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Киириитэ 

 

“Саха тыла” (“Коммуникативный курс якутского языка”, “Якутский 

язык для начинающих”, “Якутский язык и культура речи”) дьиссипилиинэ 

Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр үрдүк уонна орто анал үөрэх кыһаларыгар 1992 

сылтан талан эбэтэр булгуччулаахтык үөрэтиллэр буолбута. 

Манна даҕатан эттэххэ, 1992 с. саха тыла нуучча тылын кытта сэргэ 

өрөспүүбүлүкэ иһигэр судаарыстыба тылынан бигэргэммитэ.  

Судаарыстыба тыла(государственный язык) диэн туттуллар эйгэтэ 

муҥутуур кэҥээбит, уопсастыба олоҕун бары таһымыгар толору үлэлиир 

кыахтаах, араҥаламмыт араас истииллээх, харыстанар бигэ нуормалаах, 

үрдүк култууралаах тыл ааттанар. 

Саха тылын судаарыстыба таһымыгар таһаарбыт Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин бастакы Бирисидьиэнин Михаил Ефимович Николаевы 

ытыктыы, сүгүрүйэ ааттыыбыт. Кини Уурааҕынан олунньу 13 күнэ Саха 

сиригэр төрөөбүт тыл, сурук-бичик күнүнэн биллэриллибитэ.  

Бу күн 1892 с. саха бастакы лингвист учуонайа Семен Андреевич 

Новгородов күн сирин көрбүтэ.  

Сэмэн Новгородов 1917 с. латыын транскрипциятыгар олоҕуран, саха 

бастакы алпаабытын төрүттээбитэ, “Ааҕар кинигэ” диэн бастакы букубаары 

оҥорбута.  

“Тыл туттулларын тухары эрэ тыыннаах” диэн нуучча тылын 

үөрэхтээҕэ Г.О.Винокур этэн турар. Онон саха тыла эмиэ, атын тыллар 

курдук, туттулларын, дьон-сэргэ сахалыы саҥарарын, суруйарын тухары 

үйэлээх диибит.  

Билэрбит курдук, биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр билигин икки тыл 

официальнай сурукка-бичиккэ туттуллар: нуучча уонна саха тыла. Олох 

сокуонугар олоҕурдахха, икки тыл бииргэ алтыһыыта аҕыйах ахсааннаах 

омук тылыгар икки өрүттээхтик сабыдыаллыыр. Бастакытынан, тыл байар, 

эбиллэр, күүһүрэр. Иккиһинэн, тыл атын тылга баһыйтаран үтүрүллэр, 

киртийэр, умнуллар. Онон инникитин биһиэхэ тылбытын харыстыыр, төрүт 

туттуллар үөрүйэҕин чөл хаалларар сорук турар. 

Ону толорор сыаллаах саха тыла үөрэх тэрилтэлэригэр уһуйаантан 

саҕалаан үрдүк үөрэх кыһаларыгар араас таһымнаахтык үөрэтиллэр.  

Медик идэтин талбыт устудьуоҥҥа анаан биһиги 2004 с. бастакы 

тэттик кинигэбит бэчээттэммитэ. Москуба куорат үөрэх мэтэдиическэй 

Киинин көҥүллүүр грибин ылбыта. Саамай суолталааҕа бу кинигэҕэ 

медицинэ сорох тиэрминнэрин араас тылдьыттартан булан, наардаан 

нууччалыы-сахалыы ханыытын кытта дьүөрэлээн бэриллибитэ.  



Куурус түмүгүнэн устудьуон тугу билиэхтээҕий? 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на якутском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (УК-

5) 

Знать: 

 основные понятия и термины по сфере 

своей профессиональной деятельности, их перевод и 

аналогию на якутский язык; 

 современное состояние родного языка, 

изменения, происходящие в различных отраслях 

якутского языкознания (в лексике, фонетике, 

морфологии, синтаксисе). 

Уметь: 

 стилистически правильно употреблять 

слова и термины по своей профессиональной 

деятельности в письменной и устной форме речи; 

 замечать и исправлять (корректировать) 

стилистические ошибки, возникающие при 

неправильном употреблении слов, словосочетаний и 

предложений, которые нарушают культуру родной 

речи в целом; 

 составлять (вести) дискурс в письменной 

и устной форме речи на различные темы сферы 

жизнедеятельности, а также в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 изучаемым языком в его разговорной 

форме и иметь представление о культуре речи 

якутского языка, разнообразии употреблений 

языковых единиц в функциональных стилях речи. 

 

 

 

 

 

 



Зачетка киирии ирдэбилэ 

 

1. Дьарыгы көтүппэккэ сылдьыы. (100 %); 

2. Практическай дьарыкка кыттыы. (Баал эбиллэр); 

3. Бэриллибит сорудаҕы кэмигэр толоруу. (Баал эбиллэр); 

4. Дьиэҕэ суругунан бэриллибит үлэни толоруу (Баал эбиллэр); 

5. Интерактивнай көрүҥнээх дьарыкка кыттыы (бырайыагы 

көмүскээһин, саха тылыгар сыһыаннаах күрэхтэһиилэргэ, 

кэмпириэнсийэлэргэ, олимпиадаларга кыттыы). (Кыттыы таһымынан көрөн 

баал эбиллэр). 

6. “Сахалыы Бикипиэдьийэҕэ” тус сирэйи арыныы. Сахалыы 

тылынан идэҕэ сыһыаннаах ыстатыйаны киллэрии. Х-р: Саха сирин эмтээх 

үүнээйилэрэ; Артроз – сүһүөх ыарыыта; Кэт Мардсен – араҥ 

ыарыылаахтар аанньаллара (1800-2000 бэлиэ). (Үлэ хаачыстыбатынан көрөн 

баал эбиллэр). 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных и 

практических занятий 

0 5 

Участие в практических занятиях 1 5 

Выполнение письменных заданий 

по учебному пособию 

2 10 

Выполнение СРС заданий 2 10 

Участие в интерактивных формах 

занятий (защита проекта, участие в 

олимпиадах, конкурсах,конференциях). 

5 20 

Работа в Интернет-ресурсах 

(подготовка материала для размещения 

на сайте “Сахалыы Бикипиэдьийэ”) 

5 20 

Количество баллов для 

получения зачета (min-max) 

60 100 

 

 

 

 

 

 



1 муодул. ИДЭ ТАҺЫМЫГАР ТЫЛ БААЙЫН ХАҤАТЫЫ 

 

1 §. Саха тылы туттар үөрүйэҕэ (узус) 

 

Саха тыла уларыйар биир чуолкай бэлиэтэ, иинэр-хатар, өлөр-сүтэр 

төрүөтэ тыл төрүт үөрүйэҕэ уларыйара буолар. Тыл үөрүйэҕэ (узус, 

речевой обычай) диэн омук тылын “суруллубатах сокуона”, дьон тылы 

олоххо туттар быраабылата суох уратыта. Тыл үөрүйэҕин киһи оҕо 

эрдэҕиттэн истэ-билэ, тутта улаатар. Узус кыайан туруору тылбаастаммат, 

тылдьыкка даҕаны ыйыллыбат. 

Саха киһитэ доруобуйатын, этин-сиинин туһунан этэ, кэпсии үөрэммит 

тылын үөрүйэҕэ олус элбэх. Холобур: мэйиим эргийдэ, тамаҕым хатта, 

хараҕым иирдэ, куртаҕым курулуйда о.д.а. Билигин бу үөрүйэх ситимнэр 

умнуллан, туттууттан тахсан эрэр. Ол оннугар нууччалыы ситими туруору 

тылбаастаан туттар үгэс олохсуйда. Холобур: төбөм эргийдэ, кулгааҕым 

ытыалыыр, тириим хаппыт. 

 

1 №. Аат тылы туохтууру кытта сөпкө ситимнээҥ. Холобур: этим 

тардар, тииһим кыйар. 

 

Аат тыл: сүрэх, уҥуох, таал, атах, тарбах, харах, кулгаах, күөмэй, 

тирии, тыҥырах. 

Туохтуур: бүлгү үктээ, кэһиэҕир, ас, эрилин, тоһут, көс, бүт, саат, быс, 

хатыр. 

 

2 №. Тыл үөрүйэҕин кэһэр түбэлтэни булан көннөрүҥ.  

 

1. Саха ынаҕа үрдүк сыалаах үүттээх. 2. Санныҥ былчыҥа кытааппыт. 

3. Буспут ууну аччыктыыр кэмҥэ элбэхтик иһиллэр. 4. Доруобай киһи 

сүрэҕин охсуута нуормаҕа эппиэттиир буолуохтаах. 5. Эйиэхэ кытаанах 

доруобуйаны баҕарабыт. 6. Быйыл баһаартан сылтаан эһэ ыал сүөһүтүн 

сиэбит түбэлтэтэ баар. 7. Саха сиригэр сэллик ыарыыга сыстыы үрдүк. 8. 

Булчут киһи чуор харахтаах. 9. Байбал атын үрдүгэр олордо. 10. 

Сарсыардааҥҥы сибиэһэй салгынынан тыын. 

 

3 №. Саҥа чаастарын болҕойон ааҕыҥ. Хас биирдии тылга сөптөөх 

тылы өйгүтүттэн булан дьүөрэлээҥ. Холобур: муус – муус доруобай, муус 

сүрэх, муус маҥан.Тыл туттулла үөрэммит үөрүйэҕэ, сомоҕо ситим буоларын 

умнумаҥ. 



 

Аат тыл: кус, туос, уу, мас. 

Даҕааһын аат: түҥ, тоҥ, үрүҥ, хара. 

 

4 №. Нууччалыы туттуллаах этиини көннөрөн ааҕыҥ. 

 

1. Буспут кирпииччэни ньирэйдэр салаан сииллэрин сөбүлүүллэр. 2. 

Айылҕаттан бэриллибит талааннаах буолан, дьон-сэргэ махталынан туһанар. 

3. Бастаан төрүүллэригэр эһэ оҕолоро көрбөт буолаллар, онтон көрөн 

кэлэллэр. 4. 1993 с. Ойуунускай ыһыаҕар маҥнайгы хомуспун оҥорбутум. 5. 

Олус итии күннэр турдулар, онон от үүнүүтэ намыһах. 6. Быраатым атаҕын 

итии ууга сиэппит. 7. Оҕолор дэриэбинэҕэ сынньаммыт буолан, дэлби загар 

ылбыт. 8. Хоту оройуоҥҥа таба сыстыганнаах ыарыытын утары үлэлээбитим. 

9. Дойдубар кэлэн баран, ол тигиибин салҕаабытым. 10. Отунан эмтэнээппин 

кытта атаҕым искэҥэ аччаабыта. 

 

5 №. Нууччалыы ситиминэн сирдэтэн, киһи туругун сахалыы этэн 

көрүҥ. Холобур: колики в животе – иһим быһыта тутар, кымыстыыр. 

 

Ломит кости, бросает в жар, натер ноги, мерещится, бредит, тошнит, 

знобит, ноги онемели, утолить жажду, удушье, оглохнуть, срыгивать, изжога, 

звенит в ушах, газы не отходят, воспаление желез, занозить палец, на теле 

появились синяки, сходить в туалет. 

 

6 №. Дьүһүннүүр туохтуур эбэн этиини ситэрэн ааҕыҥ. 

Болҕойуҥ! Араас хамсаныыны, тыаһы-ууһу, саҥаны-иҥэни бэлиэтиир 

тыл дьүһүннүүр туохтуур бөлөҕөр киирэр. Дьүһүннүүр тыл саха тылын 

ойуулуур тылын баайа буолар, уус-уран истиилгэ, кэпсэтии тылыгар 

туттуллар. Кэлиҥҥи кэмҥэ дьүһүннүүр туохтуурдар кэпсэтии тылыгар 

туттуллубат буоллулар. 

 

1. Ыксаата, мэктиэтигэр сыыҥа ... түспүтүн билбэтэ. 2. Онтон хараҕын 

хайдах эрэ ... гына көрөн баран, аргыый эмээхсиниттэн ыйытта. 3. Куйаастан 

уҥуоҕа-иҥиэҕэ ... , үлэттэн сылаарҕаабыта суойан, Татыйаас ... баҕарда. 4. 

Кинилэр харахтарыгар өспөт уоттаах кыымнар ..., иэдэстэрин былчыҥа ..., 

сымыһахтарын быһа ... көрбүтүм. 5. Максим Степанович сүрэҕэ ... бэрт, субу-

субу кураанаҕынан ... . 6. Сүүһүгэр ... тахсыбыт таммахтары туора ... кэбистэ. 

7. Тэллэгэр уоһа ... диэри кыыһырбыт Мартын Павлович абатын кыайан 



эпппэккэ ... турда. 8. Татыйаас мөхсүбүтүгэр сиидэс ырбаахытын тимэҕэ ... 

барда, өрө тэбэ сылдьар эмиийдэрэ ... гыннылар. 

Туһаныҥ: бабыгырыы, бычыгыраан, ибигириэр, көбөрө, күүрбүттэрин, 

кылбас, нухарыйыан, өҕүйэр, төлүтэ, турулус, ууллан, хаһыйан, 

чаҕылыспыттарын, чоккураан, ытырбыттарын. 

 

7* №. Киһи туругун бэлиэтиир 20 тыл үөрүйэҕин (аат тыл+туохтуур, 3-

с сирэй, биир ахсаан, туохтуур билиҥҥи кэмэ) тэтэрээккитигэр бэлиэтэниҥ. 

Холобур: муҥура тэстибит, иһэ үллүбүт, силгэтэ ууммут о.д.а. Билэр 

дьоҥҥуттан ыйыталас. 

 

2 §. Тыл суолтатын бутуйуу, сомоҕо домоҕу уларытыы 

 

Хайа да тыл лексическэй туох эмэ суолтаны бэлиэтиир. Холобур: сүрэх 

– хаан эргиирин хааччыйар киһи уоргана. Тыл суолтатын уларытар 

табыллыбат, ол оннугар көспүт суолтаҕа туттуохха сөп: сүрэҕэ суох, күөх 

сүрэх, дойду тэбэр сүрэҕэ о.д.а. Кэнники кэмҥэ саха төрүт тылын 

лексическэй суолтатыгар болҕомто уурбакка, сыыһа-халты туттар түбэлтэ 

элбээтэ. Холобур, этигэн хомусчуттар күрэхтэһиилэрэ. (Этигэн хомус дуу, 

талааннаах хомусчуттар дуу?) Эбэтэр: аламаҕай маҥан күн (аламай 

оннугар, аламаҕай диэн киһи майгытын бэлиэтиир тыл, холобур: аламаҕай 

ийэ).  

 

8 №. Тыл суолтатын сыыһа туттубут түбэлтэни көннөрүҥ. 

 

1. Зонтик киһини ардахтан харыстыыр. 2. Мииҥҥэр тууста бырах. 3. 

Билигин собриология туһунан прессэҕэ элбэхтик туттуллар буолла. 4. 

Эдэрдэри тыыннаах роза сибэкки дьөрбөтүнэн ыһаттыаҕыҥ. 5. Сэтиэнэх сири 

уоттууллар. 6. Тыа да балыыһатыгар сиэстэрэ идэтин көрдөбүлэ уларыйар. 7. 

Россия дьоно босхо эмтэнэргэ өйөнөн хаалбыппыт. 8. Сифилистээбит киһи 

этигэр көнө ньуурдаах баас – кытаанах шанкр – тахсар. 9. Тэрилтэлэр 

намыһах таһымы ситистилэр. 10. Балаһыанньа көммөт кыахха киирдэ. 

 

Икки эбэтэр хас да тыл өйдөбүлү уус-ураннык хоһуйан этэр холбуу 

суолталаммыт ситимэ сомоҕо тыл диэн ааттанар. Сомоҕо тыллар өйдөбүлү 

уустаан-ураннаан этэргэ туттуллаллар. Сомоҕо домох (фразеологизмы) биир 

кэлим өлүүскэ буолан, тылын уларытар, эбэр, көҕүрэтэр сатаммат. 

Тылдьыкка хайдах киирбитинэн уларыппакка туттуллар биир кэлим 

лексемалар.  



Билиҥҥи саха тылыгар сомоҕо домоҕу хайа талбыттарынан уларытан, 

эбэн, көҕүрэтэн туттар үгэс олохсуйда. Сомоҕо тылы сыыһа туттартан тыл 

култуурата намтыыр, уус-уран кыаҕа мөлтүүр. 

 

9 №. Сомоҕо тылы сыыһа туттубут холобуру көннөрүҥ. Алҕас тахсар 

төрүөтүн быһаарыҥ. 

 

1. Тойбохойдооҕу оҕо дьиэтигэр түҥ тулаайах хаалбыт 25 оҕо 

иитиллэр. 2. Мичил санаата тостон киинэҕэ барбатаҕа. 3. Сарыал омуннаах 

кэпсээниттэн быарым ыалдьыар диэри күлэрим. 4. Семен кэлиэҕиттэн илии 

үрдүгэр сылдьар мындыр үлэһит. 5. Аһыы утаҕынан аралдьытынар буолан 

иһэн, өйдөнөн бэйэтин илиитигэр ылбыта. 6. Чөл олоҕу тутуһар дьон 

олохторун моҥууллар. 7. Кини кытаанах санаата суох буолан, тыал ханна 

үрэр да, ол диэки бара турар. 8. Төһө да кырыымчык олохтоннор, Катя 

оҕолорун атахтарыгар туруоруо. 9. Уол кыыһыран хаана бөлөнүйдэ. 

 

10 №. Сомоҕо домоххо уорган аатын эбэн, этиитэ толкуйдааҥ. 

Суолтатын быһаарыҥ. 

 

1. Кута ... түстэ. 2. ... түгэҕинээҕи оҕо. 3. ... кырыыланар. 4. ... буһар. 5. 

... айаҕар тахсыбыт. 6. ... манньыйар. 7. ... хойдор. 8. ... кутуйах хаамар. 9. ... 

күүрэр, ... салаһар. 10. ... буруолуур. 11. Бөрө ... кэппит. 12. Уот ... эппит. 

 

11 №. Тыл синонимын сөпкө дьүөрэлээҥ. 

 

Эмис, халыҥ, үскэл (кинигэ, киһи, собо); уран, этигэн, сиэдэрэй (симэх, 

тарбах, хомус); мара, куһаҕан, көйгө (кыыс, таҥас, дьаллык); сиэрдээх, 

оттомноох, дьоһуннаах (үлэ, быһыы, үөрэнээччи); аҥардас, соҕотох, сулумах 

(эр киһи, ийэ, оҕо). 

 

12 №. Этиини сомоҕо домоҕунан солбуйуҥ. Хас биирдии сомоҕо 

домоххо киһи уорганын аата баарын умнумаҥ. “Саха тылын сомоҕо домоҕун 

тылдьыттарын” туттуоххутун сөп. 

 

1. Кэччэгэй киһи. 2. Тугу да хаһааммат, ыһар-тоҕор киһи. 3. Сүр 

түргэнник куотта. 4. Тэҥэ суох, олус мөлтөх. 5. Улааппыт, сиппит. 6. Сүүрэн-

көтөн көмөлөс. 7. Олус аҕыйах, кэмчи. 8. Кэлбит манньа. 9. Кими да 

аһыммат, дьэбир киһи. 10. Өлбүт (аахайбат сэниир суолталаах). 

 



13* №. Тыл үөрүйэҕин кэспит алҕаһы көннөрөн устуҥ. 

 

1. Арай түүлүгэр түһээн да көрбөтөх сиригэр сылдьар эбит. 2. Оҕо 

билбэт киһитин көрөн куттанан ытаата. 3. Ыарыыта күүһүрэн, эбэм бүгүн 

сытар. 4. Куттанан хороонугар уу киирбит. 5. Кыыс утуйан хаалан, автобуска 

хойутаата. 5. Абаккатыгар тииһин хам ытыра олордо. 6. Доруобай буолан, 

мунна да тыбыыран көрбөт. 7. Сиэстэрэ эһээбэр укуол туруора киирдэ. 8. 

Аптекаҕа хаан барарын тохтотор араас эмп кэлбит. 9. Мууска халтарыйан, 

ойоҕоһун көҥү түспүт. 

 

3 §. Ордук тылы туттуу, кэнсэлээрийэ истиилин сабыдыала 

 

“Элбэх тыл сымсах, аҕыйах тыл минньигэс” диэн саха өс хоһооно баар. 

Кэнники кэмҥэ саха тылыгар суолтата суох буолан баран, соһулла сылдьар 

ордук тыл элбээтэ. Нуучча тылыгар итинник сыыс тыллары “наадата суоҕу 

сиһилээһин” (лексическая избыточность) диэн истиил алҕаһын курдук 

сыаналыыллар. Саха тылыгар маннык алҕас тахсар төрүөтэ нууччалыыны 

туруору тылбаастаан эбэтэр дьыала, наука “хос быһаарар” истиилин 

сабыдыала буолар. Холобур: ис ыарыытыттан эмп – ис эмэ; Саха сирин 

территориятыгар – Саха сиригэр онн. 

Дьыала, наука истиилэ бэйэтэ өйдөнөрүн да үрдүнэн, хос-хос быһаарар 

уратылаах. Оттон көннөрү истиилгэ эбэтэр кэпсэтии тылыгар наадалаах эрэ 

тыл туттуллара ордук. 

 

14 №. Дьыала, наука истиилиттэн киирбит сыыс тылы көҕүрэтиҥ.  

Болҕойуҥ! Дьыала, наука истиилигэр туттуллар сиһилээһин сүрүн 

истиилгэ наада буолбат. 

 

1. Киһи хааныгар саахар бырыһыана элбиирэ сатаммат. 2. 

“Антисклерин” эмп атеросклероһунан ыалдьыыны, сахарнай диабеты 

эмтиир. 3. Арыгы быар үлэтин мөлтөтөр. 4. Шичко ньыматынан эмтэммит 

дьон тардар сигареталарын ахсаанын лаппа аҕыйаппыт. 5. Ийэ оҕотун кытта 

сынньанарыгар туспа хос баар. 6. Эмтэри аптекаттан сураһан ыйыталаһыҥ, 

суох буоллаҕына, ханна баар сиригэр сакаастааҥ. 7. 26 мөл. солкуобай 

суумалаах саҥа медтехниканы атыыластыбыт. 8. Сааһын ситэ илик оҕо 

сутуллуута элбэх сыыппараны көрдөрөр. 9. Н.Д.Неустроев баара-суоҕа 37 

сааһыгар сэллик ыарыынан ыалдьан өлбүтэ.  

 

15 №. Сыыс тылы булуҥ. Алҕас тахсар төрүөтүн быһаарыҥ. 



 

1. Саһыл тириититтэн тигиллибит саҕынньахтары «Сахабулт» концерн 

атыыга таһаарар. 2. «Сибиинньэ дьаҥын» ыарыытыттан харыстанар туох 

ньымалар баалларый? 3. Ынахтарбыт биир кэмҥэ бары харахтарынан көрбөт 

буолбуттара. 4. Самыыр чалбаҕа куурдаҕына айаҥҥа турунуохпут. 5. Үрдүк 

суортаах бурдуктан астаммыт килиэп сыаната ыарахан. 6. Дэйбиир сылгы 

кылыттан оҥоһуллар буолан, киһиттэн араас куһаҕан тыыны дьалбарытар 

аналлаах. 7. Уон күннээх декада ыытыллара былааннанар. 8. Дьон хамнаһын 

кээмэйэ улаатар.  

 

16 №. Этиигэ хатыланар тылы булан көҕүрэтиҥ.  

Болҕойуҥ! Этиигэ биир тылы эбэтэр биир олохтоох тылы хатылааһын 

(тавтология) истиил алҕаһа буолар. 

 

1. Аан дойдуга медицинэ сайдыыта наука, техникэ сайдыытын кытта 

тэҥҥэ иһэр. 2. Оҕону кыра оҕо эрдэҕиттэн утумнаахтык дьарыктыыр 

туһалаах. 3. Тымныы уунан эти-сиини эрчийии тымныйан ыарыыттан 

харыстыыр. 4. Дора уҥуоҕунан дьахтарга улахан дьахтар. 5. Ааспыт сылга 

биэс сыл болдьоххо талыллыбыта. 6. Британия боксера улахан 

маастарыстыбатынан буолбакка, аарыма улаханынан аатырбыт Валуевы 

кыайда. 7. Үлэтэ суох буолуу баар буолуоҕа. 8. Партията уһунунан бу 

оонньуу остуол оонньуутугар майгынныыр. 

 

17 №. Ааҕыҥ. Сыыһа суолтаҕа туттуллубут тылы булан көннөрүҥ.  

Болҕойуҥ! Тылы кыайан билбэт киһи маарыннаһар дорҕоонноох тыл 

суолтатын бутуйар.  

 

1. Дууһа чөллөрүйүүтэ наада. 2. Эргэ техниканы үүйэ-хаайа тутан 

үлэҕэ киирдибит. 3. Үйэтин тухары хара үлэҕэ биккиллэн кэллэҕэ. 4. 

Малааһыннарынан сылдьыы сатабыла суоҕун өйдөөбүтүм. 5. Ийэм оҕотун 

эмсэҕэлиир. 6. Кини ол күн ханна да мэнээктээбэтэҕэ, сытан тахсыбыта. 7. 

Кумааҕыларбытын иһиккэ уган сахсыйан-сахсыйан баран, биири субуйан 

ылбыппыт. 8. Чаҕыл тыа үлэһит уолаттарын проблематын ырылыччы 

туруорар. 9. Араҥас өҥ арахсыы бэлиэтэ дииллэр. 

Туһаныҥ: араҕас, аһаҕастык, күүлэйдээбэтэҕэ, сатамматын, үүйэн, 

хостоон, эмнэрэр, эриллэн, чөл буолара. 

 



18 №. Нууччалыы бэриллэр тыллары болҕойон ааҕыҥ. Дорҕоонун 

сахатытарга холонуҥ. Холобур: одеколон – одьукулуон, яблоко – 

дьаабылыка. 

 

Йод, яд, фойе, депутат, вертолет, больница, медсестра, Президент, 

террорист, палата. 

 

19* №. Истиил синонимын сөпкө тылбаастааҥ. 

1. Бредит, снится, дремлет (түһүүр, нуктуур, үлүгүнэйэр). 2. Срыгивает, 

тошнит, вырвало (сүрэҕэ өлөхсүйэр, өҕүйэр, хотуолуур). 3. Кашляет, зевает, 

икает (бөтөр, сөтөллөр, дьааһыйар). 4. Падает в обморок, мерещится, теряет 

сознание (хараҕа иирэр, өйүн сүтэрэр, уҥар). 5. Растяжение, перелом, вывих 

(тостуу, ууннарыы, бүлгүрүтүү). 

 

4 §. Литературнай нуорманы кэһии 

 

Литературнай нуорма диэн грамматикаҕа, лексикаҕа, тылы таба 

суруйууга, таба саҥарыыга кытаанахтык олохсуйбут, саамай табыгастаах, 

чочуллубут халыып ааттанар. Ол иһин сайдыылаах тыллар харыстанар бигэ 

нуормалаахтар, тыллары таба суруйууга тылдьыттаахтар. Саха тылыгар таба 

суруйуу тылдьыта 2015 с. эбэн, тупсарыллан «Бичик» кинигэ кыһатыгар 

тахсыбыта.  

Хайа да омук тылыгар литературнай нуормаҕа киирбэт тыл даҕаны, 

грамматическай форма даҕаны баар буолар. Холобур, диалект, жаргон, 

сленг бөлөҕүн киһи төһө да билбитин иһин, туспа сыала-соруга суох 

туттубат.  

Сурукка-бичиккэ ким даҕаны тыл литературнай нуорматын кэһэрэ 

табыллыбат. Кэһэр да буоллаҕына, ону көннөрөргө редактор диэн анал 

үлэһит баар. Ким тугу таптаабытынан саҥарар-суруйар буоллаҕына, 

литературнай тыл диэн суох буоларыгар тиийэр.  

Оттон билигин ити өйдөбүл мөлтөөн, ирдэбил уурайан тылы араастык 

эрийэн-мускуйан саҥарар дьон элбээтэ. Онтон тыл уһуур, киһи билбэт 

халыыба киирэн, сыыһырар, сыппыыр. 

 

Литературнай нуорманы 

тутуспакка саҥарыы 

Литературнай нуорманы тутуһан 

саҥарыы 

Аат тыл 

Балыаһа Балыыһа 

Сиэстирэ  Сиэстэрэ 



Очоҕос Оһоҕос  

Луоска Ньуоска 

Оҕотунаан Оҕотунуун 

Кэлээски Көлүөскэ 

Туохтуур модьуйар халыыба 

Тылы биэриэхэйиҥ … Тылы биэриэҕиҥ/биэриэххэ … 

Кэлэн ыалдьыттаабытыгар 

махтаныахайыҥ 

Кэлэн ыалдьыттаабытын иһин  

махтаныаҕыҥ 

Дохсун ытыс тыаһынан көрсүөхэйиҥ Ытыс дохсун тыаһынан көрсүөҕүҥ 

Биирдиилээн алҕас 

Ханна сырыттыгытыный? Ханна сырыттыгыт? 

Биллэн туран… Биллэн турар 

Сонтукайынан киэн туттар Онтунан киэн туттар 

Ким баҕар? ону билэр Ким баҕарар ону билэр 

Билиҥҥээҥҥэ диэри саныыр Билиҥҥэ диэри саныыр 

Арыычча кыанар эрдэхпинэ Арыый кыанар эрдэхпинэ 

 

20 №. Литературнай нуорманы кэһэр түбэлтэни көннөрөн ааҕыҥ. 

 

I. 1. Хаһан баҕар ханна баҕар араас мэһэй элбэх буолааччы. 2. Бу 

утаҕы ыстакаан аҥардыытынан күҥҥэ үстэ иһиллэр. 3. Хаан кутарга араас 

ыарыы бэриллэр кутталлааҕын туһунан өрүүтүн суруйаллар. 5. Спорт 

илиһиннэриилээх көрүҥэ – бокса. 6. Сыттым да, сөтөллөн хахсыйан барарым. 

II. 1. Маннык түмсүүлэр соруктара опыт атастасыһыыта буолар. 2. 

Кымыс норуот доруобуйата чөллөөх буоларыгар туһалыыр. 3. Ити туһунан 

хаһыакка өрүүтүн суруйаллар. 4. Баҕардар итини сорох өссө да өйдүү илигэ 

буолуо. 5. Арааската, маннык балаһыанньа хатыланар кутталлаах. 6. Күн уота 

саатырдан харах ууланар. 

 

21 №. Өс хоһоонугар туох алҕас тахсыбытын быһаарыҥ. 

 

1. Ньиччэҕэй тирбэҕэ быстыбатынан. 2. Күн туллара, күҥэһэ быата 

быстара кэллэ. 3. Сүгэ түһүөр диэри дүлүҥ сынньалаҥнаах. 4. Оннооҕор 

үүнэр мас үрдүк-намыһах. 5. Сүүстэ истибиттэн биирдэ көрбүт ордук. 6. 

Хойутаан турбут чыычаахтар харахтарын уутун соттоллор. 7. Кырдьык 

үрдүгэр сымыйа ыттыбат, арыы үрдүгэр уу тахсыбат. 8. Ох курдук оҥоһулун, 

кустук курдук куоһалан. 9. Сымыйаччы уоһа хатырар. 10. Киэҥ иһит 

салааһыннаах. 11. Уоруйах харытыттан туттардаҕына да мэлдьэһэр.  

 



Киирии тылы таба суруйуу 

1 (46) быраабыла.  

Киирии тылы таба суруйууга маннык сүрүн ирдэбил баар: 

1) Олохсуйбута өр буолбут, киэҥник туттуллан сахалыы көрүҥнэммит 

(учуутал, куорат, балыыһа), ону сэргэ саха тылын сокуонугар дэбигис сөп 

түбэһэр, үөрүйэх буолбут киэҥ туттуллуулаах тыл (ырыынак, киинэ, 

сиэстэрэ) сахалыы көрүҥүнэн суруллар. 

2) Саха тылыгар араастык этиллэ сылдьар, үөрүйэх буола олохсуйа 

илик тыл (бизнес – биисинэс, рентген – эрэнгиэн, самолет – сөмөлүөт) 

сахалыы да, нууччалыы да көрүҥүнэн суруллар. 

3) Наука, техника, медицинэ эйгэтигэр киэҥник туттуллар уонна саха 

тылын сокуонугар дэбигис бэриммэт тыл (архитектура, полис,УЗИ, вакцина, 

субсидия) олоҕо нууччалыы көрүҥүнэн суруллар. 

 

2 (58) быраабыла. 

Киирии аат тыл сыһыарыытын аһаҕас дорҕооно маннык буолар: 

Тыл олоҕун дорҕооно Сыһыарыы 

аһаҕас дорҕооно 

Холобур 

Биир эмэ а, о, у, ы, ё, ю, я ы, а Самолетунан 

Наар и, е, -тель и, э Воспитателинэн 

Бүтэһик сүһүөххэ у, ю, охсуулаах 

о 

у, а  Полюһу 

 

3 (48) быраабыла.  

Нууччалыы суруллар даҕааһын аат, даҕааһын аат формалаах 

географическай аат, эр киһи араспаанньата, -ск буукубанан бүтэр куорат 

аатын сыһыарыыта маннык: 

Биир эмэ а, о, у, ы, е, ю, я -ай Математическай 

Наар и, е, э, -тель -эй Медицинскэй 

Охсуулаах о дорҕоонунан бүтэр -ой Чусовской 

 

4 (50, 53) быраабыла. 

Тыл бүтэһик бүтэй дорҕооно маннык уларыйар: 

Тыл бүтэһик бүтэй 

дорҕооно 

Бүтэһик бүтэй дорҕоон 

уларыйбыта 

Холобур 

с, з, ж, ц, ш, щ, ч Һ окулиһы, шприһи 

ф, п Б мейкабы, фотограбы 

В В Сивцеви, удавы 



к, х г, ҕ зонтигы, штриҕи 

 

5 (51, 55) быраабыла.  

Хоһуласпыт эбэтэр сэргэстэспит бүтэй дорҕоонунан бүтэр тылга 

сыһыарыы эбиллэригэр бүтэһик буукуба түһэр. Хаалбыт бүтэй дорҕоон саха 

тылын сокуонунан уларыйар: 

Тыл түспэккэ хаалбыт 

бүтэһик бүтэй 

дорҕооно 

Бүтэһик бүтэй дорҕоон 

уларыйбыта 

Холобур 

с, з, ж, ц, ш, щ, ч Һ подъеһы, Будапеһынан 

ф, п Б либи, рецебигэр 

В В терапевынан 

к, х г, ҕ контрагар 

Туорааһын: фрукт – фруктанан, ринг – рингэҕэ, ранг – рангалаах. 

 

6 (52) быраабыла. 

-рт, -рд дорҕоонунан бүтэр тыл кэнники сүһүөҕэ: 

- охсуулаах буоллаҕына түөрт диэн тыл курдук уларыйар: спорт – 

спорду, спорка. 

- охсуута суох буоллаҕына бүтэһик дорҕоон түһэр: паспорт 

– паспоры. 

 

7 (54) быраабыла.  

Сэргэстэһэр бүтэй дорҕоонунан бүтэр тыл олоҕор сыһыарыы 

эбиллэригэр кыбытык аһаҕас дорҕоон суруллар. 

Тыл бүтэһик бүтэй 

дорҕоонноро 

Тыл аһаҕас 

дорҕооно 

Эбиллэр 

кыбытык 

дорҕоон 

Холобур 

-лк, -нк, -ск, -рк, -

рб, -рв, -рф, -мб, -

мп,  

-йд, -нд 

биир эмэ а, о, у, ы, 

ё, ю, я  

ы, а полкабыт, 

киоскаҕа 

наар илин аһаҕас и, э циркэттэн, 

небинэн 

 

8 (55) быраабыла.  

Киирии тыл уларыйарыгар тыл бүтүүтүгэр турар ь маннык буолар: 

1) ь түһэр: 

- тыл бүтүүтэ ль буукубаттан атын буоллаҕына (токарь- токарга, 

пекарь - пекардар) 



- тыл л буукубанан бүтэр, сыһыарыы л буукубаттан эбэтэр аһаҕас 

дорҕоонтон саҕаланар буоллаҕына: (Кремль – Кремллээх, кабель – кабелы, 

ансамбль – ансамбллары) 

2) ь түспэт: 

- ль буукубанан бүтэр тылга л-тан атын дорҕоонунан саҕаланар 

сыһыарыы эбиллэригэр (Кремльгэ, кабельбыт, ансамбльгар
*
). 

 

22* №. Быраабыланан сирдэтэн бэриллибит тыллары түһүгүнэн 

уларытыҥ. 

 

Туохтуу түһүккэ (кими? тугу?): хирург, нефть, фонендоскоп, 

скальпель, Горохов, педикулез, скальпель, крем. 

Сыһыарыы түһүккэ (кимиэхэ? туохха?): гепатит, прививка, уролог, 

витамин, холл, бокс, спектакль, ацикловир. 

Туттуу түһүккэ (киминэн? тугунан?): массаж, гипноз, фитнес, 

толокнянка, бруцеллез, склероз, фонарь, спонж. 

Холбуу түһүккэ (кимниин? туохтуун?): терапевт, кардиолог, аҕам, 

балтым, «Мейтан», директор, Игорь, убайа. 

Тэҥнии түһүккэ (кимнээҕэр? туохтааҕар?): планерка, спа-салон, 

вакцина, капкейк, кофе, чип, имидж. 

 

5 §. Хонтуруоллуур тиэс сорудахтара 

 

1. Саха тыла хас сыллаахха судаарыстыбаннай тыл буолбутай: 

а) 1991; б) 1922; в) 1992; г) 1996. 

 

2. Литературнай нуорма диэн:  

а) Таба суруйуу быраабылатын тутуһуу; б) Лексика, грамматика, таба 

саҥарыы, суруйуу биир саамай табыгастаах халыыба; в) Уус-уран 

литератураҕа туттуллар тыл; г) Араас барыйаантан саамай ордугун талыы. 

 

3. Тыл үөрүйэҕэ (узус) өйдөбүлэ: 

а) Туруору тылбаас халыып; б) Тылы туттуу таһыма: үрдүк-орто-

намыһах; в) Омук тылы тутта үөрэммит үгэһэ; г) Туттуллубат буолбут 

эргэрбит тыл. 

 

4. Литературнай нуормаҕа киирэн олохсуйбут  тыл: 

а) кырдаайы; б) кыымаайы; в) оҥоойу; г) ньаалаҕай. 

                                                           
*
 Сыһыарыы эбиллэригэр хас да бүтэй дорҕоон кэккэлэґэр түбэлтэтигэр сахатытар ордук – ансаамбылгар. 



5. Этиигэ биир тылы хатылаан туттуу алҕас ханнык көрүҥэ 

буоларый: 

а) тавтология; б) сурук бэлиэтин сыыһа туттуу; в) узуһу кэһии; г) таба 

суруйуу алҕаһа. 

 

8. Бухгалтер диэн тылы сахатытыы сөптөөҕүн тал: 

а) Булгаахтар; б) Буҕаалтар; в) Булгаахтыр; г) Буҕаалтыр. 

 

10. Сомоҕо домох сөптөөх барыйаанын тал: 

а) Уйатыгар уу халыйбыт; б) Хороонугар уу киирбит; в) Уйатыгар уу 

киирбит; г) Хороонугар ууну киллэрбит. 

 

11. Медицинэ тиэрминин тылбааһа: селезенка 

а) ноор; б) быар; в) силии; г) таал. 

 

12. ” Крестец” диэн тыл литературнай барыйаанын бул: 

а) хонхочох; б) хоҥхочох; в) хаҥхычах; г) таҥкычах. 

 

13. Өс хоһоонугар ханнык тыл көппүтүй: ... илии, таптыыртан харах 

арахпат. 

а) ыалдьартан; б) сымнаҕастан; в) сиэби хастартан; г) албынтан. 

 

14. Тыл сыыһа үөскээбит ситимин бул: 

а) халыҥ хаар; б) халыҥ суорҕан; в) халыҥ халтаһа; г) халыҥ түү. 

 

15. Тыл үөрүйэх ситимэ сөпкө туттуллубут холобура: 

а) ириҥэ буолбут; б) ириҥэ тахсыбыт; в) ириҥэ көйбүт; г) ириҥэрбит. 

 

16. Киирии даҕааһын аакка дорҕоон сөпкө дьүөрэлэспит барыйаана: 

А) венерическай; б) венерическэй; в) венеричэскэй; г) бэнэриическэй. 

 

17. Этиигэ дьүһүннүүр тыл сөптөөх барыйаанын бул: Ыарыыта 

уҕарыйыах быһыыта биллибэтэ, хата, эбии сэтэрэн истэ, хараҕар күөх, 

кыһыл, саһархай тиэрбэстэр ... бардылар (Софр. П.Данилов). 

А) турулуһан; б) эргичийэн; в) дьиримнэһэн; г) курбууланан. 

 

18. Этиигэ тыл суолтатын сөпкө туттуу холобурун тал: Кутталыттан 

илиитэ ... туттуна сатыы олордо.  



А) салыбырыырын; б) салҕалыырын; в) титиримэрдиирин; г) 

титириирин. 

 

19. Эргэрбит тыл сөптөөх тылбааһын тал: повитуха. 

А) оҕо төрөтөөччү; б) оҕо аҕалар дьахтар; в) оҕо көтөҕөөччү; г) 

баабыскаһыт. 

 

20. Этиигэ киирбит нууччалыы тыл сөптөөх солбугун бул: Быраатым 

гепатиттаабыт. 

А) Быраатым куртаҕа ыалдьыбыт; б) Быраатым саһарардаабыт; в) 

Быраатым иһэ үллүбүт; г) Быраатым үөһэ туолбут. 

 

2 муодул. САХА ТЫЛЫН КЫРАМААТЫКАТЫГАР ТАХСАР АЛҔАС 

 

6 §. Тиэрмин суолталаах аат тылы туттуу (-ыы, -ааһын, -ааччы) 

 

Саха тылыгар Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин кэнниттэн тиэрмин 

суолталаах тылы тылбаастыырга -ыы, -ааһын, -ааччы о.д.а. сыһыарыынан 

үөскээбит аат тыл киирбитэ. Холобур: үөрэхтээһин, үбүлээһин, 

көлөһүннээһин, баттааһын, салайыы, сайдыы, буруйдааччы, үҥсээччи о.д.а.  

Медицинэҕэ бу сыһыарыыларынан үөскээбит тиэрмин суолталаах тыл 

үгүс: арыгылааһын, табахтааһын, эмтээһин, илбийии, эмтээх оту хомуйуу, 

хаан баттааһына, дьаллыкка ылларыы, наркотигы боруобалааһын о.д.а. 

Маннык сыһыарыылаах тыллар дьыала, наука истиилигэр тиэрмин 

суолтатыгар туттуллан саха тылын байыталлар. Холобур: арыгы+лаа+ааһын. 

Көстөрүн курдук, тыл суолтата кэҥээн, уопсастыба сүрүн кыһалҕатын, 

ыарыыны бэлиэтиир киэҥ ис хоһооннонно.  

Билиҥҥи саха тылыгар бу сыһыарыылар хайа түбэһиэх тылга сыстан, 

үксүн наадата суох сиргэ сүһүөҕү эбэн, тылы уһатан иһиллэр кэрэтин 

сүтэрдилэр. Холобур: кредиттээһин, субсидиялааһын, массажтааһын, 

гаазтааһын, гипнозтааһын, тустааһын, роботизациялааһын,  

механизиялааһын, технологизациялааһын о.д.а. 

 

23 №. Туохтууртан -ааһын сыһыарыынан үөскээбит аат тылы 

синонимынан солбуйуҥ. 

 

I. Халааннааһын содула, арыгыны атыылааһын, табахтааһын буортута, 

аччыктааһынынан эмтэнии, куоластааһын түмүгэ, быыбардааһын 

хампаанньата, харыстанааһын ньымата. 



II. Медицинскэй көмөнү оҥорооһун, бэйэни страховкаланааһын 

ирдэбилэ, кымыстааһынынан дьарыктаныы туһата, тымныы уунан суунуу, 

өлөөһүн тахсааһына аҕыйааһына, субсидия көрүллүүтүн былааннааһын. 

III. Бэйэни сиэртибэлэнээһин ахсаана үрдээһинэ, хаһаайыннааһын 

дьоҕус көрүҥнэрин көҕүлээһин, материнскай капиталы биэриини 

хонтуруоллааһын, бородууксуйаны оҥорооһун аҕыйааһынын элбэтээһин, 

киинэни интэриэһэргээһин күүһүрүүтүн рейтиннээһин. 

 

24 №. -ааһын, -ааччы сыһыарыынан үөскээбит аат тылы атын саҥа 

чааһынан солбуйуҥ. 

 

Аат тылынан: 1. Оскуола оҕотун атаҕастааһыны билигин сокуон 

көрөр. 2. СПИД ыарыыга уорбаланааччылар улахан хонтуруолга сылдьаллар. 

3. Эмтэри рекламалааһын билигин улахан суолталаах. 4. Ыарыһах 

эмтэнэригэр быраас сүбэлээһинэ наада. 5. Роман сахалыы тылбаастааһына 

балачча үчүгэй. 

Тус туохтуурунан: 1. Оҕолор лааҕырга оттооһунунан, 

балыктааһынынан дьарыктаналлар. 2. Балаҕан ыйыгар Саха сирин 

баһылыгын быыбардааһын буолар. 3. Терроризмы тохтотууну ыытарга 

үлэлииллэр. 4. Прививкэ кэнниттэн киһи этин температурата үрдээһинэ 

тахсар. 5. Палааталары кварцтааһын ыытыллар. 

Аат туохтуурунан: 1. Отунан эмтээһиҥҥэ араас ньыма баар. 2. 

Айылҕаны харыстааһын үгэһин тилиннэриигэ үлэ барар. 3. Саҥа ньыманы 

олохтооһуҥҥа үп-харчы наада. 4. Үүтү соҕотуопкалааһыҥҥа саҥа ирдэбил 

олохсуйда. 5. Сэллиги өр кэмҥэ эмтээһиҥҥэ наадалаах бактериялар өлөллөр. 

Сыһыат туохтуурунан: 1. Төбө сыгынньах сылдьааһынтан менингит 

буолуохха сөп. 2. Кризис сабардааһыныттан атыы-тутуу барбат буолла. 3. 

Аччыктааһынынан эмтэниини быраастар боболлор. 4. Үлэһит ресурсатын 

балаансатын өтө көрөн былааннааһын ыытылла илик. 5. Нина дьүөгэтэ 

көҕүлээһининэн “МейТан” препаратын тарҕатыынан дьарыктаммыта. 

 

25 №. Үөскээбит аат тылы булуҥ. Атыннык хайдах этиэххэ сөбүй? 

 

1. Рак үксүгэр сыыһа аһааһынтан сибээстээх. 2. Кымыс сэллиги 

эмтээһиҥҥэ туһалааҕын учуонайдар дакаастаабыттара. 3. Медицинскэй 

техникаҕа специалистары бэлэмнээһиҥҥэ болҕомтобутун уурабыт. 4. Врач 

анааһынын таһынан, сиэстэрэ ыарыһаҕы өй-санаа өттүнэн эмсэҕэлээһинтэн 

көмүскэнэргэ көмөлөһүөхтээх. 5. Медицинэ үлэһиттэрэ көмүскэллээх 

буолууларын араҥаччылааһыҥҥа саҕалааһын баар. 6. Ыарыһах тыыммыт 



салгыныттан, ытырдыытыттан, сөтөллүүтүттэн доруобай киһи сутуллуон 

сөп. 7. Помидору буһарыы уонна кэнсиэрбэлээһин ликопины алдьаппат. 

 

26 №. Аат кэпсиирэлээх этиини туохтуур кэпсиирэнэн уларытыҥ. 

Үөскээбит аат тылы атыннык солбуйуҥ. Холобур: Ыарыһахтары эминэн 

хааччыйыы мөлтөх. – Ыарыһахтары эминэн мөлтөхтүк хааччыйаллар. 

 

1. Киһи аймах сүрүн соруга – оҕону киһи гына иитии. 2. Консилиум  

былаана – ыарыы тарҕаныытын тохтотуу. 3. АЛРОСА сайдар сүнньэ – 

алмааһы хостооһун. 4. Флеминг үтүөтэ – пенициллини арыйыы. 5. 

Талааннаах маастар сүрүн дьарыга – көмүс киэргэллэри оҥоруу. 6. Моркуоп 

суогун иһии туһата улахан. 7. Отунан ыраастаныы – былыргыттан баар үгэс. 

8. Олорор дьиэҕэ итиини биэрии бытаан. 

 

Дьыала уонна кэпсэтии тылыгар кэпсиирэ араастык бэриллэр. Холобур: 

суһал көмөнү оҥороллор – суһаллык көмөлөһөллөр. Сүрүн истиилгэ 

кэпсиирэни биир тылынан (туохтуурунан) биэрэр судургу. Билиҥҥи саха 

тылыгар аҥар кырыытыттан кэпсиирэни икки тылга арааран, уустугурдан 

этэр үгэс олохсуйда. Ол тыл култууратын намтатар. Холобур: Эргэ 

балыыһаны сөргүтүү үлэтэ ыытыллар. – Эргэ балыыһаны сөргүтэллэр. 

Көстөрүн курдук, кэнсэлээрийэ кумааҕытыгар туттуллар халыып киирдэ. 

Маны канцелярит диэн ааттыыллар. Ыытыллар, барар, тахсар, оҥоһуллар, 

үөскүүр, аналлаах о.д.а. суолтата суох буолан баран, куруук тылга киирэн 

соһулла сылдьар халыыптар күннээҕи тылбыт арахсыбат аргыһа буолла. 

 

27 №. Нууччалыы тылбаастаан көрүҥ. Канцелярит тылы хайдах 

сыыһырдарын болҕойуҥ, сүрүн истиилгэ көһөрүҥ. Холобур: Грипптэн 

сылтаан сыыстарыы тахсар. – Грипптэн сылтаан сыыстараллар. 

 

1. Чөл олох сиэрин олохтооһун ыытыллар. 2. Айылҕаны буортулааһын 

барар. 3. Ыарыһаҕы кытта өйдөспөт буолуу тахсар. 4. Киһи организмыгар 

ыарыыны утарылаһыы үөскүүр. 5. “Чэбдик” – доруобуйа туһунан сырдатар 

киэҥ көрөөччүлэргэ аналлаах биэрии. 6. Кэнники кэмҥэ сахалыы эмтэнии 

үгэһин тилиннэрии күүскэ барар. 7. Ынах тылынан эмтэниигэ араас куһаҕан 

токсиннартан ыраастаныы ыытыллар. 8. Сэрэтэр үлэлэр кэмигэр 

оҥоһуллубатахтарына, оҕолор маассабайдык ыалдьааһыннара тахсар. 9. 

Вирус биир препаратынан уһуннук эмтэннэҕинэ, аахайбат буолуу үөскүүр. 

 



28 №.  Үөскээбит аат тылы аттарыы халыыбынан уларытыҥ. Тыл 

эбэргитин умнумаҥ. Холобур: Саҥа турбут ыарыы дьон-сэргэ өлүүлээҕин, 

онон кутталлааҕын иһитиннэрдилэр. – Саҥа ыарыы туран дьон-сэргэ 

өлбүтүн, онон кутталлааҕын туһунан иһитиннэрдилэр.  

 

1. Үгүс ыал «Ийэ хаппытаалын» биэриилэрин, ону олоххо 

киллэриилэрин толкуйдууллар. 2. Правительство сүрүн мунньаҕар 

көрүллүбүт үп туттуллуутун отчуота буолан ааста. 3. Маастар оҕолорго 

хомус оҥоһуллуутун көрдөрдө. 4. Олоҥхо сир-халлаан айыллыытын 

сэһэргиир. 5. Президент былаан туолуутун отчуоттатыаҕа. 6. Айымньыга 

түөлбэ тыл туттуллуутун ырытар. 7. Үүнээйи тулалыыр эйгэҕэ 

ньыматыйарын чинчийбит. 

Туһаныҥ: хаһан, туохха, хайдах, туһунан, төһө. 

 

29 №. -ааччы сыһыарыынан үөскээбит аат тылы атыннык хайдах 

этиэххэ сөбүй?  

Болҕойуҥ! Билигин хайааһыны оҥорор киһини барытын -ааччы 

сыһыарыылаах аат тылынан бэлиэтиир буоллулар. Сахалыы төрүт тыл 

баарын умнан туран, үөскээбит аат тылынан солбуйуу истиил алҕаһын 

таһаарар. Холобур: Ыалдьааччы психодиспансерга бэрэбиэркэни ааста. – 

Ыарыһах психодиспансерга бэрэбиэркэни ааста. 

 

1. Көрдөрүнээччи булгуччулаах медицинскэй страховкалаах эрэ 

буоллаҕына, талон бэриллэр. 2. Итинник идэни талааччы доруобуйата эҥкилэ 

суох буолуохтаах. 3. Самолетунан көтөөччүлэр билиэттэрин эрдэттэн 

сакаастыахтарын сөп. 4. Саха сиригэр чөл олоҕу түстээччилэр элбииллэр. 5. 

Наркотигы боруобалааччылар сүнньүнэн оскуола оҕолоро. 6. Бэйэлэрин 

көрүнээччилэргэ, тириилэрин тупсарынааччыларга анаан спа-салоннар 

үлэлииллэр. 7. Норуот эмтээччитэ диэн ааты сүгүөн сүкпүтэ. 8. 

Үҥкүүлээччилэрбит ыраах Болгарияттан кыайыы кынаттаах кэллилэр. 9. 

Эһэм күнү-дьылы билгэлээччи буоларын быһыытынан Тускулу сэргээн 

истэр. 10. Сыбаайбаланааччыларга алгыс этии туспа сиэрдээх-туомнаах. 

 

30 №. Сахалыы икки араастык тылбаастааҥ.  

 

Страдающие туберкулезом, потребители спиртных напитков, 

соблюдающие диету, любители спорта, душевнобольные,  блюстители 

порядка, пропагандисты йоги, временнопроживающие, наркотически 

зависимые, ВИЧ-инфицированные, интересующиеся фэн-шуй, собиратели 



лекарственных растений, доноры, избиратели, желающие заниматься бегом, 

встречающие гостей, рецепиенты, жертвы врачебной халатности, 

слабонервным не рекомендуется. 

 

Биир саҥа чааһа атын саҥа чааһыгар көһөрө хайа да тылга баар 

көстүү. Онтон тыл суолтата кэҥиир. Холобур: Утуйбут уу аһылыктаах. 

Нуучча тылыгар тылы көспүт суолтаҕа туттуу истиил нуорматыгар олоҕурар. 

Оттон саха тылыгар туруору тылбаастаан туттуннахха, ээл-дээл, аахайбат 

сыһыаны бэлиэтиир: Көрбөттөр иэдээннэрэ (Көрбөт дьон оннугар). 

Маннык этиигэ киһи, дьон, оҕо, үөрэнээччи, саллаат о.д.а ким туһунан 

этиллэрин чулкайдаан аат тылынан аттаран этэр наада. Холобур: Сэриигэ 

охтубуттар уонна биһиги кэккэбитигэр суохтар тустарыгар өйдөбүнньүк 

эркинэ оҥоһулунна. - Сэриигэ охтубут уонна биһиги кэккэбитигэр суох 

буойуттарбыт, саллааттарбыт тустарыгар өйдөбүнньүк эркинэ 

оҥоһулунна. 

 

31 №. Көспүт суолталаах аат тылы булуҥ. Сахалыы этии сиэринэн 

уларытыҥ.  

 

1. Вакцинаны ылбыттар ыалдьыбатахтара бэлиэтэммит. 2. 

Скандинавскай хаамыынан дьарыктаныан баҕалаахтарга сүбэ. 3. СПИД, ВИЧ 

ыарыынан сутуллубуттарга судаарыстыба көмө оҥорор. 4. Үтүөрбүттэр 

тылларын үгүстүк истибит үрүҥ халааттаах аанньал. 5. Олохторун соһумар 

иэдээнтэн страховкаламмыттарга тэрилтэ компенсация көрөр. 6. 

Оҕолонооччуларга, эдэр ийэлэргэ аналлаах программа оҥоһулунна. 7. Ааһан 

иһээччилэргэ тохтуур сир баара үчүгэй. 

 

7 §. Элбэх ахсаан халыыбын туттуу 

 

Хайа да омук тылыгар барамай ахсаанын этэр грамматическай халыып 

баар: биир ахсаан, элбэх ахсаан. Саха тылыгар ахсаан халыыба икки 

ньыманан үөскүүр: -лар сыһыарыы көмөтүнэн уонна аттарыы ньыманан. 

Холобур: эмптэр; эмп арааһа, элбэх эмп. Саха төрүт тылыгар сыһыарыы 

көмөтүнэн үөскүүр тыл аҕыйахтык туттуллар эбит. Ол оннугар биир ахсаан 

буолан баран, барамай элбэҕин бэлиэтиир ньыма элбэх. Ону таблицаҕа 

көрүөҕүҥ. 

 

№ Элбэх ахсаан суолтатын 

биэрэр ньыма 

Нууччалыы тартаран 

сыыһа туттуу 

Төрүт сахалыы 

сөптөөх халыып 



1 Ахсаан аат+аат тыл Быар ыарыытын үс 

көрүҥнэрэ 

Быар ыарыытын үс 

көрүҥэ 

2 Паараласпыт аат тыл Эмптэр кэлбиттэр Эмп-томп кэлбит 

3 Сыһыарыыта суох туохтуу 

түһүк 

Рецептэри суруйар Рецепт суруйар 

4 Барамай биир буолбатаҕын 

ыйар тыллар: элбэх, үгүс, 

хас да, аҕыйах, аайы, 

араас... 

Элбэх ыарыылар, үгүс 

аптекалар, хас да 

көрүҥнэр, аҕыйах 

таблеткалар, үлэһиттэр 

аайы, араас брошюралар 

Элбэх ыарыы, үгүс 

аптека, хас да көрүҥ, 

аҕыйах таблетка, 

үлэһит аайы, араас 

брошюра 

5 Айылҕаттан элбэх 

ахсааннаах барамай (ол 

иһигэр киһи уоргана) 

Кустар кэлбиттэр, 

отоннор буспуттар, хара 

харахтартаах, хойуу 

баттахтардаах 

Кус кэлбит, отон 

буспут, хара харахтаах, 

хойуу баттахтаах 

6 Айылҕа көстүүтэ Ардахтар аастылар, 

биополелар 

хатыйсыылара, хаһыҥнар 

түспүттэр 

Ардах ааста, биополе 

хатыйсыыта, хаһыҥ 

түспүт 

7 Кэлимсэ барамай Убаҕастар мусталлар, 

буордары куппуттар, 

туустары хостууллар 

Убаҕас мустар, буор 

куппуттар, туус 

хостууллар 

8 Хомуур өйдөбүл Эмтээх оттор, сыаналары 

быһыы, суһал көмөлөр 

Эмтээх от, сыана 

быһыы, суһал көмө 

9 Тэгили суолталаах тыллар  Кыахтар бэриллэллэр, 

мөккүөрдэр тахсаллар 

Кыах бэриллэр, 

мөккүөр тахсар 

10 Төрүт элбэх суолталаах 

тыллар 

Дьоннор мустубуттар, 

ыччаттар кэлбиттэр 

Дьон мустубут, ыччат 

кэлбит. 

 

32 №. Элбэх ахсаан халыыбын биир ахсаанынан көннөрүҥ. 

 

1. Кэлин вирус элбэх көрүҥнэрин булар буоллулар. 2. Сир шаарыгар 80 

дойдуларга, 110 национальнай кииннэр үлэлииллэр. 3. Ыарыһах сүһүөхтэрэ 

босхо бараллар, харахтарын олохторо ыалдьаллар. 4. Ыарыы 3-4 күннэригэр 

температура оннугар түһэр. 5. Үгүс оскуолаларга оҕолор маассабайдык 

ыарыйдахтарына эрэ карантины биллэрэллэр. 6. С витамин отоннорго элбэх. 

7. Сокуоннай саастарын ситэ илик оҕолорго төрөппүт көҥүллээх эрэ 

прививкэлэр туруоруллаллар. 8. Мөккүөрдээх түбэлтэлэргэ медицинскэй 

экспертиза оҥоһуллар. 

 

33* №. Тиэкис тылын-өһүн чочуйуҥ. Элбэх ахсаан сыһыарыытын 

көҕүрэтиҥ.  

 



1. Биһиги учуонайдарбыт алкоголь киһи организмыгар дьайыытын 

молекулярнай механизмнарын, Хоту сир усулуобуйатыгар арыгыга ылларыы 

үөскээһинин генетическэй уонна экологическай уратыларын чинчийбиттэрэ 

20 тахса сыл буолла. 2. Кинилэр ылбыт түмүктэрин аан дойдуга 

бүтүннүүтүгэр билиннилэр, эмчиттэр, ол иһигэр наркологтар уонна үгүс 

дойдулар арыгы оҥорор промышленностарын специалистара үлэлэригэр 

туһаналлар.  

3. Быстахтык ыллахха, киһи организмыгар этиловай испиир бэйэтэ 

буолбакка, ол киһи организмыгар киирэн атыҥҥа кубулуйар бородуукталара 

буортулаахтарын быһаарбыттара. 4. Ол иһин олбородуукталар төһөнөн 

түргэнник үөскүүллэр уонна төһөнөн бытааннык атын бородуукталарга 

кубулуйаллар да, соччонон алкоголь киһи организмын сүһүрдэр күүһэ 

улаатар, арыгыга ылларыы түргэтиир. 5. Оттон алкоголизм диэн киһи 

арыгыттан тутулуктаныыта буолар. 6. Ити уларыйыылар төһө түргэнник 

баралларын туһааннаах ферменнэринэн быһаараллар, олор формалара 

генетическэйдик бэриллэр. 7. Планета хоту өттүн үгүс олохтоохторун 

үгүстэрин организмыгар испиири түргэниик аһытар, ол оннугар испиир 

сүһүрдэр бородуукталарын бытааннык атыҥҥа кубулутар ферменнэр 

формалара элбэх буолар. 8. Ол иһин ити дьон организма алкоголь 

дьайыытын кыайан тулуйбат. 9. Онон арыгыны элбэхтик истэхтэринэ, 

соматическай алкогольнай ыарыыга ылларыылара, арыгыһыт буолуулара 

элбиир.  

9. Араас көлүөнэ дьоҥҥо арыгы дьайыытын кыайан тулуйбат геннэрэ 

тарҕаныыларын тэҥнээн көрүү арыгыһыт төрөппүттэрдээх уонна эбэлээх, 

эһэлээх ыччаттар, Россия хоту өттүгэр олохтоох норуоттарга барыларыгар, 

арыгыһыт буолар кутталлара улааппытын көрдөрөр. 

10. Итинник иэдээннээх балаһыанньа үөскээбитин көннөрөргө тугу 

оҥоруохха, общество олоҕун чэбдигирдэргэ ханнык дьаһаллары ылыахха 

сөбүй? («Чөл олох сиэрэ: тылтан – дьыалаҕа» доктрина.СР Вице 

Президенин А.К. Акимов «Якутия», «Саха сирэ» хаһыакка 

интервьютуттан). 

 

34 №. -лар сыһыарыылаах элбэх ахсаан халыыба наука истиилигэр 

туох суолталааҕын өйдөөн көрүҥ. Сүрүн истиилгэ көһөрүҥ. 

Болҕойуҥ! Наука истиилигэр элбэх ахсаан халыыба тыл олоҕор 

эбиллэн тиэрмин суолталаах туттуллар.  

 

Тыл олоҕо+лар: 1. Электричествоны ууга суураллымтыа туустар, 

солохтор уонна аһыыбалар аһараллар. 2. Сэлээппэлээх тэллэйдэртэн ураты 



түүнүк тэллэйдэрэ бааллар. 3. Сэбирдэххэ маарынныыр араас өҥнөөх 

сэбирдэхтиҥи лабыкталар киэҥник тарҕаммыттар. 

Тыл олоҕо+лаах+лар: 1. Кириэстии сибэккилээхтэр сэбирдэхтэрэ 

умнаска уочаратынан олороллор. 2. Көнө кынаттаахтар икки бөлөххө: уһун 

уонна кылгас бытыктаахтарга арахсаллар. 3. Бүтэй туйахтаахтар 

кэргэттэригэр ханнык кыыллар киирэллэрин ааттаталаа.  

Тыл олоҕо+тыҥы+лар: 1. Бэдэр – куоскатыҥылар этэрээттэрин саамай 

сиэмэх бэрэстэбиитэлэ. 2. Бурдуктуҥулар астара – туораах. 3. Аан дойдуга 

ооҕуйдуҥулар 3485 тыһыынча көрүҥнэрэ баар. 

Тыл олоҕо+ааччы+лар: 1. 150-200 мөл. сыллааҕыта Саха сиригэр 

сыыллааччылар былыргы үйэтээҕи сорох көрүҥнэрэ үөскээн сылдьыбыт. 2. 

Табаҕы боруобалааччылар ол күнтэн саҕалаан «никотиновай зависимоска» 

киириэхтэрин сөп. 3. Оҕуруот аһынан дьарыктанааччыларга туһалаах 

сүбэлэр.  

 

35 №. Этиилэри тылбаастааҥ. Аат тыл ахсаанын болҕойуҥ. 

 

1. Хронические заболевания могут перерасти в рак. 2. Клиника 

оказывает различные медицинские услуги по пластической хирургии. 3. 

Белокочанная капуста выводит токсины из организма. 4. Большинство 

импортных препаратов можно заказать через Интернет сайт. 5. 

Синтетические витамины можно использовать в качестве биостимуляторов. 

6. В своих снах мы ищем пути решения повседневных проблем. 7. Ученые 

доказали всему человечеству, что рак излечим. 8. Паразиты отравляют наш 

организм  в целом. 

 

36 №. Аат тылы сөпкө туттан этиини ситэриҥ.  

Болҕойуҥ! Туохтуу түһүк (кими? тугу?) саха тылыгар икки араастаах: 

сыһыарыылаах, сыһыарыыта суох. Өскөтүн аат тыл иннигэр быһаарыыта 

суох соҕотох тылынан бэриллэр буоллаҕына, сыһыарыыта суох туттуллар: 

таҥас сууйар, укуол биэрэр, ас астыыр, киинэ көрөр. Оттон аат тыл иннигэр 

быһаарыылаах буоллаҕына, -ы, -ны сыһыарыы хайаан да туттуллар: кирдээх 

таҥаһы сууйар, күүстээх укуолу биэрэр, минньигэс аһы астыыр, саҥа 

киинэни көрөр. 

 

1. Чэй-чэйи: Хойуу ... иһэр киһи сүрэҕин тэбиитэ түргэтиир. Эбэм ... 

иһэрин сөбүлүүр. 2. Таблетка-таблетканы: Бэйэ билэринэн үлүбүөй ... иһэр 

кутталлаах. Биир хааҕа 20-лии ... киирэр. 3. Ачыкы-ачыкытын: Күүстээх 

диоптрийдаах ... өр кэтиллиэ суохтаах. “Оптик-Центртан” салгын ... 



атыыластым. 4. Телевизор-телевизорга-телевизорынан; сонун-сонуну-

сонунун: Эбэм киэһэ аайы ... ... истэр. 5. Интернеккэ-интернетинэн; мал-

малы: Балтым ... араас ... сакаастыыр. 6. Бытыылкалаах-бытыылканы-

бытыылканан: Олох сайдах билигин өстүөкүлэ ... сууйан туттарыы суох. 

Пластик ... болуот оҥостон уунан устубуттар. “ ... харчы” диэн ким суруйбут 

айымньытай? 

 

37 №. Скобкаҕа бэриллибит тыллары этиигэ сөпкө туттуҥ. Ханна биир 

ахсаан, ханна элбэх ахсаан туттулларын быһаарыҥ.  

Болҕойуҥ! Тиэрмин суолталаах уонна дьон бөлөҕүн бэлиэтиир тылга -

лар сыһыарыы туттуллар. 

 

1. (Балык) уу үрдүгэр тахсан, салгыны (айах) эҕирийэн (ылар). 2. Арҕаа 

(улуус) күүстээх (тыал, түс). 3. Онтон оҕус улам-улам дугунар буолан истэ 

(Лэглээрин, харах) сырдаан истэ. 4. Кини элбэх (бириэмийэ, наҕараада, 

хаһаайын) буолар. 5. Саас (кус, кэл) сүгүн үөрэммэт этибит. 6. Биһиги 

(долгун) Далаана ыалдьыттыыр. 7. Билигин гепатит биллэр-биллибэт (вирус) 

олус (элбэх). 8. (Кинигэ, дьон) курдук (араас). 9. (Чурапчы) инникигэ 

эрэллээхтэр дуо? 10. Киирбит (үп) халаан уутуттан (эмсэҕэлээбит) барыаҕа. 

 

8 §. Сахалыы түһүк (падеж) халыыбын туттуу 

 

Түһүк – аат тыл атын тылга ситимин бэлиэтиир грамматическай 

халыып. Түһүк суоҕа буоллар, этиигэ тыллар кыайан ситимнэһиэ суох 

этилэр. Саха тылыгар барыта 8 түһүк баар. Нуучча тылыттан уратыта диэн 

саха тылыгар түһүктээһин икки араастаах: судургу уонна тардыылаах. 

Холобур: сыһыарыы түһүккэ оҕо диэн тылы уларытыаҕыҥ. Кимиэхэ? – оҕоҕо 

(судургу т.) мин оҕом – кимиэхэ? оҕобор (тардыылаах т.) 

Билиҥҥи саха тылыгар нуучча падеһын үтүктэн, сахалыы төрүт түһүк 

суолтатын сыыһа-халты туттуу олохсуйда. Тыл ситимин уларытартан ийэ 

тылбыт култуурата намтыыр. 

 

38 №. Таһаарыы түһүгү сөптөөх халыыбынан солбуйуҥ. 

 

1. Ис ыарыытыттан эмп баар дуо? 2. Кымыс биэ үүтүттэн оҥоһуллар. 3. 

Уоттан сэрэхтээх буоларга “ОБЖ” уруогар үөрэтэллэр. 4. Мичил 

быраатыттан улахан. 5. 6 чыыһыла 9-тан кыра. 6. Мунньах 10-тан саҕаланар. 

6. “Эпсорин” – таба пантыттыттан оҥоһуллубут саҥа препарат. 7. Саһыл 



тыһыттан тигиллибит бэргэһэ бөҕө буолар. 8. Кыра сылдьан тымныйыыттан 

ыалдьыбыта. 9. Суши үксэ балыктан астанар. 

 

39 №. Туттуу түһүгү сөптөөх халыыбынан уларытыҥ.  

 

1. Стразанан киэргэтиллибит бейсболканы кыргыттар астына кэтэллэр. 

2. Балтым бэрт кыра сааһыттан үҥкүүнэн дьарыктанар. 3. Анименан 

интэриэһиргиир ыччат кулууба куораппытыгар баар. 4. Эдьиийим хаппыыста 

сэбирдэҕинэн суулаан голубцы оҥорор. 5. Тыҥаҕын рентгенинэн көрүөхтэрэ. 

6. Киһи доруобуйатын туруга хаанын аналиһынан биллэр. 7. Тыа сирин 

балыыһата чоҕунан оттугунан үлэлиир. 8. Ойуур дьэдьэнин биир уратытынан 

тымныынын тулуйумтуота буолар. 9. Ыһыах кэтэһиилээх кэмэ – атынан 

сүүрдүү. 

 

40 №. Сыһыарыы түһүккэ турар аат тылы сөптөөх халыыбынан 

уларытан ааҕыҥ. 

 

1. Августина Филиппова – сахалыы таҥаһы аныгылыы истииллээн 

тигиигэ маастар. 2. Биһиэхэ хамнаспыт өссө да кэлэ илик. 3. Виктор Лебедев 

көҥүл тустууга чемпион аатын ылбыта. 4. Республикаҕа биллэр хомусчут 

“Айархаан” этнобөлөх кэнсиэрэ буолар. 5. Баттаҕы креативнай кырыйыыга 

конкурска кыттааччыларга биллэрии. 6. “Холосас” быара ыалдьар дьоҥҥо 

туһалаах. 7. Туундараҕа саас күн тахсыытынан биллэр. 8. Кылаас оҕото 

барыта хомуска оонньуур. 9. Биһиэхэ хамнаспыт өссө да түһэ илик. 

 

41 №. Холбуу түһүккэ турар аат тылы кытта дьөһүөлүнэн солбуйуҥ. 

 

1. Аһаҕас эфииргэ Тарбаахаптыын астыахха. 2. “Киин радиолыын” 

бииргэ буолуҥ. 3. Биһиги учуонайдарбыт Япония учуонайдарыныын Саха 

сиригэр көстүбүт мамонт өлүгүн чинчийбиттэрэ. 4. “Оптик-Центрдыын” 

тулалыыр эйгэҕин саҥалыы көр. 5. Саха дьоно атын омуктардыын иллээх 

олорор үтүө үгэстээх. 6. Аныгы кэм Кэрэ Куотунуун сэһэргэһиибитин 

саҕалыахха. 7. Барҕа махталлаах ахтан-санаан ааһыаҕыҥ норуот таптыыр 

ырыаһытын Эдьиий Марыынаны. 

 

42 №. Скобкаҕа турар тылы сөптөөх түһүккэ уларытыҥ. 

 

1. Кардиохирургия сайдыытын түмүгэр барыта 625 (сүрэх, 

эппэрээсийэ) оҥоһулунна. 2. Быйыл куорат үрдүнэн 64 киһи (сэллик, ыарыы) 



бэлиэтэннэ. 3. (Уот, сиэтии, дьон) отделение арыллыбыта ыраатта. 4. “Твоя 

аптека” сайт (эмп, сыана) атын (аптека) балай эмэ чэпчэки. 5. “Кыһыл 

кинигэҕэ” киирбит харыстанар (үүнээйи) үргүүр (сокуон) бобуллар. 6. 

Дьааттаах тэллэй киһи (организм) улахан (буорту, оҥор). 7. Биһиги сирбит 

уута атын (регион) ыраас. 8. Киһи доруобуйата (туох да) солбуйбат, (туох да) 

тэҥнэммэт күндү. 9. (Тыыныы) дьарыктаныы хаан баттааһына сөпкө 

хачайданарыгар туһалыыр. 

 

43* №. Нууччалыы от, из, за, в, для, против предлогтаах тылы сөпкө 

тылбаастааҥ. 

 

Браслет из циркония, средство от тараканов, крем для тела, герой из 

кинофильма, вклад в сбербанк, дети против войны, лекарство от паразитов, 

цены на медикаменты, спрей для защиты от комаров, раствор для инъекций, 

цены на топливо, пиво из молотого солода, борьба против коррупции, 

украшения из серебра, студент из педиатрического факультета, билет на 

поезд, органы по защите прав ребенка, средство для гигиены, шампунь 

против перхоти, вера в бога. 

 

9 §. Тардыылаах аат тылы туттуу 

 

Тардыылаах ситим түүр тылларыгар туттуллар, барамай кимиэхэ 

сыһыаннааҕын бэлиэтиир, бас билиини көрдөрөр грамматическай халыып. 

Кимиэнэ? диэн ыйытыыга хоруйдуур, аат тыл сирэйдэниитигэр майгынныыр. 

Холобур: атаҕым, атаҕыҥ, атаҕа (биир ахсаан); атахпыт, атаххыт, 

атахтара (элбэх ахсаан). Остуол атаҕа. – Остуол атаҕын лааҕа. Көстөрүн 

курдук, тардыылаах ситим хас да чилиэннээх буолуон сөп. Оннук холобур, 

тэрилтэ, дуоһунас аатын тылбаастыырга туттуллар. Холобур: Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылын министиэристибэтин 

үлэһитэ; Дьокуускай куорат медицинскэй Киинин дириэктэрин солбуйааччы; 

М.К.Аммосов аатынан ХИФУ Мединститутун эмтиир дьыала 

факультетын деканын үөрэх чааһыгар солбуйааччы. 

Тардыы халыыба нуучча тылыгар (мой, твой, свой) солбуйар ааты 

кытта дьүөрэлээтэххэ, бэриллэр кыахтаах. Холобур: оҕом – мой ребенок. 

 

44 №. Тардыы ситим оннугар атын ситими оҥорбут түбэлтэни 

көннөрүҥ. Холобур: Өлүөхүмэҕэ сайына күп-күөх, куйаас да куйаас. – 

Өлүөхүмэ сайына күп-күөх, куйаас да куйаас.  

 



1. Саҥа дьыл иннинэ эккэ, сымыыкка сыана икки бүк үрдүүр. 2. 

Дьэдьэн барыанньата сииргэ олус минньигэс. 3. Хоско үүнэр сибэккилэр кэрэ 

көстүүлээх буолаллар. 4. Москваттан сонуннары истиҥ. 5. Киһиэхэ дьол 

мээнэ тосхойбот. 6. Кириип ыарыытыгар туттуллар эмтэргэ атыы сыанатын 

эбиини хонтуруолга ыллылар. 7. Сахалыы урууга уокка алгыс этии 

булгуччулаах кэрчик буолар. 8. Биһиги оскуолабыт сахалыы остуол 

оонньуутугар күрэхтэһии ыытта. 9. Этэрбэс араадьыйата дьикти сонуну 

аҕалла. 

 

45 №. Ордук тылы көҕүрэтиҥ. Тардыы ситими болҕойуҥ. 

 

1. Биһиги тыабыт сирин дьонун сүрүн дьарыгынан булт буолар. 2. 

Сылгы аһын кыһын хаар анныттан бэйэтэ хаһан аһыыр. 3. Эдэр 

специалистарга Бырабыыталыстыба аатыттан суруллубут махтал суругун 

туттардылар. 4. Фибраттан тигиллибит чулку кэтэргэ сымнаҕас. 5. Биһиги 

тыа быыһынан омоох суолун устун айаннаан истибит. 6. Ленин проспегар 

баар муустан кыһыллан чочуллубут оҥоһуктар Саҥа дьыл кэлбитин 

уруйдуур курдуктар. 7. Дохсун ардахха баттатан, дэлби ибили сытыйан 

кэллибит. 8. Цирконий тааһа алмааһы солбуйар күүстээх диэн ааттыыллар. 

 

46* №. Сөпкө тылбаастааҥ. 

 

1. Заместитель министра по делам молодежи и семейной политике 

РС(Я). 2. Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РС(Я). 

3. Руководитель департамента лечебно-профилактической помощи 

Республики Саха (Якутия). 4. Лауреат международного фестиваля Союза 

журналистов. 5. Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. 6. 

Перинатальный центр медицины республиканской больницы № 1 

Национального Центра медицины РС(Я). 7. Всероссийская научно-

практическая конференция школьников «Шаг в будущее». 8. Совет по 

языковой политике при Президенте Республики Саха (Якутия). 9. Якутский 

специализированный стоматологический центр. 

 

47 №. Сахалыы тардыы ситими нууччалыы сөпкө тылбаастааҥ. 

 

Страховка полиһа, хаан аналиһа, ыарыы уһуур кэмэ, сүрэх ыарыытын 

тииһигэ, оһоҕос бааллыыта, оҕо аһылыга, кытыан буруота, дууп хатырыгын 

суурадаһына, хааҥҥа саахар бырыһыана үрдээһинин кээмэйдиир тэрил, 

Дьокуускайдааҕы харах балыыһата, эһэ үөһэ, эмп доруобуйаҕа дьайыыта, 



эмп ыарыыга туттуллуута, быраас анаабыт эмтэрэ, тигээйигэ ытыттаран 

эмтэнии, температура нуорманы таһынан тымныйыыта (айылҕаҕа), киһи 

этигэр-хааныгар токсиннар элбээһиннэрэ, быраастар идэлэрин таһымын 

үрдэтэр куурустар. 

 

10 §. Солбуйар ааты туттуу 

 

48 №. Иккис этии туһаанын сөпкө туттан ааҕыҥ. 

Болҕойуҥ!  Дьыала, наука истиилигэр солбуйар аат 3-с сирэйэ 

тыыммат барамайы бэлиэтииргэ туттуллар. Оттон саха тылыгар кэпсэтии 

уонна сүрүн истиилгэ ким, кини солбуйар аат киһиттэн атын предмети 

бэлиэтииргэ туттуллара сыыһа. Холобур: Саҥа оскуола тутуллубут. Кини 

дэриэбинэ киинигэр турар. Тэҥн.: Ол оскуола, үөрэх тэрилтэтэ. 

 

1. Саха сиригэр элбэх эмтээх үүнээйилэр бааллар. Кинилэри сатаан 

туһаныахха наада. 2. Дөлүһүөн эмиэ эмтээх үүнээйи. Кини Саха сиригэр 

дэлэйдик үүнэр. 3. Дөлүһүөн отоно кыһыл өҥнөөх, хойуу сүмэһиннээх. 

Кинини күһүн тоҥоруулар түһүөхтэрин иннинэ хомуйаллар. 4. Дөлүһүөн 

отонуттан сироп, бороһуок оҥороллор. Кини витамины солбуйар. Кинини 

өссө “Холосас” диэн суурадаһыны оҥорорго тутталлар. 5. Дөлүһүөн 

сэбирдэҕэ эмиэ эмтээх. Норуот эмчиттэрэ кинини ууга оргутан, иһэ 

ыалдьыбыт киһиэхэ иһэрдэллэр. 6. Оттон кини силиһин уута үөс, бүөр, хабах 

тааһын суурайарга көмөлөөх.  

Туһаныҥ: ол, ону, ити үүнээйи, оннук сироп, ол сэбирдэҕи. 

 

49 №. Бэйэ, хас биирдии солбуйар ааты туттуу истиил суолтатын 

быһаарыҥ. Сүрүн истиилгэ көһөрүҥ. 

Болҕойуҥ! Бэйэ, хас биирдии солбуйар аат дьыала, наука истиилигэр 

туттуллар. Саха тылыгар сүрүн истиилгэ бэйэ солбуйар аат суолтатын 

тардыы сыһыарыыта, оттон хас биирдии солбуйар ааты ким барыта, киһи 

барыта, туох барыта, ахсын, аайы халыып биэрэр. Холобур: Саха радиота 

бэйэтин үлэтин саҕалыыр. – Саха радиота үлэтин саҕалыыр; Хас биирдии 

устудьуон медосмотр ааһар. – Студент барыта медосмотр ааһар.  

 

1. Үлэ-сынньалаҥ лааҕырдара бэйэлэрин сыалларынан-соруктарынан 

маннык көрүҥнэргэ араарыллаллар. 2. Эһиги, бүгүҥҥү сүбэ мунньах 

кыттыылаахтара, социальнай хайысхалаах сокуоннар ылыллыыларыгар 

бэйэҕит санааҕытын тириэрдэргит наадалаах. 3. Доруобуйаны тупсарыы 

доктрината норуот бэйэтин кылаатын киллэрэригэр көмөлөһүөҕэ. 4. Дьэҥкир 



рак паразиты кытта бэйэтин сүүрэкэлэс клеткаларын көмөтүнэн охсуһар. 5. 

Россия хас биирдии гражданина сокуону тутуһар эбээһинэстээх. 6. Хас 

биирдии оҕоҕо итии аһылыгынан хааччыйарга күҥҥэ 34 солкуобай 

көрүллүбүт. 7. Хас биирдии балыгы анализтаан баран сиир соччо кыаллыбат 

суол.  

 

50 №. Наука истиилигэр солбуйар 1-кы, 2-с сирэйэ туох сыаллаах 

туттулларын быһаарыҥ. Солбуйар ааты көтүтэн, сирэйдэммэтэх этиинэн 

солбуйан устуҥ.  

Болҕойуҥ! Үөрэтэр наука кинигэтэ (учебно-научная литература) 

дьоҥҥо туһуланарын быһыытынан, солбуйар аат 1-2 сирэйгэ туттуллар. 

Оттон тиийимтиэ наука (научно-популярная) билиини тарҕатар аналлаах 

буолан, интэриэһи тардар туһугар дьону кытта алтыһар курдук суруллар, 

онон сирэй солбуйар аат биир, элбэх ахсааҥҥа туттуллар.  

 

1. Ити балаһыанньаны биһиги опыкка көрүөхпүт - … көрүөххэ сөп. 2. 

Эппиэккитин дакаастыырга эһиги 132 ойууну туһаныаххытын сөп. 3. Үгүс 

киһи отону ситэ илигинэ үргүүрүн эһиги билэҕит. 4. Ыччат сынньалаҥын 

туһалаахтык атаарарын туһугар биһиги үгүс сырабытын биэрэбит.5. Эн 

билэриҥ курдук, хайа да омук бэйэтэ тыллаах буолан, туспа омук аатын 

сүгэр. 6. Эһиги бу кинигэҕэ суруйааччы олоҕун, айар үлэтин туһунан үгүс 

саҥаны булан ааҕыаххыт. 7. Биһиги түүллэри үөрэтиибит ити төрүккэ 

олоҕуран сайдар. 8. Биһиги 400 устуука сибэкки төбөтүн сууйан баран биир 

суукка устата илитэ уурабыт. 

 

51 №. Ааҕыҥ. Солбуйар ааты уларытан этиини чочуйуҥ.  

Болҕойуҥ! Ханнык солбуйар аат сүнньүнэн дьыала, наука истиилигэр 

дьүөрэ. Көннөрү кэпсэтиигэ туох, хайа, хайдах диэн тылынан солбуйуохха 

сөп.  

 

Туох: 1. Ыарыһахха ханнык көмөнү оҥороҕутуй? 2. Ханнык справка 

ирдэниллэрий? 3. Аныгы ыччат ханнык хаачыстыбаларын ордороҕун? 4. 

Ханнык ыарыылар ордук кутталлаахтарый? 5. Быраас киһи ханнык 

хаачыстыбалардаах буолуохтааҕый? 

Хайа: 1. Ньургун ханнык дорҕоону сатаан саҥарбатый? 2. Бүгүн 

ханнык күнүй? 3. Сайын ким ханнык омук сиригэр сылдьыбытын кэпсиир. 4. 

Ханнык балыыһаҕа киирбитий? 5. Ханнык суолунан бардахха түргэнник 

тиийиллиэй? 



Хайдах: Киһи аймах кэрэ аҥарыгар ханнык истииллээх таҥаһы 

айаҕын? 2. Сайыҥҥы таҥаска ханнык өҥ ордук дьүөрэний? 3. Ырыаһыт 

ханнык бүлүүдэни сөбүлээн астыырын көрүөхпүт. 4. Төбө иһин чинчийэр 

ханнык аппарат кэлбитий? 

 

52 №. Нууччаттан туруору тылбаас халыыбын ыйыҥ. Этиини чочуйуҥ.  

Болҕойуҥ! Билиҥҥи саха тылыгар солбуйар ааты сыыһа туттар 

түбэлтэ үгүс. Бэйэ, кини, хас биирдии, бары солбуйар наадата суох сиргэ 

кыбыллар. Тылы туттар төрүт үгэһи нууччалыы үөрүйэх солбуйдаҕына, ийэ 

тыл иинэр-хатар кутталлаах. 

 

1. Киһи олоҕо кинини тулалыыр эйгэттэн тутулуктаах. 2. Биһигинниин 

бииргэ буолуҥ. 3. Саҥа дьылынан бэйэҕитигэр бэлэхтэ оҥостуҥ. 4. Ханнык 

санаанан салайтаран эһиги маннык үлэни саҕалаатыгыт? 5. Эдэр ыччат, ийэ 

тылбыт кэскилэ эһиги илиигит иһигэр баар. 6. Бары маҕаһыыннарга рейдэлэр 

сырыттылар. 7. Бэйэ итэҕэһин бэйэ быһаарара уустук. 8. Ханнык фирма 

косметикатынан туһанаҕын? 9. Эн хас биирдии этэр тылыҥ ис хоһооно ыччат 

өйүгэр-санаатыгар иҥэрэ буоллар… 10. Эһиги доруобуйаҕыт – бэйэҕит 

илиигитигэр. 

 

53 №. Төрүт солбуйар ааты туттан, этиини сахатытыҥ.  

Болҕойуҥ! Нууччалыы какой солбуйар ааты туох, хайа, хайдах диэн 

тылбаастыахха сөп. Ханныкдиэн туруору тылбаастыыр дьыала, наука 

истиилигэр дьүөрэ. 

 

1. Какой цвет подходит для униформы медперсонала? 2. Цены всех 

оптовых магазинов ниже чем рыночных. 3. Соблюдать гигиену должен 

каждый. 4. В какой поликлинике Вы прикреплены? 5. Какие виды услуг Вы 

предоставляете? 6. Сегодня какой день? 7. Каждый студент проходит 

медосмотр. 8. Каждый курильщик вредит своему здоровью. 9. Все виды 

инфекционных заболеваний опасны для здоровья. 10. Все товары 

сертифицированы. 

 

54 №. Солбуйар аат ахсаанын, падеһын сөпкө туттан тылбаастааҥ.  

Болҕойуҥ! Билиҥҥи саха тылыгар нууччалыы Вы халыыбы үтүктэн 

биир киһини Эһиги диэн этэр үгэс олохсуйда. Саха төрүт тылыгар биир 

киһини этэргэ солбуйар аат биир ахсааҥҥа туттуллар: эн. Нуучча тылыгар 

баар у кого? халыып сахалыы тардыы ситимэ буолар: Эһиэхэ бириэмэ баар 

дуо? – У Вас есть время? – Эн бириэмэлээххин дуо?  



 

1. Ученые-исследователи вносят свой вклад в разитие медицины. 2. У 

нее нет свободного времени. 3. Вы не смогли бы мне помочь? 4. С Вами не 

соскучитесь. 5. Вам дали стипендию? 6. У нас нет тепла и воды. 7. Девочка 

проснулась спустя 15 лет и стала искать свою куклу. 8. Зима в Якутии 

суровая. 9. У каждого народа есть свои традиции, обычаи, нравы. 10. 

Берегите себя и своих близких. 

 

55 №. Пааралыы этиини тэҥнээн көрүҥ. Этиини сахатытыҥ.  

Болҕойуҥ! Бары солбуйар аат быһаарыы буоллаҕына, аат тыл элбэх 

ахсааҥҥа турар, официальнай истиилгэ дьүөрэ нууччалыы тартарыылаах 

этии тахсар. Кэпсэтии истиилигэр барыта түмэр тыл кэнниттэн аат тыл биир 

ахсааҥҥа турар. Холобур: Бары чыычаахтар барбыттар. – Чыычаах барыта 

барбыт. Бары кыргыттар үҥкүүнү сэргииллэр. – Кыыс барыта үҥкүүнү 

сэргиир.  

 

1. Бары лабораториялар госстандарт ирдэбилин толорон, аккредитация 

ааһаллар. 2. Бары баһаардар уоттан сэрэнии быраабылатын кэһэртэн 

тахсаллар. 3. Үп-харчы тиийбэт буолан, бары үлэһиттэри уоппускаҕа 

ыыттылар. 4. Көрсүһүү кэмигэр бары ветераннарга бэлэх туттардыбыт. 5. 

Томат бары сога, соуһа киһи организма кырдьарын бытаардар. 6. Бары 

ыарыылар киһиэхэ олохсуйдахтарына, онтон эмтэнэр уустук. 7. Бары 

массыыналаахтар сыл аайы техосмотр бараллар. 

 

56* №. Тиэкис тылын-өһүн чочуй. 

 

Сибэккини эрдэ тылыннара сатаама...  

… Хас биирдии кыыс бэйэтин этин-сиинин туругун, кини улаатар 

кэмигэр ханнык уларыйыылар баралларын хайаан да билиэхтээх. Биһиги 

сахабыт омуга билигин сүтэр-симэлийэр аакка баран эрэр, онно эбии кэлэр 

кэнэҕэски ыччаппыт мөлтөх доруобуйалаах буоллаҕына, бу көлүөнэнэн саха 

омуга олох да мэлийэр кутталлаах.  

Кыргыттар доруобуйаларыгар аныгы муода бэрт бөрүкүтэ суохтук 

дьайар. Бастатан туран, улахан кыһалҕаны аныгы моделлар тас көрүҥнэрэ 

үөскэтэр. Кинилэри көрө-көрө кыргыттар киһиттэн таһынан ыра сатыыллар, 

үчүгэйдик аһаабаттар-сиэбэттэр. Маннык ыра сатааһын, аһыыр аска бэйэни 

хаарчахтааһын кыыс төрүүр-ууһуур уорганыгар эмиэ улахан охсууну 

оҥороро саарбаҕа суох. Куһаҕан дьаллыктар киһи доруобуйатыгар 



алдьатыылаах дьайыыларын бэркэ диэн билэбит, ол туһунан элбэх кэпсэтии 

барбыта да, билигин даҕаны долоҕойбутугар түһэ илик быһыылаах.  

Табах – омос көрдөххө улахан дьайыыта суох дьаллык буолан баран, 

кыыс оҕоҕо олус улахан кырыктаах эбит. («Киин куорат» хаһыаттан). 

 

11 §. Туохтуур туһаайыытын туттуу 

 

57 №. Этии туһаанын, кэпсиирэтин ыйыҥ. Туохтуур туһаайыытын 

уларытан ааҕыҥ.  

Болҕойуҥ! Саха төрүт тылыгар тыыммат барамай киһини дьаһайбыт, 

салайбыт курдук тутуллаах этии суох. Оннук этии нуучча тылыттан туруору 

тылбаас түмүгэр дьыала, наука истиилигэр туттуллар. Холобур: К.Г. 

Башарин арыгы туһунан олохтоох түөрүйэтэ дьону сэҥээртэ. – К.Г.Башарин 

арыгы туһунан олохтоох түөрүйэтин дьон сэҥээрдэ. 

 

1. Олбуорга фонтан баара ыалдьыты сынньатар. 2. Медицинэҕэ маннык 

саҥа арыйыы барыбытын үөрдэр. 3. Бу миигин салытыннарар. 4. Ыарыһах 

оҕо төрүүрэ элбээбитэ норуоту куттуур. 5. Дьиэ-уот төлөбүрэ үрдүү турара 

олохтоохтору мунаардар. 6. Эн итинник майгыҥ биһиги дьиктиргэтэр. 7. 

Төлөбүрдээх медицинэ сайдан иһэрэ кыаммат араҥаны долгутар. 8. Үлэ 

миэстэтэ көстүбэтэ ыччаты атахтыыр. 9. Арыгылааһын олус кэҥээһинэ хайа 

да омугу эһэр кутталга аҕалар. 

 

58 №. Туохтуур атынтан туһаайыытын көҕүрэтиҥ. Этии хайдах 

иһиллэрин сыаналааҥ. Холобур: Харамай ахсаан чөлүгэр түһэриллэн эрэр. – 

Харамай ахсаана чөлүгэр түһэн эрэр.  

 

1. Чэй XVIII үйэҕэ национальнай утах быһыытынан билиниллибитэ. 2. 

Эмкэ бэриммэт, олохсуйбут ыарыылар дьахтар оҕотугар бэриллэллэр. 3. 

Туруоруллар боппуруостар син быһаарыллаллар. 4. Микроэлемент 

доруобуйаҕа улахан суолталааҕа дакаастаныллыбыта. 5. Хаан клиническэй 

аналиһа оҥоһулунна, түмүк таһаарылынна. 6. Баанньыкка сылдьыах иннинэ 

арыгыны иһиллибэт, олус тото аһаныллыбат. 7. Саҥа таас балыыһалар 

тутуллан үлэҕэ киллэрилиннилэр. 8. Хостонор баай балачча чааһа 

кыраныысса таһыгар таһаарыллар. 

 

59 №. Нууччалыы тутуллаах этиини сахатытан суруйуҥ. 

Болҕойуҥ! Нуучча тылыгар «возвратный глагол» уонна 

«страдательное причастие» диэн кинигэ истиилигэр тарҕаммыт халыыбы 



сахалыы атынтан туһаайыы оҥорон туруору тылбаастыыллар. Туохтуур 

атынтан туһаайыытын дьыала, наука тылыгар сөбүгэр көрөн туттар сөп. 

Оттон көннөрү саҥаҕа төрүт туһаайыы туттуллуохтаах. Холобур: На столе 

лежат книги, прочитанные мною. – Остуолга миигинэн ааҕыллыбыт 

кинигэлэр сыталлар. – Остуолга мин аахпыт кинигэлэрим сыталлар. 

 

1. Хамыыһыйанан оҥоһуллубут түмүгү билиһиннэрдэ. 2. 

Коммунальнай хаһаайыстыбаларынан оҥоһуллар өҥөлөргө сыана үрдээтэ. 3. 

Эһиэхэ Президенинэн туох көмө оҥоһулларый? 4. «Бичигинэн» 

таһаарыллыбыт кинигэ хаачыстыбата үчүгэй. 5. Уураах мунньаҕынан 

бигэргэтиллибитэ. 6. Контейнер промтоварынан симиллибит этэ. 7. Бу 

боппуруос Ил Түмэнинэн өйөнөрө наада. 8. Ханнык да дьиэ государство 

структуратынан быһыллыбыт сыананан атыыланыахтаах. 9. 2000 сүөһү турар 

миэстэлээх хотон комплекса саҥардыллан оҥоһулунна. 

 

12 §. Аат туохтууру, сыһыат туохтууру туттуу 

 

Аат туохтуур – туохтууртан үөскээбит буолан баран, аат саҥа чааһын 

оннугар туттуллар (быһаарыы буолар) уонна грамматическай халыыбын 

ылынар кыахтаах (түһүгүнэн уларыйар) саҥа чааһа. Аат туохтуур этии 

иннигэр эбэтэр ортотугар туттуллар, түһүгүнэн уларыйыан сөп. Холобур: 

хаппыт сэбирдэх: сэбирдэҕи хатарарга халыҥ кинигэ быыһыгар ук. 

Аат туохтуур үксүн дьыала, наука истиилигэр туттуллар, аат тылга 

быһаарыы буолар. 

 

60 №. Аат туохтууру булуҥ. Даҕааһынынан солбуйан көрүҥ. Туох 

уларыйыы таҕыста? Холобур: Дэхсилэммит суолунан айаннаан истибит. – 

Дэхси суолунан айаннаан истибит. 

 

1. Куртаҕа ыалдьар дьон ууга, паарга буһарыллыбыт аһынан аһыыллара 

наада. 2. Тоҥоруллубут балык хараллыыта сайын уустук. 3. 

Кырбастанылыбыт сылгы этэ остуол хотойорунан тардыллыбыт. 4. Саха 

сиригэр туһаныллар баай хостонуллар сирдэрэ Мирнэйгэ, Удачнайга, 

Нерюнгрига, Сангаарга баар. 5. “Алаас” санаторий харыйа маһынан 

тулаламмыт сиргэ турар. 6. Палааталар истэрэ ыраастаныллыбыт, чэбдик 

салгыннаах буолуохтаах. 7. Опыт оҥорорго токурутуллубут өстүөкүлэ 

туруупканы ылабыт. 8. Ыҥырыллыбыт ыалдьыттар бары кэлбиттэр. 

 



61 №. Аат туохтууру сыһыат туохтуурунан солбуйуҥ. Холобур: Кыыс 

суруйа олорор остуолуттан туран кэллэ. – Кыыс суруйа олорон остуолуттан 

туран кэллэ. 

 

Быраас сүбэтин истибит, толорбут ыарыһахтар түргэнник үтүөрэллэр. 

2. Халбаһыны быһыллыбыт хортуосканы кытта ыһаарылаар. 3. Суһал көмө 

кэмигэр оҥоһуллубатаҕыттан эмээхсин ыарыыта бэргээбит. 4. Тууһаммыт 

огурсуну сөрүүн хараҥа сиргэ ууруллар. 5. Чинчийэр лаборатория көҥүлүн 

ылбыт саҥа препарат атыыга таҕыста. 6. Олимпийскай оонньууларга 

кыттыбыт спортсменнарбыт кыайан-хотон кэллилэр. 7. Теркаламмыт чесногу 

уонна ирбит ынах арыытын ветчинаҕытыгар кутан булкуйуҥ. 

 

62 №. Аат туохтуур быһаарыыны синоним тылынан солбуйуҥ.  

 

1. Манна оҥоһуллубут этиилэри болҕомтоҕо ылыахпыт. 2. Тас дойдуга 

ыытыллар араас конференцияларга кыттарбыт наадалаах. 3. Үөрэххэ 

ылыллыбыт оҕолор испииһэктэрэ тахсыбыт. 4. Биһиги аптекаларбыт омук 

сириттэн аҕалыллыбыт эмптэри атыыга таһаараллар. 5. Балыыһа үлэһиттэрэ 

ыйыллыбыт итэҕэстэри туоратыах тустаахтар. 6. Табаар барыта быһыллыбыт 

сөптөөх сыананан атыыга тахсар. 7. Маска анньыллыбыт собо остуолу 

киэргэтэр. 8. Франция режиссерун кытта оҥоһуллубут киинэ киэҥ 

көрөөччүгэ таҕыста.  

Туһаныҥ: кэккэ, кэлбит, устубут, киирбит, буолар, олохтоммут, үөлбүт, бу. 

 

63 №. Этиигэ наадата суох киирбит аат туохтууру кылгатан ааҕыҥ. 

 

1. “Дантист” клиника толорор өҥөтүн сыаната атыттардааҕар чэпчэки. 

2. Республикаҕа табаҕы утарыыга анаммыт күн бэлиэтэнэр. 3. Айылҕа аҕалар 

күүтүллүбэтэх алдьархайа мэһэйдээтэ. 4. Саха аһыгар туттуллар тума арааһа 

элбэх. 5. 2015 с. тэриллибит “Азия оҕолоро” 6-с спортивнай оонньуулар 

үрдүк таһымнаахтар. 6. Көрөөччүлэрбит биэрбит ыйытыыларыгар аһаҕас 

эфииринэн эппиэттиибит. 7. Чечня уоттаах сэриитигэр сылдьыбыт уолаттар 

тустарынан суруллубут кинигэ. 8. Үрдүк суортаах бурдуктан астаммыт 

килиэп сыаната ыарахан. 9. Өбүгэ күүһүнэн айыллыбыт норуот эмтиир 

үгэстэрэ сөргүтүллэн эрэллэр. 

 

64 №. -ааһын, -ыы сыһыарыынан үөскээбит аат тылы сөптөөх 

халыыбынан солбуйуҥ. Холобур: Сыалар сүөһүгэ этэ-хаана сөптөөхтүк 



сайдыытыгар, энергия үөскээһинигэр оруоллаахтар. – Сыа сүөһүгэ этэ-хаана 

сөпкө сайдарыгар, энергия үөскүүрүгэр оруоллаах. 

 

1. Доруобуйаны тупсарыы үлэтэ күүскэ ыытыллара наада. 2. 

Санэпиднадзор салайааччыта куораты ыраастааһыҥҥа месячник 

саҕаламмытын санатта. 3. Статистика кэнники сылга төрөөһүн ахсаана өлүү 

ахсаанынааҕар элбээһинин көрдөрөр. 4. Вирус дьүһүн кубулуйуутугар хара 

аура баар буолуохтаах. 5. Ветераннары эминэн хааччыйыыга болҕомто 

күүһүрбүт курдук. 6. Ити клеткалар ситиилэригэр, төрүөх ийэ иһигэр 

улаатыытыгар наадалаах. 7. Помидору буһарыы уонна кэнсиэрбэлээһин 

ликопины алдьаппат. 8. Ферменнэр ас буһуутугар кыттыыны ылаллар. 

 

65 №. Үөскээбит аат тылы аат туохтуурдаах аттарыы халыыбынан 

солбуйан суруйуҥ. Холобур: Дьахталларга ыттар саба түһүүлэрэ баар эбит. – 

Дьахталларга ыттар саба түһэр түбэлтэлэрэ баар эбит.  

 

1. Былыргы сахалар тимир уһаарыытын ньыматын билэллэрэ. 2. 

Опытнай учаастакка хаптаҕас, моонньоҕон үүнүүтүн чинчийэбит. 3. 

Синоптиктар күн-дьыл уларыйыытын кэтээн көрөллөр. 4. Сааны дьиэҕэ тута-

харайа сылдьыыга кытаанах быраабыла баар. 5. Бу тэрилтэлэр ыарыы 

тарҕаныытын кэтииллэр. 6. Инбэлиит оҕолору атах таҥаһын оҥорууга 

үөрэтэр. 7. Учуонай Германияҕа бара сылдьыытын сэһэргээтэ. 8. Үгүс эдэр 

ыал “Ийэ хаппытаалын” биэриилэрин, ону олоххо киллэриилэрин 

толкуйдууллар. 

Туһаныҥ: туһунан, хайдах, хаһан, төһө. 

 

Сыһыат туохтуур – ойоҕос хайааһыны бэлиэтиир саҥа чааһа. Көмө 

туохтууру кытта туттуллар. Саха тылыгар сыһыат туохтуур 4 арааһа баар:  

хайаан (урут с/т), хайыы (тэҥҥэ с/т), хайаат (тута с/т), хайаары (кэлин с/т). 

Холобур: утуйан турда, утуйа сытар, утуйаат түһээтэ, утуйаары 

сылдьар. Сыһыат туохтуур сирэйинэн, ахсаанынан уларыппакка туттуллар. 

Буолар, буолбат формалаах. Сыһыат туохтуур хамсаныы тэтимин көрдөрөр, 

кэпсэтии тылыгар, уус-уран истиилгэ туттуллар. 

 

66 №. Скобка иһигэр баар туохтууртан сыһыат туохтууру үөскэтиҥ, 

этиигэ туттуҥ. 

 

1. Төбөм ыалдьар (буол) ханна да барбатым. 2. Ааспытын кэннэ 

(хомой) даҕаны кутурук үүммэт. 3. Кыргыттар диетэни тутуһар (буол), 



ыйааһыннара нуормаҕа эппиэттиир. 4. Ымынахтаах сирэйи оргуйбут сылаас 

уунан (пенка, суун, бар) ыраас сотторунан оботторуллар. 5. Устудьуоннарбыт 

билии (ыл, үөрэн) эмчит үрдүк аатын (сүк) үлэҕэ ананныллар. 6. Оҕом (эмтээ, 

үтүөр) балыыһаттан таҕыста. 7. Мединститут клиниката үп булар суолу 

(көрдөө) төлөбүрдээх өҥөнү оҥорор. 8. Сибиэһэй салгыҥҥа (сырыт), 

тыынарым холкутуйбута. 9. (Кутталбыттан, тыыныма) олорбутум. 

 

67 №. -тык сыһыарыынан үөскээбит сыһыаты сыһыат туохтуурунан 

солбуйан ааҕыҥ. 

Болҕойуҥ! Нуучча тылын “наречьетын” туруору тылбаастыыртан саха 

тылыгар -тык сыһыарыынан үөскээбит сыһыат сахалыы төрүт халыыптары 

үтүрүйдэ.  

 

I. 1. Лекцияны болҕомтолоохтук истэр буолан, киэҥ билиилээҕэ. 2. 

Сааскы халтараан саҕана суолга сэрэхтээхтик сылдьар наада. 3. Дьаҥ турбут 

кэмигэр эмп сыаната тоҕо муҥутуурдук эбиллэрин туһунан ыйыталастыбыт. 

4. Ийэ айылҕабытыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһыаҕыҥ. 5. Оҕону кыра 

эрдэҕиттэн утумнаахтык дьарыктыыр туһалаах. 

II. 1. Төрөөбүт тылым миэхэ олустук көмөлөһөр. 2. Кэнники кэмҥэ 

ыччат доруобуйата лаппа мөлтөөтө. 3. Арыгы, табах буортутун туһунан 

ыччат табатык өйдүөн наада. 4. Кытаат, өлүөрдүк сырыт. 5. Ити боппуруоһу 

биһиги дьаныардаахтык туруорсабыт. 6. Ыарыы күүстээхтик ыллаҕына, 

эмтэнэр уустук. 

III. 1. “Наркотическай зависимоска” киирбит киһи араас куһаҕан 

дьаллыкка ылларара дөбөҥ. 2. Ийэм ону дьаныардаахтык бопсоро. 3. Дьэ, 

кыһыылаахтык хоттордубут. 4. Кини этэрэ барыта тоҕо эрэ 

ылыннарыылаахтык иһиллэр. 5. Оскуола оҕото буруйу оҥоруута элбээбитэ 

хомолтолоохтук иһиллэр. 

 

68 №. Биир уустаах туохтуурдартан биирин сыһыат туохтуурунан 

солбуйуҥ. Холобур: Үлэҕитин суруйаҕын уонна туттараҕыт - ... суруйан 

туттараҕыт. 

 

1. Ас буһарар сүмэһин аһылык састаабыгар баар веществолары 

суурайар уонна буһарар. 2. Суураллыбыт веществолар цитоплазмаҕа өтөн 

киирэллэр уонна амеба этин-сиинин оҥороллор. 3. Куобах куттаммыт уонна 

саһан хаалбыт. 4. Аскарида киһи силин кытта оһоҕоско киирэр уонна ууһаан 

барар. 5. Учуонайдар паразит хайдах сайдарын үөрэтэллэр уонна суох 



оҥорор ньымалары булаллар. 6. Үс тэллэй холбуу үүммүт, сэлээппэлэрэ 

сыстыспыт. 7. Үтүө тыл киһини эмтиир уонна үтүөрдэр. 

 

69 №. Түһүк сыһыарыытын булан диэн, буолан сыһыат 

туохтуурдарынан солбуйуҥ. 

 

1. Пенсия эбиллэригэр эрэниэххэ сөп дуо? 2. Ыарыыны хонтуруоллуур 

Кэмитиэт мааскалаах режими олохтуулларыгар модьуйда. 3. Халаантан 

эмсэҕэлээбиттэр анал счет арыллыбытыгар махталлара улахан. 4. Өрөмүөн 

үчүгэйдик оҥоһуллубатаҕыттан бары да эрэйдэннибит. 5. Киһи иһигэр 

паразит ууһаабытыттан иһэ үллүөн сөп. 6. Дьэбдьиэй сиэннэрин көрөрүттэн 

кырдьарын да умнан сылдьар. 7. Саҥа спорткомплекс тутуллубутуттан 

оскуола оҕолоро үөрэллэр эрэ. 8. Ийэм хоту олорор быраата кэлэ 

сылдьыбатаҕыттан хомойор. 

 

13 §. Көмө саҥа чаастарын туттуу: ситим тыл, дьөһүөл, эбиискэ 

 

Ситим тыл – тыллары уонна этиини ситимнииргэ туттуллар көмө саҥа 

чааһа. Саха тылыгар ситим тыл арааһа олус элбэх: уонна, итиэннэ, ол да 

буоллар, эбэтэр о.д.а. Билиҥҥи саха тылыгар саамай тарҕаммыт ситим тыл – 

уонна. Нуучча “союһун” туруору тылбааһа соппутуойу (биир уустаах 

чилиэни), дефиһи (паараласпыт тылы), сыһыат туохтууру, “да-да, даҕаны-

даҕаны”, “икки-икки” эбиискэни, “кытта” дьөһүөлү, -лаах, -лыын 

сыһыарыылаах тэҥҥэ холбуу ситим оннугар барытыгар туттуллар буолла. 

 

70 №. Уонна ситим тылы атын ньыманан солбуйан ааҕыҥ. Холобур: 

Аныгы кэмҥэ кыргыттар уонна уолаттар таҥастара уонна саптара биир 

буолан эрэр. - Кэнники кэмҥэ кыргыттар да, уолаттар да таҥастара-

саптара биир буолан эрэр. 

 

1. Арай биирдэ тайах уонна кутуйах мөккүспүттэр. 2. Былыр оҕонньор 

уонна эмээхсин олорбуттара үһү. 3. Эбэм илиитэ уонна атаҕа тыытан 

ыалдьар. 4. Бу бэртээхэй уонна сонун үгэс кэлин да тарҕана турдун. 5. 

Быраас уонна ыарыһах тугу эрэ элбэҕи кэпсэттилэр. 6. Бу кабинекка сүбэ 

уонна ама биэрэллэр уонна эмтииллэр. 7. Кыыс аҕыйах сеансы бараат 

үтүөрбүт уонна атаҕар турбут. 8. Сэрии бүппүт сураҕын истэн эдэрдэр уонна 

кырдьаҕастар бары үөрбүттэр. 9. Өй уонна сүрэх мөккүөрэ. 10. Арыгыны 

уһуннук иһии быар уонна бүөр, куртах уонна оһоҕос ыарыытыгар 

тириэрдиэн сөп.  



 

Дьөһүөл этиигэ тылы ситимниир, онон үксүгэр түһүк сыһыарыытыгар 

синоним буолар. Дьөһүөл санааны ордук суолталаан, чорботон биэрэргэ, 

үөрүүлээх түгэҥҥэ уонна үксүгэр дьыала, докумуон тылыгар, наука 

истиилигэр ордук дьүөрэ, оттон күннээҕи кэпсэтиигэ түһүк сыһыарыыта 

туттуллар. 

1) Дьөһүөл түһүк сыһыарыытын үтүрүйэр: Кинигэлэриҥ остуол 

үрдүгэр тураллар. – Кинигэлэриҥ остуолга тураллар; 

2) Дьөһүөл саха тылын үөрүйэҕин уларытар: „Үрдэл“ – обургу 

оҕолорго аналлаах сурунаал. - ... обургу оҕолор сурунааллара; 

3) Күннээҕи кэпсэтиигэ дьөһүөлү ордук туттан истиили бутуйаллар: 

Мунньах икки чаас устата барда. – Мунньах икки чаас барда; 

4) Дьөһүөл суолтатын бутуйаллар: Миэхэ утары баран, өйөөтө. – 

Миигин өйдүүр буолан өйөөтө.  

 

71 №. Дьөһүөлү түһүк халыыбынан уларытан этиини көннөрөн ааҕыҥ.  

 

1. Аргыһым хааһах иһиттэн хостуур курдук элбэх саҥалаах буолан 

биэрдэ. 2. Биһиги да ортобутугугар айар-тутар талааннаах оҕолор бааллар. 3. 

Уулусса устун хааман истибит. 4. Эн тускуттан кини үлэтигэр хойутаата. 5. 

Эһэ оҕолорун туһугар олус кыһамньылаах ийэ. 6. Улууспут баһылыга сыл 

түмүгүнэн дьонун-сэргэтин иннигэр отчуоттаата. 7. Эмтэри Интернет нөҥүө 

удамыр сыанаҕа сакаастаан ылар ордук. 8. Саҥаһым оҕотун кытта балыыһа 

иһигэр киирбит. 

 

72 №. Саха тылын үөрүйэҕин кэһэр түбэлтэни көннөрөн суруйуҥ. Этии 

истиилэ уларыйда дуо? 

 

1. Утатан ыксаан, тамаҕа кууран, уу көрдөөбүт. 2. Кутуйах кутуругар 

кээмэйдээн аһыырыгар дылы. 3. Ачыкыҥ илииҥ анныгар сытар. 4. Аҕата 

уолун санныгар олордон иһэр. 5. Ийэтэ оҕотун түөһүгэр сыһыаран аһата 

олороро. 6. Миитэрэй үлэтэ суох сатаан олорботох кырдьаҕас. 7. Сорох оҕо 

көхсүгэр сытан утуйары сөбүлээбэт, төттөрү эргийбит буолар. 8. Атырдьах 

салаатыныы арахсыбыттар. 9. Киһи иннигэр иини хаһыма – бэйэҥ түһүөҥ. 

 

73 №. Сөптөөх дьөһүөлү талан этиини ааҕыҥ.  

 

Туһунан – тула: 1. Оскуола ... мас олортубут. 2. Тас көрүҥү уларытар 

пластическай операция .. кэпсэтии буолла. 3. Президент этиитин ... кэпсэтии 



салҕанар. 4. Төгүрүк остуол ... сэһэргэһиибитин саҕалыаҕыҥ. 5. Баһаар 

кэмигэр дьону тоҕо кэмигэр быыһаабатахтарын ... аһаҕастык ырыталлар. 6. 

Аппыт сиргэнэн биир сиргэ турбакка,... холоруктуу сырытта.  

Утары – кытары, сэрэтэр, умуруорар: 1. Сүүрүк ... тыы бытааннык 

устар. 2. Үпкэ-харчыга буруйу ... охсуһар управление. 3. Ыарыыны ... 

вакцинация ыытыллар. 4. Баһаары ... охсуһар үлэһиппит аҕыйах. 5. Көрбүтүм 

ыппыт эһэни ... охсуһа сылдьар эбит. 6. Биһиги доҕордуу илиибитин ... 

уунабыт.  

 

74 №. Ааҕыҥ. Наада сиригэр дьөһүөлү көннөрөн эбэтэр эбэн, этиини 

чочуйуҥ.  

 

Кытта: 1. Быраатым үөрүүнү кытта сөбүлэстэ. 2. Телесуруналыыстар 

Любовь Васильевалыын уонна Георгий Белоусовтыын сэһэргэһии. 3. Оҕо 

төрөөһүнэ элбээн, быраастар быйыл элбэх үлэни кытта көрүстүлэр. 4. 

Санааҕын кытта үллэстибиккэр махтанабыт. 5. Киһи олоҕо айылҕаны кытта 

ыкса ситимнээх. 6. Уоту кытта сэрэхтээх буолуу быраабылатын тутуһуохха.  

Нөҥүө: 1. Суол нөҥүө саҥа маркет тутуллубут. 2. Дьоммут өрүс нөҥүө 

оттууллар. 3. Нөҥүө күнүгэр хаар түспүтэ. 4. Интернет нөҥүө билсибитэ. 5. 

Түннүк нөҥүө таһырдьаны одуулуубун. 6. Автор бу уобарас нөҥүө бэйэтин 

санаатын кэпсиир. 7. Ол нөҥүө сылыгар сэрии саҕаламмыт.  

 

75 №. Дьөһүөл ахсаанын сөпкө туттан этиини ааҕыҥ. 

 

1. Дьонум, норуотум (иннигэр – иннилэригэр) иэспин толоруом. 2. 

Саха сирин биллэр эмчиттэрин, отоһуттарын (туһунан – тустарынан) кинигэ 

тахсыбыт. 3. Республика киин уонна арҕаа (өттүгэр – өттүлэригэр) бу ыарыы 

тарҕаммыт эбит. 4. Мюнхаузен мүччүргэннээх сырыыларын (туһунан – 

тустарынан) аахпытыҥ дуо? 5. Бюджеттар (икки ардыгар – икки 

ардыларыгар) дуогабар баар эбит. 6. Суруйааччылар айар үлэлэрин (туһунан 

– тустарынан) очерка суруйбутум. 7. Саҥа тутуулар (аттыларыгар – аттыгар) 

массыына тохтоон турар. 8. Дьиэлэр, гаражтар (үрдүттэн – үрдүлэриттэн) 

хаар түһэриитэ саҕаламмыт.  

 

76 №. Этиини көннөрөн ааҕыҥ. 

 

Иһин: 1. Мин тоҕо бачча сордоннум? 2. Хас биирдии табаарга биир 

сыл болдьохтоох мэктиэ олохтонор. 3. Режими тутуспат буоллахха, бэрээдэги 

кэстэххэ уопсайтан таһаарар быраабыла баар. 4. Эппит тылбар толору 



эппиэттиибин. 5. Дьулус күрэхтэһиигэ барбатаҕыттан коллективын 

аатыттан сэмэлэннэ. 6. Бэйэбит уолбутугар М.Эверстовка куоласпытын 

биэриэҕиҥ.  

Диэн – туһунан: 1. Кини эйигин билэрин кэпсиир этэ. 2. Ол сылдьан 

кини өлбүтүн истибитим. 3. Хаһыакка Президент Дьааҥыга сылдьыытын 

суруйбуттар. 4. Дьиэлээх хаһаайка орон оҥорбутун этэ. 5. Хомус сыҥааҕа 

тэҥҥэ токуруйарыгар өтүйэнэн охсуолаан биэрэбит. 6. Быраатым ыһыах 

аһыллыытыгар кыттыбытын суруйбут. 7. Ветеран ханна сэриилэспитин 

оҕолорго кэпсиир. 

 

77 №. Сыыһа киирбит дьөһүөлү көҕүрэтиҥ. Этии ис хоһооно уларыйда 

дуо?  

 

1. Икки оҕо кэлэн, контракт быһыытынан үлэлии сылдьар. 2. Саатар, 

государство өттүттэн туох да көмө оҥоһуллубат. 3. Тэрилтэлэр икки 

ардыларыгар дуогабар түһэрсибиттэр. 4. Хос иһэ сибиэһэй, ыраас салгыннаах 

буоллун диэн сибэкки үүннэриэххэ сөп. 5. Уол булбут кылаатын буор 

анныттан хостоон таһаарбыт. 6. Өскөтүн массыына кэллэҕинэ этээриҥ. 7. 

Билиҥҥи туругунан былаан туолла. 8. Аҕата кинини мэлдьи бэйэтин кытта 

илдьэ сылдьан уһанарга үөрэтэрэ.  

 

Эбиискэ (частица) – аата да этэрин курдук тылга сыстан эбии дэгэт 

суолтаны биэрэр көмө саҥа чааһа. Саҥарар саҥаҕа киһи сыһыанын 

көрдөрүөн сөп. Саха тылыгар эбиискэ арааһа олус элбэх: да, даҕаны, дии, 

үһү, дуо, буолаарай, икки о.д.а. 

 

78 №. Этиигэ наадалаах сиригэр эбиискэлэринэн солбуйан ааҕыҥ. 

 

1. Ытыыр уонна күлэр аҕас-балыс. 2. Ыһыахха үтэһэлээх эт сиэтибит 

уонна кымыс истибит. 3. Былыр кыыс оҕону эргэ биэриэхтэрин иннинэ 

хаппахчыга хаайаллар. 4. Бу алдьархайы туох истиэ-билиэ ...? 5. Оскуолаҕа 

бараргар соҥҥун кэтээр. 6. Улааттаххына даҕаны, төрөппүттэргин хом 

саныыр ... . 7. Эн киниэхэ эппитиҥ? 8. Мин уонна кэргэним олус 

балыгымсахпыт. 9. Оҕом хаһан кэлиэ эбитэ ... ? 

 

79 №. Нууччалыы тылы сахалыы тылынан солбуйуҥ. Тылбаастанар 

кыахтаах эбит дуо? 

 



1. Туустааҕы рациоҥҥутуттан исключаете, ууну слишком элбэҕи 

испэккит. 2. “Линкомицин” побочнай дьайыыта быар үлэтигэр охсор. 3. С 

какого года учуокка тураҕытый? 4. Үөс туоллаҕына, тошни гынар, киһи этин 

температура тахсыан сөп. 5. “Отипакс” кулгаах воспаляйся буолбутун 

эмтиир. 6. “Сульфацилл натрий” капайдаабыттара дуо? 7. Хаамаргар 

одышкалыыр буоллаххына, тыҥаҕытын, сүрэххитин көрдөрүөххүтүн наада. 

8. Тыынаргар свистящий звук баар буоллаҕына, пульмонолокка 

жалобтыаххытын наада. 9. Курение зрениены портит.10. Паразит чиэрбэ 

киһи иммунитетын подавляйдыыр. 

 

14 §. Хонтуруоллуур тиэс 

 

1. Үөскээбит аат тылы тиэрмин суолтатыгар сөпкө туттуу холобура: 

А) Арыгылааһын уһук хоту улуустарга билигин да кыайтарбат. 

Б) Бултааһын саха төрүт дьарыга. 

В) Халааннааһын содула быйыл өссө улахан. 

 

2. -ааһын сыһыарыылаах үөскээбит аат тылы сыыһа туттуу холобура: 

А) Салгын баттааһына 745 мм тэҥ. 

Б) Сир хамсааһына – айылҕа аҕалар иэдээнэ. 

В) Кыһыҥҥы муҥхалааһын саха төрүт дьарыга буолар. 

 

3. Элбэх ахсаан сыһыарыытын үрдүк истиилгэ туттуу холобура: 

А) Киит үүтүнэн иитиллээччилэргэ киирэр.  

Б) Мэҥэлэр хайа үрдүгэр. 

В) Суон сурахтаахтар, албан ааттаахтар. 

 

4. Саха тылын үөрүйэҕин сөпкө туттуу холобура: 

А) Былыр сахалар ыһыах саҕананыан иннинэ кымыс куталлара. 

Б) Былыр сахалар ыһыах саҕананыан иннинэ кымыс көйөрөллөрө. 

В) Былыр сахалар ыһыах саҕананыан иннинэ кымыс оҥороллоро. 

 

5. Түһүк халыыбын сөпкө туттуу холобура:  

А) Көҥүл тустууга чемпион; 

Б) Көҥүл тустуу чемпиона; 

В) Көҥүллүк тустар чемпион. 

 

6. Тыл ситимин сөптөөх холобура: 

А) Оҕус хабаҕынан тигиллибит хаппар; 



Б) Оҕус хабаҕыттан тигиллибит хаппар; 

В) Оҕус хабаҕа хаппар. 

 

7. Туруору тылбаас этии: 

А) Миэхэ биир уостаах саа баара. 

Б) Биир уостаах саалааҕым. 

В) Мин биир уостаах саалаах этим. 

 

8. Ахсаан халыыбын сөпкө туттуу холобура: 

А) Саха сирин 35 улууһа; 

Б) Саха сирин 35 улуустара; 

В) Саха сиригэр 35 улуус. 

 

9. Аат туохтуур даҕааһыны үтүрүйбүт холобура: 

А) Кыһыл сутаас бүүрүктээх этэрбэс; 

Б) Кыһыл сутааһынан бүүрүллүбүт этэрбэс; 

В) Кыһыл сутаастаах этэрбэс. 

 

10. Солбуйар аат наадата суох сиргэ киирбит холобура: 

А) Бэйэлээх бэйэм киэнин мал быыһыттан булан ыллым. 

Б) Бэйэҕэ тиийинии – аньыыны оҥостуу. 

В) Киһи бэйэтин төрөөбүт дойдутун таптыахтаах. 

 

11. Дьөһүөл сыыһа киирбит холобура: 

А) Таҥаскын ыскаап иһигэр угаттаа. 

Б) Таҥаскын ыскаапка угаттаа. 

В) Таҥаскын ыскаап долбууругар укталаа. 

 

12. Туттуу түһүк сыһыарыытын сыыһа туттубут холобур: 

А) Амма Аччыгыйа – саха норуотун суруйааччыта. 

Б) Амма Аччыгыйын саха норуотун суруйааччытынан буолар. 

В) Амма Аччыгыйа саха норуотугар биллэр суруйааччы. 

 

13.Валюта диэн тыл сөпкө сахатыйбыт холобура:  

А) Бэлиитэ: 

Б) Бөлүүтэ; 

В) Балыыта. 

 



14. Эпиграф диэн тылы туохтуу түһүккэ сөптөөх уларытыы сөптөөх 

барыйаана: 

А) Эпигравы; 

Б) Эпиграбы; 

В) Эпиграпы. 

 

15. Элбэх ахсаан халыыба тиэрмин суолтатын бэлиэтээбит холобура: 

А) Ньурбалар быыбар хампаанньатыгар көхтөөхтүк кытыннылар. 

Б) Эбиэс, дьэһимиэн, сэлиэһинэй бурдуктуҥулар кылаастарыгар 

кииэрллэр. 

В) Көрдөөхтөр уонна булугас өйдөөхтөр кулууптара. 

 

16. Дорҕоон сөпкө дьүөрэлэспит холобура: 

А) Гиннес рекордугар киирбит оһуокай. 

Б) Гиннес рекордун олохтообут оһуокай. 

В) Гиннес рекордугар киллэриллибит оһуокай. 

 

17. Күндэ хоһоонун ситэриҥ: Төрөөбүт төрүт тыл сөрүүн сүөгэй 

курдук сүрэҕи-быары сөрүүргэтэр. Убаҕас отон уутун курдук улахан 

куйааска утаҕы ...  

А) ханнарар; 

Б) аһарар; 

В) аһатар. 

 

18. Алампа хоһоонун ситэриҥ: Тоһоҕолоон үөскээбит тоҕой сэлэ 

дойдум тоҕо эрэ, тоҕо эрэ... ... иһиттэн төлөрүйбэт этэ. 

А) төбөм; 

Б) мэйиим; 

В) чөмчөкөм. 

 

19. Сомоҕо домоҕу сөпкө туттуҥ: Кус уҥуоҕун кыайан ... киһи (күүһэ 

суох, мөлтөх киһи туһунан). 

А) тоһуппат; 

Б) алдьаппат; 

В) быспат. 

 

20. Өс хоһоонун сөпкө ситэриҥ: Албыҥҥа акаары ... 

А) аҕыйаабат; 

Б) көҕүрээбэт; 



В) бараммат. 

 

3 муодул. САХА ТЫЛЫГАР ЭТИИ ТУТУЛА УЛАРЫЙЫЫТА 

 

15 §. Туһаан, кэпсиирэ миэстэтэ 

 

Туһаан (подлежащее) – Ким? Туох? диэн ыйытыыга хоруйдуур этии 

тутаах чилиэнэ. Этиигэ туох туһунан кэпсэнэрэ туһааҥҥа көстөр. Туһаан 

араас саҥа чааһынан бэриллиэн сөп. Саха төрүт тылыгар туһаан этии иннигэр 

сылдьар. Сүрүн истиилгэ туһаан миэстэтин уларытар табыллыбат.  

Уус-уран истиилгэ эбэтэр публицистикаҕа атын санааны чорботон 

этэргэ эбэтэр иэйии дэгэтин биэрэргэ туһаан кэннин диэки сыҕарыйыан сөп.  

 

80 №. Этии туһаанын булуҥ. Миэстэтин уларытан көрүҥ. Этии ис 

хоһооно уларыйда дуо? 

 

1. Баттах «олорор» кэмэ барыллаан биэс сыл буолар дииллэр эбит 

чинчийээччилэр. 2. Кэт-Мардсен аатынан интернат дьиэҕэ олорооччуларга 

концертаах, лекциялаах, бэлэхтээх сырыылары дьахтар Сэбиэтэ утумун 

быспакка тэрийэр. 3. Бүлүүтээҕи аномалия туһунан дьон быдан былыргыттан 

билэллэр. 4. Төрөппүттэринэн оҕо киэн туттуохтаах сиэн санаалаахпыт 

кэргэним биһикки. 5. Куоракка хортуоппуй атыылыы, тугу эмэ атыылаһа 

улахан дьон колхозтан ат уларсан киирэллэрэ. 6. «Үбүлээһин боппуруоһун 

быһаарыахха», - диэн быһаарда судаарыстыба баһылыга.  

 

Саха төрүт тылын үгэһинэн кэпсиирэ этии кэннигэр турар. Иэйии 

дэгэтин чорботон бэлиэтииргэ этии иннигэр көһөр. Билигин сүрүн истиилгэ 

кэпсиирэни этии ортотугар туттан, саха тылын синтаксическай нуорматын 

кэһэр түбэлтэ элбэх.  

 

81 №. Этиигэ кэпсиирэ миэстэтин уларытыахха сөп дуо? Туох 

уларыйыы тахсарын быһаарыҥ. 

Болҕойуҥ! Публицистика уонна уус-уран истиилгэ кэпсиирэ этии 

иннигэр кэлиэн сөп. Оччоҕо инники турар туохтуурга болҕомто ууруллар 

буолан, этии уус-уран дэгэтэ күүһүрэр. Маны инверсия диэн ааттыыллар. 

 

I. 1. Бу туһунан биһиэхэ бастаан бэйэтин санаатын үллэстиэҕэ саха 

бухатыыра Николай Дьяконов. 2. Эһиги бэйэҕит да ааҕан итэҕэйдэххит хоту 

сир олоҕо хайдах курдук уустугун. 3. Ити элеменнэри ырытар буоллахха 



манныктар… 4. Онно санаммытым, биитэр быраас, биитэр бэтэринээр 

буолуом диэн. 5. Ылан көрүөҕүҥ, Арктика кытылын олохтоохторун. 

II. 1. Саҥарар Дьокуускай радиота. 2. Эһиги иһиттигит Баһылай 

Харысхан «Сүтэрсибит сүрэхтэр» диэн кэпсээниттэн быһа тардыыны. 3. 

Эһиэхэ анаан ыллыахтара: Далаана, Лэгэнтэй, Ый Кыыһа, Эрчим, Сахамин, 

Ника о.д.а. 4. Баҕарабыт эйиэхэ саха алмааһыныы кытаанах доруобуйаны, 

үлэҕэр үгүс ситиһиини. 5. Таптыыбын көҕөрөр халлааннаах төрөөбүт ийэ сир 

дойдубун.  

 

82 №. Биир уустаах чилиэннээх этиигэ тыл бэрээдэгин көннөрөн 

ааҕыҥ. 

 

1. Москваҕа олорон наар Саха сирин туһунан суруйбутум, оттон Саха 

сиригэр сылдьан наар Москваны. 2. Маны сэргэ киһи мээнэ ыалдьыбат 

буолар, иммунитета үрдээн. 3. Баһаарга 17 киһи былдьанна, ол иһигэр 1 оҕо. 

4. Женя туора киһи квартиратыгар өйдөммүт, оттон Сергей элбэх 

бааһырыылаах реанимацияҕа. 5. Россияҕа 30 тыһ. эбэҥки олорор, онтон 8 

тыһыынчата Саха сиригэр. 6. Билбэтиҥ буолуо, эн табахтыыр кэмҥэр 

аттынааҕы дьон эмсэҕэлииллэрин? 7. Пенсионердар уу харчынан ылыахтара, 

онтон атыттар табаар чиэгинэн.  

 

83 №. Ыйытар этиини сөпкө аттарыҥ. Төрүт сахалыы ыйытыы туох 

уратылааҕын быһаарыҥ. Холобур: Табахтыырыҥ төрүөтэ туохха сытарый? 

(дьыала) – Табахтыырыҥ туох төрүөттээҕий? (сүрүн истиил) – Тоҕо 

табахтыыгын? (кэпсэтии тыла). 

 

1. Тустууга сөбүлээн туттар ньымаларыҥ туохтарый? 2. Дьокуускай 

урукку уонна саҥа генеральнай былаана уратылаһара тугуй? 3. Эн дьиэ 

кэргэҥҥэр хас киһи киирэрий? 4. Ордук тахсыылаахтык үлэлиир кэмиҥ 

ханныгый? 5. Үтүө холобур оҥостор ырыаһыттарыҥ кимнээхтэрий? 6. 

Үлэҕит-хамнаскыт сүрүн сыала туохха сытарый? 7. Механизациялааһын 

туруга ол кэмҥэ хайдах этэй? 8. Кэнники кэмҥэ хаан туттарыы аҕыйааһына 

тугу кытта ситимнээҕий? 

 

84 №. Нууччалыы тутуллаах этиини сахатытан суруйуҥ. 

 

1. Бэрэски эмиэ таптыыр астарым ахсааннарыгар киирэрэ. 2. 

Утахтартан мин дьоҥҥо кымыһы сүбэлиэм этэ. 3. Ынах сүөһү үөһээ 

сыҥааҕар илин тиистэрэ суохтар, онон аһылыгын тылынан сөрөөн ылар. 4. 



Сахалар аһыыр астарыгар көтөрдөөһүн биллэр-көстөр суолтаны ылбат. 5. 

Оскуоланы бүтэрэн, фермаҕа тахсыаҥ иннинэ сүөһүгэ сыһыаныҥ хайдах 

этэй? 6. Билигин кини ыал буолан, бэйэтин атын дьарыкка боруобалана 

сылдьар. 7. Бэйэҕин дьоллоох киһинэн ааҕынаҕын дуо? 

 

16 §. Этии ойоҕос чилиэннэрин (быһаарыы, сиһилии, толоруу) 

миэстэлэрин уларытыы 

 

Быһаарыы –  хайдах? ханнык? диэн ыйытыыга хоруйдуур этии ойоҕос 

чилиэнэ. Быһаарыы туһаан иннигэр турар. Икки быһаарыы сэргэстэһэр 

түбэлтэтигэр хайата урут турара ис хоһоонуттан тутулуктаах. Оттон ахсаан 

аатынан бэриллэр быһаарыы ахсаан тугу бэлиэтиирин чуолкайдыыр наада. 

Саха билиҥҥи тылыгар нууччалыы тутуллаах этиини үтүктэртэн ахсаан аат 

быһаарыы сыыһа турар түбэлтэтэ элбээтэ.  

 

85 №. Ахсаан аат быһаарыылаах этиини ис хоһоонунан сирдэтэн, 

көннөрүҥ. Холобур: I куораттааҕы оҕо спартакиадата сабылынна. – 

Куораттааҕы оҕо I спартакиадата сабылынна.  

 

1. Манна 30 ырыа куттаах, артыыс дьоҕурдаах оҕо түмсүбүт. 2. Сайын 

7 үлэ уонна сынньалаҥ лааҕыра үлэлиэҕэ. 3. Автор ыйынньыгар барыта 291 

Саха сирин көтөрдөрүн көрүҥүн киллэрбит. 4. Маны 85 саастаах Боробул 

олохтооҕо Ньукулай кэпсээбитэ. 5. Дьокуускайга буолбут I, II норуоттар 

икки ардыларынааҕы «Саха-Азия оҕолоро» оонньууларга чэпчэки атлетикаҕа 

судьуйалаабыта. 6. Быйыл сайын Хаҥалас улууһун Төхтүрүгэр I эдэр ыччат 

фестиваала – «Ил Хомус» үрдүк таһымнаахтык тэриллэн ыытылынна. 7. 

Кэбээйи улууһугар «Х Сметанинскай ааҕыылар» буолан аастылар.  

 

86 №. Икки быһаарыы турар миэстэтин толкуйдаан, этиини чочуйуҥ. 

Холобур: Оспот сүрэх (ханнык сүрэх?)бааһа. – Сүрэх оспот бааһа (ханнык 

баас? – неизлечимая рана). 

 

1. Минньигэс убаһа этин атыыластылар. 2. Айанныыр ыйдааҕы билиэт 

сыаната ыараата. 3. Ыксаллаах улахан балаһыанньа суох. 4. Жатай 

бөһүөлэгэр олохтоох балыыһаҕа саҥа бүөрү ыраастыыр отделение баар. 5. 

Германия Лейпциг куоратыгар зоопаркаҕа хараллан турар икки ачыкылаах 

эһэ түүлэрэ барыта тононон түстэ. 6. Хаһыат нэдиэлэҕэ биир күннээҕи 

нүөмэригэр анал дьахталлар комитеттарын хамсааһыннарын сырдатар 



балаһалаах. 7. Маайа оройуон киинигэр аҕыйах ыйдаах сиэстэрэ куурсугар 

үөрэнэ киирбитэ.  

 

Толоруу – түһүк ыйытыыларыгар (төрүт түһүктэн ураты) хоруйдуур 

этии ойоҕос чилиэнэ. Толоруу кэпсиирэҕэ чугас. 

 

87 №. Этиигэ толорууну булан миэстэтин уларытан ааҕыҥ. 

 

1. Билигин бу аппараатынан тохсунньу 25 күнүттэн номнуо үлэлээн 

эрэллэр. 2. Кылаабынай быраас киэн туттан туран, балыыһатын кэритэн 

көрдөрдө. 3. Мин сааспар тииҥи бултаабатах киһибин. 4. Бу сыыппаралартан 

ким ордук уубутун киртиппитэ көстөр. 5. Дьиэ тэрилин олус туспаҕай гына 

Владислав бэйэтэ маһынан кыһан оҥорбут. 6. “Араҥ буолбуттар 

аанньаллара” диэн Кэт-Мардсены ааттыахтарын ааттаабыттара. 7. Кыаммат 

араҥа суотугар электроэнергияны туттартан кыбыстыбаттар дуо? 

 

Сиһилии – хаһан? ханна? тоҕо? хайдах? диэн ыйытыыларга хоруйдуур 

этии ойоҕос чилиэнэ. Сиһилии үксүн кэпсиирэ аттыгар турар. 

 

88 №. Кэм сиһилиитин кэпсиирэ иннигэр көһөрүҥ. Хайата ордук сөбүн 

чуолкайдааҥ. Холобур: Сахалар хойут эт-хаан өттүнэн сайдаллар. – Сахалар 

эт-хаан өттүнэн хойут сайдаллар. 

 

1. Киһиэхэ тута бэриллэр информация хаһан баҕарар дьайыыта ордук 

күүстээх. 2. Хаһан даҕаны ата иччитин соҕотохтуу хаалларбат. 3. Эргэ 

кулуупка ыллыыр буоллахпына, бастаан хайаан да испэр көрдөһөр 

идэлээхпин. 4. Дьон тута ыалдьыттар кэлбиттэрин билэ охсон кулуупка 

муһуннулар. 5. Улаатан баран, аҕабыттан ол аймаҕым туһунан 

ыйыталаспакка хаалбыппын хомойобун. 6. Өтөрүнэн, баҕар, куораппын 

көрүө суоҕум эбитэ буолуо. 7. Кыһалҕаҕын атын киһиэхэ хаһан да соҥноомо, 

бэйэҥ тобулар суолу куруук көрдөө. 

 

89 №. Буолуу сиһилиитин кэпсиирэ аттыгар көһөрөн этиини ааҕыҥ.  

 

1. Кыайан үрдүк үөрэххэ үөрэммэтэхпин кэмсинэбин. 2. Ол эрээри син 

биир олох салҕанан бара турдаҕа. 3. Поэт сатабыллаахтык айылҕаны 

тыыннааҕымсытыы ньыматынан киһи сырдык иэйиитин арыйарга дьулуһар. 

4. Балаһыанньаны журналистарга сиһилии быраабы харыстыыр управление 

салайааччыта билиһиннэрдэ. 5. Былырыын олус ардах түһэн, үүнээйибит 



санаабыт курдук элбэхтик тахсыбатаҕа. 6. Тиһигин быспакка дьон-сэргэ 

болҕомтотун тардар ыстатыйалары бэчээттииллэр. 7. Түөрт ый үлэлээн 

баран, үргүлдьү дириэктэринэн хаалбытым.  

 

90 №. Этиигэ икки буолуу сиһилиитэ турар миэстэтин толкуйдааҥ.  

 

1. Туохтан санаата түспүтүн тоҕо-хоро ытыы-ытыы кэпсээбитэ. 2. 

Уурааҕы бигэргэтии түргэнник биир санаанан кыаллыбата. 3. Кини Тулуна 

олохтоохторун олус бэргэнник тылынан ойуулаан кэпсиирэ. 4. Сиргэ 

түннүгэр тиийэ тимирэн эрэр дьиэ этэ. 5. Ийэм тоҕо мин атын киһи малын 

тыыппыппын ыйыталаһа сатаата. 6. Эһиги төһө кыалларынан өйгүтүгэр 

олоҥхо сирин-дойдутун ойуулаан, оҥорон көрөргө кыһаныҥ. 

 

91 №. Этиини болҕойон ааҕыҥ. Сиһилии турар сирин уларытан, 

сааһылаан ааҕыҥ. Холобур: Ордук хайа тиэмэлэргэ сөбүлээн суруйаҕын? – 

Хайа тиэмэҕэ ордук сөбүлээн суруйаҕын? 

 

1. Суһаллык үөскээбит балаһыанньаны быһаарыахха наада. 2. Биһиги 

санаабытыгар итинник иэһи-күүһү төлөөһүн үчүгэйэ суох көстүү. 3. 

Кэллиэгэм аҥардас оҕолонор дьиэҕэ 1969 сылтан үлэлээбит. 4. Быйыл 

тэриллибитэ 80 сылын бэлиэтиир Ойуунускай аатынан саха академическай 

драмтеатра фестиваалга кыттарга бэлэм. 5. Чахчы куорат устуоруйатыгар 

хаалан хаалар хамсааһын олоххо киирдэ. 6. Худуоһунньуктар үлэлэрин ордук 

олоҥхону ырытыыга киэҥник туһаныахха сөп. 7. Ордук кини мэтириэтигэр 

тырымнас харахтара киһини тардаллар.  

 

92 №. Этии инники турар тылынан сирдэтэн туох туһунан чорботон 

этиллэрин толкуйдааҥ. Этии бэрээдэгин уларыттахха, этии сүрүн санаата 

уларыйар дуо? Бэрэбиэркэлээҥ. 

 

Болҕойуҥ! Этиигэ 2-3 ойоҕос чилиэн баар буоллаҕына, тыл 

бэрээдэгиттэн көрөн, ис хоһооно (тема-рема) уларыйар.  

Холобур: Куоракка аҕабын кытта барсыахпын наһаа баҕарабын. – 

Аҕабын кытта куоракка барсыахпын наһаа баҕарабын.  

 

1. Аҕыйах сыллааҕыта Саха сиригэр мамонт өлүгэ көстөн наукаҕа 

улахан кылаат  арыллыбыта . 2. Эдэр ыал Тылгыныга 1998 с. көһөн кэлэллэр. 

3. Барыта хас оҕо Саха сириттэн Чечняҕа сулууспалаата? 4. Суолу тутар 

республикатааҕы дирекция отчуота буолла. 5. «Олорор дьиэ» программанан 



эдэр ыал дьиэ ыллылар. 6. «Северный Вилюй» диэн волейбол күрэҕэ 10 сыл 

устата ыытыллар. 7. Түөрт сааһыгар дьоно өлбүтэ.  

1. Биһиги кинини кытта кэпсэтиибитин бүгүн билиһиннэрэбит. 2. 

Кэпсээнин Мария Егоровна саҕалаабыта. 3. Пробиркаҕа оҕону буоһатыы 

туһунан суруйбуттар. 4. 1980 с. биһиги республикабытыгар аан бастаан I 

Бүтүн Союзтааҕы варган сүдү суолталаах конференцията буолан ааспыта. 5. 

Билигин киһиэхэ биир сүрүн уорганынан бүөр буолар. 6. Тыа 

хаһаайыстыбатын уонна республика Госкомспордун дуогабарынан 2003 сыл 

алтынньытыттан «Урожай» түмсүү күүрээннээхтик үлэлиир. 

 

93 №. Ыйытар тыл этии ханнык чилиэнигэр сыстарын толкуйдааҥ. 

Этиигэ тыл бэрээдэгин көннөрүҥ.  

 

1. Тоҕо Ньургун Боотур хотуулаах таҕыста? 2. Тоҕо биһиги норуот 

тиэрминнэрин кыайан туһаммаппытый? 3. Тоҕо бу боппуруоһу ким да 

көтөхпөтүй? 4. Медицинскэй өҥө барыта төлөбүрдээх буоллаҕына, хайдах 

киһи киһи буолуой?5. Хаһыакка тоҕо Сырдык ыстатыйата тахсыбат буолла? 

6. Хаста байыаннай чаастарга бара сырыттыҥ? 7. Оҕунуох тоҕо аалсыы 

коэффициенын үрдэтэрий? 8. Бииргэ төрөөбүт хаскытый? 

 

17 §. Нууччалыы туруору тылбаас этиилэр 

 

94 №. Аат тылга + баар көмө тыл эбиллибит ситимин даҕааһын 

аатынан уларытан устуҥ. 

 

1. Балык төбөтүн ойоҕоһунан икки улахан хараҕа баар. 2. Балыктарга 

пааралыы лапчааннара бааллар. 3. Хараҕа, таныыта төбөтүн үөһэ өттүгэр 

баар. 4. Төбөтүгэр баар былчыҥ балык сыҥааҕын, хайыытын хаппаҕын 

хамсатар.  

 

95 №. Этиини атыннык хайдах оҥоруохха сөбүй? 

 

1. Саха сиригэр гемодиализка сытар дьон ахсаана аҕыйах буолбатах. 2. 

Кыл сэлээппэ көстүүтэ нарын оҥоһуута ураты. 3. Дьиҥнээх эр киһи бэйэтин 

хайдах көрүнүөхтээҕий? 4. Интернет форумнара оҕо бэйэтигэр эрэллээх 

буолуутугар улахан көмөлөөхтөр. 5. Түөрт атахтаах доҕорум миигин хаһан 

да кэлэппэтэҕэ. 6. Тимир көлө аргыстаахтар истиилэригэр. Айаҥҥытыгар 

куруук күөх уоту баҕарабыт. 7. Нуучча улуу суруйааччыта Н.В.Гоголь 

летаргическай утуйууга утуйбутун археологтар о.д.а. учуонайдар 



дакаастаабыттара. 8. Андрей Чикачев „Три грации“ хартыыната кини 

көҥүллүк айар тыыннаах худуоһунньук буоларын толору бигэргэтэр. 

 

96 №. Эмп аннотациятын сахалыы тылбаастаан көрүҥ. Холобур: 

“Желчегон” способствует отхождению желчи, препятствует образованию 

камней. - “Желчегон” үөһү таһаарар, үөс тааһырыытын тохтотор. 

 

1. “Диет-комфорт” устраняет чувство голода, снижает аппетит. 2. 

“Линекс” следует принимать после еды, запивая небольшим количеством 

воды. 3. “Иммунал” рекомендуется применять для укрепления иммунитета у 

пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. 4. Отвар коры дуба 

оказывает вяжущее, противовоспалительное действие. 5. В очень редких 

случаях возможны боли в желудке, тошнота, увеличение веса. 6. “Нурофен” 

оказывает жаропонижающее обезболивающее действие. 7. “Виташарм” 

делает кожу упругой и эластичной, волосы густыми и блестящими, а ногти 

крепкими и здоровыми. 

 

18 §. Тиэкиһинэн үлэ 

 

97 №. Тиэкис тылын-өһүн чочуйуҥ (этии № ыйыллар).  

 

ПРОКОПИЙ НЕСТЕРОВИЧ СОКОЛЬНИКОВ  

– САХА БАСТАКЫ ҮӨРЭХТЭЭХ БЫРААҺА 

 

1. Саха бастакы профессиональнай бырааһа, норуот доруобуйатын 

харыстааһыҥҥа медицинскэй наукаҕа ситиһиилэрин киэҥник тарҕаппыт 

эмтээччи. 

2. 1865 с. от ыйын 1 күнүгэр Боотурусскай улуус Чурапчы 

сэлиэнньэтигэр төрөөбүтэ. 3. Бастакы үөрэҕин Чурапчы училищетыгар 

ылбыта. 4. 1885 с. Дьокуускайга эр дьон классическай прогимназияларыгар 

үөрэнэ киирэр. 5. Туйгун үөрэхтээх, үтүө майгылаах оҕо VI кылааска тиийэн, 

Татарин диэн араспаанньалаах, биричиинэ эрэ буллар, саха оҕолорун 

атаҕастыыр преподавателлиин сатаспакка, үөрэҕиттэн уһуллар уонна 

дойдутугар тахсарга күһэллэр. 6. Үөрэххэ сүрдээх баҕалаах оҕо тэһийбэккэ 

эрэйи-муҥу көрөр. 7. 1887 с. Дьокуускайга төттөрү киирэн семинарияҕа 

туттарсан, эмиэ үөрэх киһитэ буолар, 1891 с. ситиһиилээхтик үөрэнэн 

бүтэрэр. 8. Уол ити үөрэҕинэн сөп буолбакка, үрдүк үөрэхтээх быраас буолар 

сыалы бэйэтин иннигэр туруорунар.  



9. 1891 с. Прокопий Сокольников Томскайга тиийэн бастаан 

губернскай гимназияҕа экстернынан экзаменнары туттарар. 10. Биир сыл 

гимназияҕа үөрэнэн бүтэрээт, баҕатын толорон, Томскайдааҕы университет 

медицинскэй факультетын студена буолар. 11. Үп-харчы кырыымчык 

буолан, студенныыр сылларыгар дойдутугар биирдэ да кыайан кэлэн 

барбатаҕа. 12. Сибиир ити улахан куоратыгар 1896 с. ортотугар диэри 

үөрэнэр. 13. Сокольников олоҕун ити кэмин биир чаҕылхай өрүтүнэн 1896 с. 

Аллараа Новгородка буолбут Бүтүн Россиятааҕы промышленнай-

художественнай быыстапкаҕа бара сылдьан, нуучча биллиилээх учуонайын 

П.П. Семеновы-Тян-Шанскайы кытта сирэй билсиитэ буолбута.  

14. Ити сыл П.Н. Сокольников Москватааҕы университет медицинскэй 

факультетыгар үөрэнэ көһөр уонна дойду бастыҥ үөрэҕин кыһатын 1898 с. 

ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэр. 15. Дойдутугар эргиллэн кэлэн 

Боотурусскай, Таатта, Амма уонна Мэҥэ улуустарын хабар IV учаастак 

кэрийэн үлэлиир бырааһынан ананар. 16. Сүрдээх ыарахан суоллаах-иистээх 

дойдулар ыарыһахтарын эмтиир түбүккэ түһэр. 17. Холобура, 1910 с. балаҕан 

ыйын 5 күнүгэр Чурапчыттан хоҥнон, үс сүүс биэрэстэ ыраах сытар 

Черноянскай диэн станцияҕа атынан бадарааны ортотунан айаннаан, ис 

тиибинэн ыалдьыбыт сэттэ дьоҥҥо медицинскэй көмөнү оҥорон кэлэр.  

18. Идэтигэр муҥура суох бэриниилээҕэ ыарахан өрүттэрдээх буолан 

тахсыбыта. 19. П.Н. Сокольников бастакы ойоҕо Лидия Михайловна 

священник Никифоров кыыһа этэ. 20. Бэйэтин кэмигэр дьахтар эмиэ сүрдээх 

үөрэхтээх киһинэн биллэрэ – Епархиальнай училищены уонна Москватааҕы 

Тихомировскай педагогическай курстары үөрэнэн бүтэрбитэ. 21. Үс 

оҕолоохторо. 22. Прокопий Нестерович ыраах Дьааҥы улууһугар 

ыарыһахтары көрө барбыт кэмигэр ороспуонньуктар дьиэтигэр киирэннэр, 

кэргэнин куттааннар, өй-мэй ыыппыттарын тулуйбакка,өйө хамсаан сотору 

кэминэн өлөөхтүүр. 23. Сотору кэминэн аны улахан кыыһа үлтү түһэн 

суорума суолланар.  

24. П.Н. Сокольников практик быраас эрэ буолбатах этэ. 25. Икки 

уоппускатын кини Россия киин куораттарыгар атаарбыта. 26. Бастакытын 

Москваҕа профессор Остроумов клиникатыгар стажировкаланарга 

туһаммыта. 27. Иккиһин, 1913 с. уоппускатын, Петербурга Мариинскай 

уонна Обуховскай балыыһаларга научнай үөрэҕи барбытын туһунан 

Дьокуускай уобаластааҕы медицинскэй инспекторга ыыппыт үс 

дастабырыанньата кэрэһэлииллэр. 28. П.Н. Сокольников төрөөбүт дойдутун 

олоҕун быраас эрэ быһыытынан араҥаччылыыр буолбатах этэ. 29. 1909 с. 

Байаҕантай улууһугар Сибиир язвата өрө турбутугар кини Саха сирин 

губернаторыгар ыксаллаах дьайыылары ыларыгар модьуйар, наада 



буоллаҕына сүөһүнү прививкалааһыҥҥа медицинскэй үлэһиттэри кытта түмэ 

тардыахха диэн этии киллэрэр. 30. 1910-13 сс. Чурапчы балыыһатын 

туттаран үлэҕэ киллэрэр.  

31. П.Н. Сокольников олоҕун саамай чаҕылхай өрүтүнэн нуучча улуу 

суруйааччыта Лев Толстойу кытта доҕордоһуута буолар. 32. Классик 

киниттэн Сибиир олоҕун-дьаһаҕын туһунан сибидиэнньэлэри кэтэһэрэ. 33. 

«Сэрии уонна эйэ» улууканнаах роман автора саха бырааһыгар бэйэтин 

хаартыскатын «Дорогому Прокопию Нестеровичу Сокольникову – на добрую 

память от Льва Толстого» диэн илии баттаан бэлэхтээбитэ история биир 

кэрэһитэ буолан сылдьар.  

34. Сахаттан бастакы профессиональнай быраас, бэйэтин кэмин 

уһулуччулаах үөрэхтээх киһитэ П.Н. Сокольников 1917 с. ахсынньы 10 

күнүгэр Чурапчыга өлбүтэ.  

Туһаныҥ:  

нуучча-

лыы тылы 

кыбытыы 

үөскээбит 

аат тыл  

(-ааһын,  

-ыы)  

канцелярит 

(офиц. 

дьыала 

тыла) 

тылы 

сыыһырд

ыы 

тыл 

үөрүйэҕи

н кэһии 

-лар элбэх 

ахс. 

халыыба 

сахалыы 

падеһы 

бутуйуу 

1, 9, 19 1, 29 13, 18, 28, 

29, 31 

11, 14, 24, 

33 

5, 8, 20, 

23, 29, 34 

1, 15, 16, 

22, 27, 32 

1, 5, 6, 8 

 

Эбии сорудах:  

 П.Н. Сокольников олоҕун, уустук үлэтин туһунан сырдатар 

документальнай киинэни булан көр. Кини дьоҥҥо оҥорбут үтүөтэ-өҥөтө 

тугуй?  

 Быраас кыһалҕалаах олоҕун туһунан сырдатар кэрчиги ый. 

 Харанан бэлиэтэммит тыл суолтатын быһаар.  

 Медицинскэй тиэрмин суолталаах тылы бэлиэтээ.  

 

АРЫГЫ БУОРТУТУН ТУҺУНАН СИЭРДЭЭХ САНАА 

 

 Арыгылааһын киһиэхэ, обществоҕа уонна государствоҕа 

улууканнаах иэдээнинэн буолар (П.И. Ковалевскай) 

 Арыгыттан киһи кэрэтэ эстэр, арыгыттан үйэ-саас сарбыллар 

(Гораций) 

 Итирик киһи киһи буолбатах, ол эбэтэр киһи сүөһүттэн тугунан 

атыннааҕын өйүн сүтэрбит (Т. Пэн) 

 Арыгы киһини атаҕастыыр, киниттэн өйүн былдьыыр … уонна 

бүтэр уһугар кинини кыылга кубулутар (Ж.Ж. Руссо) 



 

98 №. Медицинэ эйгэтигэр баар араас дьикти түбэлтэни ааҕыҥ. 

Туруору тылбааһы көннөрүҥ.  

 

1. Брюнеткалар баттахтарын ахсаана аҕыйах: ортотунан 110.000. Оттон 

блондиннар баттахтара брюнеткалартан 40.000 аҕыйах.  

 

2. Ханнык Изекиль Идс кулгааҕа суох төрөөбүт. Киниэхэ оннооҕор 

төбөтүн икки өттүгэр хайаҕас да суох эбит. Ол да буоллар, айаҕын атан син 

истэр эбит. 

 

3. Саамай уһуннук бөтөн ыалдьыбыт киһинэн Лос-Анджелес олохтооҕо 

Джек O’Лири буолар. Кини бөтүүтэ 1948 сылтан саҕаламмыта уонна 1958 

сылга эрэ тохтообута. Ити бириэмэ устатыгар кини 160 мөл. чугаһыырдык 

бөппүтэ уонна ыйааһынын 29 кг сүтэрбитэ. 

 

4. Аан дойдуга саамай кыратык тарҕаммыт ыарыынан – куру биитэр 

күлүү ыарыыта буолар. Ол ыарыыга сыстыбыт биир да киһи тыыннаах 

хаалбатаҕа.  

 

5. Францияҕа түөрт саастаах кыыс куттанан уҥмута уонна 18 сыл 

устата летаргическай утуйуунан утуйбута. Кинини искусственнайдык 

аһаппыттара. Кини улааппыт кыыс буолан баран уһутуктубута, ол гынан 

баран кини өйүнэн уонна санаатынан утуйуон иннинээҕитин курдук этэ.  

 

99 №. Кэрчиктэри болҕойон ааҕыҥ. Тылбаас тиэкис буоларын туох 

бигэргэтэрий? Сыыһа диэбиккитин көннөрүҥ. Сурук бэлиэтин туруоруҥ. 

 

I. 1. Киһи этин температурата 25 кыраадыстан аллара түстэҕинэ 

өлүөхтээх диэн эмчиттэр өссө соторутааҕыга диэри кытаанахтык эрэнэллэрэ. 

2. Кинилэр алҕаһыыллара. Ону Чикаго кыыһа Дороти Стивенс 

дакаастаабыта. 3. Кини өйүн сүтэрэн, тымныы бириэмэҕэ түүнү быһа хаарга 

сыппыта. 4. Нөҥүө сарсыардатыгар кинини тоҥмутун булбуттара сүрэҕэ олох 

тэппэт курдук этэ. 5. Кыыс температуратын кээмэйдииллэригэр врачтар анал 

термометры буларга тиийбиттэрэ эмчиттэр көннөрү термометрдара кыайан 

туттуллубат буолбут этэ. 6. Кыыс этин температурата 18 кыраадыска тиийэ 

түспүт этэ. 7. Ол да буоллар врачтар соһуйуохтарын иһин кыыс тиллибитэ.  

 



II. 1. Медицинскэй сурунаалларга бэчээттэммит дааннайдар 

этэллэринэн, бүөр саамай улахан тааһын 1952 с. хирург Хемфри Артур 

Черинг Кросс госпитальга 80 саастаах эмээхсин бүөрүттэн ылбыта. 2. Ити 

таас 6,3 кг ыйааһыннаах этэ.  

 

III. 1. Грипптээн ыалдьыбыт дьахтары врач ороҥҥуттан турума диэбит. 

2. Ол кэнниттэн үлэтигэр уонна кыһалҕатыгар мэһэйдэтэн бэйэтин 

ыарыһаҕын туһунан умнан кэбиспит онтуката кини сүбэтин ылынан … 

кырабаатыгар 40 сыл устата сыппыт. 3. Нормальнай олоххо төнүннэрбит 

дьахтардара 72 саастааҕа. 4. Медиктэр кинини Обломов синдромунан 

ыалдьыбыт диэн ааттаабыттара. 

 

IV. 1. Биирдэ Боннскай университет медицинэҕэ профессора Христиан 

Фридрих Харлесс поеһынан Боннтан Келнҥа тиийэ айаннаабыт. 2. Кини 

элбэх айымньылар автордара, ордук наука историятын туһунан суруйааччы 

автор, аара айаннаан иһэн, уочараттаах айымньытын корректуратын аахпыт. 

3. Харлесс дьиэтигэр, үлэлиир кабинетыгар баар уонна кини аттыгар кыра 

хомуллар остуол турарын курдук санаабыт. 4. Дьэ ол иһин хас биирдии 

ааҕыллан көннөрүллүбүт страницалары вагон аһаҕас түннүгүнэн таһырдьа 

элитэн испит.  

 

100 №. Наука истиилин бэлиэтин – аһара сиһилиир түбэлтэни 

көҕүрэтиҥ. Элбэх ахсаан -лар сыһыарыытын биир ахсаанынан солбуйуҥ. 

 

1. Табахтааһын проблематын үөрэтэр, ГФР чинчийээччилэрэ биир 

сигарета киһи олоҕун 15 мүнүүтэ кылгатар диэн түмүккэ кэллилэр. 2. 

Кинилэр дакылааттарынан өссө маннык сыыппаралары ылыахха сөп. 3. 

Табах тардыыттан үөскүүр биитэр бэргиир ыарыылартан сыл аайы дойдуга 

140 тыһыынча киһи өлөр. 4. Билиҥҥэ диэри табах буруотугар 600 кэриҥэ 

буортулаах веществолар көһүннүлэр. 5. Биир кубическай см буруоҕа 

курунньук 200-500 мөлүйүөн частицата баар. 6. Күн аайы 20 сигаретаны 

тардар киһи 20 сыл устатыгар бэйэтин тыҥатыгар 6 кг кэриҥэ курунньугу 

иҥэринэр. 7. Эмиэ ол бириэмэ устатыгар табахсыты кытта бииргэ олорор 

эбэтэр үлэлиир дьон тыҥаларыгар хас да кг курунньук иҥэр. 

 

101 №. Тиэкис сүрүн санаатын быһаарыҥ. Айымньы аата ис 

хоһоонугар сөп түбэһэр дуо? Ааптар бастакы абзаһы туох санааттан 

суруйбутун толкуйдааҥ.  

МЭҺЭЙ 



 

Айаннаан истэххинэ, ардыгар, бу диэкинэн силлиэ булгу сөрөөн 

охторбут тиитэ суолгун туора түһэн сытар буолар. Тумна ааһыаххын суол 

икки өттүттэн ыркый ойуур ыга анньан турар. Хайыаххыный, тохтоон, ол 

харгыһы, кыра соҕус буоллаҕына, быһа эрбээн, биитэр кэрдэн, суолгун 

ыраастанан ааһаҕын.  

Биирдэ мин балыыһаҕа сыттахпына, ыраах Ленскэйтэн саҥа ыарыһах 

кэллэ. Ып-ыраас, мап-маҥан сирэйигэр сып-сырдыгынан сандаарыччы 

көрбүт киэҥ харахтаах, дьулугур, нап-нарын таһаалаах эдэр саха дьахтар. Чэ, 

быһата, кир-буор сыстыбатах айыы оҕото.  

Ыарыһахтар нэһиилэ аалыҥнаһан сылдьар көрүдүөрбүтүнэн кини 

аастаҕына, мэктиэтигэр, ол боруҥуй көрүдүөрбүт сырдыы түһэргэ дылыта. 

Маннык илгэ куйааска саҥа тыллыбыт сибэкки кэриэтэ кэрэ бэйэлээххэ ама 

дьаҥ-дьаһах хайаан ыалдьыттыай диэххэ айылааҕа.  

Онтубут ыарыы киэнэ саамай ынырыгар – мэйии рагар – хаптарабыт 

муҥнаах буолан биэрдэ. Ханнык баҕарар балыыһаҕа, үгэс курдук, ыарыһах 

кимэ-туга инньэ төрдүгэр-ууһугар тиийэ биллэ охсооччу. Бу эдэр дьахтар 

врач, оҕо враһа эбит. Икки кыракый оҕолоох үһү. Оҕолоро дойдуларыгар 

эбэлэригэр, эһэлэригэр хаалбыттар. Билбэккэ хаалбыта диэн – кэргэнэ. Кини 

туһунан ким да тугу да билбэт этэ.  

Дьон көрөрүгэр хаһан да саҥарбат, наар мичээрдээн тырыбыныы 

сылдьар дьон баар буолаллар. Биһиги ыарыһахпыт ол үтүө дьон кэккэтиттэн 

быһыылааҕа.  

Биһиги көрүдүөргэ бөрүкүтэ суох ааспат-арахпат санааларбытыгар 

баттатан сукуллан олорор дьон, ити барахсаммыт палататыттан мичик 

аллайан таҕыстаҕына, эҕэ-дьэҕэ буолан, бэйэ бодобутун тардынан, төбөбүтүн 

көтөҕөн, күө-дьаа буола түһэрбит. Ол сылдьан, биирдэ кини биһикки, 

утарыта көрсөн олорон, ханнык эрэ кинигэ туһунан кэпсэппиппит. Үгэһинэн 

киниттэн күлүмнэс мичээр чаҕылларга дылыта. Ортолуу сэһэргэһэн иһэн 

көрбүтүм: үрүт өттө мичилийэргэ дылы харахтар түгэхтэригэр дириҥ 

кутурҕан түгэҕэ биллибэт эйимэ хараара ыаһырара. (Софр. Данилов. “Санаам 

туймуулара”. Эссе) 

 

Эбии сорудах:  

 Дьүһүннүүр тыллары булуҥ. Айымньыга тоҕо туттуллубуттарын 

толкуйдааҥ. 

 Сахалыы тыл үөрүйэҕин бэлиэтээҥ.  

 Тиэкис истиилин быһаарыҥ. 

 Аахпыттан суруйарга холонуҥ. 



 

102 №. Киһи туругун, доруобуйа, ыарыы туһунан биллиилээх дьон 

эппит тылларын сахалыы хайдах өйдүүргүтүнэн суруйуҥ. 

 

Болезни для того и существуют, чтобы бороться за здоровый образ 

жизни (Т.Клейман).  

Больные бывают трех разновидностей: одни только воображают, будто 

больны, другие больны, но потихоньку выкарабкиваются, а третьим лучше 

бы всего умереть (О.Хаксли). 

Больные люди всегда благодарнее здоровых: страдания делают их 

человечнее (Г.Гейне). 

Главные медикаменты – это чистый воздух, холодная вода. Пила и 

топор (В.Поленов). 

Здоровье гораздо больше зависит от наших привычек и питания, чем от 

врачебного искусства (Д.Леббок). 

Здоровье есть само удовольствие или неизбежно порождает 

удовольствие, как огонь создает теплоту (Т.Мор). 

Здоровый человек отличается от невротика тем, что имеет социальо 

полезную форму невроза (З.Фрейд). 

Лечит болезни врач, но излечивает природа (Гиппократ). 

Медицина заставляет нас умирать продолжительнее и мучительнее 

(Плутарх). 

Сон – это отдых от самого себя (Г.Прокноу). 

Работу, которую мы делает охотно, исцеляет боли (В.Шекспир). 

 

103 №. Гиппократ андаҕарын тылбааһын ааҕыҥ. Оригиналы кытта 

тэҥнээн көрүҥ.  

Андаҕар – киһи тылынан туохха эмэ итэҕэйэн туран, бэйэтигэр уонна 

дьоҥҥо анаабыт кэс тыла. Андаҕар кэһиллиэ суохтаах. Саха тылыгар алгыс, 

кырыыс, андаҕар тылга итэҕэли кытта ситимнээхтэрин учуонайдар 

дакаастаабыттара. 

Урукку кэмҥэ 1971 с. бигэргэммит “Сэбиэскэй Союз бырааһын 

бирисээгэтин” туттарар эбит буоллахтарына, билигин медицинскэй үрдүк 

үөрэҕи бүтэрээри туран, 1999 с. Арассыыйа Бэдэрээссийэтин 

Судаарыстыбаннай Дууматыгар бигэргэммит Быраас Андаҕарын этэллэр. 

 

АРАССЫЫЙА БЭДЭРЭЭССИЙЭТИН БЫРААҺЫН АНДАҔАРА 

 



“Быраас үрдүк аатын сүгээри уонна үлэһит буолаары туран 

андаҕайабын: 

 Быраас эбээһинэһин чиэһинэйдик толорорго, туох баар билиибин 

уонна сатабылбын ыарыыны сэрэтэр, эмтиир үлэҕэ аныырга, дьон 

доруобуйатын бөҕөргөтөргө уонна харыстыырга; 

 Медицинскэй көмөнү оҥорорго куруук бэлэм буоларга, быраас 

кистэлэҥин тутарга, ыарыһахха болҕойон уонна кыһамньылаахтык 

сыһыаннаһарга, дьахтарыттан, эр киһититтэн, омугуттан, тылыттан-өһүттэн, 

төрдүттэн-ууһуттан, баайыттан-дуолуттан, дуоһунаһыттан, олорор сириттэн, 

итэҕэлиттэн, уопсастыбаннай эбээһинэһиттэн о.д.а. эбэһээтэлистибэлэриттэн 

тутулуга суох кини интэриэһигэр үлэлииргэ; 

 Киһи олоҕун муҥутуурдук ытыктыырга, эвтаназияны хаһан да 

туттубат буоларга; 

 Үөрэппит дьоммор куруук махталлаах буоларга уонна кинилэри 

ытыктыырга, үөрэнээччилэрбэр ирдэбиллээх уонна кырдьыктааҕынан 

сыһыаннаһарга, кинилэр профессиональнай сайдыыларыгар көмөлөһөргө;  

 Бииргэ үлэлиир дьоммор амарахтык сыһыаннаһарга, ыарыһах 

интэриэһэ ирдиир түбэлэтэтигэр кинилэртэн сүбэлэтэргэ, бэйэм эмиэ 

кэллиэгэлэрбэр сүбэ-ама, күүс-көмө буоларга; 

 Идэ таһымын куруук үрдэтэргэ, маастарыстыбаны чочуйарга, 

медицинэ үтүө үгэһин харыстыырга уонна сайыннарарга”. 

 

19 §. Быыһык сорудах (рубежный контроль) 

 

104* №. Талбыт тиэмэҕитигэр эссете суруйуҥ. 98 № эрчиллии 

тиэкиһинэн сирдэтиҥ.  

Эссе (өйтөн суруйуу) – публицистическай истииллээх, толкуйдатар ис 

хоһоонноох, туох эмэ туһунан тойоннуур ис хоһоонноох суруйуу. Эссеҕэ 

харсыһар өйдөбүллэр (парадокс) утарыта туран, тирээн турар проблеманы 

сырдаталлар. Тыла-өһө судургу буолан баран, уус-уран киэргэтиилэр 

туттуллуохтарын сөп. Сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун кэрчигэ 

барыта бииргэ киириэн эмиэ сөп. Риторическай ыйытыылар, күүһүрдэр, 

модьуйар этиилэр киэргэтэллэр.  

Олоххо буолбут туох эмэ түбэлтэни кэпсээн баран, онтон кыһалҕа 

төрөтөн мөккүөр олохтуохха сөп. Эссеҕэ ааҕааччыга туһаайан дириҥ 

суолталаах этиилэри, өс хоһооннорун, кынаттаах тыллары, цитаталары 

туттуохха сөп. 

 

1. Доруобуйа туохтааҕар да күндү. 



2. Тимир суол кэлиитэ: сайдыы дуу, самныы дуу? 

3. Киинэ кэнниттэн киирбит санаа (ханнык баҕарар сахалыы киинэни 

көрөн баран ырытыы). 

4. Ыччат уонна политика. 

5. Чөл олох – уһун үйэ төрдө. 

6. Кырдьар кырыыс муҥа дуу? 

7. Ыраас халлааҥҥа этиҥ эппитинии... (Ыарыы туһунан) 

8. Интернет дьайыытын содула. 

9. Наркомания уонна лудомания: туох сибээстиирий? 

10. Төрөөбүт алааһым эмтээх салгына. 

 

105* №. Саха сиригэр буолан ааспыт быһылаан туһунан тиэкиһи 

ааҕыҥ. Толкуйдааҥ, ырытыһыҥ. Нууччалыы суруллубут кэрчиги сахалыы 

тылбаастааҥ.  

 

КИСТЭЛЭҤҤИН АРЫЙЫАҤ ДУО, КӨМНҮӨ САЙЫЛЫГА? 

 

Чурапчы Арыылааҕын Көмнүө сайылыгар 1977 с. сайыныгар улахан 

иэдээн буолбута. Сайылыкка ньирэй көрүүтүгэр үлэлии сылдьар икки ыал 

Аянитовтар уонна Сивцевтэр – барыта 12 киһи – кылгас кэм иһигэр эстэн 

хаалбыта. Саамай дьиктитэ итиннэ тэриллибит анал хамыыһыйа, Москуба 

Склифософскай институтун Киинэ, Дьокуускай медиктэрэ бу дьон туохтан 

өлбүттэрин кыайан быһаарбатахтара. Онон бу ынырык түбэлтэ билигин да 

дьон-сэргэ санаатын өрүкүтэр, сабаҕалааһыннарынан туолар. 

Бу түбэлтэҕэ сыһыаннаах араас сабаҕалааһын баар:  

1. Итэҕэли кытта ситимнээх былыргылыы өлүү; 

2. Ааһан иһэр ханнык эрэ кырдьаҕас айанньыт аһылыктарыгар дьаат 

куппут; 

3. Дьиэлэрин муостатыттан туох эрэ төлөннөр тахсаллар (сир анныттан 

айылҕа гааһа, сардаҥата тахсан куһаҕаннык дьайыыта); 

4. Химическэй сэрии сэбин – радиация – дьайыыта, ону дьоҥҥо 

боруобалааһын; 

5. Астан сүһүрүү. 

Билиҥҥи үйэҕэ арыллыбатах кистэлэҥ диэн баар буолуон сөп дуо? 

Манна даҕатан ыалдьыбыт дьон диагнозтарын хайдах суруллубутунан 

бэчээттиибит: 

“Больным был выставлен клинический диагноз – отравление 

неизвестным ядом тяжелой степени с преимущественным поражением 

паренхиматозных органов и нервной системы. Токсический гепатоз, 



миакардоз, нефроз, токсическая энцефалопатия, гиспостатическая 

пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность 3 степени, отек 

головного мозга, отек легких. В реанимационном отделении все больные 

получали интенсивную терапию по показаниям, но, несмотря на нее очень 

быстро тяжелели. 

У всех больных отмечалось однотипность клиники: жалобы на 

головную боль, слабость, снижение трудоспособности, сухость во рту, 

чувство жжения, в глотке, жажда, нечастая рвота, иногда без причины, или 

после принятия воды, тошнота, некоторые больные отмечали небольшие 

боли в мышцах, суставах, носовое кровотечение. Объективно даже 

отмечалась однотипность симптомов, гепатоза, токсического нефроза и 

токсического энцефалеомелита”. 

Дьэ, ити Көмнүө сайылыгын ынырык кистэлэҥэ. (Б. Павлов. Бэйэм 

кэммэр командировка. Бэсиэдэлэр, интервьюлар. – Дьокуускай: Бичик, 1995. 

–  С.114-124). 

 

20 §. Түмүктүүр үлэ 

 

106 №. Талан үлэ: тиэкис тылын-өһүн чочуйуҥ. 

Т-01 

ВАРИКОЗ ТУОХТАН ҮӨСКҮҮРҮЙ? 

 

Варикоз диэн атах тымырдара быһа барыыларыттан, хаан 

туруутуттан саҕаланар. Биир тылынан эттэххэ, тымыр ыарыыта. 

Варикоһунан бүгүҥҥү күҥҥэ ордук күнү быһа атахтарыгар тура сылдьан 

үлэлиир дьон: атыыһыттар, парикмахердар, хирурдар, повардар о.д.а. идэлээх 

дьон ыалдьаллар. Ол эрээри олорор да үлэлээх дьон варикоһунан 

ыалдьаллара аҕыйаҕа суох.  

Оччоҕо варикоһу үөскэппэт туһуттан тугу гыныахха сөбүй? Тымыр 

өстөөхтөрө тугуй? 

Хаһан даҕаны мээнэ 1,5 кг үөһэ ыйааһыннаах ыарахан суумкалары 

көтөҕүмэҥ. Манна эһиги хааҥҥыт дабылыанньата тахсан, атаххыт 

тымырдара уунан, кэҥээн хаалаллар. 5-10 см уһун хобулуктаах атах таҥаһын 

элбэхтик кэтимэҥ, сүүрүмэҥ. Варикоз үөскүүр биир сүрүн биричиинэтэ бу. 

Оһоҕоскутун ыарытыннарымаҥ. Үчүгэйдик аһааҥ. Хойуугутутар сөпкө 

бириэмэтинэн тахсыахтааххыт. Запор варикозка тириэрдэрин умнумаҥ. Эт-

хаан өттүнэн элбэхтик сылайар буоллаххытына, дьүөрэлээҥҥит эмиэ 

элбэхтик сынньаныҥ. Быарыҥ доруобай буоларын туһугар быаргын эмиэ 

харыстаа. («Киин куорат» хаһыаттан). 

Т-02 



НОМОХ БУОЛБУТ ОЛОХ 

 

Гиппократ – биһиги эрабыт 460 сыл иннинэ Эгей муора 

кытыытынааҕы Кос арыыга төрөөбүт Греция былыргы эмчитэ, бөлүһүөгэ. 

Кинини “медицина үөрэҕин аҕатынан” ааттыыллар. Гиппократ туһунан 

Платон уонна Аристотель суруйууларыгар ахтыллар. Кини төрдүн-ууһун 

туһунан сибидиэнньэлэр билигин да мөккүөргэ сылдьаллар. Ол эрэн 

Гиппократ таҥараттан айдарыылаах эмчит Асклеападтартан силистээҕэ 

мээнэҕэ буолбатах.  

Кини олоҕун усталаах туоратыгар дьону араас ыарыылартан 

босхолообута, медицинэ наука быһыытынан олохсуйарыгар бастакы олугу 

охсубута. Үлэтин-хамнаһын кэлин анал куорпуска олорон үлэлиирэ: 

чинчийии түмүгүнэн трактат суруйара. Гиппократ үөрэҕэ киһи аймах туох 

баар бары ыарыыта таҥараны, итэҕэли кытта туох да ситимэ суоҕун 

дакаастаабыта. Ыарыы, дьаҥ-дьаһах айылҕаны, киһи олоҕун-дьаһаҕын, аһын 

кытта ситимнээҕин практикаҕа көрдөрбүтэ.  

Оччотооҕуга медицина икки хайысханы тутуһара: косскай уонна 

книдскэй оскуолалар үөрэхтэрэ. Книдскэй оскуола ыарыы сибикитин 

чинчийэрэ, эмин-томун онтон тирэҕирэрэ. Оттон косскай оскуола ыарыы 

төрдүн булара уонна онтон саҕалаан эмтиирэ. Ол иһин Гиппократ ыарыһаҕы 

кэтээн көрөн, киниэхэ үтүөрэригэр табыгастаах режими олохтуу сатыыра. 

Гиппократ сааһыран баран, биһиги эрабыт иннинэ 370 с. Фессалия 

Ларисса куоратыгар өлбүтэ. (Интернет матырыйаалыттан). 

Т-03 

УОХТААХ, УОТТААХ КЫМЫС 

 

Саха дьоно былыр-былыргыттан, өбүгэлэрбит саҕаттан сылгы, ынах 

үүтүн аһытан аһыылларын, утах оҥостон иһэллэрин сөбүлүүллэрэ. От үлэтин 

саҕана сахалар үксүн кымыһынан утахтаналлара. Самаан сайыны көрсөр 

саамал тунах ыһыахха биир сүрүн сиэринэн-туомунан былыр даҕаны, биһиги 

да үйэлэрбитигэр кымыс иһиитэ буолар. Ити кэмҥэ 2-3 атыыр үөрүн тутан, 

кэҕэ үөһүн курдук күөх өҥнөөх кур отунан аһатан, биэлэри ыыллара. 

Ыаммыт үүтү тута сыарҕаҕа тиэйэн, кымыс оҥоһуллар аналлаах ампаарыгар 

аҕалаллара. Биэ үүтүн ыабыт иһиттэригэр дьиэ температуратыгар диэри 

сойуталлара, ол кэннэ кыараҕас айахтаах буруоҕа ыһаарыллыбыт тирииттэн 

үүйэн оҥоһуллубут симиир диэн иһиккэ куталлара. Ааспыт сыллаахха 

хаһааныллыбыт кымыс хойуу сөҥүүтүттэн ылыллыбыт аһытыыны үүккэ 

куталлар. Өскөтүн дьиҥнээх кымыс аһытыыта суох буоллаҕына, аһыйбыт үүт 

эбэтэр суорат да туһаныллыахтарын сөп.  

Кымысчыттар сотору-сотору көөнньөрө кутуллубут убаҕастары 

киэргэтиллэн оҥоһуллубут биһиэйэх, хамнатар диэн ааттанар малларынан, 



балай эмэ уһуннук, күүскэ соҕус булкуйан биэрэллэрэ, кымыс төһө бэлэм 

буоларын кэтээн көрөллөрө. Кымыс бэлэм буоллаҕына, олус аһыйан 

хаалбатын диэн арыый сөрүүн сиргэ, үгэххэ уларытан уураллара. («Көмүөл» 

сурунаалтан. 2005. 4 №-рэ. С. 17.) 

Т-04 

ЧУЛКУНУ ЧУГАСТАН КӨРДӨХХӨ… 

 

… Микрофибраттан тигиллибит чулкулар сымнаҕас, солкотуҥу уонна 

көннөрү чулкутааҕар арыый сылаас, ону тэҥэ бөҕө буолаллар.  

Акрил – бу искусственнай түү. Акрилтан сылаас колготканы 

баайаллар. Маны бүрүүкэ аннынан кэтиэххэ сөп. Ол эрээри биир итэҕэстээх: 

саба мунньустан хаалар. Онон дьууппаны кытта өр кэтиллибэт.  

Лайкра – бу ууннаҕас буоларыгар анаммыт каучук эрэһиинэтэ. Чулку 

аһара кэҥээбэтин уонна саба сыыллыбатын курдук састаабыгар эбиллэр. 

Лайкра 3-20% тиийэ баар буолуон сөп.  

Тактель – бу матырыйаалтан тигиллибит чулку сымнаҕас, сылаас 

уонна кэтэргэ табыгастаах. Сороҕор килэбэчигэс да буолуон сөп. 

DEN – баайыы саба төһө халыҥын көрдөрөр. Чопчулаан эттэххэ, 9 км 

уһуннаах сап ыйааһына (граммынан). Онон, холобур, «40 ден» чулку 9000 

миэтэрэлээх саба 40 грамм ыйааһыннаах диэн.  

Хаачыстыбалаах чулку үчүгэй сыттаах буолар. Бөдөҥ оҥорон 

таһаарааччылар анал сыты тутталлар. Онон үчүгэй ааспат сыттаах 

буоллаҕына, чулку хаачыстыбата үрдүк. Ону тэҥэ бактериялары утары эмиэ 

сыты туһаныахтарын сөп. («Илгэ» сурунаалтан). 

Т-05 

ЧӨЛ ОЛОХ – ЫРААС САНАА, ЧЭГИЭН ТУРУК 

 

Сутурук туттубут илиигин курданар сиргэр сыһыары тутаҕын. Өрө 

тыынар кэмҥэр илиигин эмискэ аллара диэки анньаҕын, санныҥ быччыҥнара 

кытааталлар, илиилэриҥ көнөлөр, онтон илииҥ миэстэтигэр төннөр, 

быччыҥнара холкутуур.  

Тиэрэ сытаҕын, кэтэххиттэн тардыстаҕын, уллуҥаххар үктэнэҕин. 1-2 

ахсааҥҥа тобуктаргын уҥа диэки, илиигин, төбөҕүн хаҥас диэки эргитэҕин, 

тобуккун муостаҕа тиэрдэ сатыыгын, онтон төннөҕүн уонна биир өттүгэр 

оҥороҕун.  

Уҥа кулгааххын уҥа санныгар уураҕын – тыастаахтык кылгастык 

тыынаҕын. Онтон хаҥас өттүгэр оҥороҕун. «Ай-ай» диэн сөхпүт кэриэтэ 

төбөҕүн хамсатаҕын.  

Хаҥас атаҕыҥ инники, ыйааһыныҥ сити атаххар, көнөтүк тураҕын, 

уҥа атаххын төбөтүнэн үктүүгүн, онтон уҥа тобуккун кыратык токутаҕын, ол 

кэмҥэ өрө тыынаҕын, ыйааһыныҥ уҥа атаххар түһэр, аны хаҥас атаххын 



төбөтүнэн үктүүгүн, ол курдук тохтообокко – биир атаҕыҥ көнөр, иккиһиҥ 

бокус гынар - өрө сыҥаҕын – 32 тыыныы-хамсаныы. 

Кыратык инниҥ диэки тоҥхойоҕун, ол кэмҥэ эмискэ өрө тыынаҕын, 

толору көммөккүн, салгыы биир кэм бара тураҕын, төбөҕүн кыратык 

төҥкөтөҕүн. (С.А.Неустроева «Чөл олох – ыраас санаа, чэгиэн турук». – 

Дьокуускай, 2001. кинигэтиттэн). 

 

МЕДИЦИНЭ ТИЭРМИННЭРИН  

НУУЧЧАЛЫЫ-САХАЛЫЫ КЫЛГАС ТЫЛДЬЫТА 

 

1. Аденома – былчархай искэҥэ 

2. Альвеола – тиис уйата 

3. Амнезия – уруккуну умнуу, өйү сүтэрии 

4. Ангина – күөмэй иһэн, ириҥэрэн ыалдьыыта 

5. Аневризм – тымыр бүөлэниитэ 

6. Апатия – олоххо интэриэһи сүтэрии, сэҥээрбэт турукка киирии 

7. Аорта – үөс тымыр 

8. Артерия – хорук тымыр 

9. Артериальное давление – хаан баттааһына 

10. Апноэ – тыын ылбакка тумнастыы 

11. Аппендицит – муҥурдаах 

12. Артерия – хорук тымыр 

13. Артрит – сүһүөх ыарыыта 

14. Аскарида – киһи оһоҕоһугар олохсуйар дьэҥкир паразит үөн 

15. Астма – сөтөллөн бопторуу 

16. Аффект – өйтөн тахса кыыһырыы 

17. Барабанная перепонка – кулгаах сарыыта 

18. Бельмо – харах эргэтэ 

19. Бедро – өттүк; бедренная кость – уллук уҥуоҕа 

20. Большеберцовая (малоберцовая) кость – сото суон (синньигэс) утаҕа 

21. Бородавка – тирии үөнэ 

22. Борозды мозга – мэйии дьураата 

23. Брови – хаас; бровастый – хойуу хаастаах 

24. Бронхи – хабарҕа 

25. Бронхит – хабарҕа сүһүрэн сөтөлүннэрэр ыарыыта 

26. Брюшной пресс – тараһа 

27. Брюшной тиф – ис тиибэ 

28. Веко – халтаһа  

29. Венерические заболевания – половой сылдьыһыынан бэриллэр 

сыстыганнаах ыарыы; бөрөлөй 

30. Вентиляция легких (искусственное дыхание) – тыҥаны аппараакка 

холбооһун, кислороду хачайдааһын 

31. Вены – күөх тымыр; вскрыть вены – тымырын быстыбыт 

32. Ветряная оспа (“ветрянка”) – уулаах ымынах тахсара; бэтэрээҥки 



33. Вилюйский энцефалит – сүһүөх бокоорор ыарыыта: Бүлүү энцефалита 

34. Висок – чэчэгэй; височная борозда – чэчэгэй дьураата 

35. Внутреннее ухо – кулгаах иһэ 

36. Вольчя пасть – таҥалайа суох төрөөһүн; хоҥсуо буолаллар. 

37. Воспаление – сүһүрүү, иһии, кытарыы 

38. Выкидыш – оҕо куотара 

39. Дебильность –чиччик; ребенок-дебил – чиччик (аҥала) оҕо 

40. Дерматит – киһи этэ кыһыйара, бааһырара. 

41. Десны – миилэ 

42. Дефинбринированная кровь – субай хаан 

43. Диарея (понос, жидкий стул) – ис ыарыыта: убаҕаһынан тахсан киирии, 

сыптарытыы 

44. Галлюцинация – харах иирэрэ; глючит – хараҕа иирэр, суоҕу оҥорон 

көрөр 

45. Гангрена – эт-хаан сытыйара 

46. Гемофилия – хаан ахпат ыарыыта, сээксэлэнэр ыарыы. Былыр Николай 2 

ыраахтааҕы уола Дмитрий хаана баран ыалдьара историяҕа суруллубут. 

47. Гепатит (болезнь Боткина) – быар ыарыыта, саһарар ыарыы 

48. Глазница – харах онно; глазное яблоко – харах төгүрүк этэ 

49. Глотка – бэлэс, куолай 

50. Глисты – тыыннаах организмҥа олохсуйар паразит үөн. 

51. Глухой – дөйүҥү, таас дьүлэй 

52. Глухонемой – истибэт, саҥарбат, тыла суох 

53. Гной – ириҥэ; загноилась – ириҥэ көйбүт, ириҥэрбит 

54. Голень – сото  

55. Гоноррея – половой сылдьыһыынан бэриллэр сыстыганнаах ыарыы 

56. Грибок – киһи хараҕар көстүбэт сыстыганнаах, элбии турар тэллэй. 

Ногтевой грибок – тыҥырах тэллэйэ 

57. Грипп, ОРВИ – дьаҥ, тумуу 

58. Грудная клетка – агда иһэ 

59. Губа – уос  

60. Депрессия – киһи кута-сүрэ тостуута 

61. Диафрагма –өрөһө 

62. Дизентерия – искэ палочка олохсуйдаҕына, ас буспат ыарыыта; 

сыптарыҥнаах (сыстыганнаах) инфекционнай) ыарыы 

63. Дифтерия – күөмэй сыстыганнаах ыарыыта 

64. Дыхательная система – тыынар уорган тиһигэ 

65. Железа – былчархай; молочные железы – эмиий б., пищевариельныая ж. 

– ас буһарар б., потогонные ж. – көлөһүн таһаарар б., лимфатические ж. – 

симэһин, хаан б., слюнные ж. – сил оҥорор б. 

66. Желудочек сердца – сүрэх кутуйата 

67. Желчь –үөс; желчный пузырь – үөс хаата; выведение желчи – үөс 

таһаарыы 

68. Жировая клетка – сыа, сыа ардай 

69. Заика – кэлэҕэй (эппэт кэлэҕэй) 



70. Заражение – ыарыыга сыстыы, сутуллуу 

71. Затылок – кэтэх  

72. Зев – бэлэс  

73. Зоб – куолах, соҕуо 

74. Зрачок – харах харата (иччитэ) 

75. Зуб мудрости – билир тиис; з. молочные – тииһиир тиис, ресцы – илин 

тиис, корень з. – тиис атаҕа; удалить з. – тииһи тууруу; клык – ыт аһыы; 

корень з. – тиис атаҕа 

76. Зуд – кыһыйыы 

77. Изжога – кырках кыынньара 

78. Икра – искэх; бөтөҕө. Икроножные мышцы – сото б. 

79. Интоксикация – сүһүрүү 

80. Инфекционные заболевания –сүһүрдэр ыарыы  

81. Истощение – буомуруу, дьүдэйии 

82. Капилляры – синньигэс тымыр 

83. Картавый – былдьыры  

84. Кисть (руки) – илии салбаҕа 

85. Кишки – оһоҕос; толстая к. – суон о., тонкая к. – сииньигэс о., 

двенадцатиперстная к. – кыйма (12 битииликтээх о.), слепая к., аппендикс – 

муҥур  

86. Клещ – тириигэ олохсуйар үөн; чесотка – кыһыылаах ымынах 

87. Ключица – хомурҕан уҥуоҕа 

88. Кора головная мозга – мэйии хаха араҥата  

89. Кожица – бүрүө суба 

90. Кожная водянка – тирии уута 

91. Кожная сыпь – тирии бааһырара, ымынаҕырара 

92. Колено – тобук; коленная кость – тобук харчыта; коленный сустав – 

тобук сүһүөҕэ 

93. Копчик – кутурук уҥуоҕа 

94. Кора головного мозга – мэйии хах араҥата 

95. Костный мозг – силии 

96. Костоправ – уҥуох тутар киһи, отоһут 

97. Кремация – өлүгү харайыах иннинэ уматыы 

98. Крестец – хоҥхочох уҥуоҕа 

99. Кровеносные сосуды – хаан сүүрэр тымыра 

100. Кровоизлияние – хаан туруута; геморрагический инсульт – мэйии 

тымыра быһа барыыта 

101. Кровотечение, кровоточивость – хаан барара, тохтообото 

102. Кровоостанавливающая повязка – хаан буойар (бохсор) баайыы 

103. Кровяная плазма – хаан симэһинэ 

104. Кровяная сыворотка – хаан субайа 

105. Кулак – сутурук 

106. Ладонь – ытыс; тыльная сторона л. – илии көхсө 

107. Лейкодерма – тирии 

108. Лейкоцит – хаан үрүҥ эттигэ 



109. Легкие – тыҥа; отек легких – тыҥа иһэлийэн салгыны хачайдаабат 

буолуута 

110. Липомотоз – уойуу, сыа буолуу 

111. Лимфа – симэһин; лимфатические узлы – симэһин мустар сирэ 

112. Лишай – төбүрүөн; опоясывающий лишай – курдуур ыарыы 

113. Локоть – тоҕонох  

114. Лопатка – сарын хаптаҕайа 

115. Лодыжка (щиколотка) – бэрбээкэй 

116. Лунка ногтя – тыҥырах саҕата 

117. Ляжка – буут, уллук 

118. Матка – оҕо үөскүүр хаата: күтүр 

119. Менингит – мэйии сарыытын тымнытыы, сүһүрдүү 

120. Менструальный цикл – дьахтар ыйданара 

121. Мигрень – бас, төбө ыарыыта  

122. Миндалина – бэлэс былчархайа 

123. Мозг – мэйии; мозговая оболочка – м. сарыыта 

124. Мозоль – чэр 

125. Мокрота – ириҥэ, уу 

126. Мочевой пузырь –хабах 

127. Мышцы – былчыҥ; гладкая м. – куҥ эт, двуглавая м. – икки бастаах б., 

икроножная м. – сото бөтөҕөтө, толстая м. – кэлин эт, затылочные м. – көҕөн 

эт, грудная м. – көм эт, наружные поясничные м. – балык эт, внутренние 

поясничные мускулы – ытык эт, дельтовиднаямм. – суор эт. 

128. Надкостница – уҥуох сарыыта 

129. Небо: твердое, мягкое – таҥалай, тамах 

130. Невроз – ньиэрбэ ыарыыта 

131. Ноздри – мурун үүтэ, таныы 

132. Ноготь – тыҥырах  

133. Носоглотка – мурун көҥдөйө 

134. Обморок – өйү сүтэрии, уҥуу 

135. Околоплодные воды – төрүөх ийэ иһинээҕи уута 

136. Олигофрения – итэҕэстийии, тиийиммэт буолуу; дети-олигофрены – өйө 

сайдыбатах, итэҕэстээх оҕолор 

137. Ожог – уокка сиэтии, ууга буһуу 

138. Озноб – киһи этин температурата тахсарыгар тоҥон титирээһинэ 

139. Оспа – уоспа; ыарыы туруута 

140. Остеома – уҥуох иһэрэ 

141. Остеопороз – уҥуох сымнаан ыалдьара 

142. Остеохондроз – сис тоноҕоһун хондуруоһа; дьарҕа 

143. Оссификация – уҥуох үүнэрэ 

144. Отек – иһии, иһэлийии 

145. Отит – кулгаах иһэ иһэлийэн ыалдьара 

146. Палец – тарбах; большой п. –  тойон эрбэх, указательный п. – сөмүйэ, 

средний п. – орто тарбах, безымянный п. – аата суох, мизинец – ылгын 

чыҥыйа; промежуток между п. – ыыраах  



147. Пандемия –бүтүн дойду үрдүнэн турбут киһи өлүүлээх улахан ыарыы 

туруута. Холобур, 1347-1351 сс. Арҕаа Европаҕа чуматтан 34 мөлүйүөн киһи 

өлбүт. Аттынааҕы судаарыстыбаларга тиийэ тарҕаммыт сыстыганнаах 

маассабай ыарыы. 

148. Паратит (“морская свинка”) – моой былчархайа иһэрэ; сибииҥкэ,  

149. Пах, паховые впадины – ахта, кубучах; быттык 

150. Перикардий – сүрэх бүрүөтэ 

151. Перитонит – ис уорган сытыйара 

152. Перелом – уҥуох тосторо 

153. Переносица – хоҥоруу  

154. Печень – быар; цирроз печени – быар цирроһа (ууллуута) 

155. Половые органы – ииктиир-ууһуур уорган 

156. Пищевод – куолай 

157. Пищеварительный канал – ас буһарар ханаал 

158. Плацента – оҕо хаата, кэнэҕэски 

159. Плод (зародыш) – төрүөх, искэх 

160. Плюсна, стопа – уллуҥах 

161. Пневмония – тыҥа тымныйыыта; двустороняя п. – ойоҕостотуу, 

сэбиргэхтэтии 

162. Побочные действия – ойоҕос содул 

163. Повышение температуры тела – киһи этин температурата үрдээһинэ 

164. Подагра – сүһүөх тыытан ыалдьара 

165. Подбородок – сэҥийэ  

166. Поджелудочная железа – ноор 

167. Подмышки – хоннох анна 

168. Позвонок, позвоночник – сис тоноҕоһо, тоноҕос уҥуоҕа 

169. Подколено – такым 

170. Предплечье – бүлгүн (оҥкумал); плечо – сарын  

171. Приступ – тииһик; сердечный приступ – сүрэх ыарыытын тииһигэ 

172. Проказа (лепра) – араҥ; организм тыыннаахтыы сытыйыыта (системнай 

ыарыы көрүҥэ). XVI-XVII үйэҕэ Арҕаа Европа дойдуларыгар тарҕаммыт 

ыарыы. Араҥ ыарыы Саха сиригэр эмиэ кэлбит. Бүлүү эҥэр улуустарыгар 

тарҕаммыт ыарыы буоларын англичанка Кэт Мардсен туттарбыт 

лепрозорийа бигэргэтэр. Билигин лепрозорий Архангельскай уобаласка баара 

биллэр. Саха норуотун суруйааччыта Н.Якутскай “Араҥ уонна таптал” 

романыгар араҥ ыарыы туһанан историческай сибидиэнньэни туһаммыта. 

173. Простуда – тымныйан ыалдьыы; простудился – тымныйбыт  

174. Профилактические работы – ыарыыны сэрэтэр үлэ 

175. Прыщ – хатаал 

176. Психоз (невротический) – киһи туруга: ииригирии, мэнэрийии. Былыр 

дьахталлар мэнэрийэр үйэлэрэ үөскүү сылдьыбыт. Олох ыарахаттарын 

тулуйбакка, төрөөн баран (послеродовая горячка) эбэтэр оҕолоро өлүүтүн 

тулуйбакка мэнэрик буолаллар эбит. Итэҕэли кытта ситимнээх диэн быһаара 

сылдьыбыттар. Өлбүт киһи үөрүттэн куттанан, таарымта киирбит диэн 

норуот айымньытыгар, уус-уран литератураҕа суруллар. 



177. Псориаз – тирии бааһыран ыарыыта 

178. Пупок – киин; отрезать п. – киинин быс, завязать п. – киинин баай 

179. Пятки – тиҥилэх; пяточный мозоль – тиҥилэх чэрэ 

180. Расстройство – сатарыйыы, айгырааһын; р. желудка – куртах аһы 

буһарбакка кэһиллиитэ; нервное р. – ньиэрбэ сатарыйыыта 

181. Растяжение – силгэ уунара 

182. Рахит – “Д” битэмиин тиийбэккэ, уҥуох буомуруута 

183. Ребро – ойоҕос; реберные кости – ойоҕос уҥуоҕа 

184. Ревматизм – сүһүөх ыарыыта; арамачыыс 

185. Регенерация – хос үүнүү 

186. Ресницы – кыламан  

187. Родинка – мэҥ  

188. Родничок – оҕо дьулайа 

189. Свертываемость крови – хаан аҕара 

190. Саркома – уҥуох искэҥэ 

191. Селезёнка – таал 

192. Сетчатка глаза – харах сааһа, ис бүрүөтэ 

193. Сикоз – түүлээх сир ымынаҕырара 

194. Симптом болезни – ыарыы сибикитэ 

195. Системная болезнь – киһи организма бүтүннүү сүһүрэрэ. СПИД, 

сифилис, проказа, сахарнай диабет, Бүлүү энцефалита киирэр 

196. Сифилис – сыстыганнаах венерическэй ыарыы. Үрүҥ трепонема 

палочката киһи организмыгар олохсуйан, киһи этэ-сиинэ айгырааһына 

197. Скелет – дьардьама; скелет человека – киһи дьардьамата 

198. Сон – утуйар уу; глубокий сон – түлүк уу 

199. Сонливость – утуктааһын 

200. Соски – эмиий тумуга 

201. Стоматит – айах иһэ бааһыран ыалдьара 

202. Стопа, ступня – уллуҥах  

203. Схватки – дьахтар оҕолоноору талыыта киирэрэ 

204. Сыпь, угри, фурункул – ымынах, хатаал, кутургуйа 

205. Сычуг – соморсо 

206. Тазовая кость – таас уҥуоҕа 

207. Теменная борозда – орой сиигэ; темя – дьулай; орой – макушка  

208. Трансфузия – киһиэхэ хааны быһа кутуу 

209. Трахея – хабарҕа салаата 

210. Трахома – харах сыстыганнаах ыарыыта, халтаһа иһигэр түү үүнэрэ; 

одуруун 

211. Тромбоз – тымырга хаан бөлөнүйэрэ 

212. Туберкулёз, чахотка – сөтөл, сэллик. Кох палочката киһиэхэ 

олохсуйдаҕына, сэтэриир ыарыы 

213. Удушье – тыын хаайтарыыта 

214. Ушиб – бүлгүрүтүү 

215. Ушная раковина – кулгаах таллаҕара; ушное отверстие – м. үүтэ, мочки 

– к. эминньэҕэ 



216. Фаланги пальцев – илии салбаҕа 

217. Фурункул – кутургуйа; корбункул – икки бастаах к., “сыалыһар эмиийэ”. 

218. Шейный позвонок – моой сүнньэ, тоноҕоһо 

219. Шизофрения –  киһи туруга: олохтон тэйиччи, атын эйгэҕэ киирии 

220. Щеки – иэдэс; щекастый – иэдэстээх  

221. Эксгумация тела – экспертиза ыытар сыалтан өлбүт киһини хостооһун 

222. Энурез – түүн ииги туппат буолуу  

223. Энцефалит – бокоорор ыарыы 

224. Эпидемия – дьон маассабайдык ыалдьыылара, ыарыы туруута. 1870-74 

сс. Хотугу Америкаҕа уонна Европаҕа “натуральнай оспа” турбутун туһунан 

источниктарга суруйаллар. Бу ыарыы Арассыыйаны уҥуордаан, Саха сиригэр 

өрөбөлүүссүйэ иннинэ (“хара уоспа” диэн ааттаабыттар) кытта кэлбит. Оттон 

1920-30 сс. “испанка” (ыспааҥка) киэҥник тарҕаммыта биллэр. Арҕаа, Хоту 

улуустарга элбэх киһи өлбүтэ историяҕа суруллубут. Кэнники кэмҥэ өрө 

турбут вируснай ыарыылар: “Атипичная пневмония”, “Азиатский грипп”, 

“Гонконгский грипп”, “Птичий грипп”, “Свиной грипп”.  

225. Эпилепсия – уҥар ыарыы; эпилептик – уҥаайы  

226. Эпифиз – бүлтэс, уҥуох баһа 

227. Эритроцит – хаан кыһыл эттигэ 

228. Ягодицы – эттээх эмэһэ; анус – эмэһэ үүтэ  

229. Ячмень – кэлтэһэ 

230. Ящур – ыыраахсыт 
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