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ТЕСТЫ ПО  ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
для абитуриентов, поступающих на филологические отделения ИЯКН СВ СВФУ 

им. М.К.Аммосова и окончивших среднюю школу до 2010 г. 
 

Саха литературатыгар экзамен тестэрэ  
 

1 вариант 
 

 1 тµ´µмэх 
 

Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 
уонна А1-А5, В1-В5; С1 сорудахтары толор 

     
- Ґчµгэ-эй! Аангылыйа, Ытаалыйа, Ньиэмэс дьоннорун бэркэ билэр эбиккит. 

Ґчµгэйдик µірэнэр быґыылааххыт, - Бахсыытап хай±аата. – Дьэ билигин этиІ 
эрэ: Лэгэнтэй Бітµрµіп диэн кимий?  

Кылаас иґэ чуумпура тµстэ. Чочумча буолаат, имик-самык саІалар 
иґилиннилэр: 

- Петров... Ученай дуо?.. Сэрии геройа дуу? 
- Ол ханнык Петровуй?.. Суруйааччы Евгений Петров баар. Илья Ильфтиин 

бииргэ суруйбут киґи... 
- Петров диэн артыыс баар. Аата ким эбитэ буолла? 
- Ол атыттар. Мин Лэгэнтэй Уйбааныс Бітµрµіп диэн киґи туґунан 

ыйытабын. Эґиги кинини хайаан да билиэх тустааххыт, - о±онньор ортоку 
кэккэ±э олорор Брагин уолу ыйда. Дьэ бу эн Сааса, эт эрэ: Бітµрµіп туґунан тугу 
билэ±иний? Кини туґунан тугу истибиккиний?  

Саша саІата суох ачыкытын ірµтэ анньымахтыы турда. 
- Билбэккин дуу? 
- Суох… 
-Оттон эн? – о±онньор іссі биир кыыґы туруорда. 
-Биґиги кини туґунан µірэппэтэхпит, - кыыс ботугураата. 
- Ити баар! Эґиги бу ханна µіскээбит-тіріібµт дьоІІутуй, до±оттоор? – 

о±онньор чахчы сіхпµт, кэлэйбит кірµІнэннэ. Сіхпµтµн омунугар олоппоґуттан 
ойон турда.  – Тугун сµрэй, до±ор! Онноо±ор кыыл, сµіґµ тірдµн-ууґун ійдµµр. 
Эґиги, бµтµн орто  µірэх дьоно, ити туґунан ійгµтµгэр-санаа±ытыгар 
о±устарбаккыт тугун бэрдэй! Бу ким бэлэмигэр тіріін-µіскээн, кыґал±ата суох 
µірэнэ сылдьарбыт буолуо, бу бµгµІІµ дьоллоох олохпутун кимнээх  
тэрийбиттэрэ-айбыттара буолуой диэн эґиги, ама, биирдэ эмэтэ санаан 
аґарбаккыт дуо?   

- То±о санаабат буолуохпутуй – саныыбыт… 
-Саарбах. Саныыр буоллаххытына, ити дьоннору эґиги хайаан да билэттиэх 

этигит.   
(Софр.П.Данилов «Сµрэх тэбэрин тухары») 
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А1-А5 сорудахтары толороргор биир с³пт³³х эппиэти 
т³ãµðµò 

 
 А1. Софр.П.Данилов «Сµрэх тэбэрин тухары» романын жанр быґыытынан 
арааґын быґаар: 
1.  Философскай 
2.  Историческай 
3.  Социально-психологическай 
4.  Психологическай 
 
А2 Айымньы кинигэ буолан тахсыбыт сыла: 
1.  1967 
2.  1947 
3.  1978 
4.  1944 
 
А3  Лука Бахсыытап кірсµґµµгэ о±олор дууґаларын àéìààáûò ò³ðµ³òµн ый: 
1) О±олору уонна учууталлары буруйдаа´ûíà 
2) Лэгэнтэй Бітµрµіп туґунан кэпсээ´èíý 
3) О±онньору аґынûû 
4) Ситэ кэпсэппэккэ тахсан барûûòà 
 
А4 Луха Бахсыытап о±олору кытта кэпсэтиитин ñóðóéàà÷÷û îéóóëààí ê³ðä³ðáµò 
уус-уран ньымаòын ый: 
1) Монолог 
2) Диалог 
3) Ис са²а 
4) Риторическай ыйытыы 
 
А5. Бу ромаí «идеальнай геройун» ый:   
1) Луха Бахсыытап 
2) Лэгэнтэй Бітірµіп 
3) Сергей  Аласов 
4) Всеволод Левин 
 

В1-В5 сорудахтарга аº±ыйах тылынан  
эппиэттээ 

 
В1. Луха Бахсыытап диэн кимиí áû´ààð. 
Эппиэтэ:  
В2. Бу кэрчиккэ ханнык тµгэн ойууланарыí ûé. 
Эппиэтэ: 
В3. Софрон Петрович Данилов киґи ис туругун хамсаныынан кірдірір тылларын 
тиэкистэн булан уґул. 
 Эппиэтэ: 
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В4. Суруйааччы «Бу ким бэлэмигэр тіріін-µіскээн, кыґал±ата суох µірэнэ 
сылдьарбыт буолуо, бу бµгµІІµ дьоллоох олохпутун кимнээх  тэрийбиттэрэ-
айбыттара буолуой диэн эґиги, ама, биирдэ эмэтэ санаан аґарбаккыт дуо?» - 
диэн этиитигэр ханнык литературнай уус-уран ньыманы туттубутуí áû´ààð.  
Эппиэтэ: 
Â5. Софрон Данилов атын ханнык айымньылары суруйбутун билэргин ааттаталаа. 
  Эппиэтэ:   
 

2 òµ´µìýõ 
 

Бэриллибит хоґоону бол±ойон аах уонна А6-А10,  В6-В10; 
 
 

Ґчµгэйиэн бу Сиргэ 
Ґірэ-кіті сылдьар, 
Ґгµс дьоннуун сэргэ 
Олох дьолун сырсар! 

 
Билбэт уолан киґим, 
Кірі тµґээт, мичээрдиир, 
«Кµннээх халлаан» иґин 
Сибэккини бэлэхтиир. 

 
                                       Оргууй хааман иґэбин, 
                                       Суо±у - баар дии саныыбын... 
                                       Дьоллоох дьонтон µірэбин, 
                                      Дьоґуна суох ыллыыбын. 
  

Ґчµгэйиэн бу Сиргэ 
Ґірэ-кіті сылдьар, 
Ґгµс дьоннуун сэргэ 
Олох дьолун сырсар! 

                                            Варвара Потапова 
  

 
А6 –А10 сорудахтарга сіптііх эппиэти ò³ãµðµò 

 
А6 В.Потапова «Ґчµгэйиэн бу сиргэ» хоґооно киирэр: 

1) таптал лирикатыгар 
2) гражданскай лирика±а 
3. пейзажнай лирика±а 
4. философскай лирика±а 
 

А7   Хоґоон темата 
 1) тіріібµт дойдуга таптал 
 2) киґи олоххо анала 
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 3) киґи уонна кини уйул±ата 
 4) киґи уонна норуот дьыл±ата 
       
А8 "Суо±у - баар дии саныыбын..." - диэн этии ханнык уус уран литературнай ньыма 
буолара: 
 1) метонимия 

2) антитеза 
3) эпитет 
4) тэІнэбил 

 
А9  ХоґооІІо автор «Кµннээх халлаан» диэн тугу этэрий: 
       1) кµлэ-уірэ сылдьарын  

2) олох кэрэтин ійдµµрµн  
3) кинигэтин аата 
4) кыыс аата 

 
А10  Варвара Потапова айар µлэтэ сайдыбыт кэмэ: 
        1) 50-с сылларга 
        2) 80-с сылларга 
        3) 70-с сылларга 
        4) 40-с сылларга 
  

В6 - В10 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí 
òóðàн эппиэттээ. 

 
 
В6. Поэтесса бу строкаларга ханнык рифманы туттубутуí áýëèýòýý: 

 
Билбэт уолан киґим, 
Кірі тµґээт, мичээрдиир, 
«Кµннээх халлаан» иґин 
Сибэккини бэлэхтиир. 

Эппиэтэ: 
 
В7. ХоґооІІо сµрµн литературнай геройó ûé. 
 Эппиэтэ:  
 
В8. Варвара Потапова хоґоонун ис эмоциональнай туругóí ñè´èëýý. 
Эппиэтэ:  
  
В9. Õî´îîєєєєíòîí  ýïèòåòтэри бул. 
Ýïïèýòý: 
 
Â10. Варвара Потапованы µ²эр та²ара о²остон литература±а киирбит поэтессалары 
ааттаталаа. 
Эппиэтэ:  
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3 тµґµмэх 
 

Бэриллибит быґа  тардыыны бол±ойон аах уонна А11-А15, 
 В11-В15;  

 
 

МаІнайгы тігµлэ. МаІнайгы кістµµтэ 
 

Саас сайылыкка тахсар кэм. Киэґэ. Буор сыбахтаах бала±ан таґа. 
УІа, хаІас ітті тыа, уун-утары хонуу кістір. Бала±ан таґыгар Уйбаан мас суора 

олорор 
 

Уйбаан (тохтоон табах тардар). Ыал буолтум тухары кµн тура-тура µлэлиибин-
µлэлиибин да байан-тайан кэлбэтим. Сорох дьон тугу гынан, кµіс µллэрин 
курдук, байаллара буолуой? Санаан, толкуйдаан кірдіххі, дьэ муода буолар эбит. 
(Суорар.) Мин то±о байбатым буолуой?...Баай диэн µчµгэй да суол ээ. (Тохтуур) 
Баайым буоллар, бу курдук ыкса тµµІІэ дылы µлэлээн муІнана турар этиэм. 
Дьаґайан, міІін кэбиґэ-кэбиґэ, сытыам эбэтэр талбыт сирбэр сылдьыам этэ... 
Байар наадатыгар киґи тугу ба±арар оІоруон сіп. Ампаар алдьаппыт, киґини да 
ілірбµт киґи, дьон билбэтэллэр эрэ, туох буолуой. Айыы, айыы диибит да, харах 
эрэ кыладьыыта тыл, дьиІ  кырдьыгар тиийдэххэ, ким да айыыттан куттаммыта 
кістµбэт. Айыы баарын да иґин, айыытаа±ар кµн кыґал±ата улахан. Ити Кууґума 
о±онньор тугу киґиттэн ордугу оІорон байбыта буолуой? Киниэхэ ийэ-а±а баай 
мунньан биэрбэтэ±э. Оттон мин хайдах даа  гынан байарбыттан аастым. (Маґын 
суорар.) 

 
Иккис кістµµтэ 

Дьэкиим (Уйбаан аттыгар кэлэр). КэпсээниІ? 
Уйбаан. Суох. Эн тугу биллиІ, до±оор? 
Дьэкиим.  Хайа до±оор, бу тугу оІоґуннуІ? 
Уйбаан. Туохха эмэ туґа буолаарай диэн суора олоробун. Бу бачча киэґэ ханна 
бардыІ?  
Дьэкиим. Кууґума о±онньордоохтон суха уларса баран иґэбин. ИллэІмэр сир 
тиэринэн кірµім этэ 
Уйбаан. Байаары кµнµн-тµµнµн билбэккэ µлэлиибит да, байан быстыа суохпут 
быґыылаах. 
Дьэкиим. Байар чааґын мин олох санаабакка сылдьабын. Иитинэр эрэ 
кыґал±атын ійдµµбµн. Киґи  ба±арбытын курдук туох да буолбат ээ. Эн да±аны 
дьадаІы киґи аатырыаІ дуо. 
Уйбаан. Улаханнык бі±µірµйбµт барахсан сылдьар эбиккин, ити гынан баран 
кимнээ±эр да баайга ымсыыра сылдьарыІ буолуо. 
Дьэкиим.  Ба±арар ханна барыай да, хайдах гыныамый. 



7 
 

Уйбаан. Байары биллэххэ, хайдах ба±арар буолуохха сіп. Мин, байарбын 
биллэрбин, тугу ба±арар оІоруом этэ. Бу кµІІэ баайтан ордук дьол суох 
буолуохтаах. 
Дьэкиим. Эн санаа±ар оннук буолуо. (Турар.) Тыала суохха мас хамнаабат 
диэбиккэ дылы... Кіні сµрэ±инэн сылдьан бэйэ иннин кірµнэн, кыґал±ата суох 
иитинэн олорор да µчµгэй. Баай да эрэйдээх буолара буолуо ээ, ким байан кірін 
билэр. (Барар) 

 (А.И.Софронов-Алампа. Олох оонньуура) 
 
 

А11 –А15 сорудахтарãà áèèð сіптііх эппиэти тігµрµт 

 
А11. А.И.Софронов «Олох оонньуура» айымньытын жанрын бы´аар: 
 1) трагедия 
 2) мелодрама 
 3) драма 
 4) комедия 
А12.  Суруйааччы бу айымньытын хас сыллаахха суруйбутай? 
 1) 1912 

2) 1914 
3) 1918-1921 
4) 1934-1935 

А13. «Олох оонньуура» драма±а резонер уобараґын ый: 
         1) Тиитэп 
 2) Болтоґо 
 3) Куу´ума о±онньор 
 4) Ба´ымньы Дьаакып 
А14.  МаІнайгы тігµлгэ Уйбаан киґи дьолун баайга, µпкэ-аска кірірµн 
суруйааччы ханнык уус-уран ньыманан кірдіріðµй? 
 1)  Диалог 
 2) Монолог 

3) Ремарка 
4) Ойуулааґын 

А15. Айымньы тµмµгэр Уйбаан хайдах буоларый? 
1) Байар-тайар, дьоллоохтук олорор 

 2) Буруйун билиммэт, кистиир 
 3) Буруйун билинэр, Дьэкиимниин эйэлэґэр 

4) Јлір 
 

 В11-В15 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí 
òóðàн эппиэттээ. 

 
 

В11.  Драма±а быґылаан буолар сирэ, эйгэтэ, оонньуур дьон уратылара (сааґа, 
таІаґа, кірµІэ), автор быґаарыыта туох дэнэрий?  
Эппиэтэ:  
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В12.  Айымньы конфлига туохтан са±аланарûí ûé: 
Эппиэтэ: 
В13. Текстэн іс хоґооннору булан уґул.  
Эппиэтэ: 
Â14. Äðàìà áµòµµòµãýð Óéáààí, Äüýêèèì áààéãà ñû´ûàííàðûí ñóðóé: 
Ýïïèýòý: 
В15. Алампа ханнык драмаларын билэ±ин? 
Эппиэтэ:  

 
4 òµ´µìýõ 

Икки сорудахтан талан ылан бииригэр проблемнай ырытыыта суруй. 
 
С4.1 «Тыымпы кµіл уонна Балыксыт Былатыан: дьонтон тэйии дуу, киґи тус 
оло±ун эйгэтэ дуу?» 

 
Ñ4.2 Поэттар т³р³³бµт т³рµт тыл кэрэтин хайдах хо´уйбуттарай? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II вариант 
Ñàõà ëèòåðàòóðàòûãàð ýêçàìå²²à µëýíè òîëîðóóга áû´ààðûû 

 
. 

 
1 тµ´µмэх 

 
Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 

уонна А1-А5, В1-В5сорудахтары толор 
 
… Чачыгыр Таас ойуун суол тобулбут соругун толорон, µ³рэн-к³т³н, ³р³ битийэн 
т³нн³н тахсыбыт, ол тахсан µс харыс холобурдаах, илбис дуксуйбут сытыы 
кылы´ы Улуу Куда²са эрэйдээххэ биэрбит…  
Улуу Куда²са эрэйдээх бии ку´а±ан аппалаах-дьаппалаах µрэх сир дул±атынаа±ар 
элбэх, а±ыс µрэх ба´ынан аалла´ан µ³скээбит ахсаана биллибэт ураа муостаа±а, 
бии хара²а халлаан сулу´унаа±ар элбэх µксэ-дьµµлэ биллибэт сыспай сиэллээ±э, 
бии халы² ыар±а курдук хара норуота уу кµµгэнин курдук туман буолан 
к³т³нн³р, сир сиигин курдук  симэлийэ уостаннар, со±отох бэйэтэ улуу тиит 
т³²µргэ´ин курдук ордон хаалан, дьµдьэйэн-дьµµкэрэн, ильистээх уот-чупчур±а 
кылы´ынан кµтэрдээн а´аан-сиэн олорбут эбит… 
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Сырыл±ан куйаастан к³хс³ сылыйан, кµлµмнэс сырдыктан хара±а саатан, 
нухарыйан барбат. Бу буолан утуйа-утуйа у´уктан, кµтэрин та´ааран а´ыы-сии 
олордо±уна, кµйµгэс тµ´эн моонньун инньэнэн тэ´э аспыт курдук, тобулу 
уулаабыт. Улуу Куда²са онуоха со´уйан «абытай!» диэбитинэн кылыстаах 
илиитинэн  ³²µс-баска охсуммут.                   
Илбистээх уот-чупчур±а кылыс кµтµр ыйылаабытынан кэлэн Улуу Куда²са 
эрэйдээх моонньулаах ба´ын суос-со±отохто бы´а охсон кэр гыннарда… Аан-
саарга аатырбыт Улуу Куда²са барахсан ол курдук ³л³н хаалбыт. 
Улуутуйар Улуу Тойон биистэрэ µс тµµннээх кµнµ мэлдьи Улуу Куда²са этин-
сиинин, у²уо±ун-тириитин µмтµ ытыйаннар: «Уот сиэмэ буолан тар±ан! Илбис 
т³рд³, иирээн сиэмэтэ буол!» - диэн аан дойдутугар, ийэ буор сиригэр ы´ан 
кэбистилэр.  …уот-чупчур±а кылы´ы кµл-к³м³р о²орон µмтµ ытыйаннар, орто 
туру дойдуга, ийэ буор сиргэ ы´ан кµдээриттилэр… 
Бу курдук икки илбис сиэмэтэ орто туруу дойдуга, ийэ буор сиргэ  а±ай кытта 
кулут-тойот, баай-дьада²ы, былыргылыы-аныгылыы икки уоттаах улуу 
м³ккµ³рдэрэ ³р³ кµµрэн тахсыбыттар… Ол курдук улуу м³ккµ³р олохсуйбут, 
иитиллибит эбит. 
                                       (П.А.Ойуунускай. Улуу Куда²са). 
 

А1 – А5 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
 
А1. Ойуунускай бу кэпсээнин жанровай араа´ын бы´аар: 
1)историческай 
2)философскай 
3)романтическай 
4)психологическай 
 
А2. Ойуунускай бу кэпсээнин хас сыллаахха суруйбутай? 
1) 1917 
2) 1929 
3) 1935 
4) 1945 
 
А3 Бу кэпсээн сµрµн тиэмэтэ ханныгый: 
1)Кырдьыгы к³рд³³´µн 
2) Ойууннуун м³ккµ³р 
3) Охсу´уу 
4) Былыргы оло±у к³рд³рµµ 
 
А4 Чачыгыр Таас ойуун кылы´ы хантан а±аларый:  
1)µ³´ээ дойдуттан 
2) аллараа дойдуттан 
3) орто дойдуттан 
4) омук сириттэн 
 
А5 Быґа тардыы сµрµннээн ханнык ньыманан бэриллибитэ 
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1)автор ойуулааґынынан 
2)герой монологунан 
3)лирическэй киллэґик 
4)ахтыы 
 
 В1-В5 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн эппиэттээ. 
 
 
В1. Бы´а тардыыттан тэ²нэбиллэри бул.  
Эппиэтэ:  
В2 . Куда²са аата то±о Улуу дэммитий? 
Эппиэтэ: 
В3. Куда²са то±о со±отох хаалбытый? 
Эппиэтэ: 
В4. Улуу Куда²са туох буолбутуй? 
Эппиэтэ: 
В5. Ойуунускай бу символ уобарастарын ³сс³ ханнык айымньыларыгар 
туттубутай? 
Эппиэтэ: 
 

 
2 тµґµмэх 

 
Хоґоону аах уонна А6 – А10, В6 - В10, С2 сорудахтары толор 

  
Манчаары маІан ата 
Саас – халлаан ылаарыыта, 
Сайын буґурук тµґµµтэ, 
Эбэтэр кыґын салаллыыта 
Јрµµ мин биири тµґµµбµн: 
Арыт µрµІ холорук буолан, 
Арыт маІан кыталык буолан 
Јрµµ мин тµµлбэр киирэр, 
Јрµµ кісті кµлµбµрэр 
Манчаары маІан ата, 
Манчаары албан аата. 
 
Ахтыллыа суо±а мин аатым 
Кыыс тапталын хоґуйар 
Ымсыылаах ырыатыгар, 
А±ам дьон кэс тылыгар. 
Атаас, ол эрээри  
          сурт кэриэстээх, 
Јтіх тіІµргэстээх: 
Олоххо мин да саатанар 
Омоон суолум баар, хаалар. 
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Мин омоон суолум – 
Хоґооннорум - 
Мин улгум соно±осторум! 
Тохтообокко, бµдµрµйбэккэ, 
Дьон ійµттэн сµппэккэ, 
Манчаары маІан атыныы, 
Ґйэлэргэ айанныы 
КітµІ Јлµінэ µіґµнэн, 
КиэІ алаас сирдэринэн. 
Мин о±олорум – 
Мин хоґооннорум, 
Арыт ма±ан холорук буолан, 
Арыт µрµІ кыталык буолан 
Алаас дьонугар санатыІ 
Манчаары 
               ма±ан 
                       атын. 
 

А6 – А10 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
 
А6 С. Данилов хоґооно сыґыаннаах 
1)таптал лирикатыгар 
2)гражданскай лирика±а 
3)айыл±аны ойуулааґыІІа 
4)философскай лирика±а 
 
А7 Хоґоон ханнык тема±а анаммыта 
1)айыл±а харыстабыла 
2)тіріібµт дойдуга таптал 
3)олоххо киґи анала 
4)норуот историята 
 
А8 "ҐрµІ холорук", "ма±ан кыталык" курдук поэт уобарастааґыныгар туттубут 
ньымата 
1)антоним 
2)омоним 
3)хатылааґын 
4)синоним 
 
А9 "Хоґооннорум - мин улгум соно±осторум" диэн тыллар ойуулуур -дьµґµннµµр 
ньыма туоґута 
1)метафора  
2)метонимия 
3)синекдоха 
4)гипербола 
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А10 Хоґоон матыыба автор ханнык санаатын бигэргэтэрэ 
1)хомойбут, хоргуппут 
2)µірбµт - кіппµт 
3)олоххо эрэллээхтик сананыы 
4)дуоґуйуу, астыныы 
 
 В6-В10 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн эппиэттээ. 
 
В6 Хоґоонтон тэІнээґин холобуруна бул 
Эппиэт: 
В7 Јрµµ мин тµµлбэр киирэр, 
    Јрµµ кісті кµлµбµрэр 
    Манчаары маІан ата, 
     Манчаары албан аата. - строфа±а рифма арааґа 
Эппиэт: 
В8 Туруору аллитерация±а хоґоонтон холобурда бул. 
Эппиэт: 
В9 Хоґоон символ - уобараґын ааттаа 
Эппиэт: 
В10 С. Данилов ырыа буолбут хоґооннорун ааттаталаа. 
Эппиэт: 
 
 
 

3 тµґµмэх 
 

Драматтан быґа тардыыны аах уонна А11 - А15, В11 - В15 сорудахтары толор 
 

Иккис оонньуута  
Кэтириис. Баайбын да, дьадаІыбын да билбэккэ олоробун. Мин эрим: "Мин уйгу 
быйаІмын, кэтит кэґиибин дьоІІо супту уулатан кі±µрэтиэ, - диэн, миэхэ 
хамса таба±ы, кутуу чэйи бас биллэрбэт.Онто да суох мин кµтµр, кэччэгэй аатым 
балай эрэ тар±анна. Чэ ол туох буолуой. Ити эйиэхэ биир чааскы хара ууну 
иґэрпитим  да айдаана суох  сµгµн хаалар µґµі. 
  Кµлµк. Миигиттэн хоргутума, эйигин эппэппин.Барытын истэн,билэн 
сылдьаахтаата±ым дии. Кір, олох быґыыта итинник буолар.Ол эрээри µчµгэй 
куґа±ана суох буолбат,куґа±ан µчµгэйэ суох буолбат, биґиги да алааспытыгар 
былыт быыґынан кµн тыгыа±а.(Табах тардар.) 

Кэтириис иґитин хомуйар,чаанньыгар уу кутан ірір. 
Кэтириис. Арай, эґиэхэ кµн тыгаа ини, сороххо ба±ас кµн тахсара, 
киирэрэ биллибэт.Ґчµгэй наар µчµгэй, куґа±ан наар куґа±ан буо- 
луо ээ.Миигин туох маннык олохтон хостоон ылан µчµгэй оІор- 
до±ой! 
Кµлµк (кµлэр). Арай сарсын эриІ ілін хааллын, оччо±о эн талбыккынан 
сылдьыаІ суо±а дуо? Онно. .. 
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Кэтириис. Миигин иннигэр   уктаа ини. "Эґиилги бил баґын сиэм 
диэбиккэ дылы", кини баайын сиэм этэ диэн бі±іхсµйµі суох ки- 
ґибин, до±ор. 
  Кµлµк. Холобура оннук, кырдьыга да оннук. Хата били Бµітµр манна сылдьар 
дуо? 
Кэтириис (хаана уларыйан баран). Ээ, то±о миэхэ манна сырытта±ай. Ґнµрµµн 
биирдэ, маннаа±ы киґиэхэ наадалаах буолан, киирэн  тахсыбыта. 
Кµлµк. Хата мин киниэхэ барыым эрэ, сээкэйи кэпсэтэр наадалаахпын. Манна да 
кыра наадалаах этим да, чэ, кэбис.(Кµлэр). 
Ба±ар, эриІ тµбэґэ кэлзн, кµнµµлээн ілірµі. (Туран таІнар.) Чэ, бырастыы. 
Мин тылбын ійдіі, µчµгэй куґа±ана, куґа±ан µчµгэйэ суох буолбат. Былыт 
быыґынан кµн тыкта±ына, кµлµк сири былдьаґа олороойо±ун.(Олорор.) Бу аан 
дойдуга киґи дьоло ити кµн тыган баран былытынан сабылларын курдук буолар, 
ону мµччµ тµґµіІ да, мэлдьи хараІа±а сылдьыа±ыІ. Хор, оннук буолар. Дьол 
да±аны, сор да±аны уґуга суох буолбат. Дьол сорох ардына киґини бэйэтэ 
кірдµµр, оттон сорох киґи дьолу кірдµµр да, ілµір диэри булбат.Быґыыта, дьол 
икки сор икки бэйэ бэйэлэрин эккирэтиґэ сылдьар быґыылаахтар. Эн санаа±ын, 
быґыыгын сэрэйдим, биллим. ЭтэІІэ олор, мин тылбын умнума, 
бырастыы.(Тахсар.)   

                           ( А. Софронов Таптал ). 
 

А11 – А15 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
 
А11Быґа тардыы жанра 
1)трагедия 
2)комедия 
3)драма 
4)мелодрама 
 
А12 Быґа тардыыга Кэтириис оло±ун ханнык кэрчигэ кістірі 
1)аба±атын аахха олордо±уна 
2)Сис Сэмэнигэр сµктэн кэлэн баран 
3)Бµітµрдµµн бииргэ олорор кэмэ 
4)Сис Сэмэнэ кµµґµнэн т³нµннэрбитин кэннэ 
 
А13  Кµлµк Кэтириистиин кэпсэтиитигэр эппит тылларыттан бэйэтин оло±ор 
сыґыаннаа±а 
1)"Былыт быыґынан кµн тыкта±ына, кµлµк сири былдьаґа олороойо±ун" 
2)"Дьол да±аны, сор да±аны уґуга суох буолбат" 
3)"Ґчµгэй куґа±ана суох буолбат" 
4)"Сорох киґи дьолу кірдµµр да, ілµір дылы булбат" 
 
А14. Кµлµк "Эн санаа±ын, быґыыгын сэрэйдим, биллим. ЭтэІІэ олор, мин 
тылбын умнума, бырастыы" диэн тылларыгар ханнык санаа кистэнэрэ 
1)Кэтириис санаата тµспµтµн сэрэйдэ 
2)Кэтириис бу дьиэттэн ханна да барар санаата суо±ун биллэ 
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3)Кэтириис Бµітµрµ таптыырын, кэтэґэрин ійдііті 
4)Сис Сэмэни кытта туруулаґар санаа уґуктубутун кірді 
 
А15 Автор бэйэтин санаатын аа±ааччыга тиэрдэр ньымата 
1)ремарка 
2)хардарыта кэпсэтиинэн 
3)Кµлµк уобараґынан 
4)Бµітµр тылынан-іґµнэн 
 

 В11-В15 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн 
эппиэттээ. 

 
 
В11. Драма±а автор идеятын тиэрдэр уобарас ким буоларын бы´аар. 
Эппиэтэ: 
 
В12. Бу драма±а кістір быґыы - майгы курдук оло±у дьиІ баарынан ойуулааґын 
литература ханнык хайысхата буолара 
Эппиэтэ: 
 
В13. Айымьы геройа со±ото±ун уґуннук саІарара туох диэн ааттанара 
Эппиэтэ: 
 
В14. Автор "(хаана уларыйан баран)" диэн  ремаркатынан бу тµбэлтэ±э тугу 
бэлиэтиэн ба±арбыта 
Эппиэтэ: 
 
В15. Сис Сэмэнин курдук кэччэгэй баай уобара´ын саха суруйааччылара ³сс³ 
ханнык айымньыларыгар к³рд³рбµттэрэй? 
Эппиэт:э 
 

 
4 òµ´µìýõ  

 
Икки сорудахтан талан ылан бииригэр проблемнай ырытыыта оІор. 

 
С1. Чµ³чээски хорсун бы´ыыны о²орбута дуо? 
С2 . Саша Бондаренко этэрин курдук, Ньукуус "таІнарааччы" дуо? 

 
 
 

III вариант 
Ñàõà ëèòåðàòóðàòûãàð ýêçàìå²²à µëýíè òîëîðóóга áû´ààðûû 

 
 

1 тµ´µмэх 
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Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 

уонна А1-А5, В1-В5; С1 сорудахтары толор 
 
Õîòî²²î Õàðà÷ààñ äèýí ñî±îòîõ ûíàõòàðà òýïñý²ýëèè òóðàð. Ñ³äµ³÷÷µéý 

äüèý±ý ñûëäüàí ûíà±ûí êýòý´ýð. Ìèêèèòý óîò êûòûûòûãàð ñûãûííüàõ è´èí 
èòèòý òóðàð. 

Àðàé ûíàõòàí òóîõ ýðý ñµðäýýõ óëàõàí õàðà ñî±îòîõòî ëµ´µãµð ãûíà òµñòý. 
Ìèêèèòý ñàðûëààáûòûíàí èéýòèí àòà±àð êýòèëëý áèýðäý. Îíó õàëáàðû÷÷û 
àííüàí êýáè´ýýò Ñ³äµ³÷÷µéý õîòî²²î ûñòàíàí êèèðäý. 

Óîë ñàðûëààìàõòààí áàðàí áýðò ñýðý±èíýí õîòîí äèýêè ê³ðáµòý èéýòý 
ûíà±ûí ìîîííüóí òàïòàéà-òàïòàéà ñýìýëèèð 

- Õàéà êè´è òóðàí ýðý ò³ðµµð áà±àéûòàé. Ýý ÷ý, ³´µðãýíýí áóóãóíààìà, 
äî±îð. Îòòîí î±î±óí Ìèêèèòýíè êóòòààòû² áóîëáàò äóî? 

- Ìèí Õàðà÷ààñ î±îòî áóîëáàòàõïûí, èéýì î±îòóíàáûí –äèýí óîë 
³´µðãýíý ñàíûûð óîííà î´îõ êµëµí ûòû´à-ûòû´à îëîõ ìàñêà êóòàí áàðàð. 

Ханнык эрэ ку´а±ан харахтаах, дьабдьыгыраабыт са²алаах, хаты²ыр 
о±онньор: 

- Íîõîî, èéý² ò³ð³³áµò, ûíà±ûí ò³ð³³áµò, àíû ñîòîðó ý´ý² òµðµ³±ý... 
Ìèêèèòý ý´ýòý ò³ðµµðµí êýòý´ýð óîííà, ýðäýòòýí áèëýð êè´è 

áû´ûûòûíàí, ûòûà ñóîõ áóîëàí î²îñòîí ñûëäüàð... 
- Èéýý, ý´ýì õà´àí ò³ðµ³é? 
- Òûûé, ý´ýý ò³ð³³á³ò áà±àéûòà, èòè áààé î±îííüîð áè´èãèíýí êµëµµ 

î²îñòîí ýðäý±ý... 
 

А1 – А5 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
À1. Ñààñêû êýì õàííûê ðîìàí кэккэтигэр киирэрэ 

1. ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàé 
2. èñòîðè÷åñêàé 
3. èñòîðèêî-ðåâîëþöèîííàé 
4. ôèëîñîôñêàé 

À2. Ýïè÷åñêýé àéûìíüû êîíôëèãà диэн туох ааттанара 
1. ñîáûòèåëàð òè´èëèêòýðý 
2. ãåðîéäàð äèàëîãòàðà 
3. àéûìíüû òµìµãý 
4. ãåðîéäàð óòàðñûûëàðà 

À3. Áó ðîìàí ñµðµí òåìàòа 
1. î±î-à±à ñû´ûàííà´ûûëàðà 
2. êûëààñòàð îõñó´óóëàðà 
3. ñèýð-ìàéãû 
4. µ³ðýõ-ñàéäûû 

À4. Ìèêèèòýíè êèì êµëµµ ãûíàðа 
1. Áîëëîîðóòòà î±îííüîð 
2. Ëýãëýýð î±îííüîð 
3. Áý´èýëýéýï î±îííüîð 
4. Ñûëëàé Ëóõà 
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À5. Ìèêèèòý èéýòèí êûòòà êýïñýòèèòэ литература µірэ±эр  õàííûê òåðìèíèíýí 
этиллэрэ 

1. Ìîíîëîã 
2. Äèàëîã 
3. Èñ ñà²à 
4. Ðèòîðè÷åñêàé ûéûòûû 
 

В1-В5 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн эппиэттээ. 
 
Â1. Òèýêèñòýí ìýòèðèýòè áóë 
     Ýïïèýòý: 
Â2. Ìèí Õàðà÷ààñ î±îòî áóîëáàòàõïûí... – äèýí àâòîð õàííûê íüûìàíû 

òóòòóáóòóí áû´ààð 
     Ýïïèýòý:  
Â3. Òèýêèñòýí àâòîð îéóóëóóðóãàð òóòòóáóò ýïèòåòòýðèí áóë       
     Ýïïèýòý:  
Â4. Ñ³äµ³÷÷µéýëýýõ òî±î ñî±îòîõ ûíàõòààõòàðûí áû´ààð 
     Ýïïèýòý: 
Â5. Амма Аччыгыйа атын айымньыларын ааттаталаа. 
     Ýïïèýòý: 
 
 

2 òµ´µìýõ 
Õî´îîíó ààõ óîííà À-6-À10, Â6-Â10, Ñ2 ñîðóäàõòàðû òîëîð. 

 
Ò³ð³³áµò    
Ò³ðµò òûë,                                                   
Ñ³ðµµí  
Ñµ³ãýé êóðäóê,                         
Ñµðý±è-áûàðû                          
Ñ³ðµµðãýòýð, 
Óëàõàí êóéààñêà  
Óáà±àñ îòîí 
Óóòóí êóðäóê, 
Óòà±û à´àðàð, 
Ñûðäüûãûíûû ê³³ííüµáµò  
Ñûëãû êûìû´ûí êóðäóê, 
Òîñòîð êóéààñêà 
Òî±óëó õàííàðàð... 
Èèòèëëèáèò 
Èéý òûëáûò 
Èèíý±ýñ ñèðè 
Èìý²èíýí-áûéà²ûíàí 
Èáèèðýí áèýðýð... 
Ñàïïà 
Ñàäàðàõ óîòóíàí 
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Êµòµð õàðà²àíû 
Êµëµìíýòý ñûðäàòàð... 
Èéý òûë 
Áûñòàð-îéäîð êµ²²ý 
Áûû´àë-àáûðàë áóîëàð, 
£ë³ð-ñµòýð êµ²²ý 
£ð³´µëòý áóîëàð... 
              (Êµíäý. Ò³ð³³áµò òûë). 
 

А6  - А10 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
À6. Êµíäý õî´îîíóí æàíð быґыытынан àðàà´à 

1. òàïòàë ëèðèêàòà 
2. ïåéçàæíàé ëèðèêà 
3. ãðàæäàíñêàé ëèðèêà 
4. ïîëèòè÷åñêàé ëèðèêà 

À7. Óëàõàí êóéààñêà "Óòà±û à´àðàð, Òîñòîð êóéààñêà Òî±óëó õàííàðàð" – äèýí 
строкаларга ïîýò òóòòóáóò ньымата 

1. òý²íýáèë 
2. êµµ´µðäµµ 
3. ñèíåêäîõà 
4. ïàðàëëåëèçì 

À8. Õî´îîí òóòóëа 
1. ê³²µë 
2. ñèëëàáè÷åñêàé 
3. µðµ² 
4. ñèëëàáî-òîíè÷åñêàé  

À9. Õî´îîí ñóðóëëóáóò êýìý 
1. 20-ñ ñûëëàð 
2. 40-ñ ñûëëàð 
3. 50-ñ ñûëëàð 
4. 70-ñ ñûëëàð 

À10. Õî´îîí òåìàòà  
1. ò³ð³³áµò äîéäó 
2. ò³ð³³áµò íîðóîò 
3. ò³ð³³áµò àéûë±à 
4. ò³ð³³áµò òûë 

 
В6 -В10 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн эппиэттээ. 
 
Â6. Õî´îîíòîí  òý²íýáèëëýри бул. 
     Ýïïèýòý: 
Â7. Õî´îî²²î à´à±àñ äîð±îîííîð äüµ³ðýëý´èèëýðý òóîõ äèýí ààòòàíàðûí 
холобурдаан áû´ààð. 
     Ýïïèýòý: 
Â8. Параллелизмнары бул. 
     Ýïïèýòý: 
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Â9. Ò³ð³³áµò òûë ³ë³ð-ñµòýð êµ²²ý òî±î ³ð³´µëòý áóîëàðын быґаар 
    Ýïïèýòý: 
Â10. Т³р³³бµт тыл ту´унан атын поэттар хо´ооннорун ханныктары билэ±ин. 
   Ýïïèýòý: 
  

3 òµ´µìýõ  
 

Áûðäààõàï (äüèý îðòîòóãàð òóðàí ýðý). Êóëãàà±ûì òûà´à áóîëëà±à äóó... Äüèý 
ààíûãàð êýëýí òóðäàõïûíà, òóîõ ýðý ñà²à äîð±îîíî è´èëëýð ýòý, îë êýííý õàéäàõ 
ýðý äèðè² òûàñ òûà´ààáûòà. Äüî±îéîí, áàëà±àíûì è÷÷èòý áààðûí áèëëýðäý±ý äóó, 
õàéäàõ äóó... (Îñòóîëãà îëîðîí, áûûêàà ÷µìý÷è óãààðûãûí óìàòûíàð. Ýòýðáý´èí 
àéà±ûòòàí ñàðûû ñàïïûéàíû ûëàí, êû´ûë, µðµ² ê³ìµñ, êóìàà±û õàð÷ûíû 
õîñòîîí, îñòóîëãà òýëãýòýð. Õàð÷ûòûí òóïïàõòûû-òóïïàõòûû). Áó ààòà óîííààõ 
êû´ûë ê³ìµñ ìàííüûàò áóîëëà±à. Áàðàõñàí, äüèðèáèíýýí òµ´ýí, äüµ´µíý òî±î 
áà±àñ µ÷µãýéýé. Ó-ó, áàðàõñàíûì ñûû´à (Óóðààí ûëàð). ´ý-´ý-´ý, áýéý ýðý, µðµ² 
ê³ìµñ ìàííüûàïïûòûí àà±àí ê³ðµ³õ. Òî±î áà±àñ òý²íýðý µ÷µãýéýé, áèèð 
õàëûûïêà êóïïóò êóðäóê. Îî, áó µòµ³ äà õîòóí áàðàõñàí ì³ëá³é³í îëîðîð. Èòè 
õàð÷ûòà áàðûòà óîííààõ êû´ûë ê³ìµñ áóîëóî. Òî±î áà±àñ µ÷µãýéýé – ûëáûò êè´è. 
´ý-´ý-´ý... Ýìýýõñèíèì êµòµð ³ñò³³õ ìàííüûàòûíàí ê³ìµñ íüóîñêàòà êóòòàðûàõ 
äèèð áóîëëà±à. Õîéóò, êûûñïûò ýðãý áàðäà±ûíà, íüóîñêàëààí ûûòûàõïûò ýòý 
äèèð. Õàéûà±àé, êèíèëýð áýéýëýýõòýð ê³ìµñ íüóîñêàòà ñóîõ áóîëëàõòàðà äóî. 
Áýéè, õîëîîí äà áóîëàà èíèãèò. Ìàñ äà õàìûéà±ûíàí à´ààí îëîðáóò êè´è ñèí 
ûàë áóîëàð... Êûðäüûãà äà, êèíèëýðãý, áàðàíààêòàðãà, õàðà ê³ë³´µììµí 
ñèýòèýìèé. Õàð÷û äèýí óëàõàí êµµñòýýõ êûûë. Óóðóìíüó õàð÷ûëààõ êè´è 
ààòûðàììûí, íý´èëèýê áààéà áóîëàììûí, ìèèãèí êè´è ýðý áàðûòà ûòûêòûûð. 
Îííîî±îð èòè ñýáýòèýé áàà÷ûêà, íóó÷÷à à±àáûòà, ³ð³-ñàëà ê³ò³ð. Êûðäüûãà äà, 
÷óãà´ûíàí ìèí êóðäóê ûðààñ µïòýýõ áààé áààðà áèëëèáýò. (Õîòîí è´èãýð òûàñ 
òûà´à ëµ´µãµð ãûíàð). Áýé, áó òóãóé. Ê³ð, áàëà±àíûì è÷÷èòèéáèò ýý. Òóîõ 
ìóîäàòàé. Òóãó áèòòýííý±ýé. Áýé-äà. Ýìèý òûà´ààòà. Äüý áýðò, äî±îð. Àéûû 
òîéîí, àáûðàà, àéûû òîéîí àáûðàà (Êèðèýñòýíýð. Î´îõ êýííèãýð ñèðè õà´àí, 
õàð÷ûòûí êèñòýýí áàðàí, òà´ûðäüà òàõñàð). 
                                             (Í. Íåóñòðîåâ. Êó´à±àí òûûí). 
 

А11 - А15 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
 
À11. Íåóñòðîåâ ïüåñàòûí æàíðûí áû´ààð 

1. òðàãåäèÿ  
2. äðàìà 
3. êîìåäèÿ 
4. òðàãèêîìåäèÿ 

À12. Áûðäààõàï áó ìîíîëîãóí õà´àí ýòýðэ 
1. ñà±àëàíûûòûãàð 
2. ортотугар 
3. бµòµµòµãýð 
4. êèèðèèòèãýð 

À13. Áó ìîíîëîãòàí Áûðäààõàï ханнык õàðàêòåðа кістірі 
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1. áý´èýëýé 
2. êý÷÷ýãýé 
3. ûêñàëëààõ 
4. амарах 

À14. Áûðäààõàï êóòòà±à´ûí тірµітэ 
1. äüîíòîí êóòòàíàð 
2. áýéýòý êóòòàìñàõ 
3. õàðà²à èòý±ýë 
4. ûàëäüàð 

À15. Ïüåñà±à àâòîð òûëà òóîõ äèýí ààòòàíàðа 
1. õîñ ñà²à 
2. ïðîëîã 
3. áû´ààðûû 
4. ðåìàðêà 

 
В11 -В15  ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн 
эппиэттээ. 
 
Â11. Áûðäààõàï òóîõ òûà´ûòòàí êóòòàììûòûí бэйэтэ хайдах áû´ààðар? 
      Ýïïèýòý: 
Â12. Áûðäààõàï òóãóíàí êè´èðãèèðèí ñóðóé. 
       Ýïïèýòý: 
Â13. Áûðäààõàï õàð÷ûãà õàííûê òûëëàðû àíûûðûí áóëàí уґул. 
       Ýïïèýòý: 
Â14. Àéûìíüû àòûí ãåðîéäàðûí ààòòàòàëàà. 
       Ýïïèýòý: 
Â15. Атын ханнык комедиялары билэргин ааттаталаа. 

Ýïïèýòý: 
4 òµ´µìýõ  

 
Икки сорудахтан талан ылан бииригэр проблемнай ырытыыта оІор. 

 
С4.1 А.Кулаковскай «Ойуун тµµлэ» поэматыгар то±о маннык тыллары эппитэй: 
                                   Тиис – тиискэ, 
                                   Муос – муоска, 

                               Туйах – туйахха. 
С4.2 "Сэдьµк о±онньор Уйбаанча±а кэриэґин этэригэр «Онтон кыґыл 
кімµскµн...»,- диэн туох санааны ситэри эппэтэ±э буолуой?» 
 
 

IV вариант 
Ñàõà ëèòåðàòóðàòûãàð ýêçàìå²²à µëýíè òîëîðóóга áû´ààðûû 

 
 

1 тµ´µмэх 
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Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 
уонна А1-А5, В1-В5; С1 сорудахтары толор 

 
Êûàðà±àñ ñî±óñ àëààñ ñû´ûû ó²óîðãó ³òòµíýý±è êýðèè òûà õàðà 

ñàðáûííüàõ èëáèðãý´èí áûû´ûíàí, îòî²²î ûòûëëûáûò êµ³ð÷ýõ êóðäóê, 
êµäýýðèãýñ áûëûò áûû´ûíàí ñàéû²²û êµí êûòàðà êèèðýí ýðýðý ê³ñò³ð. 
Ñà²àðäûû îõñóëëàí ýðýð õîäó´à, ñóîðàòû ûñïûò êóðäóê, áûðäüûãûíàñ 
ñèáýêêèëýýõ êµ³õ îòî õàðà²à òµµí õàëû² ñóîð±àíûíàí ñàáûëëàí ýðýð. Ñàéû²²û 
èòèè ñàëãû²²à µ³´ý î²îîéó µ³ðý êûûãûíûû òóîéàð. Îéóóð ñà±àòûãàð, îòòîîõ 
êµðµ³ àòòûãàð, îòóó óîòà ÷à±ûëûéàð. Óîêêà õàòû² îëîî²²î äüýñ ÷ààííüûê 
êûûííüà òóðàð. Êóëó´óí àòòûãàð áèèð àòàõ ñûãûííüàõ êûûñ ÷îõ÷îéîí îëîðîí, 
èêêè òûëáûãûð, áóñïóò ìîîííüî±îí êóðäóê, õàï-õàðà õàðà±ûíàí óîòó ñóïòó 
îäóóëóóð. Êèíè àòòûãàð êûðûûëààõ õàðûëààõ, íüàìàõõàé õàðàõòààõ óîëàí êè´è, 
ýðãýðáèò õà±ûäàõ ñîíóí ñûòòàíàí áàðàí, êµ³õ îêêî òèýðý òµ´ýí ñûòàð. Áó 
êûûñòààõ óîë Áà´ûëàé î±îííüîð îò÷óòòàðà. 

- Äî±îîð, Ìàðáà, ýí áè´èêêè êûðäüûê èêêèýí ûàë õàìíà÷÷ûòà äüîí 
áóîëàáûò... 

- Îíîí? 
- Ìèí îéîõ ûëàð ñàà´ûì áóîëëà, ýí ýðãý áàðàð ñààñêûí ñèïïèêêèí, îíîí 

ýí áè´èêêè õîëáî´óîõ, - äèýòý Áàéáàë äüî´óííàíàí îëîðîí. 
- Ñèí áóîëóî ýòý, - äèýòý êûûñ ñà²àòûãàð õàðà-õàðà. 
- Ñîë êóðäóê. Óñêóðóîé ûàëãà õàìíàñêà ñûëäüàð äèýí òóãóé, áýéýáèò 

äà±àíû òóñïà ûàë áóîëóîõïóòóãàð äà ñèí ýòý. Ìèí èêêè ûíàõòààõïûí, áèèðäý´ý 
òàðáûéàõòààõ. 

- Õàéäàõ ³²í³³õò³ðµé? – äèè î±óñòà êûûñ. 
- Áèèðäýðý ñààäüà±àé, áûéûë òè²ý´ý. Òàðáûéàõòàà±à – õàðà ³±µðµìýð. 
- Îë áèèð ûíàõïûò µµòý à´ûëûê áóîëóî äóî? 
- Òûûé, äî±îîð, à÷÷ûêòûàõïûò äèýòý±è² äóó? Îë à²àðäàñ ûíàõ µµòµíýí 

ýðý îëîðóîõïóò äóî? Õàéà, áóëò-àëò ýëáýõ áóîëóî áóîëëà±à äèè. Ýéèãèí õîðãóòóîì 
ñóî±à, ýéèãèí õîðãóòóîì êýðèýòý áýéýì õîðãóéóîì... 

- Ñ³ï äà±àíû, áèèðãý òýðèííýõïèò... 
- Áèèðãý. Ìó²óð Àòàõ µðäµê ñè´èãýð ý´ýì ³ò³±³ð äüèý òóòòóîõïóò. 

Êûðäüà±àñòàð áó Áàéáàë áà±àéû êè´è-õàðà áóîëàí, ý´ýòèí ³ò³±³ð äüèý-óîò òóòòàí, 
áóðóî òà´ààðàí îëîðäî±î äèýõòýðý, - äèýòý Áàéáàë ýðýìíüèëýýõ êóîëà´ûíàí... 

                                      (Êµíäý Ìàðáà). 
    

А1 – А5 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 
À1. Êýïñýýí æàíð быґыытынан арааґын áû´ààð. 

1. ïñèõîëîãè÷åñêàé 
2. ñîöèàëüíî-áûòîâîé 
3. ïðèêëþ÷åí÷åñêàé 
4. ôèëîñîôñêàé 

À2. Ýïè÷åñêýé àéûìíüû ñþæåòà диэн ійдібµл быґаарыыта. 
1. ãåðîéäàð ì³êêµ³ðäýðý 
2. ñµðµí ãåðîé óîííà îéî±îñ ãåðîé ñû´ûàííàðà 
3. ñîáûòèåëàð òè´èëèêòýðý 
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4. êîìïîçèöèÿ ýëåìåííàðà 
À3. Кýïñýэнòýí ê³ðä³õõ³, Êµíäý саамай баґылаабыт ньымата 

1. ìîíîëîã 
2. èñ ñà²à 
3. àâòîð ñà²àòà 
4. äèàëîã 

À4. Ìàðáàíû óîííà Áàéáàëû îéóóëóóðóãàð ñóðóéàà÷÷û õàííûê íüûìàíû òóòòóáóòа 
1. äåòàëü  
2. ñè´èëýý´èí 
3. ìýòèðèýò 
4. ñèìâîë 

À5. Êýïñýýí òåìàòà 
1. ðåâîëþöèÿ òåìàòà 
2. ñà²à îëîõ òåìàòà 
3. ñàéäûû òåìàòà 
4. äüàõòàð òåìàòà 

В1 -В5  ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн эппиэттээ. 
 
 Â1. Текстэн сóðóéàà÷÷û òý²íýáèëëýðèí áóë 
     Ýïïèýòý: 
Â2. Ìàðáà, Áàéáàë äüàäà²û äüîí áóîëàëëàðûí òóîõòàí áèëбиккин суруй 
     Ýïïèýòý: 
Â3. Ìàðáà, Áàéáàë äüîëëîîõ áóîëóîõòàðа дуо? Сàнаа±ûí ýò. 
     Ýïïèýòý: 
Â4. КэпсээІІэ о±îëîðóí, ý´ýëýðèí, о±олорун ààòòàðын ый 
     Ýïïèýòý: 
В5. Дьахтар тематыгар суруллубут ханнык айымньылары билэ±ин? 
     Ýïïèýòý:  
  

Иккис òµ´µìýõ 
   

Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 
уонна А6 -А10, В6 -В10; С2 сорудахтары толор 

 
Êµí ñèðèí 
Ê³ðä³³õ êµíäµ îëî±óí 
Ê³ðá³êê³ ³ëµòýëýýí õààëàð 
Êµ÷µìý±ýéý áýðò áóîëààðàé? 
   Õàéà 
Ìàíòàí áûû´àíûàõõà àéûëààõ 
Òóîõ ñµáý-ñîðãó áààð áóîëààðàé? 
Áûñòà-áûñòà ñàë±àíàí, 
Òèìèðý-òèìèðý êµ³ðýéýí, 
£ë³-³ë³ òèëëýí ê³ðµ³±µ²... 
Êèíèëýð äèýòýõ äüîí 
Áýéýëýðèí êèýíèí, 
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      ¥³ìýí òèèéáýò 
      ¥ðäµê ñîëîëîîõ, 
      ¥ãµñ µòµ³íµ µ³äµïïµò, 
      ¥ñ äîéäó ³éµí µ³ñêýïïèò 
      ¥òµ³ µ³ðýõïèò äèýí ààòòûûð, 
Ñýòòý óîí ñýòòý  
Äüèèáý äüèáýëãýòòýðèí, 
Äüýñ ýìýãýò ãûíàí 
Èñïèòèãýð è²ýðýí, 
Èéý êóïïóòóí èèòèýõòèý±è², 
        À±ûñ óîí à±ûñ 
        Àðààñ àëáàñòàðûí 
Àëêûéàí ûëàí, 
Àï ãûíàí 
Ñàëãûí êóïïóòóí àëûïòûà±û², 
Òî±óñ óîí òî±óñ 
Êóäàé êóáóë±àòòàðûí 
Êóóäüóéàí ûëàí 
Áóîð êóïïóòóí áó±àòûòûà±û²... 
        Èòè÷÷ýëýðãý áóîëëà±ûíà, 
        Êèíèëýð äèýòýõ äüîí 
        Êýëáèòòýðèí è´èí, 
        Òèèñ-òèèñêý, 
        Ìóîñ-ìóîñêà, 
        Òóéàõ-òóéàõõà áóîëëà±ûíà, 
Îíòîí àíàðàà ³òòµãýð – 
Àéû²àò õààí àíàáûëà, 
Òà²õà õààí òà²õàòà, 
Äüûë±à õààí äüûë±àòà 
        Ñèðãý òµñïµò êýñêèëáèòèí 
        Êèìèíýí òýðèéáèòý, 
Îêêî òµñïµò î²îðóóáóòóí 
Òóãóíàí îëîõòîîáóòà – 
Îë áèëèý áóîëëà±à, íîêîëîîð! 
Äîì-äîì-äîì! 
Äîì-èíè-äîì. 
                (£êñ³êµëýýõ £ë³êñ³é. Îéóóí òµµëý). 
 
А6 - А10 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 

À6. Àéûìíüû æàíðà 
1. õî´îîí 
2. ïîýìà 
3. òîéóê 
4. áàëëàäà 

À7. Àéûìíüû æàíð быґыытынан араà´à 
1. ïîëèòè÷åñêàé  
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2. ôàíòàñòè÷åñêàé 
3. ïñèõîëîãè÷åñêàé 
4. ôиëîñîôñêàé 

À8. Àéûìíüû èäåÿòà 
1. íîðóîò äüûë±àòà 
2. äüàõòàð äüûë±àòà 
3. ñýðèè 
4. êûëààñòàð îõñó´óóëàðà 

À9 Àéûìíüû ãåðîéà  
1. £êñ³êµëýýõ £ë³êñ³é 
2. Àéûû íàìû´ûí îéóóí 
3. Ê³ðáµ³÷÷µ 
4. Á³ëµ´µ³ê 

À10. Сµрµн герой бûû´àíàð ñóîëó òóîõõà ê³ð³ðі 
1. Ðåâîëþöèÿ±à 
2. Îõñó´óóãà 
3. ×óóìïóãà 
4. Ñàéäûûãà 

 
В6 -В10  ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн 
эппиэттээ. 
 
Â6. Òèèñ-òèèñêý, ìóîñ-ìóîñêà, òóéàõ-òóéàõõà äèýí ãåðîé òóîõ òó´óíàí ýòýðèé? 
      Ýïïèýòý: 
Â7. Òî±î äüµ´µí êóáóëóéàðãà û²ûðàðûé: 
      Ýïïèýòý: 
Â8. Ïîýò õàííûê óóñ-óðàí íüûìàëàðû òóòòóáóòóé? 
      Ýïïèýòý: 
Â9. Ñóðóéàà÷÷û áó ïîýìà±à õàííûê ïðîáëåìàëàðû ³т³ ê³ðáµòµí ñóðóé 
       Ýïïèýòý: 
В10. Саха литературатыгар ³сс³ ханнык б³лµ´µ³к суруйааччылары уонна кинилэр 
айымньыларын ааттыа² этэй? 
       Эппиэтэ: 

3 òµ´µìýõ 
  

Уус-уран айымньыттан бэриллибит кэрчиги бол±ойон аах 
уонна А11 -А15, В11 -В15 сорудахтары толор 

 
Êµêµð Óóñ. Èè, ê³ìµ´µì î±îòî, õàéà, êýëëè² äóó? Õàéà, ê³ìµ´µ³ì, òî±î µµêêµí 
òîõïóò êóðäóê áóîëëó²? 
Êµííýé. Õîìîéáóòóì áýðò. 
Êµêµð Óóñ Îë òî±î, òóêààì? 
Êµííýé. Ýí ìèèãèí îðäóê áàòòààüû². Ò³ð³ïïµò ýðý äèýí, ñà²à µéý äüîëóòòàí 
ìàòàðààðû, ê³²µëáµí áûëäüààðû ãûíà±ûí. Îíîí, áóðóéãóí áèëèíýð ýðý 
áóîëëàõõûíà, êýëèýì. Îíó ýòý êýëëèì. 
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Кµкµр Уус. Áóðóéãóí äàà? Òóîõ áóðóéáóí? Õàòà, ýéèãèí áóðóéóí áìëìíýýðè 
êýëëý±ý äèýáèòèì, ìèí áóðóéäààõ áóîëàí õààëáûò ýáèïïèí äóó. Òóêààì, 
êûðäüûãû² äóó, îîííüîî´óíóí äóó? 
Êµííýé. Îíîí òóîõ äà áóðóéäààõ, ñûû´àëààõ êóðäóê ñàíàììàò áóîëëà±û² äèè? 
Êµêµð Óóñ. Áàð, áàð, òóêààì. Áàð! Èêêè õàðàõïàð ê³ñòµìý! 
Êµííýé (ûòûû-ûòûû). Ñûêûíà, ÷ý, áàðûàõ... ñèí-áèèð – òóãó äà èñòèý ñóîõ... 
(Òàõñàëëàð). 
Êµêµð Óóñ. Ê³ð ýðý ìàíû! Èòè áàðûòà Äüóóð ñóòóóðà, êèíè áóëóéóóòà. Ìèí, ñýòòý 
óîììóí òóîëàí, à±à áà´ûí òîñòó îëîðîí áàðàììûí, óîí÷àëààõ êûû´ûì àòà±àð 
µ²µ³ì, êèíèýõý áàñïûí òî²õîòîí áèýðèýì, µðµ² õàðàõïûí ³ð³ ê³ðµ³ì ñóî±à 
µ´µ... 

                               (Ñóîðóí Îìîëëîîí Êµêµð Óóñ). 
А11 - А15 сорудахтарга бэлэм эппиэттэртэн биир сіптіі±µн тігµрµт. 

 
À11. Äðàìà æàíðûí àðàà´à 

1. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàé 
2. Èñòîðèêî-ðåâîëþöèîííàé 
3. Ïðèêëþ÷åí÷åñêàé 
4. Ôèëîñîôñêàé 

À12. Äðàìà êîíôëèãà 
1. êû´ûë - µðµ² 
2. áылаас - норуот 
3. к³лµ³нэлэр 
4. партиялар 

À13. Êµêµð Óóñ áóðóéà  
1. ó´àíûàí áà±àðáàò 
2. î±îòóòòàí àêкààñòàíàð 
3. êîëõîçêà êèèðáýò 
4. êûû´ûí µµðýð 

À14. Драма±а Ñûêûíà диэн ааттаах герой 
1. Êµêµð Óóñ êûû´à 
2. Êµííýé äüµ³ãýòý 
3. äüèý µëý´èòý 
4. Êµííýé àðãû´à 

À15. Õàííûê ³ñ õî´îîíî áó òèýêèñêý ñ³ï òµáý´ýðэ 
1. Î±î ñµðý±ý – òààñêà 
2. Î±îëîîõ ûàëòàí îííîî±îð óîò è÷÷èòý µ³ðýð 
3. Î±î òµðáµ³í êóðäóê îëîîòîîìî 
4. Ñàõà íüî±îé, î±îòî ³ññ³ íüî±îé. 

 
В11 -В15 ñîðóäàõòàð õîðóéäàðûí àíàë èëèèñêý íµ³ìýðèí ûéàí òóðàн 
эппиэттээ. 
 
Â11. Áó àéûìíüû идеята. 
     Ýïïèýòý: 
Â12. Ñóðóéàà÷÷û ñµðµí ãåðîéóí òî±î óóñ î²îðáóòà. 
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     Ýïïèýòý: 
Â13. Äðàìà òåìàòà. 
     Ýïïèýòý: 
Â14. Äðàìà îéî±îñ ãåðîéäàðûí ààòòàòàëàà. 
Ýïïèýòý: 
В15. Суорун Омоллоон ханнык айымньыларын билэ±ин. Жанрдарынан наардаан 
суруй. 
      Эппиэтэ: 
   

4 тµ´µмэх 
 

Икки сорудахтан талан ылан биир  пðîáëåìíàé ûðûòûûíû î²îð 
 

С4.1 «ДьиІнээх киґи кµµґэ – бэйэтин итэ±эґин кыайыыга" (Алампа 
«Куораччыт» кэпсээнинэн) 
 
С4.2 Маайа тілкі сиэртибэтэ дуу, эбэтэр тілкітµн бэйэтэ оІорор-айар дуу? 
(Н.Якутскай «Тілкі» айымньытынан)  
 
 

 
5 вариант. 
1 тµ´µмэх. 

…Сулана олорор курдук 
Субулла±ас муруннаах,  
Иирэр илбис хааннаах, 
И²нэри со±ус иэдэстээх, 
У´уктаах уостаах, 
Уоттаах харахтаах 
Ураа²хай саха улуу ньургуна, 
Утары бэйэлээ±э буолбут эбит… 
Чалах арыы тыаны  
Чанчыгын аннынан хаалларар, 
¥рдµк µ³лэн тииттэри 
Т³ргµµ мутуктарынан 
Т³б³тµнэн охсуллар 
¥³лэн бы´ыылаах, 
¥скэм у²уохтаах, 
¥тµ³ ки´и диэн µ³скээбит эбит… 
¥с былас холобурдаах 
¥³скэл-биэкэл ³рб³г³р ³ттµктээх, 
Биэс былас холобурдаах биэкэйэр бииллээх, 
Алта былас холобурдаах 
Аманат дара±ар сарыннаах,  
Баай тиитим басты² дµлµ²µн 
Балтаччы уран барыллаабыт курдук 
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Барылы ньыгыл быччы²наах эбит… 
Уолах тиитим у´ун дµлµ²µн курдук 
Ууран-тутан усталаабыт курдук 
Ньодо дьоро±ор сотолоох эбит… 
Эридэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин курдук 
Э²сиилээх эрилкэй турулук, 
Хатаа´ыннаах хара ча±ыл, 
Хатыы-тµтµµ харахтаах эбит, 
Харса олорор курдук 
Хаара субул хаастаах эбит… 
¥³´ээ ³тт³ µ²µµ-батас курдук, 
Аллараа ³тт³ 
Атара-арбыйа курдук, 
Быыра ох курдук 
Бы´ыы-та´аа быакаллыбыт, 
¥тµ³ ки´и 
¥с кµлэр ³рг³ст³³±³, 
Ааттаах ки´и  
Алта харса кырыылаа±а, 
Буула±а туйгуна  
Бу буолан µ³скээбит эбит… 
                           (П.Ойуунускай. Дьулуруйар Ньургун Боотур). 
 
А1. Айымньы жанрын бы´аар: 

1. остуоруйа 
2. оло²хо 
3. номох 
4. µ´µйээн 

А2. Бу айымньыны ким тылбаастаабытай? 
1. Солоухин 
2. Шапошникова 
3. Державин 
4. Коптяева 

 
А3. Бу айымньыттан бы´а тардыы туох диэн ааттанарый? 

1. пейзаж 
2. фон 
3. интерьер 
4. портрет 

 
А4. Айымньы темата? 

1. кылаастар охсу´уулара 
2. сэрии темата 
3. норуот дьолун ту´угар охсу´уу 
4. кырасыабай кыыс дьоло 

А5. Бу айымньы кээмэйэ? 
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1. 100 строка. 
2. 1 ты´. строка 
3. 10 ты´. строка 
4. 40 ты´. строка 

 
 
 
В1. Айымньыга ханнык уус-уран ньымалар туттуллубуттарый? 
   Эппиэтэ: 
В2. Тэ²нэбиллэри бул. 
   Эппиэтэ: 
В3. Айымньы атын сµрµн геройдарын ааттаталаа. 
  Эппиэтэ: 
В4. Айымньы тутулун суруй. 
  Эппиэтэ: 
В5. Атын суруйааччылар оло²холорун аатталаа.  
 
                                   2 тµ´µмэх. 
Ба±а µ³н ба±айы 
Ба´а эргийбитэ аа´ан, 
£йд³н³н кэлэн, £лб³т сµбэтин булла истэ… 
-… Ырыа´ыккынан да  
Ыраах басты²нара±ын. 
Хас сарсыарда аайы, 
Хара±а ууттан тахсан, 
Хара бадараан µрдµгэр 
Таалалаан сытаммын, 
Таптаан и´иллиир этим. 
£л³р-хаалар кµммэр  
¥³рэ-к³т³ барыахпын, 
Кµ³гµ к³мµс кµ³мэйгин 
К³бµ³хтэтэн кµндµлээ!- диэтэ, 
Бары албына бараммыт 
Ба±а µ³н ба±айы. 
Хара  т³рµ³±µттэн 
Хай±ал диэни билбэтэх 
Хара Тураах акаары, 
Хаана хамнаан, 
Хара±а дьиримнээн, 
Улаханнык µ³рэн, 
Уобан и´эрин умнан,  
Ырыа´ыт ки´и буолан, 
Ылаан ыыра барда: 
«Даах… дарараах», - диэтэ, 
Даллах-даллах дайбаата. 
Ыллыыбын диэн ы´ыктан кэбиспитэ, 
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Ба±а µ³н ба±айы 
Баран ууга тµ´эн сылдьан: 
- Далла²ныыры² аанньа  
Далай акаары, 
К³бµ³хтµµрµ² аанньа  
Кµ³х ки´иргэс, 
Эйиэхэ бу баар!!! – диэн 
И´ин эриэнин к³рд³р³н, 
Умсан хаалла. 
                 (Кµн Дьирибинэ. К³бµ³хтµµрµн аанньа кµ³х ки´иргэс). 
 
А6. Айымньы литература ханнык к³рµ²эр киирэрий? 

1. Эпос. 
2. Лирика. 
3. Драма. 
4. Лиро-эпическэй. 
А7. Поэт хо´оон ханнык тутулун туттубутуй? 
1. Аллитерационнай. 
2. Силлабическай. 
3. К³²µл. 
4. ¥рµ² хо´оон. 
А8. Манна ханнык геройдар баалларый? 
1. би´ирэбиллээх 
2. идеальнай 
3. героическай 
4. сатирическай 

 
 А9. Ханнык нуучча суруйааччытын айымньытыгар майгынныырый? 

1. Пушкин 
2. Крылов 
3. Лермонтов 
4. Горькай 

 
 А10. Айымньы ха´ан суруллубута буолуо дии саныыгын? 

1. Х1Х µйэ±э. 
2. ХХ µйэ са±аланыытыгар. 
3. 20-с сылларга. 
4. Аныгы кэм²э 

 
В6. ¥гэ бы´аарыытын биэр. 
    Эппиэтэ: 
 
В 7. Аллегория суолтатын бы´аар: 
    Эппиэтэ: 
В8. Маннык тµбэлтэ дьи² олоххо к³ст³р дуо? 
   Эппиэтэ: 
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В9. Кµн Дьирибинэ атын ханнык айымньыларын билэ±ин? 
В10. ¥гэ´ит талаана туохха к³ст³рµй? 
 
 
                                        3 тµ´µмэх.  
Кулуба. К³р, бу суруксут миэхэ куораттан сурук ыыппыт. Уордьан кэллэ эйиэхэ 
диэбит. И´ит эрэ, мин аа±ыым:»Уважаемый Иван Иванович, ре-во-лю-ция… 
орден…» Дьэ, хайдах курдук ки´ибиний мин, Марыына? 
Марыына. Эчи, ким билэр, до±ор! Тугу-тугу дьаабылаан эрэр буоллугут? Мин 
сµрэ±им-быарым хотон итэ±эйбэт ити суругу. Ба±ар итинтикэ² улахан истээх 
буолуо… 
Кулуба (со´уйар). Киэр буол! Икки харахпар к³стµмэ! 
 
Сахалаах нуучча к³т³н тµ´эллэр. Кулуба то²холдьуйар. 
Нуучча. Да, здесь медалист стоит. Видно, улусный голова.  
Саха. Эн улуус кулубата буола±ын дуо? 
Кулуба. Даа, мин кулуба буолабын, Иван Иванович диэн. 
Саха. Чэ, ол би´иэхэ наадата суох. Бу сэптэри то±о хамыйымынан туруора±ын? 
(Ыраахтаа±ы мэтириэтин сулбу тардан ылан остуолга быра±ар). Маны ылан киэр 
гын! 
Кулуба (со´уйар). Хайдах буоллу², до±оор! ыраахтаа±ы мэтириэтин ити курдук 
тутары² с³п дуо? (Кµµстээхтик). Мин эйиэхэ ити бы´ыыламмыккар боротокуол 
о²оруом ээ! 
Саха. Кырдьа±ас, эн сыы´а са²ара±ын… 
Кулуба. Хайдах сыы´а са²ара±ын?.. 
Саха. Билигин ыраахтаа±ыны престолуттан эспиттэр. Онон са²а к³²µл олох 
кэлэн турар. Ону эн утары баран мэкки´эри² сатаммат. Хата, бэйэ² 
бы´ыыламмыккар протокол о²ортороойо±ун?! 
Сэмэн Сэмэнэбис киирэр.  
Кулуба. Сэмэн Сэмэнэбис, бу туох ураа²хай дьонун а±алан, ³лµµнµ о²орторду²? 
Сэмэн Сэмэнэбис. Иван Иванович, солуута суох са²арба, до±ор! Ити са²а олох 
тойотторо кэлэн олороллор. Ыраахтаа±ы престолуттан эстибит. Революция 
буолбут Россия и´игэр! 
      Кулуба со´уйан ол-бу диэки к³рр. 
Кулуба (то²холдьуйар). Тойотторуом, бырааттарыам, мин… мин сыы´а 
бы´ыыламмыппын. Ону, ба´аалыста, бырастыы гыны². Мин… мин тугу ба±арар, 
санаабыккытын биэрэр, а´атар ки´ибин. 
Саха. Кырдьа±аас, тµксµ, солуута суо±у баллыгыраама. Улуус харчытын уордьан, 
на±араада ылаары сиэртибэлээбити² кырдьык дуо? 
Кулуба. Суох, тойонуом. Ол т³рµт сымыйа. (Ыксаабыт). Тойокоом, о±ом, 
сыы´алаах да буоллахпына, бырастыы гыннаргын µчµгэй буолуо этэ… 
Марыына (аа²²а туран). Ол и´ин, буолуо этэ. Сордоох, мин эйиэхэ ³йд³т³н этэр 
буоларым: бу курдук бы´ыыланыма диэн. Ону истибэккэ тµбэсти² буолбат дуо… 
(антах барар). 
                           (Быыс) 
                                        (Н.Неустроев. Кукаакы кулуба). 
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А11. Бу айымньыга кµлµллэр уобарас кимий? 

1. Марыына. 
2. Сэмэн Сэмэнэбис. 
3. Иирээки уол. 
4. Кукаакы кулуба. 

А12. Айымньыга ханнык кэм ойууламмытый? 
1. сэрии кэмэ. 
2. сэбиэскэй былаас кыайыыта. 
3. µрµ²нэр былаастара. 
4. А±а дойду сэриитэ. 

А13. Айымньы жанра? 
1. драма 
2. трагедия. 
3. комедия. 
4. пьеса. 

А14. Нуучча, саха дьоно кимнээхтэрий? 
1. µрµ²нэр 
2. кы´ыллар 
3. баайдар 
4. сэбиэскэйдэр 
А15. Автор ханнык герой ис туругун ремарканан тиэрдэрий? 
1. Сэмэн Сэмэнэбис 
2. Марыына 
3. Саха 
4. Кукаакы кулуба 

 
 
В11. Айымньыттан тµ³лбэ тыллары бул. 
   Эппиэтэ: 
В12. Айымньы ойо±ос геройдарын ааттаталаа. 
   Эппиэтэ: 
В13. Сэмэн Сэмэнэбис диэн кимий? 
   Эппиэтэ: 
В14. Айымньыга автор Кукаакы Кулубаны то±о кµлбµтµй 
   Эппиэтэ: 
В15. Н.Неустроев ханнык айымньыларын билэ±ин?  
 
                               4 тµ´µмэх 
С1. Ойуунускай айымньыларыгар £й уонна Сµрэх м³ккµ³рэ. 
С2. Алампа айымньыларыгар Дьол уонна Сор ту´унан. 
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БКЭ варианнарынан боппуруостарыгар эппиэттэрэ. 
 
           1 в.   2 в.   3 в.  4 в.  5 в.   6 в. 
 
А1.       3      2       3     2     2 
А2.       1      2       4     3     3 
А3.       2      3       2     4     4 
А4.       2      2       3     3     3 
А5.       3      1       2     4     4 
А6.       4      4       3     2     1 
А7.       2      3       4     4     2 
А8.       2      1       1     1     4 
А9.       3      2       1     2     2 
А10.      3     3        4     4     3 
А11.      3     3       3      1     4 
А12.      3     2       1      3     2 
А13.      4     4       2      3     3 
А14.      2     3       3      2     4 
А15.      4     1       4      4     4 
 
1 вариант. 
В1. Луха Махсыынабыс Бахсыытап – колхоз маныы´ыта, колхоз тэриллиитигэр 
кыттыспыт, охсуспут ки´и. Кинини Аласов, история учууталын бы´ыытынан, 
о±олор урукку оло±у, геройдары биллиннэр диэн кэпсэттэрэ ы²ырар. Бахсыытап 
аныгы о±олор µ³рэхтэрин, киэ² билиилэрин с³±³р, ол эрээри т³р³³бµт 
э²эрлдэрин билбэттэриттэн хомойор. 
В2. Оскуола µрдµк кылаастарын о±олорун нэ´илиэк ытыктабыллаах кырдьа±а´ын 
кытта к³сµ´µннэриилэригэр о±олор кэпсэтиилэрэ. 
В3. «Саша ачыкытын анньыаламмахтаата», «Бахсыытап олоппо´уттан ойон 
турда». 
В4. Хатылаа´ын, риторическай ыйытыы, эмоция. 
В5. «Ки´и биирдэ олорор» роман, «От µрэххэ» кэпсээн, «Сахалар ааттарыттан» 
драма. 
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В6. кириэстии, толору  
В7. лирическэй герой – автор бэйэтэ 
В8. µ³рµµ-к³тµµ, ³р³ к³т³±µллµµ, дуо´уйуу, дьоллонуу 
В9. уолан, кµннээх, дьоллоох, µгµс 
В10. Сайа, Сандаарыйа, Умсуура 
В11. ремарка 
В12. т³рµ³ттэн са±аланар: Уйбаан байар ба±аттан Куу´ума баайын уорар. 
В13. «Айыы буолбутун даа и´ин, айыытаа±ар кµн кы´ал±ата улахан», «тыала 
суохха масс хамсаабат». 
В14. Уйбаан « кµн сиригэр баайтан ордук дьол суох» диэн санаалаах аньыыны да 
о²орорун кэрэйбэт ки´и, оттон Дьэкиим «к³н³ сµрэ±инэн сылдьар ордук. Баай 
да эрэйдээх буолуо ээ» диэн бигэ санаалаах ыраас чиэинэй ки´и.. 
В15. Алампа драмалара – «Бµдµрµйбµт к³мм³т», «Таптал», «Дьада²ы Дьаакып», 
«Олох дьэбэрэтэ», «Манчаары» уо.д.а. 
 
2 вариант. 
В1. µрэх дул±атынаа±ар элбэх ураа муостаа±а, халлаан хара²а сулу´унаа±ар элбэх 
сыспай сиэллээ±э, халы² ыар±а курдук халы² норуота, уу кµµгэнин курдук 
уостан, сир сиигин курдук симэлийэн, улуу тиит т³²µргэ´ин курдук, инньэнэн 
тэ´э аспыт курдук…. 
В2. Аатырбыт биис уу´ун суостаах-суодаллаах ба´ылыга. Норуотун ту´угар 
толкуйдуур, охсу´ар, тылын ылыннарар. 
В3. Со±отох хаалар – норуота айыыны – хараны билиммэт туохха да баппат ки´и 
µ³скээбит диэн куттанан куотан хаалар. 
В4. Улуу Куда²са уот-сиэмэ буолан, дьон ³йµн-санаатын у´угуннарар, охсу´ууга 
ы²ырар сыаллаах буолар. 
В5. Уот-сиэмэ – «Иирбит Ньукууска», кылыс-батыйа – «Александр 
Македонскайга» к³ст³лл³р. 
В6. µрµ² холорук буолан, µрµ² кыталык буолан, Манчаары ма²ан атыныы  
В7. кэрискэ, паараласпыт 
В8. Манчаары ма²ан ата     Олоххо мин да саатанар 
     Манчаары албан аата     Омоон суолум баар     уо.д.а. 
В9. Манчаары ма²ан ата, хо´ооннорум - соно±осторум 
В10. «Ма²найгы хаар», «Т³р³³бµт дойду», «Сайылык», «Саха µ²кµµтэ» уо.д.а. 
В11. Кµлµк: «Дьол даа, сор даа у´уга суох буолбат. Былыт быы´ынан кµн 
тыкта±ына, кµлµк сири былдьа´а сылдьаайа±ын» - диэн этиитэ кини Кэтирии´и 
олоххо µ³рэтэр, дьол кэлиэ диэн биллэрэр, ону кэтэ´эригэр уонна хорсун  
санааны ылынан дьолун ту´угар охсу´арыгар этэр. 
В12. реализм 
В13. ис монолог 
В14. хомойуута, санаатын тµ´µµтэ, тапталын кµµ´э к³ст³р. 
В15. Кулаковскай «Кэччэгэй баайа», Алампа «Кэччэгэй кэриэ´э суох», Суорун 
Омоллоон «Кµкµр Уус» драматыгар Тµптµр Хара уобара´а уо.д.а. 
 
3 вариант. 
В1. ку´а±ан харахтаах, дьабдьыгыраабыт са²алаах, хаты²ыр о±онньор. 
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В2. о±о са²атыгар антитеза ньыматынан суруйааччы о±о психологиятын, ³йµн-
санаатын арыйар. 
В3. сыгынньах, улахан, хара, ку´а±ан, хаты²ыр, дьабдьыгыраабыт 
В4. Лэглээриннэр - дьада²ы ыал, кыра бала±аннаахтар, биир эрэ ынахтаахтар, 
о±олоро Микиитэ сылдьар. 
В5. «Ата±астабыл», «Алдьархай», «Мотуо», «То±ус т³гµл то±о?» уо.д.а. 
В6. с³рµµн сµ³гэй курдук, уба±ас отон уутун курдук, сырдьыгыныы к³³нньµбµт 
сылгы кымы´ын курдук… 
В7. Ассонанс: 
    Иитиллибит ийэ тылбыт 
    Иинэ±эс сири  
    Имэ²нээх 
    Ибиирэн биэрдэ… 
В8. с³рµµргэтэр, ута±ы а´арар, то±улу ханнарар, ибиирэн биэрэр, кµлµмнэтэ 
сырдатар, быы´ыыр, ³рµ´µйэр… 
В9. Поэт т³р³³бµт суолтатын ту´унан этэр: тыл баар эрэ буолла±ына – норуот 
баар. 
В10. С.Данилов – «Мин нууччалыы билиим», «Саха тыла», П.Тобуруокап «Сахам 
тыла», И.Гоголев уо.д.а. 
В11. «Кулгаа±ым тыа´атаа±а дуу диэбитим… Бала±аным иччитийбит ээ 
(Кириэстэнэр)»  Хара²а итэ±эллээх Бырдаахап куттанар уонна алдьархайга 
тµбэспитин «ку´а±ан тыын» буулаата диэн этэр. 
В12. Уурумньу харчылаах ки´и аатыраммын, нэ´илиэк баайа буолан, миигин 
ки´и эрэ барыта ытыктыыр. Онноо±ор ити сибэтиэй баачыка, нуучча а±абыта, 
³р³-сала к³т³р… 
В13. Барахсан, дьирибинээн тµ´эн, дьµ´µнэ то±о ба±ас µчµгэйэй! У-у, барахсаным 
сыы;а! (Сыллаан ылар). Харчы диэн улахан кµµстээх кыыл. 
В14. Силээхтэ Сэмэн, Куонаан, Алаапыйа эмээхсин, А±абыт, Марыына, 
Дьараа´ын атыы´ыт уо.д.а. 
В15. «Кµ³х К³пп³» - Сурорун Омоллоон, «Кукаакы кулуба» - Неустроев, «О±о±о 
ба±арбыт» - П.Ойуунускай, «Нууччатымсыйбыт» - Алампа уо.д.а. 
 
4 вариант. 
В1. Ото²²о ытыллыбыт кµ³рчэх курдук кµдээригэс былыт, суораты ыспыт курдук 
бырдьыгынас сибэкки, буспут моонньо±он курдук хап-хара харахтаах… 
В2. Дьада²ылара к³ст³р та²астарыгар-саптарыгар: Марба атах сыгынньах, Байбал 
эргэрбит сонноох, кэпсэтиилэригэр: Марба тулаайах ыал хамначчыта кыыспын 
диир, Байбал икки ынахтаахпын диир. 
В3. Батталлаах олоххо дьоллоро суох. Кэпсээн бµтµµтµгэр Марба о²оойуктар 
ырыаларын истэр: Сыы-сыы сырдык µйэ сымсыга к³´µннэ… Туораахтар µйэлэрэ 
бµттэ… Онон суруйааччы Марбалаах са²а сырдык олоххо дьоллоох буолуохтара 
диэн эрэлинэн айымньытын тµмµктµµр. 
В4. Уолларын аата – Чыычаах, э´элэрэ – Талкы о±онньор. 
В5. Дьахтар тематыгар – Алампа «Олох дьэбэрэтэ», £кс³кµлээх «Тыа дьахтара», 
Суороун Омоллоон «Аанчык, Ойуунускай «Дьэбэрэттэн тахсыы» уо.д.а. 
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В6. Ол аата кэлэн и´эр норуоту кытта сайдыы-µ³рэх ³ттµнэн тэ² буолуохха, 
оччо±о эрэ баттаммакка тыыннаах буолуохпут диэн этэр. 
В7. Ол аата - са²а µйэ±э уруккубутунан олорон хаалбахха уларыйыахха – 
сайдыахха, µ³рэниэххэ, атын норуоттары кытта тэ² буолуохха диэн ы²ырар. 
В8. риторическай ыйытыы, хатылаа´ын, аллитерация, ³с хо´оонноро уо.д.а. 
В9. демография. Экология, технократия, сэриилэр, революция, аччыктаа´ын, 
колонизация, баттал, охсу´уу уо.д.а. 
В10. Алампа «Дьол икки, Сор икки»,  П.Ойуунускай – «Кы´ыл Ойуун», «Улуу 
Куда²са». Н.Лугинов «Сэргэ», «Суор», «Кустук», И.Гоголев «Иэйэхсити кэлэтии», 
«¥´µс харах» уо.д.а.  
В11. са²а оло±у туту 
В12. Уус, саха норуотун ³йд³бµлµнэн, ытык, улуу ки´и, олоххо кини к³²µл, 
ата±астаммат-баттаммат ки´и, тимири ба´ылаабыт ки´и ту´ата ба´аам. 
В13. колхозтаа´ын темата 
В14. Сыкына, Буойа, Най, Тµптµр Хара, Куочай уо.д.а. 
В15. драма – «Сайсары», комедия – «Кµ³х К³пп³», кэпсээн – «Аанчык», «Бэйэтэ 
эмтиэкэ», о±о±о аналлаах айымньылара – «Чµ³чээски», «Ч³³ч³» уо.д.а.  
 
5 вариант. 
В1. тэ²нэбиллэр, эпитет, гипербола, хатылаа´ыннар, аллегория уо.д.а. 
В2. баай тиитим басты² дµлµ²µн курдук балтаччы уран барыллаабыт курдук 
барылы ньыгыл быччы²наах, уолах тиитим у´ун дµлµ²µн  уран-тутан усталаабыт 
курдук сотолоох, эридэ´иннээх µµн тиэрбэ´ин курдук харахтаах, харса олорор 
курдук хаастаах уо.д.а. 
В3. Саха Саарын тойон, Сабыйа Баай хотун,  Уот У´утаакы, £´³р Харбыыр, 
Кыыс Кыскыйдаан, ¥рµ² Уолан, Туйаарыма Куо,  Айталы Куо, Кµн Дьирибинэ, 
Кыыс Ньургун уо.д.а. 
В4. оло²хо туталунан: т³рµ³тэ - абаа´ы уола айыы кыы´ын уорар, сайдыыта – 
айыы бухатыырын айана, чыпчаала – айыы бухатыыра абаа´ы бухатыырын кытта 
охсу´уута, с³ллµµтэ – айыы кыы´ын быы´ыыра, тµмµгэ – уруу. 
В5. С.Васильев – «Эрчимэн Бэргэн», Кµннµк Уурастыырап – « «Кулун 
Куллурустуур», «Тойон Дьа±арыма», Эрилик Эристиин – «Бура Дохсун». 
В6. ¥гэ диэн – сюжеттаах, геройдардаа эпос жанра (хо´оонунан кэпсээн), 
кыыллар-сµ³ллэр уобарастарынан дьон характерын итэ±эстэрин сатирическайдык 
ойуулаан к³рд³р³р алегорическай ис хо´оонноох айымньы.  
В7. тураа±ынан акаары, ки´иргэс, бэйэтин кыа±ын билиммэт ки´ини, ба±анан 
албын, сирэй к³рб³х, киитэрэй ки´ини кµлµµ гынар. 
В8. дьи² олоххо кµн да аайы баар бы´ыы-майгы: ки´иргэс, бэйэтин кыа±ын 
билиммэт, сирэй к³рб³х, албын дьон µгµстэр. 
В9. «Сахсыр±алаах таракан», «Турах уонна кµтэр», «Тасты² лааппы басты² 
табаара», «Биэстэ эстэр бинтиэпкэм» уо.д.а. 
В10. Сытыы кылыс тыллаах, суу´арар сатиралаах, табыллыбыт уобарастардаах, 
µгэтэ-аллегорията кµµстээх. 
В11. хамыйымына, мэкки´эр, тойокоом, ³лµµнµ о²отторду² уо.д.а. 
В12. Иитиэх уол, Марыына, Ты²ырах, Утары уо.д.а. 
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В13. Сэмэн Сэмэнэбис – улуус суруксута, кини киитэрэй ³йд³³х, бэйэтин 
ту´атын ³йдµµр, µ³рэ±э суох кулубаны кигэн нолуокка хомуллубут харчыны сиир-
уорар санаалаах. 
В14. Кукаакы Кулуба – комедия кµлµллэр уобара´а. Кини µ³рэ±э-сайдыыта суох, 
албы²²а кэбэ±эстик киирэр кэнэн ³йд³³х, сатабыла суох салайааччы, олох 
уларыйбытын да ³йд³³б³т тµ²кэтэх ки´и. 
В15. комедиялара – «Ку´а±ан тыын», «Тиэтэйбит», «Тар», кэпсээннэрэ – 
«Балыксыт», «Ыйда²а», «Дьµ´µн кубулуйумтуо» уо.д.а.  
 
 
 

 
6-с вариант. 
1 тµ´µмэх. 

Бэриллибит тиэки´и бол±омтолоохтук аах уонна эпос айымньытын бы´ыытынан 
ырытан маннык сорудахтары толор – А1-А5, В1-В-5. 

 
 

   Ки´и µчµгэй эбэтэр ку´а±ан буолуохтаах. Литература уруогар ырытар, µ³рэтэр 
геройдарбыт курдук. Мин куруутун икки эрээтинэн стройдаабыт дьоннор 
кэккэлэрин к³р³бµн: бииригэр µчµгэй дьон - би´ирэбиллээх геройдар: 
Корчагиннар, Давыдовтар, Нагульновтар, икки´игэр ку´а±ан дьон – омсолоох 
геройдар: Половцевтар, Литьевскэйдэр. Кинилэр µчµгэйдэрэ, ку´а±аннара кылаас 
дуоскатыгар суруллубуттуу ырылыччы к³ст³р буолуохтаах. Ол к³р³н олорон 
хайдах тус-ту´унан сыананы биэриэххин с³бµй? Мин ³йµм хоппот.  Мин 
соторутаа²²а диэри инньэ дии саныырым. 
   Быйыл барыта сабыс-са²а. Олорор алааспын атын ³ттµттэн киирэн к³рбµттµµ. 
Мин биирдэ мунаммын куулаттан алааспар киирэн баран билбэккэ 
турбуттаахпын.  
   Улаатан ³йд³нµ³м кэриэтин, олоххо ³йд³³б³тµм а±ыйыахтаа±ар µксээн и´эргэ 
дылы. Ба±ар, ол и´ин буолуо, былыр биир муударай ки´и «саа´ы² тухары олор, 
саа´ы² тухары µ³рэн» диэбитин, икки´э абарбыттыы саба са²арбыт: «Син биир 
акаарыгынан ³лµ³²». 
   Олох би´иги бэ´ис кылааска µ³рэппит айсбергбытыгар маарынныыр диэн 
толкуйга кэллим. Би´иги кини бэрт кыра чаа´ын к³р³бµт. Оттон анна, би´иги 
билбэппит-к³рб³ппµт, быдан улахан, кудумньулуу барар. Муус µ³´ээ ³ттµн 
одуула´ан и´эн, эмискэ билбэккэ±ин, тыынан кэтиллэр курдук киниэхэ 
анньыллар соччо µчµгэйэ суох уонна кутталлаах… 
 
                                          (Далан. «Дьикти саас»). 
 
А1. Айымньы жанрын араа´ын бы´аар: 

1. роман 
2. очерк 
3. сэ´эн 
4. кэпсээн 



36 
 

А2. Автор герой характерын арыйар уус-уран ньымата: 
1. диалог 
2. ис са²а 
3. монолог 
4. ис санаата 

А3. Геройу суруйааччы оло±ун ханнык кэмигэр ойуулууруй: 
1. µчµгэйи-ку´а±аны араара илик о±о саас 
2. оло±у к³рµµтэ уларыйар кэмэ 
3. олохтон санаата тµспµт кэмэ 
4. кинигэни аа±а олорон толкуйдуур кэмэ 

А4. Герой  са²атыгар с³бµлээн туттар ньымалар: 
1. риторическай ыйытыы, тэ²нээ´ин 
2. гипербола, тыыннаа±ымсытыы 
3. аллегория, синекдоха 
4. эпитет, кэккэлэ´иннэрии 

А5. Герой сµрµн интэриэ´э туохха к³ст³рµй: 
1. география 
2. философия 
3. история 
4. литература 

 
В1. Тиэкискэ тэ²нэбиллэри бул уонна ис хо´ооннорун бы´аар. 
В2. Тиэкискэ киирбит геройдар ханнык айымньылартан ылыллыбыттарый. 
В3. Былыргы философ этиитэ ³с хо´ооно буолбут. Ол ис хо´оонун бы´аар. 
В4. Айымньы темата уонна идеята. 
В5. О±олорго аналлаах атын билэр айымньыларгын ааттаталаа. 
                                      
                                        2 тµ´µмэх. 
Лирика айымньытын аа±ан баран, А6-А10, В6-В10 сорудахтары толор. 
 

Сахам сирэ барахсан 
 

¥рµ² э´э ар±а±ыныы 
¥ллэр бааллаах хоту бай±ал 
Кытылыгар айар, ыллыыр 
Сахам сирэ барахсан. 
 
Оо, т³р³³бµт к³²µл дойдум 
Таптыыбын эн ырыаларгын, 
Хара улар хаа´ын курдук 
Аалай кы´ыл сарыалгын. 
 
¥³рэр кµммэр мин тулабар 
Эн чыычаа±ы² ыллаатын. 
Ыалдьар кµммэр мин аттыбар 
Эн хаты²ы² санаар±аатын. 
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А6. хо´оон жарын араа´ын бы´аар: 

1. политическай лирика 
2. гражданскай лирика 
3. таптал лириката 
4. философскай лирика 

А7. хо´оон тутулун бы´аар: 
1. силлабическай 
2. силлабо-тоническай 
3. к³²µл хо´оон 
4.  µрµ² хо´оон 

А8. хо´оон темата: 
1. норуот историята 
2. былыргыны кэрэхсэтии 
3. т³р³³бµт дойдуга таптал 
4. оло²хо ту´унан 

А9. хо´оон пафо´а: 
1. пессимистическэй 
2. сатирическай 
3. героическай 
4. оптимистическай 

А10. Хо´оо²²о рифма аараа´ын ый: 
1. кириэстии 
2. паараласпыт 
3. куустарыы 
4. кэриччи 

 
В6. Тиэкистэн эпитеттэри булан ис хо´ооннорун бы´аар. 
В7. Поэт киэн туттуута туохха к³ст³рµй? 
В8. Хо´оо²²о тэ²нэбиллэри бул. 
В9. Хо´оон идеята. 
В10. Бу хо´оон тематыгар суруллубут атын поэттар айымньыларын ааттаталаа. 
 
                                           3 тµ´µмэх. 
Драма айымньытыттан бы´а тардыыны аа±ан баран, А11-А15, В11-15 сорудахтары 
толор. 
  
        Са´ыл Ойуун 
Улуу тойонум, убайдаах до±орум, 
Уруйдаах айхалым кэнниттэн 
Этэр тылбын истэн туруй… 
М³ккµ³р б³±³±µн м³лт³тµй, 
М³ккµ³р б³±³±µн т³нн³рµй! 
          Кы´ыл Ойуун 
Алдьархайдаах айыым айма±ын 
Ат гынан айаа´аабыт-мииммит, 
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Эрэйин-буруйун элбэппит, 
Эрийэн-мускуйан олорбут, 
Орто дойду ба´ылыга буолбут 
Оруос Баай обургуну 
Кµрэс былдьа´ан, кµ³н к³рс³н, 
Кµлэ-кµлэ кµлµн таптайыа±ым… 
М³ккµ³р б³±³бµн м³лт³пп³ппµн, 
М³ккµ³р б³±³бµн т³нн³рб³ппµн! 
       (Чачыгыраччы кµлэр). 
        Са´ыл Ойуун  
       (уолуйан тура-тура) 
Дьыл±а Тойон тыыннаах! 
Дьыл±а Тойон кµµстээх! 
Бэ±э´ээ²²и бэтинээски 
Бэрдимсийимэ! 
Чугастаа±ы чугуччу, 
Чуубур±аама!!! 
Оруос Баай суон буруотун 
Умуруоруо² суо±а, 
£лб³т µрдµк соргутун 
£л³рµ³²-³´³рµ³² суо±а. 
         (тахсар). 
          Кы´ыл Ойуун 
£лб³т µрдµк дь³´³г³й – тµµл!!! 
¥³скµµр µйэ та²арата – атын, 
¥³скµµр µйэ ба´ылыга – туспа… 
                                    (П.А.Ойуунускай. «Кы´ыл Ойуун»). 
А11. Айымньы жанра: 
1. драма. 
2. трагедия. 
3. комедия. 
4. тргикомедия. 

А12. Са´ыл Ойуун ким аатыттан кэлбитий: 
1. Дьыл±а Тойон 
2. Бэйэтэ 
3. Оруос Баай 
4. Отчуттар 
А13. Кы´ыл Ойуун ханнык геройуй? 
1. би´ирэбиллээх 
2. омсолоох. 
3. резонер 
4. символ 

А14. Кы´ыл Ойуун кими к³мµскµµр эбитий: 
1. Оруос Баайы 
2. Дьыл±а Тойону 
3. Айыы айма±ын 
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4. Та²араны 
 А15. Автор ремарката тугу к³рд³р³рµй. Са´ыл Ойуун: 
1. куттаммытын 
2. иэстэ´иэ±ин 
3. уордайбытын 
4. со´уйбутун 

 
В11. Ойууттар туохтан кыы´ырыстылар? 
В12. Кы´ыл Ойуун туох м³ккµ³рµн тардыбытый? 
В13. Кинилэр ханнык «та²араларга» µ²эр эбиттэрий? 
В14. Айымньы идеята? 
В15. Бу тема±а анаммыт Ойуунускай атын ханнык айымньыларын билэ±ин? 
 
                                    4 тµ´µмэх. 
С сорудахха икки бэриллибит тематтан биирин талан ылан проблемнай 
ырытыыны тэнитэн суруй. 
С1. Оло²хо±о саха уолун уонна кыы´ын идеаллара. 
С2. £кс³кµлээх саха оло±ун омсолоох ³рµттэрин кµлµµтэ. 
 
 
 
 
 
 

7-с вариант. 
1 тµ´µмэх. 

Бэриллибит тиэки´и бол±омтолоохтук аах уонна эпос айымньытын ырытан 
маннык сорудахтары толор – А1-А5, В1-В-5. 

 
 

  - Тур, тур, хойутаары гынны², сотору халлаан сырдыа, - дии-дии, кыыс ки´ини 
тардыалаабыта. Кырдьык да±аны! Ылдьаа хойутаабыт. Тардылык µ³´э тардылык. 
Бу ха´ан тиийэр ки´иний тойонугар? Ылдьаа тиэтэйбиттик оронуттан сулбу ойон 
турбута, кыыс хайыы-µйэ±э чаанньыгын оргутан, остуолун тардан, суунар уулары 
бэлэмнээн то´уйбут этэ. 
- Уута суох, сµрэхтээх да дьахтар буолсу, - диэн ки´и и´игэр би´ирии санаата. 
Маннык кэргэннэммит ки´и. Оччо±о ки´и оло±у билэн хаалыа этэ. Бу 
дьµ´µнµккэтин, у²уо±ун-и²иэ±ин о±отун, бу сµрэ±ин бэлэ´ин!.. Эй, кэбис, кини 
урут манныгы санаан да, тµµлµгэр да тµ´ээн к³р³ илик. 
   Кинилэр са²ата суох чэйдии олордулар. «Таптыыртан харах арахпат»  диэн ³с 
хо´ооно этэринии, кини хара±а кыы´ыттан арахпат, одуулаан онолун булбат. 
К³рд³±µн аайы таттаран, са²аттан са²аны, урут билбэтэх ³ттµлэрин буларга 
дылы. Арай сирэйэ арыый кубарыйбыт курдук. Бэ±э´ээ²²иттэн итинниккэ дылы 
этэ. Онуоха уоттаах улахан хара харахтара эбии дири²ээн, тугу эрэ толкуйдуур 
дуу, саныыргыыр дуу курдук этилэр. Санааргыыр бы´ыылаа±а, туох эрэ к³стµбэт 
кµлµк хара±ын кытыыларынаа±ы сураа´ыннарыгар ыга баттыыра, кини 
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иэдэстэрин тэтэркэй имнэрин куурдубут курдук этилэр. Бы´ата муода кыыс, 
кини маннык кыы´ы к³рб³т³±³… Бу иччитэх ³т³хх³ кэлэн тµбэстэ±э. Тулаайах 
о±о буолла±а дуу? Кырдьа±ас эриттэн куотан кэлбит кыыс сырытта±а дуу? 
                                              (Н.Заболоцкай. «Мааппа»). 
 
А1. Айымньы жанрын бы´аар: 

1. кэпсээн 
2. остуоруйа 
3. µ´µйээн 
4. сэ´эн 

А2. Автор герой характерын арыйар уус-уран ньымата: 
1. диалог 
2. ис са²а 
3. монолог 
4. автор са²ата 

А3. Кыы´ы характеристикалыыр ньыма: 
1. ис са²а 
2. ис санаата 
3. мэтириэт 
4. деталь 

А4. Айымньыга ханнык кэм ойууланарый: 
   1. сэбиэскэй кэм 
    2. баай-дьада²ы кэмэ 
3. тµ² былыргы кэм 

4. «ириэрии» кэмэ 
А5. Айымньыга бу кыыс кимий: 

1. тулаайах кыыс 
2. кырдьа±ас эриттэн кµрээбит кыыс 
3. µ³р кыыс 
4. бала±ан иччитэ 

 
В1. Оччотоо±у эр ки´и дьахтарга ордук тугу сыаналыыр эбитий? Герой бу кыы´ы 
с³бµлµµ к³р³р эрээри то±о киниэхэ  сананар кыа±а суо±уй? 
В2. Сµрµн геройдар ааттара? Кыыс мэтириэтэ то±о маннык дьиктиний? 
В3. Айымньы идеятын бы´аар. 
В4. «Таптыыртан харах арахпат» ³с хо´оонун салгыытын суруй. 
В5. Атын суруйааччылар дьахтар тематыгар ханнык айымньылары суруйбуттарай? 
                                      
                                        2 тµ´µмэх. 
Лирика айымньытын аа±ан баран, А6-А10, В6-В10 сорудахтары толор. 
Кы´ыл Армия 
Кырыынан к³рсµ´эн, -  
У´уктаах ³рг³стµµ 
Уун-утары кэтистэ, 
Хомпоруун хотойдуу 
Хорсуннук тµ´µстэ… 
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Ити курдук 
Икки кµµс – 
Сырдык уонна хара кµµс,- 
Эпсэри тµсµ´эн  
Эллэ´эн истилэр, 
Хардары анньы´ан  
Хаанна´ан бардылар… 
Сµллэр эти²нии 
Сµ²кэн тыастар 
Онтон буоллулар, 
К³мµ³л муу´унуу  
Кµрµлµµр ньиргиэрдэр  
Онтон буоллулар… 
                              (С.Васильев. «Анда±ар») 
 
А6.  айымньы жанрын  бы´аар: 

1. оло²хо 
2. поэма 
3. баллада 
4. хо´оон 

А7. хо´оон тутулун бы´аар: 
1. силлабическай 
2. силлабо-тоническай 
3. к³²µл хо´оон 
4.  µрµ² хо´оон 

А8. айымньы темата: 
1. норуот историята 
2. былыргыны кэрэхсэтии 
3. т³р³³бµт дойдуга таптал 
4. оло²хо ту´унан 

А9. айымньы пафо´а: 
1. пессимистическэй 
2. сатирическай 
3. оптимистическайскай 
4. героическай 

А10. айымньы хас сыллаахха суруллубутай: 
1. 1917 
2. 1925 
3. 1941 
4. 1961 

 
В6. Тиэкистэн тэ²нэбиллэри булан ис хо´ооннорун бы´аар. 
В7. Поэт айымньыта ханнык событие±а анаммытый? 
В8. Айымньы ханнык µгэстэргэ оло±урбутуй?. 
В9. Айымньы идеята. 



42 
 

В10. Бу айымньы тематыгар суруллубут атын поэттар айымньыларын ааттаталаа. 
 
                                           3 тµ´µмэх. 
Драма айымньытыттан бы´а тардыыны аа±ан баран, А11-А15, В11-15 сорудахтары 
толор. 
 
(¥с-тµ³рт кустаах, саалаах талах ойуур и´иттэн Лоокуут тахсан кэлэр). 
       Лоокуут 
Дорообо, кырдьа±ас! 
       Кµ´э²эй 
Дорообо, эр бэрдэ. 
Бу булчут-алчыт. 
¥чµгэй сэбэрэлээх 
¥тµ³ ыччат эбиккин. 
Ким о±ото±ун? 
      Лоокуут 
О±уруос эбэ олохтоо±о 
Нара±ан о±онньор о±отобун. 
Эн ким диэн кырдьа±аскыный? 
Хантан хана айаннааты²? 
Кырдьа±ас, хамса² уота умуллубут дуу? 
Бэйи, уматан биэриим… 
      Кµ´э²эй 
Махтал, µтµ³ ыччат… 
      Лоокуут 
Айан ки´итигэр наада буолуо, 
Кырдьа±аас, бу кустары ыл. 
      Кµ´э²эй 
Оо, µтµ³ сµрэхтээх ыччаккын, - 
Ки´и-сµ³´µ т³рд³ буолуо². 
Бултаабыт булду барытын 
Бэйэттэн а±а ки´иэхэ биэрбэт ба±айы. 
Дьол т³´³±³ да тобо±у кытта сылдьааччы… 
                                   (Т.Сметанин. «Лоокуут уонна Ньургу´ун). 
А11. Айымньы жанра: 
1. трагикомедия. 
2. трагедия. 
3. комедия. 
4. драма. 

А12. Бу кэрчик айымньы ханнык чаа´ай: 
1. киириитэ 
2. ортото 
3. бµтэ´игэ 
4. тµмµгэ 
 
А13. Кµ´э²эй ханнык геройуй? 
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1. би´ирэбиллээх 
2. омсолоох. 
3. резонер 
4. символ 

А14. Драма сюжетын арыйар сµрµн ньыма ханныгый: 
1. монолог 
2. диалог 
3. ремарка 
4. ойуулаа´ын 
 А15. Ньургу´уну т³р³ппµттэрэ кимиэхэ кэргэн биэрэ сатыылларый: 
1. Лоокуут 
2. М³лч³с 
3. Мардьаа´ай 
4. Сэрбэкэ 

 
В11. Саха дьоно аан бастаан хайдах билсэр эбиттэрий? 
В12. Кµ´э²эй Лоокууту хайдах ки´и буолуо² диэн чинчилиирий? То±о? 
В13. Кµ´э²эй Лоокууту ханнык сиэргэ µ³рэттэ? 
В14. Кµ´э²эй Лоокуукка сµрµн сµбэтэ тугуй?  То±о? 
В15. Т.Сметанин атын ханнык айымньыларын билэ±ин? 
 
                                    4 тµ´µмэх. 
С сорудахха икки бэриллибит тематтан биирин талан ылан проблемнай 
ырытыыны тэнитэн суруй. 
С1. Кырасыабай кыыс А.Кулаковскай, А.Софронов ³йд³бµллэринэн хайдах 
буолуохтаа±ый? 
С2. Таптал харахтаах дуо? (Софрон Данилов «От µрэххэ» кэпсээнинэн). 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-с вариант эппиэттэрэ. 
А-1  - 3 
А-2  - 4 
А-3  - 2 
А-4  - 1 
А-5  - 4 
А-6  - 2 
А-7  -1 
А-8  - 3 
А-9  - 4 
А-10 – 1 
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А-11 – 1 
А-12 – 3 
А-13 – 4 
А-14 -  3 
А-15 -  4 
 
В-1. Олорор алааспын атын ³ттµттэн киирэн к³рбµттµµ: олох к³стµµтµн бы´аччы 
сыаналаа´ын – акаары бы´ыы, дьи² олох кинигэттэн уратылаах, ол уустук 
³рµттэрин толору ³йдµµргэ ки´и дьулу´уохтаах. Олох айсберга маарынныыр: 
ки´и олоххо билбэтэ µгµс буолар. К³стµбэт мууска тыынан кэтиллэр курдук: 
олоххо толкуйдаабат акаары ки´и µгµс ал±а´ы о²орор. 
В-2. Н.Островскай «Как закалялась сталь», М.Шолохов «Поднятая целина». 
В-3. Былыргы философ ки´и олорорун тухары µ³рэниэхтээх диэн этэр. 
В-4. Темата – оскуола оло±о, дьикти саас – оскуоланы бµтэрэр ыччат ³й³-
санаата, идеята – олоххо бэлэмнэнии. 
В-5. Т.Сметанин «Кµ³рэгэй», П.Ойуунускай «О±о куйуурдуу турара», 
П.Тобуруокап «Т³к³лµк уонна Тэкэлик», Суорун Омоллоон «Чµ³чээски» уо.д.а. 
В-6. ¥рµ² э´э – эпитет э´э араа´ын бэлиэтиир аакка кубулуйуута, аалай кы´ыл 
сарыал – аалай нуучча тылыттан киирбит, кы´ылы эбии кµµ´µрдэр, айыл±а 
к³стµµтµн кэрэтин бэлиэтээ´ин, µ³рэр-ыалдьар – утарыта суолталаах эпитеттэр 
поэт санаатын тиэрдэллэр. 
В-7. Поэт т³р³³бµт дойдутун таптыыр, кини т³р³³бµт дойдута сµ²кэнинэн, 
уратытынан, айыл±а кэрэтинэн, ки´иэхэ кµµс угар кыа±ынан киэн туттар. 
В-8. ¥рµ² э´э ар±а±ыныы, хара улар хаа´ын курдук. 
В-9. Хо´оон идеята - т³р³³бµт дойду ки´иэхэ эрэ кµндµ, патриот ки´и т³р³³бµт 
дойдутун таптыыр, киэн туттар. 
В-10. С.Данилов «Т³р³³бµт дойду», Кµндэ «Т³р³³бµт дойду», С.Васильев «Улуу 
Ленам», М.Ефимов «Т³р³³бµт алааскын эн таптаа» уо.д.а. 
В-11. Са´ыл Ойуун Оруос Баай илдьитэ буолан, Кы´ыл Ойуун баайы утары 
охсу´уутуттан аккаастанарыгар к³рд³´³р, онуоха Кы´ыл Ойуун буолуммат. 
В-12. Кы´ыл Ойуун айыы айма±ын - дьада²ы норуоту к³мµскэ´ээри, батталы 
утары охсу´ууга турунар. 
В-13. Са´ыл Ойуун – баайдары  к³мµскэ´эр уонна маннык бы´ыы ¥³´ээттэн 
олохтоммут, к³тµрµллµбэт диир, кини Дьыл±а Хаан кµµстээх диэн эрэнэр. Оттон 
Кы´ыл Ойуун «µ³скµµр µйэ та²арата – атын» уонна «икки атахтаах тилиннэ, 
³йµнэн ³лб³т буолла» диэн ки´и кµµ´µгэр, оло±у уларытар кыа±ыгар итэ±эйэр. 
В-14. Айымньы идеята - охсу´уу. Суруйааччы норуоту охсу´ууга ы²ырар, Кы´ыл 
Ойуун бы´а±ы алгыыр, уот оттор. Бы´ах, уот - охсу´уу символлара. 
В-15. Кылаастар охсу´ууларын тематыгар Ойуунускай «Былаа´ы – Совекка!», 
«Иирбит Ньукуус», «Сµрэх», «К³²µл ырыата» уо.д.а µгµс айымньыларын 
суруйбута. 
 
С-1. Оло²хо±о саха кыы´ын уонна уолун идеала. 
Оло²хо±о бухатыыр дьµ´µнµн, мэтириэтин, кµµ´µн-уо±ун сµрдээн-кэптээн 
ойуулууллар. Манна туттар ньымалара – гипербола, тэ²нэбил, эпитет: «суллаабыт 
тиит са±а харылаах, хастаабыт тиит са±а сотолоох». Оннук уол норуотун 
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к³мµскµµр, дьоллуур кыахтаах. Оло²хо кыы´а дьµ´µнµнэн ураты кырасыабай 
буолар. Кини хайаан да кэрэ м³ссµ³ннээх, «то±ус былас у´ун су´уохтаах» буолара 
норуот кэрэни ³йдµµрµн, кэрэ±э сµгµрµйэрин к³рд³р³р. Маннык кыыс бухатыыр 
уол анала буолар. Кинилэр уруу тэрийэн, ыал буолан саха т³рд³ буолаллар. Онон 
эдэр ыччат норуот кэскилэ буолуохтаах.  
С-2. А.Кулаковскай олорбут кэмэ  икки µйэлэр - Х1Х уонна ХХ ыпсыылара 
буолар, ону кытта бу олох уларыйыытын кэмэ этэ. Ол и´ин сайдыыга ы²ырар 
суруйааччы  хаалыылаах олох харгыстарын – патриархальнай-феодальнай олох 
к³стµµлэрин кириитикэлээбитэ: «Кэччэгэй баай», «Саха дьахталларын 
мэтириэттэрэ», «Тыа дьахтара». Манна кини олохтон хаалбыт, былыргылыы 
укулааты туту´ар дьону кµлµµгэ та´аарар. Ол курдук кэччэгэй баай харчытынан 
онноо±ор бэйэтэ да ту´аммат, эргэ илдьиркэй та²астаах, ку´а±ан ахтыйбыт 
астаах, эгэ норуокка ту´алыа дуо? Суруйааччы оччотоо±у саха дьахтарын ыар 
бала´ыанньатыттан хараастыбыта, ол курдук саха дьахтара µс хос батталага 
тэпсиллэн олорор, к³²µлэ суо±а. Ол эрээри са²а µ³скээн эрэр 
капиталистическай сы´ыанна´ыылар саха норуотун оло±ор эмиэ ыарахаттары 
а±алар этилэр - арыгылаа´ыны, к³лдьµн оло±у. Ону кини «Итирик бурсуй 
ырыата», «Арыгы», «Куорат кыргыттара» айымньыларыгар кириитикэлээн 
к³рд³рбµтэ. Онон суруйааччы норуотун µ³рэппитэ, сиэрдээх, дьоллоох олоххо 
ы²ырбыта. 
 
  
7-с вариант эппиэттэрэ. 
А-1  - 1 
А-2  - 2 
А-3  -3 
А-4  - 2 
А-5  - 3 
А-6  - 2 
А-7  - 3 
А-8  - 1 
А-9  - 4 
А-10 – 3 
А-11 – 4 
А-12 -1 
А-13 – 3 
А-14 - 2 
А-15  -3 
 
В-1. Эр ки´и дьахтарга бэлиэтии к³р³р³ сµрэхтээ±э, µлэ´итэ – «уута суох эбит. 
¥чµгэй кэргэн буолсу» дии саныыр. Уонна, биллэн турар, тас дьµ´µнэ, кэрэтэ, 
туттуута-хаптыыта эмиэ бол±омто±о ылыллар. Ол эрээри Ылдьаа дьада²ы буолан, 
маннык кэргэннээх буолуу кини тµµлµгэр да киирбэт эбит. 
В-2. Уол – Ылдьаа, кыыс – Мааппа. Мааппа µ³р буоларын Ылдьаа билбэт, ол да 
буоллар кини кыыс кэрэ сэбэрэтигэр ки´иэхэ майгыннаабат мэтириэтин 
бэлиэтии к³р³р. 
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В-3. Н.Заболоцкай «Мааппа» кэпсээнигэр олох олоруу диэн кэрэтин ту´унан 
санаатын эппитэ. 
В-4. «Таптыыртан харах арахпат – ыалдьартан илии арахпат». 
В-5. Кµндэ «Марба», Суорун Омоллоон «Аанчык», Алампа «Таптал» уо.д.а. 
В-6. У´уктаах ³рг³стµµ - кµµстээхтик, хомпоруун хотойдуу – хорсуннук, сµллэр 
эти²нии тыас – сэрии аан дойдуну аймаабыта, к³мµ³л муу´унуу ньиргиэр – бар 
дьон туруммута. 
В-7. Поэт 1941-1945 сс. А±а дойду сэриитин ойуулаабыта. 
В-8. Норуот ырыатын уус-уран ньымаларын туттара тылыгар-³´µгэр, 
тэ²нэбиллэригэр, эпитеттэригэр, гипербола±а, хатылаа´ыннарга к³ст³р. Ону 
кытта «Анда±ар» диэн ааттаммыт айымньы норуот анда±арын форматынан 
суруллубут. 
В-9. Поэт ³ст³³±µ кыайарга ы²ырар, саха саллааттарын санааларын кµµ´µрдэр 
сыаллаах. 
В-10. Т.Сметанин «Хааннаах хара баттах», «Саллаат сµрэ±э», С.Васильев «Улуу 
Ильмень», И.Артамонов «Мин кэллим сэрииттэн» уо.д.а. 
В-11. Былыргы саха дьонун µгэстэринэн дорооболо´ууттан, кимтэн кииннээххин, 
ким-туох буоларгын ыйытыыттан кэпсэтии са±аланар. 
В-12. Кµ´э²эй Лоокуут сэргэ±ин, кы´аллыга´ын, кырдьа±аска элэккэйин, 
амара±ын, ытыктабыллаах сы´ыаннаа±ын бэлиэтии к³р³н µ³рэр.  ¥тµ³ ки´и 
буолуор эрэнэр. 
В-13. Биир кускун бэйэ±эр хааллар диэн – булчут сиэригэр µ³рэтэр. Булчут 
булдуттан бэрсиэхтээх, ол эрээри бэйэтэ кураанах ытыстаах хаалыа суохтаах, 
оччо±о булт сыстыа суо±а. 
В-14. Кµ´э²эй сµрµн сµбэтэ – дьиэтэ тутун, ыал буол диир. Кини бэйэтэ 
тапталын былдьаппыт, ыал буолар дьолу билбэтэх ки´и. 
В-15. «Егор Чээрин», «Кµ³рэгэй», «Бу – Лена», «¥чµгэйиэн тыыннаах буолар» 
«Куоска оло²хото», «Манчаары ту´унан ырыа», «Мэхээлэчээн булчут 
мµччµргэннээх сырыылара» уо.д.а. 
 
С-1.  А.Кулаковскай «Красыабай кыыс» диэн поэманы суруйбута. Онно бу кыыс 
тас дьµ´µнэ этиэхтэн эриэккэ´ин, к³рµ³хтэн кэрэтин ойуулаабыта. Ол да буоллар 
кыыс дьµ´µнµнэн эрэ кырасыабай буолбатах, кини ³сс³ «кыы´ырар диэни 
кыайбат майгылаах мааныта», талааннах бэрдэ эбит. Ол и´ин кини бары ³ттµттэн 
кэрэ буолан, тулалыыр дьо²²о уратытык сабыдыаллыыр. Кини та´ыгар 
чуга´аабыт эрэ ку´а±ан санааттан тэйэр, µчµгэйи эрэ саныыр-ыраланар буолар 
эбит. Кыыс о±о кэрэтигэр уолаттар сµгµрµйэллэрин аа´ан, уолаттар µтµ³ ки´и 
буоллалара эмиэ кыргыттартан тутулуктаах эбит. 
    Алампа «¥рµ² туллук эрэ м³лб³стµµр», «Ньургу´уннаа±ар ньуолдьа±ай 
лабаалаах» уо.д.а. хо´оонноругар саха кэрэ дьахтарын уобара´ын айбыта. Саха 
кыы´а к³ст³р дьµ´µннµµн, бы´ыылыын-та´аалыын тупса±ай, кини «салгыны да 
хамсаппакка салгын нарынын са±а, атыллаабакка уу долгунун курдук устан 
аа´ар». Алампа µйэлээх тапталга сµгµрµйбµтэ: «санны² µрдµнэн са´арчы к³р³н 
ааспыккын саллар саа´ым тухары саныы сылдьыам» диэбитэ. 
    Онон саха кыргыттара к³ст³р дьµ´µннэринэн, бы´ыыларынан-майгыларынан 
µтµ³нµ тµстµµллэр, сырдыкка ы²ыраллар, кэрэ±э угуйаллар. 
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С-2. Софрон Данилов «От µрэххэ» кэпсээнигэр Даайа икки до±ордуулартан 
Ньукуу´у талан ылан, кэргэн тахсар. Кини хара±ынан таптыыр, Ньукуус µчµгэй 
дьµ´µннээх, онуоха эбии к³рд³³х-нардаах, талааннаах, ырыа´ыт, баянист. Оттон 
Миитэрэй са²ата суох сылдьарын с³бµлµµр. Миитэрэй сыала - µ³рэхтээх ки´и 
буолуу. Сэриигэ кини хамандыыр буолар уонна сэриигэ кимэн киириигэ 
куттанан куоппут дезертири ытан тµ´эрбитэ, до±оро Ньукуус буолан хаалар. 
Ньукуус уйа±ас дуу´алаах, хоргус ки´и. Ыарахан бала´ыанньа±а т³б³тµн сµтэрэр, 
уолуйар. Ол эрээри кини та²нарааччы буолбатах. «Таптал хара±а суох» - дииллэр, 
сµрэ±и² талар.   Даайа хара±ынан да, сµрэ±инэн да талан таптыыр. Ол и´ин кини 
бу тапталыгар оло±ун тухары бэриниилээх. Ол эрээри дьи² олоххо а²ардас 
хара±ынан таптыыр тутах буолуо. Олоххун холбуур буоллаххына, ки´и ис дьи²ин 
билэр наадалаах. Мин Миитэрэйи талыам этэ диэччилэр бааллар. Дьэ хайда±а 
эбитэ буолла? Ол да буоллар сµрэх да таайар талааннаа±а буолуо. Онон кµµстээх 
таптал тугу барытын кыайар дьо±урдаах буолуо. Таптыыр ки´и кэрэ±э, µтµ³±э  
дьулу´ар, тупсар, сайдар.  
 
 

Саха литературатыгар биир кэлим эксээмэн (2010 сыл) 
 

Ґлэ сорудахтарын сыаналааґын кэриІнэрэ 
1 тµґµмэх 

 
А сорудах 
А1 –А15 сорудахха уопсайа  15 баал бэриллэр. А1-А15  сіптііх эппиэт иґин 1 -
дии  баал тиксэр.    
Сорудахтар 1 2 3 4 

А 1     
А 2     
А 3     
А 4     
А 5     

Барыта 15 
баал 

    

 
2 тµґµмэх 

В сорудах 
В сорудахха  уопсайа 30 баал. В1-В15 биирдии сіптііх эппиэт 2-лии баалынан 
сыаналанар.  
В1________________________ 
В2________________________ 
В3________________________ 
В4__________________________ 
В5_________________________ 
Ыйытыыга чопчу эппиэттээбэтэх, тематтан 
халыйбыт, айымньыга тирэ±ирбэт 

2 
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Бэриллибит ыйытыыга кыайан эппиэтээбэтэх 
(эбэтэр сыыґа эппиэттээбит) 

0 

Ґрдµк баал 30 баал 
 
 

4 тµґµмэх 
 
С сорудахха уопсайа 15 баал бэриллэр. Ґлэни толоруу хаачыстыбата 
кэриІнэринэн кірін сыаналанар (Ґрдµк баал - 15 ) 
1. Проблеманы дириІээн ырытыы Баал 
а) проблеманы толору арыйар, уу-уран айымньы 
проблематикатын араарар, проблематтан 
проблеманы таґааран ырытар, дакаастыыр,  бэйэ 
санаатын табыгастаахтык сааґылыыр  
 

5 

б) Бэриллибит ыйытыыга проблеманы быґаарар, 
бэйэ санаатын этэр эрээри, дакаастаабыла, 
бигэргэтиитэ итэ±эс  
 

3 

в) проблеманы ырытарга холоммут, ол эрээри 
ситэтэ суох эбэтэр тематтан халыйбыт, бэйэ 
сыґыанын, санаатын этии суох  

1 

г)  проблема арыллыбатах, айымньы ис хоґооно 
эрэ кэпсэнэр  

0 

 2. Литература теорятын билии  
а) литература теориятын   ырытыытыгар 
сатабыллаахтык туґанар, суруйуутугар 
литературнай терминнэри туттар , 
литературоведтар µлэлэригэр тирэ±ирэр 

5 

б) литература теориятын билэрин кірдірір, ол 
эрээри терминнэри ситэ туЬаммат,  
литературоведтар µлэлэрин  холобурдаабат 

3 

в) уус-уран айымньыны проблемнай ырытыыга 
литературоведческэй ійдібµлµ ситэ туґаммат 

1 

г) литературоведческэй ійдібµлµ кыайан 
арыйбатах, куруубай ал±астардаах  

0 

3. Уус-уран тиэкискэ тирэ±ирии, айымньыны 
билии  

 

а) айымньыны µчµгэйдик билэр, уус-уран 
тиэкиґи ырытар, айымньыттан холобурдуур 

5 

б) уус-уран айымньыны билэр, ырытар, ол эрээри 
айымньыттан кыайан холобурдаабат 

3 

в) уус-уран айымньы чопчу ырыппат, ис 
хоґоонун эрэ кэпсииринэн муІурданар, 
айымньыттан кыайан холобурдаабат, онно 
тирэ±ирбэт, 

1 
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г) уус-уран айымньыны билбэт, тиэкискэ 
тирэ±ирбэт 

0 

4. Бэйэ санаатын  сааґылыыр сатабыла  
а) санаа утумнаах, толкуйдаах, бэйэ-бэйэтиттэн 
кытта ситимнээх 

5 

б) сорох тугэннэргэ санааа этиллиитэ ыґылла±ас, 
хатылааґыннардаах, ситимэ быста±ас 

3 

в) санаа тэнитиллибэтэх, ситимэ суох, бииртэн 
бииргэ кіґір эбэтэр хос-хос биири хатылыыр 

1 

г) ырытыы толкуйа, ситимэ суох, санаа утума суох  0 
5. Суруйуу тыла-іґі  
а) сруйуу тыла-іґі чуолкай, баай, этии 
оІоґуутугар, тылы таба суруйууга, сурук 
бэлиэтигэр ал±аґа суох эбэтэр 1 -2 сыыґалаах  

5 

б) суруйуу тыла-іґі баай, этии оІоґуутугар, 
тылы таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр µс-биэс  
дуона суох ал±астаах 

3 

в)  тыла-іґі судургу, этии оІотуутугар биэс элбэх 
ал±астаах (тылы таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр) 

1 

г) тыла-іґі мілтіх, этии оІоґуутугар олус элбэх 
ал±астаах, (таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр а±ыс-
то±ус ал±астаах) 

0 

Ґрдµк баал 30 
 
 
 
Барыта А сорудахха - 15, В - 15, С -30 уонна С - 15 =60 баал 
 
                                                                                                                                                                      
 


