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AN INTRODUCTION TO SAKHA 

 
adapted from 

 
L. N. Kharitonov 

A Self-Study Manual of the Yakut Language 
[Самоучитель якутского языка] 

 
 

PART ONE 
 

Lessons 1-40 
 

1. МАҤНАЙГЫ УРУОК (LESSON ONE) 
 
 

Тыллар (Words) 
 

бу- this 
ол- that 
манна- here, hither 
онно- there, thither 
ханна- where (int.) 
ким- who (int.) 
туох- what 
тугуй- what 
дуо- interrogative particle for yes/no questions 
суох- no, not, is absent 
баар- is, there is, is located 
кылаас- class 
остуол- table 
олоппос- chair 
ыскамыайка- bench 
түннүк- window 
оһох- stove 
аан- door 
тур- to stand 
турар- stands 
бар- to go 
кэл- to come 
олор- to sit 
олорор- sits 

 
Remarks on grammar 

 
1. In a sentence the predicate usually occurs at the end. In an interrogative sentence the 
particle дуо occurs after the predicate. 
2. Sakha makes no distintions of grammatical gender. 
3. Proper names and terms taken from Russian are written exactly as they are in Russian.  
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4. The second-person singular imperative of a verb is identical in form to the infinitive. This 
is the form that is given as the dictionary entry for a verb. 

 
 

1.1. Read and translate 
 

Бу кылаас. Манна остуол, олоппос, ыскамыайка баар. Онно оһох турар. Бу аан баар. Бу 
Ньургун олорор. Онно Кэскил олорор. Ол Айаана турар. Айаана, кэл, манна олор. 
Нарыйа, бар, онно тур. Бу тугуй? Бу кылаас. Манна туох баар? Манна остуол, олоппос, 
ыскамыайка баар. Ол түннүк. Аан ханна баар? Аан бу баар. Манна ким олорор? Манна 
Ньургун олорор. Сайаана ханна олорор? Сайаана онно олорор. Айаана олорор дуо? 
Суох, Айаана турар. Ол ким турар? Ол Сайаана турар. Манна Айта баар дуо? Суох, 
манна Айта суох.  

 
1.2. Compose questions and answer them 

 
1 2 3 

Остуол ханна баар 
Олоппос  турар 
Түннүк   
Аан    
Оһох   

 
1 2 3 4 

Манна ыскамыайка баар дуо 
Онно оһох   
 аан   
 түннүк   

 
 

1.3. Translate into Sakha 
 

What is this? It is a stove. What is standing there? There stands a table. Who is sitting there? 
There sits Ñurgun. Where is Kaskil? Kaskil is standing there. Is Ayaana here? No, Ayaana is 
not here. Is Ayta here? Ayta is sitting there. Who is standing there? Sayaana is standing there.  
 
Naryya, go, sit there. Come, Sayaana, sit here.  

 
 

2. ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

биир- one 
икки- two 
үс- three 
түөрт- four 
биэс- five 
хас- how much? 
паарта- bench 
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ыскаап- closet 
кинигэ- book 
харандаас- pencil 
киһи- person 
кыыс- girl 
уол- boy 
аах- to read 
ааҕар- reads 
суруй- to write 
суруйар- writes 
барда- went 
кэллэ- came 
тугу гынар- what is he/she/it doing? 
элбэх- many, much 
уонна- and 
ити- this 
 

Remarks on grammar 
 

1. The basic elements from which a word is built are the stem and the affix. In Sakha the stem 
is usally an independent word: олоппос, бар, баар. Words are formed from the stem and are 
altered by means of affixes. These are always joined to the stem to their right: олоппос + ко, 
бар + да, баар + ый, олор + ор + уй. 
 
2. The predicate of an interrogative sentence very often takes a special interrogative affix: бу 
ким + ий?, туох баар + ый?, ким турар + ый? 
 
DIVISION OF VOWELS. In Sakha the use of vowel sounds obeys specific rules, depending on 
the particularities of pronunciation of the different vowels. The vowel sounds of Sakha are 
divided according to their pronunciation into the following basic groups: 
 

BACK VOWELS: а, ы, о, у 
FRONT VOWELS: э, и, ө, ү 
 
WIDE VOWELS: а, э, о, ө  
NARROW VOWELS: ы, и, у, ү 
 

The pronunciation of back and front vowels differs according to the position of the tongue. 
For the former the tongue is somewhat pulled back in the mouth, and for the latter it is pushed 
noticeably forward. This can be observed in sounding out the vowels in the following pairs: 
 

а/э, ы/и, о/ө, у/ү 
 
The pronunciation of wide and narrow vowels differs according to the wideness of the 
opening of the mouth. For the former the mouth opens wider, for the latter the mouth is much 
less widely opened. You can observe this by pronouncing the vowels in the following pairs: 
 

а/ы, э/и, о/у, ө/ү 
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 In addition, vowels are also distinguished, according to the role of the lips in their 
pronunciation, into non-labialized and labialized. The non-labialized vowels are а, ы, э, и, 
and the labialized vowels are о, у, ө, ү.  
 
Diphthongs are divided into back (ыа, уо) and front (иэ, үө), and into nonlabialized (ыа, иэ) 
and labialized (уо, үө).  
 
The division of vowels can be memorized with the help of the diphthongs: (1) in all 
diphthongs, the first vowel is narrow, and the second vowel is wide; (2) the diphthongs ыа 
and уо are composed from back vowels, while иэ and үө are composed from front vowels.  
 
In Russian loan words, е is considered a front vowel, while а, ё, ю, and я are back vowels.  
 
Everything that has been said about the division of vowels may be summarized as follows: 
 
 BACK BACK FRONT FRONT 
 Non-labialized Labialized Non-Labialized Labialized 
Wide а о э ө 
Narrow ы у и ү 
Diphthongs ыа уо иэ үө 
 
 
 

2.1. Read and translate 
 
Кылааска биир остуол, үс олоппос турар. Биир аан, икки оһох, биэс түннүх баар. Икки 
ыскаап баар. Кылааска элбэх паарта турар. Биир паартаҕа икки киһи олорор. Остуолга 
түөрт кинигэ уонна биир харандаас баар. Кэскил олоппоско олорор. Биир уол турар 
уонна ааҕар.  
 
Бу кылааска хас түннүк баарый? Бу кылааска биэс түннүк баар. Ол паартаҕа биир киһи 
олорор. Ити кыыс тугу гынар? Ити кыыс суруйар. Бу ыскаапка туох баарый? Бу 
ыскаапка кинигэ баар. Ыскаапка кинигэ элбэх дуо? Ыскаапка кинигэ элбэх. Харандаас 
ханна баарый? Харандаас остуолга баар. Кэскил ханна барда? Кылааска олорор. Ити 
киһи тугу гынарый? Ааҕар. Ити ким кэллэ? Ньургун кэллэ.  
 
Кэл, бу олоппоско олор уонна аах. Айаана, ол паартаҕа олор уонна суруй. Ньургун, 
манна кэл. Кэскил, онно тур.  
 

 
2.2. Compose sentences and translate them 

 
Write five sentences 

1 2 3 4 5 
Бу кылааска икки түннүк баар 
Ити ыскаапка биир  кинигэ турар 
Ол паартаҕа түөрт уол олорор 
 остуолга биэс киһи  
 олоппоско үс оһох  
 ыскамыайкаҕа  кыыс  
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   харандаас  
 

Write six sentences 
1 2 3 

Кылааска ким баарый 
Остуолга туох олороруй 
Ыскамыайкаҕа  турарый 
Ыскаапка   

 
 

2.3. Translate into Sakha 
 
Who is in this classroom? There are many people in this classroom. Where is Kaskil? Kaskil 
is sitting in the classroom. What is in the classroom? In this classroom there are one table, 
three chairs, one cabinet, and many benches. How many windows are there here? Here there 
are five windows. Where does the stove stand there? There is the stove. What is on the table? 
On the table are a book and a pencil. What is this? It is a door. Who is sitting on that bench? 
There is one girl sitting there. Where is Ayaana? Ayaana left.   
 

2.4. Find all of the words in Lesson Two with affixes 
 

Write them out in columns according to the similarity of the meaning of the adjectives. 
Underline the affixes, and be attentive to the change in form of one and the same affix as it 
occurs in different words.  
 
 
 

3. ҮҺҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 

оскуола- school 
тэтэрээт- notebook 
кини- he, she, it 
эмиэ- also, too 
уруучука- pen 
чэрэниилэ- ink 
чэрэниилэ иһитэ- ink pot 
дуоска аттыгар- near the blackboard 
үчүгэй- good 
куһаҕан- bad 
үөрэнэр- studies 
сытар- lies 
эн- you (sing.) 
хайдах- how 
үчүгэйдик- well (adv.) 
куһаҕаннык- poorly 
учуутал- teacher  
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Remarks on grammar 
 

THE LAW OF VOWEL HARMONY. In Sakha, within a single word only certain vowels can be 
combined with one another. Vowels are in this respect subject to the law of vowel harmony. 
This law may be expressed in the following two fundamental observations.  
 
1. If, in the first syllable of the word, there is a back vowel, there must be back vowels in the 
following syllables as well. And, in turn, if in the first syllable of the word there is a front 
vowel, it may be followed only by front vowels. In this way, words in Sakha are composed 
only of back vowels or only of front vowels. 
 
2. A wide vowel may be followed only by a wide vowel or by a narrow vowel that correponds 
to it. A narrow vowel may be followed only by a narrow vowel or by a wide vowel that 
corresponds to it. This observation may be illustrated by the following table: 
 
If in the first syllable 
there is an: 

then in the next 
syllable there may be 
an: 

If in the first syllable 
there is an: 

then in the next 
syllable there maybe 
a: 

а а, ы, or ыа ы ы, а, or ыа 
э э, и, or иэ и и, э, or иэ 
о о, у, or уо у у, а, or уо 
ө ө, ү, or үө ү ү, э, or үө 

 
With diphthongs one must take the first vowel into consideration. In this way, уо is followed 
by у or а, үө is followed by ү or э. For example уол-га, остуол-га, үө-рэн, бөһүө-лэк. 
 
As a result of the law of vowel harmony, affixes occur with four different vowels, depending 
on the vowel of the finally syllable of the stem. Here either only the wide vowels (тур-ар, 
кэл-эр, олор-ор, көр-өр) or only the narrow vowels (аан-ы, тэтэрээт-и, остуол-у, үүт-ү) 
undergo a change.  
 

 
3.1. Read and translate 

 
Бу оскуолаҕа элбэх киһи үөрэнэр. Кэскил эмиэ манна баар. Кини кылааска олорор. 
Паартаҕа чэрэниилэ иһитэ турар, тэтэрээт уонна уруучука сыталлар. Кэскил кинигэ 
ааҕар. Олоппоско учуутал олорор. Остуолга кинигэ, харандаас уонна тэтэрээт баар. 
Кэскил, эн тур уонна аах. Кэскил ааҕар. Кини үчүгэйдик ааҕар. Айаана, эн аах. Айаана 
эмиэ ааҕар. Кини куһаҕаннык ааҕар. Сайаана, эн дуоскаҕа бар. Сайаана дуоскаҕа барар. 
Кини дуоска аттыгар турар уонна суруйар. Сайаана үчүгэйдик суруйар. Кини 
үчүгэйдик үөрэнэр.  
  
Манна үчүгэй оскуола баар. Ити куһаҕан харандаас. Үчүгэй харандаас бу сытар. Бу 
уруучука үчүгэй, ол уруучука куһаҕан.  
 
 

3.2. Answer the questions 
 

Бу оскуолаҕа ким үөрэнэр? Кэскил ханна үөрэнэрий? Паартаҕа туох баарый? Кэскил 
тугу гынар? Остуол аттыгар ким олорор? Остуолга туох баарый? Кэскил хайдах ааҕар? 
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Айаана тугу гынар? Кини хайдах ааҕар? Сайаана ханна барда? Кини тугу гынар? 
Сайаана хайдах суруйарый? 
 
Кэскил ханна олорор? Тэтэрээт ханна сытар? Чэрэниилэ иһитэ ханна турарый? Дуоска 
аттыгар ким турарый? Остуол аттыгар ким олороруй?  
 
 

3.3. Compose sentences 
 

1 2 3 
Учуутал олоппоско олорор 
Кэскил паартаҕа үөрэнэр 
Кинигэ остуолга турар 
Чэрэниилэ иһитэ оскуолаҕа сытар 
Тэтэрээт  баар 

 
 

1 2 3 4 
Манна икки кинигэ баар 
Онно үчүгэй тэтэрээт олорор 
Оскуолаҕа  куһаҕан харандаас үөрэнэр 
Остуолга элбэх уол турар 
Кылааска үс кыыс сытар 
Ыскамыайкаҕа  учуутал  
 

1 2 3 
Бу кыыс хайдах ааҕарый 
Ити уол  үөрэнэрий 
Кэскил  суруйарый 
 
 

3.4. Translate into Sakha  
 

Where does Kaskil study? He studies in the school. How does he study? He studies well. Who 
is in the classroom? In the classroom there are many boys and girls. Where is the teacher? He 
is sitting by the table on a chair. What is on the table? On the table there is an ink-pot, a 
notebook, and a pen. Who is sitting on the bench? Kaskil and Ayaana are sitting on the bench. 
Who is standing by the board? Sayaana is standing by the board. What is she doing? She is 
writing. How does she write? She writes well. This is a good pencil, that pencil is bad. On the 
shelf there is a good book. On the table lies a book. It is also good.  
 
 

3.5. Find five words from Lesson 3 with back vowels, and five with front vowels 
 
 
 

3.6. Add an interrogative affix 
 

Манна ким турар? 
Онно туох сытар? 
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Бу ким олорор? 
Манна ким үөрэнэр? 
Ким суруйар? 
Ким ааҕар?  
 
 
 

4. ТӨРДУС УРУОК 
 
 

Тыллар 
 

муоста- floor 
муннук- corner 
улахан- large 
кыра- small 
кыһыл- red 
ханнык- which 
бары- all, every 
көр- (imp.) look!, (inf.) to look 
көруҥ- you (pl.) look  
эт- (imp.) speak! (inf.) to say 
эт эрэ- tell me (casual, in conversation) 
билэр- knows 
бүгүн today 
сахалыы- in Sakha 
нууччалыы- in Russian 
кыыс даҕаны- and the girl  
 

Remarks on grammar 
 

1. THE VERB STEM. The root of the verb is the imperative form of the second-person singular: 
тур - stand; олор - sit; көр - look; сыт - lie. All variations of composition and alteration of 
the verb are formed from this root and by means of the addition of affixes: туруу - standing; 
көрүү - viewing, review; көрөөччү - observer; турар - he stands; көрбөт - he does not look.  
 
The stem of the Sakha verb is generally translated into English by the infinitive form: тур - to 
stand; олор - to sit; көр - to look.  
 
2. THE IMPERATIVE FORM OF THE SECOND-PERSON PLURAL. This is formed from the stem of the 
verb with the help of the affix -ҥ (-ыҥ), which undergoes the following changes: 
(a) the affix -ҥ comes after vowels: аһаа - аһааҥ (you (pl.) eat!); кэпсээ - кэпсээҥ (you (pl.) 
converse!), and so on.  
(b) the affix -ыҥ (-иҥ, -уҥ, -үҥ) comes after consonants: бар - барыҥ, кэл - кэлиҥ, олор - 
олоруҥ, көр - көрүҥ. 
 
3. FORM OF THE THIRD-PERSON PRESENT SINGULAR. This form, from stems that finish with a 
consonant, is formed with the help of the affix -ар, which yields four variants of the vowel 
depending on the final consonant of the stem: -ар, -эр, -ор, -өр. For example: сыт - сытар, 
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бил - билэр, олор - олорор, көр - көрөр. Change of the vowel in the affix occurs in 
accordance with the second observation of the law of vowel harmony (see Lesson 3).  
 
 

4.1. Read and translate 
 

Бу оскуола улахан дуу, кыра дуу? Бу оскуола улахан. Бу оскуолаҕа кыыс үөрэнэр дуу, 
уол уөрэнэр дуу? Манна кыыс даҕаны, уол даҕаны үөрэнэр. Манна учуутал биир дуу, 
элбэх дуу? Манна учуутал элбэх. Ити учуутал сахалыы билэр дуо? Кини сахалыы 
үчүгэйдик билэр. Бүгүн сахалыы уруок баар дуо? Бүгүн сахалыы даҕаны, нууччалыы 
даҕаны уруок баар. Кэскил бүгүн уруокка кэллэ дуо? Кэскил баар, ол ыскамыайкаҕа 
олорор. Кини сахалыы хайдах үөрэнэрий? Кини сахалыы үчүгэйдик үөрэнэр. Ол 
ханнык кыыс турарый? Ол Айаана. Кини эмиэ сахалыы үөрэнэр. Кини сахалыы 
үчүгэйдик билэр. Эн сахалыы эт эрэ: бу тугуй? Бу харандаас. Ханнык харандааһый? Бу 
кыһыл харандаас. Ол дуоска хайдаҕый? Ол дуоска хара. Муннук ханна баарый? 
Муннук ити баар. Муннукка туох турарый? Муннукка оһох турар. Оһох аттыгар туох 
баарый? Оһох аттыгар аан баар. Дуоска ханна турарый? Дуоска муостаҕа турар.  

 
 

4.2. Pronounce the words 
 
эн онно үс кыыс 
эт олоппос үчүгэй биир 
элбэх ол үчүгэйдик учуутал 
кэллэ олор бүгүн сахалыы 
билэр олорор түннүк нууччалыы 

 
 

4.3. Compose five sentences 
 

Оскуолаҕа биир маҥан кылаас турар 
Кылааска икки улахан остуол сытар 
Остуолга түөрт кыра түннүк баар 
Муннукка үс хара оһох  
Муостаҕа биэс үчүгэй харандаас  
Ыскаапка  кыһыл олоппос  

 
 

4.4. Add an interrogative affix to the predicate 
 

Кэскил ханна гынар-ый 
Айаана хайдах үөрэнэр 
Сайаана тугу олорор 
Кинигэ  билэр 
Аан  сытар 
  көрөр 

 
 

4.5. From the verb stem in parentheses, give the third-person present singular using the 
affix -ар 
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Остуолга чэрэниилэ иһитэ (тур). Паартаҕа биир тэтэрээт (сыт). Кэскил олоппоско 
(олор). Учуутал тэтэрээт (көр). Айаана үчүгэйдик (үөрэн). Бу кыыс сахалыы үчүгэйдик 
(бил). Кини сахалыы (аах) уонна (суруй).  
 
 

4.6. Translate 
 

Дуоскаҕа көруҥ! Кэскил, эн эмиэ көр. Бары олоруҥ уонна суруйуҥ! Айаана уонна 
Сайаана, манна кэлиҥ, дуоска аттыгар туруҥ! Дуоскаҕа суруйуҥ. Кэскил уонна 
Туйаара, ааҕыҥ!  

4.7. Translate into Sakha 
 

1. Many people study in this classroom. This classroom is large. Here stand many benches 
and seats. In the classroom stand one large blackboard, one small table, and three chairs. In 
the corner there is a large white stove. Next to the door there is a black closet. In the 
classroom there are five large windows. 
 
2. Kaskil sits on the bench. He is studying Sakha. He reads and writes well in Sakha. On the 
bench there stands an ink-pot and there lies a notebook. Kaskil is writing. Ayaana is also 
sitting on the bench and writing. She also knows Sakha well. The teacher is sitting on a chair. 
He is looking at a notebook.  

 
5. БЭҺИС УРУОК 

 
Тыллар 

 
оҕо- child 
оҕолор- children 
эр киһи- man 
дьахтар- woman 
оҕонньор- old man 
эдэр- young 
дьон- people 
улахан дьон- adults 
үөрэх- studies 
кэпсэт- to converse 
эмээхсин- old lady 
аат- name 
аата- his name 
кырдаҕас- old 
орто- middle 
үрдүкү- high 
киэһээҥи - evening (adj.) 
 

Remarks on grammar 
 

1. THE BASIC FORM OF THE AFFIX AND ITS VARIANTS. In all affixes, it is not only the vowels 
that change (see Lesson 3). Depending on the final letter of the stem, the affix's initial 
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consonant changes as well. At the beginning of a single affix there may be between three and 
five different consonants. In this way, an affix may have up to 20 different forms (5 x 4). 
 
The basic form of any affix is considered to be the one that follows a terminal vowel sound of 
the stem (e.g., паарта-лар). All other forms of the affix are considered variants of the basic 
form: -тар, -дар, -нар, and so on. 
 
2. THE FORM OF THE PLURAL AFFIX. The plural is formed by means of the affix -лар. This affix 
yields 16 variants: 
 
 Terminal letter of the 

stem 
Form of the affix Examples 

1. Vowels and 
diphthongs 

-лар, -лэр, -лор, -
лөр 

паарталар, 
кинигэлэр, оҕолор, 
бөрөлөр (wolves) 

2. Voiceless 
consonants: к, п, с, т, 
х 

-тар, -тэр, -тор, -төр харандаастар, 
түннүктэр, оһохтор, 
өтөхтөр (manor 
houses) 

3. й, р -дар, -дэр, -дор, -
дөр 

сарайдар, 
үчүгэйдэр, 
томтордор 
(hillocks), көтөрдөр  
(birds) 

4. Nasal consonants: м, 
н, ҥ 

-нар, -нэр, -нор, -
нөр 

ааннар, тииҥнэр, 
ороннор (beds), 
бөдөҥнөр (the 
powerful) 

 
The affix -лар forms the plural of both nouns and adjectives. It also forms the plural of the 
third-person present-tense verb. Here the affix -лар is added to the affix -ар characteristic of 
the third-person present singular. The terminal р is assimilated and transformed into an л. In 
this way we obtain тур + ар + лар = тураллар; кэлэр - кэлэллэр; олорор - олороллор; 
көрөр - көрөллөр. 
 
3. AGREEMENT IN NUMBER OF THE PREDICATE. If the subject has the plural form, the predicate 
takes that form as well: оҕо суруйар - оҕолор суруйаллар; оһох улахан - оһохтор 
улаханнар.   
 
 

5.1. УӨРЭХ 
 

Советскай Союзка киһи барыта үөрэнэр. Кыра оҕолор начальнай оскуолаҕа үөрэнэллэр. 
Улахан оҕолор уонна эдэр дьон орто оскуолаҕа, техникумга, үрдүкү оскуолаҕа 
үөрэнэллэр. Киэһэҥҥи оскуолаҕа улахан дьон үөрэнэллэр. Онно эр киһи, дьахтар уонна 
кырдаҕас даҕаны үөрэнэр.  
 
Бу дьахтар киэһэҥҥи оскуолаҕа үөрэнэр. Кини аата Сайаана. Ити эр киһи эмиэ онно 
үөрэнэр. Кини аата Кэскил. Бу оскуолаҕа сахалыы уонна нууччалыы үөрэнэллэр. Ол 
оҕонньор нууччалыы үчүгэйдик кэпсэтэр. Эмээхсин эмиэ нууччалыы билэр.  
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5.2. Answer the questions 
 

Ханна киһи бары үөрэнэрий?  
Кыра оҕо ханна үөрэнэрий? 
Улахан оҕо уонна эдэр киһи ханна үөрэнэр?  
Улахан киһи ханна үөрэнэр?  
Киэһэҥҥи оскуолаҕа ким үөрэнэрий?  
Бу дьахтар аата кимии? 
Ити киһи аата кимий?    
 

5.3. Compose sentences 
 

Compose 5 sentences 
1. 2. 3. 

Оҕолор манна сыталлар 
Түннүктэр онно бааллар 
Остуоллар кылааска тураллар 
Кинигэлэр ыскаапка олороллор 
Харандаастар остуолга  
Оһохтор   
Тэтэрээттэр   

 
Compose 5 sentences 

1. 2. 3. 
Эмээхсин ханна баалларый 
Оҕолор	  баарый 
Дьахтар  турарый 
Оҕонньор  туралларый 
Ыскамыайкалар  олороруй 
Олоппостор   

 
Compose 3 sentences 

1. 2. 3. 4. 
Ити кыыс сахалыы кэпсэтэллэр 
Бу уол нууччалыы кэпсэтэр 
Ол оҕолор  билэр 
 дьон  билэллэр 
 дьахтар   

 
Compose 3 sentences 

1. 2. 3. 
Бу оһохтор улахан 
Ити түннүк улаханнар 
Ол харандаастар үчүгэй 
 олоппостор үчүгэйдэр 
 кинигэлэр кыра 
 тэтэрээт кыралар 
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 оһох  
 
 

5.4. Rewrite in the plural form 
 

Манна оҕо олорор. Бу оҕо үөрэнэр. Ити оһох маҥан. Ол дуоска хара. Бу кинигэ үчүгэй. 
Олоппос кыра, остуол улахан. Учуутал кылааска баар. Кини нууччалыы кэпсэтэр. 
Ыскаапка кинигэ сытар. Түннүк кыра, аан улахан. 
 

 
5.5. Pronounce the following words 

 
ыскамыайка 
биэс 
 
уол 
остуол 
уонна 
суох 
туох 
 
үөрэн 
үөрэх 
түөрт 
 

5.6. Translate into Sakha 
 

Those children are all studying. The teacher sits by the table, the children sit on the bench. 
The chidren speak in Sakha and in Russian. This boy's name is Keskil. That girl's name is 
Ayaana. On the table lie notebooks, pens, pencils, and books. The pencils are black, the pens 
are white. Here is a good pencil. All those books are good. 
 
Does this old woman know Russian? Does that old man speak Sakha? Is this man writing? Is 
that woman reading? What are these children doing? How does that girl study? What is that 
boy's name?  
 
 

6. АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

дьиэ- home, house 
хос- room 
дьиэҕэ- at home, to the home 
кэргэн- family 
орон- bed 
лаампа- lamp 
хаһыат- newspaper 
эһиги- you (pl.) 
аһаа- to eat 
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утуй- to sleep 
утуйма- don't sleep 
эрдэ- early 
хойут- late 
түргэнник- quickly 
бытаннык- slowly  
 

Remarks on grammar 
 

1. THE NEGATIVE FORM OF THE IMPERATIVE VERB. Every verb has a positive and a negative 
form. The latter is formed by means of an affix added to the stem. Imperative verbs in the 
second-person singular are formed in the following way: 
 
 Terminal sound of 

stem 
Affix Examples 

1. Vowel -ма, -мэ, -мо, -мө аһаама (don't eat!), 
кэпсээмэ (don't 
tell!), тохтоомо 
(don't stop!), 
төлөөмө (don't pay!) 

2. Consonant -ыма, -имэ, -ума, -
үмэ 

барыма, кэлимэ, 
олорума, көрүмэ 

In the plural the same affix, -ма or -ыма, is used, with the sole different that a further ҥ is 
added: аһаамаҥ - don't eat! (pl.), тохтоомоҥ don't stop! (pl.), барымаҥ - don't go! (pl.), 
олорумаҥ - don't sit! (pl.). 

2. THE DIRECT OBJECT IN THE FORM OF THE NOUN STEM. A direct object signifying a thing in its 
general or generic sense may keep the form of the stem (rather than taking the accusative 
case): хаһыат ааҕар - “reads a newspaper (some newspaper or other)”, тэтэрээт көрөр - 
“looks at a notebook (some notebook or other)”, сурук суруйар - “is writing a letter (some 
letter or other)”.  

6.1. Дьиэҕэ 

Бу дьиэ баар. Манна биир кэргэн олорор. Бу дьиэҕэ үс хос баар. Икки хоско оронньор 
тураллар. Биир хоско улахан остуол баар. Остуолга лаампа турар. Остуол аттыгар биир 
эр киһи хаһыат ааҕар. Биир дьахтар кинигэ ааҕар. Кини аттыгар икки кыра оҕо олорор. 
Биир эдэр киһи эмиэ кинигэ ааҕар. Кини техникумҥа үөрэнэр. Биир кыыс суруйар. 
Кини оскуолаҕа үөрэнэр. Оһох аттыгар кырдаҕас оҕонньор олорор. Ороҥҥо эмээхсин 
сытар.  

Эмээхсин, тур, утуйма! Кэл, аһаа! Оҕолор, эмиэ аһааҥ! Бары олороллор уонна 
аһыыллар. Уол түргэнник аһыыр. Эмээхсин бытаннык аһыыр. Оҕонньор эмиэ 
бытанник аһыыр. Дьон аһыыллар уонна утуйаллар. Улахан дьон хойут утуйаллар эрдэ 
тураллар.  

Түргэнник аһаама, бытааннык аһаа! Онно көрүмэ, манна көр! Эһиги манна олорумаҥ, 
онно барыҥ. Эрдэ туруҥ уонна оскуолаҕа түргэнник барыҥ. Остуолга олорума, 
олоппоско олор. Бары туруҥ! Бары олоруҥ! Үчүгэйдик суруйуҥ, куһаҕаннык 
суруйумаҥ. Эн эмиэ куһаҕаннык суруйума. Кылааска кэпсэтимэҥ! Эн эмиэ кэпсэтимэ.  
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6.2. Pronounce the words 
 

аһыыр, аһаа, киһи, оһох, хаһыат, эһиги, оҕо 
 
оҕолор, ааҕар, паартаҕа, оскуолаҕа, куһаҕан, куһаҕаннык 
 
барыҥ, кэлиҥ, олоруҥ, көруҥ, ааҥҥа, ороҥҥо. 
 
дьиэ, дьахтар, дьон, дьоннор, кырдаҕас, оҕонньор 
 

 
6.3. Answer the questions 

 
Бу дьиэҕэ ким олороруй?  
Манна хас хос баарый?  
Хосторго туох баарый?  
Остуолга туох турарый?  
Остуол аттыгар ким олорор? 
Кини тугу гынар? 
Уонна ким баарый? 
Кинилэр тугу гыналлар?  
Эдэр киһи ханна үөрэнэрий?  
Кыыс ханна үөрэнэрий?  
Оһох аттыгар ким олорор?  
Ороҥҥо ким сытарый?  
Ким түргэнник аһыырый? 
Ким бытаннык аһыырый? 
Ким эрдэ утуйарый? 
Ким хойут утуйарый? 
 
 

6.4. Compose sentences 
 

Write 5 sentences 
1. 2. 3. 

Эн куһаҕаннык суруйуҥ 
Эһиги үчүгэйдик ааҕыма 
 түргэнник суруй 
 бытааннык ааҕыҥ 
  аһаамаҥ 
  аһаа 
  суруйумаҥ 
 

Write questions and answers 
1. 2. 3. 

Эмээхсин хайдах үөрэнэллэр 
Уол  олороллор 
Оҕонньор  ааҕар 
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Кыыс  суруйар 
Оҕолор  кэпсэтэр 
Дьоннор  көрөр 
  аһыыр 

 
 

6.5. Use the negative form of the verb 
 
Эрдэ тур. Түргэнник бар. Бытаннык ааҕыҥ. Маана сытыҥ. Онно көр. Дуоскаҕа суруй. 
Оһох аттыгар туруҥ. Дьиэҕэ олор. Манна кэлиҥ. Түргэнник аһаа. 
 
 

6.6. Translate into Sakha 
 

In this home there lives one large family. Here there are many children. This old man knows 
Russian and Sakha well. He is reading the newspaper. This girl reads well. She reads well and 
fast. That girl is small. She reads slowly. The children go early to school. 
 
Everyone stand up! Sit down. Keskil, go to the board! Write (sing.) on the board, everybody 
look (pl.). Do not write (sing.) quickly, write (sing.) slowly. Everybody, don't read (pl.), you 
read (sing.).  
 

7. СЭТТИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

аҕа- father 
аҕам- my father 
аҕаҥ- your father 
аҕата- his/her father 
ийэ- mother 
эһэ- grandfather 
эбэ- grandmother 
кэпсиир- tells 
үлэлиир- works 
истэр- listens 
ыалдьар- hurts, is ill 
киэһэ- evening, in the evening 
сарсын- tomorrow 
мин- I  
мин аҕам- my father 
миэхэ- to me 
 
 

Remarks on grammar 
 

1. THE FORM OF POSSESSION IN THE SINGULAR. Possession of an objet by a person or by 
another object is most often expressed in Sakha by means of possessive affixes, which 
correspond in meaning to the English possessive pronouns my, your, and so on. These affixes 
differ according to person and number. In the singular they express the sense of my, your, his, 
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her, its, and in the plural they express our, your, their. Examples: аҕа - father, аҕам - my 
father, аҕаҥ - your father, аҕата - his/her father. 
 
The singular possessive is formed by means of the following affixes: 
 

Person Following a 
terminal noun 

Following a 
terminal consonant 

Examples 

1. (my) -м -ым, -им, -ум, -үм аҕам, ийэм, оҕом, 
төбөм, аатым, этим 
(my meat), уолум, 
үүтүм (my milk) 

2. (your) -ҥ -ыҥ, -иҥ, -уҥ, -үҥ аҕаҥ, ийэҥ, оҕоҥ, 
төбөҥ, аатыҥ, этиҥ, 
уолуҥ, үүтүҥ 

3. (his, her, its) -та, -тэ, -то, -тө -а, -э, -о, -ө аҕата, ийэтэ, оҕото, 
төбөтө, аата, этэ, 
уола, үүтэ 

 
The possessive form is widely used in Sakha. It is often strengthenes by a personal pronoun 
standing in front of the noun that is in the possessive form: мин аҕам - my father, эн эбэҥ - 
your grandmother, кини оҕото - her child. However, in the first and second persons the 
personal pronoun may also be absent: Аҕаҥ кэллэ - Your father came; Оҕом үөрэнэр - My 
child is studying. 
 
Possessive affixes may also be added to stems in the plural: харандаастар-ым - my pencils,  
кинигилэр-иҥ - your books, оҕолор-о - her children. 
 
2. DOUBLE FUNCTION AS NOUN AND ADVERB. Certain nouns having to do with time and space 
may, without any change in their form, take on the meaning of adverbs: Киэһэ буолла - 
Evening arrived; Киэһэ ааҕар - He reads in the evening. Such a dual function is also 
characteristic of the following words, among others: кыһын - winter, in the winter; сайын - 
summer, in the summer; ыраах - distant, distantly; and so on.  
 
 

7.1. Кэпсэтин / Conversation  
 

“Эн эһэҥ, эбэҥ бааллар дуо?” 
“Бааллар.” 
“Кинилэр кырдаҕастар дуо?” 
“Кинилэр кырдаҕастар.” 
“Кинилэр үлэлииллэр дуо?” 
“Эһэм кырдаҕас да үлэлиир, эбэм ыалдьар.” 
“Аҕаҥ ханна үлэлиир?” 
“Аҕам колхозка үлэлиир.” 
“Ийэҥ тугу гынар?” 
“Ийэм эмиэ колхозка үлэлиир.” 
“Эн ийэҥ ааҕар, суруйар дуо?” 
“Кини ааҕар даҕаны, суруйар даҕаны.” 
“Кини нууччалыы билэр дуо?” 
“Нууччалыы эмиэ билэр.” 
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“Кэскил аҕата ханна үлэлиирий?” 
“Кини тракторист.” 
“Кини ийэтэ үлэлиир дуо?” 
“Кэскил ийэтэ, эһэтэ, эбэтэ бары үлэлииллэр.” 
 
 

7.2. Киэһэ 
 

Киэһэ дьон бары дьиэҕэ олороллор. Аҕам хаһыат ааҕар уонна кэпсиир, улахан дьон 
истэллэр. Оҕолор уруок ааҕаллар уонна суруйаллар. Эбэм кэпсиир, кыра кыыс истэр. 
Хойут бары аһыыллар уонна утуйаллар. Оҕолор түргэнник утуйаллар. Кинилэр сарсын 
оскуолаҕа эрдэ бараллар. 
 

7.3. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин аҕаҥ колхозка үлэлиир 
Эн ийэтэ оскуолаҕа сытар 
Кини эбэтэ остуолга баар 
 кинигэҥ ыскаапка олорор 
 тэтэрээтим ороҥҥо  
 эһэм   

 
 

7.4. Rewrite the sentences 
Add the appropriate possessive affix to the stem given in parenthases.  

Then translate the sentences into English. 
 

Мин (аат) Кэскил. Ити уол (эбэ) ыалдьар. Бүгүн мин (аҕа) оскуолаҕа барар. Сарсын эн  
(эһэ) колхозка барар. Сайаана (орон) бу турар. Эн (остуол) онно турар. Ити дьахтар 
(оҕо) манна үөрэнэр. Бу дьиэ (аан) икки. Ол оҕонньор (уол) үс. Эн (уол) үчүгэйдик 
үөрэнэр. 
 

7.5. Translate and write out from memory 
 

School. Class. Table. Chair. Bench. Cabinet. Pencil. Book. Teacher. Read (imp. sing.). Write 
(imp. sing.). Stand up (imp. sing.). Sit down (imp. sing.). Go out (imp. sing.). There (thither). 
Come here. The boy reads. The girl writes.  
 
 

7.6. Translate into Sakha 
 

My book is here. Keskil's book is lying on the table. The teacher's table stands there. Your 
grandmother came here. My grandfather went to school. This boy's name is Ñurgun. That 
girl's name is Sayaana. This man's son is studying. Does your son study? Does your mother 
work? Is your grandmother not ill? Is my book good? Is your notebook good?  
 

8. АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
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убай- older brother 
быраат- brother 
доҕор- friend  
атас- friend, acquaintance 
эр- husband 
ойох- wife  
балтым- my older sister 
оонньоо- to play 
ыллаа- to sing 
кэпсээ- to tell, to relate 
улаханнык- strongly, forcefully, seriously 
кыратык- a little, not much 
ытаа- to cry 
ытыыр- he/she/it cries 
аҕас- older sister 
иккиэн- both 
өссө- still, also 
түксү- sufficient, enough 
 
 

Remarks on grammar 
 

1. FORMATION OF THE THIRD-PERSON PRESENT-TENSE VERB FROM STEMS WITH LONG VOWELS. 
This is formed by means of the affix -ыыр (иир, -уур, -үүр). Here the final wide and long 
vowel of the stem merges with the narrow vowel of the affix and disappears: аһаа + ыыр =  
аһыыр (eats), үлэлээ + иир = үлэлиир (works), тохтоо + уур = тохтуур (stops, remains), 
төлөө + үүр = төлүүр (pays). The third-person present plural of these verbs is formed 
according to the general rule (see Lesson 5): аһыыллар, үлэлииллэр, тохтууллар, 
төлүүллэр. 
 
2. TRANSFORMATION OF THE TERMINAL CONSONANTS К, П, Х, С. The consonants к, п, х, с, 
when they occur at the end of a stem, preceding an affix that begins with a vowel, transform, 
respectively, into г, б, ҕ, һ: түннүк - түннүгүм, ыскаап - ыскаабым, оһох - оһоҕум, кыыс - 
кыыһым.  
 
In the terminal combinations лт and рт, in such situations т is voiced, that is, it transforms 
into a д: булт - булдум (my quarry, my prey), түөрт - түөрдүм (I am four years old).  
 
3. VOWELS IN THE VOCATIVE CASE (REINFORCED ADDRESS). The vowel of the final syllable is 
lengthened: аҕа - аҕаа, эбэ - эбээ, доҕор - доҕоор. Here narrow vowels frequently transform 
into diphthongs:  аҕаһым - аҕаһыам, доҕорум - доҕоруом, and so on.  
 
 

8.1. Мин дьонум 
 

Мин дьонум элбэхтэр. Эһэм уонна эбэм иккиэн бааллар. Аҕам учуутал, ийэм колхозка 
үлэлиир. Убайым эмиэ учуутал. Кини ойоҕо тракторга үлэлиир. Аҕаһым колхозка 
үлэлиир, кини эрэ совет председателэ. Быраатым уонна балтым үөрэнэллэр. Кыра 
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балыстарым уонна бырааттарым дьиэҕэ олороллор. Киэһэ бары дьиэҕэ кэлэллэр. Аҕам 
хаһыат, кинигэ ааҕар. Оҕолор эмиэ ааҕаллар, суруйаллар. Кыра оҕолор оонньууллар.  
 
Онно ким ытыыр? Ньургун ытыыр. Ньургун, ытаама! Кэл, манна олор! Ньургун кэлэр 
уонна олорор. Эбэм Ньургуҥҥа кэпсиир. Ньургун истэр. Эбээ, өссө кэпсээ, кыратык! 
Эһээ, эн кэпсээ! Эһэм эмиэ кэпсиир. Ньургун, түксү! Бар, оонньоо! Ньургун барар 
уонна оонньуур. 
 
Кэскил! Эн улаханнык ааҕыма, манна оҕо утуйар. Сайаана! Эн ыллама, сарсын ыллаа. 
Эһиги кыратык ааҕыҥ уонна утуйуҥ.  

 
8.2. Answer the questions 

 
Эн дьонуҥ элбэхтэр дуо? 
Эһэҥ уонна эбэҥ бааллар дуо? 
Аҕаҥ тугу үлэлиир?  
Ийэҥ үлэлиир дуо?  
Убай баар дуу?  
Кини кимий?  
Ойоҕо үлэлиир дуо?   
Аҕас уонна балыс баар дуо?  
Кинилэр тугу гыналларый?  
Быраат баар дуу?  
Быраттарыҥ ханна үөрэнэллэр? 
Дьонуҥ киэһэ тугу гыналлар?   
Эн доҕоруҥ кимий?  
Кини хайдах үөрэнэрий?  
Аата кимий?  
Атаһыҥ элбэх дуо? 
Кинилэр бары үөрэнэллэр дуо?  
 
 

8.3. Compose sentences 
 

Compose 5 sentences 
1. 2. 3. 4. 

Мин балтыҥ үчүгэйдик үлэлиир 
Эн аҕаһыҥ  үөрэнэр 
Кини атаһа  ыллыыр 
 доҕорум  кэпсиир 
 убайыҥ  олорор 
 эбэҥ   
 эһэҥ   

 
Compose 5 sentences 

1. 2. 3. 
Мин харандааһым үчүгэй 
Эн түннүгэ куһаҕан 
Кини олоппоһум элбэх 
Кылаас ыскаабыҥ кыра 
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Дьиэ оһоҕо  
 аана  

 
 

8.4. Rewrite, changing as appropriate the words in parentheses 
 
Бу дьиэ (оһох) икки. Ити кылаас (түннүк) элбэх. Мин (ыскаап) кыра. Эн (харандаас) 
үчүгэйдик суруйар. Мин (уруок) бүгүн элбэх. Ити дьиэ (хос) түөрт. Бу кыыс үчүгэйдик 
(ыыллаа). Дьиэҕэ кыра оҕо (ытаа). Оҕолор муостаҕа (оонньоо). Ити эмээхсин тугу 
(кэпсээ)? Ити дьон тугу (кэпсээ)? Мин аҕас колхозка (үлэлээ).   
 
 

8.5. Translate into Sakha 
 

This classroom's stove is big and good. My pencils lie on the shelf. Your (sing.) books are 
here. This room's window is small. The rooms of that house are all large. My shelf is here. 
There the children are crying. This girl sings well. These people all work at the kolkhoz. The 
children are playing there. What [story] is this old women telling? Where are these people 
going tomorrow? Is your friend singing? How is your friend studying? Is your grandmother 
seriously ill? You (sing.), sit and read. Stand up and tell [the story] (pl.)! You (sing.), don't 
sing here. You (pl.), don't sing either. Play (pl.) there.  
 
 

8.6. Translate from memory 
 

Come here. Go there. Sit (sing.) on the chair. There sits a boy. You (sing.), read. The girl is 
also reading. The boy is writing, you (sing.), write too. You (sing.), study well. You (pl.) all 
study well. Where is the book? The book is lying there. Did this woman leave? She went to 
school.  
 

9. ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

куорат- city 
саха- Sakha, Yakut 
нуучча- Russian 
тыл- language, tongue 
саха тыла-  the Yakut language 
уолаттар- boys 
кыргыттар- girls 
аахпат- does not read 
дьахталлар- women 
оҕонньоттор- old men 
доҕоттор- friends 
үөрэт- to study 
үөрэммэт- does not study 
буол- to become, to be 
буолла- became 
билбэт- does not know 
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туспа- separate, separately 
 
 

Grammatical remarks 
 
1. NEGATIVE FORM OF THE THIRD-PERSON PRESENT-TENSE VERB. This is formed from a verb 
stem by menas of the affix -бат (-пат, -мат): аһаабат - does not eat, аахпат - does not 
read, сууммат - does not wash. This affix yields the following variants: 
 
 Terminal sound of 

the stem 
Form of the affix Examples 

1. Vowels, diphthongs; 
й, л, р 

-бат, -бэт, -бот, -бөт аһаа - аһаабат, 
үлэлээ - үлэлээбэт, 
суруй - суруйбат, 
кэл - кэлбэт, көр - 
көрбөт 

2. Unvoiced 
consonants: к, п, с, т, 
х 

-пат, -пэт, -пот, -пөт аах - аахпат, тик - 
тикпэт (does not 
sew), сот - соппот 
(does not wipe), 
көтөх - көтөхпөт 

3. Nasal consonants: м, 
н, ҥ 

-мат, -мэт, -мот, -
мөт 

суун - сууммат 
(does not wash), сим 
- симмэт (to squint), 
тоҥ - тоҥмот (does 
not freeze), көн - 
көммөт (to recover, 
to correct) 

 
In forming the negative the following cases of regressive assimilation are observed: 
 
1. The terminal т of the stem assimilates to the intial п of the affix (сот + пот = соппот, 
кэпсэт + пэт = кэпсэппэт).1 
2. The terminal н of the stem is assimilated to the initial м of the affix (суун + мат = 
сууммат, үөрэн + мэт = үөрэммэт). 
 
2. PARTICULAR FORMS IN THE PLURAL The words уол, кыыс, оҕонньор, доҕор, дьахтар and 
some others have the plural form уолаттар, кыргыттар, оҕонньоттор, доҕоттор, 
дьахталлар, and so on.  
 
These forms constitute an exception to the general rule for forming plurals by means of the 
affix -лар (see Lesson 5). 
 

9.1. Кэпсэтин 
 

Эн убайыҥ ханна үөрэнэрий? 

																																																								
1	Here	the	terminal	п	in	the	affix	is	the	result	of	an	action	of	progressive	assimilation.	In	
this	way,	in	соппот	we	have	progressive	and	regressive	assimilation	together.	Such	
double	assimilation	is	called	reciprocal.		
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Кини куоракка үөрэнэр.  
Ханнык оскуолаҕа үөрэнэр? 
Орто оскуолаҕа. 
Балтыҥ эмиэ онно баар дуо? 
Суох. Куоракка убайым уонна эдьиийим бииргэ үөрэнэллэр. Мин быраатым уонна 
балтым манна үөрэнэллэр. Мин убайым саха оскуолатыгар баар.  
Ол оскуолаҕа учууталлара сахалар дуу? 
Онно саха даҕаны, нуучча даҕаны учуутал баар. Кыра кылаастарга сахалыы 
үөрэтэллэр. Үрдүкү кылаастарга нууччалыы үөрэтэллэр.  
Саха тылын онно ким үөрэтэр?  
Саха учуутала үөрэтэр.  
Куоракка киэһээҥи оскуола баар дуо?  
Баар. Онно эр дьон уонна дьахталлар үөрэнэллэр.  
Эн эһэҥ үөрэнэр дуо?  
Суох, үөрэммэт.  
Эбэҥ үөрэнэр дуо?  
Эмиэ суох. Оҕонньоттор үөрэммэттэр.  
Эһэҥ сахалыы ааҕар дуо? 
Кини сахалыы ааҕар даҕаны, суруйар даҕаны. Эбэм эмиэ ааҕар уонна суруйар.  
Эһэҥ нууччалыы билэр дуо?  
Суох. Кини нууччалыы билбэт. Доҕоттоор! Уруок буолла! Кылааска барыаҕыҥ!  
 
 

9.2. Compose sentences 
 

Compose 6 sentences 
1. 2. 3. 4. 

Бу уолаттар колхозка барбат 
Ити кыргыттар оскуолаҕа үөрэммэттэр 
Ол дьахталлар  үлэлээбэттэр 
 оҕонньоттор  барбаттар 
 эмээхсин  үөрэммэт 
 киһи   

 
Compose 6 sentences 

1. 2. 3. 
Мин убайым үөрэнэр 
Эн эһэттэ үлэлииллэр 
Кини быраттарыҥ оонньууллар 
 доҕототторум үөрэммэт 
 балтыҥ аахпат 
 атастара суруйбаттар 
 
 

9.3. Change the predicate in the negative form 
 

Бу оҕо ытыыр. Ити киһи эрдэ турар. Дьоннорум миэхэ суруйаллар. Ити кыргыттар 
бары ыллыыллар. Мин доҕотторум манна үөрэнэллэр. Аҕаһым тракторга үлэлиир. 
Эһэм уонна эбэм нууччалыы билэллэр. Ол нуучча оскуолаҕа үөрэтэр.  
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9.4. Translate from memory 

 
Go (sing.) to school. Go (pl.) home. Sit (pl.) here. Do not stand (pl.) here. There is a bed. Here 
is your (sing.) bed. On the bed lies a pencil. Your (sing.) grandmother and your grandfather sit 
there. Your (sing.) mother went to the kolkhoz.  
 
 

9.5. Translate into Sakha 
 

That Yakut knows Russian well. This Russian is studying Sakha. These old men do not know 
Russian. Those women are conversing in Russian. In this school study Tatars, Yakuts, and 
Russians. My younger brothers do not read and write. Where are your (sing.) friends? Who 
does not know Russian? Who reads Sakha? What book is lying there? You (sing.), play 
separately. Do not write (sing.) quickly. Do not converse (pl.) in class. Look (pl.) here. You 
(sing.), do not sing.  

 
 

10. ОНУС УРУОК 
 

Хатылааһын - Review 
 
 

10.1. Оскуола 
 

Оскуола дьиэтэ ханна баарый? Оскуола дьиэтэ бу баар. Дьиэҕэ туох баарый? Дьиэҕэ 
хостор бааллар. Хоско туох баарый? Хоско аан, оһох, түннүктэр, бааллар; муостаҕа 
ыскааптар, остуоллар, олоппостор тураллар. Кылааска туох баарый? Кылааска 
паарталар, ыскамыайкалар, дуоска уонна кинигэлэр, тэтэрээтэлэр, харандаастар, 
уруучукалар, чэрэниилэ иһиттэрэ бааллар. Кылааска ким баарый? Кылааска учуутал 
уонна оҕолор бааллар. Кинилэр тугу гыналлар? Учуутал үөрэтэр, оҕолор үөрэнэллэр. 
Кинилэр ааҕалар, суруйаллар, кэпсииллэр, уонна сахалыы, нууччалыы кэпсэтэллэр. 
Ханнык оскуолалар баалларый? Начальнай оскуола, орто оскуола, киэһээҥи оскуола 
уонна үрдүкү оскуола бааллар.  
 

10.2. Мин дьонум 
 

Мин дьонум элбэхтэр. Миэхэ аҕам, ийэм, эһэм, эбэм, убайым, аҕаһым баар. Уонна өссө 
кыра быраттар, балыстар, бааллар. Улахан дьон бары үлэлииллэр. Эбэм эмээхсин 
үлэлээбэт. Кини ыалдьар. Убайым ойоҕо уонна аҕаһым эрэ эмиэ үлэлииллэр. Оҕолор 
үөрэнэллэр, кыра оҕолор дьиэҕэ оонньууллар. Киэһэ дьонум хаһыат, кинигэ ааҕаллар, 
кэпсэтэллэр. Оҕолор оонньууллар, ыллыыллар. Эһэм уонна эбэм оҕолорго кэпсииллэр. 
Мин дьонум нууччалыы үчүгэйдик билэллэр. Оҕонньоттор уонна кыра оҕолор 
нууччалыы билбэттэр. Мин доҕотторум уолаттар, балтым доҕотторо кыргыттар. 
Кинилэр бары үөрэх оҕолоро. Мин биир атаһым убайа куоракка үөрэнэр. Кини 
доҕотторо нууччалар.  
 

10.3. Vocabulary review 
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Write out all the words from Lessons 1-9, dividing them into the following groups: (i) nouns; 
(ii) verbs; (iii) adjectives; (iv) pronouns; (v) numerals; (vi) adverbs; and (vii) others. Divide 
the nouns into two thematic headings: (i) school; and (ii) people and domestic life. Include 
lemma forms only of nouns and verbs (nominatives, “infinitive” verb stems, etc.). Write the 
words with their English translations in a separate dictionary, alphabetically ordered.  
 
 

10.4. Phonology review 
 
1. List ten words with back vowels, and ten with front vowels.  
 
2. List the wide vowels and the narrow vowels.  
 

 
10.5. Conjugation and declension review 

 
1. Give the negative forms of the following imperative verbs: бар, кэл, олор, көр, сыт, 
суруй, кэпсээ, оонньоо, барыҥ, кэлиҥ, олоруҥ, көрүҥ, сытыҥ, кэпсээҥ, оонньооҥ. 
 
2. Give the plural form of the following stems: кинигэ, олоппос, аан, орон, ыскаап, остуол, 
уол, кыыс, доҕор, ааҕар, олорор, көрөр, кэпсиир, ыллыыр.  
 
3. Give the third-person singular present form of the following verbs: бар, кэл, тур, аах, 
суруй, кэпсэт, аһаа, кэпсээ, оонньоо, үлэлээ, ыллаа. 
 
4. Give the possessive singular form in all three persons of the following nouns: паарта, 
кинигэ, харандаас, ыскаап, түннүк, оһох.  
 
5. Give the negative form of the following verbs in the third-person present singular or plural: 
аһыыр, оонньуур, көрөр, билэр, ааҕар, сытар, үөрэнэр, кэпсэтэллэр, үөрэнэллэр, 
сыталлар, утуйаллар, кэпсииллэр. 
 

 
 

11.  УОН БИИРИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

бас - head 
баттах - hair 
сирэй - face 
сүүс - forehead 
кулгаах - ear, ears 
айах - mouth 
тыл - tongue 
тиис - tooth, teeth 
бытык - beard, moustache 
харах - eye, eyes 
хаас - eyebrows 
мурун - nose 
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уос - lip, lips  
мунна - his nose  
саҥар - to speak 
санаа - to think 
саныыр - he thinks 
хараҕа суох - blind 
 

Remarks on grammar 
 
1. Words that signify paired body parts or that imply plurality are often used in the singular 
case, while preserving the meaning of the whole: Хараҕым ыалдьар - “My eyes hurt”; Тииһэ 
ыалдьар - “His teeth hurt.” It is also possible to use the plural form here: Харахтара 
харалар - “His eyes are black”; Тиистэрэ бөдөҥнөр - “His teeth are strong.” 
2.  The words баар and суох The first is called a “term of presence,” and the latter a “term of 
negation.” They correspond to the Turkish words var and yok. The words баар and суох can 
also be declined according to case (unlike Turkish), and also function in a determinative way, 
taking on the sense of “present” or “absent.” 
 

 
11.1. Read and translate 

 
Бас. Бас бу баар. Баска баттах, кулгаах уонна сирэй баар. Сирэйгэ сүүс, хаас, харах, 
мурун, уос, айах бааллар. Айахха тиис уонна тыл баар. Киһи кулгааҕа икки, мунна 
биир. Харах икки, айах биир. Тыл биир, тиис элбэх. Баттах хара, бытык уонна хаас 
эмиэ харалар. Айах кыһыл, уос уонна тыл эмиэ кыһылар. Харах хара, тиис маҥан. Киһи 
айаҕа улахан, тииһэ кыра. Бас саныыр. Айах аһыыр. Тыл саҥарар. Харах көрөр. 
Кулгаах истэр.  
 
Ити оҕонньор көрбөт. Кини хараҕа суох. Бу эмээхсин хараҕа үчүгэй. Кини үчүгэйдик 
көрөр. Ол дьахтар тииһэ ыалдьар. Эн тииһиҥ ыалдьар дуо? Суох, ыалдьыбат. Бу оҕо 
тоҕо ытыыр? Суох. Мин кулгааҕым ыалдьыбат, баһым ыалдьар. Эн хараҕыҥ үчүгэй 
дуо? Хараҕым куһаҕан, тииһим үчүгэй.  
 
 

11.2. Answer the questions 
 

Баһыҥ ханна баарый? Баска туох баарый? Сирэйгэ туох баарый? Айахха туох баарый? 
Баттах, хаас уонна бытык ханныктарый? Айах, уос, тыл ханныктарый? Тыл ханныгый? 
Киһи хараҕа хаһый? Тыла хаһый? Кулгаахтара хастарый? Туох саныырый? Туох 
саҥарарый? Туох аһыырый? Туох көрөруй? Туох истэрий? Ким тииһэ ыалдьар? Ким 
кулгааҕа ыалдьар?  
 
 

11.3. Translate into Sakha 
 

This old man has white hair [use the form of attribution]. This old woman has black hair. You 
have good eyes, bad teeth. My mouth is small, my teeth are big. This child has a big head, a 
small nose. The old men hear poorly and see poorly. The youths hear and see well. The blind 
man does not see. Who has a headache? Whose eyes hurt? How many lips does a person 
have? Where are your teeth? Where is your nose?  
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12. УОН ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 
алта - six  
сэттэ - seven 
аҕыс - eight 
тоҕус - nine  
уон - ten 
илии - hand 
атах - foot 
тарбах - finger, toe 
суон - fat, thick 
синньигэс - thin 
кылгас - short 
уһун - long 
ыраас - clean 
кирдээх - dirty 
хаамар - goes, walks  
 

Remarks on grammar 
 

1. THE DATIVE CASE. The dative case is formed with the help of the affix -ҕа, which yields the 
following variants: 
 
 Terminal sound of 

the root 
Form of the affix Examples 

1. Wide vowels (а, э, о, 
ө) and diphthongs 
(ыа, иэ, уо, үө) 

-ҕа, -ҕэ, -ҕо, -ҕө аҕа → аҕаҕа, дьиэ 
→ дьиэҕэ, оҕо → 
оҕоҕо, бөрө (wolf) 
→ бөрөҕө 

2. Narrow vowels (ы, и, 
у, ү), the consonsants 
й, л, р 

-га, -гэ, -го, -гө уол → уолга, сирэй 
→ сирэйгэ, доҕор 
→ доҕорго, көтөр 
(bird) → көтөргө 

3. Unvoiced consonants 
(к, п, с, т) 

-ка, -кэ, -ко, -кө  ыскаап → 
ыскаапка, тиис → 
тиискэ, тэтэрээт → 
тэтэрээккэ, олоппос 
→ олоппоско 

4. х -ха, -хэ, -хо, -хө  атах → атахха, 
кэтэх (nape) → 
кэтэххэ, оһох → 
оһоххо, өтөх (manor 
house) → өтөххө 

5. Nasal consonants (м, 
н, ҥ) 

-ҥа, -ҥэ, -ҥо, -ҥө  аан → ааҥҥа, тииҥ 
(squirrel) → тииҥҥэ, 
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орон → ороҥҥо, 
илим (net) → 
илимҥэ 

 
In using the dative case, observe the following cases of regressive assimilation: 
 
(a) The terminal т of the root is assimilated to the initial к of the affix: ат (horse) → акка, 
тэтэрээт → тэтэрээккэ, от (grass) → окко.  
(b) The terminal н of the root is assimilated to the initial ҥ of the affix: аан → ааҥҥа, 
эмээхсин → эмээхсиҥҥэ.  
 
The dative case bears the following three basic meanings: 
 
(a) The object to which the action relates or is addressed (the questions Кимиэхэ? Туохха?): 
Учууталга сируй - “Write to the teacher”; Миэхэ эт - “Tell me”; Оҕоҕо кэпсээ - “Tell the 
child.” 
(b) The place towards which an action is directed (the question Ханна?): Оскуолаҕа 
бараллар - “They go to school”; Дьиэгэ киир - “Go into the house”; Харандааһы остуолга 
уур - “Put the pencil on the table.” 
(c) Place in which an action is realized (the question Ханна?): Олоппоско олорор - “He is 
sitting on the chair”; Балыыһаҕа үлэлиир - “He works in the hospital”; Дуоскаҕа суруйар - 
“He is writing on the board.” 
 
2. The pronouns мин, эн, кини, биһиги, эһиги, ким, as well as the word киһи, all take the 
affix -иэхэ in the dative case: миэхэ - to me, chez moi; эйиэхэ - to you, chez toi; биһиэхэ - to 
us, chez nous; эһиэхэ - to you (pl.), chez vous; киниэхэ - to him, to her, to it, chez lui, chez 
elle; кимиэхэ? - to whom? chez qui?; киһиэхэ - to the person, chez la personne.      
 
 

12.1. Read and translate 
 

Киһиэхэ икки илии, икки атах баар. Илии үлэлиир, атах хаамар. Илии синньигэс, атах 
суон. Илиигэ уонна атахха тарбахтар бааллар. Биир илиигэ биэс тарбах, икки илиигэ 
уон тарбах баар. Икки атахха эмиэ уон тарбах баар. Илии тарбаҕа уһун уонна 
синньигэс, атах тарбаҕа кылгас уонна суон. 
 
Бу хас илииний? Бу биир илии. Манна хас тарбах баарый? Биир, икки, үс, түөрт, биэс. 
Манна биэс тарбах баар. Бу хас илииний? Бу икки илии. Манна тарбах хаһый? Манна 
биэс. Манна: алта, сэттэ, аҕыс, тоҕус, уон. Икки илиигэ уон тарбах баар. Эн илииҥ 
кирдээх дуу, ыраас дуу? Мин илиим ыраас. Бу оҕо илиитэ хайдаҕый? Бу оҕо илиитэ 
кирдээх.  
 
 

12.2. Compose five sentences 
 

1 2 3 4 
илиигэ биир харах баар 
сирэйгэ икки мурун  
айахха биэс тиис  
баска уон тарбах  
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 элбэх кулгаах  
  баттах  
  тыл  
 
 

12.3. Compose three sentences 
 

1 2 3 4 
мин хараҕа улахан дуо 
эн илиим ыалдьар  
оҕо тарбаҕыҥ ыраас  
кыыс баттаҕа уһун  
уол сирэйгэ   

 тииһэ   
 атаҕыҥ   

 
 

12.4. Write the following words in the dative case 
 
Паарта. Түннүк. Кинигэ. Оһох. Аан. Кылаас. Хос. Тиис. Мурун. Тыл. Сирэй. Оҕонньор. 
Эмээхсин. Уол. Оҕо. Муннук. Дьиэ. Орон. Олоппос. Оскуола. Кыыс. Дуоска. Дьахтар. 
Учуутал.  
 
 

12.5. Read and translate 
 
Доҕорум убайа куоракка үөрэнэр. Ньургун учууталга суруйар. Ыскамыайкаҕа түөрт 
киһи олорор. Түннүккэ кинигэ сытар. Илиигэ биэс тарбах баар. Убайым  үлэлиир. 
Оҕолор дьиэҕэ бааллар. Эһэҥ оҕолорго кэпсиир. Бу оҕонньорго алта оҕо баар. Ити 
эмээхсиҥҥэ үс тиис баар. Ийэм кыра оҕоҕо кинигэ ааҕар. Кинигэлэр ыскаапка 
сыталлар. Муостаҕа туох сытарый? Хоско ким хаамарый? Учууталга ким барда? Ити 
дьиэгэ ким олорор? Бу остуолга ким үлэлиирий?  
 
 
12.6. For the first twelve sentences of the above paragraph, formulate a question; for the 

final five, provide an answer 
 
 

12.7. Translate into Sakha 
 

The old lady lies on the bed. She has a toothache. Your grandfather sits by the stove. The 
lamp stands on the table. The people sit by the lamp. The little girl plays on the floor. She is 
not crying. This person speaks Sakha, that one does not. The children go to school early. 
These girls do not go to school today. The people are conversing in this room. That boy sits 
for his lesson well. Who studies in that school? Who works in this hospital? Who lives in that 
house? What is in that closet?  
 
 
 

13. УОН УҺУС УРУОК 
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Тыллар 

 
түөс- chest 
ис- belly, gut 
көҕүс- back  
көхсүм- my back 
куртах- stomach 
сүрэх- heart 
күөмэй- throat 
быар- liver 
бүөр- kidney 
көрдө- looked at, saw 
көрдөр- to show 
тыын- to breathe 
сөп- good, enough, satisfactory 
аны- now 
онтон- then, later 
үс эрэ- only three 
 

Remarks on grammar 
 

1. CONSONANTS AT THE BEGINNING OF A WORD. At the beginning of Sakha words there can 
never be two consonants next to one other. Therefore, in Russian loan words that are 
pronounced in Sakha, the consonant cluster is dissolved by means of an inserted vowel: стол 
(table) → остуол; класс (class) → кылаас.  
 
An entire group of consonants do not occur at the beginning of Sakha words. In particular the 
initial р is never used, and initial г and п are almost never used. For this reason, in the relevant 
cases loan words also undergo a change: рама (frame) → араама; город (city) → куорат; 
пыль (dust) → быыл.     
 
2. CONSONANTS AT THE END OF A WORD. Nor do clusters of two or more consonants occur at 
the end of Sakha words, with the exception of the combinations лт and рт (булт - 'habit'; 
түөрт - four). This explains the pronunciation of certain Russian loan words (шёлк → 
солко; столб → остуолба). 
 
A whole class of consonants never occurs at the end of Sakha words, including all voiced 
consonants as well as certain other ones. At the end of Sakha words there occur the voiceless 
consonants к, п, с, т, х, the voiced consonants й, л, р, and the nasals м, н, ҥ. This explains the 
transformations and the pronunciation of many Russian loan words: гроб (grave) → хоруоп; 
огород (kitchen garden) → оҕоруот; учитель (teacher) → учуутал; сургуч (sealing wax) → 
сургуус; and so on.  
 
3. AFFIXATION IN LOAN WORDS. Russian loan words and proper names are introduced into the 
literary language with their Russian spelling. But morphological derivation and inflection on 
the basis of these stems occurs with the help of Sakha affixes: колхоз (kolkhoz, collective 
farm) → колхозтаах (kolkhoznik, collective farmer), колхозка (to the kolkhoz, at the 
kolzkoz); быраас (doctor) → бырааска (to the doctor, at the doctor), and so on.  
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Here the initial consonant of the affix of the loan word is altered according to the laws of 
progressive assimilation of consonants, while the vowel of the affix is formed according to its 
own rules (see Lesson 69): бомба (bomb) → бомбалар; совет (council, soviet) → 
советтар; трактор (tractor) → трактордар; вагон (wagon) → вагоннар. 
 
In the affixation of loan words terminal voiced consonants are assimilated to unvoiced ones 
(бобтар, заводтар, and so on. The consonants ж, з, ч, ш, щ, are assimilated to the sound с. 
Париж (Paris) → Париһы; колхоз → колхоһу; and so on. The ф sound is assimilated to п: 
философ (philosopher) → филособы.   
 
 

13.1. Бырааска 
 
Бүгүн оскуолаҕа оҕолору быраас көрдө. Миэхэ харах, сүрэх, тыҥа үчүгэйдэр, куртах 
куһаҕан. Ньургун хараҕа, сүрэҕэ, тыҥата эмиэ үчүгэйдэр. Кини быара уонна бүөрэ 
куһаҕаннар. Быраас оҕолору барытын көрдө. Онтон ыалдьар оҕолор кэллилэр. Айхал 
бырааска кэпсиир. Мин күөмэйим уонна баһым ыалдьар. Көхсүм эмиэ кыратык 
ыалдьар. Быраас этэр: Манна олор эрэ. Тыын. Тыыныма. Өссө тыын. Сөп, түксү. 
Быраас көрөр, истэр уонна Айхалга рецепт суруйар. Онтон бырааска Сайаана кэлэр. 
Кини иһэ ыалдьар. Быраас эмиэ көрөр уонна рецепт суруйар.  
 
 

13.2. Answer the questions 
 

Бүгүн оскуолаҕа ким көрдө? Эйиэхэ туох үчүгэйий? Туох куһаҕаный? Ньургун хараҕа, 
сүрэҕэ, тыҥата хайдахтарый? Киниэхэ туох куһаҕаный? Онтон бырааска ханнык 
оҕолор кэллилэр? Ким күөмэйэ, баһа, уонна көхсө ыалдьар? Быраас тугу гынна уонна 
тугу суруйда? Сайаана туоҕа ыалдьар? Быраас тугу гыннар?  
 
Эн иһиҥ ханна баарый? Көрдөр. Түөһөҥ ханнаный? Көхсүҥ ханнаный? Сүрэҕиҥ 
ханнаный? Куртаҕыҥ ханнаный? Күөмэйиҥ ханнаный? Бүөрүҥ ханнаный?  
 
 

13.3. Repetition  
 

Бу оҕо илиитэ ыраас дуо? Кини илиитэ ыраас да сирэйэ кирдээх. Ким тарбаҕа суонуй? 
Эн тарбаҕыҥ суон, мин тарбаҕым синньигэс. Ньургун атаҕа уһун, эн атаҕыҥ кылгас. Эн 
тарбаҕыҥ эмиэ кылгастар. Ити оҕонньор ааҕар дуо? Аахпат, кини хараҕа суох. Ол 
эмээхсин хараҕа үчүгэй да, куһаҕаннык истэр. Кини тииһэ эмиэ куһаҕан. Киниэхэ үс 
эрэ тиис баар. Эн баһыҥ ыалдьар дуо? Суох, баһым ыалдьыбат, кыратык көхсүм уонна 
күөмэйим ыалдьар. Ити кулгааҕа улаханнык ыалдьар. Бырааска ким барарый? Ити 
киһи барар уонна ким да барбат.  
 
 

13.4. Compose sentences 
 

1 2 3 
Мин быарыҥ ыалдьар 
Эн иһиҥ ыалдьыбат 
Кини кулгааҕа үчүгэй 



	 32	

 көхсүм куһаҕан 
 түөһэ  
 күөмэйиҥ  
 хараҕа  

 
 
 

1 2 3 
Мурун уоска баар 
Тыл айахха  
Тиис сирэйгэ  
Тарбах баска  
Сүрэх түөскэ  
Куртах искэ  
Баттах илиигэ  
Бытык   

 
 

 13.5. Translate and write from memory 
 

Head. My head. Foot. Your feet. Moustache. His moustache. My heart is good. Your eyes are 
bad. My stomach hurts. You do not have a headache. His hands are big. Your teeth are clean. 
His face is red.  
 

13.6. Translate into Sakha 
 

Today the doctor came to the school. He sits in the large room. The children stand by the 
door. They go to the doctor. The doctor sits next to the table. He looks, listens, and writes a 
prescription. Uigulaan's head aches. Kaskil has a toothache. Do you have a good heart? Does 
your head hurt? Does your hand hurt? Does your foot hurt?  
 
Show me, where is your chest? Where is your face? Where is your heart? Where is your 
tongue? Where are your ears? Where are your fingers? 
 
Where does your younger brother study? Where does your older sister work? Do your 
grandfather and grandmother work in the hospital? What do your friends do? Does your 
friend go to school? Who goes to the doctor? Who goes to the hospital? 
 
 

14. УОН ТӨРДУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

ыарыы- illness 
ыалдьар киһи- sick person 
эмп- medicine 
эмтиэкэ- pharmacy 
эмтээ- to cure, to treat  
биэр- to give, to issue 
ыҥыр- to call, to summon   
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уочарат- line 
уочаратынан - in line 
бастаан- at the beginning 
тус-туспа- separately, in isolation  
сорох- some 
 

Remarks on grammar 
 
 Terminal sound of 

the root 
Form of the affix Examples 

1. Vowels and 
diphthongs 

-ны, -ни, -ну, -нү паарта → паартаны, 
кинигэ → кинигэни, 
оҕо → оҕону, бөрө 
→ бөрөнү, дьиэ → 
дьиэни  
 

2. Consonants -ы, -и, -у, ү- бас → баһы, тиис 
→ тииһи, оһох → 
оһоҕу, түннүк → 
түннүгү 

 
THE ACCUSATIVE CASE. This case is used with the help of the affix -ны (ы), which yields the 
following variants. 
 
The form of the accusative case denotes the object that is immediately subjected to an action, 
and answers to the questions whom? what? (кими? тугу?). 
 
Roots in the plural take the second form of the affix: паарталар → паарталары, кинигэлэр 
→ кинигэлэри, оҕолор → оҕолору, бөрөлөр → бөрөлөрү. 
 
Terminal consonants к, п, с, х in a root before the affix ы (и, у, ү) change into г, б, һ, ҕ (see 
lesson 8). 
 
 

14.1. Поликлиникаҕа 
 

Поликлиникаҕа элбэх быраас үлэлиир. Быраастар ыарыыны тус-туспа көрөллөр. Сорох 
быраас хараҕы эрэ эмтиир, сорох - иһи, сүрэҕи уонна тыҥаны эмтиир. Сорох быраастар 
кулгааҕы, күөмэйи уонна муруну эмтииллэр. Тугунуурэп быраас тииһи эрэ эмтиир. 
Ойуунускай уонна Сунтаарыскай -- хирурдар. Бастаан ыалдьар киһини карточкаҕа 
суруйаллар. Онтон карточканы бырааска биэрэллэр. Быраас ыалдьар дьону 
уочаратынан ыҥырар. Кини ыалдьар киһини көрөр, истэр уонна киниэхэ эми суруйар. 
Эми эмтиэкэҕэ биэрэллэр. Улаханнык ыалдьар дьон балыыһаҕа бараллар.  
 
 

14.2. Answer the questions 
 

Поликлиника ким үлэлиирий? Быраастар ыарыыны хайдах көрөллөрүй? Ойуунскай 
уонна Сунтаарыскай ханнык быраастарый? Бастаан ыалдьар киһини хайдах гыналлар? 
Онтон карточканы кимиэхэ биэрэллэр? Быраас ыалдьар дьону хайдах ыҥырар? Кини 
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ыалдьар киһини хайдах гынарый? Эми ханна биэрэллэрий? Улаханнык ыалдьар дьон 
ханна баралларый?  
 
 

14.3. Put the words in parentheses into the accusative case 
 

1. Убай (карточка) бырааска биэрэр.  
2. Ити быраас (тыҥа) үчүгэйдик эмтиир.  
3. Быраас ыалдьар (эмээхсин) ыҥырар.  
4. Ити (оҕонньор) бырааска көрдөрүҥ.  
5. Эн бу (кинигэ) үчүгэйдик аах.  
6. Ол (кыыс) манна ыҥыр.  
7. (Харандаас) оҕоҕо биэримэ.  
8. Ити киһи ханнык (хаһыат) ааҕарый?  
9. Учуутал бүгүн эһиэхэ хас (тэтэрээт уонна кинигэ) биэрдэ?  
10. Учуутал ханнык  (оҕо) ыҥырар?  
11. Ханнык быраас (кулгаах уонна күөмэй) эмтиир?  
12. Быраас эйиэхэ ханнык (эмп) суруйда?  
13. Ити киһи ханнык (тыл) үчүгэйдик билэрий?  
14. Убай карточкаҕа аҕыс (киһи) суруйда?   
 
 

14.4. Compose sentences 
 

1 2 3 
Учуутал тэтэрээти көрөр 

 кинигэни ыҥырар 
 оҕолору ааҕар 
 хаһыаты  
 эһигини  
 кылаасы  

 
  

1 2 3 4 
Бу быраас муруну эмтиир 
Ити  хараҕы эмтээбэт 
Ол  күөмэйи  

  тыҥаны  
  иһи  
  сүрэҕи  
  быары  

 
 

14.5. Translate into Sakha 
 

This doctor does not treat the eyes, he treats the throat and the nose. Today that doctor is not 
seeing patients. That person's feet hurt, his back does not hurt. I know the pharmacy, I do not 
know the hospital. In that pharmacy they give out a lot of medicine. The doctor summons the 
old lady. They are checking in ten people for that doctor today. This doctor treats children. 
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Who is treating this old man? Who is treating this child? Whom does the doctor summon? 
Whom does the nurse check in? What is that person saying? Who knows this person? Who is 
reading this book? Call that person! Show this child to the doctor! Give this newspaper to the 
teacher! Give this book to the girl!  
 
 
 

15. УОН БЭҺИС УРУОК 
 

 
Тыллар 

 
дьиэ сууйааччы- cleaning lady 
тирээпкэ- rag 
сыыс- trash 
быыл- dust  
салгын- air 
сарсыарда- morning, in the morning 
үлэ- work  
атын- other, another 
бэлэм- prepared 
сууй- to clean 
хомуй- to remove, to tidy up  
сот- to wipe 
ыл- to take 
ас- to open 
сап- to close  
 

Remarks on grammar 
 

1. COMPATIBILITY OF CONSONANTS. In the middle of Sakha words there are never more than 
two neighbouring consonants in a row. For this reason, in loan words pronounced according 
to the rules of Sakha phonetics, the redundant clustering of consonants in the middle of a 
word is eliminated by means of an inserted vowel: кастрюлка → көстүрүүҥкэ, хачество 
→ хаачыстыба. 
 
The compatibililty of consonants is also significantly limited in a qualitative sense. For 
example, unvoiced consonants may not occur next to voiced consonants. Sonorant consonants 
(м, н, ҥ, р) cannot come after unvoiced consonants, and so on. 
 
2. ASSIMILATION OF CONSONANTS. When a word takes different affixes, there is often contact 
between consonants, whose occurrence alongside one another creates a difficulty for 
pronunciation. In such cases the difficulty is eliminated by means of a change of one of the 
consonants. Transformation of consonants under the influence of a neighboring consonant is 
known as assimilation. Here either the preceding sound or the following sound (standing to 
the left and the right in the word, respectively) can be changed. Depending on this, 
assimilation is distinguished into progressive or direct assimilation, on the one hand, and 
regressive or reverse assimilation on the other.  
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3. PROGRESSIVE ASSIMILATION. Change in the following sound under the influence of the 
preceding one is progressive assimilation. Involved in this is the change of the initial 
consonant of the affix under the influence of the terminal consonant of the stem: паарта → 
паарталар, ыскаап → ыскааптар, трактор → трактордар, аан → ааннар (see lesson 
five). As a result of progressive assimilation at the beginning of each affix, from the to five 
different consonants are transformed.  
 
4. REGRESSIVE ASSIMILATION. The change of the preceding sound under the influence of the 
following one is called regressive assimilation. Involved in this is the change of the terminal 
consonant of the stem under the influence of the initial consonant of the affix: куорат + ка 
→ куоракка, аан + ҥа→ ааҥҥа. 
 
In the Sakha language regressive assimilation is very widely used in the pronunciation of 
words. But in writing according to the prevailing rules of spelling, only the following cases of 
regressive assimilation are marked in Sakha words: 
 
1. In third-person verbs in the present tense, as well as in the words баар and дьахтар in the 
plural form, the terminal р of the stem in the singular is assimilated to the initial л of the affix 
-лар: турар → тураллар, олорор → олороллор, баар → бааллар, дьахтар → 
дьахталлар.  
 
2. The terminal т of the stem is assimilated to the initial к, н, or п of the affix: куоракка 
(dative case); куорат + пыт → куораппыт (our city); сыт + пат → сыппат (negative 
form).  
 
3. The terminal н of the stem is assimilated to the initial м and ҥ of the affix: аан + мыт → 
ааммыт (our door); үөрэн + мэт → үөрэммэт (negative form); аан + ҥа → ааҥҥа 
(dative case). 
 
In loan words and names the second and third sorts of regressive assimilation are indicated in 
writing: капитан (Rus. captain) → капитаммыт, капитаҥҥа; самолёт (Rus. airplane) → 
самолёкка, самолёппут.  
 

15.1. Туйаара үлэтэ 
 

Туйаара оскуолаҕа үлэлиир. Кини дьиэ сууйааччы. Сарсыарда эрдэ Туйаара 
кылаастары хомуйар. Бастаан кини кылааска ааны уонна форточканы аһар. Онтон 
ыраас тирээпкэни ылар уонна остуолу, олоппостору, паарталары, ыскамыайкалары 
ыраастык сотор. Түннүктэри, ыскааптары, ааны эмиэ сотор. Онтон Туйаара сыыһы 
хомуйар. Аны кини улахан тирээпкэни ылар уонна муостаны сотор. Кылаас ыраас 
буолла, салгына үчүгэй буолла. Ханна да сыыс суох, быыл суох. Туйаара форточканы 
сабар, ааны сабар. Онтон кини атын кылаастары хомуйар. Аҕыс чааска кылаас барыта 
бэлэм буолла.  
 

15.2. Answer the questions 
 

Туйаара ханна үлэлиир? Кини кимии? Туйаара кылаастары хаһан хомуйарый? Бастаан 
кини тугу гынар? Онтон кини тугу соторуй? Уонна кини тугу гынарый? Кылаас хайдах 
буолла? Туйаара тугу сабар? Уонна кини ханна барарый? Кылаастар бары хаһан бэлэм 
буолаллар?  
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15.3. Read and translate 

 
Дьиэ сууйааччы сыыһы хомуйар уонна быылы сотор. Кини бүгүн муостаны сууйбат. 
Үөрэх сарсыарда тоҕус чааска буолар. Кылаас үөрэххэ аҕыс чааска бэлэм буолла. 
Кылаас салгына сарсыарда үчүгэй буолар. Бүгүн оскуолаҕа элбэх кинигэни, тэтэрээти, 
харандааһы биэрэллэр. Учуутал эйигин ыҥырбат, атын оҕону ыҥырар. Бу оскуолаҕа 
кыра оҕону ылаллар, улахан киһини ылбаттар.  
 
Түннүгү аһымаҥ, ааны аһыҥ. Тэтэрээти ылымаҥ, кинигэни ылыҥ. Кинигэни сап, 
тэтэрээти ас. Дуосканы ыраастык сот. Миэли ыл уонна дуоскаҕа суруй. Эн бу кинигэни 
ылыма, бу атын киһи кинигэтэ. Бу сыыһы хомуй, быылы сот. Ааны сабымаҥ, аһыҥ. 
Ити остуолу сотума, кини ыраас. Бу остуолу үчүгэйдик сотуҥ, кини кирдээх. Учуутал 
кими ыҥырар? Ити киһи тугу кэпсиир? Бу киһини ким билэрий? Ол кыыс тугу 
ааҕарый? Ити быраас кимий эмтиирий? Хараҕы ханнык быраас эмтиир? Күөмэйи бу 
быраас көрөр дуо? Ол быраас бүгүн дьону көрөр дуо? Эми ханна биэрэллэрий? 
Эмтиэкэ ханна баарый? Балыыһа ханна баарый?  
 
 

15.4. Put the words in parentheses into the accusative or dative case 
 

Мин дьонум улахан (дьиэ) олороллор. Эһэм оҕонньор нууччалыы (хаһыат) аахпат. 
Учуутал ити (оҕоллор) (кылаас) ыҥырар. Миэхэ синньигэс (харандаас) биэримэҥ.  
(Оҕо) суон (уруучука) биэрбэттэр. Ити уоллатар атын (оскуола) үөрэнэллэр. Бу быраас 
(оҕолор) эмтиир, улахан (дьон) эмтээбэт. Ол кыргыттар (куорат) үөрэнэллэр. Ити 
(олоппос) олор уонна бу (кинигэ) аах. Бу хара (харандаас) ыл уонна ити (тэтэрээт) 
суруй. Кыра (оҕо) (уруучука) биэримэ. Эн илииҥ кирдээх, (кинигэ) ылыма. Бу (хос) 
аһымаҥ, манна  (муоста) сууйаллар. Ити (орон) ким утуйарый? Ол (хос) ким 
ыллыырый? Сарсын (оскуола) ким эрдэ барарый? (Кылаас) ким хаамарый? Ити киһи 
(туох) кэпсирий? Ол оҕонньор (ким) ыҥырар?  
 
 

15.5. Translate into Sakha 
 

The teacher gives me a lot of work. You, look at this work carefully [well]. Tuyaara has a lot 
of work. Ñurgun studies well in the school. This Yakut speaks Russian well and quickly. That 
old man walks slowly. My older sister is going to the doctor today. My grandmother has no 
teeth. I have a good heart and good lungs. That child has a clean face and dirty hands. That 
doctor treats adults, he does not treat children. Who is ill here? Who is going to the pharmacy 
today? Who is cleaning the floor here? Who is removing the dust? Who has dirty fingers? 
Clean your hands. Brush [clean] your teeth. Take this medicine. Give this card to the nurse. 
Close the door. Open the windows. Do not take this newspaper. Do not read this book. Read 
these books.  
 
 
 

16. УОН АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
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остолобуой- cafeteria 
эбиэт- lunch 
эбиэттээ- to have lunch 
мин- soup 
эт- meat 
килиэп- bread 
арыы- butter 
саахар- sugar 
сиэ- to eat, to dine 
сиир- he eats 
ис- to drink  
таптаа- to love 
остуол аайы- at every table 
 

Remarks on grammar 
 

THE PAST TENSE OF THE VERB IN THE THIRD PERSON (AFFIRMATIVE FORM). The past tense, like 
all Sakha verb forms, has both an affirmative and a negative form. In the affirmative form it is 
formed in the following ways: 
 

SINGULAR 
 

Terminal sound of the root Form of the affix Examples 
1. Long vowels, diphthongs, 
unvoiced consonants (к, п, с, 
т, х) 

-та, -тэ, -то, -тө аһаа → аһаата (he ate), сиэ 
→ сиэтэ (he ate), сап → 
сапта (he closed), сот → 
сотто (he wiped), оонньоо 
→ оонньото (he played) 

2. й, р  -да, -дэ, -до, -дө суруй → суруйда (he 
wrote), хомой → хомойдо 
(he got upset), бар → барда 
(he left), көр → көрдө (he 
looked, he saw)  

3. л -ла, -лэ, -ло, -лө ыл → ылла (he took), бил 
→ биллэ (he knew), өл → 
өллө (he died) 

4. м, н, ҥ -на, -нэ, -но, -нө  суун → суунна (he washed 
up), тоҥ → тоҥно (he froze) 

 
 

PLURAL 
 

The plural is used with the help of a complex affix, in which the affix of the singular is used, 
but with a narrow vowel, to which the plural affix -лар is added.  
 
Terminal sound of the root Form of the affix Examples 
1. Long vowels, diphthongs, 
unvoiced consonants (к, п, с, 
т, х) 

-тылар, -тилэр, -тулар, -
түлэр 

аһаа → аһаатылар (they 
ate), сиэ → сиэтилэр (they 
ate), сап → саптылар (they 
closed), сот → соттулар 
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(they wiped), оонньоо → 
оонньотулар (they played), 
төлөө → төлөөтүлэр (they 
paid) 

2. й, р  -дылар, -дилэр, -дулар, -
дүлэр 

бар → бардылар, сууй → 
сууйдулар, олор → 
олордулар, көр → көрдөлэр 

3. л -лылар, -лилэр, -лулар, -
лүлэр 

ыл → ыллылар, бил → 
биллилэр, бул → буллулар 
(they found), күл → 
күллүлэр  (they laughed) 

4. м, н,  -нылар, -нилэр, -нулар, -
нүлэр  

тыын → тыыннылар, сим 
→ симнилэр, суун → 
сууннулар (they washed up), 
тоҥ → тоҥнулар (they 
froze), көн → көннүлэр (to 
improve (oneself)) 

 
In the Sakha language there is a great number of forms of the past tense, distinguished 
according to their various shades of meaning. The form described here is called the 
“categorical past” or the “recent past”.  
 
 

16.1. Остолобуойга 
 

Биир улахан ыраас хоско кыра остуоллар тураллар. Остуол аайы түөртүү олоппос баар. 
Олоппосторго дьоннор олороллор. Кинилэр бары аһыыллар. Сорох дьон эбиэт ылаллар, 
сорохтор чэй иһэллэр. Эбиэккэ мин, килиэп, эт уонна хомпуот биэрэллэр. Чэйгэ саахар, 
килиэп, арыы ылаллар. Сорохтор өссө үүт ылаллар. Айтал уонна Мичил эбиэт 
ыллылар. Кинилэр мин истилэр, килиэп сиэтилэр, онтон эт сиэтилэр. Уонна Мичил 
эттэ: ‘Айтал, аны үүттэ ыл’. Айтал икки ыстакаан үүтү ылла. Үүтү истилэр. Мичил үүтү 
улаханнык таптыыр, хомпуоту таптаабат. Айтал хомпуоту эмиэ сиэбэтэ. Кинилэр 
хомпуоту ылбатылар. Атын остуолга Эллэй уонна Кэскил аһыыллар. Эллэй эбиэттиир, 
Кэскил чэй иһэр. Кэскил үүтү испэт. Кини чэйи элбэхтик иһэр. Бары аһаатылар уонна 
бардылар.  
 

16.2. Answer the questions 
 

Остолобуой хоһо ханныгый? Хоско туохтар туралларый? Остуол аайы хас олоппос 
баарый? Дьон тугу гыналларый? Эбиэккэ тугу биэрэллэр? Чэйгэ тугу биэрэллэр? Айтал 
уонна Мичил тугу ыллылар? Кинилэр тугу аһаатылар?  Мичил Айталга тугу эттэ? 
Айтал тугу ылла? Мичил тугу таптыыр? Тугу таптаабатый? Атын остуолга ким 
аһыырый? Кинилэр тугу ыллылар? Ким үүтү испэтии? Кини тугу иһэрий?  
 

16.3. Compose sentences 
 

Compose six sentences 
 

1 2 3 
Айтал арыыны сиэтэ 
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Оҕолор мини  ылла 
Мичил эти истилэр 
Дьоннор чэйи  сиэтилэр 
 үүтү ыллылар 
 килэйби истэ 
 саахары таптаабат 
 эбиэти таптыыр 
 
Compose six sentences 
 

1 2 3 
Арыыны ким ылла 
Чэйи  истэ 
Хомпуоту  сиэтэ 
Үүтү  таптыыр 
Саахары  таптаабат  
Мини   
Килиэби   
 
 

16.4. Replace the present-tense verb in parentheses with its past-tense form 
 

Убайым бүгүн остолобуойга (эбиэттиир). Оҕолор элбэх үүтү  (иһэллэр). Мичил үүтү 
(таптыыр). Дьоннор остолобуойга (аһыыллар). Ити оҕо элбэх чэйи (иһэр). Ол киһи хара 
килиэби (ылар). Күннэй бүгүн оскуолаҕа (ыллыыр). Ити дьон балыыһаҕа (үлэлииллэр). 
Быраас оҕолору оскуолаҕа (көрөр). Дьахталлар муостаны (сууйаллар). Ити уол 
дуосканы куһаҕаннык (сотор). Айхал учннталга уруогу (кэпсиир). Ити кыргыттар бары 
эрдэ (тураллар). Кыһыл харандааһы эйиэхэ ким (биэрэр)? Бу хоско сыыһы ким 
(хомуйар)? Эмээхсин ханнык ороҥҥо (сытар)? Бүгүн манна ким эрдэ (кэлэр)? Онно ким 
(саҥарар)? Эһэҥ оҕолорго тугу (кэпсиир)? Ити киһини ким (билэр)? Учуутал бүгүн 
Тускулаананы (ыҥырар) дуо?     
 

16.5.Translate into Sakha 
 

Today many people dined in the cafeteria. My older brother also dined there. His wife took 
tea. Where do your grandfather and grandmother eat? Does your grandfather love compote? 
Today Ayta dined at home. She ate bread and butter, drank milk. At school she worked early. 
Ayta washed the floor, wiped the desks, benches, and tables. My little brother went to school 
early today. He got up at seven o'clock. In the evening the children went to sleep late. They 
read a good book. The old lady closed the door and lay on the bed. What did this boy write? 
What did that old man tell you? Who closed this window? Did the teacher come to class? 
Who was summoned to the school? Where did this girl play? Where do the other children 
play?  
 
 

17. УОН СЭТТИС УРУОК 
 

ас- food 
сүөгэй- cream 
аһыы сүөгэй- sour cream 
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күөрчэх- sbiten  
нэдьэгэй- cottage cheese 
кымыс- kumiss 
доруобуйа- health 
ынах- cow 
үрүҥ- white, bright 
аһыы- sour, bitter, salted 
хойуу- thick 
минньигэс- delicious, sweet 
суорат- soured milk, fermented milk, stewler 
ордук- bigger, better, surplus, excess  
 
 

Remarks on grammar 
 

THE DIRECT OBJECT. The part of the sentence that expresses the object immediately acted 
upon is called the “direct object”, which is denoted in the predicate.  
 
In the Sakha language the direct object most often occurs in one of two cases: (1) the 
fundamental or nominative, and (2) the accusative. 
 
The fundamental case is used in those situations in which the object undergoing the action is 
understood in a general sense: Уол кинигэ ааҕар - “The boy reads a book,” “The boy reads 
some book or other”; Сайаана муоста сууйар - “Sayaana washes floors [in general].” 
 
The accusative case is used in those situations in which the object undergoing an action is 
understood concretely, as something known or determinate: Уол кинигэни ааҕар - “The boy 
reads the book”; Уол үчүгэй кинигэни ааҕар - “The boy is reading the good book,” “The boy 
is reading a [particular] good book.” The accusative case is required in those situations in 
which the direct object follows any sort of determination: бу кинигэни, үчүгэй кинигэни, 
ханнык кинигэни, and so on.  
 
The verb таптаа - “to love”, always takes the accusative case.  
 

 
17.1. Үрүнҥ ас 

 
Ынах үүтү биэрэр. Үүттэн сүөгэй, арыы, күөрчэх, нэдьэгэй кэлэр. Ити барыта үрүҥ ас 
буолар. Кымыс эмиэ үрүҥ ас. Үрүҥ аһы саха улаханнык таптыыр. Сүөгэй сахаҕа саамай 
минньигэс ас. Күөрчэҕи оҕолор ордук таптыыллар. Аһыы үүттэн суорат кэлэр. Суорат 
эмиэ үчүгэй ас. Арыы хойуу сүөгэйтэн кэлэр. Үрүҥ ас доруобуйаҕа үчүгэй.  
 
 

17.2. Translate 
 

Ийэм сарсыарда оҕолорго күөрчэх биэрдэ. Оҕолор күөрчэҕи түргэнник сиэтилэр. Аҕам 
хойуу уонна аһыы суораты таптыыр. Кини суораты эбиэккэ сиир. Айта суораты 
таптаабат. Кини этэр: “Суорат куһаҕан, аһыы. Күөрчэх ордук.” Бүгүн остолобуойга 
кымыс биэрдилэр. Кымыс хойуу уонна киниэхэ арыы баар. Дьон бары кымыһы 
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элбэхтик истилэр. Киэһэ убайым эттэ: “Оҕолоор, ханнык ас ордук минньигэһий?” Айта 
этэр: “Күөрчэх.” Ньургун этэр: “Суох, аһыы сүөгэй ордук минньигэс.” 
 
Бу нэдьэгэйи ким сиир? Кэлиҥ, сиэҥ! Кымыһы ким таптыырый? Ылыҥ, ылыҥ! Миэхэ 
суораты биэримэ. Бу суорат аһыы. Арыыны ким сиэтэ? Үүтү ким истэ? Ити үүтү 
иһимэ! Ити оҕо үүтэ. Суораты элбэхтик сиэмэ, иһиҥ ыалдьыа! 
 
 

17.3. Replace the present-tense form of the verb with the past tense 
 

Кэскил остолобуойга (аһыыр). Айтал дьиэҕэ (оонньуур). Эллэй муостаны (сууйар). 
Эмээхсин ааны (сабар). Дьоннор суорат (сиир). Оҕолор уруокка (олороллор). Оҕонньор 
ороҥҥо (сытар). Ити киһи балыыһаҕа (үлэлиир). Уолаттар кымыс (иһэллэр). Бу киһи 
аһыы кымыһы (иһэр). Дьоннорум киэһэ хаһыат (ааҕаллар). Эбэҥ сахалыы (кэпсэтэр). 
Аҕаһым нуучалыы (суруйар). Эһэм уонна эбэм эрдэ (тураллар). Кылааска оҕолор 
(саҥараллар). Доктор ыалдьар киһини (ыҥырар). Дьахтар остуолу (сотор). Түннүктэри 
киэһэ (сабаллар). Кылаастары эрдэ (хомуйаллар). Бу оҕону бырааска (көрдөрөллөр). 
Бүгүн оскуолаҕа быраастар (кэлэллэр). Убайым куоракка (үөрэнэр). Бу нууччалар саха 
тылын (үөрэтэллэр). Ити оҕо муостаҕа (сытар). Ол оҕолор киэһэ эрдэ (утуйаллар). Бу 
хоско кыра оҕо (ытыыр).     
 

17.4. Compose sentences 
 

1 2 3 4 
Сайаана хойуу эти истилэр 
Оҕолор аһыы үүтү сиэтилэр 
Дьоннор минньигэс сүөгэйи истэ 
 үчүгэй суораты сиэтэ 
  килиэби  
  кымыһы  
  күөрчэҕи  
 

 
1 2 3 4 

Сайаана ханнык эти истилэр 
Оҕолор  үүтү сиэтилэр 
Дьоннор  сүөгэйи истэ 
  суораты сиэтэ 
  килиэби  
  кымыһы  
  күөрчэҕи  
 
 

17.5. Translate into Sakha  
 

In the morning the children got up early. They drank tea, ate stewler, and went to school. My 
father also got up early and went to work. He works at the hospital. Today the doctors came to 
school. All the children went to the doctors in line. The doctors looked at the children and 
wrote. At school Kaskil took one good book. In the evening he showed me the book. Then he 
read the book and narrated it to the people. Today at the cafeteria there are a lot of dairy 
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products. Everyone drank milk and kumiss, ate cottage cheese and sour cream. Some people 
drank cream. Who loves kumiss? Does that child love milk? Who does not love butter? Who 
took the bread? Who gave you this milk? Everybody sit and eat! Take this kumiss, drink it!  

 
 

18. УОН АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

буулка- breadroll 
иһит- dishware 
аҕал- to give, to bring 
туруор- to place, to set 
мэ- well! 
кут- to pour 
быс- to cut 
тот- to become full, to eat enough, full 
бэрт- very, excellent, totally 
баһаалыста- please 
баһыыба- thank you  
 
 

Remarks on grammar 
 

THE PARTITIVE CASE. The partitive case is formed with the affix -та, which yields the 
following variants: 
 
Terminal sond of the stem Form of the affix Examples 

1. vowels, diphthongs 
unvoiced consonants 

-та, -тэ, -то, -тө арыы → арыыта, кинигэ → 
кинигитэ, дьиэ → дьиэтэ, 
хос → хосто, түннүк → 
түннүктэ 

2. й, р -да, -дэ, -до, -дө чэй → чэйдэ, саахар → 
саахарда, доҕор → 
доҕордо, өй (mind) → өйдө  

3. л -ла, -лэ, -ло, -лө остуол → остуолла, күл 
(ash) → күллэ, мохсоҕол 
(falcon) → мохсоҕолло  

4. м, н, ҥ -на, -нэ, -но, -нө  аан → аанна, силим (glue) 
→ силимнэ, тиҥ (squirrel) 
→ тиҥнэ 

 
In its meaning the partitive case corresponds closely to the Russian genitive in its quantitative 
distributive sense (выпить воды - to drink some water, начитаться книг - to read a lot of 
books), or to the French partitive use of de (boire de l'eau - to drink some water, avoir du mal 
- to have trouble). It is used in those situations in which the object that undergoes the action is 
understood indeterminately in relation to its quantity, quality, or individuality. It is used only 
with the imperative mood of the verb: Чэйдэ ис - “Drink some tea!”, Кинигэтэ ааҕыҥ - 
“Read a book!”, Атта аҕалыҥ - “Bring me a horse!” In this way the partitive case, together 
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with the foundational case, serves to signify an indeterminate object and represents one of the 
forms of the direct object.  
 
In contrast with the foundational case, a word in the partitive case admits determinations in 
front of it: элбэх чэйдэ ис, үчүгэй кинигэтэ ааҕыҥ, эдэр атта аҕалыҥ. 
 
 

18.1. Дьиэҕэ 
 

Чэй оргуйда. Чэйи кутуҥ! Сайаарда остуолга иһити туруорда. Саахары, арыыны аҕалла 
уонны килиэп быста. Килиэбэ үрүҥ килиэп. Бэрт минньигэс килиэп. Бары олороллор 
уонна чэй иһэллэр. “Аа, Кэскил кэллэ! Олор. Кэскил! Баһаалыста, чэйдэ ис! Ыл, 
Сайаарда буулката аҕал, өссө килиэптэ быс! Кэскилга чэйдэ кут!” Кэскил олорор уонна 
чэй иһэр. “Аһаа үчүгэйдик, Кэскил! Буулката ыл, арыыта ыл! Саахар бу баар. Саахарда 
ыл!” Кэскил элбэхтик аһаата, улаханнык тотто. “Өссө ааһа, Кэскил!” “Суох, баһыыба! 
Түксү, тоттум.” 
 

18.2. Answer the questions 
 

Туох оргуйда? Сайаарда тугу гынна? Кини ханнык килиэби быста? Дьон тугу 
гыннылар? Ким кэллэ? Онно киһи тугу эттэ? Кэскилга тугу биэрдилэр? Кэскил тугу 
гынна? Киһи тугу эттэ? Кэскил онно тугу эттэ?  
 

 
18.3. Translate 

 
Сайыына! Кэл, сүөгэйдэ ис, күөрчэхтэ сиэ! Айаал! Мэ, бу үүтү ис! Эһиги остолобуойга 
барыҥ. Онно эбиэттэ ылыҥ. Миннэ иһиҥ, эттэ сиэҥ. Ити суораты эн сиэ. Бу сүөчэйи 
сиэмэҥ. Үрүҥ килиэби быһыма, хара килиэптэ быс. Чэйгэ саахарда ыл. Чэйгэ үүтэ кут. 
Килиэпкэ арыыта ыл. Миэхэ хойуу чэйдэ кут. 
 
Миэхэ кинигэтэ аҕал. Үчүгэй кинигэтэ аҕал. Бу кинигэни аҕал. Ол кинигэни кыыска 
биэр. Ити уолга харандааста биэр. Эһиги манна үлэлээҥ. Сорохтор муостаны сууйуҥ, 
сорохтор паартата, остуолла сотуҥ, сорохтор ааннары, ыскааптары сууйуҥ. Саскылаана 
муостаны сууйар, Уйгулаан остуол сотор. Эн түннүктэ сот.  
 
Кини үүт иһэр. 
Кини үүтү иһэр. 
Эн үүтү иһимэ. 
Эн үүттэ ис. 
Эн үүтү ис. 
Эн үүт иһимэ. 

  
18.4. Compose sentences 

 
1 2 3 

Эн килиэп сиир 
Кини килиэби сиэмэ 
Кинилэр килиэптэ сиэ 

1 2 3 
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Эн эти ыл 
Эһиги эт ылыма 
Кинилэр эттэ ылаллар 
  ылыҥ 
  ылымаҥ 
  ылбаттар 
 
 

18.5. Give the partitive form of the following words 
 

арыы, суорат, сүөгэй, килиэп, кымыс, чэй, күөрэх, мин, кинигэ, хаһыат, уруучука, 
харандаас, аан, орон, оһох, ыскаап 
 

 
18.6. Translate into Sakha 

 
Today that woman is washing the floor. You, do not write, read a book. You (pl.), do not take 
dinner in the cafeteria, take tea. Take the pencil and write quickly. Give that boy a book. Do 
not give him a bad book. Do not give that child any milk, give him some soup. Who opened 
this door? Who washed this table? Give me a clean rag. Give this rag to the girls. One girl 
washes a rag. Do not take this book, take another book. Is there a newspaper here? Give me a 
newspaper. Pour some ink here. Give him a pen. You, take this pen.  
 
 

19. УОН ТОХСУС УРУОК 
 

баһаар- bazaar, market 
уҥуох- bone 
уҥуоҕа суох- boneless 
сыа- fat, grease, lard 
дьэҥкир арыы- clarified butter 
атыылаа- to sell 
атыылас- to buy  
ыйаа- to hang, hang up 
хастыы- how much?  
наада- it is necessary, must, need 
наадата суох- unnecessary 
чэ- (interj.) well 
эмис- (adj.) fat, greasy 
көтөх- dry  
 

19.1. Баһаарга 
 

“Атаас, эйиэхэ эт баар дуо? Атыылаа эрэ.”  
“Баар, баар! Атыылас. Мэ, бу баар! Көр.”  
“Бу эт көтөх. Миэхэ эмис эттэ аҕал.”  
“Эмис эт бу баар. Ынах түөһэ.”  
“Бу эт уҥуоҕа элбэх. Атын эт баар дуо?”  
“Уҥуоҕа суох уонна эмис эт бу баар.”  
“Чэ, сөп. Ыйаа! Эйиэхэ ынах иһэ баар дуо?”  
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“Ынах быара, сүрэҕэ, бүөрэ баар.”  
“Миэхэ быарда уонна сүрэхтэ аҕал.”  
“Арыы наада дуо?”  
“Ханнык арыы баарый? Дьеҥкир арыы баар дуо?”  
“Суох. Үрүҥ арыы баар.”  
“Миэхэ үрүҥ арыы наадата суох. Ити киһи тугу атыылыыр?”  
“Кини үүт атыылыыр.”  
“Доҕоор, бу үүтүҥ хастыыный? Сүөгэй баар дуо? Дьэҥкир арыыта аҕал.”  
“Миэхэ арыы суох. Сыа баар. Сыата ыл.”  
“Суох, миэхэ сыа наадата суох.”   
 
 

19.2. Translation 
 

“Бүлүһүт, эмээхсин ханна барда?” “Кини баһаарга барда.” “Тугу атыылаһар?” “Эт 
уонна арыы ылар.” Баһаарга ‘Айсберг’ колхуос дьоно бааллар. Кинилэр эт, арыы, үүт 
атыылыылар. Бэрт эмис эти атыылаатылар. Бойдой элбэх эти атыыласта. Атыыга ынах 
иһэ уонна баһа баар. Дьоннор быары, сүрэҕи, бүөрү ылаллар. Тыҥаны ылбаттар. Биир 
дьахтар элбэх сүөгэйт уонна нэдьэгэйи атыылаата. Биир колхуос дьоно кымыс 
атыылаатылар.  Бүгүн баһаарга үрүҥ арыы элбэх, дьэҥкир арыы суох. Кимиэхэ сыа 
нааданы? Ким сүөгэй атыылаһар? Ити дьон тугу атыылыыллар? Эти хастыы 
атыылыыллар? Бойдой тугу атыыласта? Ити оҕонньор арыы атыылаабат, сыа 
атыылыыр. Ити киһи сыаны атыыласпат, арыы атыылаһар. Манна элбэх эти 
ыйаабаттар, кыраны ыйыыллар. Ити эти быс уонна ыйаа! Бу сыаны туспа ыйаа. Көтөх 
эти биэримэ, эмистэ аҕал! 
 
 

19.3. Rewrite in the singular  
 

Дьахталлар баһаарга үүт атыылыыллар. Эһиги үүттэ атыылаһыҥ! Ити уоллатар эт 
атыыласпаттар. Кинилэр дьэҥкир арыы атыылаһаллар. Ити эти быһыҥ уонна ыйааҥ! 
Сыаны ылымаҥ, үрүҥ арыыны ылыҥ! Көтөх эти биэримэҥ, эмис эттэ аҕалыҥ! Ити 
оҕолор быары таптыыллар дуо? Суох, ити оҕолор быары таптаабаттар. Остолобуойга 
бүгүн бу кыргыттар чэй испэтилэр, кинилэр эбиэттээтилэр. Эһиги эбиэт атыылаһымаҥ, 
чэйдэ атыылаһыҥ. Ити оҕонньоттор оскуолаҕа үлэлээбэттэр, балыыһаҕа үлэлииллэр. 
Бу эмээхситтэр нууччалыы кэпсэппэттэр, сахалыы кэпсэтэллэр.  
 

 
19.4. Translate into Sakha 

 
That person bought butter. You, buy some butter too. Take this butter. For how much is this 
old man selling milk? Is his milk good? Where are they selling kumiss? I need clarified 
butter. I do not need lard. Do you need white butter? Here is the gut of the cow. Are they 
taking liver? That old woman does not have cream. She is selling cottage cheese. Buy some 
bread and sugar. Do not take any black bread. In the morning my mother went to the market. 
She bought some white butter and some fat meat. She did not buy any clarified butter. Your 
grandmother bought thick milk at the market. She put this milk on the stove. Pour me some 
tea. Bring me some white bread. Where is the sugar? Give me some sugar. Call that person to 
tea. Pour him some tea.  
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20. СҮҮРБЭҺИС УРУОК 
 

Review 
 

Тыллар 
 
хааһы- kasha 
истии- shchi 
арыгы- wine 
испиир- spirits  
 
 

20.1. Translation 
 

1. Кылааска биир аан, икки оһох, алта түннүк баар. Муннука икки ыскаап турар. 
Ыскаптарга элбэх кинигэ, тэтэрээт, харандаас, урууучука, чэрэниилэ иһитэ баар. Оһох 
аттыгар биир улахан хара дуоска турар. Онно миэл, тирээпкэ баар. Оҕолор оскуолаҕа 
тугу гыналлар? Кинилэр үөрэнэллэр. Оҕолор ааҕалар, суруйаллар, сахалыы уонна 
нууччалыы кэпсэтэллэр.  
2. Бүлүһүт кэргэнэ элбэх. Кини эһэтэ уонна эбэтэ бааллар. Аҕата уонна ийэтэ 
үлэлииллэр. Убайа балыыһаҕа үлэлиир, ойоҕо эмиэ үлэлиир. Бүлүһүт бырааттара уонна 
балыстара сорохторо үөрэнэллэр, сорохторо кыралар. Доҕотторо бары үөрэнэллэр. 
Кини биир доҕоро куоракка үөрэнэр. Куоракка сахалар, нууччалар бииргэ үөрэнэллэр. 
Мин биир аҕаһым үрдүкү оскуолаҕа үөрэнэр. Оҕонньоттор, эмээхситтэр үөрэммэттэр. 
Кинилэр сорохторо үлэлииллэр, сорохторо үлэлээбэттэр. Мин эбэм дьиэгэ олорор, кини 
ыалдьар.  
3. Киһиэхэ бас, көҕус, түөс, ис, илии, атах баар. Баска баттах, кулгаах, сирэй баар. 
Сүрэх уонна тыҥа түөскэ бааллар. Киһи куртаҕа, быара, бүөрэ искэ бааллар. Тарбахтар 
илиигэ уонна атахха бааллар. Илии тарбаҕа уһун уонна синньигэс, атах тарбаҕа кылгас 
уонна суон. Ыалдьар дьон бырааска көрдөрөллөр. Быраас ыалдьар киһиэхэ рецепт 
суруйар. Эми эмтиэкэҕэ биэрэллэр. Улаханнык ыалдьар киһини балыыһаҕа эмтииллэр.  
4. Дьоннор дьиэгэ уонна остолобуойга аһыыллар. Бүлүһүт дьиэгэ чэй иһэр, 
остолобуойга эбиэттиир. Бүгүн кини истии, эт уонна хааһы ылла. Сорох дьон мин 
иһэллэр, сорохтор чэй иһэллэр, үрүҥ аһы аһыыллар. Бүлүһүт сыаны таптаабат, 
арыгыны уонна испиири испэт. Кини сыата суох эти, хааһыны уонна үүтү ордук 
таптыыр. Суораты, үүтү, нэдьэгэй, сүөгэйи остолобуойга совхозтар аҕалаллар.  
 
 

20.2. Vocabulary review 
 

Write out the NOUNS introduced in lessons 11-19, grouping them thematically under the 
following headings: BODY PARTS, FOOD, and OTHERS. For the remaining words, divide them 
into the following categories: VERBS, ADJECTIVES, ADVERBS, and NUMBERS. Consider the 
extent to which you have mastered each word (1) with respect to meaning, (2) to 
pronunciation, (3) to spelling, (4) to usage (within a sentence).  
 
 

20.3. Grammar review 
 



	 48	

1. GIVE THE DATIVE FORM OF THE FOLLOWING WORDS: оскуола, дьиэ, эбэ, оҕо, убай, доҕор, 
эмээхсин, кыыс, уол, учуутал, быраас, остолобуой, сирэй, кулгаах, сүрэх, бүөр, ис, 
айах, илии, куорат, эт, үүт, ыскаап, аан, эбиэт, түннүк, уруок, испиир, баһаар, мин, эн, 
кини, биһиги, эһиги, ким, киһи. 
 
2. GIVE THE ACCUSATIVE FORM OF THE FOLLOWING WORDS: арыы, эт, үүт, илии, атах, оһох, 
ыскаап, килиэп, кымыс, тиис, түннүк, бытык, оҕо, доҕор, атас.  
 
3. PROGRESSIVE ASSIMILATION. (A) GIVE THE PLURAL FORM OF THE FOLLOWING WORDS: 
кинигэ, оҕо, дьиэ, дьон, убай, сирэй, тиис, илии, тарбах, оһох, орон, тэтэрээт, колхоз, 
быраас, поликлиника, хос, атах, тыл, тыҥа, быар, бүөр. (B) GIVE THE NEGATIVE FORM OF 
THE FOLLOWING VERBS: аһыыр, үлэлиир, оонньуур, көрөр, сабар, аһар, ааҕар, утуйар, 
ыллыыллар, атыылаһаллар, сиир, аҕалар, үөрэнэр, тыынар, хомуйаллар, быһар, иһэр. 
 
4. REGRESSIVE ASSIMILATION. (A) GIVE THE DATIVE FORM OF THE FOLLOWING WORDS: орон, 
кэргэн, мурун, суорат, иһит, салгын. (B) GIVE THE NEGATIVE FORM OF THE VERB: суун, 
үөрэн, сытар, сотор, тотор, үөрэтэр, кэпсэтэр.  
 
5. USE THE PAST-TENSE FORM OF THE VERB: аһыыр, кэпсиир, үлэлииллэр, кэпсэтэллэр, 
олороллор, турар, сытар, тыыналлар, үөрэнэллэр, көрөр, көрдөрөр, көрөллөр, утуйар, 
сотор, сабаллар, аһар, быһаллар, ааҕар, сиир, биэрдэ, атыылаһаллар, кутар, аҕалаллар. 
EXAMPLES: ытыыр → ытаата, атыылыыллар → атыылаатылар. 
 
6. GIVE THE FOLLOWING WORDS IN THE PARTITIVE CASE: оҕо, ас, килиэп, саахар, арыы, 
сүөгэй,  испиир, истии, хааһы, суорат, кымыс, чэй, эт, сыа, уҥуох, мин, орон, оһох.  
 
7. COMPOSE SENTENCES OF 2-3 WORDS, USING THE DIRECT OBJECT IN THE ACCUSATIVE, THE 
PARTITIVE, AND THE FUNDAMENTAL CASES. EXAMPLES: Бу кинигэни аах. Кэскил кинигэ 
ааҕар. Кинигэтэ аҕал. 
 

 
21. СҮҮРБЭ БИИРИС УРУОК 

 
 

Тыллар 
 
 

биһиги- we 
биһиги иһиппит- our dishware 
биһиэхэ- to us, chez nous 
сылабаар- samovar 
чааннык- teapot 
үрүҥ чааннык- teapot for boiling tea 
алтан- copper 
чааскы- cup 
ыстакаан- glass 
бүлүүдэ- tray 
ньуоска- spoon 
оргут- to boil 
арыт- sometimes  
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Remarks on grammar 
 
THE POSSESSIVE FORM IN THE PLURAL. The relationship of possession, corresponding to the 
meaning of our, your, their, is expressed with the help of affixes of possession in the plural. 
These affixes take the following forms: 
 

Person Terminal sound of 
the root 

Form of the affix Examples 

 
First:  

our, ours 

1. Vowels; 
diphthongs; й, л, р 

-быт, -бит, -бут, -
бүт 

аҕа → аҕабыт (our 
father), ийэ → 
ийэбит (our mother), 
уол → уолбут (our 
son), көтөр → 
көтөрбүт (our bird)  

 
First: 

our, ours 

2. Unvoiced 
consonants (к, п, с, т, 
х)  

-пыт, -пит, -пут, -
пүт 

ыскаап → 
ыскааппыт, тиис → 
тииспит, оһох → 
оһохпут, түннүк → 
түннүкпүт  

 
First: 

our, ours 

3. Nasal consonants 
(м, н, ҥ) 

-мыт, -мит, -мут, -
мүт 

аан → ааммыт, 
тииҥ → тииҥмит 
(our squirrel), орон  
→ оронмут, күн → 
күммүт (our day) 

 
Second: 

your, yours 

1. а, э, о, ө; 
diphthongs 

-ҕыт, -ҕит, -ҕут, -
ҕүт 

аҕа → аҕаҕыт (your 
father), ийэ→ 
ийэҕит, оҕо → 
оҕоҕут, көлө → 
көлөҕүт (your cart), 
дьиэ → дьиэҕит 

 
Second: 

your, yours 
 

2. ы, и, у, ү; й, л, р -гыт, -гит, -гут, -гүт арыы → арыыгыт, 
киһи → киһигит, 
убай → убайгыт, 
уол → уолгут 

 
Second: 

your, yours  
 

3. к, п, с, т  -кыт, -кит, -кут, -
күт 

ыскаап → 
ыскаапкыт, тиис → 
тиискит, олоппос → 
олоппоскут, түннүк 
→ түннүккүт 

 
Second:  

your, yours 

4. х -хыт, -хит, -хут, -
хүт 

ынах → ынаххыт, 
сүрэх → сүрэххит, 
оһох → оһоххут, 
бөх → бөххүт  

 
Second:  

your, yours 

5. м, н, ҥ -ҥыт, - ҥит, - ҥут, -
ҥүт 

аан → ааҥҥыт, 
тииҥ → тииҥҥит, 
орон → ороҥҥут, 
күн → күҥҥүт 

 1. Vowels; -лара, -лэрэ, -лоро, - аҕа → аҕалара (their 
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Third: 

their, theirs 

diphthongs; л лөрө father), ийэ → 
ийэлэрэ, уол → 
уоллара, төбө → 
төбөлөрө (their 
head), дьиэ → 
дьиэлэрэ 

 
Third: 

their, theirs 

2. Voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 

-тара, -тэрэ, -торо, -
төрө 

ыскаап → 
ыскааптара, тиис, 
тиистэрэ, оһох → 
оһохторо, түннүк → 
түннүктэрэ, куорат 
→ куораттара 

 
Third: 

their, theirs 

3. й, р -дара, -дэрэ, -доро, -
дөрө 

убай → убайдара, 
сирэй → сирэйдэрэ, 
доҕор → 
лоҕордоро, көтөр 
→ көтөрдөрө 

 
Third:  

their, theirs 

4.  м, н, ҥ -нара, -нэрэ, -норо, -
нөрө 

аан → ааннара, 
тииҥ → тииҥнэрэ, 
орон → оронноро, 
төлөн → төлөннөрө 
(our flame) 

 
It is evident from the table that the initial consonant of the affix -быт changes in the same 
way as with the affix -бат of the negative form of the verb (see Lesson 6). The initial 
consonant of the affix -ҕыт changes in the same way as with the dative affix -ҕа (see Lesson 
12). Effectively the affix -лара is composed by adding an affix to the plural affix -лар (see 
Lesson 5).  
 
As with the singular, words in the possessive form of the first or second person may take a 
personal pronoun in front of them, but can also go without them, thus: биһиги аҕабыт, эһиги 
аҕаҕыт, though one may also say simply аҕабыт, аҕаҕыт. In the third person the 
determinative word is more obligatory: кинилэр аҕалара - their father; оҕолор ийэлэрэ - the 
children's mother;  дьоннор үлэлэрэ - the people's jobs.  
 
Possessive affixes in the plural can also be added to plural stems. In such instances they 
indicate that some or many objects belong to some or many posssessors: биһиги аҕаларбыт - 
our fathers; эһиги ийэлэргит - your mothers; оҕолор ийэлэрэ - the children's mothers / the 
children's mother; дьоннор үлэлэрэ - the people's jobs / the people's job. As is evident from 
this, the senses of “their father” and “their fathers” are both expressed by means of one and 
the same formulation: кинилэр аҕалара. This follows from the fact that the plural character of 
the possessive form itself in the third person is expressed by means of the affix -лар (-лара). 
Therefore if one wishes to show the plural character of the appertaining object there is no 
other formal means available to do so.  
 

 
21.1. Чэй иһиитэ 

 
Биһиги иһиппит элбэх. Сорох иһити чэйгэ туруораллар, сорох иһити эбиэккэ 
туруораллар. Биһиэхэ биир улахан алтан сылабаар баар. Кини түргэнник оргуйар, 
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үчүгэй сылабаар. Чаанньыкпыт иккилэр. Кыра үрүҥ чаанньыгы сылабаарга 
туруораллар. Онно чэй куталлар. Уонна өссө биир улахан хара чаанньык баар. Онно 
арыт чэй оргуталлар. Биһиги чааскыларбыт, истакаанарбыт уонна бүлүүһэлэрбит 
ыскаапка тураллар. Онно өссө кыра чэй ньуосскалара, арыы иһитэ, үүт иһитэ бааллар. 
Биһиги чааскыбыт аҕыс, ыстакаамыт түөрт. Сылабаары ийэм оргутар. Чэйи эмиэ кини 
кутар. Иһити балтым сууйар.  
 

 
21.2. Answer the questions 

 
Эһиги иһиккит элбэх дуо? Иһити туохха туруораллар? Эһиэхэ ханнык сылабаар 
баарый? Кини үчүгэй дуо? Чаанньыккыт хаһый? Үрүҥ чаанньык баар дуо? Кинини 
хайдах гыналларый? Улахан чаанньык баарый? Онно тугу гыналларый? Эһиги 
чааскыгыт, ыстакааҥҥыт, бүлүүһэҕит ханна туралларый? Ыскаапка өссө туох баарый? 
Эһиги чааскыгыт хаһый?  Ыстакааҥҥыт хаһый? Сылабаары ким оргутар? Чэйи ким 
кутар? Иһити ким сууйар? Ити дьон иһиттэрэ элбэх дуо? Кинилэр сылабаардара 
ханныгый? Чаанньыктара хаһый? Чааскылара уонна ыстакааннара хаһый?   
 

 
21.3. Translation 

 
Биһиги остолобуойбут улахан. Кини иһитэ бэрт элбэх. Эһиги оскуолаҕыт улахан дуо? 
Учууталгыт хаһый? Оҕоҕут хаһый? Кылааскыт хаһый? Ити дьон үөрэнэр оскуолалара 
ханнаный? Кинилэр учууталлара элбэх дуо? Кылаастара хаһый? Биһиги учууталларбыт 
сорохторо сахалар. Эһиги оҕолоргут эмиэ сахалар дуо? Эһэҕит оҕонньор үлэлиир дуо? 
Биһиги эһэбит оҕонньор арыт үлэлиир, арыт ыалдьар. Биһиги дьиэбит хоһо үс. Эһиги 
дьиэҕит хоһо хаһый? Кылааспыт түннүгэ биэс, оһоҕо икки. Түннүктэрбит улаханнар. 
Эһиги кылааскыт улахан дуо? Түннүккүт хаһый? Оһоххут хаһый? Түннүктэргит 
улаханнар дуо? Оскуолаҕыт ыраас дуо?  
 

 
21.4. 

 
 Compose six sentences 

 
1 2 3 

Биһиги аҕалара кырдьаҕас 
Эһиги ийэбит эдэр 
Кинилэр аҕабыт үлэлиир  
 ийэҕит  
 ийэлэрэ  
 аҕаҕыт  
 

Compose six sentences 
 

1 2 3 4 
Биһиги кылаастара ыраас дуо 
Эһиги хоскут кирдээх  
Кинилэр хосторо улахан  

 кылааскыт кыра  
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 кылааспыт   
 хоспут   

 
 

21.5. Use the possessive form in the plural  
 

БИҺИГИ ЭҺИГИ КИНИЛЭР 
паарта аҕа эһэ 
кинигэ дьиэ убай 
харандаас остолобуой аҕас 
остуол ыскаап кэргэн 
түннүк оһох оһох 
аан орон орон 
хостор ааннар оҕолор 

 
 

21.6. Translate into Sakha 
 

Our teacher loves the children. Your school is located in the city. Our room is large and clean. 
Their room is small. Our windows are large and clean. Your children study well. Their 
children do not study here. 
 
Your cups stand on the table, our cups are located on the shelf. Their samovar has boiled, our 
samovar is not boiling. Our tea is very thick, your tea is also thick. These children's hands are 
dirty, their faces are clean. These children's mother sometimes comes to the school. Our 
children go to school early. Your dishware stands on the table, our dishware is not here. This 
is our grandmother. Your grandfather is sitting there. Does your older brother know Russian? 
Where does your friend work? Where does the mother of those children live? What did our 
teacher tell you? What is your brother reading today?  
 

 
22. СҮҮРБЭ ИККИС УРУОК 

 
 

Тыллар 
 

тэриэлкэ- plate, serving dish 
ньуоска- spoon  
биилкэ- fork 
быһах- knife 
долбуур- shelf 
миискэ- dish, pan 
маннык- such 
бус- to stew, to cook up  
 
 

Remarks on grammar 
 

PARTICIPIAL DETERMINATION. The forms that are used for verbs in the third-person singular of 
the present tense (e.g., аһыыр, суруйар) and of the past tense (e.g., аһаабыт, суруйбут) are 
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also used as participles and can serve the function of determination, for example: аһыыр 
ынах - the eating cow; суруйар киһи - the writing person; утуйар хос - the bedroom 
(literally, the sleeping room); ааҕар хос - the reading room.  
 
 

22.1. Эбиэт  
 

Эбиэти улахан солуурга буһараллар. Эбиэт буста. Айаана улахан уһун остуолга иһити 
туруорар. Тэрнэлкэлэр, ньуоскалар, биилкэлэр, быһахтар-- бары бэлэм буоллулар. 
Айаана остуолга килиэп, туус уурар. Улахан минскэҕэ мини кутар. Эти тэриэлкэҕэ 
уурар. Чэ, олоруҥ, эбиэттэҥ! Бары олороллор уонна аһыыллар. Дьоннор мин истилэр, 
эт сиэтилэр. Онтон хааһы уонна хомпуот сиэтилэр. Минньигэс, бэрт эбиэт! Бары 
үчүгэйдик тоттулар. Нарыйа уонна Сайаана остуолу хомуйдулар, иһити сууйдулар 
уонна уурдулар.  
 
 

22.2. Answer the questions 
 

Эбиэти туохха буһараллар?  
Айаана иһити ханна туруорар?  
Остуолга туохтар бэлэм буоллулар?  
Айаана мини туохха кутта?  
Эти ханна гынна?  
Дьон тугу гыналлар?  
Кинилэр тугу истилэр, тугу сиэтилэр?  
Эбиэт хайдаҕый?  
Дьон хайдах буоллулар?  
Остуолу ким хомуйда?  
Иһити хайдах гыннылар?  
 

 
22.3. Write the possessive forms of the plurals 

 
First use the variant of the affix -быт, then -ҕыт, and finally -лара. Be sure to include the 

appropriate personal pronoun. 
 

1. Паарталар, остуоллар бу тураллар. Ыскаап уонна дуоска онно баллар. Кылаас улахан 
уонна ыраас. 
2. Дьиэ манна баар. Утуйар хос бу баар. Орон онно турар.  
3. Остолобуой итиннэ баар. Эбиэт үчүгэй. Чэй хойуу.  

 
 

22.4. Change the verbs 
 

First use the negative form instead of the affirmative. Then use the present tense instead of the 
past tense. 

 
1. Кыыс суруйар. Уоллатар ааҕаллар. Учуутал кэпсиир. 
2. Эһэм эрдэ турар. Убайдарым үөрэнэллэр. Эбэм иһит сууйар.  
3. Бу быраас хараҕы эмтиир. Ити быраас күөмэйи көрөр. Ол дьон эми ылаллар.  
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4. Бу оҕо үүтү таптыыр. Ити дьон эти элбэхтик сиир. Дьахтар эбиэт буһарар.  
 

 
22.5. Compose sentences 

 
1 2 3 4 

Биһиги ыстакааннара долбуурга баар 
Эһиги быһаххыт остуолга суох 
Кинилэр быһахтара ыскаапка сытар 

 ыстакааммыт  турар 
 быһахпыт   

 
 

1 2 3 4 
Мин быһахпыт ханна баарый 
Эн ыстакааным  сытарый 
Биһиги биилкэҕит  турарый 
Эһиги чааскыҥ   

 миискэбит   
 быһаҕыҥ   
 быһаҕым   

 
 

22.6. Translate into Sakha  
 

Our cafeteria is large. Many people dine in the cafeteria. Our teachers dine in the cafeteria. Is 
your (pl.) cafeteria large? Our father sometimes eats in the cafeteria. Our children eat at home. 
They do not go to the cafeteria. Where do your children eat? Do they go to the cafeteria? Our 
mother works at the hospital. Where do your mother and father work? Do your grandfather 
and grandmother work? Where does the mother of this child work? Where do this woman's 
children study? Do this old man's sons study? Your newspaper is lying there. Take it and read 
it. This is our glass. Bring it here. Who took the red pencil? You guys, do not take this pencil.  
 
 

23. СҮҮРБЭ ҮҺҮС УРУОК 
 
 

Тыллар 
 

билиидэ- stove (burner) 
алаадьы- olady, panckes 
хобордоох- frying pan 
лэппиэскэ- flatbread 
буочука- barrel, cask 
биэдэрэ- bucket, pail 
хомуос- ladle 
уу- water 
суунар иһит- washing basin 
суун- to wash (oneself) 
отун- to heat (the stove) 
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хаал- to stay, to remain  
буочуккаттан- from the cask 
куукуна- kitchen  
 

Remarks on grammar  
 

CHANGE OF THE INITIAL CONSONANT IN AFFIXES (general formulae). In Sakha, at the beginning 
of the root form of the affixes we find the following consonants: б, л, т, ҕ, һ. Depending on 
the terminal sound of the root, and as a result of the action of progressive assimilation (see 
Lesson 15), these consonants alternate with a series of other consonants. Here consonants are 
usually exchanged for one another that are close with respect to the place of their formation in 
the mouth. An initial б yields a group of three alternating labial consonants (б, п, м). Initial л 
and т yield a group of four alternating front-glottal consonants (л, т, д, н). An initial ҕ yields 
a group of five back-glottal consonants (ҕ, г, к, х, ҥ). At the beginning of the affix -һыт it is 
above all the sibillants that are exchanged for one another (һ, с, ч, дь, and also нь). More 
schematiсally, these formulae may be represented in the following way: 
 

 
Change of the initial б 

Any affix beginning with the б sound can take the followin initial consonants: 
 

Terminal sounds of the root Initial sound of the affix Examples 
1. Vowels; diphthongs; й, л, 
р 

б -быт, -бит, -бут, -бүт 

2. к, п, с, т, х п -пыт, -пит, -пут, -пүт 
3. м, н, ҥ м -мыт, -мит, -мут, -мүт 
 

 
Change of the initial л 

 
Terminal sounds of the root Initial sound of the affix Examples 

1. Vowels; diphthongs; л л -лаах,2 -лээх, -лоох, -лөөх 
2. к, п, с, т, х т -таах, -тээх, -тоох, -төөх 
3. й, р д -даах, -дээх, -доох, -дөөх 
4. ҥ и -наах, -нээх, -ноох, -нөөх 

 
 

Change of the initial т 
 

Terminal sounds of the root Initial sound of the affix Examples 
1. Vowels; diphthongs; 
unvoiced consonants 

т -та, -тэ, -то, -тө 

2. й, р  д -да, -дэ, -до, -дө 
3. л,  л -ла, -лэ, -ло, -лө 
4. м, н, ҥ н -на, -нэ, -но, -нө 

 
 

Change of the initial ҕ 
																																																								
2	Affix	of	the	possessive	adjective:	аҕалаах - having a father; дьиэлээх - having a home. 	
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Terminal sounds of the root Initial sound of the affix Examples 

1. Wide vowels; diphthongs ҕ -ҕыт, -ҕит, -ҕут, -ҕүт 
2. Narrow vowels; й, л, р г -гыт, -гит, -гут, -гүт 
3. к, п, с, т к -кыт, -кит, -кут, -күт 
4. х х -хыт, -хит, -хут, -хүт 
5. м, н, ҥ ҥ -ҥыт, -ҥит, -ҥут, -ҥүт  

 
 

23.1. Сарсыарда 
 

Сарсыарда ийэм эрдэ турда. Кини куукунаҕа бастаан билиидэни отунна. Онтон 
хомуоһу ылла уонна муннукка турар буочукаттан биэдэрэҕэ уу кутта. Биэдэрэттэн ууну 
сылабаарга кутта, сылабаары туруорда. Уонна ийэм хобордооххо алаадьы буһарда. 
Онтон дьон турдулар. Ийэм суунар иһиккэ уу кутта. Дьоннор бары сууннулар. Кэскил 
эмиэ суунна. Онтон бары олордулар, чэй истилэр, алаадьы сиэтилэр. Алаадьыны бары 
улаханнык таптыыллар. Кыра кыыс Айаана этэр: “Алаадьы  үчүгэй, лэппиэскэ 
куһаҕан.” Дьон бары аһаатылар уонна бардылар. Сорохтор үлэҕэ бардыар, Кэскил 
оскуолаҕа барда. Дьиэҕэ кыра оҕолор уонна эмээхситтэр хааллылар.  
 

23.2. Answer the questions 
 

Ийэҥ төһөҕө (хаһан) турда?  
Кини бастаан тугу гынна?  
Ууну хантан ылла, туохха кутта?  
Биэдэрэттэн туохха кутта?  
Хобороххо ийэҥ тугу буһарда?  
Онтон ким турда?  
Ийэҥ туохха уу кутта?  
Ким суунна?  
Дьон тугу аһаатылар?  
Кинилэр тугу таптыыллар?  
Кыра кыыс тугу эттэ?  
Дьон ханна бардылар?  
Дьиэҕэ ким хаалла?  
 
 

23.3. Translate and answer the questions 
 

Биһиги буочкабыт уонна суунар иһиппит куукунаҕа тураллар.  
Эһиги суунар иһиккит ханна турарый?  
Уугут ханна турарый?  
Куукунаҕыт оһоҕо билиидэ дуу, атын дуу?  
Эһиги биэдэрэҕит хаһый?  
Эһиэхэ сылабаары ким оргутар?  
Хобордооххут улахан дуо?  
Онно тугу буһараллар?  
Алаадьыны эһиги дьоҥҥут таптыыллар дуо?  
Эһиэхэ лэппиэскэ сиир дуу, килиэп сиир дуу?  
Сарсыарда эһиэхэ ким эрдэ турарый?  
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Ийэҕит ханна үлэлиир?  
Сарсыарда үлэҕэ ким барарый?  
Үөрэххэ барар оҕо баар дуо?  
Кыра оҕолор бааллар дуо?  
Дьиэҕэ ким хааларый?  
 
 

23.4. Rewrite the sentences, giving the plural form of the verbs 
 

Ууну биэдэрэттэн ылыма, буочукаттан ыл. Чэйи сылабаарга оргутума, чаанньыкка 
оргут. Чаанньык оргуйбат, сылабаар оргуйар. Ити дьахтар алаадьыны буһарбат, 
лэппиэскэни буһарар. Бу оҕо суораты таптаабат, күөрчэҕи таптыыр. Ити киһи үүтү 
испэт, кымыһы иһэр. Кыыс дьиэҕэ хаалар, ити уол хаалбат. Ол киһи оҕото манна 
үөрэммэт, куоракка үөрэнэр. Мин аҕаһым үөрэнэр, эн аҕаһыҥ үлэлиир. Бу дьахтар 
оҕото улахан.  

 
 

23.5. Translate into Sakha 
 

Your mother is in the kitchen. She is cooking dinner. Your grandmother is also there. She is 
washing the dishware. Your kitchen is clean. Our kitchen is also clean and large. There is a lot 
of dishware in the kitchen. In the corner stands a large barrel. In the barrel there is water. In 
the other corner stands our washing basin. In the morning everyone washes there. Our pails, 
teapots, and our copper samovar stand on the shelf. On the burner our mother cooks the food. 
She cooks dinner, boils the milk and the tea. In the morning and in the evening she places the 
samovar. Sometimes she cooks kasha and compote, cooks pancakes. Is there a separate 
kitchen in this home? Is it large? Is there a burner in it? What do they cook on the burner? Do 
they cook dinner? Does everybody eat at home? Who eats in the cafeteria?  
 
 

24. СҮҮРБЭ ТӨРДҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кыһын- winter, in the winter 
тымныы- cold (n.), cold (adj.) 
ичигэс- warm 
таҥас- clothing 
сон- coat 
бэргэһэ- hat 
үтүлүк- glove  
хаатыҥка- felt boots  
күн- day, sun 
түүн- night, at night 
таҥын- to get dressed 
кэт- to dress, to wear 
сотору- quickly, soon  
 
 

Remarks on grammar 
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CONJUGATION OF VERBS IN THE PRESENT TENSE SINGULAR AFFIRMATIVE. In the present-tense 
singular verbs are conjgated in the following way: 
 

Affirmative Form 
Person Terminal sound of 

the stem 
Form of the affix Examples 

1 Vowels; diphthongs -ыыбын, -иибин, -
уубун, -үүбүн 

аһаа → аһыыбын, 
үлэлээ → 
үлэлиибин, тохтоо 
→ тохтуубун (I 
stop),  төлөө → 
төлүүбүн (I pay) 

1 Consonants -абын, -эбин, -обун, 
-өбун 

бар → барабын, кэл 
→ кэлэбин, олор → 
олоробун, көр → 
көрөбүн 

2 Vowels; diphthongs -ыыгын, -иигин, -
уугун, -үүгүн 

аһаа → аһыыгын, 
үлэлээ → 
үлэлиигин, тохтоо 
→ тохтуугун, төлөө 
→ төлүүгүн 

2 Consonants -аҕын, -эҕин, -оҕун, 
-өҕүн 

бар → бараҕын, кэл 
→ кэлэҕин, олор → 
олороҕун, көр → 
көрөҕун 

3 Vowels; diphthongs -ыыр, -иир, -уур, -
үүр 

аһаа → аһыыр, 
үлэлээ → үлэлиир, 
тохтоо → тохтууо, 
төлөө → төлүүр 

3 Consonants -ар, -эр, -ор, -өр бар → барар, кэл → 
кэлэр, олор → 
олорор, көр → 
көрөр 

 
 

As is clear from the examples, the narrow and wide vowel of the stem merges with the vowel 
of the affix: аһаа + ыыбын → аһыыбын, үлэлээ + иигин → үлэлиигин, тохтоо + уур → 
тохтуур. 
 

24.1. Кыһын 
 

Кыһын биһиэхэ улахан тымныы буолар. Дьон бары ичигэс таҥаһы таҥналлар. Кинилэр 
ичигэс сон, бэргэһэ, үтүлүк, хаатыҥка кэтэллэр. Кыһын күн кылгас, түүн уһун. Мин күн 
аайы оскуолаҕа барабын. Сарсыарда эрдэ турабын, суунабын, аһыыбын. Онтон 
кинигэлэри, тэтэрээттэри ылабын, ичигэстик таҥнабын уонна барабын. Оскуолаҕа биэс, 
арыт алта уруок буолар. Онтон сотору киэһэ буолар. Киэһэ мин дьиэҕэ кэлэбин, 
эбиэттиибин уонна кыратык сытабын. Онтон уруоктары үөрэтэбин: ааҕабын 
суруйабын. Киэһэ уон чааска утуйабын.  
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24.2. Answer the questions 
 

Кыһын биһиэхэ хайдах буоларый?  
Дьон тугу таҥналларый?  
Кыһын күн хайдаҕый, түүн хайдаҕый?  
Эн кыһын тугу гынаҕын?  
Сарсыарда төһөҕө (хаһан) тураҕын?  
Тугу гынаҕын уонна ханна бараҕын?  
Оскуолаҕа хас уруок буолар?  
Киэһэ ханна кэллэҕин, тугу гынаҕын?  
Хас чааска утуйаҕын? 
 
 

24.3. Translate 
 

Мин арыт дьиэҕэ эбиэттиибин, арыт остолобуойга эбиэттиибин. Эмис эт минэ ордук 
үчүгэй буолар. Көтөх эт минэ куһаҕан. Хааһыны эмиэ сиибин. Суораты уонна күөрчэҕи 
улаханнык таптыыбын. Эн ханна эбиэттиигин? Ханнык мини таптыыгын? Суораты 
таптыыгын дуо? Хааһыны элбэхтик сиигин дуо? Уонна тугу таптыыгын? Эн үөрэнэҕин 
дуу, үлэлиигин дуу? Кыһын тугу гынаҕын? Сонуҥ ичигэс дуо? Бэргэһэҥ уонна 
үтүлүгүҥ ханныктарый? Эйиэхэ хаатыҥка баар дуо? Мин хаатыҥкам улахан уонна 
ичигэс. Сонум хара, бэргэһэм эмиэ хара. Эн сонуҥ ханныгый? Бэргэһэҥ ханныгый?  
 
 

24.4. Compose sentences 
 

1 2 3 
Мин килиэп кэтэҕин 
Эн кинигэ ааҕабын 
 сон сиибин 
  сиигин 
  ааҕаҕын 
  кэтэбин 
 
 

1 2 3 4 
Мин соно ханна баарый 
Эн сонуҥ  сытарый 
Кини үтүлүгэ   
Оҕо үтүлүгүм   
 хаатыҥкам   
 хаатыҥкаҥ   
 хаатыҥката   
 сонум   
 
 

24.5 Translate into Sakha 
 

In winter I wear this coat. It is very warm. My hat and gloves are also warm. I sleep in this 
room. It is small and warm. In the evening I sit here, by the lamp, and I study my lessons. I 
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read in Sakha and in Russian. I converse in Sakha very well. Do you speak Russian? Which 
books do you read? Do you read the newspaper? Who is reading this book? In winter I play 
little, read a lot. In winter I get up early, and go to bed late. In the morning at eight o'clock I 
go to school. There there are five, sometimes six, lessons. At four o'clock I come home and I 
dine. In the evening I read a lot. When do you go to school? When do you come home? What 
do you do in the evening?  
 

25. СҮҮРБЭ БЭҺИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

ырбаахы- shirt 
ыстаан- pants 
бүрүүкэ- trousers 
көстүүм- suit 
иc- interior, lining 
истээх таҥас- warm clothing with fur or with a warm lining 
этэрбэс- shoes with a soft sole 
тыс этэрбэс- kamuzy, fur shoes 
иннэ- needle 
киинэ- cinema 
сап- thread 
боростуой- simple 
аҕыйах- some, not much 
иистэн- to sew 
тик- to sew  
маны ыл- take this 
оччоҕо- then 
төһө- how much, to what degree 
 

25.1. Кэпсэтин 
 

“Айаана, эн иистэнэҕин дуо?” 
“Боростуой таҥаһы кыратык тигэбин.” 
“Тугу тигэҕин?” 
“Ырбаахыны, ыстааны, истээх таҥаһы. Этэрбэһи эмиэ тигэбин.” 
“Көстүүмү тигэҕин дуо?”c 
“Суох. Көстүүмү тикпэппин.” 
“Миэхэ тыс этэрбэстэ тик эрэ.”  
“Ээ! Суох! Үлэм элбэх. Уонна суон иннэм суох.” 
“Чэ, оччоҕо бүрүүкэтэ тик.” 
“Бүрүүкэни тигэбин. Сарсын аҕал.” 
“Сөп, сарсын аҕалабын. Эйиэхэ хара сап баар дуо?” 
“Аҕыйах баар.” 
“Миэхэ кыратык аҕал эрэ.” 
“Мэ, маны ыл.” 
“Чэ үчүгэй. Баһыыба.”  
 

25.2. Translate 
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Эһэм тыс этэрбэһи кэтэр. Кини хаатыҥканы таптаабат. Кини этэр: “Хаатыҥка куһаҕан, 
тымныы. Тыс этэрбэс ичигэс.” Мин ийэм кыратык иистэнэр. Кини миэхэ ырбаахыны 
уонна истээх ыстааны тиктэ. Кыра кыыс Айаана этэр: “Ийээ, эн миэхэ ырбаахыта тик. 
Мин сотору оскуолаҕа барабын.” Кыһын мин хаатыҥканы уонна истээх ыстааны 
кэтэбин. Мин сонум истээх, үтүлүгүм эмиэ истээх. Эн тыс этэрбэһи кэтэҕин дуо? 
Сонуҥ истээх дуо? Үтүлүгүҥ туох истээҕий? Оскуолаҕыт ичигэс дуо? Эн ханнык 
кылааска үөрэнэҕин? Нууччалыы төһө үчүгэйдик билэҕин? Мин нууччалыы түргэнник 
ааҕабын да, бытаннык саҥарабын. Биһиги учууталбыт сахалыы бэрт үчүгэйдик 
саҥарар.  
 
 

25.3. Provide the singular present-tense conjugation of the verbs 
 

аһаа - аһыыбын, аһыыгын, аһыыр 
ыллаа 
кэпсээ 
сиэ 
оонньоо 
тохтоо 
эбиэттээ 
чэйдээ 
эмтээ 
ыйаа 
 
бар - барабын, бараҕын, барар 
кэт 
олор 
көр 
оргут 
буһар 
сууй 
сот 
бил 
саҥар 
 
 

25.4. Give the verbs in parentheses in the present tense 
 
Мин сарсыарда эрдэ (тур). Эн хас чааска (тур)? Кэскил арыт остолобуойга (эбиэттээ) 
уонна чэй (ис). Эбэм хойуу чэйи (таптаа). Эн суораты (таптаа) дуо? Ити киһи кымыһы 
(ис) дуо? Мин бүгүн остолобуойга эбиэттиибин, эн ханна (эбиэттээ)? Убайым киэһэ 
киниэҕэ барар, мин эмиэ онно (бар). Мин сарсын бырааска көрдөрөбүн, эн эмиэ 
(көрдөр) дуо? Эн куһаҕаннык (ыллаа), ити кыыс үчүгэйдик  (ыллаа). Мин бүгүн 
баһаартан эт (атыылас), эн (атыылас) дуо?  
 
 

25.5. Translate into Sakha  
 
My mother is sewing the shirt and pants. Another woman is sewing the suit. Do you wear a 
suit? Who is sewing a suit for you? My grandmother is sewing fur shoes. Do you wear fur 
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shoes? I wear fur shoes sometimes. My older sister is cooking delicious kasha. Do you like 
kasha? I like thick kasha. Our teacher sings well. Do you sing? I sing poorly. In winter I go to 
school every day. My younger brothers are small. They stay at home. My older brother does 
not study. He works. Do you have an older brother? What does he do? I have a little sister. 
Her name is Ayaana. I love her very much. Do you have a little sister? Do you love her? Our 
grandmother is old. She has white hair. She does not work. Our grandmother loves children.  
 
 

26. СҮҮРБЭ АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 
 

дьааһык - box 
сайын - summer, in summer 
сайыҥҥы - summery, estival 
бачыыҥка - dress boots 
атах таҥаһа - footwear 
саппыкы - boots 
түүпүлэ - shoe 
эргэ - old, ancient 
ордук - superfluous, more than enough  
көхө - coat-rack 
ыйаа - to hang, to hang up  
тоҥ - to freeze, freezing  
 

Remarks on grammar 
 

DETERMINATION. Adjectival determination always stands directly before the noun that is 
determined. It does not agree with the determinandum, and takes no affixes: истээх үтүлүк, 
истээх үтүлүккэ, истээх үтүлүгү. The determination is connected with the determinandum 
by means of simple juxtaposition.  
 
Any nominal form that stands before anouther noun functions as a determination. When its 
position in a sentence changes, it ceases to function as a determination: хара сон - “black fur-
coat” (хара - determination); сон хара - “The fur-coat is black” (хара - predicate). 
 
 

26.1. Таҥас дьааһыга 
 

Утуйар хоско биир улахан дьааһык турар. Ол таҥас дьааһыга. Онно ийэм ордук таҥаһы 
уурар. Кыһын дьааһыкка сайыҥҥы таҥаһы уураллар. Сайын киниэхэ кыһыҥҥы таҥас 
сытар. Билигин мин киэпкэм, сайыҥҥы ырбаахыларым, бүрүүкэм онно сыталлар. 
Дьааһыкка саҥа даҕаны, эргэ даҕаны таҥас элбэх. Атын таҥастара барыта онно баар. 
Атах таҥаһа туспа дьааһыкка баар. Онно этэрбэстэр, саппыкылар, бачыыҥкалар, 
түүппүлэлэр сыталлар. Сайын эн туох таҥаһы кэтэҕий? Киэпкэҥ саҥа дуу, эргэ дуу? 
Атахха тугу кэтэҕин? Эһиэхэ ордук таҥаһы ханна уураллар? Эһиэхэ улахан дьааһык 
баар дуо? Кини ханна турарый? Эһиэхэ туспа дьааһык баар дуо? Онно тугу уураҕын? 
Кинигэ дьааһыга баар дуо? Кинигэҥ төһө элбэҕий?  
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26.2. Translation 

 
Мэ, бу сону ол көхөҕө ыйаа. Бу көхө куһаҕан. Манна таҥаһы ыйаамаҥ. Бэргэһэны 
долбуурга уур. Бу үтүлүк тымныы. Миэхэ истээх үтүлүктэ аҕалыҥ. Саҥа  саппыкым 
ханна баарый? Бу саппыкыны дьааһыкка ууруҥ. Миэхэ тыс этэрбэстэ аҕалыҥ. Бүгүн 
улахан тымныы буолла. Хаатыҥкаҕа атаҕым тоҥор. Эн илииҥ тоҥор дуо? Мэ, бу истээх 
үтүлүгү кэт. Мин муннум тоҥно, эн муннуҥ тоҥор дуо? Ити оҕолор тоҥнулар. 
Оҕолорго чэйдэ кутуҥ.  
 
 

26.3. Rewrite the text, first in the second person, then in the third person 
 

Мин сэттис кылааска үөрэнэбин. Сарсыардв аҕыс чааска оскуолаҕа барабын. Тоҕус 
чааска звонок буолар. Оччоҕо мин кылааска киирэбин. Паартаҕа олоробун. Уруогу 
үчүгэйдик истэбин. Дуоскаҕа, тэтэрээккэ суруйабын, ааҕабын, кэпсиибин. Киэһэ дьиэҕэ 
туөрт чааска кэлэбин. Аһыыбын, кыратык, үлэлиибин, арыт оонньуубун. Онтон уруок 
үөрэтэбин. Киэһэ уон чааска сытабын, түргэнник утуйабын.  
 

 
26.4. Rewrite in the negative form 

 
Бу кыыс нууччалыы ааҕар. Ити уол түргэнник суруйар. Убайым киэһэ үөрэнэр. Эбэм 
эмээхсин эрдэ турар. Эһэм ити сону кэтэр. Балтым суораты таптыыр. Ити оҕо түүн 
ытыыр. Оҕолор дьиэҕэ оонньууллар. Бу дьон остолобуойга эбиэттииллэр. Оҕонньоттор 
кыһын хаатыҥка кэтэллэр. Ити кыргыттар нууччалыы кэпсэтэллэр. Бу оҕолор ааны 
үчүгэйдик сабаллар. Бу дьон кыһын түннүгү аһаллар.  
 

 
26.5. Translate into Sakha 

 
In this box lie my summer clothes. Here is my cap, a new shirt, summer pants. My dress boots 
and boots also lie there. In summer I wear a white shirt and cap. In winter I put on warm 
clothes. My coat is hanging on the coat rack, my hat and gloves lie on the shelf. In winter I 
wear felt boots, sometimes I wear fur shoes. My mother sews fur shoes well. Does your 
mother sew? What does she sew? Does she have a wide needle? Is she sewing a suit? What do 
you wear in winter on your feet? What do you wear on your feet in summer? What shirt do 
you wear in summer? Do you have a new shirt? Who sewed this shirt for you? Where are 
your new boots? Show me. Give this hat to that boy. Give me the old gloves. Hang the coat 
on that coat-rack. Put the hats and the gloves on the shelf.  
 
 

27. СҮҮРБЭ СЭТТИС УРУОК 
 

лааппы- shop 
баата- wool 
саҕа- collar 
саҕалаах- with collar, having a collar 
сиэх- sleeve 
сиэп- pocket 
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тимэх- button 
кур- belt 
уһул- to take off, to remove  
таҕыс- to exit, to leave 
тахсабын- I exit 
киир- to enter 
барыах- let's go 
олус- very, a lot 
дорообо- hello, hi  
 

Remarks on grammar 
 

THE POSSESSIVE WITH THE AFFIX -ЛААХ. By means of the affix -лаах one may form adjectives 
from substantives, expressing an idea of possession of what is signified by the stem: 
кырааска - color, кырааскалаах - having color, colorful; күүс - strength, куустээх - having 
srength, powerful; сон - coat, сонноох - having a coat. Frequently these words are also used 
in the role of the predicate: Бу уу туустаах - This water is salty; Ити дьиэ киһилээх - This 
house is lively (has a lot of people). Significantly less frequently, these words may occur in 
the role of the subject, the direct object, and the adverbial. 
 
The affix  -лаах can also be added to plural stems: оҕолордоох киһи - a person with children; 
улахан түннүктэрдээх дьиэ - the house with large windows.  
 
 

27.1. Маҕаһыыҥҥа 
 

“Дорообо, Кэскил! Бу ханна бардыҥ?” 
“Маҕаһыыҥҥа бардым. Эн ханна бардыҥ?” 
“Мин эмиэ маҕаһыыҥҥа бардым. Чэ, барыах.” 
Кэскил уонна Айаана маҕаһыыҥҥа кэлэллэр. Киирэллэр. Кэскил этэр:  
“Эйиэхэ баата истээх сон баар дуо?” 
“Баар, баар. Баһаалыста! Ханнык сону ылаҕын?” 
“Миэхэ ол хара саҕалаах сону аҕал.” 
“Баһаалыста, көр.” 
“Бу сон сиэҕэ олус кылгас. Уһун сиэхтээх сонно аҕал.” 
“Мэ, маны көр.” 
“Бу сон тимэҕэ олус кыра уонна сиэҕэ улахан.” 
“Чэ оччоҕо маны көр.” 
“Бу сөп. Маны ылабын. Аны миэхэ тимэхтэ аҕал. Ырбаахы тимэҕэ наада.” 
Кэскил сону уонна тимэҕи ылла. Айаана кур атыыласта. Онтон кинилэр таҕыстылар 
уонна бардылар.  
 
 

27.2. Answer the questions 
 

Маҕаһыыҥҥа ким барда?  
Кэскилга ханнык сон нааданый? 
Маҥнайгы сон сиэҕэ хайдаҕый? 
Иккис сон сиэбэ уонна тимэҕэ ханныктарый?  
Кэскил сону ылла дуо? 
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Уонна өссө тугу ылла? 
Айаана тугу атыыласта?  
Эйиэхэ истээх сон баар дуо? 
Кини ханнык саҕалааҕый?  
Ханнык тимэхтээҕий?  
Эһиэхэ лааппы баар дуо?  
Онно тугу атыылыыллар? 
Эн тугу атыылаһаҕын?  
 
 

27.3. Translation 
 
Мин кыһыҥҥы сонум үрүҥ саҕалаах, убайым соно хара саҕалаах. Бу сон түөрт 
сиэптээх. Онно биир сонноох киһи киирдэ. Ити уол хаатыҥкалаах уонна истээх 
ыстааннаах. Ичигэс таҥастаах киһи кыһын тоҥмот. Эн дьиэҕэ бэргэһэлээх олорума, 
уһул. Сонноох таҕыс, таһырдьа олус тымныы. Дьиэҕит ичигэс дуо? Кини хас 
хостооҕуй? Хас оһохтооҕуй? Куукуналаах дуо? Куукунаҕыт билиитэлээх дуо? Утуйар 
хоскут хас ороннооҕуй? Ити оҕо туспа олонноох дуо? Ити маҥан баттахтаах ханнык 
оҕонньоруй? Ол хара бытыктаах киһи мин убайым. Бу эмээхсин аҕыйах тиистээх. Ити 
кыһыл сирэйдээх кыыс Кэскил балта. Кини ахсыс кылааска үөрэнэр. Эһиги оскуолаҕыт 
хас кылаастааҕый? Эн хаһыс кылааска үөрэнэҕий? Мин онус кылааска үөрэнэбин.  
 

 
27.4. Compose sentences 

 
Write six sentences 

1 2 3 4 
Ити уол үчүгэй сонноох 
Бу кыыс кыһыл харахтаах 
Ол киһи хара кинигэлээх 
 оҕо ичигэс харандаастаах 
  уһун баттахтаах 

 
Write six sentences 

1 2 3 4 
Мин арыылаах эти таптыыр 
Эн үүттээх килиэби иһэбин 
Ийэм туустаах чэйи сиигин 
Аҕам сыалаах мини  

 
 

27.5. Translate into Sakha 
 

This boy has a new shirt. The girl in the black coat is my younger sister. My winter coat has a 
black collar. This coat has four buttons. My grandmother loves tea with milk. They eat bread 
with milk at tea. I love cream with sugar. This house has small windows. Our room has one 
door. I live in a room with large windows. This room is warm and clean. Where do you live? 
Is your room warm? Is your home warm? Our home is very warm. That home is cold. Our 
windows are large. There stand new chairs. Those benches are also new. I sit on a new bench. 
You sit on an old chair. Ayaana did not wipe this stool.  
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28. СҮҮРБЭ АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

туруу- rising, getting up  
чаһы- clock, watch 
сиэркилэ- mirror  
тараах- comb  
суокка- brush  
соттор- towel 
былаат- scarf, shawl  
саҕынньах- fur coat  
сотун- to wipe, to dry (oneself) 
соттобут- we dry ourselves 
тараан- to brush oneself 
ыраастаа- to clean 
таһырдьа- outside, on the street 
уһугун- to wake up 
уһуктабыт- we wake up  
 
 

Remarks on grammar 
 

CONJUGATION OF VERBS IN THE PRESENT TENSE (plural, affirmative form). In the present-tense 
plural form, conjugational affixes bear a significant resemblance to the forms of the present-
tense singular. Here, in the first and second persons we have the affixes -ыыбыт and -
ыыгыт (corresponding to -ыыбын and -ыыгын in the singular). In the third person the affix -
лар is added to the singular form. Thus the conjugation of verbs in the plural form is as 
follows: 
 

Person Terminal letter of 
the stem 

Form of the affix Examples 

1. Vowels and 
diphthongs 

-ыыбыт, -иибит, -
уубут, -үүбүт 

аһаа - аһыыбыт, 
үлэлээ - үлэлиибит, 
тохтоо - тохтуубут, 
төлөө - төлүүбүт  

1. Consonants -абыт, -эбит, -обут, 
-өбүт 

бар - барабыт, кэл - 
кэлэбит, олор - 
олоробут, көр - 
көрөбүт  

2. Vowels and 
diphthongs 

-ыыгыт, -иигит, -
уугут, -үүгүт 

аһаа - аһыыгыт, 
үлэлээ - үлэлиигит, 
тохтоо - тохтуугут, 
төлөө - төлүүгүт 

2. Consonants -аҕыт, -эҕит, -оҕут, 
-өҕут тараанабыт 

бар - бараҕыт, кэл - 
кэлэҕит, олор - 
олороҕут, көр - 
көрөҕүт 
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3. Vowels and 
diphthongs 

-ыыллар, -ииллэр, -
ууллар, -үүллэр 

аһаа - аһыыллар, 
үлэлээ - 
үлэлииллэр,  тохтоо 
- тохтууллар, төлөө 
- төлүүллэр 

3. Consonants -аллар, -эллэр, -
оллор, -өллөр 

бар - бараллар, кэл - 
кэлэллэр, олор - 
олороллор, көр - 
көрөллөр 

 
 

28.1. Сарсыарда туруу 
 

Кэскил уонна мин оскуолаҕа үөрэнэбит. Биһиги сарсыарда эрдэ турабыт. Бастаан 
уһуктабыт уонна чаһыны көрөбүт. Онтон таҥнабыт, суунабыт. Соттору ылабыт уонна 
соттобут. Тарааҕы ылабыт уонна сиэркилэ аттыгар баттаҕы тараанабыт. Аны суокканы 
ылабыт, таҥаһы ыраастыыбыт. Онтон аһыыбыт уонна кинигэлэри, тэтэрээттэри 
суумкаҕа уурабыт. Ийэм этэр: “Оҕолоор, бүгүн таһырдьа олус тымныы буолбут. Эһиги 
саҕыынньахта кэтиҥ уонна былаатта ылыҥ.” Биһиги саҕынньах кэтэбит, саал былаат 
ылабыт. Ичигэстик таҥнабыт уонна оскуолаҕа барабыт.  
 
 

28.2. Answer the questions 
 
Эһиги оскуолаҕа үөрэнэҕит дуо? 
Сарсыарда төһөҕө тураҕыт? 
Хас чааска уһуктаҕыт?  
Эһиэхэ чаһы баар дуо?  
Эһиги таҥнаҕыт уонна тугу гынаҕыт?  
Соттору ылаҕын уонна тугу гынаҕыт? 
Эһиэхэ тараах баар дуо?  
Сиэркилэ баар дуо? 
Суокка баар дуо?  
Эһиги тараанаҕыт дуо?  
Таҥаһы ыраастыыгыт дуо?  
Хас чааска аһыыгыт?  
Кинигэни, тэтэрээти ханна гынаҕыт?  
Тымныыга хайдах таҥнаҕыт? 
Эһиэхэ ким саҕынньах кэтэрий?  
Кимиэхэ саал былаат баарый?  
Оскуолаҕа хас чааска бараҕыт?  
Уруок хас чааска буоларый?  
 
 

28.3. Rewrite in the plural form 
 
Мин үөрэнэбин, эн эмиэ үөрэнэҕин. Мин сарсыарда сэттэ чааска уһуктабын, эн эмиэ 
эрдэ үһүктаҕын. Мин түргэнник таҥнабын уонна ыраастык суунабын. Эн баттаҕы 
тараанаҕын уонна таҥаһы ыраастыыгын. Мин саҕынньаҕы тымныыга кэтэбин. Ити уол 
истээх сону кэтэр. Бу кыыс тарааҕы ылар уонна тараанар. Эн таҥаһы куһаҕаннык 
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ыраастыыгын. Ити суокканы ылыма. Тарааҕы миэхэ аҕал. Чаһыны көр эрэ. Ити сону 
ыраастаа. Бүгүн хаатыҥканы кэтимэ, тыс этэрбэстэ кэт. Үтүлүгү остуолга уурума, 
көхөҕө ыйаа. Бу бэргэһэни долбуурга уур. Соттору ыйаама, манны аҕал.  
 

 
28.4. Compose sentences 

 
Compose eight sentences 

1 2 3 
Мин сону ыраастаа 
Эн саппыкыны ыйаа 
Биһиги соттору кэт 
Эһиги ырбаахыны тик 

 
Compose six sentences 

1 2 3 
Кини эрдэ ыллаа 
Кинилэр хойут үөрэн 
 үчүгэйдик утуй 
 куһаҕаннык аах 

 
 

28.5. Translate into Sakha 
 

In the evening we sit at home. The adults come from work, the children come from school. 
We all sit next to the lamp. Father reads the newspaper, we read books. Keskil and I go to bed 
late, in the morning we get up early. We wake up at seven o'clock and we quickly dress. Then 
we take our towels and we go into the kitchen. There stands a washing basin. It has cold 
water. We quicky wash ourselves and dry off. Now we sit at the table and eat. We drink tea 
with sugar and we eat breadrolls with butter. Then we go to school. Keskil wears a big fur 
coat, I wear a warm wool coat. What do you wear in the winter? Do you wear a fur coat? Do 
you have a scarf? How many lessons are there at school? When do you come home? What do 
you do in the evening? What time do you go to bed? What time do you get up in the morning? 
Is there a clock at home? Is there a mirror? Who has a comb? Do you brush your hair?  
 
 

29. СҮҮРБЭ ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

 
наскы- socks 
чулку- stockings 
дьуппа- skirt 
сыттык- pillow 
сыттык хаата- pillowcase 
суорҕан- blanket  
матараас- mattress 
тэллэх- bed, mattress 
холуоһа- galoshes 
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устабыт- we take off, we remove 
 
 

29.1. Кэпсэтин 
 

“Аа, Айаана, Сайаана. Кэпсээҥ, оҕолоор.” 
“Суох. Эн кэпсээ.” 
“Туох да суох. Бу ханна бардыгыт?” 
“Маҕаһыыҥҥа бардыбыт.” 
“Онно тугу атыылаһаҕыт?” 
“Наскы, чулку ылабыт. Сайаана дьууппа атыылаһар.” 
“Мин эмиэ маҕаһыыҥҥа барабын. Миэхэ сыттык хаата уонна холуоһа наада.” 
“Суорҕан ылаҕын дуо? Маҕаһыыҥҥа үчүгэй суорҕаннар бааллар. Уонна сыттыктар, 
матараастар, тэллэхтэр бааллар.”  
“Суох. Миэхэ ити наадата суох.” 
“Эһиги суорҕан ылаҕыт дуо?” 
“Ээ суох. Биһиги эмиэ ылбаппыт. Чэ, барыаҕыҥ түргэнник.” 
 
 

29.2. Answer the questions 
 

Айаана уонна Сайаана ханна бараллар? 
Кинилэр тугу атыылаһаллар? 
Эһиэхэ чулкуну ким кэтэрий? 
Эн ханнык наскыны таптыыгын? 
Ким дьууппаны кэтэрий?  
Эһиги матарааска сытаҕыт дуу, тэллэххэ сытаҕыт дуу?  
Эн суорҕанныҥ ханныгый?  
Сыттыгыҥ улахан дуу, кыра дуу?  
Холуоһаны хаһан кэтэҕит?  
Эн холуоһаҥ саҥа дуу, эргэ дуу?   
 
 

29.3. Translation 
 
Мин ити кыһыл суорҕаннаах ороҥҥо утуйабын. Бу хоско үс киһи утуйабыт. Ол күөх 
сыттыктаах ороҥҥо Кэскил утуйар. Ньургун ороно саҥа матараастаах. Эбэм эмээхсин 
ити эргэ тэллэххэ утуйар. Эбэм дьууппаны кэппэт. Кини чулкуну, наскыны эмиэ 
кэппэт, этэрбэһи кэтэр. Утуйар таҥаһы биһиги арыт таһырдьа ыйыыбыт. Ити көхөҕө 
соннору, бэргэһэлэри ыйыыллар. Ордук таҥаһы дьааһыкка уурабыт. Бачыыҥкалар, 
түүппүлэлэр, саппыкылар кыһын дьааһыкка сыталлар. Биһиги таҥас уурар дьааһыкпыт 
ол турар. Эһиги ордук таҥаһы ханна гынаҕыт? Эһиэхэ таҥас уурар дьааһык баар дуо? 
Утуйар таҥаһы таһырдьа ыйыыгыт дуо? Быылы хайдах ыраастыыгыт? Эһиэхэ суокка 
баар дуо? Суокканан тугу ыраастыыгыт? Биһиги суокканан сону, көстүүмү, суорҕаны 
ыраастыыбыт. Утуйар таҥаһы ыраастыыбыт. Холуоһаны куукунаҕа устабыт. Биһиги 
дьиэбит бэрт ыраас.  
 

29.4. Compose sentences 
 

Give the direct object in the accusative case, and the predicate in the present tense 
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Subject Determination Object Predicate 

Мин саахардаах чэй таптаа 
Биһиги үүттээх чэй таптаа 
Эн саҥа холуоһа атыылас 
Эһиги эргэ таҥас сууй 
Кини истээх ыстаан кэт 
Кинилэр кирдээх холуоһа уһул 
Эһиги үчүгэй кинигэ аах 
Биһиги быыллаах суорҕан ыраастаа 

 
 

29.5. Translate into Sakha 
 

Our mirror stands in the corner. We brush (our hair) in front of the mirror. Our little mirror is 
on the table. Your comb lies on the window. Your galoshes stand by the door. Our blanket is 
in the street. Your pillow is on that bed. Don't sit (pl.) on the bed. Take off (pl.) your galoshes 
by the door. By the window stands a bed with a red blanket. This girl is in black felt boots. 
Her coat has a white collar. All our children go to school in winter. You (pl.) also study at 
school. We study in the ninth grade. We study the lessons at home in the evening. We study 
in Russian and in Sakha. We all speak Sakha. Do you converse in Sakha at home? Our father 
knows Russian well. At home we converse in Russian and in Sakha.  
 
 

30. ОТУТУС УРУОК 
 

Repetition 
 
 

30.1. Translation 
 

1. Биһиги иһиппит сороҕо куукунаҕа баар, сороҕо ыскаапка турар. Куукунаҕа 
сылабаарбыт, үрүҥ чаанньыкпыт, улахан чаанньыкпыт уонна хобордоох, хомуос, 
солуур, биэдэрэлэр бааллар. Муннукка уулаах буочука баар, кини аттыгар суунар иһит 
турар. Ыскаапка тэриэлкэлэр, ньуоскалар, быһахтар, биилкэлэр, чааскылар, 
ыстакааннар тураллар. Утуйар хоско хомуот турар уонна дьааһыктар бааллар. 
Хомуокка кыра сиэркилэ, кыра чаһы, суокка уонна тараах баар. Улахан чаһы истиэнэҕэ 
турар. Көхөлөр сорохторо куукунаҕа сорохторо аһыыр хоско бааллар.  
 
2. Кыһын биһиги маннык таҥаһы кэтэбит: истээх сон, саҕынньах, бэргэһэ, үтүлүк, 
хаатыҥка, тыс этэрбэс, саал былаат. Дьиэҕэ уонна сайын кэтэбит: ырбаахыны, ыстааны, 
көстүүмү, дьууппаны, куоптаны, киэпкэни, саппыкыны, бачыыҥканы, түүппүлэни, 
чулкуну, наскыны. Сон саҕалаах уонна сиэптээх. Соҥҥо, көстүүмҥэ, ырбаахыга сиэх 
баар. Таҥас барыта тимэхтээх буолар. Утуйар таҥас маннык: тэллэх, матараас, суорҕан, 
сыттык. Сыттыкка хаа баар. Таҥаһы көхөҕө ыйыыллар уонна дьааһыкка уураллар. 
Соттор уонна былаат эмиэ таҥас буолаллар.  
 
 

30.2. Vocabulary review 
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Write out the words introduced in Lessons 21-29. Place the nouns into the following two  
groups: “Dishes and Kitchenware” and “Clothing and Shoes”. Distinguish the remaining 
words into the categories already introduced above (see Lesson 20). Ensure that you have 
mastered each word with respect to its meaning, pronunciation, use, and spelling.  
 

 
30.3. Grammar review 

 
1. Give the plural possessive forms of the following stems: оскуола, дьиэ, кылаас, остуол, 
түннүк, аан, оһох, олоппос, уол, кыыс, доҕор, эбиэт, чэй, үүт; уолаттар, кыргыттар, 
ааннар, ороннор, түннүктар. Example: оскуола - оскуолабыт, оскуолаҕыт, оскуолалара.  
 
2.  Give the participial form of the verb in parentheses and translate the resulting phrases: 
(утуй) хос, (аһаа) хос, (олор) оҕо, (суруй) кыыс, (сууй) иһит, (утуй) таҥас, (ис) уу. 
Example: утуйар хос - sleeping room / bedroom.  
 
3. Form adjectives from the following stems using the affix -лаах: оҕо, ийэ, кэргэн, кыыс, 
уол, доҕор, харах, илии, мурун, бытык, сирэй, сон, тимэх, соттор, суорҕан; аттахтар, 
тиистэр, ороннор, түннүктэр. 
 
4. Conjugate the following verbs in the present tense: аһаа, ылаа, кэпсээ, оонньоо, төлөө, 
саҥар, кэт, сот, көр, аах, тик, сап, быс. Example: аһаа - аһыыбын, аһыыгын, аһыыр; 
аһыыбыт, аһыыгыт, аһыыллар.   
 
 
 

31.  ОТУТ БИИРИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

уон биир- eleven 
сүүрбэ- twenty 
сүүрбэ биир- twenty-one 
отут- thirty 
сүүс- one hundred 
алта сүүс- six hundred 
ынах сүөһү- cattle 
колхох фермата- the kolkhoz farm 
сүөһү - livestock 
оҕус - bull 
ат - horse 
хотон - barn  
ынах ыаччы - milkmaid, milker 
ыа - to milk 
ыыр = he/she/it milks  
 

Remarks on grammar 
 

THE ABLATIVE CASE. This case is formed by means of the affix -ттан (-тан), which yields 
the following variants: 
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Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels and diphthongs -ттан, -ттэн, -ттон,  

-ттөн 
оскуола - оскуолаттан, дьиэ 
- дьиэттэн, сохсо - 
сохсоттон, бөрө - бөрөттөн 

2. Consonants -тан, -тэн, -тон, -төн уол - уолтан, кыыс - 
кыыстан, иһит - иһиттэн, 
сон - сонтон 

  
The ablative case designates an object that serves a the starting point of an action and that 
responds to the questions: From whom? From what? Whence? and so on. Words in a sentence 
occuring in the ablative case can serve as an indirect object, an adverb of place, or an adverb 
of reason. 
 
Учууталтан ыллым - I took from the teacher; Киниттэн ыйыт - Ask him; Бөрөттөн 
куттанар - He is afraid of the wolf;  Мастан оҥороллор - They make out of wood; 
Дьиэттэн таҕытылар - They left the house; Остуолтан түстэ - He fell from the table. 

 
 

31.1. Совхоз фермата 
 

Мин ийэм совхоз ферматыгар үлэлиир. Биһиги совхозпутугар үс ферма баар. Онно 
барыта алта сүүс сүөһү турар. Совхозка үчүгэй ынахтар, оҕустар, аттар, бааллар. Ферма 
аайы улахан үчүгэй хотон баар. Ынах сүөһү кыһын хотоҥҥо турар. Биир хотоҥҥо тоҕус 
уон, сүүс ынах турар. Ийэм фермаҕа ынах ыаччы. Кини уон биир ынаҕы ыыр. Биир 
үчүгэй ынахтан сайын күҥҥэ сүүрбэ литр үүт кэлэр. Куһаҕан ынахтан биэс-алта литр 
үүт тахсар. Уонна үүттэн өссө суорат, нэдьэгэй кэлэр. Үрүҥ ас барыта ферматтан 
тахсар.  
 

31.2. Answer the questions 
 

Эн ийэҥ ханна үлэлирий?  
Эһиги совхозкутугар хас ферма баарый?  
Онно хас сүөһү турарый?  
Совхохка ханнык сүөһүлэр баалларый?  
Ферма аайы ханнык хоттоннор баалларый?  
Ынах сүөһү кыһын ханна турар?  
Биир хотоҥҥо төһө ынах баар буолар?  
Ийэҥ фермаҕа тугу гынар?  
Кини хас ынаҕы ыыр? 
Үчүгэй ынахтан күҥҥэ төһө үүт кэлэр? 
Куһаҕан ынахтан төһө кэлэрий? 
Үүттэн туох тахсар?  
Сүөгэйтэн туох тахсар? 
Үүттэн өссө туох кэлэрий? 
Үрүҥ ас хантан тахсар?  
 

 
31.3. Translation 

 



	 73	

Үүтү биһиги ынахтан ылабыт. Үүттэн үрүҥ ас барыта кэлэр. Арыы сүөгэйтэн кэлэр. 
Суорат аһыы үүттэн тахсар. Ийэм ууну буочукаттан ылар. Биһиги оскуолаттан дьиэҕэ 
түөрт чааска кэлэбит. Аҕам уонна убайым үлэттэн хойут кэлэллэр. Эһиги оскуолаттан 
төһөҕө кэлэҕит? Сарсыарда дьиэттэн төһөҕө бараҕыт? Ити ким таһырдьаттан киирдэ? 
Дьиэттэн ким таҕыста? Куукунаттан сылабаары аҕалыҥ эрэ. Лаампаны остуолтан 
ылымаҥ. Ыскааптан чааскылары ыл. Эн чэйи чааскыттан ис, ыстакааны миэхэ аҕал. 
Ийэм баһаартан эт атыыласта. Эн аҕаһыҥ маҕаһыынтан саахар аҕалла. Ол оронтон 
сыттыгы уонна суорҕаны манна аҕалыҥ. Кинигэни остуолтан хомуйуҥ. 
 
 

31.4. Compose sentences, putting the predicate in the appropriate form 
 

1 2 3 4 5 
Мин сарсыарда эрдэ дьиэттэн дьиэҕэ бар 
Эн киэһэ хойут оскуолаттан оскуолаҕа кэл 

Биһиги күн аайы үлэттэн үлэҕэ  
Эһиги     
Кини      
Кинилэр     

 
 

31.5. Translate into Sakha 
 

1. Your sister works on the sovkhoz farm. She is a good milkmaid. She gets a lot of milk from 
the cow. There are one hundred cows on the farm. Your sister milks ten cows. From one cow 
come fifteen liters of milk in a day.  
2. In the evening we come home from school. Our father also comes late from work. Today 
he got new newspapers from the city. He reads and recites to us from the newspaper. Keskil 
brought a good book from school. We read this book and also recite. 
3. Our grandmother brought good meat from the market. From that meat she cooked up a 
delicious soup. She pours the soup for us into the serving dish and says, “Eat, children, this is 
good soup.” We sit down and quickly eat the soup. Grandmother gives us more soup from a 
bowl.  
 
 

32. ОТУТ ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

сыглы сүөһү- horses, equine livestock 
таба- deer 
сибиинньэ- pig 
атыыр- stallion 
биэ- mare 
сир- earth, place 
ыт- dog 
куоска- cat 
от - grass, hay 
сиилэс- silage 
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эбиэс- sheep 
аһат- to feed 
көлүй- to harness, to yoke  
тут- to hold, to catch 
оҥор- to make  
 

Remarks on grammar 
 

ON DECLENSION. Nouns in Sakha are declined in eight different cases. These are as follows: 
 

Name of the case Questions Examples 
1. Fundamental (nominative) Ким? Туох? (Who? What?) таба, ат 
2. Partitive Кимиэ? Туохта? (Of whom? 

Of what?) 
табата, атта 

3. Dative Кимиэхэ? Туохха? (To 
whom? To what?) 

табаҕа, акка 

4. Accusative Кими? Тугу? (Whom? 
What?) 

табаны, аты 

5. Ablative Кимтэн? Туохтан? (From 
whom? From what?) 

табаттан, аттан 

6. Instrumental Киминэн? Тугунан? (By 
means of whom? By means 
of what?) 

табанан, атынан 

7. Comitative Кимниин? Туохтуун? (With 
whom? With what?) 

табалыын, аттыын 

8. Comparative Кимнээҕэр? Туохтааҕар? 
(In comparison with whom? 
In comparison with what?) 

табатааҕар, аттаҕар 

 
The transformations of words in accordance with their case are known as “simple 
declension”. This concerns the declension of words that are not further modified by a form of 
possession. In addition to simple declension, there is also possessive declension, which is the 
transformation of words according to case that also have affixes of possession (see Lessons 7 
and 21). As the category of possession takes the forms of all three persons in both numbers, 
words subject to possessive declension have six different forms in each of the eight cases. For 
example, in the accusative case the word таба yields the following forms: табабын - my 
deer,  табаҕын - your (sing.) deer, табатын - his/her deer,  табабытын - our deer, 
табаҕытын - your (pl.) deer, табаларын - their deer. 
 
As in simple declension, so too in possessive declension the stem subject to change may occur 
in the plural form. For example, in simple declension: табалар, табаларда, табаларга, 
табалары, табалартан, табаларынан, табалардыын, табалардааҕар; in possessive 
declension: табаларым, табаларбына, табаларбар, and so on.  
 
The possessive declensions in all cases are as follows: 
 

Possessive declension: singular 
 
Падеж Case First Person Second Person Third Person 
Төрүт Nominative атым атыҥ ата 
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араарыы Partitive -- -- -- 
сыһыарыы Dative аппар 

 
аккар 
 

атыгар 

туохтуу Accusative аппын аккын атын 
таһарыы Abative аппыттан аккыттан атыттан 
туттуу Instrumental аппынан аккынан атынан 
холбуу Comitative аппыныын аккыныын атыныын 
тэҥнии Comparative аппынааҕар аккынааҕар атынааҕар 
 
 

Possessive declension: plural 
 

Case First Person Second Person Third Person 
Nominative аппыт аккыт ата 
Partitive -- -- -- 
Dative аппытыгар аккытыгар аттарыгар 
Accusative аппытын аккытын аттарын 
Abative аппытыттан аккытыттан аттарыттан 
Instrumental аппытынан аккытынан аттарынан 
Comitative аппытыныын аккытыныын аттапыныын 
Comparative аппытынааҕар аккытынааҕар аттарынааҕар 

 
 
 
 
 
 

32.1. Саха сүөһүтэ 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр сүөһү элбэх. Совхозтар фермаларыгар ынахтар, оҕустар, 
аттар, биэлэр, атыырдар уонна сибииньэлэр бааллар. Сорох сиргэ табаны туталлар. 
Ынах сүөһү уонна сибиинньэ кыһын хотоҥҥо турар. Сылгы сүөһү уонна  таба таһырдьа 
аһыыр. Ынахтан уонна биэттэн үүтү ылаллар. Ынах үүтүттэн сүөгэй, арыы, суорат, 
нэдьэгэй тахсар. Биэ үүттүттэн кымыс оҥороллор. Табаны эмиэ ыыллар. Таба үүтэ 
аҕыйах уонна хойуу буолар. Аты, оҕуһу уонна табаны көлүйэллэр. Сүөһүнү отунан, 
сиилэһинэн аһаталлар. Акка өссө эбиэс биэрэллэр. Дьиэҕэ ыт уонна куоска баар буолар.  
 
 

32.2. Answer the questions 
 

Саха Өрөспүүбүлкэтигэр туох элбэҕий?  
Совхозтар фермаларыгар ханнык сүөһүлэр баалларый? 
Сорох сиргэ өссө тугу тутталлар?  
Кыһын ханнык сүөһү хотоҥҥо турар?  
Ханнык сүөһү таһырдьа аһыыр?  
Үүтү ханнык сүөһүттэн ылаллар?  
Ханнык үүттэн сүөгэй, арыы кэлэр? 
Ханнык үүттэн кымыс оҥороллор?  
Таба үүтэ ханныгый?  
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Ханнык сүөһүнү көлүйэллэр?  
Сүөһүттэн өссө туох кэлэрий?  
Сүөһүнү тугунан аһаталлар?  
Акка өссө тугу биэрэллэр? 
Дьиэҕэ тугу туталлар? 
 
 

32.3. Translation 
 

Бу совхозка аҕыс уон биэс ат, сүүрбэ биэ, икки атыыр баар. Аттары кыһын уонна сайын 
көлүйэбит. Биэлэри сайын ыыбыт уонна кымыс оҥоробут. Атыырдары көлүйбэттэр. 
Сайаана хотоҥҥо ынах ыыр. Ньургун таһырдьа сыглы аһатар. Ити оҕуска отто биэриҥ, 
акка эбиэстэ биэриҥ. Бу ынахтар сиилэһи олус таптыыллар. Ол сибиинньэ элбэхтик 
аһыыр. Эһиэхэ хас сибиинньэ баарый? Кинилэр эмистэр дуо? Тугу аһыылларый? Таба 
эһиэхэ баар дуо? Табаны көлүйэҕин дуо? Ити хара аты тут уонна көлүй. Ити акка оту 
биэримэ, эбиэһи биэр. Маҥан аты көлүймэҥ, отто биэриҥ. Ынахтар хотонтон 
таҕыстылар. Ынахтарга эмиэ отто биэриҥ. 
 

 
32.4. Compose sentences, putting the direct objects, adverbs,  

and the predicates in the correct form 
 

Аҕам (үлэ) киэһэ хойут (кэл). Ийэм (ынах) элбэх үүтү (ыл). Ньургун (учуутал)  үчүгэй 
кинигэни (аҕал). Эһиги (маҕаһыын) тугу (атыылас)? Биһиги эбэбит (баһаар) үүт уонна 
эт (аҕал). Ити оҕолор кыһын (дьиэ) таһырдьа (тахсыбат). Сайаана иһити (остуол) 
(хомуй). Ити куоска (тэриэлкэ) (аһаа).  
 
 

32.5. Translate into Sakha 
 

We are reading this book since the evening. Take another book from this shelf. Remove the 
books and notebooks from the bench. Take the pencil from the table and give it to me here. 
Take the coat from the coat-rack and the hat from the floor. Today Keskil received new books 
from the teacher. We get white bread from this store every day. They brought koumiss from 
the sovkhoz to the cafeteria. When are you coming home from school? Where do you go from 
home in the morning? From which sovkhoz do these people come? Who came out of that 
room just now?  
 
 

33. ОТУТ УҺУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

муос- horn  
туйах- hoof 
кутурук- tail 
сиэл- mane 
ньирэй- newborn calf 
торбос- grown calf 
саас- spring, in the springtime 
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төрөө- to be born  
төрөт- to give birth 
маҥыраа- to moo  
кистээ- to neigh 
үр- to bark 
эм- to suck  
күнүс- daytime 
 

Remarks on grammar 
 

THE NEGATIVE FORM OF VERBS IN THE PRESENT TENSE. In this form conjugation proceeds as 
follows: 
 

 
Both of the affixes -баппын and -баккын are composed from two distinct affixes: бат + пын 
and бат + кын. As is evident from the examples (see also Lesson 9), before the conjugational 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

1. (a) Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
 
 
 
(c) м, ҥ, н 

-баппын, -бэппин, -
боппун, -бөппүн 
 
 
-паппын, -пэппин, 
-поппун, -пөппүн 
 
 
 
-маппын, -мэппин, 
-моппун, -мөппүн 

аһаа - аһаабаппын, 
үлэлээ - 
үлэлээбэппин, көр - 
көрбөппүн 
аах - аахпаппын, 
тик - тикпэппин, 
сот - соппоппун, 
көтөх - 
көтөхпөппүн 
суун - сууммаппын, 
сим - симэппин, тоҥ 
- тоҥмоппун, көн - 
көммөппүн 

2. (a) Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
 
 
(c) м, ҥ, н 

-баккын, -бэккин, -
боккун, -бөккүн 
 
 
-паккын, -пэккин, -
поккун, -пөккүн 
 
 
-маккын, -мэккин, -
моккун, -мөккүн 

аһаа - аһаабаккын, 
үлэлээ - 
үлэлээбэккин, көр - 
көрбөккүн 
аах - аахпаккын, 
тик - тикпэккин, сот 
- соппоккун, көтөх - 
көтөхпөккүн 
суун - сууммаккын, 
сим - симмэккин, 
тоҥ - тоҥмоккун, 
көн - көммөккүн 

3. (a) Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
(c) м, ҥ, н 

-бат, -бэт, -бот, -бөт 
 
 
-пат, -пэт, -пот, -пөт 
 
-мат, -мэт, -мот, -
мөт 

See previous lessons 
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affix there occurs a regressive assimilation of the terminal consonants т and н of the stem: 
сот + поппуин = соппоппун, суун + маппын = сууммаппын. 
 
 

33.1. Сүөһүлэр 
 

Ынахха уонна табаҕа муос баар. Ынах икки муостаах, таба эмиэ икки муостаах. 
Сылгыла муос суох, сиэл баар. Ынахха уонна сылгыла кутурук баар. Ынах кутуруга 
синньигэс уонна кылгас, сылгы кутуруга суон уонна уһун. Сүөһү атаҕа туйахтаах. 
Сүөһү туйаҕа түөрт. Таба уонна сибиинньэ эмиэ туйахтаахтар. Сүөһү барыта түүлээх. 
Сүөһү саас төрүүр. Ынах ньирэйи төрөтөр. Биэттэн кулун төрүүр. Сибиинньэ оҕото 
боросуонак буолар. Ынах маҥырыыр, сылгы кистиир, ыт үрэр.  
 
 

33.2. Answer the questions 
 

Ханнык сүөһүгэ муос баарый? 
Ынах хас муостааҕый? 
Сылгы муостаах дуо? 
Киниэхэ туох баарый? 
Кутурук ханнык сүөһүгэ баарый? 
Ынах кутуруга ханныгый?  
Сылгы кутуруга ханныгый?  
Сүөһү атаҕа туохтааҕый?  
Хас туйах баарый?  
Сүөһүгэ барытыгар өссө туох баарый? 
Сүөһү хаһан төрүүр? 
Ынах тугу төрөтөр? 
Биэ түгү төрөтөр? 
Сибиинньэ тугу төрөтөр? 
Сүөһүлэр хайдах саҥараллар? 
 
 

33.3. Translation 
 
Бу ньирэй оту сиэбэт, үүт иһэр. Ити торбос оту үчүгэйдик сиир. Таһырдьа кулуннаах 
биэ турар. Кулун кистиир уонна ийэтин эмэр. Онно кыра ыт оҕото олорор. Кини өссө 
үрбэт, ийэтэ үрэр. Сибиинньэ оҕолоро хотоҥҥо киирбэттэр. Ити ньирэйдэр күнүс 
хотоҥҥо турбаттар, таһырдьа аһыыллар. Кинилэр күөх оту таптыыллар. Мин кулуну 
таптыыбын, сибиинньэ оҕотун таптаабаппын. Эн ынаҕы ыыгын дуо? Мин ыабаппын. 
Эн кыһын сүөһүнү аһатаҕын дуо? Мин аһаппаппын. Аты тутаҕын дуо? Мин ньирэйи 
тутабын, аты туппаппын. Ити хара сиэллээх ханнык атый, эн билэҕин дуо? Мин 
билбэппин. Эн эмиэ билбэккин дуу? Бүгүн оскуолаҕа барбаккын дуо? Кыһын 
үөрэммэккин дуо?  
 
 

33.4. Rewrite in the negative form 
 

Ити ынах хотоҥҥо аһыыр. Кини сиилэһи таптыыр. Мин сайын совхохка үлэлиибин. Эн 
эмиэ үлэлиигин. Мин аты үчүнэйдик көлүйэбин. Эн эмиэ көлүйэҕин. Мин куоракка 
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үөрэнэбин. Эн эмиэ онно үөрэнэҕин. Ити ыт киһини үрэр. Бу куоска ууну иһэр. Ол 
сибиинньэ оту сиир. Ол ыт куосканы таптыыр.  
 
 

33.5. Translate into Sakha 
 
The calves went into the barn. Your foal is lying there. His mother is standing next to him. 
That mare has a thick mane and a long tail. The milkmaids in the barn milk the cows. Your 
mother pours milk for the piglets. That black cow does not eat bad hay. She loves bread. You 
do not know this horse. It is a horse from another sovkhoz. On this sovkhoz there are no deer. 
I do not see deer here. Do you have deer? Do they harness deer where you're from [chez 
vous]? Where do they feed the deer? Do you feed the deer? I do not feed deer, I feed cows 
and horses. I catch calves well, I do not catch horses. The grown-ups catch them. I also do not 
milk cows. My mother milks them well.  
 
 

34. ОТУТ ТӨРДУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

эриэн- mottled  
ала- piebald  
кугас- red, reddish, russet, roux  
дал- corral, pen 
миин- to ride (a horse) 
аһылык- food, feed 
манаа- to guard, to graze 
уулаа- to drink water (said of animals) 
уулат- to water (animals), to give water 
ытыр- to bite  
таһаар- to lead out, to drive out 
тоҕо- why, for what reason 
киллэр- to introduce, to drive in  
 
 

34.1. Кэпсэтин 
 

“Кэскил, эһиэхэ туох сүөһү баарый?” 
“Биһиэхэ икки ынах, биир оҕус баар.” 
“Ол ала ынах эһиги ынаххыт дуо?” 
“Суох. Ол ынаҕы мин билбэппин. Биһиги биир ынахпыт эриэн, биирбит кугас.” 
“Эн кыһын совхозка үлэлиигин дуо?” 
“Суох, үлэлээбэппин.” 
“Тоҕо үлэлээбэккин?” 
“Оскуолаҕа үөрэнэбин. Дьиэҕэ кыратык үлэлиибин.” 
“Дьиэҕэ тугу гынаҕын?” 
“Сүөһү аһатабын.” 
“Ынахтары ханна аһатаҕын?” 
“Ичигэскэ далга аһыыллар, тымныыга хотоҥҥо аһыыллар.” 
“Ыккыт киһини ытырар дуо?” 
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“Суох, ытырбат. Үрэр.” 
“Кини сүөһүнү маныыр дуо?” 
“Суох. Сүөһүнү манаабат. Дьиэни маныыр. Эһиги ыккыт сүөһүнү маныыр дуо?” 
“Суох, эмиэ манаабат. Кини киһини даҕаны үрбэт, олус кырдаҕас.” 
“Ыккыт аһылыга тугуй?” 
“Кини аһы барытын сиир.” 
 
 

34.2. Translation 
 
Мин аты уонна оҕуһу миинэбин, табаны мииммэппин. Эн аты мииммэккин, оҕуһу 
миинэҕин. Эн аты үчүгэйдик көлүйбэккин, мин көлуйэбин. Мин кыһын аттары 
уулатабын, ынах сүөһүнү уулаппаппын. Ити ат оту тоҕо сиэбэтий? Киниэхэ уута уонна 
эбиэстэ биэриҥ. Ол аттары далтан таһаарыҥ. Далга ынахтары киллэриҥ. От торбостон 
ууну ылыҥ, кини уулаабат. Үүтү ыкка биэримэ, куоскаҕа кут. Ол сибиинньэҕэ аһылык 
буолбат. Ити ыт тугу үрэр? Бар, көр эрэ. Таһырдьа биир кугас аттаах киһи кэллэ. Бу 
сылабаары оргутуҥ уонна чэйдэ кутуҥ. Мин хойуу чэйи испэппин. Арыыны тоҕо 
сиэбэккин? Арыыта сиэ. Мин дьэҥкир арыыны сиэбэппин, иһим ыалдьар. Маҕаһыыҥҥа 
бүгүн үрүҥ арыы суох. Ким баһаарга барар? Мин баһаарга барбаппын, оскуолаҕа 
барабын. Иһити ким сууйар? Иһити мин сууйбаппын, Сайаана сууйар. Бу кинигэни ким 
ааҕарый? Мин аахпаппын, Кэскил ааҕар. Бу долбуурга эн кинигэлэриҥ дуо? Суох, мин 
кинигэни долбуурга уурбаппын, ыскаапка уурабын.  
 

 
34.3. Rewrite, putting the verbs in the present-tense negative form 

 
Эн сахалыы үчүгэйдик (бил). Бу ороҥҥо мин (утуй). Эн ааны тоҕо үчүгэйдик (сап)? Ити 
оҕонньор кыһын хаатыҥканы (кэт). Мин бүгүн баанньыкка (суун). Мин уруокка  
(кэпсэт). Бу кинигэни эн тоҕо (аах)? Эн кыһын кымыһы (ис). Сайын мин саппыкыны 
(кэт). Ити оҕус аҕыйах окко (тот). Бу ынах кыһын твһырдьа (уулаа). Эн бу дьиэҕэ 
(олор). Сарсыарда мин эрдэ (тур). Эн тоҕо (тараан)? Мин манна (сыт).  
 

34.4. Write sentences, putting the predicate in the positive or negative form, as 
appropriate 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин бу оскуолаҕа үөрэн 
Эн ити совхозка үлэлээ 
Кини ол оскуолаттан бар 
  совхозтан кэл 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бүгүн оскуолаҕа бар дуо 
Эн сарсын дьиэҕэ үлэлээ  
Кини  совхозка үөрэн  
   олор  
 
 

34.5. Translate into Sakha 
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I ride on this black horse. I do not know that piebald horse. This horse does not eat bad hay. 
This reddish dog does not bark at the person. It is very old. My grandfather guards the cattle 
at the sovkhoz. Our grandmother does not milk cows. She is blind. My younger sister does 
not read and write. She is still little. This child is not crying now. He is sleeping. I am not 
playing today. I have a headache. Today I am dining at home, I am not dining at the cafeteria. 
Why don't you drink tea? Why does he not remove his hat? Why aren't you wearing this coat? 
Does this woman not sew? Why are you not going to school today? I do not work tomorrow. 
In winter I do not play outside. In winter I play at home.  

 

35. ОТУТ БЭҺИС УРУОК 
 

Тыллар 
 
дойду- country, region, locality 
ойуур- forest 
өрүс- river 
үрэх- stream 
күөл- lake 
муус- ice 
муустаах- icy, ice-covered 
муора- sea 
сыл- year 
ый- month 
тыһыынча- thousand 
киэҥ- expansive 
хоту- north 
хотугу- northern 
сүрдээх- terrible 
түс- to flow, to flow into, to lie (spatially), to be found  
ир- to melt, to thaw  

 

Remarks on grammar 
 

THE NEGATIVE FORM OF VERBS IN THE PRESENT-TENSE PLURAL. In this form conjugations 
perfectly resembles those in the singular. In the first and second persons, a difference occurs 
only in the terminal consonant of the affix (instead of -баппын and -баккын we have -
баппыт and -баккыт). In the third person the plural affix -тар is added to the negative affix 
-бат (thus: -баттар). 
 

Person Terminal sound of 
the affix 

Form of the affix Examples 

1. (a) Vowels and 
diphthongs; й, л, р 
 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
 
 

-баппыт, -бэппит, -
боппут, -бөппүт 
 
 
-паппыт, -пэппит, -
поппут, -пөппүт 
 
 

аһаа - аһаабаппыт, 
үлэлээ -
үлэлээбэппит, көр - 
көрбөппүт 
аах - аахпаппыт, 
тик - тикпэппит, сот 
- соппоппут, көтөх -
көтөхпөппүт 
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(c) м, н, ҥ  -маппыт, -мэппит -
моппут, -мөппүт 

суун - сууммаппыт, 
сим - симмэппит,  
тоҥ - тоҥмоппут, 
көн - көммөппүт 

2. (a) Vowels and 
diphthongs; й, л, р 
 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
 
 
(c) м, н,  

-баккыт, -бэккит, -
боккут, -бөккүт 
 
 
-паккыт, -пэккит, -
поккут, -пөккүт 
 
 
-маккыт, -мэккит, -
моккут, -мөккүт 

аһаа - аһаабаккыт, 
үлэлээ -
үлэлээбэккит, көр - 
көрбөккүт 
аах - аахпаккыт, тик 
- тикпэккит, сот - 
соппоккут, көтөх -
көтөхпөккүт 
суун - сууммаккыт, 
сим - симмэккит,  
тоҥ - тоҥмоккут, 
көн - көммөккүт 

3. (a) Vowels and 
diphthongs; й, л, р 
 
 
(b) к, п, с, т, х 
 
 
 
(c) м, н, ҥ 

-баттар, -бэттэр, -
боттор, -бөттөр 
 
 
-паттар, -пэттэр, -
поттор, -пөттөр 
 
 
-маттар, -мэттэр, -
моттор, -мөттөр 

аһаа - аһаабаттар, 
үлэлээ -
үлэлээбэттэр, көр - 
көрбөттөр 
аах - аахпаттар, тик 
- тикпэттэр, сот - 
соппоттор, көтөх -
көтөхпөттөр 
суун - суумматтар, 
сим - симмэттэр,  
тоҥ - тоҥмоттор, 
көн - көммөттөр 

 
 

35.1. Биһиги дойдубут 
 

Саха сирэ бэрт киэҥ дойду. Манна элбэх ойуурдар, хайалар, улахан өрүстэр, элбэх 
үрэхтэр, күөллэр бааллар. Биһиги өрүстэрбит бары хоту түһэллэр. Саамай улахан 
өрүспүт Өлүөнэ. Кини уһуна түөрт тыһыынча биэс сүүс километр. Кини эмиэ Хотугу 
Муустаах муораҕа туһэр. Дьокуускай куорат Өлүөнэҕэ турар. Биһиги дойдубут бэрт 
тымныы дойду. Сылга аҕыс ый муус, хаар турар. Хоту сүрдээх буурҕалар түһэллэр. 
Онно үс ыйга күн тахсыбат, үс ыйга күн киирбэт.  
 
 

35.2. Answer the questions 
 

Саха сирэ ханнык дойдунуй? 
Манна туохтар баалларый? 
Биһиги өрүстэрбит ханна түһэллэрий? 
Саамай удахан өрүспүт ханныгый? 
Кини уһуна төһөнүй?  
Ханна туһэрий?  
Дьокуускай куорат ханна турарый?  
Саха сирэ төһө тымныыный? 
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Хаар, муус хас ыйга турар? 
Хоту туох буолар? 
Күн хайдах буоларый?   
 
 

35.3. Translate 
 

Өлүөнэ өрүс саас уута сүрдээх элбэх буолар. Улахан күөл мууһа хойут ирэр. Бу үрэх 
уута бэрт ыраас. Ити ойуурга элбэх кыра күөл баар. Хоту дойдуга дьоннор үс ыйга 
күнү көрбөттөр. Сайын онно үс ыйга күн киирбэт. Хоту элбэх хаар түһэр. Биһиэхэ арыт 
сайын даҕаны түһэр. Кыһын биһиги ичигэс таҥаһы кэтэбит, оччоҕо тоҥмоппут. Бу күөл 
кыһын тоҥор. Кыһын биһиги бу күөлтэн ууну ылбаппыт. Ол ойууртан аттаах дьон 
таҕыстылар. Бу күөл уута куһаҕан, сүөһү уулаабат. Биһиги манна аты уулаппаппыт. 
Ити күөл бэрт ыраас уулаах. Эһиги тоҕо итинтэн уу ылбаккыт? Бу аты тоҕо 
көлүйбэккит? Ити торбоһу тоҕо туппаккыт? Ынахтары тоҕо ыабаккыт? Үлэҕэ 
барбаппыт дуо? Киэһэ манна кэлбэккит дуо? Ити кинигэни аахпаппыт дуо? Ити хоско 
киирбэккит дуо?  
 
 

35.4. Rewrite in the negative form 
 

Биһиги бу дьиэҕэ олоробут. Эһиги бу сири билэҕит. Сүөһүлэр ити күөлгэ уулууллар. 
Аттар бу оту үчүгэйдик сииллэр. Ити акка эһиги күн аайы эбиэс биэрэҕит. Сибинньэни 
хотоҥҥо аһатабыт. Ыкка эти биэрэбит. Ити ынахха от биэрэҕит. Табаны миинэҕит. Ол 
дьон атыыры көлүйэллэр. Оҕолор ньирэйдэрин туталлар. Биһиги сарсыарда эрдэ 
турабыт. Эһиги ол оскуолаҕа үөрэнэҕит. Ити оҕолор эмиэ онно үөрэнэллэр.  
 

 
35.5. Compose sentences 

 
1. 2. 3. 4. 

Биһиги бу аты ыабаккын 
Эһиги ити оҕуһу көлүйбэккин 
Кинилэр ол ынаҕы ыабаппыт 
  биэни ыабаттар 
   көлүйбэттэр 
   көлүйбэппит 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Биһиги бу оскуолаҕа үлэлээбэккит дуо 
Эһиги ити совхозка үөрэммэттэр  
Кинилэр ол  үлэлээбэппит  
   үлэлээбэттэр  
   үөрэммэппит  
   үөрэммэккит  
 
 

35.6. Translate into Sakha 
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This stream flows into the river. It flows into the lake. This lake is very large. This lake's 
water is bad. We do not drink this water. There is a large forest. A new house stands beside 
the forest. Outside there falls a thick snow. Now we wear felt boots, we do not wear boots. 
Tonight the moon came out. In the north they do not see the sun for three months. There are 
twelve months in a year. There are thirty days in a month. The snow and ice melt late in the 
spring. In the summer we do not study for three months. In the summer the children do not 
play at home. They play outside. Do you (pl.) not live there? Why are you (pl.) not working 
today? Why do you (pl.) not get up early? Why is he not reading the newspaper? Why do 
these people not live here? Water and feed (pl.) that horse. Do not harness the bull. Do not 
give (pl.) bread to the pigs. Catch (pl.) these calves. Do not catch (pl.) the foals.  
 
 

36. ОТУТ АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

самыыр- rain 
этиҥ- thunder 
этиҥнээх самыыр- thunderstorm 
куйаас- heat, hot 
тыал- wind 
халлаан- sky 
былыт- cloud 
сулус- star 
хараҥа- darkness, dark 
чаҕылҕан- lightning 
көстүбэт- not visible, invisible 
эмискэ- suddenly 
ньиргийдэ- began to thunder  
чаҕылыйда- began to shine  
үөһэ- high, on high 
сүүр- to run 
 

36.1. Этиҥнээх самыыр 
 
Сайыҥҥы куйаас күн буолла. Күн үөһэ турар. Тыал суох. Халлаан ыраас. Ханна да 
былыт көстүбэт. Оҕолор таһырдьа оонньуулар. Эмискэ хантан эрэ халлааҥҥа кыра 
үрүҥ былыттар баар буоллулар. Онтон хара былыт таҕыста. Оҕолор ону көрбөттөр, 
оонньууллар. Сотору хара былыт күнү сабар, тыал түһэр. Хара былыт халлааны сабар, 
хараҥа буолар. Улахан тыал түһэр. Онтон тыал кыратык тохтуур. Эмискэ чаҕылҕан 
чаҕылыйар. Этиҥ ньиргийэр. Сотору этиҥнээх самыыр кутар. Оҕолор аны 
оонньооботтор. Кинилэр дьиэҕэ сүүрдүлэр.  
 
 

36.2. Answer the questions 
 

Ханнык күн буолла?  
Күн ханна турар?  
Халлаан хайдаҕый?  
Оҕолор тугу гыналлар?  
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Эмискэ халлааҥҥа туохтар баар буоллулар?  
Онтон туох таҕыста?  
Оҕолор ону көрөллөр дуо?  
Хара былыт тугу сабар?  
Туох түһэр?  
Онтон туох буолар?  
Тыал хайдах буолар?  
Онтон туох чаҕылыйар?  
Туох ньиргийэр?  
Онтон туох буолар?  
Оҕолор аны оонньууллар дуо?  
Кинилэр ханна сүүрдүлэр?   
 
 

36.3. Translate 
 
Бу дьон сайын самыырга үлэлээбэттэр. Сайын халлааҥҥа сулус көстүбэт. Ити оҕолор 
куйаас күн таһырдьа оонньооботтор. Сайын күн эрдэ тахсар, хойут киирэр. Бу дойдуга 
күн аайы тыал түһэр. Халлааҥҥа үрүҥ былыттар көтөллөр. Сүөһүлэрбит таһырдьа 
көстүбэттэр. Ыттарбыт ойуурга үрэллэр. Ити ойуурга ынахтар маҥырыллар. 
Сылгыларгыт үрэххэ тураллар. Ити сибиинньэлэр кыраҕа топпоттор. Таһырдьа ханнык 
ат кистиир? Ити кугас ыт тугу үрэрий? Далга ханнык торбостор сүүрэллэр? Ала аты 
ким миинэрий? Ол аты тоҕо көлүйбэккит? Ити оҕо тоҕо саҥарбат? Бу түннүгү тоҕо 
аспаккыт? Ааны тоҕо үчүгэйдик саппаккын? Ити дьон тоҕо манна киирбэттэр? Эһиги 
самыырга тахсымаҥ. Ыты дьиэҕэ киллэримэҥ. Бу куосканы таһырдьа таһаарыҥ. Ити 
кулуну тутумаҥ, торбоһу тутуҥ.  
 

36.4. Rewrite, using the present-tense negative form of the verb 
 

Бу совхозка табаны (тут). Ити күөл уутун сүөһү (ис). Ол ынах түүг (маҥыраа). Биһиги 
ийэбит кымыһы (оҥор). Балтым ынаҕы (ыа). Эһиги бу дьиэҕэ кыһын (олор). Ити 
кинигэни эһиги сотору (аах). Мин дьонум күнүс (утуй). Эһиги тоҕо илиигитин (суун)? 
Эн уруоккун тоҕо (үөрэт)? Ити уолаттар сүөһүнү (манаа) дуо? Ыккыт киһини (ытыр) 
дуо? Бу осы эһиги (миин) дуо?  
 
 

36.5. Conjugate the verbs in the present-tense negative plural 
 
Model: ытаа- ытаабаппыт, ытаабаккыт, ытаабаттар 
 
оонньоо, кэпсээ, эмтээ, төлөө, сап, кэт, үөрэн, уулаа, тараан, санаа, үлэлээ, төрөө, 
атылаас, ыл, биэр, аһат, үүлат, саҥар 
 

 
36.6. Translate into Sakha 

 
This river freezes late. This lake's ice melts early in the spring. In this forest there are two big 
lakes. In the winter the stars are very (үчүгэйдик) visible. This stream is very long. In the sky 
there appeared (баар буоллулар) clouds. A strong wind fell. I love thunder. In the rain we let 
the calves into the barn. These dogs do not bark and do not guard the cattle. In this kolkhoz 
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they do not harness foals. That old woman does not milk the mare and does not make kumiss. 
Why do you (pl.) not give hay to this bull? Why do you (sing.) not water that horse? Are you 
(pl.) not going to the forest tomorrow? Are these children not working? When do you (pl.) 
study at school? Why do you  (pl.) not read at home? Children, read this book. Write out (pl.) 
this work (exercise). Put (pl.) these books on the shelf. Wear (pl.) the hat and the coat. 
Remove (pl.) the snow outside. Do not let (pl.) the dog into the barn. Do not pour (sing.) the 
water into this barrel. Take (pl.) the water from that boiler.  
 
 

37. ОТУТ СЭТТИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кыыл- beast, animal 
булт- hunting, the hunt 
булчут- hunter 
түүллээх- fur, peltry 
куобах- hare 
тииҥ- squirrel 
саһыл- fox 
кырынаас- ermine, stoat 
саа- gun 
ааттаах- famous, well-known 
бултаа- to hunt 
ыт- to shoot 
өлөр- to kill 
араас- different, various 
күһүн- fall, autumn, in the fall  
 
 

37.1. Булчут 
 

Фёдор Петров ааттаах булчут. Кини күһүн уонна кыһын түүлээҕи бултуур уонна араас 
кыылы өлөрөр. Кини сыл аайы элбэх тииҥи, кырынааһы, саһылы уонна куобаҕы 
өлөрөр. Петров саанан уонна хапкаанынан бултуур. Кини олус үчүгэйдик ытар. Фёдор 
Петровка сыл аайы бириэмийэ биэрэллэр. Кини коммунистическай үлэ ударнига.  
 

 
37.2. Answer the questions 

 
Фёдор Петров кимий? Кини тугу бултуур? Ханнык түүлээҕи өлөрөр? Кини тугунан 
бултуур? Кини хайдах ытарый? Киниэхэ сыл аайы тугу биэрэллэр? Кини ханнык 
булчутуй?  
 

37.3. Translation 
 

Биир саалаах киһи ойуурга киирдэ. Бу ойуурга күһүн куобах элбэх буолар. Куобахтар 
оту сииллэр. Ити киһи кырынааһы хапкаанынан бултуур. Тииҥи манна бултаабаттар. 
Бу ойуурдарга саһыл суох. Ити ыт куобаҕы тутар, саһылы туппат. Булчут биир хара 
саһылы уонна үс кугас саһылы аҕалла. Ити оҕонньор куһаҕаннык ытар. Кини караҕа 
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куһаҕан. Кини хараҕа куһаҕан. Түүлээҕи кооперативка биэрэллэр. Биһиги 
совхозпутугар булчут биригээдэтэ баар. Мин убайым үчүгэй булчут. Кини араас 
түүлээҕи бултуур. Бу саа үчүгэй дуо? Бу ким хапкаанай? Ити уолаттар саалаахтар дуо? 
Кинилэр тугу ыталлар? Ити үрэххэ туох булт баарый? Ол ойуурга куобах баар дуо?  
 
 

37.4. Compose sentences 
 

Put the predicate in the positive or negative form, as appropriate 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин куобаҕы саанан бултаа 
Эн саһылы хапкаанынан өлөр 
Кини тииҥи    
Биһиги кырынааһы   
Эһиги    
Кинилэр    

 
37.5. Conjugate the following verbs in the present-tense affirmative and negative forms 

 
бултаа, үлэлээ, сиэ, аһат, эт, суун, тараан, үөрэн, тик, аах, өлөр, көр, ыл, кэл, сот, тоҥ 
 
 

37.5. Translate into Sakha 
 

The hunter brought five squirrels and two hares. My father shoots well. Here stand traps. Our 
dog catches hares. In this forest there are foxes. There your (pl.) cows are mooing. Here your 
(pl.) horses are not visible. That horse has a long mane and a short tail. There are no deer at 
this sovkhoz. Where we live (Chez nous) in the winter little snow falls, in the summer as well 
little rain falls. In Yakutia there are many lakes and streams. Today is a warm day. The sky is 
clear, there is a light wind. Now the moon comes out every evening. In the daytime it is hot, 
at night it is cold. In the north the day is very short. There the snow falls early. There they 
harness deer and dogs. My older brother works in the north. He is a good hunter.  
 

38. ОТУТ АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

тыа- taiga, forest 
эһэ- bear 
бөрө- wolf 
тайах- elk, moose 
кыыл таба- wild deer 
буортулаах- dangerous, harmful 
буортулаа- to harm 
дьабара- suslik, ground squirrel, spermophilus 
моҕотой- chipmunk 
кутуйах- mouse 
күтэр- water vole, water rat 
үүнээйи- plant  
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тирии- hide, skin 
мас- tree, wood, stick 
үөскээ- to dwell, to grow in number, to arise  
тииҥнээ- to go squirreling, to hunt squirrel 
 
 

Remarks on grammar 
 

FORMATION OF VERBS BY MEANS OF THE AFFIX -ЛАА. Verbs may be formed from almost any 
word. By means of the affix -лаа verbs are formed from nouns and from various other words. 
This affix is very productive. The phonetic variations of the affix are shown in the following 
table:  
 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels and diphthongs; л -лаа, -лээ, -лоо, -лөө кырааска - кырааскалаа (to 

color), оҕо - оҕолоо  (to care 
for a child, to babysit), дьиэ - 
дьиэлээ (to look after the 
house), суол - суолаа (to 
track down) 

2. к, п, с, т, х -таа, -тээ, -тоо, -төө мас - мастаа (to chop wood, 
to prepare wood), куобах - 
куобахтаа (to catch hares, to 
bag hares), от - оттоо (to 
prepare hay), мутук - 
мутуктаа (to gather 
branches) 

3. й, р -даа, -дээ, -доо, -дөө чэй - чэйдээ (to have tea), 
хаар - хаардаа (to remove 
snow), күтэр - күтэрдээ (to 
hunt water voles) 

4. м, н, ҥ -наа, -нээ, -ноо, -нөө аан - ааннаа (to provide with 
a door), тииҥ - тииҥнээ (to 
go squirreling, to hunt 
squirrels), илим - илимнээ 
(to net, to catch with a net) 

 
Depending on the meaning of the stem and on the context, a verb with the affix -лаа may 
have any number of different meanings. The principal ones are as follows: (1) an action in 
direct accordance with the meaning of the stem (сүбэлээ - to council), (2) provision or 
supplying (түннүктээ - to put in a window), (3) to catch something (балыктаа - to fish), (4) 
to set out for a destination (куораттаа - to head to the city), and so on.  
 
 

38.1. Биһиги кыыларбыт 
 

Тыаларга улахан кыыллар үөскүүллэр: тайах, эһэ, бөрө, кыыл таба. Тайаҕы уонна кыыл 
табаны дьон бултууллар. Кинилэртэн эт уонна тирии кэлэр. Таба этэ минньигэс, 
тириитэ үчүгэй таҥас буолар. Бөрө уонна эһэ -- буортулаах кыыллар. Кинилэр сүөһүнү 
сииллэр. Бөрө ордук улахан буортуну оҥорор. Кини сүөһүнү элбэхтик сиир уонна 



	 89	

түүллээх кыыллары эмиэ сиир. Бөрөнү уонна эһэни дьон эмиэ бултууллар. Кинилэртэн 
үчүгэй тирии кэлэр. Эһэ этин сииллэр. Кини этэ эмис буолар. Биһиэхэ өссө буортулаах 
кыра кыыллар бааллар: дьабара, моҕотой, күтэр, кутуйах. Кинилэр үүнээйини 
буортууллар. Дьабараны, моҕотойу уонна күтэри дьон бултууллар. Кутуйаҕы ыт уонна 
куоска тутар.  
 
 

38.2. Answer the questions 
 

Тыаларга ханнык улахан кыыллар үөскүүллар?  
Тайаҕы уонна кыыл табаны тоҕо бултууллар?  
Таба этэ хайдаҕый, тириитэ туох буолар?  
Бөрө уонна эһэ ханнык кыылларый?  
Кинилэр тугу гыналлар?  
Бөрө тугунан ордук буортулааҕый?  
Бөрөттөн уонна эһэттэн дьон тугу ылаллар?  
Эһэ этэ хайдаҕый?  
Буортулаах кыра кыыллар ханныктарый?  
Кинилэр тугу буортууллар?  
Дьон кинилэртэн ханныктары бултууллар?  
Кутуйаҕы туох тутар?  
 
 

38.3. Translation 
 

Совхоз булчуттара бу үрэххэ тииҥнииллэр. Биһиги оҕолорбут бүгүн моҕотойдууллар. 
Эһиги уолгут моҕотойдообот дуо? Эһиги ханнык ойуурга куобахтыыгыт? Бу ыт аны 
саһыллаабат, кини кырдьаҕас. Биһиги булчуттарбыт күһүн аайы тайахтыыллар. Эһиги 
булчуттаргыт эһэлииллэр, бөрөлүүллэр дуо? Эн ытыҥ күтэри туппат дуо? Бу ыт тайаҕы 
бэркэ үрэр, эһэни үрбэт. Ити ойуурга бөрө төрүүр. Бөрөлөр сайын кулуну уонна 
ньирэйи сииллэр. Эн бөрөнү көрөҕүн дуо? Хайдах сүүрэрий? Мин убайым бөрө 
саҕынньахтаах. Бөрө түүтэ бэрт ичигэс буолар. Биһиэхэ эһэ тэллэх баар. Биһиги аҕабыт 
саһыл бэргэһэни кэтэр. Аҕаһым тииҥ бэргэһэни таптыыр. Кини соно саһыл истээх. 
Кырынаас тириитэ оҕоҕо үчүгэй саҕынньах буолар. Мин саҕынньаҕым -- таба тириитэ.  
 

38.4. Compose sentences, using the appropriate form of the predicate 
 

1. 2. 3. 
Булчут күһүн тииҥнээ 
Оҕолор кыһын моҕотойдоо 
Булчуттар саас күтэрдээ 
 сайын саһыллаа 
  куобахтаа 
  тайахтаа 

 
1. 2. 3. 4. 

Эһэ тириитэ сон буолар 
Бөрө  саҕынньах буолбат 
Таба  бэргэһэ  
Куобах  үтүлүк  
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Саһыл  этэрбэс  
Тииҥ  тэллэх  
Ынах    
 
 

38.5. Translate into Sakha 
 

Today in this forest we are hunting hares. Our dogs catch hares well. On this stream there are 
many squirrels. Squirrels climb [go out] high in the tree. I do not see foxes here. There are 
also no bears. Today I saw an elk. It came out of the forest and ran to the stream. Our dog 
caught many chipmunks and ground squirrels. Fur-coats are sewn from their hides for the 
children. Mice dwell in the house. They spoil food, dishes, and clothing. How do you kill 
mice? Do you have a cat at home? Water voles dwell by the water. There are many of them 
on the river. Water voles are easily [well] caught with traps.  
 
 

39. ОТУТ ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кууттал- danger 
куутталлаах- dangerous 
аччык- hungry 
сытыы- sharp 
ыраах- far, far-away 
чугас- near, nearby 
сыана- price 
кырса- Arctic fox 
хороон- burrow 
үөр- pack, herd 
күүс- power, strength 
күүстээх- powerful, strong 
куттан- to fear, to be afraid 
түс- to attack, to besiege 
сырыт- to occur, to go, to roam, to be located (сылдьар- he/she/it occurs, goes, roams) 
куот- to flee, to escape  
 
 

Remarks on grammar 
 

INDETERMINATE AND NEGATIVE PRONOUNS. These pronouns are formed from interrogative 
pronouns (and adverbs) by means of the particles эрэ, эмэ, да: ким эрэ - someone, хаһан эрэ 
- sometime, хантан эрэ - from somewhere, туох эрэ - any thing, хаһан эмэ - any time, 
хайдах эмэ any way,  ким да - no one, туох да - nothing, ханна да - nowhere, хайдах да - 
no way.  
 

39.1. Бөрө 
 

Бөрө улахан буортулаах уонна кутталлах кыыл. Кини куобаҕы, саһылы, табаны, араас 
атын кыылы уонна сүөһүнү сиир. Аччык бөрө арыт киһиэхэ түһэр. Бөрө тиистэрэ 
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сүрдээх сытыылар. Кини бэрт күүстэх уонна түргэн. Бөрөттөн туох да куоппат. Бөрө 
ыраахтан көрөр, ыраахтан истэр, ыраахтан сыты билэр. Кини саалаах киһини чугас 
киллэрбэт. Аччык үөр бөрө ордук кутталлаах буолар. Үөр бөрө туохтан да куттаммат. 
Бөрөнү биһиэхэ хапкаанынан уонна саанан бултууллар.  
 
 

39.2. Answer the questions 
 

Бөрө ханнык кыылый? 
Кини тугу сиирий? 
Ханнык бөрө киһиэхэ түһэрий? 
Бөрө бэйэтэ хайдаҕый?  
Бөрө хайдах көрөр, истэр уонна хайдах сыты билэрий? 
Кини кими чугас киллэрбэтий? 
Туох ордук кутталлааҕый? 
Үөр бөрө кутаннар дуо? 
Бөрөнү хайдах бултуулларый? 
 

 
39.3. Translation 

 
Кырса хотугу дойдуга үөскүүр. Кини түүтэ маҥан уонна хойуу. Кырса үчүгэй түүлээх 
кыыл. Кини тириитэ ыарахан сыаналаах. Биһиэхэ кугас саһыл элбэх. Хара саһыл 
аҕыйах буолар. Кини ордук улахан сыаналаах. Хоту өссө үрүҥ эһэ баар буолар. Кини 
муораҕа сылдьар. Онно үрүҥ эһэ мууска уонна ууга бултуур. Кини арыт киһиэхэ түһэр. 
Биһиэхэ кыра кыыллар хороон оҥороллор. Кинилэр онно кыылтан, киһиттэн куоталлар 
уонна кыһын утуйаллар. Дьабара уонна моҕотой кыһын хороҥҥо утуйаллар. Тииҥ 
уонна кырынаас утуйбаттар, кыһын ойуурга сылдьаллар. Күтэр хорооно сүрдээх элбэх 
буолар. Мин убайым хороонтон саһыл оҕотун тутар. Эһиэхэ булчуттар хоронтоон тугу 
эмэ туталлар дуо? Эн саһыл хороонун хаһан эмэ көрөҕүн дуо? Дьабара хороонун 
көрөҕүн дуо? Дьабара оҕото хас буолар? Кутуйах оҕото хас буолар? 
 
 

39.4. Write in the negative form 
 

Ити куобаҕы ытыҥ. Тииҥи маска таһаар. Биһиги ол ойуурга элбэхтик сылдьабыт. 
Эһиги тайаҕы күһүн бултуугут. Эн саһыл оҕотун хороонтон тутаҕын. Мин сылгы 
сиэлии үчүгэйдик быһабын. Убайым тииҥи кыра саанан ытар. Биһиги ытынан 
моҕотойдуубут. Бу үрэххэ эһиги күтэрдээҥ. Ити киһи бөрөттөн куттанар. Мин ханнык 
да саанан ытабын. Эһэм совхоз сүөһүтүн үрэххэ маныыр. Киэһэ халлааҥҥа ый тахсар. 
Түүн мин сулустары көрөбүн. Бу кыыс сылабаары түргэнник оргутар. Эти биһиги 
солуурга бүһарабыт. Ити быраас сүөһүнү эмтиир. Эмээхсин бу ороҥҥо сытар. Ити 
дьахтар быылы сотор.   
 

39.5. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 4. 
Бүгүн ичигэс күн буолла 
 тымныы   
 куйаас   
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 тыаллаах   
 былыттаах   
 хаардаах   

 
1. 2. 3. 

Халлааҥҥа күн көстөр 
 ый көстүбэт 
 сулустар көстөллөр 
 былыттар көстүбэттэр 
 самолёт  
 самолёттар  
 
 

39.6. Translate into Sakha 
 

The bear is a powerful and dangerous animal. It also attacks cattle. Sometimes bears attack 
people. In our region the Arctic fox does not roam. It roams far away in the north. In this 
forest there are [сырыт] wolves. A hungry wolf is very dangerous. These dogs are not afraid 
of a wolf [use ablative]. They are terribly afraid of a bear. The hare hears far away and runs 
swiftly. In the fall sometimes hares approach close to the house. Every fall we kill many 
hares. Your cows are mooing somewhere nearby. Somewhere far away the dogs are barking. 
Someone in the forest is shooting a hare. My older brother is a very good hunter. Every year 
he wins a prize.  
 
 

40. ТҮӨРТ УОНУС УРУОК 
 

Review 
 
 

40.1. Translation 
 
1. Совхоз ферматыгар мин ийэм үлэлээбэт, аҕаһым үлэлиир. Кини кыһын уонна сайын 
ынахтары ыыр. Биэлэри кини ыабат, ийэм ыыр. Совхоз ынахтара, сылгылара бары 
үчүгэй сүөһүлэр. Совхозка аҕыс уон биэс сибиинньэ баар. Мин совхозка ньирэйдэри, 
торбостору, аһатабын уонна уулатабын. Фермаҕа тоҕус ынах ыаччы баар. Кинилэр 
биригэдьиирдэрэ (brigadier) дьахтар. Совхозка икки сүүс отут биэс ат баар. Акка үчүгэй 
оту уонна эбиэһи биэрэллэр. Манна атыыры көлуйбэттэр.  
 
2. Биһиги сирбит бэрт киэҥ дойду. Биһиэхэ бэрт улахан тыалар, элбэх өрүстэр, үрэхтэр, 
күөллэр бааллар. Саамай улахан өрүспүт Өлүөнэ буолар. Биһиэхэ элбэх сүөһү, түүлээх, 
шахта (mines), завод (factories) баар. Биһиги сирбит социалистическай дойду. Кыһын 
биһиэхэ сүрдээх тымныы, сайын итии буолар. Биһиги сирбит саамай тымныы дойду. 
Кыһыммыт уһун, сайыммыт кылгас. Хаар биһиэхэ сорох сиргэ уон ый сытар. Хоту 
дойдуга үс ый күн көрбөт, сайын үс ый киирбэт.  
 
3. Саха сиригэр араас булт бэрт элбэх. Манна түүлээхтэн кырсаны, саһылы, тииҥи, 
кырынааһы бултууллар. Улахан кыыллартан тайаҕы, кыыл табаны, эһэни, бөрөнү 
бултууллар. Буортулаах кыыллартан манна дьабара, күтэр, моҕотой, кутуйах үөскүүр. 
Кыыллартан биһиги сыаналаах тириини, эмис эти ылабыт. Биһиги түүлээхпит атын 
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дойдуларга барар. Түүллээххэ биһиги араас массынаны (vehicles), табары (goods) 
ылабыт.  
 

40.2. Vocabulary review 
 

Write out the words from Lessons 31-39 (lemma forms only). Divide the nouns under four 
headings: “Domestic animals”, “Wild animals”, “Nature”, and “Other”. Divide the other 
words according to the categories previously introduced (see Lesson 20). Verify that you 
know each word in all four principal respects (meaning, pronunciation, use in speech, and 
spelling).  
 

40.3. Grammar review 
 

1.1.  Give the ablative form of the following words: эһэ, бөрө, таба, оҕо, дьиэ, киһи, уу, 
өрүс, күөл, уол, үрэх, оһох, хос.  
1.2. Write five sentences using the ablative case.  
 
2. Conjugate the following verbs in the present-tense negative form: бултаа, тииҥнээ, 
оонньоо, төлөө, ыл, көр, кэт, сот, аах, куттан, үөрэн. Example: аһаа - аһаабаппын, 
аһаабаккын, аһаабат; аһаабаппыт, аһаабаккыт, аһаабаттар.  
 
3.1. Construct verbs by adding the affix -лаа to the following roots, and give the resulting 
meaning: атыы (sale), үлэ (work), дьиэ (house), оҕо (child), сүөһү (cattle), саһыл(fox), мас 
(tree), от (hay), тииҥ (squirrel), саа (gun), хапкаан (trap), эбиэт (dinner), куорат (city), 
арыгы (wine) табах (tobacco).  
3.2. Write five sentences using these verbs.  
 
4.1. Construct indeterminate and negative pronouns (and adverbs) from the following 
interrogative pronouns, and translate them into English: ким, туох, ханнык, хайдах, ханна, 
хантан, хаһан, хас.  
4.2. Write five sentences using these pronouns (and adverbs).  
 
эрэ, эмэ, да: ким эрэ - someone, хаһан эрэ - sometime, хантан эрэ - from somewhere, 
туох эрэ - any thing, хаһан эмэ - any time, хайдах эмэ any way,  ким да - no one, туох да - 
nothing, ханна да - nowhere, хайдах да - no way. 
 
 

PART TWO 
 

41. ТҮӨРТ УОН БИИРИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

 
куурусса- chicken 
бөтүүк- rooster 
көтөр- bird 
чоппууска- chick 
сымыыт- egg 
кус- duck 
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суол- road, path 
тараах- coxcomb 
тумус- beak  
бөдөҥ- large, massive 
туһалаах- useful 
тоҥсуй- to peck, to tap 
сымыыттаа- to lay eggs 
иит- to bring up, to raise  
 

Remarks on grammar 
 

THE INSTRUMENTAL CASE. This case is formed by means of the affix -нан (-ынан), which 
yields the following variants:  
 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
Vowels, diphthongs -нан, -нэн, -нон, -нөн саа - саанан, илии - 

илиинэн, оҕо - оҕонон, 
бөрө - бөрөнөн, дьиэ - 
дьиэнэн 

Consonants -ынан, -инэн, -унан, -үнэн ат - атынан, тиис - 
тииһинэн, от - отунан, үүт - 
үүтүнан 

  
Nouns in the instrumental case indicate an object by means of which an action is realized. 
They answer the questions With whom? With what? By what means? By what place? In a 
sentence these nouns may serve as: (a) a complement: Мин килиэби быһаҕынан быһабын - 
“I cut the bread with a knife”; Оҕону үүтүнэн аһаталлар - “They feed the child with milk”; 
(b) a circumstance: Биһиги суолунан кэллибит - “We came by the road”; Почта 
самолётунан кэллэ - “The mail came by airplane”; Үөрэх үлэнэн ситиһиллэр - “Learning is 
achieved through work”; сылынан - “after a year”; үс күнүнэн - “after three days”. 
 

 
41.1. Кууруссалар 

 
Куурусса саамай туһалаах дьиэ көтөрө буолар. Кини сыммыта - бэрт үчүгэй ас. Үчүгэй 
куурусса сылга икки сүүс бөдөҥ сымыыты биэрэр. Сымыыты биһиги буһарабыт, аска 
кутабыт. Биһиэхэ биир куурусса сыл аайы сымыыттан чоппускалары таһаарар. 
Чоппуускалар маҥнайгы күнтэн сүүрэллэр, аһы тоҥсуйаллар. Кинилэри биһиги бастаан 
сымыытынан аһатабыт уонна уу биэрэбит. Сотору кинилэр улахан куурусса аһын 
аһыыллар. Биһиэхэ биир улахан бөтүүк баар. Кини баһыгар улахан кыһыл тараахтаах. 
Сарсыарда аайы сүрдээх улаханнык ыллыыр. Киниэхэ суон уонна сытыы тумус баар. 
Онон кини аһы тоҥсуйар уонна атын бөтүүктэргэ түһэр. Совхоз рабочайдара бары 
кууруссаны иитэллэр. Сорохтор өссө куһу уонна хааһы иитэллэр. Хаас сымыыта 
сүрдээх бөдөҥ буолар.  
 

41.2. Answer the questionsf 
 

Куурусса ханнык көтөруй?  
Кини сымыыта туох буоларый?  
Үчүгэй куурусса сылга төһө сымыыты биэрэр?  
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Сымыыты биһиги хайдах сиибит?  
Эһиэхэ биир куурусса сымыыттан тугу таһаарар?  
Чоппуускалар ханныктарый? 
Бастаан кинилэри тугунан аһатаҕыт?  
Сотору кинилэр тугу аһыыллар?  
Эһиэхэ өссө туох баарый? 
Кини  ханныгый?  
Бөтүүккэ туох баарый?  
Онон кини тугу гынар?  
Кууруссаны ким иитэр?  
Сорох дьон өссө тугу иитэллэр?  
Хаас сымыта ханнык буолар?  
 
 

41.3. Translation 
 

Бу куурусса сымыыта бөдөҥ, ити куурусса сымыыта кыра. Ол куурусса сыммыытыыр 
дуо? Кини күн аайы сымыыттыыр. Ити хара куурусса тоҕо сымыыттаабат? Кини олус 
кырдьаҕас. Сайаана, эн ити кууруссалары күрээтинньиккэ киллэр уонна аһылыкта биэр. 
Ийээ, бу эриэн куурусса чоппусканы тоҥсуйар! Маҥан куурусса дьааһыкка олорор. 
Кини сотору сымыыттыыр. Бу чоппускалары килиэбинэн аһатыма, сымыытынан аһат. 
Бөтүүкпүт тумсунан (тумуһунан) киһи илиитин тоҥсуйар. Биһиги чоппусканы 
нэдьэгэйинэн аһатабыт. Бөрө сүөһүнү тииһинэн өлөрөр. Убайым бөрөнү хапкаанынан 
бултуур. Куобаҕы күһүн саанан бултуулар. Бу быһаҕынан тугу быһаҕыт? Ити 
харандааһынан ким суруйар? Бу атынан эн ханна бараҕын? Ити киһи хаһан 
самолётунан барарый? Бу суолунан ханна баралларый? Эһиги ойуурунан барымаҥ, 
суолунан барыҥ. Миэхэ куобаҕынан үтүлүктэ тигиҥ.  
 
 

41.4. Compose sentences, putting the predicate in the appropriate present-tense form 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин куобаҕы саанан бултаа 
Эн саһылы хапкаанынан өлөр 
Кини бөрөнү ытынан  
Биһиги тайаҕы куосканан  
Эһиги моҕотойу   
Кинилэр күтэри   
 кутуйаҕы   
 тииҥи   
 дьабараны   

 
1. 2. 3. 4. 

Эн саанан тугу бултаа? 
Кини хапкаанынан  өлөр? 
Эһиги ытынан   
Кинилэр    
 
 

41.5. Translate into Sakha 
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We feed the little chicks with egg and curds. The rooster pecked at the cat. This chick has a 
tiny beak. These chickens have massive eggs. We are raising five geese and ten ducks. Their 
eggs are also very useful for people. Goose meat is fatty and delicious. My father killed many 
hares and ducks with a gun. My mother is sewing hats from squirrel pelt. The teacher is 
writing with a red pencil. They do not wash the floor with this rag. We do not wash the 
blackboard by hand. You (sing.), do not write with the thick pen. Do not cut (pl.) the bread 
with this knife. We are riding this horse (instr.). Your (sing.) father came by airplane. Do not 
write (pl.) with chalk on the bench. Do not play (pl.) with this knife. Who is writing with this 
pencil? What are they doing with this knife? Who here hunts with a trap?  
 
 

42. ТҮӨРТ УОН ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кэлии- coming, arrival 
көтөр кэлиитэ- arrival, alighting of birds 
көҕөн- mallard  
тураах- crow  
туруйа- crane  
элиэ- kite 
куба- swan 
чыркымай- tile  
чыычаах- birdie 
күөрэгэй- lark 
кэҕэ- cuckoo 
кэҕэ эт- to cuckoo 
хонуу-field 
уйа- nest 
оҥоһун- to make for oneself (оҥостор - third-person singular present) 
үксүн- the greater part, for the most part, in large part 
 

Remarks on grammar 
 
ON THE USE OF THE INSTRUMENTAL CASE. In its fundamental meaning the instrumental case in 
Sakha is similar to the Russian instrumental, but has a wider usage. This case designates not 
only the immediate tool of an action, but more generally the means of completion of an 
action. For example, nouns are placed in the instrumental case to designate:  
(a) the means of motion: “by horse” - атынан; “by bull” - оҕуһунан; “by steamboat” - 
пароходуан; “by airplane” - самолётунан; “by boat” - оҥочонон; “by bicycle” - 
велосипедынан.   
(b) The means of fishing or hunting: “with a trap” - хапкаанынан; “with a gun” - саанан; 
“with a net” - илиминэн; “on horseback”-  атынан; “with a dog” - ытынан.  
 
 

42.1. Көтөр кэлиитэ  
 

Кыһын биһиги дойдубут көтөрө бэрт аҕыйах буолар. Көтөрдөр үксүн күһүн ичигэс 
дойдуларга бараллар. Саас кинилэр эмиэ биһиэхэ кэлэллэр. Бастаан көҕөн, тураах, 
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туруйа, элиэ кэлэр. Онтон араас кустар, кубалар, хаастар, чыычаахтар кэлэллэр. Саамай 
кыра кус чыркымай кэлэр. Сотору хонууга күөрэгэй ыллыыр, ойуурга кэҕэ этэр. 
Көтөрдөр бары уйа оҥостоллор уонна сымыытыыллар. Дьоннор саас элбэх көтөрү 
бултууллар. Көтөр этин сииллэр. Көтөр түүтэ сыттык, бэриинэ буолар. Мин саас 
кустуубун уонна хаастыыбын.  
 

42.2. Answer the questions 
 

Кыһын биһиги дойдубут көтөрө төһө буолар? 
Күһүн көтөрдөр ханна баралларый? 
Кинилэр хаһан биһиэхэ эмиэ кэлэллэр?  
Саамай кыра кус ханныгый? 
Сотору хонууга туох ыллыр? 
Ойуурга туох этэр?  
Көтөрдөр тугу оҥостоллор? 
Дьон саас тугу бултууллар?  
Көтөр этин хайдах гыналлар?  
Көтөр түүтэ туох буолар?  
Эн бултуугун дуо?  
 

42.3. Translation 
 

Биһиги саас көтөру саанан бултуубут. Бүгүн убайым икки хааһы уонна биэс куһу 
өлөрдө. Биһиги күн аайы көтөр этинэн эбиэттиибит. Туруйа атаҕа уонна тумса сүрдээх 
уһуннар. Туруйаны дьон сииллэр. Сарсыарда хонууга күөрэгэйдэр ыллыыллар. Кэҕэ 
уйа оҥостубат. Кини атын көтөр уйатыгар сымыыттыыр. Чыычаах уйатын отунан 
уонна түүнэн оҥостор. Элиэ чоппуусканы тутар. Ол маска тураах уйата баар. Кус 
түүтүнэн биһиги сыттык уонна бэргэһэ оҥоробут. Кус оҕото сайын көппөт. Кэскилга 
биир тураах оҕото баар. Кини айаҕа сүрдээх улахан. Тураах оҕотун Кэскил килиэбинэн 
уонна этинэн аһатар. Элиэ аһылыга эт буолар.  
 
 

42.4. Place the words in parentheses in the instrumental case 
 

Эмээхсин суон (сап) үтүлүк тигэр. Оҕолор (хаар) киһи оҥороллор. Аҕам сарсын (ат) 
куораттыыр. Ити ынаҕы күөх (от) аһатыҥ. Бу аты (сиилэс) аһатымаҥ. Дуосканы 
кирдээх (тирээпкэ) сотума. Кинигэни кирдээх (илии) тутумаҥ. Ууну (биэдэрэ) баһыма, 
(хомуос) бас. Ити оҕонньор (харах) куһаҕаннык көрөр. Тымныыга (ырбаахы) тахсыма. 
Сайын мин (суорат)  аһыыбын. Биһиги оскуолаҕа арыт (ат) барабыт. Эти (биилкэ) ыл. 
Ити арыыны (быһах)  быһыҥ. Эбэм миэхэ (тииҥ) бэргэһэ тигэр.  
 
 

42.5. Translate into Sakha 
  

The hunter killed a mallard and a goose. Geese are sitting on this lake. There are some birdies 
singing in the forest. Today I saw two swans. The children brought duck eggs. The chick fell 
from the nest. The kite eats meat. Somewhere a cuckoo is cuckooing. Every morning the lark 
sings. There are many different birds on the lake. The chicks are running in the yard. This 
chicken's eggs are very big. There the crows are pecking at the meat. The old lady is sewing 
soft-soled shoes with a wide needle. Do not cut (sing.) with this knife. Do not write (pl.) with 
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this pencil, write with ink. These people are riding a bull. This person is hunting with a gun. 
My older brother catches foxes with a trap. Do not wash (pl.) the floor with dirty water. Do 
not take (sing.) the food with a knife, take it with a fork. Do not feed (sing.) the cat with 
bread, feed [it] with milk. Do not sew (pl.) me a coat with hare, sew it from wool.  
 

 
43. ТҮӨРТ УОН ҮҺҮС УРУОК 

 
Тыллар 

 
куул- sack, satchel 
дурда- hut 
мас кус- wooden duck, decoy  
хопто- seagull  
кытта- with, together 
иннигэр- in front of, ahead 
үрдүгэр- above, on 
кэннигэр- behind 
таһыгар- outside of  
иһигэр- within, in  
анныгар- under 
ас- to push, to instigate, to follow (анньар- third-person singular present) 
аас- to pass, to fly over 
тыаһаа- to make a noise, to emit a sound 
көт- to fly  
хас- to dig  
 
 

Remarks on grammar 
 

FUNCTION WORDS. The role of prepositions is played in Sakha by function words. They are 
used postpositionally, that is, they are placed after the word to which they are connected: 
дьааһык иһигэр - inside the box, оһох кэннигэр - behind the stove, дьиэ үрдүгэр - above the 
house, остуол анныгар - under the table, аан аттыгар - by the door, etc.  
 
These words are typically used only in a functional meaning (in the sense of English 
prepositions), and have almost entirely lost their independent use. In teir independent meaning 
they primarily express spatial notions: ис - interior, interiority; кэлин - rear, backside; үрүт - 
top, apex; алын - bottom, nadir; арыт - gap, interstice; илин - front; etc.     
 
In their functional role these words are used in various case forms of the possessive 
conjugation: үрдүбэр - above me (literally, “in my top”, first-person singular dative), үрдүгэр 
- above you (sing.), above him/her/it, үрдүбүтүгэр - above us, үрдүгүтүгэр - above you 
(pl.), үрдүлэригэр - above them; үрдүбүттэн - from my top side (“from my top”, first-
person singular ablative), etc.  
 
Function words are used when the case form of a word by itself is insufficient for the clear 
expression of a meaning. For example, while паарта үрдүгэр means “on the bench”, and  
паарта иһигэр means “in the bench”, the dative construction паартаҕа might mean either 
one of these (among other things). But one would usually say чааскы остуолга турар 
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(rather than остуол үрдүгэр), since here there is no need for particular precision with respect 
to the spatial relation in question.  
 

43.1. Өрүскэ 
 

Саас биирдэ мин убайым кытта өрүскэ бултуу бардыбыт. Өрүскэ уу кэлэр, кустар 
ааһаллар. Киэһэ буолар. Биһиги уу аттыгар кумаҕы хаһабыт. Кумахха мастары 
анньабыт. Онно кууллары ыйыыбыт. Үрдүгэр уонна кэннигэр эмиэ кууллары 
ыйыыбыт. Дурда бэлэм буолла. Дурда иннигэр ууга мас кустары олордобут. Уонна 
биһиги дурда иһигэр киирэбит, олоробут. Күн киирэр. Туох да кэлбэт. Кустар 
ырааҕынан ааһаллар. Мин кыратык утуйабын. Эмискэ уу тыаһыыр. Мин түргэнник 
уһуктабын уонна көрөбүн: икки кус олорор. Убайым этэр: Чэ ыт. Мин ытабын. Биир 
кус өлөр, биир көтөр. Ону убайым ытан өлөрөр. Биһиги кустары ылабыт уонна эмиэ 
олоробут. Түүн кус кэлбэтэ. Сарсыарда биһиги үс куһу, биир хоптону өлөрөбүт уонна 
барабыт.  
 

43.2. Answer the questions 
 

Уол биирдэ убайын кытта ханна бардылар? Өрүскэ туох баарый? Булчуттар уу аттыгар 
тугу гыннылар? Кумахха туохтары анньаллар? Онно туохтары ыйыыллар? Өссө ханна 
кууллары ыйыыллар? Туох бэлэм буолла? Ханна мас кустары олороллор? Уонна 
булчуттар тугу гыналлар? Күн хайдах буоларый? Кустар ханан ааһаллар? Уол хайдах 
буолар? Эмискэ туох тыаһыыр? Уол тугу көрөр? Убайа тугу этэр? Уол тугу гынар? 
Кустар хайдах буолаллар? Уол убайа тугу гынар? Онтон булчуттар тугу гыналлар? 
Түүн кус кэлэр дуо? Сарсыарда тугу өлөрөллөр?  
 
 

43.3. Translation 
 

Кумахха хоптолор олороллор. Өрүскэ саа тыаһыыр. Дурда инигэр мончууктар 
көстөллөр. Дурда иһигэр икки киһи олорор. Дурда үрдүгэр куул баар. Дурда кэннигэр 
эмиэ куул баар. Дурда уу аттыгар турар. Кустар үөһэнэн ааһаллар. Түннүк үрдүгэр 
чыычаах уйата баар. Уйа иһигэр сымыыттар сыталлар. Сымыыттар үрдүлэригэр 
чыычаах олорор. Хотон таһыгар ынахтар сылдьаллар. Хотон иһигэр торбостор 
тураллар. Хотон иһиттэн биир дьахтар таҕыста. Остуолга сылабаар турар. Сылабаар 
үрдүгэр үрүҥ чаанньык баар. Остуол аттыгар дьон олороллор. Остуол анныгар ыт 
сытар. Орон анныгар дьааһык турар. Дьааһик иһигэр таҥас баар. Ити хос иһигэр 
ханнык дьон кэпсэтэллэр? Ол оһох кэннигэр туох турар? Ол аан аттыгар ким олорор? 
Ити орон үрдүгэр ким сааны ыйаата? Дьиэ таһыгар ханнык ыт үрэрий?  
 
 

43.4. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 4. 
Ыскаап иһигэр лаампа сытар 
Остуол аттыгар харандаас турар 
Дьааһык иннигэр саппыкы баар 
Кинигэ кэннигэр мас суох 
Оһох үрдүгэр куоска олорор 
 анныгар олоппос  
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  киһи  
 

1. 2. 3. 4. 
Ыскаап иһигэр туох баарый 
Остуол үрдүгэр ким турарый 
Дьааһык анныгар  олорор 
Оһох аттыгар  сытар 
Кинигэ иннигэр   
 кэннигэр   
 
 

43.5. Translate into Sakha 
 

There fly seagulls. On the lake there are many ducks. The hunter sits in the hut. In front of 
him sit wooden ducks. I drive the sticks into the sand. The boy went with his older brother. 
The sun stands above the forest. On the river the gun emits a sound. High above the geese fly 
past. There sit two mallards. The ground squirrels and the water voles dig in the earth. Mice 
are making noise behind the stove. Where we live the summer passes by quickly. The horses 
stand near the corral. In front of the white mare runs a foal. Your (pl.) bull stands behind the 
stable. Our chickens lay eggs every day. Your (pl.) rooster is sitting there. Our dog is lying 
under the table. Mice are making noise inside that box. Your (pl.) cat catches mice beneath 
the floor. Put (pl.) the book on the bench, put (pl.) the notebooks on the bench. Put (pl.) the 
chair near the table. Put (pl.) the wood in front of the stove. Put (pl.) the barrel behind the 
door.  
 

44. ТҮӨРТ УОН ТӨРДҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 

улар- wood grouse, capercaillie 
куртуйах- black grouse  
бочугурас- hazel grouse  
хабдьы- partridge  
суор- raven  
мэкчиргэ- owl  
хаххан- barn owl  
чооруос- redpoll, finch  
барабыай- sparrow (Rus. воробей) 
кыстаа- to winter over, to hibernate  
кыстыыр көтөр- a wintering bird  
дьиэ таһыгар- around the house, near home 
үксэ- majority  
туллук- snow bunting  
 
 

44.1. Кыстыыр көтөрдөр 
 
Күһүн көтөр үксэ ичигэс дойдуларга барар. Биһиэхэ кыһын аҕыйах көтөр хаалар. 
Ойуурга хара улар, куртуйах, бочугурас, хабдьы хаалар. Мэкчиргэ уонна хаххан эмиэ 
ойуурга кыстыыллар. Куртуйахтар кыһын хаары хаһаллар, хаар анныгар киирэллэр. 
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Суор кыһын сиргэ барытыгар сылдьар. Чыычаахтан чооруос уонна аҕыйах атын 
чыычаах хаалар. Киһи дьиэтин таһыгар барабыай кыстыыр. Күһүн уонна саас 
туллуктар баар буолаллар. Туллугу биһиги сиибит. Кини этэ бэрт минньигэс буолар.  
 
 

44.2. Answer the questions 
 
Күһүн көтөр үксэ ханна барар? 
Биһиэхэ төһө көтөр хаалар?  
Ойуурга ханнык көтөрдөр кыстыыллар?  
Куртуйахтар кыһын тугу гыналлар?  
Ханнык чыычаахтар биһиэхэ кыстыыллар? 
Барабыай ханна кыстыыр?  
Туллуктар хаһан баар буолаллар? 
Туллук этэ ханнык буолар?  
 
 

44.3. Translation  
 
Ол мастан биир куртуйах көттө. Хаарга улардар суоллара бааллар. Кырынаас суола мас 
анныгар барда. Кутуйах хаар анныгар киирдэ. Онно хаххан олорор. Булчут хара улары 
өлөрдө. Ойуурга хабдьылар саҥараллар. Ити ойуурга куобах суола элбэх. Бөрө суола 
ойуур иһиттэн таҕыста. Мэкчиргэ күнүс көппөт. Ол мас кэннигэр биир куобах олорор. 
Чооруос тириини тоҥсуйар. Түннүк үрдүгэр барабыайдар олороллор. Ханна эрэ суор 
саҥарар. Эһэ кыһын сир анныгар утуйар. Бөрө киһиттэн куттанар. Саһыл киһини 
ыраахтан билэр. Манна чугас тайах суола баар. Тайах түүтэ бэрт матараас буолар. Бөрө 
саҕынньах ичигэс буолар. Бэргэһэни ыскаап үрдүгэр уурума. Ийэм дьааһыгы орон 
анныттан таһаарда. Ыскаап иһиттэн кутуйах сүүрдэ. Харандаас муостаҕа олоппос 
аттыгар түстэ.  
 

44.4. Fill in the blanks with function words 
 

иһигэр, таһыгар, аттыгар, инигэр, кэннигэр, үрдүгэр 
 

Оһох ________ оҕонньор утуйар. Буочука _______ биэдэрэ турар. Остуол ________ 
куоска олорор. Хотон ________ ынахтар маҕрыылар. Дьиэ  _______ ат кистиир. Дьиэ 
_______ хаар сытар. Дал __________ сүөһүлэр сылдьалар. Хороон ________ дьабара 
саҥарар. Ойуур  ________ саа тыаһыыр. Оһох _________ ыт сытар. Дьиэ __________ 
дьон кэпсэтэллэр. Сыттык _________ кинигэ сытар. Суорҕан  ________ олорума. 
Олоппос ________ турума. Дьиэ ________ сүүрүмэҥ. Лаампа  _______ оонньомоҥ. 
Оһох ________ мас сытар. Орон _______ дьааһык турар.  
 
 

44.5. Use the appropriate form of the function word 
 

иһигэр - иһиттэн, таһыгар - таһыттан, аттыгар - аттытан, иннигэр - инниттэн, 
кэннигэр - кэнниттэн, үрдүгэр - үрдүттэн 

 
Ол дьиэ _______ икки киһи таҕыста. Хаары мас _______ кутумаҥ. Куоска олоппос  
_______ муостаҕа түстэ. Хара ынах хотон _______ турар. Ол мас ________ куобах 
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барда. Дурда ________ биир кус көттө. Саалаах киһи _______ биир ыт сүүрдэ. Хороон 
______ дьабара саҥарар. Аттаах дьон дьиэ ______  кэллилэр. Дал  ______ кулуннаах 
биэ турар.  
 
 

44.6. Translate into Sakha 
 
In this forest there are many hazel grouses and black grouses. The wood grouses are very big. 
The owl flies at night. Sparrows are sitting on the road. Children usually catch redpolls. In the 
winter little birds do not sing. The tracks of the wolf are visible in the snow. The hare ran out 
from under that tree. Where we live ravens do not spend the winter. The hazel grouse has 
delicious meat. There are partridges near here. There are black grouses sitting in that tree. Do 
not take (pl.) that gun, take this gun. Do not stand (sing.) near the stove. Take (pl.) the coat 
from on top of the chest. Do not put (pl.) the boots under the bed. Whose gloves are lying on 
the table? Whose hat is lying on the floor? What is inside that box? What fell there from the 
barrel? Who is standing there in front of the stove? Who put the book under the pillow? 
Whose box is standing by the bed?  
 
 

45. ТҮӨРТ УОН БЭҺИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

балык- fish  
сордоҥ- pike 
алыһар- perch 
майаҕас- whitefish  
сыалыһар- burbot 
тууччах- nelma 
бил- hucho 
хатыыс- sturgeon  
собо- carp  
мунду- minnow 
балык минэ- fish soup  
күөгү- fishing rod 
балыктаа- to go fishing 
илимнээ- to fish with a net 
бииргэ- together  
күөгүлээ- to fish with a rod 
 
 

Remarks on grammar 
 

VERBS IN THE PAST-TENSE SINGULAR (AFFIRMATIVE FORM). These verbs are conjugated as 
follows: 
 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 

-тым, -тим, -тум, -
түм 

аһаа - аһаатым, 
үлэлээ - үлэлээтим, 
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1. consonants (к, п, с, т, 
х) 
 
 
2. й, р 
 
 
 
3. л 
 
 
 
 
4. м, н, ҥ 

 
 
 
 
-дым, -дим, -дум, -
дүм 
 
 
-лым, -лим, -лум, -
лүм 
 
 
 
-ным, -ним, -нум, -
нүм 

тик - тиктим, сап - 
саптым, ис - истим, 
тот - тоттум, аах - 
аахтым 
бар - бардым, биэр - 
биэрдим, олор - 
олордум, көлүй - 
көлүйдүм 
аҕал - аҕаллым, кэл 
- кэллим, бул - 
буллум (I found), 
күл - күллүм (I 
laughed) 
куттан - куттаным 
(I was afraid), сим - 
симним, суун - 
сууннум, көн - 
көннүм 

 
 

2. 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 
2. й, р 
 
3. л 
 
4. м, н, ҥ 

-тыҥ, -тиҥ, -туҥ, -
түҥ 
 
 
 
 
-дыҥ, -диҥ, -дуҥ, -
дүҥ 
 
 
-лыҥ, -лиҥ, -луҥ, -
лүҥ 
 
 
 
-ныҥ, -ниҥ, -нуҥ, -
нүҥ 

аһаа - аһаатыҥ, 
үлэлээ - үлэлээтиҥ, 
тик - тиктиҥ, сап - 
саптыҥ, ис - истиҥ, 
тот - тоттуҥ, аах - 
аахтыҥ 
бар - бардыҥ, биэр - 
биэрдиҥ, олор - 
олордуҥ, көлүй - 
көлүйдүҥ 
аҕал - аҕаллыҥ, кэл 
- кэллиҥ, бул - 
буллуҥ (I found), 
күл - күллүҥ (I 
laughed) 
куттан - куттаныҥ 
(I was afraid), сим - 
симниҥ, суун - 
сууннуҥ, көн - 
көннүҥ 

 
 

3. 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 
2. й, р 
 
 
3. л 
 
 
4. м, н, ҥ 

-та, -тэ, -то, -тө 
 
 
 
2. -да, -дэ, -до, -дө 
 
 
3. -ла, -лэ, -ло, -лө 
 
 
4. -на, -нэ, -но, -нө 

аһаа - аһаата, үлэлээ 
- үлэлээтэ, тик - 
тиктэ, сап - сапта, 
ис - истэ, тот - тотто 
бар - барда, биэр - 
биэрдэ, олор - 
олордо, көр - көрдө 
аҕал - аҕалла, кэл - 
кэллэ, бул - булла, 
өл - өллө 
куттан - куттанна, 
сим - симнэ, тоҥ - 
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тоҥно, көн - көннө 
 
This form is called the past categorical or the near-past tense.  
 
 

45.1. Балыктар 
 

Биһиги өрүстэрбит уонна күөллэрбит араас балыктаахтар. Өрүс балыга ордук элбэх 
буолар. Өрүскэ сордоҥ, алыһар, майаҕас, сыалыһар, хатыыс, тууччах, бил уонна да 
атын балыктар бааллар. Элбэх балык сайын муораттан тахсар. Күөл балыга собо уонна 
мунду буолар. Миэхэ икки илим уонна элбэх күөгү баар. Сайын мин өрүскэ 
илимнээтим уонна күөгүлээтим. Миигин кытта Кэскил бииргэ балыктаата. Биирдэ кини 
биир улахан сордоҥу күөгүгэ тутта.  
 
 

45.2. Answer the questions 
 

Биһиги өрүстэрбит уонна күөллэрбит туохтаахтарый?  
Туох балыга ордук элбэх буоларый?  
Өрүскэ ханнык балыктар баалларый? 
Балык өрүскэ сайын хантан тахсарый? 
Күөл балыга ханныгый?  
Эйиэхэ туох баарый?  
Сайын эн өрүскэ тугу гынныҥ?  
Эйигин кытта ким бииргэ балыктаата?  
Кини биирдэ күөгүгэ тугу тутта?  
 
 

45.3. Translation 
 

Бүгүн илимҥэ элбэх балык кэллэ. Ичигэс күн буолла уонна өрүскэ тыал суох. Кэскил 
күөгүнэн балыктаата. Кини элбэх алыһары уонна майаҕаһы ылла. Мин илимҥэ 
сордоҥнору, алыһардары, майаҕастары ыллым. Манна тууччах уонна бил суох, арыт 
алыһар баар буолар. Ийэм солуурга балык буһарда, балык минэ бэрт буолар. Мин биир 
сордоҥу сиэтим уонна балык минин истим. Эһэм өрүстэн бүгүн үс улахан сордоҥу 
аҕалла. Бу күөл собото бэрт эмис уонна бөдөҥ. Хопто ууттан балыгы ылла. Бүгүн 
өрүскэ биир киһи хааһы өлөрдө. Мин икки куһу өлөрдүм. Эн балыктаатыҥ дуо? Төһө 
балыгы ыллыҥ? Илимнээтиҥ дуу, күөгүлээтиҥ дуу? Кус ыттыҥ дуо? Төһө элбэх куһу 
көрдүҥ? Кими кытта сырыттыҥ? Доҕоруҥ тугу бултаата? Ити хааһы ким өлөрдө? Эн 
бүгүн ханна эбиээттээтиҥ? Өрүскэ тугу эмэ аһаатыҥ дуо?  
 
 

45.4. Place the verbs in the past tense 
 

Эһэм бүгүн күөлгэ (балыктаа). Эн ханна (илимнээ)? Ити киһи (ыт) дуо? Мин сарсыарда 
элбэх хааһы (көр). Ол кыра ууга кус (түс). Бу оҕо балык минин элбэктик (ис). Эн 
собону ханнык солуурга (буһар)? Күөгүнү ким манна (аҕал)Ю Сааны эн ханна (гын)? 
Бу куобаҕы ким (өлөр)? Эн ханна (куобахтаа)? Аҕаҥ күһүн (тииҥнээ) дуо? Ити кыыс 
ханнык кылааска (үөрэн)? Бу кинигэни эн (аах)? Ити дуоскаҕа тугу (суруй)?  
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45.5. Compose sentences 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин бүгүн күөлгэ балыктаата 
Эн сарсыарда өрүскэ балыктаатыҥ 
Кини киэһэ  ойуурга балыктаатым 
 түүн  бултаатыҥ 
 күнүс  бултаатым 
   бултаата 
 
 

1. 2. 3. 4. 
Эн бүгүн ханна балыктаата 
Кини сарсыарда  кустаатыҥ 
 киэһэ  бултаата 
 түүн  кустаата 
 күнүс  балыктаатыҥ 
   бултаатыҥ 
 

45.6. Translate into Sakha 
 

My grandfather goes fishing every day on the river. Today he brought many perch and burbot. 
The old man hung the nets outside. Your (sing.) fishing rod is lying on the sand. My 
grandmother cooked up the fish in a copper cauldron. The old lady loves fish soup very much. 
Early in the morning my brother took the gun and went somewhere. The boys stand by the 
water and fish. One boy took a big pike. The woman bought a fatty nelma from the store. The 
hunter killed a red [roux] fox. The hare ran from the old dog. The mouse went into the 
burrow. I left from home very early. Near your (sing.) duckblind sat some sort of duck. A 
crane flew over the lake. Where did you (sing.) kill that mallard? When did you (sing.) come 
here? Who gave you (sing.) that gun? Did you (sing.) shoot at night? How many ducks did 
you (sing.) kill? Who is standing by the hut? Did he shoot? How many ducks did he kill? Do 
you (sing.) have nets? Did you (sing.) fish with a net? Who else is fishing there? Who caught 
that burbot?  
 
 

46. ТҮӨРТ УОН АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

балыксыт- fisherman 
муҥха- seine-haul fishing  
бэрэмээт- trotline  
туу- fishing crib 
мэлдьи- constantly, continuously  
сылы мэлдьи- throughout the year 
быйыл- in the present year  
куйуур- scoop-net  
баҕа- frog  
чоху- water-beetle  
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ыам- spawning  
ыыр- [the fish] spawns  
искэх- roe 
хатырык- scale (of a fish); bark (of a tree) 
 
 

Remarks on grammar 
 

NEGATIVE ADJECTIVES. The absence of a given property may be conceived as a negative 
property, and expressed by means of the negative form of an adjective. This is a composite 
word, consisting of the word суох together with the third-person singular possessive form of 
the word expressing the property: ыраас - ырааһы суох, куһаҕан - куһаҕана суох, үчүгэй - 
үчүгэйэ суох, саалаах - саата суох. 
 
A negative adjective may be conceived syntactically as a single element of a sentence. It may 
figure in a sentence in the role of a grammatical modifier or as a predicate. Мин куһаҕана 
суох сааны атыыластым - “I bought a not-bad gun” (modifier); Бу саа куһаҕана суох - 
“This gun is not bad” (predicate).  
 
In several instances a negative adjective may also occur in the role of an adverb or adverbial 
phrase: Саата суох бардым - “I left without a gun”; Үтүлүгэ суох тахсыма - “Don't go out 
without gloves.” 
 
A negative adjective can also be formed from a noun playing the role of an adjective: 
балыксыт оҕонньор - балыксыта суох оҕонньор, пионер оҕолор - пионера суох оҕолор.  
 

 
46.1. Балыксыттар 

 
Совхозка балыксыт биригээдэтэ баар. Совхоз балыксыттара мэлдьи балыктыыллар. 
Быйыл кинилэр үчүгэйдик бултаатылар. Сайын биригээдэ өрүскэ муҥхалаата уонна 
бэрэмээттэтэ. Манна кини элбэх сыаналаах балыгы бултаата. Кыһын биригээдэ 
муҥхалаата уонна куйуурдата. Күөлгэ уонна үрэххэ сайын биригээдэ эмиэ муҥхалаата, 
илимнээтэ уонна туулаата. Манна кини элбэх собону уонна мундуну бултаата. Мин 
эһэм эмиэ үчүгэй балыксыт. Кини үрэххэ туулуур. Тууга элбэх мунду кэлэр. Мундуну 
кытта чоху уонна баҕа баар буолар. Чоху киһини ытырар. Мин киниттэн куттанабын. 
Баҕаны мин эмиэ таптаабаппын. Кинини тураах уонна туруйа бэркэ сииллэр.  
 

 
46.2. Translation 

 
Быйыл муҥхаҕа балык үчүгэйдик кэллэ. Балык ыама сайын куйааска буолар. Бу күөлгэ 
собо үчүгэйдик ыыр. Сайын ууга балык искэҕэ сүрдээх элбэх буолар. Баҕа эмиэ 
искэхтээх. Кини саас эрдэ төрүүр. Собо хатырыктаах, сыалыһар хатырыга суох. Бу күөл 
бөдөҥ соболоох уонна эмис мундулаах. Ити күөл балыга суох.  
 
Эн бүгүн манна илимнээх кэллиҥ дуо?  
Суох, илимэ суох кэллим.  
Күөгүлээххин дуо?  
Аҕыйах күөгү баар.  
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Ити оҕонньор балыксыт дуо?  
Суох. Ити балыксыта суох оҕонньор. Кини олус кырдьаҕас уонна көрбөт.  
Бу муҥхаҕыт саҥа дуо?  
Суох, бэрт саҥата суох муҥха Үс сыл муҥхалаатыбыт.  
Ити собо искэхтээх луо?  
Бу искэҕэ суох собо.  
Ол ханнык балык искэҕэй?  
Ити хатыыс искэҕэ. 
Бу дьон ханнык балыктыыллар? 
Кинилэр сылы мэлдьи балыктыыллар.  
 
Мэ, бу собо хатырыгын ыраастаа! Бу сыалыһар быара баар. Маны сиэҥ! Ити хатыыһы 
сиэмэҥ! Кини лааппыга барар. Бүгүн бэрт күн буолла. Эһиги күөлгэ муҥхалааҥ.  
 
 

46.3. Give the verbs in the past tense 
 
Бүгүн тыала суох күн (буол). Мин манна саата суох (кэл). Ити оҕонньор быйыл сайыны 
мэлдьи (балыктаа). Эһэм ол үрэххэ (туулаа). Эбэҥ собо хатырыгын ити быһаҕынан 
(ырастаа). Мин балыксыттарга хаттыс (сиэ). Баҕа ууга (киир). Убайым илимтэн биир 
улахан сордоҥ (ыл). Муҥха аттыгар биир хопто (олор). Онтон биир элиэ (көт). Ити 
куһу эн (өлөр). Бк хааһы мин (өлөр). Ити булчут куһа суох (кэл). Эн миэхэ искэҕэ суох 
собону (биэр).  
 
 

46.4. Put the adjectives in the negative form 
 

Бу куһаҕан саа. Ити дьиэ олус тымныы. Ити кырдьаҕас киһи. Бу эргэ туу. Онно саалаах 
дьон тураллар. Ити киһи мэлдьи бэргэһэлээх сылдьар. Мин сайын саппыкылаах 
сылдьыбаппын. Бүгүн куйаас күн. Эһиги сонноох тахсыҥ. Эн таҥастаах утуйма.  
 
 

46.5. Compose sentences, putting the predicate in the past tense 
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Эн киэһэ ыттах ханна сырыт 
Кини бүгүн саалаах  бултаа 
 күнүс илимнээх  балыктаа 
 сарсыарда    

 
 

46.6. Translate into Sakha 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин күөлгэ саалаах бар 
Эн ойуурга илимнээх бултаа 
Кини  өрүскэ саата суох балыктаа 
 үрэххэ илимэ суох сырыт 
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This lake has enormous carp. That lake has no fish. Where did you seine-haul fish today? Do 
you fish with a trotline? Who caught this nelma? Were (сырыт) you (sing.) on the river this 
year? Did you (sing.) catch many fish there? There goes a man with a gun. He's not a bad 
hunter. Are you (sing.) going with a gun today? Where do you (sing.) hunt? Do you (sing.) 
bring a dog? I always hunt without a dog. Who shot from this gun? Did you (sing.) clean this 
gun? With what did you (sing.) wipe it? In the morning your (sing.) father went out with a 
gun. He will not come back without ducks. On this sovkhoz there are no people (суохтар) 
without cattle. This woman has two cows. One of her cows has no horns. We have a dog 
without a tail. Elk and deer have no tail. Hares have very short tails. Why did you (sing.) call 
this dog? Does it hunt hares? Where are you (sing.) going in a coat? Why are you (sing.) 
going out without a hat? Did you (sing.) close the room? Who opened these windows?  
 
 

47. ТҮӨРТ УОН СЭТТИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

аһылык- food, feed 
үгүс- many, multitude 
үөн-көйүүр- swarming insect 
хотой- eagle 
мохсоҕол- falcon 
кыырт- hawk 
чиэрбэ- earth-worm, rain-worm 
аһыҥа- grasshopper 
туорах- grain, seed, cone (of a coniferous tree) 
төрүт- root 
күлгэри- newt, lizard  
туһа- use, utility 
дьөлө ас- to puncture  
 
 

47.1. Көтөр аһылыга 
 

Көтөр аһылыга араас буолар. Сорох көтөр араас үөнү сиир, сорох оту, туораҕы сиир, 
сорох көтөрдөр атын көтөрү уонна кыра кыыллары сииллэр. Уу үөнэ куска аһылык 
буолар. Күһүн уу тоҥор, кус аһылыга суох буолар. Оччоҕо кини ичигэс дойдуларга 
барар. Хаас үксүн от төрдүн сиир. Тураах баҕаны, күлгэрини, чиэрбэни уонна аһыганы 
сиир. Кини туораҕы уонна араас үөннэри эмиэ сиир. Чыычаах сороҕо үөнү, сороҕо 
туораҕы миир. Үөнү сиир чыычаахтар киһиэхэ улахан туһаны оҥороллор. Хотой, 
мохсоҕол, кыырт араас көтөрдөрү сииллэр. Кинилэр булду буортулууллар. Ордук үгүс 
куһу мохсоҕол уонна кыырт тутар. Хотой хайалаах сирдэри таптыыр.  
 
 

47.2. Answer the questions 
 

Көтөрдөр тугу сииллэр? Уу үөнэ туохха аһылык буолар? Тураах тугу сиир? Ханнык 
чыычаахтар киһиэхэ туһаны оҥороллор? Ханнык көтөрдөр көтөрү сииллэр? Кинилэр 
тугу буортулууллар?  
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47.3. Translation 

 
Мин киэһэ күөгүлүүбүн. Миэхэ элбэх чиэрбэ наада. Бу сир чиэрбэтэ суох. Ханна 
чиэрбэлээх сир баарый? Тураах биир улахан баҕаны тумсунан дьөлө аста. Чыычаах 
элбэх аһыҥаны сиэтэ. Аһыҥа самыыра суох сайын элбэх буолар. Ити уу үөнэ олус 
элбэх. Ити ууга мэлдьи аһыыр. Мохсоҕол көҕөнү тутта. Мин бүгүн биир куһу өлөрдүм. 
Туруйа баҕаны уонна күлгэрини сиир. Күлгэри уулаах сиргэ үөскүүр. Чиэрбэ эмиэ 
ууллаах сири таптыыр. Балык күөгүгэ чиэрбэни бэркэ ылар. Кыра балык үөнү сиир. 
Сордоҥ балыгынан аһыыр. Сорох көтөрдөр эмиэ балыгы сииллэр. Онно биир хопто 
ууттан майаҕаһы ылла. Манна сордоҥ биир балык оҕотун тутта. Эн ханна 
чиэрбэлээтиҥ? Бүгүн күөгүлээтиҥ дуо? Түүн эн илимнээтиҥ дуу, муҥхалаатыҥ дуу? 
Саас кустаатыҥ дуо? Кутуруга суох ыккыт баар дуо? Муоһа суох ынаххыт быйыл 
төрөөтө дуо? Ийэҥ фермаҕа ынах ыата дуо? Кырдьаҕас биэҕит быйыл кулуннаах дуо? 
Хара атыыргыт ханна сылдьарый?  
 
 

47.4. Conjugate the verbs in their past-tense singular forms 
 
ыллаа, кэпсээ, үлэлээ, тииҥнээ, оттоо, соболоо, бөрөлөө, оонньоо, төрөө, ыа, сиэ, ыл, 
бар, кэл, киир, сот, көт, көр, сүүр, таҕыс, сүүн, тоҥ 
 
 

47.5. Replace the adjective with a negative adjective 
 
ыраас таҥас, куйаас күн, эргэ дьиэ, улахан түннүк, көтөх эт, ыраах сир, сөп тыл, 
муостаах ынах, саалаах киһи, соболоох күөл, кирдээх таҥас, булчут ыт, биригэдьиир 
дьахтаар, балыксыт оҕонньор 
 

 
47.6. Translate into Sakha 

 

This house is cold, that house is not cold. This woman is old, that woman is not old. This boy 
has no gun, his father has a gun. I went hunting with a dog, he went hunting without a dog. 
Keskil went out wearing a hat, Sayaana went out without a hat. I came from the river with a 
fish, you (sing.) came without a fish. The sun rose high. Clouds are visible beneath the nun. A 
strong wind fell. A mighty [элбэх] rain fell. Your (sing.) father killed a fox with (abl.) a gun. 
Our grandfather fishes with a net. Your (sing.) grandfather went to the city by horse. Your 
(sing.) mother went to the kolkhoz by bull. My mother works as a milkmaid on the farm. This 
person worked chez nous in the summer as a brigadier. My older brother bought a new gun in 
the city. Your (sing.) father sold the old seine at the bazaar. Our children do not fish on the 
river. I do not see hares by the river. I do not shoot with (abl.) the big gun. In the morning my 
grandfather brought many fish from the river. We cook up the fish in a big cauldron. From 
carp comes good fish soup. My grandfather catches fish with a seine. My father catches good 
fish with a trotline. Burbot's liver is very delicious.  
 
 

48. ТҮӨРТ УОН АХСЫС УРУОК 
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сахсырҕа- fly 
үрүмэччи- butterfly 
хомурдуос- beetle 
бырдах- mosquito 
быт- louse 
кулахы- bug 
былахы- flea 
сас- hide 
тилин- to come alive  
уһун- to swim (устар- he/she/it swims) 
тыҥкынныр- it rings  
ооҕуй- spider 
ыстаҥалаа- to jump 
хаан- blood  
 

Remarks on grammar 
 

VERBS IN THE PAST-TENSE PLURAL (POSITIVE FORM). These verbs are conjugated as follows:  
 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 
 
 
 
 
2. й, р 
 
 
 
 
3. л 
 
 
 
4. м, н, ҥ 

-тыбыт, -тибит, -
тубут, -түбүт 
 
 
 
 
 
 
-дыбыт, -дибит, -
дубут, -дүбүт 
 
 
 
-лыбыт, -либит, -
лубут, -лүбүт 
 
 
-ныбыт, -нибит, -
нубут, -нүбүт 

аһаа - аһаатыбыт, 
үлэлээ - 
үлэлээтибит, тик - 
тиктибит, сап - 
саптыбыт, ис - 
истибит, тот - 
тоттубут, аах - 
аахтыбыт 
бар - бардыбыт, 
биэр - биэрдибит, 
олор - олордубут, 
көлүй - көлүйдүбүт 
аҕал - аҕаллыбыт, 
кэл - кэллибит, бул 
- буллубут, күл - 
күллүбүт 
куттан - 
куттаныбыт, сим - 
симнибит, суун - 
сууннубут, көн - 
көннүбүт 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 
 
 
 
 

-тыгыт, -тигит, -
тугут, -түгүт 
 
 
 
 
 
 

аһаа - аһаатыгыт, 
үлэлээ - 
үлэлээтигит, тик - 
тиктигит, сап - 
саптыгыт, ис - 
истигит, тот - 
тоттугут, аах - 
аахтыгыт 
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2. 2. й, р 
 
 
 
 
3. л 
 
 
 
 
4. м, н, ҥ 

-дыгыт, -дигит, -
дугут, -дүгүт 
 
 
 
-лыгыт, -лигит, -
лугут, -лүгүт 
 
 
 
-ныгыт, -нигит, -
нугут, -нүгүт 

бар - бардыгыт, 
биэр - биэрдигит, 
олор - олордугут, 
көлүй - көлүйдүгүт 
аҕал - аҕаллыгыт, 
кэл - кэллигит, бул - 
буллугут, күл - 
күллүгүт 
куттан - 
куттаныгыт, сим - 
симнигит, суун - 
сууннугут, көн - 
көннүгүт 

 
 
 
 
 
 

3. 

1. Vowels, 
diphthongs, voiceless 
consonants (к, п, с, т, 
х) 
 
 
2. й, р 
 
 
 
3. л 
 
 
 
4. м, н, ҥ 

-тылар, -тилэр, -
тулар, -түлэр  
 
 
 
 
-дылар, -дилэр, -
дулар, -дүлэр 
 
 
-лылар, -лилэр, -
лулар, -лүлэр 
 
 
-нылар, -нилэр, -
нулар, -нүлэр 

аһаа - аһаатылар, 
үлэлээ - 
үлэлээтилэр, тик - 
тиктилэр, тот - 
тоттулар, аах - 
аахтылар 
бар - бардылар, 
биэр - биэрдилэр, 
олор - олордулар, 
көлүй - көлүйдүлэр 
аҕал - аҕаллылар, 
кэл - кэллилэр, бул 
- буллулар, күл - 
күллүлэр 
куттан - 
куттанылар, сим - 
симнилэр, суун - 
сууннулар, көн - 
көннүлэр 

 
 

48.1. Үөн-көйүүр 
 

Күһүн үөн-көйүүр суох буолар. Кини сороҕо өлөр, сороҕо саһар. Кыһын ханна да үөн 
көстүбэт. Саас үөн тиллэр уонна төрүүр. Хантан эрэ куөх сахсырҕа баар буолар. Онтон 
кугас үрүмэччи көтөр, хомурдуос тиллэр. Күн аайы үөн ордук элбэх буолар. Хонууга, 
ууга, ойуурга, салгыҥҥа - барытыгар үөн баар. Сорох үөн хаамар, сорох сүүрэр, сорох 
ыстаҥалыыр. Сорох үөн ууга устар, сорох салгыҥҥа көтөр. Окко аһыҥа тыаһыыр, 
салгыҥҥа бырдах тыҥкыныыр. От аайы, мас аайы ооҕуй илимэ көстөр. Үөн үксэ 
киһиэхэ буортуну оҥорор. Сорох үөн оту-маһы буортулуур, сорох үөн киһини сиир. 
Быт, былахы уонна кулахы киһи хаанынан аһыыллар.  
 
 

48.2. Answer the questions 
 

Күһүн үөн-көйүүр ханна буолар?  
Саас бастаан ханнык үөннэр баар буолаллар? 
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Үөннэр ханна сылдьаллар? 
Аһыҥа ханна тыаһыыр?  
Бырдах ханна саҥарар?  
Ооҕуй илимэ ханна көстөр?  
Үөн киһиэхэ тугу оҥорор?  
Ханнык үөннэр киһи хаанынан аһыыллар?  
 
 

48.3. Translation 
 

Бүгүн биһиги хонууга оонньоотубут. Онно кугас, хара, күөх, үрүҥ үрүмэччилэр 
бааллар. Биһиги элбэх үрүмэччини туттубут. Хонууга күөх, кыһыл, хара аһыҥалар 
ыстаҥалыыллар. Биһиги элбэх аһыҥаны туттубут. Окко араас хомурдуостар 
сылдьаллар. Биир муостаах хара хомурдуос миигин ытырда. Икки кыһыл хомурдуос 
Кэскил баһыгар олордулар уонна көттүлэр. Онтон биһиги ууга бардыбыт. Онно эмиэ 
үөнү көрдүбүт. Үөннэр ууга усталлар, үөһэ тахсаллар, аллара түһэллэр. Чохулар кыра 
үөннэри туталлар. Биһиги икки чохуну иһиккэ ыллыбыт. Чохуларга сахсырҕаны, кыра 
аһыҥаны биэрдибит. Ону кинилэр түргэнник сиэтилэр. Онтон биһиги дьиэҕэ бардыбыт. 
 
 

48.4. Rewrite in the plural form 
 

Сахсырҕа аска олордо. Үрүмэччи үөһэ көттө. Бырдаз киһини ытырда. Ууга кус уһунна. 
Үөн сиргэ саста. Ооҕуй илим оҥордо. Аһыҥа окко тыаһаата. Ойуурга куобах 
ыстаҥалаата. Кулахы маска саста. Былахы сиргэ ыстанна. Дьиэ иһигэр бырдах 
тыҥкынаата. Хонууга дьабара саҥарда. Таһырдьа ыт үрдэ. Хотоҥҥо ньирэй мэҥирээтэ. 
Далга кулун сүүрдэ. Мин өрүскэ балыктаатым. Эн ойуурга бултаатыҥ. Куобаҕы мин 
көрдүм. Ааны эн саптыҥ. Остуолу эн соттуҥ. Түннүгү мин астым. Эн тымныы уунан 
суунуҥ, мин сылаас уунан сууннум. Мин сууннум, сотуннум, тараанным. Эн эмиэ 
таҥынныҥ.  
 

48.5. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин ууттан элбэх моҕотойу тутта 
Биһиги хонууттан биир дьабараны туттуҥ 
Эн ойууртан икки аһыҥаны туттулар 
Эһиги оттон үс хомурдуоһу туттум 
Кини   чохуну туттугут 
Кинилэр   баҕаны туттубут 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Эн бу моҕотойу хантан тутта 
Эһиги ити дьабараны  туттуҥ 
Кини ол аһыҥаны  туттулар 
Кинилэр  чохуну  туттугут 
  баҕаны   
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48.6. Translate into Sakha 
 

Spring arrived. The insects came to life, the birds came. On the lake appears (көһүннүлэр) 
ducks, in the forest and in the field the little birds sang. Every night the hunters shoot. 
Children play in the field and in the forest. They catch butterflies, beetles, and grasshoppers. 
The boys hunt for chipmunks, ground squirrels, and water voles. They go with a dog. The old 
men fish with a net. There were (баар буоллулар) boys with fishing rods. The birds build 
nests and lay eggs. On the sovkhoz all the cows and mares gave birth. The calves and foals 
play on the green grass. The milkmaids take a lot of milk from the cows. The children are not 
studying at school now. They play a lot, and work a bit at home and on the sovkhoz. 
 
In what class were you (pl.) studying in the winter? How did you (pl.) study? What did you 
(pl.) do in the spring? How many chipmunks and water voles did you (pl.) catch? Did you 
(pl.) work at home? What did you (pl.) do at the sovkhoz?  

 
 

49. ТҮӨРТ УОН ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
сааһыт- hunter (with a gun) 
ытааччы- shooter 
кынат- wing, wings 
бэргэн- accurate, sharp, straight-shooting 
дириҥ- deep 
этэ- was 
тап- to hit, to land on, to come upon  
сыыс- to miss, to be wide of the mark 
сөтүөлээ- to bathe, to swim 
умус- to dive, to plunge (умсар- he/she/it dives) 
билигин- now  
 

49.1. Кэпсэтии 
 

Дьонуҥ саас тугу бултаатылар? 
Куһу, хааһы өлөрдүлэр.  
Эһэҥ бултаата луо? 
Эһэм урут үчүгэй сааһыт этэ. Билигин кини куһаҕанных көрөр, куһу таппат. Убайым 
сыыспат, кини бэргэн ытааччы.  
Эн куска сырыттыҥ дуо? 
Аҕыйах түүн олордум.  
Кэпсээ эрэ, хайдах бултаатыҥ. 
Биирдэ күөлгэ олордубут. Киэһэ кус кэлбэтэ. Мин түүн утуйдум. Эмискэ кынат 
тыаһаата, онтон уу тыаһаата. Мин уһугуннум уонна көрдүм. Ууга элбэх кус устар. Мин 
ыттым, үс куһу өлөрдүм. 
Сөтүөлүү бараҕын дуо?  
Уугут ыраах дуо? 
Суох, манна чугас үрэххэ баар.  
Дириҥ дуо? 
Ортото дириҥ.  
Чэ, барыах. 
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Оҕолор бардылар, үрэххэ сөтүөлээтилэр. Кинилэр үчүгэйдик харбыыллар уонна 
умсаллар.  
 
 

49.2. Translation 
 
Мин куһу ыраахтан сыыһабын, чугастан табабын. Аҕам куһу ыраахтан ыппат. Эһэҥ 
урут табар этэ дуо? Кини урут куһу элбэхтик өлөрөр этэ. Эһиэхэ ким бэргэн 
ытааччыный? Ити кус кыната суох буолла. Кини көппөт. Кини устар уонна умсар. Ити 
сааһыттар ханна сырыттылар? Кинилэр төһө бэрт ытааччыларый? Ити дьон тугу 
сыыстылар? Эн тугу таптыҥ? Ити күөлгэ билигин саа тыаһаата. Үөһэ кынат тыаһыыр. 
Ити ууга ким сөтүөлээтэ? Уута төһө дириҥий? Бүгүн уу тымныы дуо? Эн төһө бэркэ 
харбыыгын? Онно ким умуста? Ыраах да умсар киһи! Эһиги ханна сөтүөлээтигит? Ити 
оҕолор сөтүөлээтилэр дуо? Бүгүн олус куйаас күн. Биһиги бүгүн иккитэ сөтүөлээтибит. 
Ити оҕону ууга ыраах киллэримэҥ. Кини харбаабат. Бу ыраас, үөнэ суох уу. Ол уу 
үөннээх. Онно киһини үөннэр ытыраллар. Оҕолор сөтүөлээтилэр уонна кумахха 
сыттылар. Кинилэри күн улаханнык ититтэ. Онтон оҕолор эмиэ ууга киирдилэр.  
 

49.3. Conjugate the verbs in the plural 
 

ыллаа, кэпсээ, сөтүөоээ, харбаа, тииҥнээ, оттоо, соболоо, оонньоо, төрөө, ыа, сиэ; тап, 
сыыс, сот, көт, бил, кэл, суруй, көр, сүүр, тоҥ, умус 
 

 
49.4. Put the predicate in the past-tense form 

 
Оҕолор моҕотойу маска (таһаар). Ыттар дьабараны хорооҥҥо (киллэр). Дьахталлар 
хотоҥҥо ынахтары (ыа). Ала оҕуну оҕолор (миин). Эһиги ханнык аты (көлүй)? Ити 
акка эһиги эбиэс (биэр) дуо? Ити ыттар тугу (тут)? Бу ынахтар тоҕо (маҥыраа)? Ити 
ньирэйдэр туохтан (куттан)? Эн кулуннары (уулат) дуо? Бу сири ханнык дьон (оттоо)? 
Ити күөлгэ эн (балыктаа) дуо? Саас мин ити дурдаҕа (кустаа). Быйыл эһиги ханна 
(кыстаа)? Биһиги Мирнэй куоракка (үөрэн). Оҕолор фабрикаҕа алмааһы көрөн (сөх).  
 
 

49.5. Rewrite in the paste-tense form 
 
Оҕо утуйар. Ыт үрэр. Аан тыаһыыр. Мин оонньуубунү Эн үлэлиигин. Биһиги ааҕабыт. 
Эһиги суруйаҕыт. Оҕолор ыллыыллар. Күөлгэ кустар саҥараллар. Үрэххэ биһиги 
илимниибит. Ойуурга саа тыаһыыр. Өрүскэ бултуугут. Дьиэҕэ мин үлэлиибин. 
Таһырдьа эн оонньуугун. Өрүскэ уол күөгүлүүр. Түннүгү мин сабабын. Таҥаһы эн 
тигэҕин. Кинигэни кыыс ааҕар. Дуосканы Сайаана сотор. Тэтэрээти учуутал ылар. 
Итиннэ биһиги суунабыт. Онно эһиги утуйаҕыт.  
 
 

49.6. Compose sentences 
 

Put the predicate in the past-tense form 
 

1. 2. 3. 4. 
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Мин киэһэ күөлгэ илимнээ 
Эн түүн үрэххэ туулаа 
Кини сарсыарда өрүскэ бултаа 
Биһиги күнүс ойуурга үлэлээ 
Эһиги бүгүн хонууга олор 
Кинилэр быйыл дьиэҕэ сырыт 

 
1. 2. 3. 4. 

Эн бүгүн ханна сырыт 
Эһиги сарсыарда  үлэлээ 
Кини күнүс  бултаа 
Кинилэр киэһэ  илимнээ 
 түүн  олор 
 
 

49.7. Translate into Sakha 
Your (sing.) grandfather was a good shooter. He was the first shooter here. This person hit the 
duck from far away. Today we swam in deep water. The water there is clean and cold. My 
friend swam well. Our teacher caught many insects. He studies them at the school. He also 
keeps various smal animals and birds. We caught for him a chipmunk, a ground squirrel, a rat, 
a squirrel, a crow, a finch, and a hawk. Today I am studying aquatic insects. In a dish at my 
place (chez moi) there were born mosquitoes, flies, and butterflies. From eggs (“roe”) there 
came frogs. Frogs eat flies and mosquitoes. Their tongue is very long. In the summer our 
pioneers work at the sovkhoz. They take care of the calves. My mother works at the farm. She 
is a milkmaid. All the milkmaids work very well. In the fall they gave them a prize. My 
mother also received (“took”) a prize.  
 
 

50. БИЭС УОНУС УРУОК 
 

Review 
 

50.1. Translation 
 

1. Куурусса - дьиэ көтөрө. Кус, хаас, туруйа уонна чыычаах - сир көтөрдөрө. Куурусса 
киһиэхэ сымыытынан туһалыыр. Кини сымыыта элбэх уонна бөдөҥ. Кууруссаны 
туораҕынан, куруппанан, килиэбинэн аһаталлар. Чоппуска бастаан сымыыты уонна 
иэдьэгэй сиир. Сир көтөрүн дьон бултууллар. Биһиэхэ сааһыттар маннык көтөрдөрү 
өлөррөллөр: хаас, көҕөн, чыркымай уонна да атын көтөрдөр. Ойуурга улары, 
куртуйаҕы, бочугураһы, хабдьыны бултууллар. Турааҕы, суору, элиэни, мэчкиргэни, 
хахханы уонна чыычаахтары дьон бултаабаттар. Күһүн көтөр үксэ ичигэс дойдуларга 
барар. Биһиэхэ аҕыйах көтөр кыстыыр. Саас биһиэхэ ичигэс дойдулартан элбэх көтөр 
кэллэр. Көтөрдөр уйа оҥостоллор, сымыыттыыллар. Саас күөрэгэй ыллыыр, кэҕэ этэр.  
 
2. Биһиги сирбитигэр балык элбэх. Өрүскэ сордоҥ, алыһар, майаҕас, сыалыһар, хатыыс, 
тууччах, бил уонна да атын баар буолар. Күөлгэ собо уонна күөнэх үөскүүр. Балыгы 
дьон муҥханан, илимнинэн, бэрэмээтинэн, күөгүнэн, куйуурунан, туунан бултууллар. 
Балык искэҕинэн үөскүүр. Кини сайын куйааска ыыр. Совхозтарга балыксыт 
биригээдэтэ баар буолар. Балыксыт биригээдэтэ элбэх балыгы бултуур. Күөллэргэ өссө 
баҕа, күлгэри, чоху уонна араас уу үөннэрэ бааллар.  
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3. Үөн-көйүүр сайын сүрдээх элбэх буолар. Үөннэр ууга даҕаны, хонууга даҕаны 
үөскүүллэр. Кинилэр салгыҥҥа эмиэ көтөллөр. Уу үөнэ куска, балыкка, аһылык буолар. 
Хонуу үөнэ оту-маһы буортулуур. Аһыҥа сүрдээх буортулаах үөн. Хонуу үөннэрэ 
манныктар: аһыҥа, хомурдуос, үрүмэччи, сахсырҕа. Бырдах ууга төрүүр, хонууга 
көтөр. Кини киһи уонна сүөһү хаанын иһэр. Быт, былахы, кулахы киһи хаанынан 
аһыыллар. Үөн сороҕо хаамар, сороҕо ыстаҥалыыр, сороҕо ууга устар, салтыҥҥа көтөр. 
Күһүн үөннэр өлөллөр, сорохтор сиргэ саһаллар. Саас кинилэр тиллэллэр уонна 
төрүүллэр.  
 

50.2. Vocabulary review  
 

Write out the new words introduced in Lessons 41-49. Group the nouns under the following 
headings: “Birds”, “Fish, reptiles, and amphibians”, and “Insects”. Group the remaining 
words under the headings given in Lesson 20. Ensure that you have mastered each word in all 
four of its dimensions (meaning, pronunciation, usage, spelling).  
 

50.3. Grammar review 
 

1.1. Give the instrumental form of the following words: саа, муҥха, туу, күөгү, илим, 
бэрэмээт, куйуур, кулгаах, атах, илии, муос, кутурук, туйах, тумус, кынат.  
 
1.2. Compose five sentences using the instrumental case (see Lesson 41). As the predicate, 
use the following verbs: бултаа, балыктаа, тоҥсуй, көт.  
 
2. Compose sentences using the following function words (see Lesson 43): иннигэр 
(инниттэн, иннинэн), кэннигэр (кэнниттэн, кэннинэн), үрдүгэр (үрдүттэн, үрдүнэн), 
анныгар (анныттан, аннынан), иһигэр (иһиттэн, иһинэн), таһыгар (таһыттан, 
таһынан), аттыгар (аттыттан, аттынан). 
 
As predicates, use: (a) verbs expressing an action that is realized in a given place: турар, 
сытар, олорор, киирдэ, саста, түстэ (Бөтүүк күрээтинньик иһигэр олорор); (b) verbs 
expressing actions that begin at a certain point: таҕыста, сүүрдэ, көттө, түстэ, ылла, 
киирдэ, куотта (Ол мас анныттан кутуйах таҕыста); (c) verbs expressing actions that 
are realized through or by virtue of a given place: ааста, сүүрдэ, көттө, барда, кэллэ, 
сылдьар (Күөл үрдүнэн хаастар ааһаллар). 
 
 
3. Conjugate the following verbs in the past-tense positive form: балыктаа, илимнээ, 
оонньоо, төлөө, ыа, сиэ, аах, кэт, сот, ыл, көр, суун, үөрэн. 
 
Example: аһаа - аһаатым, аһаатыҥ, аһаата; аһаатыбыт, аһаатыгыт, аһаатылар  
 
 
4. Form negative adjectives from the first word in each of the following pairs (see Lesson 46): 
дириҥ күөл, уһун мас, тымныы күн, чугас сир; саалаах дьон, илимнээх оҕонньор, 
кулуннаах биэ, булчут киһи. 
 

51. БИЭС УОН БИИРИС УРУОК 
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Тыллар 
 

тыа- taiga, forest 
үөт- willow 
тиит- larch, tree 
бэс-pine  
харыйа- fir  
хатыҥ- birch 
тэтиҥ- asp, aspen  
сииктээх- humid 
үгүс- abundant, ample  
мутукча- needle 
сэбирдэх- leaf 
сиэмэ- seed 
хатырык- bark  
туос- birch-bark  
үүн- to grow 
оонньуур- toy  
 

 
51.1. Мастар 

 
Саха сиригэр тыа бэрт үгүс. Биһиги сирбит биэс уон түөрт бырыһыана ойуур. 
Ойуурдарга маннык мастар үүнэллэр: тиит, бэс, харыйа, хатыҥ, тэтиҥ, үөт. Тиит саамай 
элбэхтик үүнэр мас. Кини ойуур аайы баар. Бэс кумахтаах сиргэ үүнэр. Харыйа 
сииктээх сири таптыыр. Тииккэ, бэскэ, харыйаҕа мутукча баар. Хатыҥҥа, тэтиҥҥэ, 
үөккэ сэбирдэх баар. Тиит хатырыктаах, хатыҥ туостаах буолар.   
 
 

51.2. Answer the questions 
 

Саха сиригэр туох угуһуй? Биһиги сирбит төһөтө ойууруй? Ойуурдарга ханнык мастар 
үүнэлэр? Ханнык мас саамай элбэҕий? Бэс ханнык сиргэ үүнэр? Харыйа ханнык сири 
таптыыр? Мутукча туохха баарый? Сэбирдэх туохха баарый? Тиит туохтааҕый? Хатыҥ 
туохтааҕый?  
 

51.3. Translation 
 

Бэс мутукчата кыһын түспэт. Харыйа мутукчата эмиэ түспэт. Сэбирдэх күһүн түһэр. 
Тиит мутукчата эмиэ түһэр. Бэскэ, харыйаҕа, тииккэ туорах үүнэр. Туорахха сиэмэ 
баар. Ону тииҥ сиир. Үрэх үрдүгэр бэс тыа баар. Онно сүрдээх суон уонна үрдүк бэстэр 
үүнэллэр. Күөл аттыгар хатыҥнар үүнэллэр. Сайын кинилэр сэбирдэхтэрэ бэрт хойуу 
буолар. Самыырга биһиги хатыҥ анныгар саһабыт. Хатыҥ туоһунан дьоннор иһит 
оҥороллор. Кыһын хатыҥ маска куртуйахтар олороллор. Мин быйыл кыһын хатыҥтан 
сэттэ куртуйаҕы өлөрдүм. Сайын бочугурас оҕото тиит мутукчатыгар саһар. Кини 
мутукчаҕа көстүбэт. Биһиги үрэхпит аттыгар харыйа үүнэр. Харыйа иһигэр күн көрбөт. 
Куйааска биһиги оонньуубут. Харыйа туораҕа үчүгэй оонньуур буолар. Биһиги элбэх 
туораҕы хомуйдубут уонна дьиэҕэ аҕаллыбыт.  
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51.4. Rewrite the text 
 

First, rewrite it using the past-tense form of the verbs. Next, rewrite it using the negative 
present-tense form of the verbs. 

 
Кэскил бүгүн үлэлиир. Ийэм көстүүмү тигэр. Мин өрүскэ балыктыыбын. Ити үрэххэ 
биһиги илимниибит. Бу ойууру эн үчүгэйдик билэҕин. Эһиги дириҥ ууга сөтүөлүүгүт. 
Ити уол ууга түргэнник харбыыр. Ыттар куобаҕы туталлар. Аҕам бу саанан ытар. 
Балтым быйыл үөрэнэр. Биһиги дьиэҕэ саһылы иитэбит. Бу дьон ынаҕы сиилэһиинэн 
аһаталлар. Ыттаргыт бөрөттөн кутаналлар. Биһиги бу дойдуга тыбаны тутабыт.  
 

51.5. Compose sentences, putting the predicate in the present-tense negative form 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бу саанан куһу тап 
Эн ити илимнинэн балыгы өлөр 
Кини ол быһаҕынан тииҥи тут 
Биһиги   килиэби быс 
Эһиги     
Кинилэр     

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бу куһу тоҕо тут 
Эн ити куобаҕы  көр 
Кини ол аты  сиэ 
Кинилэр  кинигэни  ис 
  эти  ыт 
  үүтү  өлөр 
  килиэби  аһат 
 
 

51.6. Translate into Sakha 
 

Needles grow on fir, pine, and larch trees. Leaves grow on birch, aspen, and willow. Pine 
trees love sandy earth, fir trees love humid earth. Under your (sing.) fir tree there lies a hare. 
The squirrel climbed up the pine tree. Two hazel grouses flew from that tree. On your (sing.) 
fir tree there sits an owl. In this forest grow very massive trees. Behind this forest there is a 
big and deep lake. In the spring your (pl.) people fished there. We do not go to that lake. Next 
to that lake a stream passes. Every year on that stream hunters take moose. There there are 
many different fur animals. In the fall my father took many squirrels and ermine there. He 
kills the squirrels with a gun, he catches the ermine with a trap. He has a good hunting dog. 
Once that dog caught a fox. Beyond that lake is a thick, dark forest. In the summer the 
children saw a wolf there. That wolf was terribly big. Today is a hot day. We swam in the 
stream. Keskil swam well and dove far. We got out of the water and we all played in the sand.  
 
 

52. БИЭС УОН ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
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оруосабай хопто- pink seagull 
үлэлээн иитиллээччилэр- workers 
чөмчүүк- pearl 
харыстааһын- security, defense 
айылҕа- nature 
куурт- to hear, to hearken 
нүөлсүт- to bespatter, to irrigate, to water 
хамсыыр харамай- animal  
 
 

Remarks on grammar 
 
NEGATIVE FORM OF THE PAST-TENSE SINGULAR VERB. In this form conjugation proceeds as 
follows: 
 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

1. Vowels; 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ  

-батым, -бэтим, -
ботум, -бөтүм 
 
 
 
 
 
 
-патым, -пэтим, -
потум, -пөтүм 
 
 
 
-матым, -мэтим, -
мотум, -мөтүм 

ыллаа - ыллаабатым 
(I did not sing), 
үлэлээ - 
үлэлээбэтим, суруй 
- суруйбатым, олор 
- олорботум, көр - 
көрбөтүм, бил - 
билбэтим 
сап - саппатым, тик 
- тикпэтим, сот - 
соппотум, көт - 
көппөтүм, аах - 
аахпатым 
суун - суумматым, 
үөрэн - 
үөрэммэтим, сим - 
симмэтим, тоҥ - 
тоҥмоттум 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

1. Vowels; 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-батыҥ, -бэтиҥ, -
ботуҥ, -бөтүҥ 
 
 
 
 
 
 
-патыҥ, -пэтиҥ, -
потуҥ, -пөтүҥ 
 
 
 
-матыҥ, -мэтиҥ, -

ыллаа - ыллаабатыҥ 
(You did not sing), 
үлэлээ - 
үлэлээбэтиҥ, суруй 
- суруйбатыҥ, олор 
- олорботуҥ, көр - 
көрбөтүҥ, бил - 
билбэтиҥ 
сап - саппатыҥ, тик 
- тикпэтиҥ, сот - 
соппотуҥ, көт - 
көппөтүҥ, аах - 
аахпатыҥ 
суун - суумматыҥ, 
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мотуҥ, -мөтүҥ үөрэн - 
үөрэммэтиҥ, сим - 
симмэтиҥ, тоҥ - 
тоҥмоттуҥ 

 
 
 
 
 
 

3. 

1. Vowels; 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-бата, -бэтэ, -бото, -
бөтө 
 
 
 
 
 
 
-пата, -пэтэ, -пото, -
пөтө 
 
 
 
-мата, -мэтэ, -мото, 
-мөтө 

ыллаа - ыллаабата 
(He/she/it did not 
sing), үлэлээ - 
үлэлээбэтэ, суруй - 
суруйбата, олор - 
олорбото, көр - 
көрбөтө, бил - 
билбэтэ 
сап - саппата, тик - 
тикпэтэ, сот - 
соппото, көт - 
көппөтө, аах - 
аахпата 
суун - сууммата, 
үөрэн - үөрэммэтэ, 
сим - симмэтэ, тоҥ - 
тоҥмотто 

 
In front of the initial consonant п of an affix there occurs a regressive assimilation of the 
terminal consonant т: сот + потум = соппотум. 
 
In the same way, preceding an м, a terminal н is assimilated as follows: суун + матым  = 
суумматым.  
 
 
 

52.1. Оруособай хопто - Арктика чөмчүүгэ 
 

Оруосабай хопто - Саха сирин туундараларыгар уонна Арктика муораларын 
кытылларыгар олохсуйар. Арктика диэн Хотугу полюска чугас океаны, муоралары 
уонна хонуу сирдэри ааттыыллар.  
 
Оруосабай хопто, арааһа, биһиги көтөрдөрбүтүттэн саамай кыраһыабайдара буолуо. Бу 
олус сэдэхтик түбэһэр көтөр.  
 
Оруосабай хоптону бултааһын сокуонунан кытаанахтык бобуллар. Бу хотугу айылҕа 
сөҕүмэр үчүгэй киэргэлэ сир үрдүттэн сүтүө суохтаах. Кэнэҕэс даҕаны дьон бу көтөрү 
кэрэхсээн көрдүннэр. 
 
Уһук хотугу түүн ааһар. Арктикаҕа саас кэлэр. Күн тыгар, оттон океан үрдүнэн күөх 
халлааҥҥа оруособай хоптолор көтөллөр.  
 
 

52.2. Answer the questions 
 

Оросуобай хопто ханна олохсуйарый?  



	 121	

Арктика диэн тугу ааттыылларый?  
Оруособай хопто элбэх дуо?  
Кинини бултааһын көҥүллэнэр дуо?  
Оруосабай хоптону бултааһын тоҕо бобуларый?  
 
 

52.3. Translation 
 

Биһиги дойдубутугар айылҕа баайын барытын үлэлээн иитиллээччилэр бас билэллэр. 
Ол иһин оҕолордуун, улахан дьоннуун норуот бүттүүнэ айылҕаны харыстыырга 
кыһанар.  
 
Биһиэхэ айылҕаны харыстааһыҥҥа туох оҥорулларый? 
 
Ойууру былаан быһыытынан эрэ кэрдэллэр. Кэрдиллибит сиргэ эдэр мастары 
олордоллор. Ойууру уот барыытыттан харыстыыллар. Маһы буортулааччылары утары 
охсуһаллар. Көтөрдөрү харыстыыллар.  
 
Өрүстэр, үрүйэлэр, күөллэр уулара аҕыйаабатын, киртийбэтин туһугар дьаһаллары 
олохтууллар. Бадарааннаах сирдэри куурдаллар, оттон кураайы сирдэри нүөлсүтэллэр.  
 
 

52.4. Rewrite the text 
 

Write it first in the first person, then again in the second person 
 

Кини быйыл балыктаабата. Кэскил күнүс сөтүөлээбэтэ. Уол таһырдьа оонньообото. 
Оҕонньор түүн утуйбата. Кини эрдэ турбата. Балтым бу кинигэни аахпата. Ити киһи 
куһу ыппата. Эмээхсин ыты аһаппата. Уол этэрбэһи кэппэтэ. Кыыс баттаҕы 
тарааммата. Дьахтар аты мииммэтэ. Киһи бөрөттөн куттаммата. Уол кулуну туппата. 
Убайым эһэни ыппата. Оҕо ааны саппата. Дьахтар остуолу соппото.  
 

 
52.5. Compose sentences, placing the predicate in the past-tense negative form 

 
1. 2. 3. 

Мин бүгүн бултаа 
Эн билигин аһаа 
Кини күнүс утуй 
 түүн суун 
 киэһэ сыт 
 быйыл олор 
  аах 

 
1. 2. 3. 4. 

Эн билигин тоҕо бултаа 
Кини бүгүн  үлэлээ 
 күнүс  кэл 
 түүн  сүүр 
 киэһэ   сыт 
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 быйыл  тур 
   кэпсэт 
 
 

52.6. Translate into Sakha 
 

Those birch trees have thick branches (use the -лаах affix). Their roots are also thick. On that 
birch tree sat a cuckoo. The kite did not sit on the birch tree, it sat on the pine tree. The 
children chased the chipmunk. The chipmunk did not run into the burrow. They killed it with 
a stick. The children saw a wolf in the forest. The dog did not bark at it. She was afraid of the 
wolf. A hare ran out from behind the tree (мас кэнниттэн). The children did not see it. The 
dog saw the hare and ran after it. I read this book, I have not yet read that one. You saw a 
small lake, you did not see the big lake. I killed ducks, I did not kill a goose. I worked on the 
sovkhoz, you did not work there. My friend studied in the city, I did not study there. The old 
man hit that duck, you did not hit it. The cow ate the silage, it did not eat the grass. I gave 
water to this horse, you did not give water to it. Rain did not fall at night, snow fell.  
 
 

53. БИЭС УОН ҮҺҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 

бурдук- wheat, grain, flour 
оҕуруот аһа- vegeables 
бааһына- arable land, tillage, pasture 
кирээдэ- vegetable plot, flower bed, garden 
сэлиэһинэй- wheat, corn 
дьаарысса- spring grain, spring bread 
дьэһимиэн- barley 
оруос- rye  
огурсу- cucumber 
моркуоп- carrot 
луук- onion 
эриэппэ- turnip 
хаппыста- cabbage 
ыс- to seed, to sow 
олорт- to plant 
хортуоппуй- potato 
ыһыы- crop  
 
 

53.1. Совхоз ыһыыга 
 

Биһиги совхозпут үс сүүс га сиргэ бурдук ыста, үс га сиргэ оҕуруот аһа олордор. 
Бааһынаҕа маннык бурдуктар үүнэллэр: сэлиэһинэй, дьаарысса, дьэһимиэн, эбиэс. 
Сайын хойут өссө оруос бурдугу ыһаллар. Оҕуруокка хортуоппуй, хаппыста, огурсу, 
помидор, луук, моркуоп, эриэппэ олордоллор. Быйыл бурдук үчүгэйдик үүннэ, оҕуруот 
аһа эмиэ бэрт.  
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53.2. Answer the questions 
 

Эһиги совхозпут төһө сиргэ бурдук ыста?  
Төһө сиргэ оҕуруот аһа олордор?  
Бааһынаҕа ханнык бурдук үүнэр? 
Оруоһу хаһан ыһаллар? 
Оҕоруокка туох үүнэр? 
Быйыл бурдук хайдаҕый? 
Оҕоруот аһа хайдаҕый? 
 
 

53.3. Translation 
 

Бу совхоз бурдугу элбэхтик ыһар. Кини бааһыналара бэрт киэҥнэр. Быйыл саас самыыр 
элбэхтик түстэ. Бурдук хойуутук таҕыста. Бу бааһынаҕа сэлиэһинэй бурдугу ыстылар. 
Сэлиэһинэйтэн үчүгэй буулка тахсар. Совхоз оҕуруота үрэх үрдүгэр баар. Киниттэн уу 
чугас. Мин аҕаһым хаппыстаҕа уу кутар. Бүгүн этиҥнээх самыыр түстэ. Аҕаһым 
оҕуруокка уу куппута. Огурсуга ким уу кутта? Бу помидорга тоҕо куппатыҥ? Эһэҥ 
быйыл хаппыста олордубата дуо? Эн луук олордубатыҥ дуо? Ити кирээдэни ким 
оҥордо? Итиннэ тугу олордоҕун? Мин манна уу куппатым, эн куттуҥ дуо? Убайыҥ 
бүгүн оҕуруокка тоҕо кэлбэтэ? Кини тугу гынарый? Эн саас ыһыыга үлэлээбэтиҥ дуо? 
Ыһыыга ким өссө үлэлээтэ? Бу оҕуруокка күтэр баар. Кини хортуоппуйу сиэтэ. Күтэр 
хорооннорун көрдүҥ дуо? Хапкаан аҕаллыҥ дуо? Бааһынаҕа моҕотойдор сылдьаллар. 
Кинилэри биһиги ытынан бултуубут. Мин отут моҕотойу өлөрдүм.  
 
 

53.4. Rewrite the text in the past-tense negative form 
 
Түүн самыыр түстэ. Бу бааһынаҕа бурдук үчүгэйдик таҕыста. Мин быйыл оҕуруот 
аһын элбэхтик олортум. Ити киһи эбиэс ыста. Эн бүгүн тоҕо эрдэ турдуҥ? Ити аты 
тоҕо көлүйдүҥ? Мин хара ати миинним. Кэскил кугас аты тутта. Күөлгэ сүөһүлэри 
көрдүҥ дуо? Ньирэйдэри уулаттыҥ дуо? Ынахха от биэрдиҥ дуо? Дао аанын астыҥ 
дуо? Биригэдьиири кытта кэпсэттиҥ дуо? Киэһэ мин оҕуруокка бардым, огурсуга уу 
куттум. Биригэдьиири көрдүм, кинини кытта кэпсэттим. Ийэм быйыл фермаҕа ынах 
ыата, совхозтан арыы ылла.  
 
 

53.5. Put the predicate in the past-tense negative form 
 

Дьабара хорооҥҥо (киир). Ыт тииҥи (үр). Сааһыт куобаҕы (өлөр). Мин бүгүн 
(илимнээ). Ити куһу эн тоҕо (ыт)? Ити ыт куобаҕы тоҕо (тут)? Бу аты эн тоҕо (миин)? 
Бүгүн мин үрэххэ (суун). Ол киһи быйыл оруос (ыс). Мин манна хортуоппуй (олорт). 
Ити дьахтар киэһэ оҕуруокка уу (кут). Бурдугу быйыл аһыҥа (сиэ). Бу бааһынаҕа 
быйыл сэлиэһинэй (үүн). Аҕаҥ бааһынаҕа тоҕо (кэл)? Ити кирээдэни эн тоҕо (оҥор)? 
Бу кирээдэҕэ эн тоҕо уу (кут)? Кууруссалары эн тоҕо таһырдьа (таһаар)? Ийэҥ 
ынахтары хотоҥҥо тоҕо (киллэр)? Ити дьахтар чоппуускалары тоҕо (аһат)? Эн 
сымыыты тоҕо (буһар)? 
 
 

53.6. Compose sentences 
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Put the predicate in the past-tense negative form 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин бүгүн оскуолаҕа үлэлээ 
Эн быйыл дьиэҕэ үөрэн 
Кини саас колхозка балыктаа 
 сайын оҕурокка ыт 
 киэһэ ыһыыга сөтүөлээ 
 күнүс күөлгэ олор 
  өрүскэ  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Эн бүгүн оскуолаҕа тоҕо үлэлээ 
Кини быйыл дьиэҕэ  үөрэн 
 саас колхозка  балыктаа 
 сайын оҕуруокка  ыт 
 киэһэ  ыһыыга  сөтүөлээ 
 күнүс күөлгэ  олор 
  өрүскэ   
 
 
 

53.7. Translate into Sakha 
 

This year the sovkhoz planted two hundred acres of wheat. The bread grew well. Where we 
live they feed the horses with oats. We plant little barley. In the vegetable plot there is a lot of 
cabbage and potatoes. We sell the tomatoes and cucumbers in the city. Where we live grew 
enormous tomatoes. My grandfather planted cucumbers, he did not plant tomatoes. My older 
sister watered the cabbage, she did not water the cucumbers. My father sold the cucumbers at 
the market, he did not sell the carrots. Your (sing.) father bought sugar, he did not buy flour. I 
drank tea, I did not drink milk. This dog caught a chipmunk, it did not catch a ground squirrel. 
At the river I caught a pike, I did not catch a burbot. Today you (sing.) swam, I did not swim. 
I washed up now, he has not yet washed up. Today you (sing.) did not go hunting, I went 
hunting. My friend shot at the geese, I did not shoot [at them]. He went to school, why did 
you (sing.) not go? I studied well, why did you (sing.) not study well?  
 
 

54. БИЭС УОН ТӨРДУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

отон- berry 
хаптаҕас- red currant 
моонньоҕон- black currant  
дьэдьэн- wild strawberry  
сугун- blueberry 
уулаах отон- lingonberry 
отонноо- to go berry picking, to collect berries 
туттар- to hand over 
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уҥуохтаах отон- whortleberry (?) 
дөлүһүөн- rose-hips 
тэллэй- mushroom 
атырдьах ыйа- August 
балаҕан ыйа- September 
бус- to ripen 
ардах- rain  
кутан- having poured (participle formed from the verb кут) 
 
 

Remarks on grammar 
 

NEGATIVE PAST-TENSE PLURAL FORM OF THE VERB. In this form conjugation proceeds as 
follows: 
 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-батыбыт, -бэтибит, 
-ботубут, -бөтүбүт 
 
 
 
 
 
 
-патыбыт, -пэтибит, 
-потубут, -пөтүбүт  
 
 
 
-матыбыт, -
мэтибит, -мотубут, 
-мөтүбүт  

ылла - 
ыллаабатыбыт (we 
did not sing), үлэлээ 
- үлэлээбэтибит, 
суруй - 
суруйбатыбыт, олор 
- олорботубут, көр - 
көрбөтүбүт 
сап - саппатыбыт, 
тик - тикпэтибит, 
сот - соппотубут, 
көт - көппөтүбүт, 
аах - аахпатыбыт 
суун - 
суумматыбыт, 
үөрэн - 
үөрэммэтибит, сим 
- симмэтибит, тоҥ - 
тоҥмотубут 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. 
 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-батыгыт, -бэтигит, 
-ботугут, -бөтүгүт 
 
 
 
 
 
 
-патыгыт, -пэтигит, 
-потугут, -пөтүгүт  
 
 
 
-матыгыт, -мэтигит, 

ылла - 
ыллаабатыгыт (you 
all did not sing), 
үлэлээ - 
үлэлээбэтигит, 
суруй - 
суруйбатыгыт, олор 
- олорботугут, көр - 
көрбөтүгүт 
сап - саппатыгыт, 
тик - тикпэтигит, 
сот - соппотугут, 
көт - көппөтүгүт, 
аах - аахпатыгыт 
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-мотугут, -мөтүгүт суун - 
суумматыгыт, 
үөрэн - 
үөрэммэтигит, сим - 
симмэтигит, тоҥ - 
тоҥмотугут 

 
 

 
 
 
 
 

3. 
 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-батылар, -бэтилэр, 
-ботулар, -бөтүлэр 
 
 
 
 
 
 
-патылар, -пэтилэр, 
-потулар, -пөтүлэр  
 
 
 
-матылар, -мэтилэр, 
-мотулар, -мөтүлэр 

ылла - 
ыллаабатылар (they 
did not sing), үлэлээ 
- үлэлээбэтилэр, 
суруй - 
суруйбатылар, олор 
- олорботулар, көр - 
көрбөтүлэр 
сап - саппатылар, 
тик - тикпэтилэр, 
сот - соппотулар, 
көт - көппөтүлэр, 
аах - аахпатылар 
суун - 
суумматылар, үөрэн 
- үөрэммэтилэр, 
сим - симмэтилэр, 
тоҥ - тоҥмотулар 

 
 

54.1. Отоннор 
 

Ойуурга араас отоннор үүнэллэр. Сайын эрдэ хаптаҕас уонна дьэдьэн буһар. Хаптаҕас 
аһыы, дьэдьэн минньигэс. Дьэдьэни оҕолор олус таптыыллар. Атырдьах ыйыгар сугун 
уонна моонньоҕон буһар. Бу эмиэ минньигэс отоннор. Балаҕан ыйыгар уулаах отон 
буһар. Кини саамай элбэхтик үүнэр отон. Сайын эрдэ дөлүһүөн уонна уҥуохтаах отон 
буһар. Ойуурга өссө тэллэй баар буолар. Кини сайын ардахха үүнэр.  
 
 

54.2. Translation 
 

Быйыл ардахтаах сайын буолла. Отон бэркэ үүннэ. Сайын биһиги дьэдьэннээтибит. 
Дьэдьэни сүөгэйгэ кутан сиибит. Сугуну уонна моонньоҕону кыратык оҕолор 
хомуйдулар. Дьахталлар отоннооботулар. Кинилэр үлэҕэ сырыттылар. Биһиги 
дөлүһүөнү эмиэ хомуйдубут да сиэбэтибит. Кинини кооперативка туттардыбыт. 
Дөлүһүөнтэн эмп оҥороллор. Күһүн биһиги уудаах отону элбэхтик хомуйдубут. Онно 
үксүн оҕолор сырыттылар. Дьахталлар эмиэ совхоз үлэтигэр сырыттылар. Элбэх отону 
кооперативка туттардыбыт. Эһиги бүгүн тоҕо отонноботугут? Быйыл тэллэйдээтигит 
дуо? Биһиги бүгүн эмиэ отоннуу барбатыбыт, ардах түстэ. Эһиги кооперативка отон 
туттарбатыгыт дуо? Отонунан хааһы оҥорботугут дуо? Отон хааһыны таптаабаккыт 
дуо?  
 

54.3. Conjugate the verbs in past-tense plural negative form 
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ыллаа, кэпсээ, сөтүөлээ, харбаа, тииҥнээ, отонноо, оттоо, төлөө, ыа, сиэ; бар, кэл, бил, 
сүүр, көр, тап, сыыс, суруй, кэт, сот, суун, тоҥ 
 
 

54.4. Put the predicate in the past-tense negative form 
 

Мин күнүс утуйбатым, эһиги эмиэ (утуй). Эн эрдэ турбатыҥ, биһиги эмиэ эрдэ (тур). 
Кини кус ыппата, эһиги эмиэ (ыт). Убайым помидор олордуспата, биһиги эмиэ (олорт). 
Биһиги быйыл дьэһимиэн ыспатыбыт, эһиги эмиэ (ыс). Мин оҕоруокка уу куппатым, 
кинилэр эмиэ (кут). Эн бүгүн үрэххэ суумматыҥ, оҕолор эмиэ (суун). Эһэм куобаҕы 
көрбөтө, биһиги эмиэ (көр). Ити аты мин туппатым, эһиги эмиэ (тут). Оҕонньор 
сүөһүнү эмиэ (саҥар). Эн күлбэтиҥ, биһиги эмиэ (кул). Ынах сыппата, ньирэйдэр эмиэ 
(сыт). Уол тарааммата, кыргыттар эмиэ (тараан). Эһиги тоҕо (суун)? Эһиги тоҕо 
(тараан)? Бу дьон (үөрэн) дуо? Ити оҕолор (аах) дуо? Эһиги (эбиэттээ) дуо? Ити дьон 
чэй (ис) дуо?  

 
 

54.5. Translate into Sakha 
 

Close to here many wild strawberries grow. That wild strawberry is very large and delicious. 
Where we live they make good kasha from lingonberries. This year in this forest black 
currants did not grow. These children love blueberries with cream very much. People, beasts, 
and birds eat berries. Every summer we collect berries and mushrooms. We gave many 
berries to the cooperative. These children did not give berries. Sayaana and Keskil collected 
lingonberries, they did not collect mushrooms. These women worked on the sovkhoz, they did 
not go berry-picking. Today these children did not work, they went berry-picking. In this 
forest they did not shoot. There, beneath the tree, lies a hare. You (pl.) did not see him. In the 
birch tree sits a wood grouse. The hunters shot at it, but (да) did not hit it.  
 
 

55. БИЭС УОН БЭҺИС УРУОК 
 

Тыллар 
 
үүнү- harvest 
массына- machine  
бурдук быһыыта- reaping, harvest  
хомуур- cleaning, harvesting  
ходуһа- meadow, lea, mowing 
хомус- reed, cane, sedge  
тэрий- to organize  
оҕус- to scythe, to cut, to mow (охсор- third-person singular present) 
бүт- to end, to terminate, to run out  
бүтэр- to finish (something), to stop (something) (takes direct object) 
оттоо- to remove hay, to collect hay 
мунньар- he/she/it collects, rakes 
кытыы- edge, boundary 
сибэкки- flower  
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55.1. Хомуур үлэтэ 

 
Биһиги совхозпут үүнүүтэ сыл аайы үчүгэй буолар. Совхоз үлэни үчүгэйдик тэрийэр. 
Совхоз дьоно оту эрдэ оттууллар. Оту массыына охсор, массыына мунньар. Совхоз ото 
элбэх, күөх уонна ыраас. Бурдук быйыл үчүгэйдик үүнэ. Бурдугу комбайн быһар. 
Бурдук быһытта бүттэ. Биһиги хомуур үлэтин эрдэ бүтэрэбит. Убайым массыынаҕа 
үлэлээтэ. Эһэм ходуһа кытыытын оҕуста.  
 
 

55.2. Translation 
 

Ходуһаҕа үрүҥ, күөх сибэккилэр үүнэллэр. Ити күөл үрдүк уонна хойуу хомустаах. 
Хомуска кус оҕолоро бааллар. Аҕам от охсор, ийэм мунньар. Мин оту охсобун, бурдугу 
быспаппын. Бу бааһынаҕа быйыл сэлиэһинэйи ыспатылар. Ити күөл кытыытын 
массыынанан охсубатылар, илиинэн оҕустулар. Ити оҕолор хомуур үлэтигэр 
сылдьыбатылар, кинилэр кыралар. Оҕуруот үүнүүтэ быйыл эмиэ үчүгэй. Моркуобу, 
луугу, эриэппэни эрдэ хомуйдулар. Огурсу уонна помидор хомуура эмиэ бүттэ. Эһиги 
быйыл от охсубатыгыт дуо? Бурдук быспатыгыт дуо? Биһиги от охсубатыбыт, атын 
үлэҕэ сырыттыбыт. Хомуур үлэтин биһиги эрдэ бүтэрдибит. Эһиги хомуур үлэтин 
төһөҕө бүтэрдигит? Бу оҕолор хомуурга сырыттылар дуо? Кинилэр бүгүн тоҕо үлэҕэ 
барбатылар? Эһиги бу сири оттооботугут дуо? Бу бурдугу тоҕо быспатыгыт? Бу үлэни 
тоҕо бүтэрбэтигит?  
 
 

55.3. Rewrite using the negative form of the past tense 
 
Бүгүн манна комбайннар үлэлээтилэр. Бу сиргэ биһиги оттоотубут. Эһиги бүгүн 
үчүгэйдик үлэлээтигит. Ити сибэккини эһиги тоҕо ыллыгыт? Бу бурдугу тоҕо 
быстылар? Ити оту тоҕо оҕустулар? Ол аты көлүйдүгүт дуо? Ньирэйдэри уулаттылар 
дуо? Ити ньирэйи ветеринарга көрдөрдүгүт дуо? Бу эбиэһи тоҕо акка биэрдигит? Бүгүн 
тоҕо эрдэ турдугут? Биһиги ити уунан сууннубут. Ити тарааҕынан биһиги тарааныбыт. 
Ити дьон үтүлүк кэттилэр. Оҕолор отонк бүгүн туттардылар. Таһырдьа уолаттар 
оонньуу тэрийдилэр. Дьоммут үлэттэн сотору бүттүлэр. Ити дьон хомууру бүтэрдилэр 
дуо? 
 
 
55.4. Conjugate the verbs in the present and past tenses, affirmative and negative forms 

 
ыллаа, кэпсээ, оонньоо, төлөө, аах, кэт, сот, сап, тик, суруй, кэл, бар, олор, көр, суун, 
тараан, тоҥ, үөрэн. 
 
 

55.5. Compose sentences, putting the predicate in either the affirmative  
or the negative form 

 
Present tense 

1. 2. 3. 4. 
Мин сарсыарда оскуолаҕа сыт  
Эн киэһэ колхозка үлэлээ  
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Кини күнүс дьиэҕэ үөрэн  
Биһиги кыһын таһырдьа аах  
Эһиги сайын өрүскэ суруй  
Кинилэр арыт ойуурга сөтүөлээ  
 мэлдьи  суун  
   балыктаа 
   бултаа  

 
Past tense 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бүгүн оскуолаҕа кинигэ ыл  
Эн билигин дьиэҕэ тэтэрээт көр 
Кини күнүс таһырдьа киһини аах 
Биһиги киэһэ хотоҥҥо сүөһүнү аһат 
Эһиги сарсыарда хонууга куобаҕы тут 
Кинилэр быйыл ойуурга куһу бултаа 
 кыһын күөлгэ балыгы өлөр 
 сайын  чыычааҕы ыт 

 
 

55.6. Translate into Sakha 
 

This year where we live the harvest is good. The sovkhoz gathered a lot of wheat, hay, and 
vegetables. Where we live they scythe and rake the hay with machines. Combines cut the 
wheat. In the meadows the work has finished. In the arable land they will also finish the work 
soon. This year the berries also grew marvellously. Every day the children bring many 
lingonberries. In the summer we gathered wild strawberries, blueberries, and black currants. 
We gave many berries to the cooperative. What did you (pl.) do in the summer? Did you 
(sing.) scythe the grass? With what do they scythe grass where you (pl.) live? On what 
machine did you (sing.) work? Who works on the combine where you (pl.) live? What 
mushrooms did you (pl.) collect in the summer? Are you (pl.) collecting berries now? To 
whom are you (pl.) giving the berries? Do the children where you (pl.) live hunt in the fall? 
With what do you (pl.) take (i.e., kill) chipmunks? Do you (pl.) take ducks and hares? Who 
shoots well where you (pl.) live? Does anyone fish where you (pl.) live? Which fish do you 
(pl.) catch? With what do you (pl.) catch fish? To whom do you (pl.) give the fish?  
 

56. БИЭС УОН АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 
чугуун- cast iron 
ыстаал- steel 
тимир- iron 
кыһыл көмүс- gold 
үрүҥ көмүс- silver 
хорҕолдьун- tin  
таас- stone 
сибиниэс- lead  
ыарахан- heavy, expensive 
бөҕө- durable, strong  
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күндү- valuable, expensive 
туттуллар- he/she/it is used 
бул- to find, to locate, to get 
туттар сэп- tool, instrument 
 
 

Remarks on grammar 
 
THE COMPARATIVE CASE. This case is formed by means of the affix -тааҕар, which yields the 
following variants: 
 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels, diphthongs; к, п, 
с, т, х 

-тааҕар, -тээҕэр, -тооҕор, -
төөҕөр 

таба - табатааҕар, эһэ - 
эһээтэҕэр, оҕо - оҕотооҕор, 
бөрө - бөрөтөөҕөр, ат - 
аттааҕар, көмүс - 
көмүстээҕэр 

2. й, р -дааҕар, -дээҕэр, -дооҕор, -
дөөҕөр 

дьахтар - дьахтардааҕар, 
чэй - чэйдээҕэр, доҕор - 
доҕордооҕор, көтөр - 
көтөрдөөҕөр 

3. л -лааҕар, -лээҕэр, -лооҕор, -
лөөҕөр 

уол - уоллааҕар, кул (ash) - 
күллээҕэр - мохсоҕол - 
мохсоҕоллооҕор 

4. м, н, ҥ -нааҕар, -нээҕэр, -нооҕор, -
нөөҕөр 

аан - ааннааҕар, тииҥ - 
тииҥнээҕэр, орон -
ороннооҕор, өтөн - 
өтөннөөҕөр (wild pigeon) 

 
The comparative case designates an object by means of which one establishes the extent to 
which another object shares in a given feature of it: Эһэ бөрөтөөҕөр күүстээх - “The bear is 
stronger than the wolf”, Күн ыйдааҕар сырдык - “The sun is brighter than the moon”, Өрүс 
үрэхтээҕэр улахан - “The river is bigger than the stream”. Words in the comparative case, 
not including adjectives, can also be connected to determining adverbs: Бу ыт аттааҕар 
түргэнник сүүрэр - “This dog runs faster than horses”, Эн миигиннээҕэр үчүгэйдик 
ытаҕын - “You shoot better than I do”. In these cases the comparison concerns the quality or 
quantity of the action realized.  
 
 

56.1. Металлар 
 

Металлартан саамай элбэхтик тимир уонна ыстаал туттуллар. Тимиртэн, ыстаалтан 
массыыналары, туттар сэби оҥороллор. Ыстаал бэрт бөҕө буолар. Кинини чугуунтан 
ылаллар. Хорҕолдьун, алтан уонна сибиниэс техникаҕа эмиэ киэҥник туттуллалар. 
Кыһыл көмүс, үрүҥ көмүс күндү металлар. Металлар ыарахан уонна бөҕө буолаллар. 
Саха сиригэр үгүс металл баар.  
 

56.2. Answer the questions 
 

Металлартан саамай элбэхтик ханнык туттуллар?  
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Тимиртэн, ыстаалтан тугу оҥороллор?  
Ыстаал ханныгый?  
Кинини туохтан ылаллар?  
Өссө ханнык металлар техникаҕа киэҥник туттуллаллар?  
Ханнык металлар күндү металл буолаллар?  
Саха сиригэр туох баарый?  
Ханнык металл ордук үгүстүк буолаллар?  
Кинини туохтан ылаллар?  
 
 

56.3. Translation 
 

Металлартан массыына, туттар сэп уонна иһит оҥоһуллар. Тимир мастааҕар бөҕө, 
ыстаал тимирдээҕэр бөҕө. Таас мастааҕар ыарахан, металл таастааҕар ыарахан. 
Металлары хайалаах сиртэн булаллар. Кыһыл көмүс үксүн үрэхтэр, өрүстэр 
кумахтарыгар баар буолар. Кумаҕы уунан сууйаллар. Оччоҕо кыһыл көмүс хаалар. 
Кини үрүҥ көмүстээҕэр ордук күндү. Сайаана убайа Алдаҥҥа инженеринэн үлэлиир. 
Кини кыһыл көмүһү булар. Түүлээх эмиэ күндү. Саха сирэ Советскай Союзка элбэх 
көмүһү уонна түүлээҕи биэрэр. Саһыл куобахтааҕар күндү, тииҥ моҕотойдооҕор күндү. 
Саха сирэ алмааһынан, гаһынан баай. Бу ыт итиннээҕэр кырдаҕас. Ол дьиэ маннааҕар 
улахан. Ити кинигэ оннооҕор үчүгэй. Ол харандаас паарталааҕар үрдүк. Ити аан бу 
ааннааҕар кыра. Бу оһох ол оһохтооҕор итии. Эн бу кыыстааҕар үчүгэйдик суруйдуҥ. 
Ити оҕолор эһигиннээҕэр ордук үөрэннлэр. Эһиги биһигиннээҕэр ордук суруйбатыгыт. 
Мин эйигиннээҕэр куһаҕаннык ааҕабын. Эн миигиннээҕэр ордук билэҕин.  
 
 

56.4. Place the words in parentheses in the comparative case 
 

Сибиниэс (алтан) ыарахан. Тимир (хорҕолдьун) бөҕө. Көмүс (тимир) күндү. Алмаас 
(көмүс) сыаналаах, кини (ыстаал) кытаанах. Сулус (күн) ыраах. Хайа (тиит) үрдүк. 
Былыт (хайа) үрдүк. Хотой (элиэ) улахан. Кыырт (кус) түргэн. Хаас (көҕөн) улахан. 
Таба (тайах) кыра. Бу ыт (саһыл) түргэнник сүүрэр. Ити дьон (эн) элбэхтик 
үлэлээтилэр. Бу оҕонньор (мин) бытаннык үлэлиир. Оҕолор (сугун) дьэдьэни ордук 
таптаатылар. Бу ыт (бөрө) эһэттэн ордук куттанарү Ити (уол) бу кыыс ордук үлэлиир.  
 

 
56.5. Give the comparative case of the following words 

 
Хайа, үрэх, хаар, таба, эһэ, бөрө, саһыл, оҕус, киһи, уол, кыыс, дьахтар, дьиэ, түннүк, 
аан, остуол, олоппос, бэргэһэ, сон, чэй, отон, сүөгэй, дьэдьэн, арыы, суорат 
 

 
56.6 Compose sentences 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Бу киһи бу уоллааҕар үчүгэй 
Ити уол ити киһитээҕэр куһаҕан 
Ол кыыс ол кыыстааҕар күүстээх 
 ат  ынахтааҕар түргэн 
 оҕус  оҕустааҕар суон 
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 ынах  аттааҕар улахан 
    кыра 
    эмис 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин миигиннээҕэр үчүгэйдик үөрэн 
Эн эйигиннээҕэр куһаҕаннык аах 
Кини кинитээҕэр элбэхтик үлэлээ 
Биһиги биһигиннээҕэр ордук суруй 
Эһиги эһигиннээҕэр  кэпсээ 
Кинилэр кинилэрдээҕэр  бил 
 
 

56.7. Translate into Sakha 
 

Iron is more durable than copper. Gold is more precious than iron. They find metals in the 
mountains. Where we live in the north they find tin and lead, iron and coal, diamonds and gas. 
Where we live there are found many harmful animals. The black fox is more valuable than the 
red fox. The Arctic fox is smaller than a dog. The wolf runs faster than a bear. The crow flies 
worse than a duck. These people work better than you (pl.) That boy worked more than you 
(sing.). Today we collected berries. In this forest we did not find mushrooms. Why did you 
(pl.) not give the berries to the cafeteria? Where did you (pl.) find such mushrooms? Do you 
(pl.) work in the meadow? Where do you (pl.) scythe hay? With what do they rake hay where 
you (pl.) live? When does the harvest end where you (pl.) live? Was the harvest good this 
year where you (pl.) live? How did the wheat grow? How are the vegetables?  
 
 

57. БИЭС УОН СЭТТИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кирпииччэ- brick 
бэрэбинэ- log, beam 
таас чох- hard coal  
сап- needle 
мыыла- soap 
испиискэ- matches 
тоһоҕо- nail, stake  
умай- to burn  
уот- fire 
тут- to build 
умат- to light 
баай- to connect 
чүмэчи- candle  
быа- rope 
саай- to hammer, to fasten  
 

Remarks on grammar 
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ADVERBS WITH THE AFFIX -ТЫК. These adverbs are formed from adjectives and designate the 
quality of an action: үчүгэйдик - well (from үчүгэй - good); кыратык - a little, not much 
(from кыра - little); улаханнык - strongly, powerfully (from улахан - big).  
 
The affix -тык takes the following forms: 
 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels, diphthongs; к, п, 
с, т, х 

-тык, -тик, -тук, -түк кыра - кыратык, кэмчи - 
кэмчитик, босхо - 
босхотук, көнө - көнөтүк, 
ыраас - ыраастык, кирдээх 
- кирдээхтик 

2. й, р -дык, -дик, -дук, -дүк ыар - ыардик (heavily), 
үчүгэй - үчүгэйдик, токур - 
токурдук (crookedly) 

3. л -лык, -лик, -лук, -лүк суһал - суһаллык (quickly, 
promptly), хоһул - хоһуллук 
(insignificantly), эрэл - 
эрэллик (hopefully) 

4. м, н, ҥ -нык, -ник, -нук, -нүк бытаан - бытааннык, тэҥ - 
тэҥник (evenly), хорсун - 
хорсуннук (bravely), бөдөҥ 
- бөдөҥнүк (powerfully) 

 
 

57.1. Тугунан тугу гыналлар 
 

Бэрэбинэнэн дьиэ туталлар. Кирпииччэнэн оһох оҥороллор. Таас чоҕунан оһох 
оттоллор. Испиискэттэн уот ылаллар. Чүмэчини уматаллар. Мыыланан сууналлар. 
Сабынан тигэллэр. Быанан баайаллар. Тоһоҕонон саайаллар.  

 
 

57.2. Translation 
 

Куоракка биир улахан саҥа дьиэни кирпииччэнэн туттулар. Ол аттыгар эмиэ биир таас 
дьиэни туталлар. Ити кыыс убайа чоххо үлэлиир. Биһиги оһоҕу таас чоҕунан оттобут. 
Таас чох мастааҕар ордук ититэр. Бу оһоҕу отуннугут дуо? Ол оһох тоҕо үчүгэйдик 
умайбат? Киэһэ биһиги телевизор көрөбүт. Кини радиотааҕар ордук. Эйиэхэ испиискэ 
баар дуо? Испиискэтэ уматыҥ эрэ! Испиискэҥ тоҕо куһаҕаннык умайарый? Миэхэ 
иннэтэ уонна хара сапта аҕалыҥ. Хара таҥаһы үрүҥ сабынан тикпэттэр. Эһиэхэ кыра 
тоһоҕо баар дуо? Манна кыра тоһоҕо суох, улахан тоһоҕо баар. Бу тоһоҕо олус кыра. 
Кыра тоһоҕону саппыкыга саайаллар. Бу улахан тоһоҕонон тугу саайаҕыт? Таһырдьа 
биир дьахтар быаҕа таҥас ыйыыр. Бу бэрт бөҕө быа. Бу быанан тугу баайаҕыт? Далга 
биир быалаах ынах сылдьар. Ол ынаҕы тутуҥ уонна үчүгэйдик баайыҥ. Эһиги аты 
ханна баайдыгыт? Бу аты баайымаҥ, далга баайыҥ, далга аһатыҥ.  
 
 

57.3. Form adverbs from the words in parentheses 
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Ити оҕолор (үчүгэй) үөрэннилэр. Кинилэр (ыраас) суруйаллар, (түргэн) ааҕаллар. Бу 
дьахтар таҥаһы (түргэн) сууйда. Эмээхсэмит (удахан) ыарйда. Түүн самыыр (элбэх) 
түстэ. Хортуоппуйу олус (хойуу) олордумаҥ. Ити ат олус (бытаан) хаамар. Бу киһи 
бэрт (бэргэн) ытар.   
 
 

57.4. Rewrite the sentences, first in the positive, then in the negative past-tense form 
 
Ити оҕонньор оһоҕу үчүгэйдик оҥорор. Манна кирпииччэни элбэхтик оҥороллор. Эһэм 
илим баайар. Ити кыыс лаампаны эрдэ уматар. Бу лаампа куһаҕаннык умайар. Эн сону 
синньигэс тоһоҕоҕо ыйыыгын. Оҕуһу бу быанан баайаҕыт дуо? Бу чүмэчини эһиги 
уматаҕыт дуо? Тимэҕи суон сабынан тигэҕин дуо? Бу сири улаханнык таптыыбыт. Бу 
оҕо түүн ытыыр. Оҕолорбут бүгүн үрэххэ сөтүөлүүллэр. Мин аттары күөлгэ уулатабын. 
Бүгүн эн үрэххэ суунаҕын дуо? Бу үрэхтэн биһиги үчүгэй таастары булабыт. Бу оҕо 
мыылылаах суунар.  
 

57.5. Compose sentences 
 

In place of the adjective use and adverb 
Put the predicate in the negative form of the present tense 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин куһу үчүгэй таптаа 
Эн куобаҕы элбэх сиэ 
Кини балыгы улахан бултаа 
Биһиги аты  ыт 
Эһиги үүтү  өлөр 
Кинилэр   аһат 
   миин 

 
1.  2. 3. 4. 5. 

Эн кинигэни үчүгэй көр дуо 
Кини аты элбэх миин  
Эһиги балыгы  бултаа  
Кинилэр куобаҕы  бил  
 уруогу  аһат  

 
 

57.6. Translate into Sakha 
 

Here lie thick and long logs. From these logs they are building a large house. Here are good 
bricks. From them we are making a stove. My father bought nails. He makes boxes well. 
Today we worked a lot. We scythed the grain [сено] in the meadow. You (sing.) cut grass 
[траву] better than I do. This old man lights the stove poorly. Hard coal is better than wood. 
Why is your (pl.) lamp not burning? Who has matches? Light (pl.) this match. Hammer (pl.) 
this picture with a nail. Bind (pl.) these books with a thin rope. Did you (pl.) not read the 
newspaper today? What is good there? Why did you (pl.) not go to school today? Who was 
(сырыт) on the meadow today? Did you (pl.) not see the brigadier there? Who watered this 
horse? Did you (sing.) not feed these chickens? Let (pl.) the chickens into the new coop. Pour 
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(кут) (pl.) them some grain. Give (pl.) them some water in the dish. How many eggs did you 
(pl.) take today? Are these chickens' eggs massive?  
 
 

58. БИЭС УОН АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

өстүөкүлэ- glass 
боробулуоха- wire  
хаптаһын- board  
туус- salt 
тууһаа- to salt 
туустаах- salty 
буруо- smoke 
буруолаа- to fume, to fill with smoke, to make smoky 
чэпчэки- light, cheap 
кытаанах- hard 
сымнаҕас- soft 
төгүрүк- round 
хаптаҕай- flat, level 
кэбирэх- delicate, flimsy, frail 
дьэҥкир- clear, diaphanous, limpid, transparent  
аһыы- salty, bitter, sour 
намыһах- low  
 

58.1. Туох ханныгый?  
 

Саахар минньигэс, туус аһыы. Хаар маҥан, чох хара. Өстүөкүлэ дьэҥкир, буруо хара. 
Ыстаал бөҕө, мас кэбирэх. Таас кытаанах, түү сымнаҕас. Боробулуоха синньигэс, быа 
суон. Металл ыарахан, түү чэпчэки. Бэрэбинэ төгүрүк, хаптаһын хаптаҕай. Хайа үрдүк, 
уу намыһах.  
 

58.2. Translation 
 

Тууһу аска куталлар уонна аһы тууһууллар. Биһиги дьоммут быйыл элбэх огурсуну 
тууһатылар. Сайын арыт балыгы тууһуубут. Биһиэхэ биир туустаах күөл баар. Кини 
уута аһыы, киһи испэт. Дьиэ тутарга бэрэбинэ уонна хаптаһын барар. Дьиэни үксүн бэс 
маһынан туталлар. Тиит мас бэстээҕэр ордук бөҕө. Кини үлэлииргэ кытаанах. Оһоҕу 
үчүгэй бөҕө кирпииччэнэн оҥороллор. Үчүгэй оһох улаханнык ититэр уонна 
буруолаабат. Таас чох буруота хара буолар, мас буруота күөх буолар. Боробулуоханы 
металтан оҥороллор. Сорох боробулуоха сымнаҕас, сорох кытаанах буолар. 
Боробулуоха быатааҕар бөҕө. Ыстаалтан бэрт боробулуоха тахсар. Алтан боробулуока 
кэбирэх буолар. Өстүөкүлэни түннүккэ тутталлар уонна кининэн араас иһити 
оҥороллор. Салгын өстүөкүлэтээҕэр ордук дьэҥкир. Ыраас уу эмиэ дьэҥкир.  
 
 

58.3. Answer the questions 
 
Тууһу ханнык аска куталлар? 
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Ханнык аһы тууһууллар?  
Бэрэбинэ ханныгый, хаптаһын ханныгый? 
Ханнык мас бэрэбинэтэ ордук бөҕө буоларый?  
Дьиэни тоҕо тиит маһынан туппаттарый? 
Кирпииччэнэн тугу оҥороллор?  
Үчүгэй оһох ханнык буоларый?  
Буруо туохтан тахсарый?  
Боробулуоханы ханнык металтан оҥороллор? 
Сибиниэстэн боробулуоханы тоҕо оҥорботтор?  
Өстүөкүлэни туохха тутталлар?  
Өссө туох дьэҥкир буоларый?  
Туох төгүрүк буоларый?  
Туох кытаанах, туох сымнаҕас буоларый?  
Туох бөҕө, туох кэбирэх буоларый?  
Туох ыарахан, туох чэпчэки буоларый?  
Туох минньигэс, туох аһыы буоларый?  
Туох улахан, туох кыра буоларый?  
Туох суон, туох синньигэс буоларый?  
 
 

58.4. Conjugate the verbs in the past and present tenses 
 

Positive form 
 

аһаа, кэпсээ, оонньоо, төлөө, ыа, аах, тик, көр, бул, суун 
 

Negative form 
 

аһаа, кэпсээ, суруй, көр, аах, сот, сыт, тут, суун, тоҥ, тараан 
 
 

58.5. Write in the negative form, first in the present tense, then in the past tense 
 

Бу күөлү күһүн муҥхалыыллар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннуур. Эһэм миигинээҕэр 
элбэхтик илимниир. Эн оту үчүгэйдик охсоҕун. Ити дьахтар таҥаһы ыраастык сууйар. 
Бу оһох улаханнык буруолуур. Эһиги бу дьиэни түргэнник тутаҕыт. Бу ынаҕы мин 
сиилэһинэн аһатабын. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаталлар. Ити хара аты аҕам миинэр. 
Биһиги сайын үрэххэ суунабыт. Ытым бөрөттөн куттанар. Ити ыт тииҥи үрэр. Мин 
саһылы сыл аайы өлөрөбүн. Бу сааһыттар тайаҕы эйигиннээҕэр үгүстүк өлөрөллөр. Ити 
уол быйыд бу оскуолаҕа үөрэнэр. Ити учуутал биһигини үөрэтэр.  
 

58.6. Compose sentences, placing the predicate in the present-tense or past-tense 
negative form 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин сүөһүнү хонууга көр 
Эн аты ойуурга бул 
Кини сибиинньэни таһырдьа аһат 
Биһиги көтөрү күөлгэ өлөр 
Эһиги хааһы өрүскэ ыт 
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Кинилэр маһы хотоҥҥо уулат 
 кыылы далга баай 
 ыты дьиэҕэ киллэр 
   таһаар 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин дьиэни тааһынан аһат 
Эн оһоҕу маһынан өлөр 
Кини остуолу отунан оҥор 
Биһиги ыты саанан ыт 
Эһиги ынаҕы үүтүнэн баай 
Кинилэр ньирэйи быанан  
 куһу   
 балыгы   
 
 

58.7. Translate into Sakha 
 

That dog has very soft black fur. Deer and elk have long, hard fur. They sewed for me a coat 
of Arctic fox. These felt boots are very durable, those felt boots are flimsy. That boy loves 
salty cucumbers, he does not love non-salty cucumbers. That child's face is flat, his eyes are 
round. I do not love excessively salty soup and excessively sour kumiss. We did not like this 
kasha. In that house fire is not visible, there the people fell asleep. They made this stove well, 
it never fumes. Far beyond the lake smoke is visible, there the forest burns. On the river a fire 
is visible, there there are fishermen. They salt the fish in barrels. They do not salt bad fish. We 
did not catch any hucho this year. In the summer on the river shooting is not heard (“a gun 
makes no sound”). Today as well no shooting was heard.  
 
 

59. БИЭС УОН ТОХСУС УРУОК 
 

оттук- fuel 
мас оттук- wood fuel, Б  
кии- manure  
солуома- straw  
кир- filth, dirtiness  
күл- ash  
бас- to scoop, to ladle out, to carry water  
бэлэмиээ- to prepare  
эбэтэр- but, however, instead of 
ол оннугар- but, however, instead of 
иккитэ- twice 
кэрт- to chop, to cut 
көмөлөс- to help  
 

Remarks on grammar 
 

ON CONJUNCTIONS. There are very few conjunctions in Sakha. The need for them is 
significantly limited, thanks to the widespread use of participles and gerunds. Variousother 
words and phraseological combinations are also used with the meaning of conjunctions. For 
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example, the numeral икки: саһыл икки бөрө икки - “a fox and a wolf”; the particle даҕаны: 
эн даҕаны, мин даҕаны - “both you and me”; cases of demonstrative pronouns: онон - “and 
so”, “in such a way”; онтон - “next”, “further”; collocations: ол оннугар - “but”, “however”, 
“instead of”; ол гынан баран - “but”, “after that”, etc.  
 
Conjunctions in a proper sense are уонна - “and”, эбэтэр - “or”, оттон - “but”, “and” 
(contrasting) (Убайым үлэлиир, оттон мин үөрэнэбин - “My older brother works, and I 
study”). The particle да or даҕаны is sometimes used with the meaning of a conjunctive, an 
adversative, or a concessive conjunction: Ити ыт үрэр да, ытырбат - “This dog barks, but 
does not bite”; Үөрэнэбин да, үлэлиибин - “Although I study, I work” Ойон турда да, 
сүүрдэ - “He jumped up and started running”.  
 
 

59.1. Оттук 
 

Биһиги кыһыммыт бэрт уһун уонна тымныы. Оһоҕу кыһын иккитэ оттоллор. Онно 
элбэх оттук маһа наада. Биһиэхэ оһоҕу маһынан, сорох сиргэ таас чоҕунан оттоллор. 
Таас чох мастааҕар ордук ититэр. Ол оннугар киниттэн элбэх быыл, кир тахсар. 
Киниттэн элбэх күл кэлэр. Ону күн аайы баһаллар. Таас чох күлэ салгыҥҥа көтөр, 
быыл уонна кир буолар. Кини туһата суох. Мас күлэ оҕуруокка эбэтэр бааһынаҕа 
барар. Мас оттук ордук ыраас буолар. Тиит мас бэстээҕэр ордук ититэр. Биһиги 
оскуолабыт күһүн элбэх чоҕу уонна маһы бэлэмниир. Онно оҕолор эмиэ көмөлөһөллөр. 
Ичигэс дойдуларга кии уонна солуома оттук буолар.  
 
 

59.2. Answer the questions 
 

Биһиги кыммыт ханныгый?  
Оттук туохха нааданый?  
Оһоҕу тугунан оттоллор?  
Таас чох тугунан үчүгэйий, тугунан куһаҕаный?  
Мас күлэ туох туһалааҕый?  
Мас оттук тугунан үчүгэйий, тугунан куһаҕаный? 
Кии уонна солуома ханна оттук буолар?  
Эһиги оһоҕу тугунан оттоҕут?  
Кыһын күҥҥэ хаста оттоҕут? 
Күлү ким баһарый?  
Күлү ханна гынаҕыт?  
Сайын ууну хантан баһаҕыт?  
Эн уу баһаҕын дуо?  
Уонна дьоҥҥор тугу көмөлөһөҕөн?  
 
 

59.3. Translation 
 

Дьоннор ойуурга мас кэрдэллэр. Кинилэр оскуолаҕа оттук бэлэмнииллэр. Эн дьонуҥ 
мас кэрдибэттэр дуо? Төһө элбэх маһы бэлэмнээтилэр? Оскуола оһохторун арыт 
маһынан, арыт таас чоҕунан оттоллор. Эһиги таас чоҕунан оттубаккыт дуо? Бүгүн 
оһоҕу тоҕо оттубатыгыт? Биһиги кыһын ууну үрэхтэн оҕуһунан баһабыт. Сайын 
дьахталлар уонна оҕоллор илиинэн баһаллар. Эһиги оҕуһунан баспаккыт дуо? Сайын 
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илиинэн баспатыгыт дуо? Мин бүгүн биэдэрэнэн үстэ уу бастым. Ити кыыс иккитэ 
сырытта. Ол уол ууга биирдэ да сылдьыбата. Эн бүгүн ууга сылдьыбатыҥ дуо? Биһиги 
дьоммут оҕуруокка күл куталлар, бааһынаҕа кии куталлар. Эһиги дьоҥҥут куппаттар 
дуо? Быйыл сиргэ күл, кии куппатыгыт дуо? Бу оскуолаҕа дьиэ сууйааччынан Сайаана 
үлэлиир. Кини бэркэ үлэлиир, сыыһы, кири таптаабат. Ол дьиэ таһыгар улахан буруо 
таҕыста. Онно сыыһы уматтылар. Эһиги сыыс умаппатыгыт дуо? Ол хайа үрдүгэр туох 
буруолуур? Онно булчуттар уон отуннулар дуу, эбэтэр ойууру уот сиэтэ дуу? Хайа 
анныгар синньигэс уһун күл баар. Кини кытыытыгар хойуу хомус үүнэр. Онно сайын 
кус оҕото элбэх буолар. Ол күөл аттыгар кыра төгүрүк дириҥ күөл баар. Онно кус суох 
буолар. Эһиги сайын кустаабатыгыт дуо? Эһиэхэ булчут ыт баар дуо?  
 

59.4. Conjugate the following verbs in the present and past tenses 
 

Positive form 
 

балыктаа, тииҥнээ, оттоо, отонноо, бырах, бүт, бүтэр, умат, баай, бул, оҕус (охсобун, 
оҕустум), биэр, бас, эккирэт, тараан, көмөлөс 

 
Negative form 

 
ыраастаа, илимнээ, сот, тут, кэт, бүт, тэрий, сап, саай, бул, уулат, бэлэмнээ, кэрт, 
куттан, сотун (соттобун, сотуннум, соттубаппын), көмөлөс 
 

59.5. Rewrite in the negative form, first in the present tense, then in the past tense 
 

Бу күөлү күһүн муҥхалыыллар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннуур. Эһэм миигиннээҕэр 
элбэхтик илимниир. Эн оту үчүгэйдик охсоҕун. Ити дьахтар таҥаһы ыраастык сууйар. 
Бу оһох улаханнык буруолуур. Эһиги бу дьиэни түргэнник тутаҕыт. Бу ынаҕы мин 
сиилэһинэн аһатабын. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаталлар. Ити хара аты аҕам миинэр. 
Биһиги сайын үрэххэ суунабыт. Ытым бөрөттөн куттанар. Ити ыт тииҥи үрэр. Мин 
саһылы сыл аайы өлөрөбүн. Бу сааһыттар тайаҕы эйигиннээҕэр үчүстүк өлөрөллөр. 
Ити уол быйыл бу оскуолаҕа үөрэнэр. Ити учуутал биһигини үөрэтэр.  
 
 
59.6. Compose sentences, putting the predicate in the negative form of either the present 

or the past tense 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин сүөһүнү хонууга көр 
Эн аты ойуурга бул 
Кини сибиинньэни таһырдьа аһат 
Биһиги көтөрү күөлгэ өлөр 
Эһиги хааһы өрүскэ ыт 
Кинилэр маһы хотоҥҥо уулат 
 кыылы далга баай 
 ыты дьиэҕэ киллэр 
   таһаар 

 
 

1. 2. 3. 4. 
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Мин дьиэни тааһынан аһат 
Эн оһоҕу маһынан өлөр 
Кини остуолу отунан оҥор 
Биһиги ыты эминэн ыт 
Эһиги ынаҕы саанан бырах 
Кинилэр ньирэйи үүтүнэн баай 
 куһу быанан  
 балыгы   

 
 

59.7. Translate into Sakha 
 
Winter fuel is prepared in the summer. In Yakutia they mostly use (тутталлар) wood fuel. In 
some places they heat with hard coal. Where we live in the summer they burn straw and 
manure against mosquitoes. From hard coal there is a lot of dust, ash, and filth. They scoop up 
the ash every day. However, hard coal gives a lot of heat. In this forest we cut the firewood. 
Here larch grows. It heats better than pine. Birch heats better than larch, but does not grow 
much where we live. My mother heats the stove well, I help her. Do you (sing.) help at home? 
Do you (sing.) heat stoves. Do you (sing.) carry water? When do you (sing.) prepare the 
lessons? At what time do you (sing.) get up in the morning? At what time do you (sing.) go to 
bed in the evening? When do you (pl.) light the lamp? Is it good at your (pl.) place? Do they 
read the paper at your (pl.) place? Does your (sing.) father know Russian?  
 
 

60. АЛТА УОНУС УРУОК 
 

Review 
 

60.1. Translation 
 
1. Биһиги тыаларбытыгар тиит мас, бэс, харыйа, хатыҥ, тэтиҥ уонна үөт үүнэр. Онтон 
саамай элбэҕэ тиит мас. Тиит маһы биһиэхэ элбэхтик кэрдэллэр. Кининэн уот оттоллор, 
дьиэ тутталлар. Тиит хатырыктаах уонна мутукчалаах, хатыҥ туостаах уонна 
сэбирдэхтээх. Мас лабаалаах уона силистээх. Биһиэхэ маннык бурдугу ыһаллар: 
сэлиэһинэй, дьаарысса, дьэһимиэн, эбиэс. Совхозка бурдугу массыына ыһар, массыына 
быһар. Оҕуруокка маннык ас үүнэр: хортуоппуй, хаппыста, огурсу, моркуоп, эриэппэ, 
луук, помидор. Оҕуруокка уу кутуллар. Биһиэхэ үүнэр отоннор манныктар; уулаах 
отон, сугун, дьэдьэн, моонньоҕон, кыһыл хаптаҕас, дөлүһүөн. Дьэдьэн уонна хаптаҕас 
эрдэ буһаллар. Ойуурга өссө тэллэй үүнэр. Сайын дьон үүнүүнү хомуйаллар: от 
охсоллор, мунньаллар, бурдук быһаллар, оҕуруот аһын хомуйаллар. Совхозтар хомууру 
эрдэ бүтэрэллэр.  
 
2. Саха сиригэр араас металл баар: кыһыл көмүс, үрүҥ көмүс, тимир, алтан, 
хорҕолдьун, сибиниэс уонна д. а. Кыһыл көмүс- күндү металл. Ыстаал- бөҕө металл. 
Кини техникаҕа киэҥник туттуллар. Металлары хайалартан булаллар. Дьиэни 
бэрэбинэнэн туталлар, оһоҕу кирпииччэнэн оҥороллор. Оһоҕу маһынан эбэтэр таас 
чоҕунан оттоллор. Таҥаһы сабынан тигэллэр, мыылалаан сууйаллар. Уоту испиискэнэн 
уматаллар. Хаптаһыны тоһоҕонон саайаллар. Сүөһүнү быанан баайаллар. Лаампа 
чүмэчитээҕэр ордук умайар. Металл таастааҕар ыарахан уонна бөҕө. Мас таастааҕар 
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чэпчэки уонна кэбирэх. Өстүөкүлэ дьэҥкир. Түү сымнаҕас, таас кытаанах. Саахар 
минньигэс, туус аһыы. Киини уонна күлү бааһынаҕа куталлар.  
 
 

60.2. Vocabulary review 
 
Write out the words introduced in Lessons 51-59, according to the parts of speech. Write out 
the nouns under the following categories: PLANTS, SUBSTANCES AND MATERIALS. Verify that 
you have mastered the words in each of the four ways.  
 
 

60.3. Grammar review 
 
1.1. Conjugate the following verbs in the negative form of the past tense: сугуннаа, отонноо, 
бырах, эккирэт, ыс, быс, бүт, баай, саай, умат, куттан, үүн, кэрт, бул, бүтэр, туттар. 
 
1.2. Compose six sentences using these verbs. 
 
2.1. Give the comparative form of the following words: кии, сыа, от, чох, мас, күл, халлаан, 
хайа, хаар, уот, тимир, алтан, сибиниэс, тэллэй, дьэдьэн, сугун, туус, таас, огурсу, 
эриэппэ, сэлиэһинэй.  
 
2.2. Compose six sentences using these words.  
 
3.1. Give the adverbial form, with the suffix -тык, of the following words: кыра, улахан, 
үчүгэй, куһаҕан, кытаанах, сымнаҕас, хойуу, киэҥ, чэпчэки, кэбирэх, бөдөҥ, бөҕө, 
күндү, ыарахан, түргэн, бытаан, ичигэс, дириҥ, үрдүк, аҕыйах.  
 
3.2. Compose six sentences using these words.  
 
 

61. АЛТА УОН БИИРИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

рабочай- worker 
колзозтаах- kolkhoznik 
болуотунньук- carpenter  
мас ууһа- woodworker, joiner  
тимир ууһа- smith 
бортунуой- clothier, tailor  
саппыкы оҥорооччу- bootmaker, cobbler  
оһохчут- stovemaker  
оҕоһут- babysitter 
миэбэл- furniture  
уһан- to make by hand, to forge, to tinker 
 

 
Remarks on grammar 
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WORDS WITH THE AFFIX -һыт. These are formed from nouns and signify a permanent or 
temporary activity according to the meaning of the stem: сааһыт - hunter, отонньут - 
berry-picker.  
 
After the terminal к or х the affix can take the form -сыт or -чыт. In spoken language one 
may encounter both балыксыт and балыкчыт, куобахсыт and куобахчыт, үтүлүксүт 
and үтүлүкчүт, and so on.  
 
The affix -һыт yields the following variants: 

 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels, diphthongs -һыт, -һит, -һут, -һүт саа- сааһыт, дьиэ- дьиэһит 

(house attendant, supervisor), 
оҕо- оҕоһут, бөрө- бөрөһүт 
(wolf-hunter) 

2. к, х -сыт, -сит, -сут, -сүт балык- балыксыт, ынах- 
ынахсыт (barn), сурук- 
суруксут (scribe)  

3. п, с, т -чыт, -чит, -чут, -чүт мас- масчыт (woodcutter), 
эт- этчит (meat-grinder), от- 
отчут (haymaker), көмүс- 
көмүсчүт (goldsmith / 
silversmith), оһох- оһохчут 
(stove-maker), үтүлүк- 
үтүлүкчүт (glover) 

4. й, л, р -дьыт, -дьит, -дьут, -дьүт моҕотой- моҕотойдьут, 
суол- суолдьут (ranger, 
pathfinder), хаар- хаардьыт 
(snow-remover) 

5. м, н, ҥ -ньыт, -ньит, -ньут, -ньүт айан- айанньыт (wayfarer, 
traveller), илим- илимньит 
(fisherman), тииҥ- 
тииҥниит (squirrel-hunter) 

 
Words with the -һыт affix can also express the idea of mastery, skill, or habit: ууһут- 
swimmer, үҥкүһүт- dancer, ырыаһыт- singer, one who sings well, күнүүһүт- a jealous 
person, күрүөһүт (сүөһү)- cattle that are clever at crossing the hedge, быаһыт ынах- cow 
that is able to free itself from its tether, etc.  
 
 

61.1. Ким тугу гынар? 
 

Рабочай фабрикаҕа, заводка үлэлиир. Рабочай совхозка үлэлиир. Болуотунньук дьиэ 
тутар. Мас ууһа миэбэл оҥорор. Тимир ууһа тимири уһанар. Бортунуой таҥаһы тигэр. 
Саппыкы оҥорооччу саппыгы тигэр. Оһохчут оһох оҥорор. Оҕоһут оҕо көрөр. 
Балыксыт балыктыыр. Булчут бултуур. Бостуук сүөһү маныыр.   
 
 

61.2. Answer the questions 
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Ким фабрикаҕа, заводка үлэлиир? Ким совхозка үлэлиир? Ким дьиэ тутар? Ким миэбэл 
оҥорор? Ким тимир уһанар? Ким таҥас тигэр? Ким саппыгы тигэр? Ким оһох оҥорор? 
Ким оҕо көрөр? Ким балыктыыр? Ким бултуур? Ким сүөһү көрөр?  
 
 

61.3. Translation 
 

Кэскил убайа шахтаҕа рабочайынан үлэлиир. Кини онно коммунистическай үлэ 
ударнига. Совхоз рабочайдара билигин бары хомуур үлэтигэр сылдьаллар. Аҕам хонуу 
биригээдэтигэр баар. Кини ударник. Совхоз болуотунньуктара быйыл саҥа хотон 
туттулар. Билигин кинилэри эмиэ хомуурга ыллылар. Ити кыыс аҕата мас ууһа. Кини 
үчүгэй ыскааптары, остуоллары, олоппостору, дьааһыктары оҥорор. Биһиэхэ икки 
тимир ууһа баар. Кинилэр мэлдьи уһаналлар. Сайаана аҕата үчүгэй оһохчут. Кини араас 
оһоҕу оҥорор. Сайаана аҕаһа дьааһылаҕа (nursery) оҕоһут. Кини кыра оҕолору көрөр. 
Совхоз сүөһүтүн бостууктар үрэххэ манныыллар. Мин эһэм бостуугунан элбэх сыл 
үлэлээтэ. Биһиги булчуттарбыт сайын хомуурга үлэлииллэр, балыксыттар 
муҥхалыыллар. Эн эһэҥ үчүгэй илимньит. Кини өрүскэ уонна күөлгэ илимниир. 
Муҥхаһыттар бүгүн ханна балыктыыллар? Эһиги отчуттаргыт ханна оттоотулар? 
Уустаргыт тугу уһаналларый? Эн отчуттарга көмөлөһөҕүн дуо?  
 
 

61.4. Add the appropriate variant of the -һыт affix to the word in parentheses 
 
Ити дьахтар үчүгэй (оҕо). (От) ходуһаҕа киирдэ. (Отон) оҕолор ойуурга бардылар. 
(Сугун) оҕолор элбэх сугуну аҕаллылар. Ити сүрдээх (күтэр) ыт, ол ыт (саһыл). 
Биһиэхэ биир (тайах) ыт баар. Эһиги ыккыт (кус) дуо? (Мас) дьоҥҥут ойууртан 
кэллилэр дуо? (Күөгү) уолаттар ханна бардылар? (Муҥха) дьоҥҥут ханна 
балыктыыллар? (Саа) дьон саас куһу бэркэ өлөрдүлэр. (Сылгы) сылгылары күөлгэ 
киллэрдэ.  
 
 

61.5. Rewrite with the verb in the negative form 
 

Оһохчуттар бүгүн оһох оҥороллор. Масчыттарбыт маһы чугас кэрдэллэр. Отчуттар 
самыырга үлэлииллэр. Бу ыт кусчут уонна куобаҕы тутар. Ити ыт тайахчыт уонна 
бөрөттөн куттанар. Сылгыһыттар бүгүн биэ туталлар. Ити оҕо сүөһүнү аһатар даҕаны, 
уулатар даҕаны. Отонньуттар мантан элбэх отону булаллар. Ити күөлгэ кустар 
хойуутук түһэллэр. Бу сааһыт куһу мэлдьи табар. Эн ити уоллаттардааҕар ууга ордук 
харбыыгын. Мин күн аайы сөтүөлүүбүн. Биһиги киэһэ эһигиннээҕэр эрдэ сытабыт.  
 
 

61.6. Compose sentences, placing the predicate in the present-tense negative form 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин балыксыттары ойуурга көр 
Эн отонньуттары күөлгэ ыҥыр 
Кини отчуттары ходуһаҕа  
Биһиги куобахчыттары   
Эһиги масчыттары   
Кинилэр    
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1. 2. 3. 4. 5. 

Эн масчыттары кытта үлэлээ дуо 
Кини отчуттары  бултаа  
Эһиги балыксыттары  бар  
Кинилэр тииҥньиттэри    
 отонньуттары    

 
 

61.7. Translate into Sakha 
 
In this mine there are many workers. My father works in the factory, he does not work in the 
mine. The workers of the sovkhoz sow the grain. Your (sing.) father is an old worker. Right 
now the caperneters are not building a barn, they are building a house. Your (sing.) older 
brother works as a smith, he does not work as a joiner. We are calling the stove-maker, they 
are not calling him. I am helping the haymakers, I am not helping the wood-cutters. Here they 
are cutting larch firewood, they are not cutting pine firewood. Pine is softer than larch. That 
stone is harder than this stone. This tree is taller than that one. That forest is thicker than this 
one. In the summer our woodcutters prepare a lot of firewood. You (sing.) heat the stove well. 
You (pl.). wash the dishes clean(ly). They wipe up the dust poorly. Why are you (pl.) walking 
slowly? Do not read (pl.) too quickly. Do not speak (pl.) too loudly (strongly). Help (pl.) me. 
Do not cut (pl.) firewood, carry (pl.) water. Do not tie (pl.) the horse here, tie (pl.) it behind 
the house. Do not collect (pl.) berries today, work (pl.) in the vegetable plot.  
 
 

62. АЛТА УОН ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

суотчут- bookkeeper, accountant 
суотчуппун- I am an accountant 
үлэһит- worker 
остуорас- guard, watchman 
ыанньыксыт- milkmaid  
дежурнай- attendant, sentry  
бурдук быһааччы- reaper 
суруйааччы- writer 
от охсооччу- chopper, haymaker 
үөрэнээччи- student  
 

Remarks on grammar 
 

THE FORM OF PREDICATION IN THE SINGULAR. Nouns that are being used as predicates take on 
particular affixes, distinguished according to person and number in a way that is comparable 
to that of the affixes of possession: саха - a Yakut: Мин сахабын - “I am a Yakut”; Эн 
сахаҕын - “You are a Yakut”; Кини саха - “He/she/it is a Yakut”.  
 
The affixes of predication in the singular take the following forms: 
 

Person Terminal sound of Form of the affix Examples 
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the stem 
 

1. 
 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-бын, -бин, -бун, -
бүн 
 
 
 
 
 
-пын, -пин, -пун, -
пүн 
 
 
 
 
-мын, -мин, -мун, -
мүн 

аҕа - аҕабын (I am a 
father), киһи - 
киһибин, оҕо - 
оҕобун, уол - 
уолбун, эдэр - 
эдэрбин, үчүгэй - 
үчүгэйбин 
ударник - 
ударникпын, үлэһит 
- үлэһиппин, оҕоһут 
- оҕоһуппун, күлүүк 
(risible, funny) - 
күлүүкпүн 
капитан - 
капитаммын, түргэн 
- түргэммин, 
агроном - 
агрономмун, бөдөҥ 
- бөдөҥмүн 

 
2. 

 

1. Wide vowels (а, э, 
о, ө) and diphthongs 
 
 
2. Narrow vowels (ы, 
и, у, ү); й, л, р 
 
 
 
 
3. к, п, с, т 
 
 
 
 
 
4. х 
 
 
 
 
 
5. м, н, ҥ 

-ҕын, -ҕин, -ҕун, -
ҕүн 
 
 
-гын, -гин, -гун, -
гүн 
 
 
 
 
-кын, -кин, -кун, -
күн 
 
 
 
 
-хын, -хин, -хун, -
хүн 
 
 
 
 
-ҥын, -ҥин, -ҥун, -
ҥүн 

аҕа - аҕаҕын, эһэ - 
эһэҕин, оҕо - 
оҕоҕун, көнө - 
көнөҕүн 
сатыы - сатыыгын 
(You are on foot, 
You are walking), 
киһи - киһигин, уол 
- уолгун, үчүгэй - 
үчүгэйгин 
ударник - 
ударниккын, үлэһит 
- үлэһиккин, кыыс - 
кыыскын, оҕоһут - 
оҕоһуккун, күлүүк - 
күлүүккүн 
саалаах - 
саалааххын, 
тиистээх - 
тиистээххин, 
оҕолоох - 
оҕолооххун 
капитан - 
капитаҥҥын, түргэн 
- түргэҥҥин, 
агроном - 
агрономҥун, бөдөҥ 
- бөдөҥҥүн 

 
3. 

 
No affix 

 
No affix 

 
No affix 
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In the third person the predicate does not take a particular suffix and is used in the same form 
as the stem; or, in other words, it takes the “zero form” of predication: Мин аҕам учуутал - 
“My father is a teacher”; Кини кырдьаҕас - “He is old”; Биһиги үлэбит оннук - “Our work 
is such”. 
 
As is evident from the examples, regressive assimilation of the terminal consonants т and н 
occurs before the affixes -пын and -кын (сааһыппын, капитаммын).  
 
 

62.1. Who is what? 
 
Мин совхозка суотчуппун. Эн поваргын, кини остуорас. Мин бурдук быһааччыбын, эн 
от охсооччугун. Ити дьахтар ынах ыаччы, ол дьахтар оскуолаҕа дьиэ сууйааччы. Эн 
биһиэхэ биригэдьииргин, мин бүгүн дежурнайбын. Мин үөрэнээччибин, кини 
үөрэтээччи. Мин уолбун, эн кыыскын, кини оҕонньор. Эн үчүгэй үлэһиккин, эн 
балыксыккын, кини болуотунньук. Эн оҕоҕун, мин кырдьаҕаспын, кини эдэр. Эн мас 
ууһаҕын, мин тимир ууһабын. Мин бортунуойбун, эн болуотунньуккун. Эн 
рабочайгын, кини рабочай. Мин оҕолоох киһибин, эн оҕото суох киһигин. Эн 
кырдьаҕас сааһыккын, мин эдэр булчуппун. Эн ханна олорор киһигиний?  
 
 

62.2. Put the words in parentheses in the predicative form 
 
Мин (саха), эн (нуучча). Эн (үөрэтээччи), мин (үөрэнээччи). Мин бу фермаҕа (ынах 
ыаччы). Эн ол совзозка (суотчут). Эн элбэх үлэлээх (киһи). Мин бу оскуолаҕа үөрэнэр 
(оҕо). Эн ханна үөрэнэр (кыыс)? Эн ханна үлэлиир (киһи)? Мин элбэх оҕолоох (киһи). 
Мин бу дьиэҕэ олорор (эмээхсин). Эн манна тугу гынар (оҕонньор)? Манна эн 
(остуорас) дуо? Совхозка эн (биригэдьиир) дуо? Мин онно болуотунньук буолбатахпын 
(мас ууһа). Эн саппыкыны оҥорооччу буолбатаххын (бортунуой). Эн (быраас) дуу 
эбэтэр (учуутал) дуу?  
 
 

62.3. Rewrite, placing the verb in the negative form 
 

Оһохчуттар бүгүн оһох оҥордулар. Масчыттарбыт маһы чугас кэртилэр. Отчуттар бу 
сиргэ оттоотулар. Кусчут ыппыт куобаҕаы тутта. Тайахчыт ыккыт бөрөттөн куттанна. 
Сылгыһыттар бүгүн биэ туттулар. Ити киһи бүгүн сүөһүнү аһатта даҕаны, уулатта 
даҕаны. Оттонньуттар отону бу ойууртан буллулар. Төгүрүк күөлгэ кустар түстүлэр. 
Сааһыт куһу ыраахтан тапта. Ити уолаттардааҕар эн ууга ыраах харбаатыҥ. Бүгүн мин 
үрэххэ Сөтүөлээтим. Киэһэ эһиги хаастары ыттыгыт дуо? Бүгүн эн үрэххэ суунуҥ дуо?  
 

62.4. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 
Мин эдэр сааһыт 
Эн кырдьаҕас үлэһиккин 
Кини үчүгэй сааһыппын 
 куһаҕан учууталгын 
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  сааһыккын 
  учуутал 
  учууталбын 
  үлэһиппин 
  үлэһит 

 
1. 2. 3. 4. 

Эн ханна үлэлиир  оҕонуй 
Кини  үөрэнэр киһиний 
  олорор кыыскыный 
  бултуур кыыһый 
   киһигиний 
   оҕоҕунуй 
   атаскыный 
   атаһый 
 
 

62.5. Translate into Sakha 
 

You (sing.) are an old worker in this school. I am a new student. This girl is a good 
bookkeeper. That old woman is a good tailor. You (sing.) are a haymaker, I am a reaper. You 
(sing.) are young, but I am old. My grandfather worked as a worker at the factory. The 
sovkhoz's woodcutters did not chop firewood here, they cut [it] far from here. The fishermen 
went to the lake, they did not go to the stream. The milkmaids milked the cows, they did not 
milk the mares. You (pl.) fed the horses, but you did not feed the bulls. Why did you (sing.) 
not water this horse? Why did they not feed these calves? We did not feed the calves, we fed 
the foals. Which tailor sewed that suit for you (sing.)? Why did they not sew boots for you 
(sing.)? Who put on the leather gloves? Did you (pl.) put them on? Who took the book from 
here? Why did you (pl.) not swim today? We washed up well at the river, but you (pl.) did not 
wash up. Did you (pl.) not see the hunters here? Why did you (pl.) not shoot at these geese? 
Call (pl.) the dog here. Do not make (pl.) noise, do not speak. Dig (pl.) the sand deeply. Do 
not dig (pl.) by the water. Shoot (pl.) quickly. Do not shoot (sing.) at the flying duck.  
 
 

63. АЛТА УОН УҺУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

биһиги болуотунньуктарбыт- we are carpenters 
бөһүөлэк- settlement, township, village 
баанньык- bath, sauna 
ампаар- grange, granary, storehouse 
соппулуот- fence  
сарай- hangar, shed, roof  
тутуу- construction  
кирилиэс- ladder, staircase 
олбуор аана- gates 
кыараҕас- narrow  
намыһах- low 
сырдык- light, bright 



	 148	

хонтуора- office, bureau  
 

Remarks on grammar 
 

THE PREDICATIVE FORM IN THE PLURAL. Affixes of predication in the plural in the first and 
second persons are the same as the affixes of possession (see Lesson 21), while in the third 
person there is no special affix of predication (there is only the affix of the plural stem). Thus 
the form of predication in the plural takes the following forms: 
 

Person Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
1. 

 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
2. к, п, с, т, х 
 
3. м, н, ҥ 

-быт, -бит, -бут, -
бүт 
-пыт, -пит, -пут, -
пүт 
-мыт, -мит, -мут, -
мүт 

 
 
See Lesson 62 

 
2. 

 

1. Wide vowels and 
diphthongs 
2. Narrow vowels; й, 
л, р 
3. к, п, с, т, х 
 
4. х 
 
5. м, н, ҥ 

-ҕыт, -ҕит, -ҕут, -
ҕүт 
-гыт, -гит, -гут, -гүт 
 
-кыт, -кит, -кут, -
күт 
-хыт, -хит, -хут, -
хүт 
-ҥыт, -ҥит, -ҥут, -
ҥүт 

 
 
 
 
See Lesson 62 

 
3.  

 

The form of the 
plural 

-лар, -лэр, -лор, -
лөр 
-тар ... 
-дар ... 
-нар ...  

 
 
See Lesson 5 
 

 
Affixes of predication in the plural are ost often added to stems in the plural: Оҕолорбут - 
We are children; Рабочайдарбыт - We are workers; Кыраларгыт - We are small; and so 
on. The stem may be in the singular when it expresses a quality: Биһиги ыраахпыт - We are 
far; Эһиги үчүгэйгит - Y'all are good; Биһиги күүстээхпит - We are strong; and so on. 
 
The forms of possession and of predication are distinct in the plural with respect to meaning 
and with respect to their place in the word order of the sentence. Words in the form of 
possession serve as the grammatical subject or as a complement, while the form of 
predication is taken by words serving as predicate: Оҕолорбут манна үөрэнэллэр - Our 
children study here (оҕолорбут: form of possession); Биһиги манна үөрэнэр оҕолорбут - 
We are children studying here (оҕолорбут: form of predication).  
 
 

63.1. Тутуу 
 

Улахан күөл аттыгар совхоз бөһүөлэк тутар. Онно тоҕус киһи үлэлиибит. Биһиги бары 
болуотунньуктарбыт. Биһиги дьиэлэри, ампаардары, хотоннору, сарайдары тутабыт. 



	 149	

Бөһүөлэк ортотугар биир сарайдаах улахан, үрдүк уонна элбэх хостоох дьиэни 
туттубут. Онно хонтуора буолар. Бу дьиэ олбуора сүрдээх киэҥ, тула үрдүк 
соппулуоттаах. Олбуор иһигэр аппаардар, сарайдар турдулар уонна биир үчүгэй 
баанньыгы туттубут. Хонтуора түннүктэрэ удаханнар, хосторо сырдыктар. Сорох 
хостор киэҥнэр, сорохтор кыараҕастар. Кыараҕас хосторго хонтуора үлэһиттэрэ 
үлэлииллэр. Бүгүн мин Кэскили кытта кирилиэс оҥордум. Икки киһи олбуор аана 
оҥордо.  

 
63.2. Answer the questions 

 
1. Совхоз бөһүөлэги ханна тутар? 
2. Онно хас киһи үлэлиир? 
3. Кинилэр туох дьонуй?  
4. Ол дьон тугу туталлар? 
5. Бөһүөлэк ортотугар ханнык дьиэни туттулар?  
6. Онно туох буолар? 
7. Бу дьиэ олбуора хайдаҕый?  
8. Олбуор иһигэр туох баарый? 
9. Кэнсэлээрийэ түннүктэрэ хайдахтарый?  
10. Хосторо ханныктарый?  
11. Кыра хосторго ким үлэлиир?  
12. Бүгүн киһи тугу үлэлээтэ?  
13. Икки киһи тугу оҥордулар?  
 
 

63.3. Translation 
 

Бөһүөлэккэ сарайдаах уонна сарайа суох дьиэлэр бааллар. Хонтуора дьиэтэ үрдүк 
сарайдаах. Баанньык дьиэтэ кыра уонна намыһах. Дьон баанньыкка кыһын даҕаны, 
сайын даҕаны сууналлар. Оһохчут кирилэһинэн дьиэ үрдүгэр таҕыста. Кини оһоҕу 
көрөр. Совхоз үлэһиттэрэ эбиэккэ кэллилэр. Биһиги отчуттарбыт, эһиги бурдук 
быһппччыларгыт, кинилэр оһохчуттар. Эн тракторискын дуу, шофергун дуу? Мин мас 
ууһабын, эн болуотунньуккун. Эһиги мас уустараҕыт дуу, болуотунньуктаргыт дуу? 
Мин мас ууһабын, эн болуотунньуккун. Эһиги сааһыттаргыт дуу, балыксыттаргыт дуу? 
Биһиги балыксыттарбыт, ити дьон сааһыттар. Эн оһохчуккун дуу, остуораскын дуу? 
Мин оһохчуппун, ити киһи остуорас. Эһиги ынах ыаччыларгыт дуу, дьиэ 
сууйааччыларгыт дуу? Биһиги ынах ыаччыларбыт, ити дьахталлар дьиэ сууйааччылар. 
Эһиги саппыкы оҥорооччуларгыт дуу, атыттаргыт (атын) дуу? Биһиги саппыкы 
оҥорооччуларбыт, ити дьон аттытар.  
 
 

63.4. Give the form of predication of the following words  
 

нуучча, саха, эбэҥки, учуутал, уол, кыыс, оҕонньор, оҕо, үөрэнээччи, сааһыт, оһохчут, 
бортунуой, биригэдьиир, ударник, рабочай, үлэһит, ынах ыаччы, бурдук ыһааччы, оҕо 
көрөөччү, эдэр, кырдьаҕас, үчүгэй, кыра, улахан 
 
 

63.5. Compose sentences, placing the predicate in the appropriate predicative form 
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1. 2. 3. 
Мин оскуолаҕа үлэһит 
Эн колхозка сааһыт 
Кини манна биригэдьиир 
Биһиги дьиэҕэ үөрэнээччи 
Эһиги тутууга отсуорас 
Кинилэр  оһохчут 
  суотчут 
  оҕоһут 
  буолутунньук 

 
 

1. 2. 3. 
Эн учуутал дуо 
Кини үлэһит  
Эһиги колхозтаах  
Кинилэр үөрэнээччи  
 от охсооччу  
 мас кэрдээччи  
 булчут  
 балыксыт  
 оһохчут  
 
 

63.6. Translate into Sakha 
 

Our village is large. It stands next to a large lake. In the village there are many old and new 
houses. In the large new house the office of the sovkhoz is found. It has a high roof. In the 
court are found hangars, a shed, and a sauna. Keskil lives in home without a roof. Sayaana 
lives in a new house with a roof and with large windows. This house is bright and warm. My 
father worked in construction. He was a good carpenter. Two carpenters made the gates, 
another two carpenters made the staircase. Ñurgun's father is a stovemaker. He makes good 
stoves. He made the stove in this house. We are students. In the summer we help the sovkhoz. 
We are good haymakers and reapers. You (pl.) are milkmaids, we are woodworkers. You (pl.) 
are bootmakers, they are tailors. You (sing.) are an old smith, I am a young woodworker. The 
brigadier was called into the office. We saw the haymakers in the meadow. Today the 
fishermen fished in the lake. The hunters killed many hares.  
 
 

64. АЛТА УОН ТӨРДҮС УРУОК 
 

уулусса- street 
хаҥас- left 
хаҥас өттүгэр- on the left side 
уҥа- right 
ампаар дьиэ- Russian izba 
балаҕан- yurt 
оҥкучах- basement, cellar, underground 
күрүө- fence, hedge  
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ортотугар- middle (n.), central (adj.) 
суол- road, path 
күргэ- bridge  
отуу- hovel, hut  
 
 

64.1. Бөһүөлэк 
 

Биһиги бөһүөлэкпит күөл үрдүгэр турар. Уулусса хаҥас өттүгэр дьиэлэр тураллар, уҥа 
өттүгэр оҕуруоттар бааллар. Бөһүөлэк дьиэлэрэ үксэ ампаар дьиэлэр, балаҕан аҕыйах. 
Үгүс дьиэ хаптаһын сарайдаах. Биһиги олбуорбут бөһүөлэк ортотугар турар. Олбуор 
иһигэр сарайдаах дьиэ, ампаар, кыра хотон уонна сарай баар. Ампаар иһигэр дириҥ 
оҥкучах баар. Онно сайын муус уурабыт. Олбуору тула күрүө баар. Олбуор кэннигэр 
даллар тураллар. Онно кыһын сүөһү аһыыр. Бөһүөлэктэн улахан суол тахсар. Кини 
күөл үрдүнэн ыраах барар. Бөһүөлэктэн чугас суолга биир улахан күргэ баар. Сайын 
онно биһиги оонньуубут.  
 

64.2. Answer the questions 
 

1. Бөһүөлэк ханна турарый?  
2. Уулусса хаҥас өттүгэр туохтар тураллар, уҥа өттүгэр туох баарый? 
3. Бөһүөлэк дьиэлэрэ үксэ ханныктарый?  
4. Үгүс дьиэ туохтааҕый?  
5. Олбуор ханна турарый?  
6. Олбуор иһигэр туох баарый?  
7. Оҥкучах ханна баарый?  
8. Онно сайын тугу уураллар? 
9. Олбуору тула туох баарый?  
10. Олбуор кэннигэр туох баарый?  
11. Бөһүөлэктэн туох тахсар?  
12. Кини ханна барар?  
13. Суолга туох баарый?  
14. Оҕолор сайын онно тугу гыналлар?  
 
 

64.3. Translation 
 

Дьиэ хаҥас өттүгэр ампаар турар, ампаар уҥа өттүгэр сарай баар. Оҕуруот анныгар 
чугас уу баар. Ууга кыра суол киирэр. Манна сарайдаах саҥа ампаар дьиэ турар. Онно 
биир кыра балаҕан баар. Ол балаҕаҥҥа сайын олороллор. Оҥкучахха мууһу уонна аһы 
уураллар. Эбэм оҥкучахтан эт таһаарда. Кини билигин эбиэт буһарар. Ити оҥкучах 
бэрт дириҥ уонна тымныы. Кини сайын ирбэт. Күрүө үрдүгэр тураахтар олороллор. 
Биир уол турааҕы кирпииччэнэн бырахта да, таппата. Кэскил уонна Ньургун аллара 
оҕуруокка бааллар. Кинилэр оҕуруот аһыгар уу куталлар. Ийэлэрэ фермаҕа барда. 
Кини ынах ыаччы. Аҕалара хонууга үлэлиир. Кини от охсооччу. Отчуттар бүгүн отууга 
утуйаллар. Кинилэр ыраах оттууллар. Эһиги отчуттаргыт ханна үлэлииллэр? Эн 
отчуккун дуо? Оту охсоҕун дуу, мунньаҕын дуу? Эн ударниккын дуу, суох дуу? Эһиэхэ 
от быйыл хайдаҕый? Оккут үлэтэ хаһан бүтэр? Биһиги окко үлэлээбэппит, биһиги 
болуотунньуктарбыт. Эн тугу үлэлиигин? Мин оһохчуппун. Эн эмиэ оһохчуккун дуо? 
Суох, мин тимир ууһабын.  
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64.4. Put the words in parentheses in the predicative form 

 
Биһиги ол ампаар дьиэҕэ олорор (дьоннор). Эн оһоҕу үчүгэйдик оҥорор (киһи). Эһиги 
ханна үлэлиир (оҕолор)? Ити ханна олорор (киһи)? Мин манна олорор (оҕонньор). Эн 
үчүгэйдик үлэлиир (кыыс). Эн ити балаҕаҥҥа кыстыыр (эмээхсин). Мин ити балаҕаҥҥа 
кысаабат (киһи). Эн оту охсубат (дьахтар). Биһиги балыктаабат (оҕонньоттор). Эһиги 
кырдьаҕас (оһохчуттар). Биһиги эдэр (булчуттар). Эн (булчут) дуо? Эн ынах (ыаччы) 
дуо? Биһиги (болуотунньуктар) дуо? Эһиги (сааһыттар) дуо?  
 
 

64.5. Compose sentences 
 
1. 2. 3. 4.  
Мин уҥа атах ыалдьар 
Эн хаҥас илии ыалдьыбат 
Кини  харах үчүгэй 
  кулгаах куһаҕан 
 
1. 2. 3. 4. 
Мин манна үлэлиир булчут 
Эн онно бултуур сааһыт 
Кини үчүгэйдик үөрэнэр балыксыт 
Биһиги куһаҕаннык ытар киһи  
Эһиги   дьон 
Кинилэр   оҕо 
   оһохчут 
 
 

64.6. Translate into Sakha 
 

Our courtyard stands on the left side of the street. We live in a house with a roof. To the left 
of the house is the granary and the shed. To the right of the granary stands a small barn. 
Around the courtyard there is a fence. My father made this fence. He is a good carpenter. He 
builds houses, granaries, sheds, and other things. My older brother is a good stovemaker. He 
made many stoves in the village. His stoves burn well and do not give off smoke. In the 
granary there is a cellar. The ice is put there. From the ice comes clean water. In the summer 
we sometimes live in the yurt. Some people pass the winter in yurts. Our haymakers are now 
working far from the village. They sleep in hovels. They make the hovels from hay. Many 
people sleep in big, wide hovels, in the low, narrow hovels three or four people sleep. Do you 
(pl.) work in the meadow? Who among you is the best hay-cutter? Do machines cut the hay 
where you (pl.) live? With what do they rake the hay where you (pl.) live?  
 
 

65. АЛТА УОН БЭҺИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

мастерской- workshop, studio, atelier   
сэп- instrument, thing 
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туттар сэп- tool 
эрбии- saw  
устуруус- plane (tool)  
сүгэ- axe 
бүргэс- awl  
эрбээ- to saw  
устуруустаа- to whittle 
суор- to cut with an axe, to adze, to hew  
үүттээ- to bore (with an awl)  
үлэлэҕим- I will work  
 

Remarks on grammar 
 

VERBS IN THE FUTURE TENSE (AFFIRMATIVE FORM). The future tense is formed with the help of 
the affix -ыах, to which the possessive affixes are then added in turn: бар-ыаҕ-ым - “I will 
go”;  бар-ыаҕ-ыҥ - “you will go”; бар-ыах-пыт - “we will go”; бар-ыах-тара - “they will 
go”. The terminal long vowel of the stem is merged with the diphthong of the affix: аһаа + 
ыаҕым = аһыаҕым, үлэлээ + иэҕим = үлэлиэҕим. The terminal diphthong of the stem is 
preserved in the affix: ыа - ыаҕым - “I will milk”; сиэ - сиэҕим - “I will eat”.  

 
Number Person Form of the affix Examples 

Singular First -ыаҕым, -иэҕим, -
уоҕум, -үөҕүм 

аһаа - аһыаҕым, 
кэпсээ - кэпсиэҕим, 
тур - туруоҕум, көр 
- көрүөҕүм 

Singular Second -ыаҕыҥ, -иэҕиҥ, -
уоҕуҥ, -үөҕүҥ 

аһаа - аһыаҕыҥ, 
кэпсээ - кэпсиэҕиҥ, 
тур - туруоҕуҥ, көр 
- көрүөҕүҥ 

Singular Third -ыаҕа, -иэҕа, -уоҕа, 
-үөҕа 

аһаа - аһыаҕа, 
кэпсээ - кэпсиэҕэ, 
тур - туруоҕа, көр - 
көрүөҕэ 

Plural First -ыахпыт, -иэхпит, -
уохпут, -үөхпүт 

аһаа - аһыахпыт, 
кэпсээ - 
кэпсиэхпит, тур - 
туруохпут, көр - 
көрүөхпүт 

Plural Second -ыаххыт, -иэххит, -
уоххут, -үөххүт 

аһаа - аһыаххыт, 
кэпсээ - кэпсиэххит, 
тур - туруоххут, көр 
- көрүөххүт 

Plural Third  -ыахтара, -иэхтэрэ, 
-уохтара, -үөхтэрэ 

аһаа - аһыахтара, 
кэпсээ - 
кэпсиэхтэрэ, тур - 
туруохтара, көр - 
көрүөхтэрэ 
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In the singular, alongside the conjugational form барыаҕым, барыаҕыҥ, барыаҕа, the form 
барыам, барыаҥ, барыа is used. This form usually occurs in interrogative sentences: Мин 
барыам дуо?; Эн кэлиэҥ дуо?; Кини көрүө дуо?  
 
 

65.1. Мастерской 
 

Совхозка кыра мастерской баар. Онно маһы уонна тимири уһаналлар. Маһы уһанарга 
эрбии, сүгэ, устуруус, быһах, бүргэс уонна да атын туттуллар. Кэскил убайа мас ууһа. 
Кини миэбэли, буочуканы эҥин оҥорор. Кэскил уонна мин арыт мастерскойга 
уһанабыт. Биһиги эрбиибит, суорабыт, устуруустуубут, быһабыт, үүтүүбүт. Сарсын 
мин эмиэ мастерскойга үлэлиэҕим. Кэскил онно кэлиэҕэ уонна миэхэ көмөлөһүөҕэ.  
 

65.2. Answer the questions 
 

1. Совхозка туох баарый? 
2. Мастерскойга тугу гыналлар?  
3. Маһы тугунан уһаналлар?  
4. Кэскил убайа туох үлэһитий?  
5. Кини тугу оҥороруй? 
6. Мастерскойга арыт ким уһанарый?  
7. Кинилэр тугу гыналларый?  
8. Сарсын ким үлэлиэҕэй? 
9. Кэскил онно кэлиэ дуо?  
10. Кини тугу үлэлиэҕэй? 
 

65.3. Translation 
 

Сарсын биһиги мастерскойга уһаныахпыт. Биһиги долбуур оҥороуохпут. Бастаан 
хаптаһыны эрбиэхпит. Уонна Кэскил сүгэнэн суоруоҕа, мие устуруустуом. Онтон икки 
өттүгэр кыра хаптаһыннары саайыахпыт. Долбууру мин дьиэҕэ аҕалыам, истиэнэҕэ 
саайыам. Долбуурга кинигэлэри ууруом. Миэхэ билигин уһанар сэп суох. Мин 
устуруус, эрбии уонна үчүгэй сүгэ атыылаһыам. Оччоҕо дьиэҕэ уһаныам. Эн миигин 
кытта сарсын уһаныаҥ дуо? -- Суох, мин сарсын ходуһаҕа үлэлиэм. Биһиги массынанан 
от охсуохпут, дьахталлар илиинэн мунньуохтара. Оһохчуттар кэнсэлээрийэҕэ оһох 
оҥоруохтара. Болуотунньуктар тутууга үлэлиэхтэрэ. Биһиги кыргыттарбыт сарсын 
ойуурга отоннуу барыахтара. Киэһэ эн балыктыы барыаҥ дуо? Кымыс иһиэххит дуо? 
Эт сиэххит дуо? Кинигэ ааҕыаҥ дуо? Миигин кытта оонньуоҥ дуо? Аҕаҥ хаһан 
кэлиэҕэй? Бу кинигэни ким ылыай? Баанньыкка ким барыай?  
 
 

65.4. Conjugate the verbs in the future tense 
 

ыллаа, кэпсээ, оонньоо, төлөө, бар, кэл, тур, сүүр, аах, тик, сап, тарт, кэрт, саай, бас, 
быс, суун, көр 
 
 

65.5. Compose sentences, putting the predicate in the future tense 
 

1. 2. 3. 4. 
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Мин сарсын мас эрбээ 
Эн күнүс бурдук быс 
Кини киэһэ сүөһү аах 
Биһиги бүгүн кинигэ аһат 
Эһиги    
Кинилэр    

 
1. 2. 3. 4. 

Эн чэй сиэ дуо 
Кини кымыс ис  
Эһиги килиэп   
Кинилэр эт   

 
 

65.6. Translate into Sakha 
 

Our workshop is in this house. Two woodworkers work here. Sometimes we work in the 
workshop too. Tomorrow I will make a chest. Keskil will make a shelf. We will saw, hew, 
whittle, and bore. I will fasten the chest with nails. My father will buy me a saw, an axe, a 
plane, and an awl. He is a good carpenter. Now he is building a bath. Keskil's father is also a 
carpenter. He is building a bridge on the road. Your (sing.) grandfather and your little brother 
will saw logs. In the evening we will also saw logs. Our saw is new. Whose axe is this? 
Where is the plane? Will you (sing.) handicraft-work with me in the evening? Do you (sing.) 
have an awl? Do you (sing.) whittle well? Children, saw this plank for me! Do not take (pl.) 
this saw, it is bad. Bring (sing.) me this small axe. Whose axe is lying in the granary? Whose 
saw is standing in the shed? Will you (pl.) saw today? Will you (sing.) whittle now? Will we 
handicraft-work tomorrow? Will you (pl.) see the stovemakers? Will you (sing.) help the 
reapers? Will they work on the machine today?  
 
 

66. АЛТА УОН АЛТЫС УРУОК 
 
молот- hammer 
оҥочо- boat  
бинтиэпкэ- rifle  
буорах- powder 
буулдьа- bullet  
доруобунньук- shot, buckshot  
ботуруон- cartridge 
хотуур- braid, plait  
кыраабыл- rake  
туһах- tippet, loop, noose 
сохсо- mouth, maw, trap  
кыптыый- scissors  
түүлэхчит- trapper 
сытыы- sharp  
сыппах- blunt  
 
 

66.1. Ким тугунан туттарый? 
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Болотунньук сүгэнэн суорар. Мас ууһа сүгэнэн, эрбиинэн, устурууһунан уһанар. Тимир 
ууһугар балта баар. Бортунуой иннэлээх, саптаах, кыптыйдаах. Балыксыкка оҥочо, 
муҥха, илим баар. Сааһыт саанан эбэтэр бинтиэпкэнэн бултуур. Киниэхэ ботурон, 
буорах, буулдьа, доруобунньук баар. Түүлээхчит хапкаанынан, туһаҕынан, сохсонон 
бултуур. Отчуттарга хотуур, кыраабыл баар.  
 
 

66.2. Translation 
 
Болуотунньук сүгэтэ сытыы. Уус балтата ыарахан. Күөлгэ оҥочолоох дьон сылдьаллар. 
Кинилэр муҥхаллылар. Биһиги киэһэ эмиэ балыктыахпыт. Эн бу киэһэ күөгүлүөҥ дуо? 
Мин лааптытан буорах уонна доруобунньук ылыам. Эһиги сарсын саалана барыаххыт 
дуо? Ханнык түүлэҕи бултуугун? Куобаҕы сохсолуугун дуу, туһахтыыгын дуу? Күһүн 
тииҥниэҥ дуо? Мин эмиэ булчуппун. Күһүн тииҥниэм уонна саһыллыам. Эһиги 
отчуттаргыт билигин ханна үлэлииллэр? Бу ким хотуура сытарый? Эн кыраабылы 
оҥороҕун дуо? Ити хотуур сытыы дуу, сыппах дуу? Ити хотууру мин ылыаҕым. Бүгүн 
мин хотуурунан охсуом. Массыынанан бүгүн ким охсуоруй? Бу сиргэ массыына охсуо 
дуо? Бу куһаҕан сир, манна оту хотуурунан охсуохтара. Ити дьон бүгүн от 
мунньуохтара. Эһиги бурдук быһыаххыт. Бу уолаттар мас кэрдиэхтэрэ, эн сүөһү 
маныаҕыҥ. Мин от охсуоҕум, ити кыыс мунньуоҕа.  
 
 

66.3. Rewrite in the future tense 
 

Оҥочону балыксыттар ыллылар. Түүлээхчиттэр бу үрэххэ тииҥгээтилэр. Мин 
туһаҕынан элбэх куобаҕы бултаатым. Эһэм бүгүн сохсо көрдө. Убайым лааппыттан 
буорах, буулдьа уонна доруобунньук атыыласта. Совхозка элбэх хотууру аҕаллылар. 
Эһэм миэхэ үчүгэй кыраабылы оҥордо. Мин эйиэхэ сытыы хотууру биэрдим. Улахан 
эрбиини болуотунньук ылла. Ити киһи бэрэбинэ суорда, мин устуруустастым. Аҕаҥ 
мастерскойга барда, ийэҥ ынах ыата. Сүөһүнү ити киһи аһатта. Аттар далга аһаатылар. 
Мууһу оҥкучахха уурдубут. Оҕолор уулуссаҕа оонньоотулар. Эһиги суолга күргэ 
оҥордугут. Отчуттар отууга утуйдулар.  
 
 

66.4. Compose sentences, putting the predicate in the future tense 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бу сүгэнэн оһох кэрт 
Эн ити устурууһунан остуол устуруустаа 
Кини ол быһаҕынан мас быс 
Биһиги  бүргэһинэн хаптаһын үүттээ 
Эһиги  хотуурунан от оҕус 
Кинилэр  маһынан килиэп оҥор 
  кирпииччэнэн   
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Кини бу сүгэнэн тугу суор 
Биһиги ити быһаҕынан  кэрт 
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Эһиги ол бүргэһинэн  быс 
Кинилэр  маһынан  үүттээ 
  хаптаһынынан  оҥор 
 
 

66.5. Translate into Sakha  
 
The carpenter uses an axe, the smith forges with a hammer. They cut the hay with a machine 
or a scythe. They bore with an awl, they cut with a knife. They catch fur-animals with traps, 
nooses, or maws. The tailor uses a needle, thread, and scissors. The hunter shoots from a gun 
or a rifle. Fishermen need a boat, a seine-haul net, and nets. The hunters buy cartridges, 
powder, buckshot, and bullets. Our fishermen will fish on the river. In the autumn the hunters 
will hunt moose. Today we will hunt chipmunks. Soon the berries will be ripe. We will go 
berry-picking in this forest. These girls will carry water from the lake. In the autumn you 
(sing.) will study in the city. Soon I will finish this school. In the evening I will read this 
book. Will this child go to school in the autumn? Will you (pl.) read this book? Will you 
(sing.) buy the newspaper? Will we take these books? Will you (pl.) finish this work today? 
WIll they go to school now? Will you (pl.) eat now?  
 
 

67. АЛТА УОН СЭТТИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

булуук- plow 
боромньу- harrow 
боромньулаа- to harrow  
ыһар массыына- sower, sowing machine  
быһар массыына- cropper, reaping machine 
охсор массыына- mower, mowing machine  
мунньар массыына- haymaker, haymaking machine  
малатыылка- thresher 
таһаҕас- freight, cargo  
тиэй- to transport  
тарт- to haul, to pull 
сынньар- he/she/it beats, hammers  
борокуот- steamboat 
хоруй- to furrow, to till, to scrape 
 
 

Remarks on grammar 
 
THE NEGATIVE FORM OF VERBS IN THE FUTURE TENSE. These verbs are formed not with the 
help of a suffix, but by means of a composition from two words. It is formed from the 
affirmative form of the future-tense verb together with the word суоҕа (the possessive form of 
the third-person singular of суох): Барыам суоҕа - “I will not come”; Барыаҥ суоҕа - “You 
will not come”; Барыахпыт суоҕа - “We will not come”; and so on.  
 

Person Singular Plural 
First ыллаа - ыллыам суоҕа, кэл ыллыахпыт суоҕа, 
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- кэлиэм суоҕа, олор - 
олоруом суоҕа, көр - 
көрүөм суоҕа 

кэлиэхпит суоҕа, 
олоруохпут суоҕа, 
көрүөхпүт суоҕа 

Second ыллыаҥ суоҕа, кэлиэҥ 
суоҕа, олоруоҥ суоҕа, 
көрүөҥ суоҕа 

ыллыаххыт суоҕа, 
кэлиэххит суоҕа, 
олоруоххут суоҕа, 
көрүөххүт суоҕа 

Third ылла суоҕа, кэлиэ суоҕа, 
олоруо суоҕа, көрүө суоҕа 

ыллыахтара суоҕа, 
кэлиэхтэрэ суоҕа, 
олоруохтара суоҕа, 
көрүөхтэрэ суоҕа 

 
A diphthong at the end of a verb remains unchanged: ыа - ыам суоҕа, ыаҥ суоҕа, and so on; 
сиэ - сиэм суоҕа, сиэҥ суоҕа, сиэ суоҕа, etc.  
 
 
булуук- plow 
боромньу- harrow 
боромньулаа- to harrow  
ыһар массыына- sower, sowing machine  
быһар массыына- cropper, reaping machinge 
охсор массыына- mower, mowing machine  
мунньар массыына- haymaker, haymaking machine  
малатыылка- thresher 
таһаҕас- freight, cargo  
тиэй- to transport  
тарт- to haul, to pull 
сынньар- he/she/it beats, hammers  
борокуот- steamboat 
хоруй- to furrow, to till, to scrape 
 
 

67.1. Массыына 
 

Саха сиригэр билигин араас массыына баар. Совхозка сири булуук хоруйар. Булуугу 
трактор тардар. Ыһар массыына бурдугу ыһар, трактор боромньулуур. Быһар массыына 
бурдугу быһар уонна баайар. Комбайн бурдугу быһар уонна сынньар. Малатыылка 
бурдугу сынньар. Охсор массыына оту охсор, мунньар массыына оту мунньар. 
Автомобиль киһини уонна таһаҕаһы тиэйэр. Пароход ууга устар. Самолёт халлаанынан 
көтөр. Кинилэр эмиэ дьону уонна таһаҕаһы тиэйэллэр.  
 
 

67.2. Answer the questions 
 

1. Билигин ханна араас массыына баарый?  
2. Совхозка сири туох хоруйар? 
3. Булуугу туох тардар? 
4. Ыһар массыына тугу гынар?  
5. Туох боромньулуур? 
6. Быһар массыына тугу гынар?  
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7. Комбайн тугу гынар?  
8. Малатыылка тугу гынар?  
9. Оту туох охсор, туох мунньар? 
10. Автомобиль тугу тиэйэр? 
11. Ууга туох устар?  
12. Халлаанынан туох көтөр? 
13. Кинилэр тугу тиэйэллэр?  
 

67.3. Translation 
 

Бу трактор сэттэ булуугу тардар. Ити тракторист түүн утуйуо суоха. Кини түүн 
үлэлиир, күнүс утуйар. Ол тракторист түүн үлэлиэ суоҕа. Кини күнүс үлэлиир, түүн 
утуйар. Ыһар массыыналар бааһынаҕа таҕыстылар. Ити боромньулары ат тардыа суоҕа, 
трактор тардыаҕа. Бу массыына бурдугу баайыа суоҕа, кини быһар эрэ. Манна бүгүн 
комбайн кэлиэ суоҕа. Мин охсор массыынаҕа үлэлиэм суоҕа, от охсуохпут. Ити 
дьоннор пароходунан барбаттар, самолётунан көтөллөр. Мин ити сүгэнэн суоруом 
суоҕа, кини сыппах. Бу устурууһунан эн туттуоҥ суоҕа дуо? Бүргэс эһиэхэ наада дуо? 
Ити быһаҕынан мин билигин туттуом суоҕа. Кыптыый ким ылла? Иннэлээх сап 
кимиэхэ баарый? Үрүҥ сабынан эн тугу тигиэххиний? Ити дьахтар истээх таҥаһы 
тигэр, кини көстүүмү тигиэ суоҕа. Бу эмээхсин ынаҕы ыа суоҕа.  
 
 

67.4. Conjugate the following verbs in the negative form of the future tense 
 

балыктаа, тииҥнээ, оонньоо, көтөрдөө, сыт, бил, олор, көт, тиэй, баай, хоруй, тарт, сап, 
куттан, сүүр 
 

67.5. Rewrite in the negative form 
 

Эһиги бу дьиэҕэ олоруоххут. Мин бүгүн дьиэҕэ эбиэттиэм. Аҕам киэһэ манна кэлиэҕэ. 
Ити аты биһиги көлүөхпүт. Ити кинигэни эн сотору ааҕыаҥ. Биһиги оҕолорбут кыөын 
манна үөрэниэхтэрэ. Ити үлэни эһиги киэһэ бүтэриэххит. Түүн самыыр түһүөҕэ. Мин 
киэһэ киинэҕэ барыам. Ити дьон манна кэлиэхтэрэ. Биһиги сотору утуйохпут. Эһиги 
эрдэ туруоххут. Ити аттар далга киириэхтэрэ. Ынахтар бу оту сиэхтэрэ. Ити биэни 
ийэм ыаҕа. Оҕустары мин аһатыам. Торбостору эһиги уулатыаххыт.  
 
 

67.6. Compose sentences, putting the predicate in the future-tense negative form 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бүгүн бу кинигэни олор 
Эн быйыл ити хаһыаты бултаа 
Кини күнүс ол аты балыктаа 
Биһиги киэһэ  ынаҕы аах 
Эһиги сарсын  дьиэҕэ көр 
Кинилэр сотору  күөлгэ көлүй 
   ойуурга ыа 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин  бу кинигэни олор дуо 
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Эн ити хаһыаты бултаа  
Кини ол аты балыктаа  
Биһиги  ынаҕы аах  
Эһиги  дьиэҕэ көр  
Кинилэр  күөлгэ көлүй  
  ойуурга ыа  
 

67.7 Translate into Sakha 
 

These plows furrow well. The horse will not pull this harrow. You (pl.) will harrow upon this 
pasture. Where we live work sowing machines, reaping machines, threshers, and combines. 
On this meadow the mowing machine will not work. Three automobiles will transport bread, 
two machines will come for the cargo (dative case). On the river I saw two large steamships. 
Their thick black smoke is visible from far away. We will travel with this boat. In the evening 
the fishermen will seine-haul fish on this lake. Your (pl.) hunters will soon arrive here. My 
father will buy me a new gun. I will not shoot with the old gun. These hunters will not shoot 
with cheap buckshot, they are hunting geese. I will not buy powder, I have a lot of power. The 
trappers here will not lay (туруор) traps. This smith makes traps well. I will set the noose 
here for hares (dative case). My grandfather makes rakes well. He will make for you (sing.) a 
good rake. Tomorrow I will not work in the workshop, I injured my right hand.  
 
 

68. АЛТА УОН АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

ат сэбэ- horse tack  
сыарҕа- sleigh  
тэлиэгэ- cart  
хомуут- horse-collar 
дуга- arc 
сэдиэлкэ- seat, saddle 
сис быата- saddle-belt 
үүн- bridle  
буоһа- reins  
тэһиин- halter  
ыҥыыр- saddle 
иҥэһэ- stirrup 
ыҥыырдаа- to saddle  
кымньыы- knout  
 

68.1. Ат сэбэ 
 

Кыһын аты сыарҕаҕа көлүйэллэр, сайын тэлиэгэҕэ көлүйэллэр. Аты көлүйэргэ хомуут, 
дуга, сэдиэлкэ, сис быата, үүн, буоһа наада. Аты арыт ыҥыырдыыллар. Ыҥыырга иҥэһэ 
уонна тэһиин наада. Сыарҕалаах акка олороллор, ыҥыырдаах аты миинэллэр.  
 

68.2. Answer the questions 
 

1. Аты кыһын туохха көлүйэллэр?  
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2. Сайын туохха көлүйэллэр?  
3. Аты көлүйэргэ туох нааданый?  
4. Аты өссө хайдах гыналларый?  
5. Ыҥыырга туох нааданый?  
6. Ханнык акка олороллор?  
7. Ханнык аты миинэллэр? 
 
 

68.3. Translation 
 

Бу атынан мин бүгүн от тиэйэбин. Кини сэбэ ханнаный? Бу ханнык ат хомуутай? Бу 
ханнык дуганый? Сис быата ханна баарый? Бу атын ат үүнэ, кини олус кыра. Аны 
буоһа уонна кымньыы наада. Ити аты бостуук ылыаҕа. Кини аты ыҥыырдыаҕа уонна 
сылгы көрө барыаҕа. Ити ат ыҥыырга үчүгэй. Атыҥ тэһиинэ олус кылгас. Бу ыҥыыр 
олус кытаанах, мин сымнаҕас ыҥыыры таптыыбын. Атым иҥэһэтэ олус үрдүк. Ол аты 
тоҕо ыҥыырдаатыылар? Ити тэлиэгэҕэ тугу тиэйэҕит? Итиинэ биһиги олоруохпут 
суоҕа дуо? Эһиги ити тэлиэгэҕэ олоруоххут суоҕа, ол тэлиэгэҕэ олоруоххут. Ити дьон 
ыҥыыр атынан  бараллар дуу, тэлиэгэнэн бараллар дуу? Кинилэр ыҥыыр атынан 
барыахтара суоҕа, таһаҕастара элбэх. Мин ити акка олоруом суоҕа, ыҥыыр аты 
мииниэм. Ити аты ыҥыырдаамаҥ, кинини охсор массыынаҕа көлүйүөхтэрэ. Бу атынан 
бүгүн таһаҕас тиэйиэхтэрэ. Ол ат элбэх таһаҕаһы тардыа суоҕа, кини олус кырдьаҕас. 
Хара ат массыынаҕа барыа суоҕа, кини булуукка уонна боромньуга үчүгэй. Быһар 
массыынаны трактор тардыаҕа.  
 
 
68.4. Conjugate the following verbs in both the positive and negative forms of the future 

tense 
 

балыктаа, илимнээ, отонноо, төлөө, бүтэр, суор, көмөлөс, баай, хоруй, суун, куттан, 
бырах, сап, тик 
 

68.5. Rewrite in the future tense 
 

Бу сыарҕаларга бурдук тиэйэллэр. Сайын ити суолунан тэлиэгэ барбат. Мин аты 
көлүйэбин. Эн аты ыҥыырдыыгын. Ити кыыс аты мииммэт. Мин ыҥыыра суох аты 
мииммэппин. Эн аты иҥэһэтэ суох мииммэккин. Эн сэдиэлкэни оҥороҕун дуо? Сис 
быатын тардаҕын дуо? Аты ким буоһалыырый? Үүнү ханна ыйыыгыт? Кымньыыны 
ханна уураҕыт? Бу ат булуугу тардар, ол ат тардыбат. Бүгүн эн малатыылкаҕа 
үлэлиигин. Тракторга мин үлэлээбэппин. Эһиги сарсын бурдук сынньаҕыт, биһиги от 
тиэйэбит. Мин бүгүн таһаҕас тиэйэбин, эн бурдук сынньаҕын.  
 

68.6. Compose sentences, putting the predicate in the future tense, affirmative or 
negative 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин чэпчэки дуганы ыл 
Эн ыарахан хомууту биэр 
Кини саҥа ыҥыыры атыылас 
Биһиги эргэ буоһаны атыылаа 
Эһиги кытаанах үүнү  
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Кинилэр сымнаҕас быаны  
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин чэпчэки дуганы ыл дуо 
Эн ыарахан хомууту биэр  
Кини саҥа ыҥыыры атыылас  
Биһиги эргэ буоһаны атыылаа  
Эһиги уһун кымньыыны   
Кинилэр  сыарҕаны   
  быаны   

 
 

68.7. Translate into Sakha 
 

In this workshop they are making horse tack. The sovkhozes here take good horse-collars, 
seats, saddles, reins, and similar things. My grandfather makes sleighs and arcs. I will help 
him. In the workshop they will make carts. I will saddle this horse. I love the soft saddle. This 
saddle is too hard. I will not take such a saddle. You (sing.) will harness that horse. Give (pl.) 
him the big horse-collar and the long reins. Take (pl.) these reins, they are too short and thin. 
Who will pull the saddle-belt well? Who will harness this horse to the cart? Who watered the 
horse? Where will that horse work? Will you (pl.) harness this horse to the plow? Where will 
the cutting machines work today? Will you (sing.) work on the tractor? Today the combine 
will not reap here. The mowing machines are going to the meadow now. The smith will work 
in the field. The haymakers will sleep in the hovels. The milkmaids will not go to the meadow 
tomorrow. You (pl.) will help the mowers today. Finish (pl.) this work. Today you (pl.) will 
not mow the grass, you will cut firewood. You (sing.), transport the grain, do not cut the 
firewood.  
 
 

69. АЛТА УОН ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кулун тутар- March 
халтархай- slippery 
сыыр- chute  
хаҥкы- skates 
хаҥкылаа- to skate 
тыы- boat 
эрдии- oar, paddle 
туораа- to cross, to pass over 
эрт- to row, to paddle 
салааска- sled 
хайыһар- skis 
хайыһардаа- to ski 
күрт- to shovel 
күрдьэр- he/she/it shovels  
иккиэн- both  
оҕут- to fall, to tumble 
хатыыскалаа- to skate, to ride 
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Remarks on grammar and spelling 
 

1. THE COMITATIVE CASE. This case is formed by means of the affix -лыын, which yields the 
following variants:  
 
Terminal sound of the stem Form of the affix Examples 
1. Vowels, diphthongs; л -лыын, -лиин, -луун, -лүүн аҕа - аҕалыын, киһи - 

киһилиин, оҕо - оҕолуун, 
дьиэ - дьиэлиин, уол - 
уоллуун 

2. к, п, с, т, х -тыын, -тиин, -туун, -түүн ыскаап - ыскааптыын, иһит 
- иһиттиин, оһох - 
оһохтуун, түннүк - 
түннүктүүн 

3. й, р -дыын, -диин, -дуун, -дүүн сарай - сарайдыын, чэй - 
чэйдиин, доҕор - 
доҕордуун, көтөр - 
көтөрдүүн 

4. м, н, ҥ -ныын, -ниин, -нуун, -нүүн аан - ааныын, илим - 
илимниин, хотон - 
хотоннуун, бөдөҥ - 
бөдөҥнүүн 

 
Nouns in the comitative case indicate an object that is implicated in the realization of an 
action and that respond to the questions, With whom? With what? Оҕолуун - “With the 
child”, киһилиин - “with the person”, аттыын - “with a horse”, соннуун - “with a coat”, “in 
a coat”.  
 
The active participation of a comitative object in the realization of an action is expressed 
through the plural form of the verb: Эн Иванныын балыктыаххыт - “You and Ivan will go 
fishing”; Эһэ бөрөлүүн охсустулар - “The bear fought with the wolf”. 
 
A passive or secondary role for the participating object is distinguished by means of a 
singular verb: Мин соннуун олоробун - “I am sitting in a coat”; Эн Иваныын бараҕын - 
“You are going with Ivan”.  
 
2. VOWELS IN THE AFFIXES OF LOAN WORDS. Vocalization of the affix in words borrowed from 
Russian and written according to Russian spelling is governed by the following rules: 
 
a. If the borrowed stem contains so much as a single back vowel (а, ы, о, у, or the Russian 
letters ё, я, ю), the affix will be written as -ы or -а: комитет - комитеты, комитекка; 
лётчик - лётчигы, лётчикка; юрист - юриһы, юриска.  
 
b. If the borrowed word contains only front vowels (е, и, э) or ends with the Russian agentive 
suffix -тель, the affix will be written as -и or -э: бензин - бензини, бензиҥҥэ; председатель 
- председатели, председательгэ.  
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c. If there is an у or a ю in the final syllable of the borrowed word, or a stressed о or ё, the 
affix will be written as -у or -а: вагон - вагону, вагоҥҥа; самолёт - самолёту, самолёкка.  
 
In the comitative case, Russian names are written as follows: Иван - Иваныын, Сергей - 
Сергейдиин, Виктор - Виктордыын, Егор - Егордуун.  
 
кулун тутар- March 
халтархай- slippery 
сыыр- chute  
хаҥкы- skates 
хаҥкылаа- to skate 
тыы- boat 
эрдии- oar, paddle 
туораа- to cross, to pass over 
эрт- to row, to paddle 
салааска- sled 
хайыһар- skis 
хайыһардаа- to ski 
күрт- to shovel 
күрдьэр- he/she/it shovels  
иккиэн- both  
оҕут- to fall  
хатыыскалаа- to skate, to ride 
 
 

69.1. Ыраас салгыҥҥа 
 

Ичигэскэ биһиги үксүн таһырдьа сылдьабыт, ыраас салгынынан тыынабыт. Саас кулун 
тутарга ичигэс буолар. Күнүс хаар үрдэ кыратык ирэр. Киэһэ уонна сарсыарда кини 
тоҥор. Суол халтархай буолар. Оччоҕо биһиги хайыһардыыбыт, сыыртан салаасканан 
түһэбит. Мууска хаары күрдэбит уонна хаҥкынан хатыыскалыыбыт. Сайын биһиги 
оҥочонон уонна тыынан өрүскэ устабыт. Мин Васялыын киэһэ өрүскэ киириэхпит. 
Тыыбыт икки эрдиилээх. Биһиги иккиэн эрдиэхпит. 
 
 

69.2. Answer the questions 
 
1. Биһиги хаһан таһырдьа сылдьабыт?  
2. Оччоҕо ханнык салгынынан тыынабыт?  
3. Кулун тугарга хайдах буоларый?  
4. Күнүс туох буоларый? 
5. Киэһэ уонна сарсыарда туох буоларый?  
6. Суол ханнык буоларый?  
7. Оччоҕо биһиги тугу гынабыт?  
8. Сайын ким өрүскэ киириэҕэй?  
9. Тыы ханныгый?  
10. Хас киһи эрдиэҕэй?  
 

69.3. Translation 
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Кэскил үчүгэй хайыһардьыт. Кини хайыһарынан хонууга, ойуурга, хайаҕа сылдьар. 
Хаҥкынан кини эмиэ бэрт түргэнник барар. Эн хайыһардыыгын дуо? Хайыһарыҥ 
үчүгэй дуо? Хайыһарынан сыыртан түһэҕин дуо? Ити оҕолор хаҥкыны маһынан 
оҥороллор. Мууска тимир хаҥки улахан. Эн ити хаҥкыны кэт. Ньургун Мишалыын 
хаҥкылыылар. Сайаана Дашалыын хайыһардыыллар. Бу сыыр олус халтархай. Күннэй 
Сонялыын оҕуттулар. Салааскалара туспа барда. Эн ити хайыһары кэтимэ, охтуоҕуҥ. 
Мин сыыртан үчүгэйдик түстүм, охтубатым. Онно Айтаал Иванныын хаар күрдьэллэр. 
Кинилэр хаҥкылыыр сир оҥороллор. Мичил Сергейдиин үрэххэ хайыһардыыллар. Ити 
киһи тыыны үчүгэйдик оҥорор. Кини тыыта чэпчэки уонна түргэн. Онно түөрт 
эрдиилээх улахан оҥочо турар. Ол оҥочонон өрүһү туорууллар. Бүгүн тыаллаах күн, 
дьон өрүһү туораабаттар. Сарсын биһиги Федоттун туоруохпут. Мин тыыны даҕаны, 
оҥочону даҕаны үчүгэйдик эрдэбин. Ити эрдии олус суон уонна ыарахан. Бу эрдии 
синньигэс уонна чэпчэки. Ити уоллуун биһиги киэһэ илимниэхпит. Биһиги оҥочону 
ылыахпыт суоҕа, икки тыыны ылыахпыт. Биһиги иккиэн туспа балыктыахпыт.  
 
 

69.4. Rewrite, putting the words in parentheses in the comitative case 
 

Дьиэҕэ (бэргэһэ) олорума. Ынаҕым (торбос) барда. Атыҥ (ыҥыыр) турар. Дьиэҕэ 
(хаҥкы) кииримэҥ. Эһиги (таҥас) утуйумаҥ. Кылааска (сон) олорботтор. Ити ыт 
(куоска) бииргэ утуйаллар. Кэскил (Сергей) бииргэ үөрэннэхтэрэ. Ньургун (Антон) 
иккиэн үлэлиилэр. Мичил (Фёдор) күөлгэ муҥхалыылар. Сайаана (Андрей) мууска 
хаҥкылыыллар. Эн (Иван) от охсуоххут. Эһиги (оҕоллор) отонну барыаххыт. Оҕолор 
(учуутал) кылааска олороллор. Кэскил (Вася) салаасканан хатыыскалыыллар.  
 
 

69.5. Compose sentences 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин бүгүн эйигинниин бар 
Эн сарсын кинилиин кэл 
Кини күнүс эһигинниин үлэлээ 
Биһиги киэһэ кинилэрдиин бултаа 
Эһиги сарсыарда оҕонньордуун кэпсэт 
Кинилэр кыһын уоллуун олор 
 сайын Василийдыын  
  Иванныын  
 
1. 2. 3. 4. 5. 
Биһиги бу киһилиин ханна бар 
Кини ити уоллуун  олор 
Эһиги ол оҕонньордуун  үөрэн 
Кинилэр  оҕолордуун  үлэлээ 
  дьоннордуун  бултаа 
    балыктаа  
 
 

69.6. Translate into Sakha 
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Where we live in March it becomes warm. The children ride on sleds down the slope. Vasya 
and I ski and skate. We both go down the mountain. My younger sister also skis. In the 
summer we go out in the boat. Vasya and I row well. Vasya has a net. We and he often go 
fishing on the river. In the spring we go duck-hunting. Keskil rides horses well. He has a 
good, soft saddle. Semyon and Egor harnessed the horse and went to the city. Andrei and 
Roman are working in the atelier. They will make sleighs and carts. With Andrei we will 
water the cabbage. You (sing.) and Masha will go with us and you will help us. The teacher 
went to the meadow with the children. They will help the kolkhoz. The brigadier and the 
haymakers went to work early. They will cut near the round lake. The berry-pickers went into 
the forest with buckets and washbasins. They will collect lingonberries and give them to the 
cafeteria.  
 
 

70. СЭТТЭ УОНУС УРУОК 
 

Review 
 

70.1. Translation 
 

1. Фабрикаҕа, заводка, шахтаҕа рабочайдар үлэлииллэр. Болуотунньук дьиэ тутар. 
Мастерскойга тимир ууһа, мас ууһа, саппыкы оҥорооччу, бортунуой үлэлиир. Оһохчут 
оһох оҥорор. Түүлээҕи булчут булар, балыгы балыксыт тутар. Сүөһүнү бостуук 
маныыр. Оҕону оҕоһут көрөр. Аһы повар астыыр. Мин ийэм ынах ыаччы, аҕам от 
охсооччуу. Биһиги үөрэнээччилэрбит, эһиги үлэһиттэргит. Биһиги оҕолорбут, эһиги 
улахан дьонноргут.  
2. Биһиги бөһүөлэкпит элбэх дьиэлээх. Олбуор иһигэр ампаар, сарай, хотон уонна 
баанньык баар. Биһиги олбуорбут үрдүк соппулуоттаах, аана эмиэ үрдүк уонна киэҥ. 
Ампаарга муустаах оҥкучах баар. Совхоз кэнсэлээрийэтэ сырдык, ыраас хостордоох. 
Дьиэлэр уулусса хаҥас өттүгэр тураллар, уҥа өттүгэр оҕуруоттар бааллар. Суолга 
күргэлэр бааллар. Күөлү тула күрүө барар. Күөлгэ ходуһа баар. Ходуһаҕа отчуттар 
сылдьаллар.  
3. Мастерскойга сүгэ, эрбии, устуруус, бүргэс, быһах, балта уонна д. а. баар. Мас ууһа 
эрбиир, суорар, устуруустуур, быһар, үүттүүр. Балыксыкка оҥочо, тыы, илим, муҥха 
баар. Сааһыкка саа, бинтиэпкэ, доруобунньук, буулдьа, буорах, ботуруон баар. Отчукка 
хотуур, кыраабыл баар. Булчут сохсонон, туһаҕынан, саанан бултуур. Бортунуой 
иннэлээх, саптаах, кыптыыйдаах. Бааһынаҕа булуук, боромньу, ыһар массыына, 
малатыылка, трактор, комбайн үлэлиир. Ходуһаҕа охсор уонна мунньар массыыналар 
бааллар. Өрүскэ пароход устар, халлааҥҥа самолёт көтөр, суолунан массыына, ат 
сылдьар. Аты сыарҕаҕа, тэлиэгэҕэ көлүйэллэр эбэтэр ыҥыырдыыллар. Акка хомуут, 
дуга, сэдиэлкэ, сис быата, үүн, буоһа, тэһиин, ыҥыыр, иҥэһэ, кымныы туттуллар. Саас 
оҕолор хаҥкылыыллар, сыыртан салаасканан түһэллэр.  
 
 

70.2. Vocabulary review 
 
Write out the words in Lessons 61-69. Separate the knowns according to the following 
themes: “Professions and occupations”, “Buildings, tools, vehicles, and construction”, and 
“others”. Classify the remaining words according to the usual scheme (see Lesson 20). Make 
sure you know the words according to all four criteria.  
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70.3. Grammar review 

 
1. Give the form of the following words with the affix -һыт: саа, дьиэ, оҕо, бөрө, мас, от, 
оһох, ырыа (song), үҥкүү (dance), отон, моҕотой, күтэр, кус, түүлээх, суол, кэпсээн. 
 
2. Give the predicative form in both the singular and the plural of the following words: киһи, 
оҕо, суруйааччы, үөрэнээччи, от охсооччу, ынах ыаччы, учуутал, эдэр, оҕонньор, уол, 
кырдьаҕас, кыра, улахан, дьахтар, эмээхсин, кыыс, убай, быраат, быраас. 
 
3. Conjugate the following verbs in both the affirmative and negative forms of the future 
tense: ыраастаа, үлэлээ, оттоо, төлөө, ыа, сиэ, суруй, аах, кэл, көр, тут, бил, утуй, олор, 
тик, сап, кэт, суун, кэрт. 
 
4. Give the following words in the comitative case: Миша, Лиза, Виктор, Антон, Матвей, 
Федот, кыыс, уол, оҕо, оҕонньор, дьахтар, дьоннор, балыксыт, саппыкы, бэргэһэ, 
үтүлүк, үүт, остуол, оһох, аан, мас, от, уу, күөл, хаар, сир, чэй, күн. 
 
5. Compose five sentences using each of the newly introduced grammatical forms (the -һыт 
affix, the predicative form, the future tense, the comitative case).  
 
 

71. СЭТТЭ УОН БИИРИС УРУОК 
 

Тыллар 
 

сыл- year 
тохсунньу- January 
олунньу- February 
кулун тутар- March 
муус тутар- April 
ыам ыйа- May 
бэс ыйа- June 
от ыйа- July 
атырдьах ыйа- August 
балаҕан ыйа- September 
алтынньы- October 
сэтинньи- November 
ахсынньы- December  
хонук- day (24 hour period) 
нэдиэлэ- week 
мүнүүтэ- minute 
сөкүүндэ- second 
бириэмэ- time  
 

71.1. Бириэмэ 
 

Сылга уон икки ый баар.  Кыһыҥҥы ыйдар: сэтинньи, ахсынньы, тохсунньу, олунньу, 
кулун тутар. Сааскы ыйдар: муус устар, ыам ыйа. Сайыҥҥы ыйдар: бэс ыйа, от ыйа, 
атырдьах ыйа. Күһүҥҥү ыйдар: балаҕан ыйа, алтынньы. Ыйга отут, отут биир хонук 
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буолар, нэдиэлэҕэ сэттэ хонук. Хонукка сүүрбэ түөрт чаас. Чааска алта уон мүнүүтэ. 
Мүнүүтэҕэ алта уон сөкүүндэ. Саамай тымный ый - тохсунньу, саамай ичигэс ый - от 
ыйа. Кыһын хаар түһэр, сайын самыыр түһэр. Кыһын күн аллара буолар, сайын күн 
үөһэ тахсар.  
 

71.2. Translation 
 

Оҕолор оскуолаҕа балаҕан ыйын маҥнайгы күнүгэр бараллар. Ыам ыйын сүүрбэ 
күнүгэр үөрэх бүтэр. От ыйын бэһис күнүгэр дьоннор от үлэтигэр киирэллэр. 
Ахсынньы сэттис күнүгэр аҕам куораттыыр. Кини онно алта хонукка сыдьыаҕа. 
Сэтинньи сэттис күнэ - Октябрскай революция күнэ. Алтынньы сэттис күнэ - Советскай 
конституция күнэ. Ыам ыйын сүүрбэ бэһис күнүгэр өрүс мууһа барда. Сэтинньи төрдүс 
күнүгэр өрүс турда (тоҥно). Бу нэдиэлэҕэ биһиэхэ малатыылка үлэлээтэ. Оҕолорбут 
уруоктара сарсыарда тоҕус чааска буолар, күнүс икки чааска бүтэр. Биир уруок уһуна 
түөрт уон биэс мүнүүтэ буолар. Куоракка сорох оҕолор киэһэ үөрэнэллэр. Эһиги 
ханнык бириэмэҕэ үөрэнэҕит? Уруоккут уһуна төһөнүй? Дьиэҕэ хас чааска бараҕыт? 
Уруогу хаһан бэлэмниигит? Дьиэҕэ төһө элбэх үлэни биэрэллэр? Кыһыҥҥы каникул 
ханнык ыйга буолар? Кини хас конуктааҕый? Эһиги дьиэҕит оскуолаттан төһө 
ырааҕый? Хас мүнүүтэнэн кэлэҕит? Эйиэхэ чаһы баар дуо? Хас чаас буолла? Билигин 
үс чаас сүүрбэ мүнүүтэ. Сотору эбэттиэхпит. Эһиги хас чааска эбиэттиигит? Оскуолаҕа 
итии аһылык баар дуо? Онно тугу аһаталлар?  
 
 

71.3. Rewrite in the past tense, and then in the future tense 
 

Ити оҕонньордуун биһиги бэс ыйыгар үчүгэйдик балыктыыбыт. Алтынньыга аҕам 
куораттыыр. Бу нэдиэлэҕэ мин Иваны кытта үлэлиибин. Оҕолор күнүс дьиэҕэ 
олорботтор. Оскуолаҕа мин Васяны кытта барбаппын, Егордуун барабын. Мин дьиэҕэ 
соннуун олорбоппун. Биһиги күөлгэ саата суох киирэбит. Ити суолунан тэлиэгэ 
сылдьыбат. Өрүскэ оҥочолоох дьон балыктыыллар. Биһиги дьоммут ити ойуурга 
куобахтыыллар.  
 
 

71.4. Compose sentences, putting the predicate in the present, past, and future tenses 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Мин бүгүн манна саалаах сырыт 
Эн сарсын дьиэҕэ сүгэлээх бар 
Кини күнүс күөлгэ илимнээх киир 
Биһиги киэһэ хонууга хотуурдаах үлэлээ 
Эһиги билигин ойуурга оҥочолоох бултаа 
Кинилэр хойут ходуһаҕа аттаах  
  бааһынаҕа Васялыын  
   Антонуун  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Мин кинигэни сайын элбэхтик кэрт 
Эн маһы кыһын үчүгэйдик оҕус 
Кини оту саас кыратык бултаа 
Биһиги сүөһүнү күһүн  өлөр 
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Эһиги балыгы мэлдьи  аһат 
Кинилэр көтөрү арыт  миин 
    көлүй 
    аах 
 
 

71.5. Translate into Sakha 
 

This year the river froze on the fifth of November. On the ninth of October a little bit of snow 
fell. That snow soon melted. This month there was a powerful cold. The shortest day occurs 
in winter on the twenty-third of December. The longest day occurs in summer on the twenty-
third of June. Today is ten hours forty-five minutes long. This week the snow fell for two 
days. This lake freezes in October. The first birds come in April. In September many birds 
leave. Our sovkhoz finishes the harvest (үүнүү хомуурун) in September. Where we live 
January is the coldest month, and July is the hottest. In July we go swimming two or three 
times per day. In August there are cool nights. In September the leaves fall, there are no 
insects visible. We go to school on the first of September. We have five or six lessons per 
day. A lesson lasts forty-five minutes. What time do your (pl.) lessons end? Do you (pl.) live 
far from (төһө ыраах) school? How many minutes does it take you (pl.) to go home? For how 
long (төһө өр) do you (pl.) prepare your lessons? Do you (pl.) help the grown-ups? What 
work do you (pl.) love?  
 
 

72. СЭТТЭ УОН ИККИС УРУОК 
 

Тыллар 
 
сииртэн хостонор туһалаах баай- useful fossils, fossil fuels 
ирбэт тоҥ- permafrost 
үүнүү- harvest 
хараҕа суох- blind 
дэлби тэбии- explosion, blast  
биллибэт биричиинэ- unknkown cause 
түүлээх- fur, relating to fur 
кыһыл көмүс- gold 
хорҕолдьун- tin  
күүстээх- powerful 
үөрэхтээх- literate, learned 
айылҕа каһа- natural gas 
оттук- fuel  
 

Remarks on grammar 
 

THE PRESENT PARTICIPLE. The participle or verbal noun in the present tense is formed from 
the root or stem of the verb by means of the affix -ыыр (after vowels) and -ар (after 
consonants). The present-tense negative participle is formed by means of the affix -бат (-
пат, мат). In the conjugation of verbs this participle has the function of the verb in the third-
person singular present. See Lessons 4, 6, 8, and 9.  
 
The present participle in all its forms is as follows: 
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Form Terminal  

sound of the stem 
Form of the affix Examples 

Affirmative 1. Long vowels and 
diphthongs 
 
 
2. Consonants 

-ыыр, -иир, -уур, -
үүр 
 
 
-ар, -эр, -ор, -өр 

ыллаа - ыллыыр (чыычаах), 
үлэлээ - үлэлиир (киһи), ооньоо - 
оонньуур (оҕо), төрөө - төрүүр 
(ынах), ыа - ыыр (дьахтар) 
сыт - сытар (ынах), тур - турар 
(ат), олор - олорор (оҕо), көт - 
көтөр (аал) 

Negative 1. Long vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
3. м, н, ҥ 

-бат, -бэт, -бот, - 
бөт 
 
 
-пат, -пэт, -пот, -
пөт 
-мат, -мэт, -мот, -
мөт 

ыллаа - ыллаабат, үлэлээ - 
үлэлээбэт, ыа - ыабат, суруй - 
суруйбат, ыл - ылбат, көр - 
көрбөт 
быс - быспат, тик - тикпэт, сот - 
соппот, көт - көппөт 
суун - сууммат, сим - симмэт, тоҥ 
- тоҥмот, көн - көммөт 

 
The basic meaning of a participle consists in denoting a property expressed through an action: 
ыллыыр чыычаах - “singing bird”, оонньуур оҕо - “playing child”, сытар ынах - “sitting 
cow”, көтөр аал - “flying crane”, үлэлээбэт оҕо - “non-working child”, “child who is not 
working”, көрбөт оҕонньор - “blind old man”.  
 
The meaning of the -ыыр (-ар) form depends in context on the place of the word in the 
sentence. Before a noun this form has the meaning of a determinative participle (турар ат - 
“standing horse”); following a noun, this form acqueries the meaning of a verbal predicate 
(ат турар - “The horse stands”).  
 
Along with its verbal and participial function, this form often takes on the meaning of a noun, 
e.g.: Барарым чугаһаата - “I'll have to go soon” (literally: “My going аpproached”); Бу ыт 
утуйары таптыыр - “This dog loves sleep”, “This dog loves to sleep”; Турарга кини баар 
этэ - “He was present at the reveille”.  
 

72.1. Умайар газ 
 

Ол кэмтэн 100-тэн тахса сыл ааста. Саратов куоракка биир дьиэ оҥкучаҕар адьас 
биллибэт биричиинэттэн күүстээх дэлби тэбии буолбут. Онтон сэрэнэн оҥкучаҕы 
буорунан көмөн, сири кытта тэҥ оҥорбуттар. Оччолорго Саратов анныгар айылга 
умайар гаһа баарын билбэт этилэр.  
 
Советскай былаас сылларыгар разведчик-геологтар айылҕа гаһын сир түгэҕиттэн 
биһиги дойдубут элбэх муннуктарыгар буллулар. Бу саамай чэпчэкитик турар оттук. 
 
Гаһы фабрикалар, заводтар оттук оҥостоллор. ‘Күөх уот’ үгүс үөрэнээччилэр 
дьиэлэригэр эмиэ умайар.  
 
Газтан пластмассаны, таҥас өрөр утахтары, эмтэри, кырааскалары, лаахтары, силими 
уонна да атын бородуукталары оҥорон таһаараллар. 
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1967 сылга Саха сиригэр бастакы газопровод үлэҕэ киирбитэ. 
 
 

72.2. Translation 
 

Бу совхоз бурдук ыһар сирэ. Ол совхоз оттуур сирэ. Бу ходуһаҕа охсор массыына 
үлэлиир. Мин массыынанан от охсорго үөрэнним. Бүгүн от мунньарга ким барарый? От 
мунньарга биһиги барыахпыт, эһигини бурдук быһарга ыыталлар. Ити ханнык 
биригээдэҕэ үлэлиир дьахтарый? Кини оҕуруот биригээдэтигэр үлэлиир. Бу тугу 
үлэлиир эмээхсиний? Суох, ити үлэлээбэт эмээхсин. Кини наһаа кырдьаҕас. Бу турар 
киһи биһиэхэ биригэдьиир. Ол олорор дьахтар фермаҕа үлэлиир. Ити манна аһыыр 
аттар. Оройуоҥҥа барар ат ол турар. Ити ат массыынаҕа барар. Эн от охсор 
мвссыынаны бэркэ ыытаҕын. Бурдук быһар массыынаҕа мин үлэлээбэппин. От 
мунньар дьахталлар ходуһаҕа киирдиллэр. Отоннуур оҕолор ойуурга таҕыстылар. 
Балыктыыр дьон өрүскэ киирдилэр. Үөрэнэр оҕолор оскуолаҕа бардылар. Үөрэммэт 
оҕолор дьиэҕэ хаалаллар. Ити кыыс үөрэммэт. Кини кыра. Ол эмиэ үөрэммэт кыыс. 
Кини эмиэ кыра. Ити ханна үөрэнэр оҕолоруй? Бу хаһыс кылааска үөрэнэр кыыһый? Бу 
тоҕо үөрэммэт оҕонуй? Эн хантан иһэр киһигиний? Ити тугу гынар дьоный? Бу ханна 
барар оҕонуй? Эн ханна олорор киһигиний? Үлэлиир аттары аһатыҥ, үлэлээбэт аттары 
ыытыҥ. Хара аты ыытымаҥ, массыынаҕа көлүйүҥ.  
 

72.3. Change the order of the words, forming a participle from the predicate. Then 
translate. 

 
EXAMPLES: Суруйар кыыс - “The writing girl”, “The girl who is writing”. Бу түргэнник 
оргуйар сылабаар - “This is a fast-boiling samovar”.  
 
Кыыс суруйар. Уол ааҕар. Бу оҕо үөрэнэр. Ити оҕо үөрэммэт. Бу ыт үрэр. Ол ыт үрбэт. 
Ити оҕо ытаабат. Бу саа табар, ити саа таппат. Ол оһох буруолуур, ити оһох 
буруолаабат. Бу сылабаар түргэнник оргуйар. Ити оһох үчүгэйдик ититэр. Бу мас 
түргэнник умайар. Ол оҕонньор колхозка үлэлиир. Ити дьахтар ынах ыыр. Бу эмээхсин 
оҕо көрөр. Ити киһи от охсор.  
 

72.4. Compose sentences. In the sentences from the first table, put the predicate in the 
predicative form. 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин манна үлэлиир киһи 
Эн колхозка үөрэнэр дьоннор 
Кини оскуолаҕа олорор оҕо 
Биһиги  бөһүөлэккэ  дьахтар 
Эһиги куоракка  уол 
Кинилэр   кыыс 
   оҕонньор 
 

1. 2. 3. 4. 
Манна үлэлиир киһи кимий 
Колхозка үөрэнэр оҕо хаһый 
Оскуолаҕа олорор дьоннор хастарый 
Бөһүөлэккэ  дьахтар ханна 
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Куоракка  уол баарый 
  кыыс  
  оҕонньор  
 
 

72.5. Translate into Sakha 
 

The Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic 
 

The Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic was founded on April 27, 1922. Yakutia is 
rich in fossil fuels. In Yakutia are found diamonds, gold, tin, mica, hard coal, gas, and other 
resources. The Yakut ASSR is the coldest region of the country. Yakutia is located in the zone 
of multi-year permafrost. The climate is sharply continental. The winter is harsh and long. But 
the amplitude of the heat and light in the short summer period affords a good harvest of 
vegetables, potatoes, and grain. 
 
Мany things have been achieved first in Yakutia in world practice: the construction in 
permafrost of a hydroelectric power station, the introduction of a gas pipeline, experimental 
Arctic settlements, and much else.  
 
The Yakut ASSR stands in the first position in the Soviet Union for fur production. Each year 
it yields more than half of the catch of white Arctic fox. Thousands of hunters go out into the 
taiga and the tundra.  
 
Before the revolution there were more blind people in Yakutia than literate people. The 
people did not have literacy before the revolution, and now in their native language they read 
Karl Marx and V. I. Lenin, and Russian and world classics.  
 
 

73. СЭТТЭ УОН ҮҺҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 
нуорма- norm 
хаачыстыба- quality 
бородуукта- product 
харчы- money 
бириэмийэ- prize 
бастыҥ- first, best 
туйгун- excellent, outstanding 
бэрт- outstanding, exceptional 
ханнык даҕаны- any, whichever 
хаһан даҕаны- never, always (cf. Fr. jamais) 
сүүһүнэн- hundreds, by the hundreds 
аһара толорор- to overfulfill, to surpass a quota 
сүбэлээ- to counsel, to advise 
көтүт- to omit, to leave out 
хойутаа- to be late 
өлөр- to earn (money)  
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Remarks on grammar 
  

THE PAST PARTICIPLE. The past participle is formed from the root or stem of the verb by 
means of the affix -быт. The negative form takes the affix -батах. These affixes yield the 
following variants: 
 

Form Terminal sound of 
the stem 

Form of the affix Examples 

 
 
 
 
Affirmative 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
3. м, н, ҥ 

-быт, -бит, -бут, -
бүт 
 
 
-пыт, -пит, -пут, -
пүт 
 
-мыт, -мит, -мут, -
мүт 

аһаа - аһаабыт, 
үлэлээ - үлэлээбит, 
суруй - суруйбут, 
көр - көрбүт 
быс - быспыт, тик - 
тикпит, тот - 
топпут, түс - түспүт 
куттан - куттаммыт, 
миин - мииммит, 
тоҥ - тоҥмут, көн - 
көммүт 

 
 
Negative 

1. Vowels, 
diphthongs; й, л, р 
 
 
 
2. к, п, с, т, х 
 
 
 
3. м, н, ҥ 

-батах, -бэтэх, -
ботох, -бөтөх 
 
 
 
-патах, -пэтэх, -
потох, -пөтөх 
 
 
-матах, -мэтэх, -
мотох, -мөтөх 

аһаа - аһаабатах, 
үлэлээ - 
үлэлээбэтэх, олор - 
олорботох, көр - 
көрбөтөх 
быс - быспатах, тик 
- тикпэтэх, тот - 
топпотох, көт - 
көппөтөх 
куттан - 
куттамматах, миин 
- мииммэтэх, тоҥ - 
тоҥмотох, көн - 
көммөтөх 

 
In its meaning and usage, the past participle is fundamentally similar to the present participle. 
When it designates a trait, it corresponds to the participle in English and in Russian: түспүт 
хаар - “fallen snow” (Rus. выпавший снег), тоҥмут күөл - “frozen lake” (Rus. замерзшее 
озеро), тахсыбыт күн - “risen sun” (Rus. взошедшее солнце); Утуйбут уһугунна - 
“Having slept, he woke up” (Rus. Спавший проснулся), Барбыттар төнүннүлэр - “Having 
left, they returned” (Rus. Ушедшие вернулись). But in Sakha, unlike Russian but somewhat 
like English, the participle can also designate actions that are not attributed to that which is 
determined: аһыыр ас - “food for eating”, “eating food”; олорор дьиэ - “liveable house” 
“living house” (compare: “living room”); утуйар хос - “sleeping room”, “bedroom”; 
аһаабыт ас - “eaten food”; олорбут дьиэм - “the house I lived in” (lit. “my having-lived 
house”); көрбүт сирбит - “the place we saw” (lit. “our having-seen place”). 
 
When it functions as the predicate, the past participle is the third-person singular past perfect 
verb: Хаар түспүт - “The snow has fallen”; Күн тахсыбыт - “The sun has already come 
up”. 
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When it has the meaning of an object, the participle can be declined in all of the case forms: 
Олорбуттааҕар үлэлээбит ордук - “Working is better than sitting”; Турбут ыраатта - 
“We've been up for a while” (lit. “Getting up has receded [into the past]”). 
 
 

73.1. Коммунистическэй үлэ ударнига 
 

Николай Федотов совхозка бастыҥ үлэһит. Кини ханнык даҕаны үлэҕэ барытыгар бэрт, 
барытыгар нуорманы аһара толорор. Ыһыыга, хомуурга, сир үлэтигэр, мас үлэтигэр 
кини мэлдьи туйгуннук үлэлиир. Кини оҥорбут үлэтэ мэлдьи бастыҥ хаачыстыбалаах 
буолар. Федотов хаһан даҕаны үлэҕэ хойутаабат, күнү көтүппэт. Кини үлэни үчүгэйдик 
тэрийэр, атын дьоҥно сүбэлиир, көмөлөһөр. Федотов - коммунистическай үлэ 
ударнига. Сыл аайы кини элбэх харчыны ылар. Киниэхэ үгүстүк бириэмийэ биэрэллэр. 
Рабочайдар бары Федотовы таптыыллар.  
 
 

73.2. Translation 
 

Эһиги совхозтугар коммунистическрй үлэ ударниктара бааллар дуо? Хас ударник 
баарый? Эн ханнык үлэҕэ сылдьаҕын? Быйыл эйиэхэ хас үлэ күнэ баарый? Нуорманы 
аһара толороҕун дуо? Биир үлэ күнүгэр төһө харчыны ылаҕыт?  
 
Биһиэхэ элбэх ударник баар. Мин совхозка оҕуруот биригээдэтигэр үлэлиибин. 
Нуорманы мин күн аайы сүүрбэ, отут бырыһыан аһары толоробун. Мин ударникпын. 
Биһиги хамнаспытын ый аайы ылабыт. Харчыны быйыл элбэҕи ылабыт.  
 
Мин ыраастаабыт сирим бу баар. Эн олордубут хаппыыстаҥ ханна баарый? Эһиги 
ыспыт бурдуккут үчүгэйдик үүммүүт. Эн толорбут үлэҕин биригэдьиир суруйда. 
Үлэлээбит аттары аһатыҥ, үлэлээбэтэх аттары көлүйүҥ. Уулаабатах аттары уулатыҥ. 
Бүгүн бурдук быспыт дьон сарсын от охсоллор.  
 
 

73.3. Rewrite, using the past participle formed from the verb in parentheses 
 

Биһиги кыһын (олор) дьиэбит ол баар. Эн (аах) кинигэҥ ханна баарый? Мин (суруй) 
харандааһым наһаа сымнаҕас. Аҕаҥ (өлөр) куобаҕа ити баар. Биһиги (бултаа) балыккыт 
ханнаный? Вася (ыт) куһа көттө. Аҕам (атыылас) саата бэркэ табар. Бу дьиэни (тут) 
дьон ити бааллар. Биһигини (үөрэт) учуутал куораттаата. Үчүгэйдик (үөрэн) оҕолорго 
бириэмийэ биэрдилэр.  
 
 

73.4. Replace the past participles with present participles 
 
Тахсар күн. Түһэр хаар. Үүнэр от. Көтөр кусү Аһыыр аһым. Оҥорор үлэм. Ааҕар 
кинигэҥ. Ыыр ынаххыт. Көлүйэр аккыт. Иһэр чэйгит. Кэтэр сонуҥ. Тигэр таҥаһыҥ. 
Суунар уубут. Кэрдэр маспыт. Охсор оккут. Сиир бурдуккут. Олорор дьиэм. Таптыыр 
сирбит. Үөрэнэр оҕолор. Үлэлиир дьон. Ыалдьар эмээхсин. Бултуур киһиү Олорор оҕо. 
Үөрэнэр уол. Үлэлиир киһи.  
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73.5. Compose sentences, putting the direct object in the possessive form 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин олорбут кинигэ аһыы 
Эн аахпыт дьиэ эмис 
Кини охсубут от үчүгэй 
Биһиги сиэбит суорат күөх 
Эһиги өлөрбүт кус ичигэс 
Кинилэр    
 

1. 2. 3. 4. 
Мин үлэлээбит оскуола ханнаный 
Эн сылдьыбыт колхоз ханныгый 
Кини үөрэммит сир  
Биһиги көрбүт күөл  
Эһиги бултаабыт   
Кинилэр    
 
 

73.6. Translate into Sakha 
 
On this sovkhoz there are many shock-workers of communist labor. They work quickly and 
well. Every day they surpass the quota. Their work always has an excellent quality. They are 
never late to work. They organize all work well. Shock-workers counsel and help other 
kolkhozniks. They earn a lot of money. My father works in the haymakers' brigade. He is also 
a shock-worker of communist labor. The work that is done by him always has an excellent 
quality. He never misses a work day and is never late to work 
 
In what brigade did you (pl.) work? Which machines worked where you (pl.) live? Which is 
the machine on which you (sing.) worked? What is the quality of the work done by you 
(sing.)? Here is the machine on which I worked. Here is the grain cut by me. The hay mowed 
by us is in the meadow. The cabbage planted by you has grown well. The man with whom 
you (pl.) spoke is our brigadier. The lake on which we hunted is close to us. The ducks killed 
by you (pl.) are very fat. The fisherman you (pl.) saw is my grandfather. The boat you (pl.) 
took is too big.  
 
 

74. СЭТТЭ УОН ТӨРДҮС УРУОК 
 

Тыллар 
 
бугул- haycock, haystack 
түүтэх- sheaf 
куолас- ear (of grain or corn) 
маҥнайгы- first 
кураанах- dry 
инчэҕэй- wet, moist 
киир- to engage, to undertake, to start  
ук- to enclose, to sheathe 
от кэбиһэр- he/she/it/ throws/tosses the hay 
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бугулаа- to stack hay, to make a haycock 
харбаа- to rake up  
куур- to dry out 
тас- to carry, to transport 
куоталаһыы- competition 
 
 

74.1. Хомуур үлэтэ 
 
Совхозка хомуур үлэтин ударнайдык ыыталлар. Хомуурга элбэх киһи, элбэх массыына 
үлэлиир. Оҕолор эмиэ көмөлөһөллөр. Бастаан дьон от үлэтигэр киирэллэр. Маҥнайгы 
күннэргэ сиилэс угаллар. Онтон от охсоллор. Сайыҥҥы куйааска инчэҕэй от сотору 
куурар. Кураанах оту мунньаллар, бугуллууллар уонна кэбиһэллэр. От үлэтигэр аҕам 
бугул бугуллуур, мин харбыыбын. Убайым от кэбиһэр, аҕаһым мунньар. Массыыналар 
оту охсоллор уонна мунньаллар. Бурдук үлэтигэр аҕам жнейкаҕа үлэлиир, убайым 
комбайҥҥа сылдьар. Аҕаһым түүтэх баайар, мин түүтэх таһабын. Хомуур үлэтигэр 
социалистическай куоталаһыыны киэҥник тэрийэллэр.  
 
 

74.2. Answer the questions 
 
1. Хомуур үлэтин совхозка хайдах ыыталларый?  
2. Хомуурга ким үлэлиирий?  
3. Бастаан дьон ханнык үлэҕэ киирэлэрий?  
4. Маҥнайгы күннэргэ кинилэр тугу гыналлар?  
5. Онтон тугу гыналлар?   
6. Сайыҥҥы куйааска инчэҕэй от хайдах буоларый?  
7. Кураанах оту хайдах гыналлар?  
8. От үлэтигэр аҕаҥ тугу гынар?  
9. Эн тугу гынаҕый?  
10. Убайыҥ уонна аҕаһыҥ тугу гыналлар?  
11. Массыыналар тугу үлэлииллэр? 
12. Бурдук үлэтигэр тугу гынабыт?  
13. Хомуур үлэтигэр тугу киэҥник тэрийэллэр?  
 
 

74.3. Translation 
 
Сиилэс угар дьон ходуһаҕа сылдьаллар. Күөлгэ от охсубут массыына бу турар. Бу от 
инчэҕэй, маны мунньумаҥ. Куурбут оту мунньуҥ уонна бугуллааҥ. От кэбиһэр дьон 
ханна баалларый? От охсор массыына ханна үлэлиир? Мунньар массыынаны манна 
ыытыҥ. Манна оттообут дьон сотору бурдук хомууругар бараллар. Бугул бугуллаабыт 
дьон самыырга от охсоллор. Массыынаҕа үлэлээбэт дьон бириэмийэ ыылылар. Быйыл 
үгүс бородуукта баар буолуоҕа. Бу биригээдэҕэ нуорманы аһара толорбут дьон 
элбэхтэр. Эн туруорбут бугулуҥ алта уон биэс. Ити дьахтар баайбыт түүтэхтэрэ наһаа 
улахаттар. Ол сытар түүтэхтэри манна таһыҥ. От мунньар оҕолору манна ыҥырыҥ. 
Эһиэхэ көмөлөһөр оҕолор сарсын кэлэллэр. Бурдук быһыыта бу нэдиэлэҕэ бүтэр.  
 

74.4. Rewrite, forming the present and participles from the verbs in parentheses 
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Биһиги (үлэлээ) совхозпут бэрт улахан уонна баай. Совхоз дьоно (оттоо) сирдэрэ ити 
баар. Биһиги бурдук (ыс) бааһынабыт мантан чугас. Эһиги (мус) оккут кураанах. Эн 
(туруор) бугулларыҥ кыралар. Ити дьон (кэбис) отторо күөх. Биһиги (көр) оппут 
бастыҥ хаачыстыбалааах. Ийэҥ (баай) түүтэхтэрэ бөдөҥнөр. Бүгүн (тиэй) бурдукпут 
сэлиэһинэй. Мин (аах) кинигэбин Кэскил ылыаҕа. Бу оҕолор (үөрэн) кылаастара ити 
баар. Эһиигин (үөрэт) учуутал ол олорор. Кыыс (аах) хоска киирдэ. (Утуй) хоско оҕо 
ытыыт. Бу ууну (суун) иһиккэ кут. Ийэм (иистэн) массыынаҕа үлэлиир. Кини сайын 
(кэт) таҥаһы тигэр.  
 

74.5. Compose sentences, forming present and past participles from the verbs,  
and putting the nouns in the appropriate possessive form 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Мин билигин бултаа дьиэ ыраах 
Эн кыһын үлэлээ сир чугас 
Кини сайын оттоо күөл улахан 
Биһиги сарсын олор ойуур киэҥ 
Эһиги     
Кинилэр     
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Мин бүгүн туруор кинигэ ханнаный 
Эн сарсын быс бугул хайдаҕый 
Кини киэһэ аһат түүтэх хаһый 
Биһиги быйыл көлүй ат  
Эһиги  аах   
Кинилэр     
 
 

74.6. Translate into Sakha 
 
At the harvest our brigade worked shockingly [i.e., in the manner of shock-workers]. We 
always overfulfilled the quota and gave [work of] an outstanding quality. At the beginning we 
enclosed the silage; then we mowed, raked, stacked, and tossed the hay. Machines mowed the 
greater part. The mowed hay dries within two or three days. Then we rake the hay with 
harrows and rakes. The men made the haystacks, the children and women raked. My father 
stacks well, and my older brother tosses the hay. Combines and threshers worked at the grain 
harvest. Keskil worked on the thresher. Kolya and I carried the hay. The little children also 
helped at the harvest. They collected the ears [of grain] that had fallen. All the people who 
had surpassed by far the quota took prizes.  
 
Here is the meadow on which we mowed (оттоо). Here are the pastures on which we reaped 
the grain. There are the hovels in which we slept. What are the people who worked on the 
harvest doing now? Prepare (pl.) the machines that are going to work. Feed (pl.) the horses 
that have come from work.  
 

75. СЭТТЭ УОН БЭҺИС УРУОК 
 
ойбон- ice-hole 



	 178	

туттар сэп- tool, stock 
бурдук астыыр- he/she/it threshes  
хаар типтэрэр- he/she/it manages/sees to snow retention 
өрөмүөннээ- to repair  
обуос- wagon-train, supplies  
кии- manure  
хайыт- to cleave, to crack, to rend 
сынньан- to rest 
сылай- to tire 
сылы мэлдьи- all year long 
тиэйии- cart 
илдьэллэр- they deliver 
 
 

Remarks on grammar 
 
TRANSGRESSIVE PARTICIPLES. Transgressives express an action that has a lateral or 
accompanying relation to an action expressed in another verbal seform. In Sakha the 
transgressive takes four different forms.  
 
1. THE COMBINED TRANSGRESSIVE PARTICIPLES. The combined transgressive is formed from 
the stem of the verb by means of the affix -ыы (after vowels) and -а (after consonants). These 
affixes yield the following variants: 
 

Terminal sound of the 
vowel 

Form of the affix Examples 

1. Wide, long vowels and 
diphthongs 

-ыы, -ии, -уу, -үү -аһаа - аһыы, үлэлээ - 
үлэлии, оонньоо - оонньуу, 
төлөө - төлүү, ыа - ыы, сиэ 
- сии 

2. Consonants -а, -э, -о, -ө ыл - ыла, тиэй - тиэйэ, олор 
- олоро, көр - көрө , аах - 
ааҕа 

 
Two basic functions may be distinguished for the use of the combined transgressive. First, 
with conjugated verbs that concern the inner state or situation of an agent acting in space, the 
transgressive signifies an action that is an element of a compound predicate: Аһыы олоробут 
- “Eating we sit” (“We sit and we eat”), Үлэлии турабыт - “Working we stand” (“We stand 
and we work”), Балыктыы сылдьаллар - “Fishing we walk” (“We walk and we fish”, “We 
fish as we walk”). Second, with conjugated verbs that indicate a motion, the transgressive 
expresses an action or motion that is initiated in view of a goal: Аһыы бардыбыт - “We went 
to eat”, Үлэлии кэллибит - “We came in order to work”, Сөтүөлүү сүүрдүлэр - “They ran 
off to swim”. In these cases the transgressive expresses the condition of the goal or aim.  
 
 

75.1. Кыһыҥҥы үлэ 
 

Совхоз саамай улахан үлэлэрэ - ыһыы уонна хомуур. Кинилэр саас уонна сайын 
кэлэллэр. Совхозка араас үлэ сылы мэлдьи баар буолар. Кыһын эмиэ үлэ элбэх. 
Алтынньыга уонна сэтинньигэ совхозка бурдук астыыллар, государствоҕа бурдук 
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туттараллар. Бурдугу кыһыл обуоһунан илдьэллэр. Сүөһү алтынньыга от сиир. Сүөһүнү 
далга аһаталлар, ойбоҥҥо уулаталлар. Үгүс киһи сүөһүгэ от тиэйэр. Сорохтор мас 
тиэйэллэр. Маһы дьиэ таһыгар эрбииллэр уонна хайыталлар. Күһүн дьон 
муҥхалыыллар, булчуттар бултуу бараллар. Мастерскойга сыарҕа, ат сэбэ, тэлиэгэ, 
буочука, араас туттар сэп оҥороллор. Тимир уустара кыһын массыына 
өрөмүөннүүллэр. Сорох дьон государствоҕа таһаҕас таһаллар. Кулун тутарга 
бааһынаҕа хаар типтэрэллэр уонна кии тиэйэллэр. Оҕолор кыһын оскуолаҕа 
сылдьаллар. Кырдьаҕас дьон дьиэҕэ сынньаналлар.  
 
 

75.2. Answer the questions 
 
1. Совхоз саамай улахан үлэлэрэ ханныктарый?  
2. Кинилэр хаһан кэлэллэр?  
3. Алтынньыга уонна сэтинньигэ тугу гыналлар?  
4. Сүөһү хаһан от сиир?  
5. Сүөһүнү ханна аһаталлар, ханна уулаталлар?  
6. Дьон тугу тиэйэллэр?  
7. Маһы дьиэ таһыгар хайдах гыналлар?  
8. Күһүн тугу бултууллар? 
9. Мастерскойга тугу оҥороллор? 
10. Тимир уустара тугу гыналлар?  
11. Кулун тутарга тугу үлэлииллэр?  
12. Оҕолор ханна сылдьаллар? 
13. Кырдьаҕас дьон тугу гыналлар?  
 
 

75.3. Translation 
 

Ынахтар далга аһыы тураллар. Федот ойбоҥҥо ат уулата киирдэ. Бүгүн биһиги 
малатыылканан бурдук астаатыбыт. Кэскил Андрейдыын бурдук көтүттүлэр. Оҕонньор 
сарсын үс оҕуһунан от тиэйэ барар. Аҕам уонна убайым күөлгэ муус ыла сылдьаллар. 
Сарсын манна муҥхаһыттар кэлиэхтэрэ. Ити оҕустар улахан тиэйиини тардаллар. 
Уолаттар таһырдьа мас эрбии тураллар. Мин бүгүн элбэх маһы хайыттым. Эһиги төһө 
элбэх маһы эрбээтигит? Эн сылайдыҥ дуо? Эһиэхэ ким от тиэйэрий? Сүөлүнү ким 
аһатарый? Эн сүөһүнү уулатаҕын дуо? Ойбоҥҥут төһө ырааҕый? Эһигиттэн ким 
бултуу барарый? Эн биһигини кытта муҥхалыы барыаҥ дуо? Биһиги сарсын бу күөлү 
муҥхалыы киирэбит. Убайым сотору тииҥнии барар. Биһиги совхозпут быйыл 
таһаҕаска уон аты ыытар. Бүгүн үс киһи бааһынаҕа кии тиэйэ бардылар. Быйыл 
тыаллах кыһын буолла. Совхозка хаары элбэхтик типтэрдилэр. Эн сарсын киитэ тиэй, 
эһиги маста эрбээҥ. Эһиги үрэхтэн отто тиэйиҥ. Бу акка олус элбэхтик тиэйимэҥ, кини 
атаҕа ыалдьар. Сарсын мантан кыһыл обуос барар.  
 
 

75.4. Rewrite, forming compound transgressives from the verbs in parentheses 
 

Аҕаҥ мас (хайыт) таҕыста. Оҕолор кинигэ (аах) олороллор. Ийэм иһит (сууй) турар. 
Кэскил таһырдьа (оонньоо) сылдьар. Эһэм Иванныын от (тиэй) бардылар. Дьахталлар 
ынах (ыа) таҕытылар. Биһиги остолобуойга (эбиэттээ) бардыбыт. Кыыспыт уу (бас) 
барда. Эмээхсин (утуй) сытар. Дьоннорбут (чэйдээ) олороллор. Эһиги туохтан (күл) 
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олороҕут? Эн хаһан (үлэлээ) бараҕын? Ити дьон тугу (көр) олороллор? Эһиги ханна 
(бултаа) бараҕыт?  
 
 

75.5. Compose sentences, putting the predicate in the appropriate form of one of the 
three tenses 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин оскуолаҕа аһыы тур 
Эн дьиэҕэ үлэлии олор 
Кини таһырдьа үөрэнэ бар 
Биһиги колхозка оонньуу кэл 
Эһиги манна кэпсэтэ таҕыс  
Кинилэр    сырыт 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин тугу оонньуу бар 
Эн хаһан үлэлии кэл 
Кини ханна үөрэнэ олор 
Биһиги  кэпсэтэ тур 
Эһиги  аһыы  
Кинилэр    
 
 

75.6. Translate into Sakha 
 
Today on the sovkhoz we threshed the grain. Tomorrow our sovkhoz will despatch the red 
wagon-train. In October they give hay to the cattle. My father went to the ice-hole to water 
the horses. I am going to let the cattle out of the pen. Tomorrow you (pl.) will go to the forest 
to transport firewood. These children will saw and chop the firewood. The people who work 
in the atelier made a lot of sleighs. The horses that brought the manure are resting now. The 
people who transported the cargo will arrive today. Your (sing.) friend went out to fish. 
Keskil went to chop firewood. The children ran off to school to study. We are sitting and 
drinking tea. Nikolai and Matvei are standing and sawing firewood. The little children are 
lying down and sleeping. The adults all went to work.  
 
Who is going out on the lake to net-fish? Who is standing there feeding the catle? Who is that 
standing and chopping firewood? Are you (pl.) going today to pick berries? Where are you 
(pl.) going to chipmunk-hunt today? You (pl.) will not go to reap grain today, you will go to 
carry sheaves. You (sing.) will go to chop wood, she will go to carry water.  
 
 

76. СЭТТЭ УОН АЛТЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

нэһилиэнньэ- population 
идэ- occupation, profession 
бурдук үүннэрии- husbandry, tilling 
сүөһү үөскэтии- animal husbandry, cattle ranching 
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киин- center 
эмчит- pharmacist, pharmacy worker 
сүрүн- fundamental, foundational, base 
мантан ураты- besides that 
өссө- also 
хас да- some 
оройуоннааҕы- regional, departmental, neighborhood (adj.) 
салай- to lead, to manage, to direct 
бэчээттэнэр- he/she/it is printing, he/she/it prints 
үүннэр- to grow, to raise, to cultivate 
 
 

Remarks on grammar 
 
THE CONNECTIVE PARTICIPLE. This participle is formed from the stem of the verb by means of 
the affix -ан (-эн, -он,-өн). After stems with a long narrow vowel or a diphthong, the vowels 
are merged and the affix is formed only from -н. Examples: аһаа - аһаан, үлэлээ - үлэлээн, 
тохтоо - тохтоон, төрөө - төрөөн, ыа - ыан, сиэ - сиэн; бар - баран, тиэй - тиэйэн, 
сот - сотон, көт - көтөн.  
 
In connection with the action of the conjugated verb in time, we may distinguish two sorts of 
occurrence of the connective participle:  
 
1. The participle signifies an action that precedes the action of the verb: Ити оту аҕалан, 
ынахтарга биэриҥ - “Having brought the hay, give it to the cows”; Маста хайыттан 
киллэриҥ - “Having chopped the wood, bring [it].” 
 
2. The connective participle signifies an action that accompanies the action of the verb: Ыт 
куобаҕы ытыран кэллэ  - “The dog came, carrying a hare in its teeth”; Биһиги ат миинэн 
барыахпыт - “We will go on horseback” (“we, riding a horse, will go”).  
 
In its logical connection to the main verb the connective participle plays the role of a 
circumstance or of a non-independent predicate.  
 

76.1. Биһиги оройуоммут 
 

Биһиги оройуоммутугар нэһилиэнньэ тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар. Кини 
сүрүн идэтэ - бурдугу үүнэрии уонна сүөһүнү үөскэтии. Мантан ураты дьон өссө 
бултууллар, балыктыыллар. Оройуон киинигэр хас да мастерской баар: маһы уһанар, 
тимири уһанар, саппыкы тигэр, таҥас тигэр. Оройуоҥҥа кирпииччэ завода баар. 
Оройуон иһигэр отут оскуола, түөрт балыыһа үлэлиир. Балыыһаларга араас эмчиттэр 
бааллар: быраастар, биэлсэрдэр, акушеркалар, сестралар. Оройуоҥҥа сахалыы хаһыат 
бэчээттэнэр. Оройуоннааҕы совет бүтүн оройуон олоҕун, үлэтин тэрийэр уонна 
салайар.  
 

76.2. Answer the questions 
 

1. Эһиги оройуоҥҥут нэһилиэнньэтэ тугу үлэлиир? 
2. Кини сүрүн идэтэ тугуй?  
3. Мантан ураты дьон өссө тугу үлэлииллэр? 
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4. Оройуон киинигэр ханнык мастерскойдар баалларый?  
5. Ханнык заводтар баалларый?  
6. Оройуон иһигэр төһө оскуола, балыыһа баарый?  
7. Балыыһаларга ханнык эмчиттэр үлэлииллэр?  
8. Ханнык хаһыат бэчээттэнэрий? 
9. Оройуоннааҕы совет тугу үлэлиир?  
 
 

76.3. Translation 
 

Биһиги оройуоммут нэһилиэнньэтэ барыта совхозтарга баар. Совхозтар бурдугу 
элбэхтик ыһаллар. Аны оҕуруот да аһын элбэхтик үүннэрэллэр. Оҕуруот аһын үүнэрэн 
совхозтар хаһаайыстыбаҕа уонна доруобуйаҕа улахан туһаны оҥороллор. Сүөһүнү 
иитэн, совхозтар элбэх үүтү-арыыны, эти ылаллар. Араас кыылы бултаан, дьоннор 
государствоҕа элбэх түүлээҕи биэрэллэр уонна элбэх эти ылаллар. Саппыкы тигэр 
мастерскойга үс саппыкы оҥорооччу үлэлиир. Тимири уһанар мастерскойга араас 
массыыналары өрөмүөннүүллэр. Оройуоннааҕы балыыһаҕа үчүгэй быраастар 
үлэлииллэр. Биһиги оҕонньорбут ыалдьан балыыһаҕа барда. Аҕаһым быйыл, үөрэҕин 
бүтэрэн, үлэҕэ киирэр. Совхоз булчуттара элбэх түүлээҕи бултаан кэллилэр. 
Балыксыттар кооперативка элбэх балыгы аҕалан туттардылар. Кыһын мин оскуолаҕа 
хаатыҥка кэтэн барабын. Оҕолор бүгүн оскуолаттан сыарҕаҕа олорон кэллилэр. Эһиги 
ханнык аты көлүйэн бараҕыт? Ити ким ат миинэн кэллэ? Эн тоҕо таҥнан олороҕун? 
Ити оҕо ханна сүүрэн таҕыста? Эһиги төһө бэрт киинэни көрөн кэллигит? Ити уол тоҕо 
оcкуолаттан кинигэ ылан аахпатый?  
 
 

76.4. Rewrite, transforming the verbs in parentheses into connective participles 
 
Эһиги оскуолаҕа (бар) үөрэниҥ. Эн дьиэҕэ (киир) олор. Мин ороҥҥо (сыт) утуйдум. 
Манна (олор) чэйдэ иһиҥ. Бааһынаҕа (бар) бурдукта быһыҥ. Кэскил сонун (кэт) 
таһырдьа таҕыста. Булчут сааны (ыл) бултуу барда. Оҕолор эрдэ (тур) отоннуу 
таҕыстылар. Аҕам ат (көлүй) совхозка барда. Элбэх самыыр (түс), суол инчэҕэй буолла. 
Массыыналар үчүгэйдик (үлэлээ), хомуур үлэтэ эрдэ бүттэ. Быйыл ичигэс саас (буол) 
үүнүү олус бэрт. Мин бүгүн оҕуруокка (үлэлээ) кэллим. Дьахталлар ынах (ыа) 
киирдилэр. Оскуолаҕа киинэ (көр) кэллибит. 
 
 

76.5. Add one or two words in the blank spaces 
 

Эн кинигэтэ ылан _______. Биһиги сон ________. Эһиги атта көлүйэн _______. Бу 
сүгэни ылан ______. Сааһыттар күөлгэ киирэн ________. Оҕолор таһырдьа тахсан 
______. Ийэм баһаартан эт атыылаһан _____. Аны икки сылынан мин үөрэхпин бүтэрэн 
______. Сылгылар далга киирэн ______. Ынахсыттар хотоҥҥо тахсан ______. Учуутал 
кылааска киирэн ______. Убайым остолобуойга баран ______. Сайаана тирээпкэни 
ылан _____. Эһиги бүгүҥҥү хаһыаты ылан ______. Сарсын биһиги эрдэ туран ______. 
Мин бүгүн бааһынаҕа баран ______. Эн бу сааны ылан _______.  
 
 

76.6. Translate into Sakha 
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The foundational population of our region are Yakuts. There are a few Russians. All of the 
population is found on sovkhozes. The sovkhozes cultivate grain and vegetables, and breed 
cattle. On each sovkhoz there are hunters. They get fur. On the lakes, streams, and on the river 
they catch fish. In our region there are some factories and workshops. Children in the schools 
study in Yakut. In the region there are a few hospitals. Good doctors and paramedics work in 
the hospitals. The regional Soviet works excellently.  
 
Our sovkhoz, having organized a red wagon-train, gave grain to the state. Our hunters, having 
acquired a lot of fur, gave [it] to the cooperative. The fishermen, having seine-haul-netted on 
this lake, took many massive carp. The hunters, having gone into the forest, killed many 
hares. The dog, having taken fright of the wolf, ran to the people. My father killed a hare, 
having shot from far away. We went out, having dressed warmly. Having taken these books, 
read (pl.) [them].  
 

 
77. СЭТТЭ УОН СЭТТИС УРУОК 

 
 Тыллар 

 
нэһилиэк- nasleg, village, aul 
былаах- flag 
сайабылыанньа- announcement 
ыспыраапка- сertificate 
мунньах- meeting, assembly 
сурук- letter 
уураах- ordinance, bylaw 
ыйыы- indication, precept 
алҕас- mistake, error 
быыбар- elections 
испииһэк- list, record 
бэбиэскэ- summons, writ, subpoena  
көннөр- to correct, to amend  
отчуоттаа- to make a report  
бэрэбиэркэлээ- to verify  
 
 

Remarks on grammar 
 

THE PARTICIPLE OF ENDS. This participle if formed by means of the affix -аары  (-ээри, -оору, 
-өөрү). After a stem ending in a long, wide vowel, as a result of vowel merging the affix will 
be simply -ры. Examples: аһаа - аһаары, үлэлээ - үлэлээри, тохтоо - тохтоору, төлөө - 
төлөөрү; бар - бараары, кэл - кэлээри, олор - олороору, көт - көтөөрү. After diphthongs 
as well, we have simply -ры: ыа - ыары, сиэ - сиэри. 
 
This participle has a negative form, which is formed by means of the affix -маары (-мээри, -
моору, -мөөрү): аһаа - аһаамаары, үлэлээ - үлэлээмээри.  
 
The participle of ends indicates an action that is generally conceived as the goal of another 
action: Аһаары кэллибит - “We came in order to eat”; Үлэлээри бардылар - “They came in 
order to work”; Оһох оҥороору кирпииччэ аҕаллылар - “They brought bricks in order to 



	 184	

make a stove”; Мин күөлгэ кус ытаары киирдим - “I went out on the lake in order to shoot 
ducks”.  
 
Fairly often this participle indicates simply an action that is expected, anticipated, or possible: 
Бу мас охтоору турар - “This tree is going to fall” (“This tree is ready to fall”); Самыыр 
түһээри гыммыт - “The rain is getting ready to come down”; Оҕонньор өлөөрү сытар - 
“The old man is on the brink of dying”; Биһиги бараары олоробут - “We are waiting to go” 
(“We have sat down in order to go”).  
 

77.1. Нэһилиэк Совета 
 

Бөһүөлэккэ совхоз кэнсэлээрийэтин аттыгар Совет дьиэтэ турар. Кини үрдүгэр кыһыл 
былаах баар. Совекка күн аайы элбэх киһи сылдьар. Сорохтор араас ыспыраапка 
ылаллар, сайабылыанньа биэрэллэр. Сорохтор председатели кытта кэпсэтэллэр. Арыт 
Совет дьиэтигэр мунньахтар буолаллар. Совекка күн аайы оройуонтан почта кэлэр. 
Кини хаһыаттары, суруктары, араас ыйыылары, уураахтары аҕалар. Оройуоннааҕы 
Совет нэһилиэк Советын үлэтин мэлдьи салайар, алҕастарын көннөрөр. Оройуонтан 
инструктордар кэлэллэр. Нэһилиэк Совета оройуоҥҥа отчуоттуур. Оскуола Совет 
үлэтигэр көмөлөһөр. Оскуола оҕолоро колхозтарга көмөлөһөллөр. Быыбарга кинилэр 
испииһэк бэрэбиэркэлииллэр, бэбиэскэ таһаллар.  
 
 

77.2. Answer the questions 
 

1. Совет дьиэтэ ханна турарый? 
2. Кини үрдүгэр туох баарый?  
3. Совекка ким сылдьарый?  
4. Дьон онно тугу гыналларый? 
5. Совет дьиэтигэр туох буоларый? 
6. Ороуонтан туох кэлэрый?  
7. Кини тугу аҕаларый?  
8. Оройуоннааҕы Совет тугу гынарый?  
9. Оройуонтан кимнээх кэлэллэрый?  
10. Нэһилиэк Совета ханна отчуоттуур? 
11. Оскуола туохха көмөлөһөр?  
12. Оскуола оҕолоро тугу гынналлар?  
 
 

77.3. Translation 
 

Улахан дьиэ үрдүгэр кыһыл былаах көстөр. Ол дьиэҕэ нэһилиэк Совета баар. Бүгүн 
Совекка мунньах буолла. Мунньаҕы Совет председателэ аста. Мунньах уураах 
таһаарда. Уурааҕы секретарь суруйда. Федот Советтан ыспыраапка ылаары 
сайабылыанньа биэрдэ. Кэскил председатели кытта кэпсэтээри кэллэ. Ньургун 
почтанан сурук уонна бэбиэскэ ылла. Сарсын кооператив Совекка отчуоттуур. Кини 
үлэтин комиссия бэрэбиэркэлээтэ. Быйыл биһиги саҥа Советы быыбардыыбыт. 
Быыбарга нэһилиэнньэ ортотугар улахан үлэ барар. Бу нэһилиэккэ баай совхозтар 
бааллар. Нэһлиэнньэ сүрүн идэтэ - бурдук үүнэрии уонна сүөһү үөскэтин.  
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Бу аты ханна бараары көлүйдүгүт? Маҕаһыыҥҥа тугу ылаары бардыҥ? Ити ынахтары 
ойбоҥҥо уулатаары таһаардылар. Бу массыынаны өрөмүөннээри аҕаллылар. Ол дьон 
бурдук астаары иһэллэр. Эһиги хаһан кии тиэйэ бараҕыт? Ким мас эрбии барар? Эһиги 
тугу үлэлээри кэллигит? Ити уолаттар ханна бараары таҥыннылар? 
 
 

77.4. Rewrite, forming the participle of ends from the verb in parentheses 
 
Оҕолор отоннуу (бар) эрдэ турдулар. Оҕонньор уу (бас) оҕус көлүйэр. Мин сурук 
(суруй) чэрэниилэ ыллым. Биһиги киинэ (көр) киэһэ оскуолаҕа бардыбыт. Аҕам 
мунньахха (бар) эрдэ аһаата. Оһохчуттар оһох (оҥор) кэллилэр. Ийэм миэхэ ырбаахы 
(тик) таҥас ылла. Эһэҥ (илимнээ) күөлгэ киирдэ. Дьон мунньахха отчуот (иһит) 
олороллор. Учуутал эн тэтэрээккин (көннөр) ылла. Мин бу кинигэни оҕолорго (аах) 
ыллым. Дежурнай кылаас испииһэгин (көр) турда.  
 
 

77.5. Compose sentences, placing the predicate in the past or present tense 
 

1. 2. 3. 4. 
Мин отонноору оскуолаҕа бар 
Эн үлэлээри колхозка киир 
Кини үөрэнээри күөлгэ таҕыс 
Биһиги илимнээри ойуурга сырыт 
Эһиги бултаары остолобуойга  
Кинилэр аһаары   

 
1. 2. 3. 4. 

Эн тугу үлэлээри олор 
Кини ханна көрөөрү тур 
Эһиги  бултаары бар 
Кинилэр  суруйаары кэл 

 
 

77.6. Complete the sentences 
 
Мин үлэҕэ бараары ______. Аҕам мас хайытаары ______. Сүөһүлэр аһаары ______. 
Ынахтарбыт уулаары ______. Оҕолор оонньоору ______. Уол сурук ыытаары ______. 
Остуорас оһох оттоору _____. Сайаана муостаны суйаары ______. Дьахталлар ынах 
ыары ______. Үлэһиттэр сынньанаары _______. Бу оҕо үүт иһээри ______. Эбэм 
сылабаар оргутаары ______. Дьоннор чэй иһээри ______. Аҕаһым хаһыат ааҕаары 
______. 
 

77.7. Translate into Sakha 
 

The house of the Soviet is big and new. Above the house there is a red flag. Today there is a 
big meeting here. They are listening to a report of the Soviet. In the morning the mail arrived 
from the region. I received newspapers and letters. The village Soviet received new precepts 
and ordinances. An instructor came from the region. He is present at the meeting. Our 
village's Soviet works well. It leads the sovkhozes well, helps them, corrects their mistakes.  
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My father went to the Soviet in order to speak with the leader. He received a certificate in 
order to go to the city. He will bring flour, meat, and butter to the market. Your (sing.) father 
is harnessing the horse in order to carry grain to the mill. My mother gets up early every day 
in order to milk the cows. Keskil is going to the post office in order to send a letter. Sayaana 
went to the teacher in order to take a book from him. I lit the lamp in order to read the 
newspaper. My grandmother brought water in order to boil the samovar.  
 

78. СЭТТЭ УОН АХСЫС УРУОК 
 

Тыллар 
 

кулууп- club 
саала- hall 
куруһуок- circle, group 
үҥкүү- dance 
ыччат-youth 
ырыа- song 
хартыына- picture, painting 
бырааһынньык- holiday 
биэчэр- evening event, soirée 
дакылаат- report 
оонньуу- game 
билиэт- ticket 
биллэрии- annnouncement 
үҥкүүлээ- to dance 
киэргэт- to decorate 
 

78.1. Кулууп 
 

Биһиги кулууппут бөһүөлэккэ саамай улахан дьиэҕэ баар. Кини саалатыгар икки сүүс 
киһи киирэр. Онно биэчэрдэр, улахан мунньахтар буолаллар. Кулуупка араас 
куруһуоктар үлэлииллэр. Драматическай куруһуок спектакль туруорар. Хор уонна 
музыка куруһуоктара концердары тэрийэллэр. Үҥкүү куруһуога эдэр ыччаттары 
үҥкүүгэ үөрэтэр. Бырааһынньык аайы кулуупка биэчэр буолар. Онно дакылаат 
кэниттэн ырыа, музыка, спектакль, үҥкүү буолар. Нэдиэлэ аайы кулуупка киинэ 
көрдөрөллөр. Билигин кулууп Пиэрибэй Маайга бэлэмнэнэр. Кулууп дьиэтин 
киэргэтэллэр. Улахан биллэрии таһаардылар.  
 
 

78.2. Answer the questions 
 

1. Кулууп ханнык дьиэҕэ баарый? 
2. Кини саалатыгар хас киһи киирэр? 
3. Онно туох буоларый? 
4. Кулуупка туох үлэлиирий? 
5. Куруһуоктар тугу гыналлар? 
6. Бырааһынньык аайы кулуупка туох буоларый?  
7. Онно тугу тэрийэллэр? 
8. Нэдиэлэ аайы кулуупка тугу көрдөрөллөр? 
9. Билигин кулууп туохха бэлэмнэнэр?  
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10. Онно тугу гыналлар? 
 

78.3. Translation, 
 

Ити турар улахан дьиэҕэ кулууп баар. Драматическай куруһуок бэлэмнээбит спектакла 
сарсын турар. Хор куруһуогун чилиэннэрэ билигин ыллыы кэллилэр. Балтым бу 
куруһуокка сылдьан, элбэх ырыаны биллэ. Биһиги киэһэ кулуупка үҥкүүлүү барабыт. 
Оскуола директора кулуупка дакылаат оҥоро барда. Бу дьон ол дакылаакка бараары 
олороллор. Ити оҕолор кулуубу киэргэтэргэ көмөлөһөллөр. Кулууп тэрийэр 
биэчэрдэрин нэһилиэнньэ олус таптыыр. Бырааһынньык аайы кулуупка кыра 
оҕолордуун, кырдьаҕас дьоннордуун бары кэлэллэр. Бүгүн кулуупка киинэ буолар дуо? 
Чэ, барыах эрэ! Эһиги ханнык куруоһоктарга сылдьаҕыт? Спектакльга ким 
оонньууруй? Миэхэ билиэттэ ылыҥ. Оҕолоор! Бүгүн кулуупка үчүгэй дакылаат буолар, 
баран истиҥ. Куруһуогу сарсын кулуупка ыҥырыҥ. Эһиги биллэриитэ ыйааҥ! Ол 
былааҕы дьиэҕэ саайыма, таһырдьа ыйаа! 
 
 

78.4. Add words to complete the sentences 
 

_____ от сиэри _____. 
ынах ыы _____. 
от тиэйэн _____. 
сүгэ ылан _____. 
таҥас сууйа _____. 
чэй оргута _____. 
күөлгэ балыктыы _____. 
совкозка үлэлии _____. 
кулуупка сылдьан _____. 
ойуурга отоннуу _____. 
ыспыраапка ыла _____. 
отчуот оҥоро _____.  
тэтэрээти бэрэбиэркэлии _____. 
музыка истээри _____. 
сүөһү аһата _____. 
бурдук астаары _____. 
миэлиҥсэҕэ бараары _____. 
сурук ыытаары _____. 
ырбаахы тигээри _____.  
үлэҕэ бараары _____. 
кус ытаары _____. 
олус сылайан _____. 
түргэнник хааман _____. 
эрдэ туран _____.  
 
 

78.4. Compose sentences, using various forms of the participle and the predicate as 
appropriate 

 
1. 2. 3. 4. 

Мин кулуупка көмөлөс бар 
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Эн  колхозка сырыт кэл 
Кини оскуолаҕа үҥкүүлээ сырыт 
Биһиги Совекка үлэлээ  
Эһиги биэчэргэ үөрэн  
Кинилэр мунньахха   
 

1. 2. 3. 4. 
Эн ханна үлэлээ кэл 
Кини тугу бултаа бар 
Эһиги   көр  
Кинилэр  оонньоо  
 
 

78.5. Translate into Sakha 
 
The teacher went to the club in order to make a report (дакылаат). After the report there will 
be a concert and a movie. The schoolchildren sing and play well. The drama circle is 
preparing a good show for the holiday. The children are preparing music and singing. By the 
door a large announcement hangs. These children are getting ready to go to the club (are 
sitting in order to go). I am going to listen to music. Keskil came to work in the drama circle. 
Sayaana is hanging an announcement (stands hanging). Tomorrow in the club there will be a 
meeting. At this meeting the leader of the Soviet will make a report (отчуот). They brought 
us a letter and a summons. Your (sing.) father went to pick up a certificate. The secretary is 
reading the declaration. The teacher verified the notebooks and corrected the mistakes. Who 
is going to the club today to see the movie? Do you (sing.) have a ticket? What picture is 
showing? When will the play be? Are (sing.) you playing in this show? Who is in the choir? 
What songs are they singing there? Where is that music playing? Do you (pl.) have a large 
musical circle? Will there be dances today? Are you (pl.) going to dance?  
 
 

79. СЭТТЭ УОН ТОХСУС УРУОК 
 

Тыллар 
 

боппуруос- question 
ыйытыы- questioning, interrogation 
итэҕэс- insufficiency 
хаһаайыстыбаннай- agricultural, related to people's economy  
маассабай- mass (adj.), massive 
сырдатыы- enlightenment, enlightening 
тал- to select 
ыйыт- to ask 
куоластаа- to vote 
үлэ туһунан- about work 
сыаналаа- to appreciate, to evaluate, to assess 
ый- to indicate 
боротокуол- protocol 
 
 

Remarks on grammar 
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UNDERSTANDING SERVICE VERBS. In a number of situations there is a handful of Sakha verbs 
that do not have an indpenedent meaning, but rather serve to complete or to modify the 
meaning of other words. Verbs that are used in this way are known as “service verbs”. Some 
service verbs always or almost always have a service function (эт, эр, гын, буол): Мин кыра 
этим - “I used to be small”, Күн тахсан эрэр - “The sun is going down now”, Бараары 
гынным - “I got ready to go”, Эн учуутал буолуоҥ - “You will be a teacher”.  
 
Other verbs have a wider indepenendent function alongside their function as service verbs. In 
such cases the service function amounts to only a singular instance of their use in speech. For 
example, the verb тур (to stand, to stand up), in its service function expresses the idea of 
continuity or constancy in some other action: Самыыр түһэ турар - “The rain just keeps 
falling”, Эһиги бара туруҥ - “You are going (and you're not stopping)”.  
 
Let us consider the meaning of some of the other widely used service verbs. 
 
1. Эр - used only in a service function. Signifies the beginning or continuation of another 
action: Оҕо утуйан эрэр - “The child is falling asleep (has started to fall asleep)”; Эһиги 
суруйан эриҥ - “You, keep writing”.  
2. Түс - “to fall”. In its service function this verb signifies incompleteness, and also the short 
duration or suddenness of an action: көрө түс - “to take a look”, кэпсии түс - “to chat a bit”, 
Суруйа түстүм - “I wrote a bit”, Кини хаһыытыы түстэ - “He let out a cry”. 
3. Хаал - “to remain”. In its service function this word signifies the completion or finished 
state of another action: Ынаҕым өлөн хаалла - “My cow died”, Мин баран хаалыам - 
“That's it I'm going”, Ыппыт утуйан хаалла - “Our dog done fell asleep”. 
4. Кэбис - “to throw”, “to hurl”. In its service function this verb indicates the categoricity or 
decisiveness of another action. сиэн кэбис - “to eat right up”, сотон кэбис - “to erase”, 
Умнан кэбистим - “I completely forgot”.  
5. Гын - “to do”. This verb has practically no independent meaning. It serves to express 
predication, signifying an action in the most general and abstract way: Ол киһини үлэһит 
гыннылар - “They made that person into a worker”; Аты миэхэ бүгүн баар гын - “Get me a 
horse today!”, Бараары гынабын - “I'm fixing to leave”, Кини өлөөрү гыммыт - “She's on 
the verge of dying”.  
 
The participle баран (from бар - “to go”, “to leave”) is frequently used in a service function 
to indicate the completion of a prior action: аһаан баран - “after eating”, Сотон баран уур - 
“Wipe it and put it down”, Үлэлээн баран кэллилэр - “Having done their work, they left”.  
 
 

79.1. Мунньах 
 

Бүгүн кулуупка улахан мунньах буолла. Көрөр боппуруоһунан Совет отчуота турда. 
Мунньаҕы Совет председателэ аста. Боротокуолу суруйарга икки секретары таллылар. 
Бастаан мунньаҕы салайар председатели талыллар. Боротокуолу суруйарга икки 
секретары таллылар. Онтон Совет председателигэр отчуоттуурга тыл барда. Кини өр 
кэпсээтэ. Бастаан кини кампаниялар тустарынан, онтон хаһаайыстыбаннай, маассабый, 
сырдатыы уонна да атын үлэ туһунан эттэ. Дьоннор элбэх ыйтыыны биэрдилэр, онтон 
тыл ылан эттилэр. Киһи үксэ Совет үлэтин үчүнэйинэн сыаналаан эттэ. Үлэ 
итэҕэстэрин, алҕастарын эмиэ ыйдылар. Онтон биир секретарь уурааҕы аахта, ону бары 
куоластаатылар.  
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79.2. Answer the questions 
 

1. Кулуупка бүгүн туох буолла? 
2. Туох боппуруоһу көрдүлэр? 
3. Мунньаҕы ким аста?  
4. Мунньахха кими таллылар?  
5. Онтон кимиэхэ тыл барда?  
6. Совет председателэ туох туһунан кэпсээтэ?  
7. Дьоннор тугу гыннылар?  
8. Совет үлэтин хайдах сыаналаатылар?  
9. Үлэ тугун ыйдылар? 
10. Секретарь тугу аахта?  
11. Ону дьон хайаатылар?  
 
 

79.3. Translation 
 
Бүгүн биһиэхэ кылаас мунньаҕа буолар. Онно маннык бопуруостары көрүөхпүт: 1. 
Дьиссипилиинэ туһунан. 2. Куруһуоктар тустарынан. 3. Арааһынай. Мунньах 
председателинэн Митяны талыахпыт. Оскуола нэһилиэккэ сырдатыы уонна маассабай 
үлэни ыытар. Сарсын Совекка оскуола отчуотун көрөллөр. Уруокка сылдьан баран, 
биһиги онно барыахпыт. Кылааска уруок бара турар. Учуутал, оҕолору ыйытан бараан, 
сыана туруорар. Таһырдьа хаар түһэн эрэр. Күн киирэн хаалла. Хараҥа буолан эрэр. 
Оҕобут утуйан хаалла. Мин кыратык ааҕа түстүм уонна эмиэ утуйан хаалым. Дьон 
сарсыарда туран, таҥнан, суунан, аһаатылар. Аһаан баран бары онно-манна бардылар. 
Аҕам таһырдьа хаар күрдьэ сылдьар. Хаар түһэ турар. Мин, суумкабын илиибэр тутан, 
оскуолабар хаама турдум. Эн ити ханнык кинигэни ааҕан эрэҕин? Мин кинигэм ханна 
баран хаалла? Оскуолаттан кэлэн баран тугу гынаҕын? Ити уол туох испииһэгин 
суруйа олорор? Бу оҕо харандааһы ханна гынан кэбистэ? Эһиги ханна бараары 
гынаҕыт?  
 
 

79.4. Complete the sentences 
 

_____ бараары гыннылар. 
_____ сиэн эрэр. 
_____ сүүрэ турдулар. 
_____ түһэн хаалла.  
_____ кэлэн баран _____. 
_____ отчуоттаан баран _____. 
_____ сиэн кэбистэ. 
_____ үлэлээн эрэр.  
_____ ытыраары гынар. 
_____ көрөн баран _____. 
_____ баайан кэбистибит, _____ оонньоон эрэр.  
 

 
79.5. Compose sentences, putting the service verb in the appropriate form 

 
1. 2. 3. 4. 
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Ыт үлэҕэ сиэн эр 
Ынах киинэҕэ иһэн кэбис 
Кутуйах хорооҥҥо киирэн хаал 
Оҕо эти баран  
Дьоннор килиэби   
Оҕолор үүтү   
 оту   

 
1. 2. 3. 4. 

Мин кыратык үлэлии түс 
Эн мэлдьи оонньуу тур 
Кини  ааҕа  
Биһиги  бара  
Эһиги  суруйа  
Кинилэр  ыйыта  
 

 
79.6. Translate into Sakha 

 
Today there will be a meeting in the club. At the beginning they will elect a representative 
and a secretary. Then the representative of the Soviet will give a report. He will speak of the 
work of the Soviet. They will give him numerous questions. Then, having taken their turn 
[“having taken the word” (compare: ayant pris la parole)], they will speak. The secretary will 
read an ordinance, and everyone will vote. The school helps the Soviet. It carries out 
enlightening labor. The schoolchildren work in the club. They participate (сылдьаллар) in 
various circles.  
 
Will you (sing.) go to the meeting? What will you (sing.) do, having come from the meeting? 
Will you (sing.) go see a movie? Where are you (pl.) getting ready to go (бараары гынаҕыт) 
now? What is that boy getting ready to read? Will you (sing.) sit here a bit? Drink (sing.) 
some tea. Talk (sing.) with me. Take (sing.) [your] hat right off. Keep (pl.) working. Close 
(pl.) the door thoroughly. Who has started to work there? Where have you (pl.) started to take 
this grain? Is the snow continuing to fall, or not? Who quite let this horse out?  
 
 

80. АҔЫС УОНУС УРУОК 
 

80.1. Translation 
 

1. Сэтинньи, ахсинны, тохсунньу, олунньу, кулун тутар - кыһыҥҥы ыйдар. Муус 
устарга маҥнайгы көтөрдөр кэлэллэр. Ыам ыйыгар дьон кустуу, хаастыы бараллар. 
Ыам ыйын уон бэһис күнүгэр мин биир түүн икки куһу өлөрдүм. Бэс ыыйгар оҕолор 
сөтүөлүүллэр. От ыйыгар сүрдээх куйаас буолар. Атыльах ыйыгар биһиги отонноон 
сиибит. Сайын биирдэ үс хонукка улахан самыыр түстэ. Окко үлэлиир дьон онно 
сынньаннылар. Хомуурга биһиги күн аайы уон түөрт - уон алта чаас үлэлиибит. 
 
2. Бу баай улахан совхоз. Киниэхэ ыыр ынах, көлүйэр ат уонна араас массыына элбэх. 
Бааһынаҕа ыһар, быһар массыыналар уонна комбайннар үлэлииллэр. Ходуһаҕа охсор 
уонна мунньар массыыналар үлэлииллэр. Совхоз үүнүүтэ сыл аайы үчүгэй. Кини үлэни 
үчүгэйдик тэрийэр. Совхозка элбэх бастыҥ үлэһиттэр бааллар. Үлэҕэ дьиссипилиинэ 
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үчүгэй. Дьон хойутаабаттар, күнү көтүппэттэр. Киһи барыта элбэх бородууктаны, 
харчыны ылар. Хомуурга мин от мунньабын. Куйааска инчэҕэй от сотору куурар. Эр 
дьон бугуллууллар уонна от кэбиһэллэр. Хомуурга социалистическай куоталаһыыны 
киэҥник  ыыталлар.  
 
3. Биһиги оройуоммутугар нэһилиэнньэ бурдук үүнэрэн уонна сүөһү үөскэтэн олорор. 
Ол кини сүрүн идэлэрэ буолаллар. Оройуоҥҥа хас да мастерской уонна хас да балыыһа 
баар. Оройуоннааҕы Совет бүтүн оройуон олоҕун салайар. Нэһилиэктэр Советтара 
киниэхэ отчуоттууллар, киниттэн ыйыылары ылаллар. Кини үлэ алҕастарын көннөрөр, 
итэҕэстэрин ыйар. Нэһилиэккэ араас сырдатыы үлэни кулууптар уонна оскуолалар 
ыыталлар. Ол үлэҕэ учууталлар улаханнык көмөлөһөллөр.  
 

80.2. Vocabulary review 
 

Write out the new vocabulary words from Lessons 71-79. Divide then nouns under the 
following headings: TIME, LIFE ON THE SOVKHOZ, COMMUNAL LIFE. Write out the remaining 
words according to the usual categories (see Lesson 20). Make sure you know all of the words 
in all four dimensions.  
 

80.3. Grammar review 
 

1.1. Form the present and past  active participles, affirmative and negative, of the following 
verbs: хойутаа, сүбэлээ, оттоо, төлөө, көтүт, толор, ыыт, хайыт, тас, сынньан, сылай, 
үөскэт, бэчээттээ, бугуллаа, үүннэр, көннөр, киэргэт, ый. 
 
1.2. Compose ten sentences, incorporating participles formed from these verbs.  
 
2.1. Form the transgressive participles, with the affixes -ан, -ыы (-а), and -аары, of the 
following verbs: куоластаа, бэрэбиэркэлээ, оонньоо, сыаналаа, ыйыт, тал, тиэй, көр, бул, 
кэт, тут, эрбээ, хайыт, кэрт, сынньан, тэрий, сот, толор, куоталас, суун. 
 
2.2. Compose ten sentences, incorporating transgressive participles formed from these verbs.  
 
3. Compose six sentences using the service verbs эр, хаал, кэбис in connection with the 
connective transgressive participle; four sentences using the service verbs тур and түс in 
connection with the combined transgressive participle; and four sentences using the verb гын 
with the participle of ends (-аары). 
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