Answers
1.1. Translation
This is a classroom. Here is a table, a chair, a bench. There stands a stove. This is a door. Here
sits Ñurgun. There sits Kaskil. There stands Ayaana. Ayaana, come, sit here. Naryya, go,
stand there. What is this? It is a classroom. What is here? Here is a table, a chair, a bench.
There is a window. Where is the door? Here is the door. Who is sitting here? Here sits
Ñurgun. Where is Sayaana sitting. Sayaana is sitting there. Is Ayaana sitting? No, Ayaana is
standing. Who is standing there? Sayaana is standing there. Is Ayta here? No, Ayta is not
here.
1.2. Compose questions and answer them
Остуол ханна баар?
Олоппос ханна турар?
Түннүк ханна баар?
Аан ханна баар?
Оһох ханна турар?
Остуол манна баар.
Олоппос онно турар.
Түннүк манна баар.
Аан онно баар.
Оһох манна турар.
Манна ыскамыайка баар дуо?
Онно оһох баар дуо?
Манна аан баар дуо?
Онно түннүк баар дуо?
Суох, манна ыскамыайка суох.
Онно оһох баар.
Суох, манна аан суох.
Онно түннүк баар.
1.3. Translate into Sakha
Бу тугуй? Бу оһох. Онно туох турар? Онно остуол турар. Онно ким олорор? Онно
Ньургун олорор. Каскил ханна баар? Каскил онно турар. Манна Айаана баар? Айаана
манна суох. Манна Айта баар? Айта онно олорор. Онно ким турар? Онно Сайаана
турар.
Нарыйа, бар, онно олор. Кэл, Сайаана, манна олор.
2.1. Read and translate
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In the classroom there stand one stool, three chairs. There are one door, two stoves, five
windows. There are two closets. In the classroom there stand many benches. On one bench
two people sit. On the table there are four books and five pencils. Kaskil sits in a chair. One
boy stands and reads.
How many windows are there in this classroom? In this classroom there are five windows.
One person sits on this bench. What is that girl doing? That girl is writing. What is in this
cabinet? Books are in this cabinet. Are there many books in the cabinet? There are many
books in the cabinet. Where is the pencil? The pencil is on the table. Where did Kaskil go? He
is sitting in the classroom. What is that person doing? He is reading. Who has come? Ñurgun
has come.
Come, sit in this chair and read. Ayaana, sit on that bench and write. Ñurgun, come here.
Kaskil, sit there.
2.2. Compose sentences and translate them
Бу кылааска икки түннүк баар.
Ити ыскаапка биир кинигэ турар.
Ол паартаҕа түөрт уол олорор.
Бу остуолга биэс харандаас баар.
Ол олоппоско биир кыыс олорор.
In this classroom there are two windows.
In that cabinet stands one book.
On that bench sit four boys.
On this table are five pencils.
In that chair sits one girl.
Кылааска ким баарый?
Остуолга туох турарый?
Ыскамыайкаҕа ким олороруй?
Ыскаапка туох турарый?
Кылааска туох турарый?
Остуолга ким олороруй?
Who is in this classroom?
What is standing on the table?
Who is sitting on the bench?
What is standing in the cabinet?
What is standing in the classroom?
Who is sitting on the table?
2.3. Translate into Sakha
Кылааска ким баар? Кылааска элбэх киһи баар. Каскил ханна баар? Каскил кылааска
олорор. Кылааска туох баар? Кылааска биир остуол, үс олоппос, биир ыскаап уонна
элбэх түннүк. Оһох ханна турар? Онно оһох баар. Остуолга туох баар? Остуолга кинигэ
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уонна харандаас. Бу туох? Бу аан. Ыскамыайкаҕа ким олорор? Онно биир кыыс олорор.
Айаана ханна баар? Айаана барда.
2.4. Find all the words in Lesson Two with affixes
кылааска
остуолга
олоппоско
паартаҕа
баарый
олороруй
турарый
3.1. Read and translate
Many people study in this school. Kaskil is also here. He sits in the classroom. The ink-pot
stands on the bench, the notebook and pen lie [on it]. Kaskil is reading a book. The teacher
sits in a chair. On the table are a book, a pencil, and a notebook. Kaskil, stand and read!
Kaskil is reading. He reads well. Ayaana, read! Ayaana is also reading. She reads poorly.
Sayaana, go to the board! Sayaana goes to the board. She stands and writes next to the board.
Sayaana writes well. She studies well.
There is a good school. That is a bad pencil. Here lies a good pencil. This pen is good, that
pen is bad.
3.2. Answer the questions
Бу оскуолаҕа элбэх киһи үөрэнэр. Каскил бу оскуолаҕа эмиэ үөрэнэр. Паартаҕа
чэрэниилэ иһитэ турар, тэтэрээт уонна уруучука сыталлар. Каскил кинигэ ааҕар.
Остуол аттыгар учуутал олорор. Остуолга кинигэ, харандаас уонна тэтэрээт баар.
Каскил үчүгэйдик ааҕар. Айаана эмиэ ааҕар. Кини куһаҕаннык ааҕар. Сайаана дуоскаҕа
барар. Кини дуоска аттыгар турар уонна суруйар. Сайаана үчүгэйдик суруйар.
Каскил кылааска олорор. Тэтэрээт паартаҕа сытар. Чэрэниилэ иһитэ паартаҕа турар.
Дуоска аттыгар Сайаана турар. Остуол аттыгар учуутал олорор.
3.3. Compose sentences
Учуутал олоппоско олорор.
Каскил оскуолаҕа үөрэнэр.
Кинига остуолга сытар.
Чэрэниилэ иһитэ паартаҕа турар.
Тэтэрээт остуолга баар.
Манна икки кинигэ баар.
Онно үс тэтэрээт сытар.
Оскуолаҕа элбэх кыыс үөрэнэр.

3

Остуолга куһаҕан харандаас сытар.
Кылааска икки учуутал турар.
Ыскамыайкаҕа үчүгэй уол олорор.
Бу кыыс хайдах ааҕарый?
Ити уол хайдах үөрэнэрий?
Каскил хайдах суруйарый?
3.4. Translate into Sakha
Каскил ханна үөрэнэрий? Кини оскуолаҕа үөрэнэр. Кини хайдах үөрэнэрий? Кини
үчүгэйдик үөрэнэр. Кылааска ким баарый? Кылааска элбэх уол уонна кыыс баар.
Учуутал ханна баарый? Кини остуол аттыгар олоппоско олорор. Остуолга туох баар?
Остуолга чэрэниилэ иһитэ, тэтэрээт уонна уруучука баар. Ыскамыайкаҕа ким
олорорый? Ыскамыайкаҕа каскил уонна Айаана олорор. Дуоска аттыгар ким турарый?
Дуоска аттыгар Сайаана турар. Кини тугу гынарый? Кини суруйар. Кини хайдах
суруйарый? Кини үчүгэйдик суруйар. Бу харандаас үчүгэй, ол харандаас куһаҕан.
Ыскаапка үчүгэй кинигэ баар. Остуолга кинигэ сытар. Кини эмиэ үчүгэй.
3.5. Find five words with back vowels, and five with front vowels
Back
оскуола
уруучука
учуутал
куһаҕан
сытар
Front
тэтэрээт
чэрэниилэ
үөрэнэр
үчүгэйдик
эмиэ
3.6. Add an interrogative affix
Манна ким турарый?
Онно туох сытарый?
Бу ким олорорый?
Манна ким үөрэнэрий?
Ким суруйарый?
Ким ааҕарый?
4.1. Translation
Is this school large, or small? This school is large. Do girls study in this school, or boys? Both
girls and boys study here. Is there one teacher here, or are there several? There are several

4

teachers here. Does that teacher know Sakha? He knows Sakha well. Is there a Sakha lesson
today? Today there is both a Sakha lesson, and a Russian lession. Did Kaskil come to the
lesson today? Kaskil is here, he is sitting on that bench. How does he study Sakha? He studies
Sakha well. Which girl is standing there? That is Ayaana. She is also studying Sakha. She
knows Sakha well. Say it in Sakha: What is this? This is a pencil. Which pencil? This is the
red pencil? How is that blackboard? That blackboard is black. Where is the corner? The
corner is there. What stands in the corner? A strove stands in the corner. What is next to the
stove? The door is next to the stove. Where does the blackboard stand? The blackboard stands
in the corner.
4.2. Pronunciation exercise
4.3. Compose five sentences
Оскуолаҕа үс улахан остуол турар.
Остуолга икки кыһыл харандаас сытар.
Муннукка биир хара оһох турар.
Муостаҕа түөрт кыра олоппос турар.
Кылааска биэс улахан түннүк баар.
4.4. Add an interrogative affix to the predicate
Каскил хайдах үөрэнэрий?
Айаана тугу билэрий?
Сайаана хайдах олороруй?
Кнингэ ханна сытарый?
Аан ханна олороруй?
4.5. From the verb stem in parentheses, give the third-person present singular using the
affix -ар
Остуолга чэрэниилэ иһитэ турар. Паартаҕа биир тэтэрээт сытар. Каскил олоппоско
олорор. Учуутал тэтэрээт көрөр. Айаана үчүгэйдик үөрэнэр. Бу кыыс сахалыы
үчүгэйдик билэр. Кини сахалыы ааҕар уонна суруйар.
4.6. Translate
You all, look at the board! Kaskil, you look as well. Everybody sit and write! Ayaana and
Sayaana, come here, stand next to the board! Write on the board. Kaskil and Tuyaara, read!
4.7. Translate into Sakha
1. Бу кылааска элбэх дьон үөрэнэр. Бу кылаас улахан. Манна элбэх ыскамыайка уонна
паарта турар. Кылааска биир улахан дуоска, биир кыра остуол уонна үс олоппос турар.
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Муннукка улахан маҥан оһох баар. Аан аттыгар хара ыскаап турар. Кылааска биэс
улахан түннүк баар.
2. Каскил ыскамыайкаҕа олорор. Кини сахалыы үөрэнэр. Кини сахалыы үчүгэйдик
ааҕар уонна суруйар. Ыскамыайкаҕа чэрэиннлэ иһитэ турар уонна тэтэрээт сытар.
Айаана эмиэ ыскамыайкаҕа олорор уонна суруйар. Кини эмиэ сахалыы үчүгэйдик
билэр. Учуутал олоппоско олорор. Кини тэтэрээт көрөр.
5.1. Studies
In the Soviet Union all people study. Little children study at the elementary school. Big
children and young adults study at the middle school, the technical college, the high school.
Adults study at the night school. There, men, women, and old people study.
This woman studies at the night school. Her name is Sayaana. That man also studies there.
His name is Keskil. At this school they study Sakha and Russian. That old man converses in
Russian well. That old lady knows Sakha.
5.2. Answer the questions
Советскай Союзка киһи барыта үөрэнэр.
Кыра оҕо начальнай очкуолаҕа үөрэнэр.
Улахан оҕо уонна эдэр киһи орто оскуолаҕа, техникумга, үрдүкү оскуолаҕа үөрэнэр.
Киэһэҥҥи оскуолаҕа улахан киһи үөрэнэр.
Бу дьахтар киэһэҥҥи оскуолаҕа үөрэнэр.
Бу дьахтар аата Сайаана.
Ити киһи аата Кэскил.
5.3. Compose sentences
Тэтэрээттэр манна сыталлар.
Түннүктэр онно бааллар.
Остуоллар кылааска тураллар.
Харандаастар остуолга сыталлар.
Оҕолор ыскаапка олороллор.
Эмээхсин ханна баарый?
Оҕолор ханна баалларый?
Дьахтар ханна турарый?
Оҕонньор ханна олороруй?
Олоппостор занна туралларый?
Ити кыс сахалыы билэр.
Бу уол нууччалыы кэпсэтэр.
Ол оҕолор сахалыы билэллэр.
Бу оһохтор улаханнар.
Ити түннүк кыра.
Ол кинигэлэр үчүгэйдэр.
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5.4. Rewrite in the plural form
Манна оҕолор олороллор. Бу оҕолор үөрэнэллэр. Ити оһохтор маҥаннар. Ол
дуоскалар харалар. Бу кинигэлэр үчүгэйдэр. Олоппостор кыралар, остуоллар
улаханнар. Учууталлар кылаастарга бааллар. Кинилэр нууччалыы кэпсэтэллэр.
Ыскааптарга кинигэлэр сыталлар. Түннүктэр кыралар, ааннар улаханнар.
5.6. Translate into Sakha
Ол оҕолор барыта үөрэнэллэр. Учуутал остуол аттыгар олорор, оҕолор
ыскамыайкаҕа олороллор. Бу уол аата Кэскил. Ол кыыс аата Айаана. Остуолга
тэтэрээттэр, уруучукалар, харандаастар уонна кинигэлэр сыталлар. Харандаастар
кыралар, уруучукалар маҥаннар. Бу үчүгэй харандаас. Ити кинигэлэр бары үчүгэйдэр.
Бу эмээхсин сахалыы билэр? Ол оҕонньор сахалыы кэпсэтэр? Бу эр киһи суруйар?
Ити дьахтар ааҕар? Бу оҕолор тугу гыналлар? Ити кыыс хайдах үөрэнэр? Ол уол
аата кимий?
6.1. At home
This is a house. A family lives there. In this hourse there are three rooms. In two rooms
there stand beds. In one room there is a big table. On the table stands a lamp. Next to the
table a man is reading the newspaper. A woman is reading a book. Next to her sit two
small children. A young person is also reading a book. He studies at the technical college.
A girl is writing. She studies at the school Next to the stove sits an old man. In the bed
lies an old woman.
Old woman, get up, don't sleep! Come, eat! Children, eat too! Everyone sits down and
sleeps. The boy eats quickly. The old woman eats slowly. The old man also eats slowly.
The people eat and go to sleep. The adults go to sleep late and get up early.
Do not eat fast, eat slowly! Do not look there, look here! Do not (pl.) sit there, sit here! Get up
early and go to school quickly. Do not sit on the table, sit in the chair. Everybody stand up!
Everybody sit down! Write well, do not write poorly. You, write well too. Do not speak in
class. You, do not speak either.
6.2. Pronunciation exercise
6.3. Answer the questions
Бу дьиэҕэ биир кэргэн олорор.
Манна үс хос баар.
Хосторго ороннор бааллар.
Остуолга лаампа турар.
Остуол аттыгар биир эр киһи олорор.
Кини хаһыат ааҕар.
Уонна биир дьахтар баар.
Кинилэр ааҕаллар.
Эдэр киһи техникумҥа үөрэнэр.
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Кыыс оскуолаҕа үөрэнэр.
Оһох аттыгар кырдаҕас оҕонньор олорор.
Ороҥҥо эмээхсин сытар.
Уол түргэнник аһыыр.
Эмээхсин уонна оҕонньор бытаннык аһыыллар.
Оҕолор эрдэ утуйаллар.
Улахан дьон хойут утуйаллар.
6.4. Compose sentences
Эн үчүгэйдик суруй.
Эһиги куһаҕаннык суруймаҥ.
Эн түргэнник ааҕыма.
Эһиги бытаннык аҕыҥ.
Эн бытаннык аһаа.
Эмээхсин хайдах ааҕар?
Уол хайдах суруйар?
Оҕонньор хайдах кэпсэтэр?
Кыыс хайдах аһыыр?
Оҕолор хайдах үөрэнэлэр?
Дьоннор хайдах олороллор?
Уол хайдах көрөр?
Эмээхсин куһаҕаннык ааҕар.
Уол түргэнник суруйар.
Оҕонньор бытааннык кэпсэтэр.
Кыыс үчүгэйдик аһыыр.
Оҕолор куһаҕаннык үөрэнэлэр.
Дьоннор үчүгэйдик олороллор.
Уол түргэнник көрөр.
6.5. Use the negative form of the verb
Эрдэ турума. Түргэнник барыма. Бытаннык ааҕымаҥ. Маана сытымаҥ. Онно көрүмэ.
Дуоскаҕа суруйма. Оһох аттыгар турумаҥ. Дьиэҕэ олорума. Манна кэлимэҥ. Түргэнник
аһаама.
6.6. Translate into Sakha
Бу дьиэҕэ биир улахан кэргэн олорор. Манна оҕо элбэх. Бу оҕонньор үчүгэйдик
нууччалыы уонна сахалыы билэр. Кини хаһыат ааҕар. Бу кыыс үчүгэйдик ааҕар. Кини
үчүгэйдик уонна түргэнник ааҕар. Ол кыыс кыра. Кини бытаннык ааҕар. Оҕолор эрдэ
оскуолаҕа бараллар.
Бары туруҥ! Олоруҥ. Кэскил, дуоскаҕа бар! Дуоскаҕа суруй, бары көрүҥ. Түргэннк
суруйма, бытаннык суруй. Бары ааҕымаҥ, эн аах.
7.1. Conversation
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“Are your grandfather and grandmother alive?”
“They are.”
“Are they old?”
“They are old.”
“Do they work?”
“My grandather is old, but he works. My grandmother is ill.”
“Where does your father work?”
“My father works at the kolkhoz.”
“What does your mother do?”
“My mother also works at the kolkhoz.”
“Does your mother read or write?”
“She both reads and writes.”
“Does she know Russian?”
“She also knows Russian.”
“Where does Keskil's father work?”
“He is a tractor-driver.”
“Does his mother work?”
“Keskil's mother, grandfather, and grandmother all work.”
7.2. In the evening
In the evening all the people sit at home. My father reads the newspaper and speaks, the
grown-ups listen. The children read their lesson and write. My grandmother speaks, the little
girl listens. Everyone eats late and goes to bed. The children go to bed quickly. They go to
school early in the morning.
7.3. Compose sentences
Мин эһэм колхозка үлэлиир.
Эн аҕаҥ остуолга олорор.
Кини ийэтэ ороҥҥо сытар.
Мин тэтэрээтим ыскаапка сытар.
Эн кинигэҥ остуолга баар.
Кини эбэтэ оскуолаҕа үлэлиир.
7.4. Rewrite the sentences
Мин аатым Кэскил. Ити уол эбэтэ ыалдьар. Бүгүн мин аҕам оскуолаҕа барар. Сарсын
эн эһэҥ колхозка барар. Сайаана ороҥҥо бу турар. Эн остуолуҥ онно турар. Ити
дьахтар оҕото манна үөрэнэр. Бу дьиэ аана икки. Ол оҕонньор уола үс. Эн уолуҥ
үчүгэйдик үөрэнэр.
My name is Keskil. That boy's grandmother is ill. Today my father is going to the school. In
the morning your grandfather is going to the kolkhoz. Sayaana's bed stands here. Your table
stands there. That woman's child studies here. This house has two doors. That old man has
three boys. Your boy studies well.
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7.5. Translate and write out from memory
Оскуола. Кылаас. Остуол. Олоппос. Паарта. Ыскаап. Харандаас. Кинигэ. Учуутал. Аах.
Суруй. Тур. Олор. Бар. Онно. Кэл. Уол ааҕар. Кыыс суруйар.
7.6. Translate into Sakha
Мин кинигэм манна баар. Кэскил кинигэтэ остуолга сытар. Учуутал остуола онно
турар. Эн эбэҥ манна кэллэ. Мин эһэм оскуолаҕа барда. Бу уол аата Ньургун. Ол кыыс
аата Сайаана. Бу эр киһи уола үөрэнэр. Эн уолуҥ үөрэнэр дуо? Эн ийэҥ үлэлиир дуо?
Эн эбэҥ ыалдьыбат дуо? Мин кинигэм үчүгэй дуо? Эн тэтэрээтиҥ үчүгэй дуо?
8.1. My family
There are many people in my family. My grandfather and grandmother are both alive. My
father is a teacher, my mother works on the kolkhoz. My older brother is also a teacher. His
wife works on a tractor. My older sister works on a kolkhoz. Her husband is chairman of the
council. My younger brother and sister both study. My little sisters and brothers stay at home.
In the evening everyone comes home. My father reads the newspaper and a book. The
children read too, and write. The little children play.
Who is crying there? Ñurgun, don't cry! Come, sit here! Ñurgun comes and sits. Grandmother
tells [a story] to Ñurgun. Ñurgun listens. Grandmother, tell a little more! Grandfather, you tell
[a story]! Grandfather tells [a story] too. Ñurgun, enough! Go, play! Ñurgun goes and plays.
Keskil! Do not read aloud, the child is sleeping here. Sayaana! Do not sing, sing tomorrow.
You (pl.) read a little and go to sleep.
8.2. Answer the questions
Мин дьонум элбэхтэр.
Эһэм уонна эбэм иккиэн бааллар.
Аҕам учуутал7
Ийэм үлэлиир.
Убай баар.
Кини эмиэ учуутал.
Кини ойоҕо тракторга үлэлиир.
Аҕас уонна балыс баар.
Аҕаһым колхозка үлэлиир, балтым үөрэнэр.
Быраатым эмиэ үөрэнэр.
Киэһэ бары дьиэҕэ кэлэллэр.
Мин доҕорум учуутал.
Кини үчүгэйдик үөрэнэр.
Кини аата Кэскил.
Суох, миэхэ биир атас баар.
Суох, кини үөрэммэт.
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8.3. Compose sentences
Мин доҕорум үчүгэйдик үлэлиир.
Эн балтыҥ үчүгэйдик үөрэнэр.
Кини атаһа үчүгэйдик ыыллыыр.
Эн убайыҥ үчүгэйдик кэпсиир.
Эн эбэҥ үчүгэйдик олорор.
Мин харандааһым үчүгэй.
Эн ыскаабыҥ кыра.
Кини аана куһаҕан.
Кылаас түннүгэ элбэх.
Дьиэ оһоҕо куһаҕан.
8.4. Rewrite, changing as appropriate the words in parentheses
Бу дьиэ оһоҕо икки. Ити кылаас түннүгэ элбэх. Мин ыскаабым кыра. Эн харандааһыҥ
үчүгэйдик суруйар. Мин уруогум бүгүн элбэх. Ити дьиэ хоһо түөрт. Бу кыыс үчүгэйдик
ыыллыыр. Дьиэҕэ кыра оҕо ытыыр. Оҕолор муостаҕа оонньууллур. Ити эмээхсин тугу
кэпсиир)? Ити дьон тугу кэпсииллэр? Мин аҕас колхозка үлэлиир.
8.5. Translate into Sakha
Бу кылаас оһоҕо улахан уонна үчүгэй. Мин хараандастарым ыскаапка сыталлар. Эн
кинигэлэриҥ манна бааллар. Бу хос түннүгэ кыра. Бу дьиэ хостору бары улахан. Мин
ыскаабым манна баар. Онно оҕолор ытыыллар. Бу кыыс үчүгэйдик ыллыыр. Бу дьон
бары колхозка үлэлииллэр. Оҕолор онно онньууллар. Бу эмээхсин тугу кэпсиир? Бу
дьон сарсын ханна бараллар? Эн доҕоруҥ ыллыр дуо? Эн доҕоруҥ хайдах үөрэнэр? Эн
эһэҥ улаханнык ыалдьар дуо? Эн олор уонна аах. Туруҥ уонна кэпсээҥ! Эн манна
ыллаама. Эһиги эмиэ ыллаамаҥ. Онно оонньооҥ.
8.6. Translate from memory
Манна кэл. Онно бар. Остуолга олор. Онно уол олорор. Эн аах. Кыыс эмиэ ааҕар. Уол
суруйар, эн эмиэ суруй. Эн үчүгэйдик үөрэн. Эһиги бары үчүгэйдик үөрэниҥ. Кинигэ
ханна баар? Кинигэ онно сытар. Бу дьахтар барда дуо? Кини оскуолаҕа барда.
9.1. Dialogue
Where does your older brother study?
He studies in the city.
What school does he study in?
In the middle school.
Is your little sister also there?
No. My older brother and sister study in one school. My little brother and sister study here.
My older brother is in the Sakha school.
Are that school's teachers Yakuts?
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There there are both Yakut and Russian teachers. They teach Sakha in small classes. In the
high classes they teach Russian.
Who teaches the Sakha language there?
The Sakha teacher teachers [it].
Is there an evening school in the city?
There is. Men and women study there.
Does your grandfather study?
No, he does not study.
Does your grandmother study?
She also does not. Old folks don't study.
Does your grandfather read Sakha?
He both reads and writes Sakha. My grandmother also reads and writes.
Does your grandmother know Russian?
No. She does not know Russian. Friends! The lesson has begun! Let's go to class!
9.2. Compose sentences
Бу уолаттар колхозка үөрэмэттэр.
Ити кыргыттар оскуолаҕа үлэлээбэттэр.
Ол дьахталлар колхозка барбаттар.
Бу оҕонньоттор оскуолаҕа үөрэмэттэр.
Ити эмээхсин колхозка барбат.
Ол киһи оскуолаҕа үөрэммэт.
Мин убайым үөрэнэр.
Эн быраттарыҥ үлэлииллэр.
Кини эһэттэ үөрэммэт.
Мин доҕотторум оонньууллар.
Эн балтыҥ аахпат.
Кини атастара суруйбаттар.
9.3. Change the predicate to the negative form
Бу оҕо ытаабат. Ити киһи эрдэ турбат. Дьоннорум миэхэ суруйбаттар. Ити кыргыттар
бары ыллабаттар. Мин доҕотторум манна үөрэмэттэр. Аҕаһым тракторга үлэлээбэттэр.
Эһэм уонна эбэм нууччалыы билбэттэр. Ол нуучча оскуолаҕа үөрэппэт.
9.4. Translate from memory
Оскуолаҕа бар. Дьиэҕэ барыҥ. Манна олоруҥ. Манна турумаҥ. Ол орон баар. Бу эн
оронуҥ баар. Ороҥҥо харандаас сытар. Эн эбэҥ уонна эһэҥ онно олороллор. Эн ийэҥ
колхозка барда.
9.5. Translate into Sakha
Бу саха нууччалыы үчүгэйдик билэр. Бу нуучча сахалыы үөрэнэр. Би оҕонньоттор
нууччалыы билбэттэр. Бу оскуолаҕа татаардар, сахалар уонна нууччалар үөрэнэллэр.
Мин бырааттарым аахпаттар уонна суруйбаттар. Эн доҕотторуҥ ханна бааллар?

12

Нууччалыы ким билбэт? Сахалыы ким ааҕар? Онно ханнык кинигэ сытар? Эн туспа
оонньоо. Түргэнник суруйма. Кылааска кэпсэтимэҥ. Манна көрүҥ. Эн ыллаама.
10.1. School
Where is the school-house? The school-house is here. What is in the house? In the house there
are rooms. What is in the room? In the room there is a door, a stove, windows; on the floor
stand shelves, tables, chairs. What is in the classroom? In the classroom are benches, seats, a
board, and books, notebooks, pencils, pens, and ink-pots. Who is in the classroom? The
teacher and the children are in the classroom. What are they doing? The teacher is teaching,
the children are studying. They read, write, speak, and converse in Sakha and in Russian.
What schools are there? There is elementary school, middle school, evening school, and high
school.
10.2. My family
There are many people in my family. I have a father, a mother, a grandfather, a grandmother,
an older brother, and an older sister. And there are also little brothers and sisters. The grownups all work. My grandmother, an old lady, does not work. She is ill. My older brother's wife
and my older sister's husband a;so work. The children study, the little children play at home.
In the evening my family reads the newspaper and books, and converses. The children play
and sing. My grandfather and grandmother speak to the children. My family knows Russian
well. The old men and little children do not know Russian. My friends are boys, my little
sister's friends are girls. They are all pupils. My one friend's older brother studies in the city.
His friends are Russians.
10.3.
(i) Nouns
School
кылаас, остуол, олоппос, ыскамыайка, түннүк, оһох, аан, паарта, кинигэ, харандаас,
кыыс, уол, оскуола, тэтэрээт, уруучука, чэрэниилэ, чэрэниилэ иһитэ, учуутал, муоста,
муннук, үөрэх
People and domestic life
киһи, оҕо, эр киһи, дьахтар, оҕонньор, дьон, улахан дьон, эмээхсин, аат, дьиэ, хос,
кэргэн, орон, лаампа, хаһыат, аҕа, ийэ, эһэ, эбэ, убай, быраат, доҕор, атас, эр, ойох,
аҕас, куорат, саха, нуучча, тыо
(ii) Verbs
тур, бар, кэл, олор, аах, суруй, көр, эт, бил, кэпсэт, аһаа, утуй, кэпсиир, оонньоо, ыллаа,
кэпсээ, ытаа, үөрэт, буол
(iii) Adjectives
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үчүгэй, куһаҕан, улахан, кыра, кыһыл, бары, сахалыы, нууччалыы, эдэр, кырдаҕас,
орто, үрдүкү, киэһээҥи, эрдэ, хойут, иккиэн, туспа
(iv) Pronouns
бу, ол, манна, ханна, ким, туох, хас, ити, кини, эн, хайдах, ханнык, эһиги, мин
(v) Numerals
биир, икки, үс, түөрт, биэс
(vi) Adverbs
элбэх, эмиэ, үчүгэйдик, куһаҕаннык, бүгүн, дьиэҕэ, түргэнник, бытаннык, киэһэ,
сарсын, улаханнык, кыратык, өссө, түксү, туспа
(vii) Others
дуо, суох, уонна
10.4. Phonology review
1. Ten words with back vowels: бытаннык, сарсын, кыратык, улазан, туспа, кыра, хойут,
куорат, саха, хаһыат
Ten words with front vowels: элбэх, бүгүн, эрдэ, икки, ийэ, түннүк, киһи, эбэ, үөрэх, эт
2. Wide vowels: а, э, о, у; Narrow vowels: ы, и, ө, ү.
10.5. Conjugation and declension review
1. барыма, кэлимэ, олорума, көрөмө, сытыма, суруйма, кэпсээмэ, оонньоомо, барымаҥ,
кэлимэҥ, олорумаҥ, көрөмүҥ, сытымаҥ, кэпсээмэҥ, оонньоомоҥ.
2. кинигэлэр, олоппостор, ааннар, ороннор, ыскааптар, остуоллар, уолаттар, кыргыттар,
доҕоттор, ааҕаллар, олороллор, көрөллөр, кэпсииллэр, ыллыыллыр.
3. балар, кэлэр, турар, ааҕар, суруйар, кэпсэтэр, аһыыр, кэпсиир, оонньуур, үлэлиир,
ыллыыр.
4. паартам, паартаҥ, паартата; кинигэм, кинигэҥ, кинигэтэ; харандааһым, харандааһыҥ,
харандааһа; ыскаабым, ыскаабыҥ, ыскааба; түннүгүм, түннүгүҥ, түннүгүҥ; оһоҕум,
оһоҕуҥ, оһоҕо.
5. аһаабат, оонньообот, көрбөт, билбэт, аахпат, сыппат, үөрэммэт, кэпсэппэттэр,
үөрэммэттэр, сыппаттар, утуйбаттар, кэпсээбэттэр.
11.1. Translation
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The Head. That is a head. On the head there is hair, there are ears and a face. On the face
there is a forehead, there are eyebrows, there are eyes, a nose, lips, and a mouth. In the mouth
there are teeth and a tongue. A person has two ears, one nose. Two eyes, one mouth. One
tongue, many teeth. The hair is black, the beard and eyebrows are also black. The mouth is
red, the lips and the tongue are also red. The eyes are black, the teeth are white. A person's
mouth is big, his teeth are small. The head thinks. The mouth eats. The tongue speaks. The
eyes see. The ears listen.
That old man does not see. He is blind. That old lady has good eyes. She sees well. That
woman has a toothache. Do you have a toothache? No, my teeth do not hurt. Why is that child
crying? He's not. My eyes do not hurt. My head hurts. Do you have good eyes? My eyes are
bad, my teeth are good.
11.2. Answers to questions
Баһым бу баар. Баска баттах, кулгаах уонна сирэй баар. Сирэйгэ сүүс, хаас, харах,
мурун, уос, айах бааллар. Айахха тиис уонна тыл баар. Айах, уос, тыл кыһылар. Тыл
кыһыл. Киһи хараҕа икки. Тыла биир. Кулгаахтара икки. Бас саныыр. Тыл саҥарар.
Айах аһыыр. Харах көрөр. Кулгаах истэр. Ол дьахтар тииһэ ыалдьар. Мин кулгааҕым
ыалдьыбат.
11.3. Translation into Sakha
Бу оҕонньор баттахха маҥан. Бу эмээхсин баттахха хара. Эн хараҕаҥ үчүгэй, тииһиҥ
куһаҕан. Мин айаххым кыра, тииһим улахан. Бу оҕо баска урахан, мунна кыра.
Оҕонньоттор куһаҕан истэллэр уонна куһаҕан көрөллөр. Уоллор үчүгэйдик истэллэр
уонна үчүгэйдик көрөллөр. Киһи караҕа суох көрүмэ. Ким баска ыалдьар? Ким хараҕа
ыалдьар? Киһи уоска хаһый? Эн тииһиҥ ханна баарый? Эн муннуҥ ханна баарый?
12.1. Translation
A person has two hands, two feet. The hands work, the feet walk. The hands are thin, the legs
are thick. The hands and feet have fingers and toes. One hand has five fingers, two hands have
ten fingers. Two feet also have ten toes. The fingers of the hand are long and thin, the toes of
the foot are short and thick.
How many hands are there there? There there is one hand. How many fingers are there there?
One, two, three four, five. There are five fingers there. How many hands are there there.
There there are two hands. How many fingers are there there? There there are five. There: six,
seven, eight, nine, ten. Two hands have ten fingers. Is your hand dirty or clean? My hand is
clean? How is that boy's hand? That boy's hand is dirty.
12.2. Compose five sentences
1. Илиигэ биэс тарбах баар.
2. Сирэйгэ биир мурун баар.
3. Сирэйгэ икки харах баар.
4. Айахха элбэх тиис баар.
5. Баска икки кулгаах баар.
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12.3. Compose three sentences
1. Мин илиим ыраас дуо?
2. Эн тарбаҕыҥ уһун дуо?
3. Кыыс тииһэ ыалдьар дуо?
12.4. Write the following words in the dative case
Паартаҕа. Түннүккэ. Кинигэҕэ. Оһоххо. Ааҥҥа. Кылааска. Тиискэ. Тылга. Сирэйгэ.
Оҕонньорго. Эмээхсиҥҥэ. Уолго. Оҕоҕо. Муннукка. дьиэҕэ. Ороҥҥо. Олоппоско.
Оскуолаҕа. Кыыска. Дуоскаҕа. Дьахтарга. Учууталга.
12.5. Translation
My friend's brother studies in the city. Ñurgun writes to the teacher. Four people sit on the
bench. The book sits by the window. A hand has five fingers. My brother works at the
hospital. The children are at home. Your grandfather speaks to the children. That old man has
six children. This old lady has three teeth. My mother reads a book to the small child. The
books lie in the closet. What lies on the floor? Who is walking in the room? Who came to the
teacher? Who is sitting at home? Who is working at this table?
12.6. Questions and answers
Ханна үөрэнэр доҕоруҥ убайа? Ким учууталга суруйар? Ыскамыайкаҕа хас киһи
олорор? Түннүккэ туох сытар? Илиигэ хас тарбах баарый? Убайыҥ ханна үлэлиир?
Оҕолор ханна бааллар? Ким оҕолорго кэпсиир? Бу оҕонньорго хас оҕо баарый? Ити
эмээхсиҥҥэ хас тиис баарый? Ким кыра оҕоҕо ааҕар? Туох ыскаапка сытар? Муостаҕа
кинигэ сытар. Хоско Ньургун хаамар. Учууталга Саскылаана барда. Оҕолор ити дьиэгэ
олороллор. Бу остуолга убайым үлэлиир.
12.7. Translation
Эмээхсин ороҥҥо сытар. Кини тииһэ ыалдьар. Эһэҥ оһоххо олорор. Лаампа остуолга
турар. Киһилэр лаампаҕа олороллор. Кыра кыыс муостаҕа оонньор. Кини ытаабат. Бу
киһи сахалыы билэр, ол киһи сахалыы билбэт. Оҕолор эрдэ оскуолаҕа бараллар. Киһи
бу хоско кэпсиилэр. Ол уол үөрэххэ үчүгэйдик оролор. Бу оскуолаҕа ким үөрэнэр? Ол
баланыыссаҕа ким үлэлиирий? Бу дьиэгэ ким турар? Бу ыскаапка туох баарый?
13.1. Translation
Today the doctor saw the children at school. My eyes, heart, and lungs are good, my stomach
is bad. Ñurgun's eyes, heart, and lungs are also good. His liver and kidneys are bad. The
doctor saw all the children. Then the sick children came in. Ayhal speaks to the doctor: “My
throat and my head hurt. My back also hurts a little bit.” The doctor says: “Just sit here.
Breathe. Stop breathing. Breath again. Good, that's enough.” The doctor looks, listens, and
writes a prescription for Ayhal. Then Sayaana comes to the doctor. Her stomach hurts. The
doctor also looks at herand writes a prescription.
13.2. Answer the questions

16

Бүгүн оскуолаҕа быраас көрдө. Миэхэ харах, сүрэх, тыҥа үчүгэйдэр. Миэхэ куртах
куһаҕан. Ньургун хараҕа, сүрэҕэ, тыҥата үчүгэйдэр. Киниэхэ бырар уонна бүөрэ
куһаҕаннар. Онтон бырааска ыалдьар оҕолор кэллилэр. Мин күөмэйим, баһым уонна
көхсүм ыалдьар. Быраас көрөр, истэр уонна Айхалга рецепт суруйар. Сайаана иһэ
ыалдьар. Быраас көрөр уонна Сайаанаҕа рецепт суруйар.
Мнн иһим манна баар. (Point at belly.) Түөһөм үчүгэй. Көхсөм үчүгэй. Сүрэҕим үчүгэй
Куртаҕым үчүгэй. Күөмэйим үчүгэй. Бүөрүм үчүгэй.
13.3. Repetition (translation)
Does that child have clean hands? He has clean hands and a dirty face. Who has thick fingers?
You have thick fingers, my fingers are thin. Ñurgun has a long face, you have a short face.
Your fingers are also short. Is that old man reading? He is not reading, he is blind. That old
lady has good eyes, but she listens poorly. She also has bad teeth. She has only three teeth. Do
you have a headache? No, I do not have a headache. Who is going to the doctor? That person
is going, but that one is not.
13.4. Compose sentences
Мин көхсүм үчүгэй.
Эн быарыҥ ыалдьыбат.
Эн иһиҥ ыалдьар.
Эн күөмэйиҥ ыалдьар.
Кини кулгааҕа куһаҕан.
Кини түөһэ ыалдьыбат.
Кини хараҕа үчүгэй.
Мурун сирэйгэ баар.
Тыл айахха баар.
Тиис айахха баар.
Тарбах илиигэ баар.
Сүрэх баска баар.
Куртах искэ баар.
Баттах баска баар.
Бытык уоска баар.
13.5. Translate and write from memory
Бас. Баһым. Атах. Эн атаҕыҥ. Кини бытыҕа. Мин сүрэйгим үчүгэй. Эн караҕыҥ
куһаҕан. Мин куртаҕым ыалдьар. Эн баһыҥ ыалдьыбат. Кини илиигэ улахан. Эн
тииһиҥ ыраас. Кини айаҕа кыһыл.
13.6. Translate into Sakha
Бүгүн быраас оскуолаҕа кэллэ. Кини улахан хоско олорор. Оҕолор аан аттыгар
турарлар. Кинилер бырааска барлар. Быраас остуолга олорор. Кини көрдө, истэр уонна
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рецепт суруйар. Уйгулаан баһа ыалдьар. Каскил тииһэ ыалдьар. Эн сүрэҕиҥ үчүгэй
дуо? Эн баһыҥ ыалдьар дуо? Эн илииҥ ыалдьар дуо? Эн атаҕыҥ ыалдьар дуо?
Көрдөр, түөҕиҥ ханна баарый? Айаҕыҥ ханна баарый? Сүрэҕиҥ ханна баарый? Тылыҥ
ханна баарый? Тарбаҕыҥ ханна баарый?
Эн быраатыҥ ханна үөрэнэр? Эн аҕаһыҥ ханна үлэлиир? Эһэҥ уонна эбэҥ
баланыыссаҕа үлэлииллэр дуо? Доҕорлоруҥ тугу гынарлар? Доҕоруҥ оскуолаҕа бар?
Ким бырааска бар? Ким баланыыссаҕа бар?
14.1 Translate
Many doctors work at the polyclinic. The doctors look at illnesses separately. Some doctors
treat the eyes only, some treat the abdomen, the heart, or the lungs. Some doctors treat the
ears, the throat, and the nose. Doctor Tugunuurep treats only the nose. Oyuunuskay and
Suntaaryskay are surgeons. At the beginning they write the patients[' names] on a card. Then
they give the card to a doctor. The doctor calls the patients into line. He looks at the patinet,
listens, and writes him [the name of] the medicine. He also gives it to the pharmacy. The
patients go to the hospital loudly.
14.2. Answer the questions
Поликлиникаҕа элбэх быраас үлэлиир. Быраастар ыарыыны тус-туспа көрөллөр.
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 баланыыссаҕа бараллар.
14.3. Put the words in parentheses into the accusative case
1. Убай карточканы бырааска биэрэр.
2. Ити быраас тыҥаны үчүгэйдик эмтиир.
3. Быраас ыалдьар эмээхсины ыҥырар.
4. Ити оҕонньоры бырааска көрдөрүҥ.
5. Эн бу кинигэин үчүгэйдик аах.
6. Ол кыыһы манна ыҥыр.
7. Харандааһы оҕоҕо биэримэ.
8. Ити киһи ханнык хаһыаты ааҕарый?
9. Учуутал бүгүн эһиэхэ хас тэтэрээти уонна кинигэни биэрдэ?
10. Учуутал ханнык оҕону ыҥырар?
11. Ханнык быраас кулгааҕы уонна күөмэйи эмтиир?
12. Быраас эйтиэхэ ханнык эми суруйда?
13. Ити киһи ханнык тылы үчүгэйдик билэрий?
14. Убай карточкаҕа аҕыс киһини суруйда?
14.4. Compose sentences
Учуутал тэтэрээти ааҕар.
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Учуутал кинигэни ааҕар.
Учуутал оҕолору ыҥырар.
Учуутал хаһыаты ааҕар.
Учуутал эһигини көрөр.
Учуутал кылаасы көрөр.
Бу быраас муруну эмтиир.
Ити врвч хараҕы эмтээбэт.
Ол быраас күөмэйи эмтиир.
Бу быраас тыҥаны эмтээбэт.
Ити быраас иһи эмтиир.
Ол быраас сүрэҕи эмтээбэт.
Бу быраас быары эмтиир.
14.5. Translate into Sakha
Бу быраас хараҕы эмтээбэт, кини күөмэйи уонна муруну эмтиир. Бүгүн ол быраас
ыалдьар дьону көрдөбөт. Ол киһи атаҕы ыалдьар, кини көхсүмү ыалдьыбат. Эмтиэкэни
билэбин, I do not know the hospital. Ол эмтиэхэҕэ элбэх эми биэрлэр. Быраас ыҥырар
эмээхсини. Бүгүн уон киһилэри бырааска ыҥырлар. Бу быраас оҕолору эмтиир.
Ким ол оҕонньору эмтиир? Ким ол оҕону эмтиир? Быраас кими ыҥырар? Сестра кими
ыҥырар? Ол киһи тугу этиир? Бу киһини ким билэр? Бу кинигэни ким ааҕар? Ол
киһини ыҥыр! Бу оҕону бырааска көрдөр! Бу хаһыаты учууталга биэр! Бу кинигэни
кыыска биэр!the
15.1. Translation
Tuyaara at work. Tuyaara works at the school. She is a cleaning lady. Early in the morning
Tuyaara tidies up the classrooms. At the beginning she opens up the door and the small
ventilation window. Then she takes a clean rag and wipes clean the table, the chairs, the
benches, and the seats. She also wipes the windows, the closets, and the door. Then Tuyaara
removes the trash. Now she takes a big rag and wipes the floor. The class was clean, the air
was better. There is no trash there, no dust. Tuyaara closes the small ventilation window,
closes the door. Then she tidies up the other classrooms. At eight o'clock the class was all
prepared.
15.2. Answer the questions
Туйаара оскуолаҕа үлэлиир. Кини дьиэ сууйааччы. Туйаара сарсыарда эрдэ кылаастары
хомуйар. Бастаан кини кылааска ааны уонна форточканы аһар. Онтон остуолу,
олоппостору, паарталары, ыскамыайкалары ыраастык сотор. Уонна сыыһы хомуйар.
Кылаас ыраас буолла. Туйаара форточканы сабар, ааны сабар. Кини атын кылаастары
хомуйар. Аҕыс чааска кылаас барыта бэлэм буолла.
15.3. Read and translate
The cleaning lady removes the trash and wipes the dust. Today she is not cleaning the floor.
The lesson is at nine o'clock in the morning. The classroom was prepared for the lesson at
eight o'clock. The air in the classroom is good in the morning. Today they take many books,
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notebooks, and pencils to class. The teacher is not calling you, she is calling another child. In
this school they take small children, they do not take grown-ups.
Do not open the window, open the door. Do not take the notebook, take the book. Close the
book, open the notebook. Wipe the desk clean. Take the chalk and write on the board. Do
note take this book, this is someone else's book. Remove this trash, wipe the dust. Do not
close the door, open it. Do not wipe that table, it is clean. Wipe this table well, it is dirty.
Whom does the teacher call? What is the person saying? Who knows this person? What is that
girl reading? Whom is that doctor treating? Which doctor treats the eyes? Is this doctor
looking at the throat? Is that doctor seeing people today? Where does one pick up medicine?
Where is the pharmacy? Where is the hospital?
15.4. Put the words in parentheses into the accusative or dative case
Мин дьонум улахан дьиэҕэ олороллор. Эһэм оҕонньор нууччалыы хаһыаты аахпат.
Учуутал ити оҕоллору кылааска ыҥырар. Миэхэ синньигэс харандааһы биэримэҥ.
Оҕоҕо суон уруучуканы биэрбэттэр. Ити уоллатар атын оскуолаҕа үөрэнэллэр. Бу
быраас оҕолору эмтиир, улахан дьону эмтээбэт. Ол кыргыттар куоракка үөрэнэллэр.
Ити олоппоско олор уонна бу кинигэни аах. Бу хара харандааһы ыл уонна ити
тэтэрээккэ суруй. Кыра оҕоҕо уруучуканы биэримэ. Эн илииҥ кирдээх, кинигэни
ылыма. Бу хосо аһымаҥ, манна муостаны сууйаллар. Ити ороҥҥо ким утуйарый? Ол
хоско ким ыллыырый? Сарсын оскуолаҕа ким эрдэ барарый? Кылааска ким хаамарый?
Ити киһи тугу кэпсирий? Ол оҕонньор кими ыҥырар?
15.5. Translate into Sakha
Учуутал миэхэ элбэх үлэни биэрэр. Эн көр бу үлэни үчүгэйдик. Туйаараҕа элбэх үлэ.
Ньургун оскуолаҕа үчүгэйдик үөрэнэр. Бу саха үчүгэйдик уонна түргэнник нууччалыы
саҥарар. Ол оронньор бытаннык хаамарар. Мин аҕаһым бүгүн бырааска барар. Мин
эбэм тииһи суох. Мин сурэҕим уонна мин тыҥам үчүгэйлэр. Ол оҕоҕо ыраас сирэй
уонна кирдээх илии. Ол быраас улахан дьону эмтиир, кини оҕолору эмтээбэт. Манна
ким ыалдьар? Бүгүн ким эмтиэкэҕэ барар? Манна ким муостаны сууйар? Ким быылы
хомуйар? Кимиэхэ тарбах кирдээх? Илиини сууй! Тииһи сууй! Бу эми ыл! Бу
карточканы сестраҕа биэр! Ааны сап! Түннүктэри ас! Бу хаһыаты ылыма! Бу кинигэни
аахпа! Ол кинигэлэри аах!
16.1. Translation
At the cafeteria. In one large clean room there stand small tables. At each table there are
four chairs. People are sitting in the chairs. They are all eating. Some people take lunch, some
drink tea. For lunch they are offering soup, bread, meat, and compote. For tea they take sugar,
bread, and butter. Some also take milk. Aytal and Michil take lunch. They drink soup, eat
bread, then eat meat. And Michil said: “Aytal, now take milk.” Aytal took two glasses of
millk. They drink the milk. Michil loves milk very much, but does not love compote. Aytal
also does not eat compote. They do not take compote. At another table Elley and Kaskil are
eating. Elley dines, Kaskil drinks tea. Kaskil does not drink milk. He drinks a lot of tea.
Everyone eats and goes out.
16.2. Answer the questions

20

Остолуобой хоһо улахан уонна ыраас. Хоско кыра остуоллар тураллар. Остуол аайы
түөртүү олоппос баар. Сорох дьон эбиэт ылаллар, сорохтор чэй иһэллэр. Эбиэккэ мин,
килиэп, эт уонна хомпуот биэрэллэр. Чэйгэ саахар, килиэп, арыы биэрэллэр. Айтал
уонна Мичил эбиэт ыллылар. Кинилэр мин, килиэп, уонна эт аһаатылар. Мичил
Айталга эттэ: “Айтал, аны үүттэ ыл.” Айтал икки ыстакаан үүтү ылла. Мичил үүтү
таптыыр. Кини хомпуоту таптаабат. Атын остуолга Эллэй уонна Каскил аһыыллар.
Эллэй эбиэттиир, Каскил чэй иһэр. Каскил үүтү испэт. Кини чэйи элбэхтик иһэр.
16.3. Compose sentences
Compose six sentences
Айтал эти сиэтэ.
Оҕолор үүтү истилэр.
Мичил мини истэ.
Дьоннор чэйи ыллылар.
Айтал арыыны таптаабат.
Оҕолор килэби сиэтилер.
Compose six sentences
Арыыны ким таптыыр?
Чэйи ким ылла?
Хомпуоту ким таптаабат?
Үүтү ким истэ?
Саахары ким таптаабат?
Килиэби ким сиэтэ?
16.4. Replace the present-tense verb in parentheses with its past-tense form
Убайым бүгүн остолобуойга эбиэттэ. Оҕолор элбэх үүтү истилэр. Мичил үүтү таптаата.
Дьоннор остолобуойга аһаатылар. Ити оҕо элбэх чэйи истэ. Ол киһи хара килиэби
ылла. Күннэй бүгүн оскуолаҕа ыллаата. Ити дьон баланыыссаҕа үлэтилэр. Быраас
оҕолору оскуолаҕа көрдө. Дьахталлар муостаны сууйдулар. Ити уол дуосканы
куһаҕаннык сотто. Айхал учннталга уруогу кэпсээтэ. Ити кыргыттар бары эрдэ
туртылар. Кыһыл харандааһы эйиэхэ ким биэрдэ? Бу хоско сыыһы ким хомуйда?
Эмээхсин ханнык ороҥҥо сытта? Бүгүн манна ким эрдэ кэллэ? Онно ким саҥарда?
Эһэҥ оҕолорго тугу кэпсээтэ? Ити киһини ким биллэ? Учуутал бүгүн Тускулаананы
ыҥырда дуо?
16.5. Translate into Sakha
Бүгүн элбэх дьон остолобуойга эбиэтилэр. Убайым эмиэ манна эбиэттэ. Кини ойоххо
чэйи ылла. Эһэҥ уонна эбэҥ ханна сиэтэлэр? Эһэҥ хомпуоту таптыыр дуо? Бүгүн Айта
дьиэҕэ эбиэттэ. Кини килиэби уонна аныыны аһаата, үүтү истэ. Кини оскуолаҕа эрдэ
үлэтэ. Айта муостаны сууйда, паарталары, ыскамыайкалары уонна остуоллары сотто.
Быраатым бүгүн оскуолаҕа эрдэ кэллэ. Кини сэттэ чааска турда. Киэһэ оҕолор хойут
утуйдулар. Кинилэр үчүгэй кинигэни аахтылар. Эмээхсин ааны сапта уонна ороҥҥо
сытта. Бу уол тугу суруйда? Ол оҕонньор эйиэхэ тугу кэпсээтэ? Бу түннүгү ким сапта?
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Учуутал кылааска кэллэ дуо? Кини оскуолаҕа ыҥырдылар? Бу кыыс ханна оонньото?
Атын оҕолор ханна оонньотулар?
17.1. Dairy food
The cow gives milk. From milk come cream, butter, sbiten, and cottage cheese. All of them
become “white food”. Kumiss is also white food. A Yakut loves white food very much. For a
Yakut cream is a very delicious food. Children love sbiten even more. Stewler comes from
soured milk. Stewler is also a good food. Butter comes from thick cream. White food is good
for one's health.
17.2. Translate
In the morning my mother gave the children sbiten. The children ate the sbiten quickly. My
father loves thick and sour stewler. He eats stewler at dinner. Ayta does not love stewler. She
says: “Stewler is bad, it's sour. Sbiten is better.” Today at the cafeteria they offered kumiss.
The kumiss is thick and there is butter in it. All the people drink a lot of kumiss. In the
evening my older brother said: “Children, which food is the most delicious?” Ayta says:
“Sbiten.” Ñurgun replies: “No, sour cream is more delicious.”
Who is eating this cottage cheese? You, come, eat! Who loves kumiss? You, take it, take it!
Do not give me stewler. This stewler is sour. Who ate the butter? Who drank the milk? Do not
drink that milk! That is the child's milk. Do not eat too much stewler, you'll get a stomach
ache.
17.3. Replace the present-tense form of the verb with the past tense
Каскил остолобуойга аһаата. Айтал дьиэҕэ оонньото. Эллэй муостаны сууйда.
Эмээхсин ааны сапта. Дьоннор суорат сиэтилэр. Оҕолор уруокка олордулар. Оҕонньор
ороҥҥо сытта. Ити киһи баланыыссаҕа үлэтэ. Уолаттар кымыс истилэр. Бу киһи аһыы
кымыһы истэ. Дьоннорум киэһэ хаһыат аахтылар. Эбэҥ сахалыы кэпсээтэ. Аҕаһым
нуучалыы суруйда. Эһэм уонна эбэм эрдэ туртылар. Кылааска оҕолор саҥардылар.
Доктор ыалдьар киһини ыҥырда. Дьахтар остуолу сотто. Түннүктэри киэһэ саптылар.
Кылаастары эрдэ хомуйдылар. Бу оҕону бырааска көрдөлэр. Бүгүн оскуолаҕа
быраастар кэлдилэр. Убайым куоракка үөрэннэ. Бу нууччалар саха тылын үөрэтүлэр.
Ити оҕо муостаҕа сытта. Ол оҕолор киэһэ эрдэ утуйдылар. Бу хоско кыра оҕо ытта.
17.4. Compose sentences
Сайаана хойуу кымыһы истэ.
Оҕолор аһыы сүөгэйи сиэтилэр.
Дьоннор минньигэс суораты истилэр.
Сайаана үчүгэй эти сиэтэ.
Оҕолор үчүгэй килиэби сиэтилэр.
Дьоннор минньигэс үүтү истилэр.
Сайаана минньигэс күөрчэҕи истэ.
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Сайаана ханнык эти сиэтэ?
Оҕолор ханнык үүтү истилэр?
Дьоннор ханнык сүөгэйи сиэтилэр?
Сайаана ханнык суораты истэ?
Оҕолор ханнык килиэби сиэтилэр?
Дьоннор ханнык кымыһы истилэр?
Сайаана ханнык күөрчэҕи истэ?
17.5. Translate into Sakha
Сарсыарда оҕолор эрдэ турдулар. Кинилэр чэйи истилэр, суораты сиэтилэр уонна
оскуолаҕа бардылар. Аҕам эмиэ эрдэ турда уонна үлэтэ барда. Кини баланыыссаҕа
үлэлиир. Бүгүн быраастар оскуолаҕа кэллилэр. Оҕолор бары уочаратынан быраастарга
бардылар. Быраастар оҕолору көрдөлэр уонна суруйдулар. Оскуолаҕа Каскил биир
үчүгэй кинигэни ылла. Киэһэ кини кинигэни миэхэ көрдө. Онтон кини кинигэни аахта
уонна дьоннорго кэпсээтэ. Бүгүн остолобуойга элбэх үрүҥ ас баар. Дьон бары үүтү
уонна кымыһы истилэр, нэдьэгэйи уонна аһыы сүөрэйи сиэтилэр. Сорох дьон сүөгэйи
истилэр. Кымыһы ким таптыыр? Ол оҕо үүтү таптыыр дуо? Арыыны ким таптаабат?
Килиэби ким ылла? Бу үүтү эйиэхэ ким биэрдэ? Барыта, олор уонна аһаа! Бу кымыһы
ыл уонна ис!
18.1.
At home. The tea boiled. Pour some tea! Sayaarda placed the dishes on the table, brought the
butter, and cut the bread. Килиэбэ үрүҥ килиэп. The bread is very delicious. Everyone sits
and drinks tea. “Ah, Kaskil has come! Sit! Kaskil, please, drink some tea! Take it! Sayaarda,
bring a breadroll, cut some more bread!” Kaskil sits and drinks tea. “Eat well, Kaskil! Take
the roll, take some butter! This is sugar. Take some sugar!” Kaskil ate a lot, grew mightily
full. “Eat some more, Kaskil!” “No, thank you! That's enough, I'm full.”
18.2. Answer the questions
Чэй оргуйда. Сайаарда остуолга иһити туруорда. Кини үрүҥ килиэби быста. Дьон
олороллор уонна чэй иһэллэр. Каскил кэллэ. Онно киһи эттэ: “Аа, Каскил кэллэ! Олор.
Каскил! Баһаалыста, чэйдэ ис! Ыл, Сайаарда буулката аҕал, өссө килиэптэ быс!
Каскилга чэйдэ кут!” Каскилга чэйи, буулканы, арыыны уонна саахары биэрдилэр.
Киһи эттэ: “Аһаа үчүгэйдик, Каскил! Буулката ыл, арыыта ыл! Саахар бу баар.
Саахарда ыл!” Киһи эттэ: “Өссө ааһа, Каскил!” Каскил онно эттэ: “Суох, баһыыба!
Түксү, тоттум.”
18.3. Translate
Sayyyna! Come, drink some cream, eat some sbiten! Ayaal! Well, drink this milk! You are in
the cafeteria. Take some dinner there. Drink some soup, eat some meat. You, eat that stewler.
Do not eat that cream. Do not cut the white bread, cut some of the black bread. Take some
sugar in the tea. Pour some milk in the tea. Take some butter on the bread. Pour me some
thick tea.
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Bring me a book (any book). Bring me a good book. Bring me this book. Give that book to
the girl. Give a pencil (any pencil) to that boy. You, work there. Clean some floors, wipe
some benches and tables, clean some doors and closets. Saskylaana cleans a floor, Uygulaan
wipes a table. You, wipe a window.
He drinks milk.
He drinks the milk.
You, do not drink the milk.
You, drink some milk.
You, drink the milk.
You, do not drink milk.
18.4. Compose sentences
Эн килиэп сиэмэ.
Кини килиэптэ сиэ.
Кинилэр киниэби сииллэр.
Эн эти ыл.
Эһиги эт ылыҥ.
Кинилэр эттэ ылбаттар.
Эн эттэ ылыма.
Эһиги эти ылымаҥ.
Кинилэр эттэ ылаллар.
18.5. Give the partitive form of the following words
арыыта, суоратта, сүөгэйдэ, килиэптэ, кымыста, чэйдэ, күөрэхтэ, миннэ, кинигэтэ,
хаһыатта, уруучуката, харандааста, аанна, оронно, оһохто, ыскаапта.
18.6. Translate into Sakha
Бүгүн ол дьахтар муостаны сууйар. Эн суруйума, кинигэтэ аах. Эһиги остолобуойга
эбиэттэ ылымаҥ, чэйдэ ыл. Харандааһы ыл уонна түргэннык суруй. Ол уолга книгэтэ
биэр! Киниэхиэ куһаҕан кинигэтэ биэримэ. Ол оҕоҕо үүттэ биэримэ, миннэ биэр. Бу
ааны ким аста? Бу остуолу ким сууйда? Миэхэ ыраас тирээпкэтэ биэр. Бу тирээпкэни
кыыстарга биэр. Биир кыыс тирээпкэтэ сууйар. Бу кинигэни ылыма, атын кинигэтэ ыл.
Манна хаһыат баар? Миэхэ хаһыатта биэр. Манна чэрэниилэтэ кут. Киниэхэ
уруучуката биэр. Эн бу уруучуканы ыл.
19.1. At the market.
“My friend, do you have meat? Sell me some!”
“There is meat, there is meat! Buy it! Well, here it is! Look.”
“This meat is lean. Bring me some fat meat.”
“This is fat meat. The chest of the cow.”
“This meat has many bones. Is there other meat?”
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“This is boneless and fat meat.”
“Well, enough, hang it up! Do you have the cow's gut [i.e., organ meats]?”
“There is the cow's liver, heart, kidneys.”
“Give me the liver and the heart.”
“Do you need butter?”
“What sort of butter is there? Do you have clarified butter?”
“No. There is whшte butter.”
“I have no need of white butter. What is that person selling?”
“He is selling milk.”
“My friend, this milk of yours, how much is it? Is there cream? Give me some clarified
butter.”
“I do not have butter. I have lard. Take some grease.”
“No, I have no need of lard.”
19.2. Translation
“Bülühüt, where did the old lady go?” “She went to the market?” “What is she buying?” “She
is getting meat and butter.” At the “Iceberg” market there are kolkhozniks. They are selling
meat, butter, and milk. They sold the very fat meat. Boydoy bought a lot of meat. The organ
meats and the head of a cow are for sale. People take the liver, the heart, the kidneys. They do
not take the lungs. One woman bought a lot of cream and cottage cheese. The people from
one kolkhoz sold kumiss. Today at the market there is a lot of white butter, there is no
clarified butter. Who needs lard? Who is buying cream? What are these people selling? For
how much are they selling the meat? What did Boydoy buy? This old man is not selling
butter, he is selling lard. This person is not buying the lard, he is buying butter. They are not
taking a lot of the meat there, they are not weighing a lot of meat there, they are weighing a
little meat. Cut this meat and weigh it! Weigh this lard separately. Do not give [me] the lean
meat, bring me some of the fat meat!
19.3. Rewrite in the singular
Дьахтар баһаарга үүт атыылыыр. Эн үүттэ атыылас! Ити уол эт атыыласпат. Кини
дьэҥкир арыы атыылаһар. Ити эти быс уонна ыйаа! Сыаны ылыма, үрүҥ арыыны ыл!
Көтөх эти биэримэ, эмис эттэ аҕал! Ити оҕо быары таптыыр дуо? Суох, ити оҕо быары
таптаабат. Остолобуойга бу кыыс чэй испэттэ, кини эбиэтээтэ. Эн эбиэт атыылаһыма,
чэйдэ атыылас! Ити оҕонньор оскуолаҕа үлэлээбэт, баланыыссаҕа үлэлиир. Бу
эмээхсин нууччалыы кэпсэппэт, сахалыы кэпсэтэр.
19.3. Translate into Sakha
Бу киһи арыы атыыласта. Эн эмиэ арыыта атыылас. Бу арыыны ыл. Бу оҕонньор үүтүн
хастыы атыылыыр? Кини үүтэ үчүгэй дуо? Кымыһы ханна атыылыыллар? Миэхэ
дьэҥкир арыы наада. Миэхэ сыа наадата суох. Эйиэхэ үрүҥ арыы наада дуо? Манна
ынах иһэ баар. Кинилэр быар ылаллар дуо? Ол эмээхсиҥҥэ сүөгэйэ суох. Кини
нэдьэгэй атыылыыр. Килиэптэ уонна саахарда атыылаһыҥ. Хара килиэби ылымаҥ.
Сарсыарда ийэм баһаарга барда. Кини үрүҥ арыы уонна эмис эт атыыласта. Кини
дьэҥкир арыы атыыласпатта. Эбэҥ баһаарга хойуу үүт атыыласта. Кини ол үүтү оһоххо
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туруорда. Миэхэ чэйдэ кутуҥ. Миэхэ үрүҥ килиэби аҕалынг. Саахар ханна баар? Миэхэ
саахарда биэр. Ол киһини чэйгэ ыҥырыҥ. Киниэхэ чэйдэ кутуҥ.
20.1. Translation
1. In the classroom there are one door, two stoves, six windows. Two closets stand on the
floor. In the closets are many books, notebooks, pencils, pens, inkpots. Next to the stove there
stands one large black board. There are chalk and a rag there. What do the children do at
school? They study. The children read, write, converse in Sakha and Russian.
2. Bülühüt's family is large. His grandfather and grandmother are [still] alive. His father and
mother [both] work. His older brother works at the hospital, his wife also works. Some of
Bülühüt's younger brothers and younger sisters work, some are small. All his friends study.
One of his friends studies in the city. In the city Yakuts and Russians study together [бииргэ].
My one older sister studies at the high school. The old men and old women do not study.
Some of them work, some of them do not work. My grandmother sits at home, she is sick.
3. A person has a head, a back, a chest, a belly, hands, feet. On the head are hair, ears, a face.
There are a heart and lungs in the chest. A person has a stomach, a liver, kidneys in the gut.
There are fingers/toes on the hands and feet. The fingers of the hand are long and thin., the
toes of the feet are short and fat. Sick people show [themselves] to the doctor. The doctor
writes a prescription for the sick people. They give out medicine at the pharmacy. They treat
sick people swiftly at the hospital.
4. People eat at home and at the cafeteria. Bülühüt drinks tea at home, and dines at the
cageteria. Today he took shchi, meat, and kasha. Some people drink soup, some drink tea,
some eat dairy products. Bülühüt does not love lard, he does not drink wine and spirits. He
loves meat without fat, kasha, and milk very much. The sovkhozniks bring stewler, milk,
cottage cheese, and cream to the cafeteria.
20.2. Vocabulary review
NOUNS. BODY PARTS: бас, баттах, сирэй, сүүс, кулгаах, айах, тыл, тиис, бытык, харах,
хаас, мурун, уос, тарбах, түөс, ис, көҕүс, куртах, сүрэх, күөмэй, быар, бүөр. FOOD: мин,
эт, килиэп, арыы, дьэҥкир арыы, саахар, ас, сүөгэй, аһыы сүөгэй, күөрчэх, нэдьэгэй,
кымыс, суорат, буулка, сыа, хааһы, истии, арыгы, испиир. OTHER: ыарыы, эмп, эмтиэкэ,
уочарат, дьиэ сууйааччы, тирээпкэ, сыыс, быыл, салгын, үлэ, остолобуой, эбиэт,
доробуйа, ынах, иһит, баһаар, уҥуох.
VERBS: саҥар, санаа, көрдөр, тыын, эмтээ, биэр, ыҥыр, сууй, хомуй, сот, ыл, ас, сап, сиэ,
сиир, ис, эбиэттээ, таптаа, аҕал, туруор, кут, быс, атылаа, атыылас, ыйаа.
ADJECTIVES: хараҕа суох, синньигэс, кылгас, уһун, ыраас, кирдээх, сорох, атын, бэлэм,
үрүҥ, аһыы, хойуу, минньигэс, ордук, бэрт, уҥуоҕа суох, наадата суох, эмис, көтөх, сөп.
ADVERBS: аны, онтон, эрэ, бастаан, тус-туспа, сарсыарда, бэрт.
NUMBERS: алта, сэттэ, аҕыс, тоҕус
20.3. Grammar review
1. Оскуолаҕа, дьиэҕэ, эбэҕэ, убайга, доҕорго, эмээхсиҥҥэ, кыыска, уолго, учууталга,
бырааска, остолобуойго, сирэйгэ, кулгаахха, сүрэххэ, бүөргө, искэ, айахха, илиигэ,
куоракка, эткэ, үүткэ, ыскаапка, ааҥҥа, эбиэткэ, түннүккэ, уруокко, испииргэ, баһаарга,
миэхэ, эһиэхэ, киниэхэ, биһиэхэ, эһиэхэ, кимиэхэ, киһиэхэ.
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2. арыыны, эти, үүтү, илиини, атаҕы, оһоҕу, ыскаабы, килиэби, кымыһы, тииһи,
түннүгү, бытыгы, оҕону, доҕору, атаһы.
3. (A) кинигэлэр, оҕолор, дьиэлэр, дьоннор, убайдар, сирэйдэр, тиистэр, илиилэр,
тарбахтар, оһохтор, ороннор, тэтэрээттэр, колхозтор, быраастар, поликлиникалар,
хостор, атахтар, тыллар, тыҥалар, быардар, бүөрдөр. (B) аһаабат, үлэлээбэт,
оонньообот, көрбөт, саппат, аспат, аапат, утуйбот, ыллаабаттар, атыыласпаттар,
сиэбэттэр, аҕалбаттар, үөрэммэттэр, тыымматтар, хомуйбаттар, быспаттар, испэттэр.
4. (A) орон, кэргэн, мурун, суорат, иһит, салгын.
5. Аһаата, кэпсээтэ, үлэлээтэ, кэпсэттэ, олордулар, турда, сытта, тыыныллар,
үөрэнэтилэр, көрдө, көрдөрдө, көрөтүлөр, утуйдылар, сотто, саптылар, аста, быстылар,
аахта, сиэтэ, биэрдэ, атыыластылар, кутта, аҕалтылар.
6. Оҕото, аста, килиэптэ, саахарда, арыыта, сүөгэйдэ, испиирдэ, истиитэ, хааһыта,
суоратта, кымыста, чэйдэ, эттэ, сыада, уҥуохто, миннэ, оронно, оһохто.
7. Бу буулканы аҕал. Каскил буулка ылыыр. Буулката аһаа.
21.1. Teatime. We have a lot of dishware. Some dishes are set for tea, some are set for
dinner. We have one big copper samovar. It boils quickly, it is a good samovar. We have two
teapots. The small teapot for boiling water is placed on the samovar. They pour tea there. And
there is also one big black teapot. Sometimes they boil tea there. Our teapots, glasses, and
trays stand on the shelf. There are also small tea spoons, a butter dish, a milk dish. We have
eight cups, four glasses. My mother boils the samovar. She also pours the tea. My younger
sister washes the dishes.
21.2. Биһиги иһиппит элбэх. Сорох иһити чэйгэ туруораллар, сорох иһити эбиэккэ
туруораллар. Биһиэхэ биир улахан алтан сылабаар баар. Кини үчүгэй сылабаар.
Чаанньыкпыт иккилэр. Үрүҥ чаанньык баар. Кинини сылабаарга туруоллар. Улахан
чаанньык баар. Онно арыт чэй оргуталлар. Биһиги чааскыларбыт, ыстакаанарбыт уонна
бүлүүһэлэрбит ыскаапка тураллар. Ыскаапка өссө кыра чэй ньуоскалара, арыы иһитэ,
үүт иһитэ бааллар. Биһиги чааскыбыт аҕыс. Биһиги ыстакааммыт түөрт. Сылабаары
ийэм оргутар. Чэйи эмиэ кини кутар. Иһити балтым сууйар. Ити дьон иһиттэрэ элбэх.
Кинилэр сылабаардара улахан уонна алтан. Кинилэр чанньыктара икки. Кинилэр
чааскылара аҕыс, ыстакааннара түөрт.
21.3. Our cafeteria is large. It has very many dishes. Is your cafeteria large? How many
teachers do you have? How many children do you have? How many classes do you have?
Where is the school where those people study? Do they have many teachers? How many
classrooms do they have? Some of our teachers are Yakuts. Are your children also Yakuts?
Does your grandfather, an old man, work? Our grandfather, an old man, works some of the
time, and is ill some of the time. Our home has three rooms. How many rooms does your
home have? Our classroom has five windows, two stoves. Our windows are big. Is your
classroom large? How many windows do you have? How many stoves do you have? Are your
windows big? Is your school clean?
21.4.
Биһиги ийэбит кырдьаҕас.
Эһиги аҕаҕыт үлэлиир.
Кинилэр аҕалара кырдьаҕас.
Биһиги аҕабыт эдэр.
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Эһиги ийэҕит үлэлиир.
Кинилэр ийэлэрэ эдэр.
Биһиги кылааспыт ыраас дуо?
Эһиги хоскут улахан дуо?
Кинилэр кылаастара кыра дуо?
Биһиги хоспут ыраас дуо?
Эһиги кылааскыт кирдээх дуо?
Кинилэр хосторо ыраас дуо?
21.5. Use the possessive form in the plural
Биһиги
паартабыт
кинигэбит
харандааспыт
остуолбут
түннүкпүт
ааммыт
хосторбут
Эһиги
аҕаҕыт
дьиэҕит
остолобуойгут
ыскаапкыт
оһоххут
ороҥҥут
ааннаргыт
Кинилэр
эһэлэрэ
убайдара
аҕастара
кэргэннэрэ
оһохторо
оҕолоро
21.6. Translate into Sakha
Учууталбыт оҕолору таптыыр. Оскуолаҕыт куоракка баар. Хоспут улахан уонна ыраас.
Кинилэр хосторо кыра. Биһиги түннүктэрбит улаханнар уонна ыраастар. Эһиги
оҕолоргут үчүгэйдик үөрэнэллэр. Кинилэр оҕолоро манна үөрэммэттэр.
Эһиги чааскыларгыт остуолга тураллар, биһиги чааскыларбыт ыскаапка баллар.
Кинилэр сылаабардара оргуйда, сылабааргыт оргуйбат. Чэйбит бэрт хойуу, чэйгит эмиэ
хойуу. Бу оҕолор илиилэрэ кирдээх, кинилэр сирэйдэрэ ыраас. Ити оҕолор ийэлэрэ
арыт оскуолаҕа кэллэр. Биһиги оҕолорбут оскуолаҕа эрдэ бараллар. Иһиккит остуолга
турар, иһитпит манна суох. Бу эбэбит. Эһиги эһээҕит онно олорор. Эһиги убайгыт
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нууччалыы билэр дуо? Эһиги доҕоргут ханна үлэлиир? Бу оҕолор ийэлэрэ ханна
олорор? Биһиги чууталбыт эйиэхэ тугу кэпсээтэ? Эһиги убайгыт бүгүн тугу ааҕар?
22.1. Dinner. They are cooking dinner in a big bucket. The dinner was cooked up. Ayaana
places the dishware on the big long table. The trays, the spoons, the forks, the knives-- all are
being prepared. She pours the soup into a big dish. She places the meat on a tray. Well, you
all, sit down, dine! Everybody sits and eats. The people drank soup, ate meat. Then they ate
kasha and compote. A very delicious dinner! Everyone was well full. Naryya and Sayaana
tidied up the table, washed the dishes and put them away.
22.2. Answer the questions
Эбиэти улахан солуурга буһараллар.
Айаана улахан уһун остуолга иһити туруорар.
Тэрнэлкэлэр, ньуоскалар, биилкэлэр, быһахтар бэлэм буоллулар.
Айаана улахан минскэҕэ мини кутар.
Эти тэриэлкэҕэ уурар.
Дьон олороллор уонна аһыыллар.
Кинилэр мин истилэр, эт сиэтилэр.
Эбиэт бэрт минньигэс.
Бары үчүгэйдик тоттулар.
Нарыйа уонна Сайаана остуолу хомуйдулар.
Иһити сууйдулар уонна уурдулар.
22.3. Write the possessive forms of the plurals
1.1. Биһиги паарталарбыт, остуолларбыт бу тураллар. Биһиги ыскааптарбыт уонна
дуоскаларбыт онно баллар. Биһиги кылаастарбыт улаханнар уонна ыраастар.
1.2. Эһиги паарталаргыт, остуолларгыт бу тураллар. Эһини ыскааптаргыт уонна
дуоскаларҕыт онно баллар. Эһиги кылаастарҕыт улаханнар уонна ыраастар.
1.3. Кинилэр паарталара, остуоллара бу тураллар. Кинилэр ыскааптара уонна
дуоскалара онно баллар. Кинилэр кылаастара улаханнар уонна ыраастар.
2.1. Биһиги дьиэлэрбит манна бааллар. Биһиги утуйардар хосторбут бу баллар. Биһини
ороннорбут онно тураллар.
2.2. Эһиги дьиэлэрҕит манна бааллар. Эһини утуйардар хосторгут бу баллар. Эһиги
оронноргут онно тураллар.
2.3. Кинилэр дьиэлэрэ манна бааллар. Кинилэр утуйардар хосторо бу баллар. Кинилэр
оронноро онно тураллар.
3.1. Биһиги остолобуойбут итиннэ баар. Биһиги эбиэппит үчүгэй. Биһиги чэйбит хойуу.
3.2. Эһиги остолобуойгут итиннэ баар. Эһиги эбиэккит үчүгэй. Эһиги чэйгит хойуу.
3.3. Кинилэр остолобуойдоро итиннэ баар. Кинилэр эбиэттэрэ үчүгэй. Кинилэр чэйдэрэ
хойуу.
22.4. Change the verbs
1. Кыыс суруйбат. Уоллатар аахпаттар. Учуутал кэпсээбэт.
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2. Эһэм эрдэ турбат. Убайдарым үөрэммэттэр. Эбэм иһит сууйбат.
3. Бу быраас хараҕы эмтээбэт. Ити быраас күөмэйи көрбөт. Ол дьон эми ылаллар.
4. Бу оҕо үүтү таптаабат. Ити дьон эти элбэхтик сиэбэттэр. Дьахтар эбиэт буспот.
1. Кыыс суруйда. Уоллатар аахтылар. Учуутал кэпсээтэ.
2. Эһэм эрдэ турда. Убайдарым үөрэннилэр. Эбэм иһит сууйда.
3. Бу быраас хараҕы эмтээтэ. Ити быраас күөмэйи көрдө. Ол дьон эми ыллылар.
4. Бу оҕо үүтү таптаата. Ити дьон эти элбэхтик сиэтэ. Дьахтар эбиэт буһарда.
22.5 Compose sentences
Биһиги ыстакааммыт остуолга турар.
Эһиги быһаххыт ыскаапка турар.
Кинилэр ыстакааннара остуолга суох.
Биһиги быһахпыт долбуурга баар.
Кинилэр быһахтара долбуурга суох.
Мин ыстакааным ханна турарый?
Эн чааскыҥ ханна баарый?
Биһиги быһахпыт ханна сытарый?
Эһиги биилкэҕит ханна сытарый?
Биһиги миискэбит ханна сытарый?
Эһиги быһаҕыҥ ханна баарый?
Мин быһаҕым ханна баарый?
22.5. Translate into Sakha
Биһиги остолобуойбут улахан. Элбэх дьон остолобуойга эбиэттииллэр. Биһиги
учууталларбыт остолобуойга эбиэттииллэр. Эһиги остолобуойгут улахан дуо? Биһиги
аҕабыт арыт остолобуойга эбиэттиир. Биһиги оҕолорбут дьиэҕэ сииллэр. Кинилэр
остолобуойга барбаттар. Эһиги оҕолоргут ханна сииллэрий? Кинилэр остолобуойга
бараллар дуо? Биһиги ийэбит балыыһаҕа үлэлиир. Эһиги эһэҕит уонна эбэҕит
үлэлииллэр дуо? Бу оҕо ийэтэ ханна үлэлиирий? Бу дьахтар оҕолоро ханна
үөрэнэллэрий? Бу оҕонньор уолаттара үөрэнэллэр дуо? Эһиги хаһыаккыт онно сытар.
Ылыҥ уонна ааҕыҥ! Бу биһиги ыстакааммыт. Кинини манна аҕалыҥ! Кыһыл
харандааһы ким ылла? Бу харандааһы ылымаҥ!
23.1. In the morning
In the morning my mother got up early. First she heated the stove in the kitchen. Then she
took the ladle and poured water into the pail from the barrel standing in the corner. She
poured the water from the pail into the samover, and placed the samover. And my mother
cooked up the pancakes in the frying pan. Then the people got up. My mother poured water
into the washing basin. All the people washed themselves. Kaskil also washed himself. Then
everybody sat down, drank tea, ate pancakes. They all love pancakes mightily. The little girl
Ayaana says: “Pancakes are good, flatbread is bad.” All the people ate and went. Some whent
to work, Kaskil went to school. The little children and the old women remained at home.
23.2. Answer the questions
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Ийэм сарсыарда эрдэ турда.
Кини бастаан билиидэни отунна.
Ууну буочкаттан ылла, биэдэрэҕэ кутта.
Ийэм хобордооххо алаадьы буһарда.
Онтон дьон турдулар.
Ийэм суунар иһиккэ уу кутта.
Дьоннор бары сууннулар. Каскил эмиэ суунна.
Дьон чэй истилэр, алаадьы сиэтилэр.
Кинилэр алаадьыны таптыыллар.
Кыра кыыс эттэ: “Алаадьы үчүгэй, лэппиэскэ куһаҕан.”
Сорохтор үлэҕэ бардыар, Каскил оскуолаҕа барда.
Дьиэҕэ кыра оҕолор уонна эмээхситтэр хааллылар.
23.3. Translate and answer the questions
Our stove and washing basin are in the kitchen.
Where is your washing basin?
Where is your water?
Is your kitchen's stove a burner, or something else?
How many pails do you have?
Who heats the samovar at your place?
Is your frying pan large?
What do they cook in it?
Does your family love pancakes?
Do you eat flatbread or bread at your place?
In the morning who gets up early at your place?
Where does your mother work?
In the morning who goes to work?
Is the child who goes at the lesson?
Are the small children at the lesson?
Who remains a home?
Биһиги суунар иһиппит куукунаҕа турар.
Уубут эмиэ куукунаҕа турар.
Куукунабыт оһоҕо билиидэ.
Биһиги биэдэрэбит икки.
Биһиэхэ сылабаары убайым оргутар.
Хобордоохпут кыра.
Онно алаадьыны буһараллар.
Суох, биһиги дьонмут алаадьыны таптаабаттар.
Биһиэхэ килиэп сииллэр.
Сарсыарда биһиэхэ бары эрдэ тураллар.
Ийэбит балыыһаҕа үлэлиир.
Сарсыарда аҕам уонна ийэм үлэҕэ бараллар.
Үөрэххэ барар оҕо баар.
Кыра оҕолор баллар.
Дьиэҕэ кыра оҕолор уонна эмээхситтэр хааллыллар.
23.4. Rewrite the sentences, giving the plural form of the verbs
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Ууну биэдэрэттэн ылымаҥ, буочукаттан ылыҥ. Чэйи сылабаарга оргутумаҥ,
чаанньыкка оргутуҥ. Чаанньыктар оргуйбаттар, сылабаардар оргуйаллар. Ити
дьахталлар алаадьыны буһарбаттар, лэппиэскэни буһараллар. Бу оҕолор суораты
таптаабаттар, күөрчэҕи таптыыллар. Ити дьоннор үүтү испэттэр, кымыһы иһэллэр.
Кыргыттар дьиэҕэ хаалаллар, ити уолаттар хаалбаттар. Ол киһи оҕолоро манна
үөрэммэттэр, куоракка үөрэнэллэр. Биһиги аҕастарбыт үөрэнэллэр, эһиги аҕастаргыт
үлэлииллэр. Бу дьахталлар оҕолоро улахан.
23.5. Translate into Sakha
Эн ийэҥ куукунаҕа баар. Кини эбиэти буһарар. Эн эбээҥ онно эмиэ баар. Кини иһити
сууйар. Эһиги куукунаҕыт ыраас. Биһиги куукунабыт эмиэ ыраас уонна улахан.
Куукунаҕа элбэх иһит баар. Муннукка улахан буочука турар. Буочукаҕа уу баар. Атын
муннукка биһиги суунар иһиппит турар. Сарсыарда бары онно сууналлар. Биһиги
биэдэрэлэрбит, чаанньыктарбыт, уонна биһиги алтан сылабаарбыт долбуурга тураллар.
Билиидэҕэ ийэбит аһы буһарар. Кини эбиэти буһарар, үүтү уонна чэйи оргутар.
Сарсыарда уонна киэһэ кини сылабаары туруорар. Кини арыт хааһы уонна хомпуот
буһарар, алаадьы буһарар. Бу дьиэҕэ туспа куукуна баар дуо? Кини улахан дуо?
Киниэхэ билиидэ баар дуо? Билиидэҕэ тугу буһараллар? Эбиэти буһараллар дуо? Бары
дьиэҕэ эбиэттииллэр дуо? Остолобуойга ким эбиэттиир?
24.1. In winter
In winter where we live it becomes very cold. All the people get dressed in warm clothing.
They wear a warm coat, hat, gloves, felt boots. In winter the day is short, the night is long.
Every day I go to school. I wake up very early, I wash myself, I eat. Then I take the books,
notebooks, I dress warmly, and I go. At school there are five, sometimes six lessons. In the
evening I come home, I eat, and I lie down a little. Then I study my lessons: I read, I write. In
the evening I go to sleep at ten o'clock.
24.2. Answer the questions
Кыһын биһиэхэ улахан тымныы буолар.
Дьон ичигэс таҥаһы таҥналлар.
Кыһын күн кылгас, түүн уһун.
Кыһын мин күн аайы оскуолаҕа барабын.
Сарсыарда эрдэ туdry рабын.
Мин суунабын, аһыыбнн, кинигэлэри уонна тэтэрээттэри ылабын, ичигэстик таҥнабын
уонна оскуолаҕа барабын.
Оскуолаҕа биэс, арыт алта уруок буолар.
Киэһэ мин дьиэҕэ кэлэбин, эбиэттиибин уонна кыратык сытабын.
Уон чааска утуйабын.
24.3. Translate
Sometimes I dine at home, sometimes I dine at the cafeteria. The greasy meat soup is better.
The dry meat soup is worse. I also eat kasha. I love stewler and sbiten mightily. Where do you
eat? What sort of soup do you love? Do you love stewler? Do you eat a lot of kasha? And
what do you love? Do you study, or do you work? What do you do in winter? Is your coat
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warm? What are your hat and gloves like? Do you have felt boots? My felt boots are big and
warm. My coat is black, my hat is also black. Which one is your coat? Which one is your
coat?
24.4. Compose sentences
Мин килиэп сиибин.
Эн кинигэ ааҕаҕын.
Мин сон кэтэбин.
Эн сон кэтэҕин.
Мин кинигэ ааҕабын.
Эн килиэп сиигин.
Мин үтүлүгүм ханна сытарый?
Эн сонуҥ ханна баарый?
Кини соно ханна баарый?
Оҕо хаатыҥката ханна баарый?
Мин хаатыҥкам ханна баарый?
Оҕо үтүлүгэ ханна сытарый?
Эн хаатыҥкаҥ ханна баарый?
Мин сонум ханна сытарый?
24.5. Translate into Sakha
Кыһын мин бу сону кэтэбин. Кини ордук ичигэс. Мин бэргэһэм уонна үтүлүгүм эмиэ
ичигэс. Мин бу хоско утуйабын. Кини кыра уонна ичигэс. Киэһэ манна лаампа аттыгар
олоробун уонна уруок үөрэтэбин. Сахалыы уонна нууччалыы ааҕабын. Мин бэрт
үчүгэйдик сахалыы кэпсэтэбин. Эн нууччалыы билэҕин дуо? Ханнык кинигэлэри
ааҕаҕыный? Хаһыаты ааҕаҕын дуо? Бу кинигэни ким ааҕарый? Кыһын мин кыратык
оонньуубун, элбэхтик ааҕабын. Кыһын мин эрдэ турабын, хойут утуйабын. Сарсыарда
аҕыс чааска оскуолаҕа барабын. Онно биэс, арыт алта уруок буолар. Мин түөрт чааска
дьиэҕэ кэлэбин уонна эбиэттиибин. Киэһэ элбэхтик ааҕабын. Эн хаһан оскуолаҕа
бараҕыный? Хаһан дьиэҕэ кэлэҕиний? Киэһэ тугу гынаҕыный?
25.1. Conversation
“Ayaana, do you sew?”
“I sew a little, simple clothes.”
“What do you stitch?”
“Shirts, pants, warm clothes with fur. I also sew shoes with a soft sole.”
“Do you sew suits?”
“No, I do not sew suits.”
“Stitch me up some fur shoes.”
“Hey, no! I have a lot of work. And I do not have a wide needle.”
“Well then, stitch [my] pants.”
“I do stitch pants. Bring them tomorrow.”
“Alright, I'll bring them tomorrow. Do you have black thread?”
“I've got some.”
“Give me a little.”
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“Here, take this.”
“Well good, thanks.”
25.2. Translate
My grandfather wears fur shoes. He does not like felt boots. He says: “Felt boots are bad,
cold. Fur shoes are warm.” My mother sews a little. For me she stitched shirts and pants with
warm lining. The little girl Ayaana says: “Mom, stitch me a shirt. I will soon go to school.” In
the winter I wear felt boots and pants with warm lining. My coat has warm lining, my gloves
also have warm lining. Do you wear fur shoes? Does your coat have warm lining? What
lining do your gloves have? Is your school warm? In which classroom do you study? How
well do you know Russian? I read Russian quickly, but I speak slowly. Our teacher speaks
Sakha very well.
25.3. Provide the singular present-tense conjugation of the verbs
аһаа - аһыыбын, аһыыгын, аһыыр
ыллаа - ыллыыбын, ыллыыгын, ыллыыр
кэпсээ - кэпсиибин, кэпсиигин, кэпсиир
сиэ - сиибин, сиигин, сиир
оонньоо - оонньуубун, оонньуугун, оонньуур
тохтоо - тохтуубун, тохтуугун, тохтуур
эбиэттээ - эбиэттиибин, эбиэттиигин, эбиэттиир
чэйдээ - чэйдиибин, чэйдиигин, чэйдиир
эмтээ - эмтиибин, эмтиигин, эмтиир
ыйаа - ыйыыбын, ыйыыгын, ыйыыр
бар - барабын, бараҕын, барар
кэт - кэтэбин, кэтэҕин, кэтэр
олор - олоробун, олороҕун, олорор
көр - көрөбүн, көрөҕүн, көрөр
оргут - оргутобун, оргутоҕун, оргутор
буһар - буһарабын, буһараҕын, буһарар
сууй - сууйабын, сууйаҕын, сууйар
сот - сотобун, сотоҕун, сотор
бил - билэбин, билэҕин, билэр
саҥар - саҥарабын, саҥараҕын, саҥарар
25.4. Give the verbs in parentheses in the present tense
Мин сарсыарда эрдэ турабын. Эн хас чааска тураҕын? Кэскил арыт остолобуойга
эбиэттиир уонна чэй иһэр. Эбэм хойуу чэйи таптыыр. Эн суораты таптыыгын дуо? Ити
киһи кымыһы иһэр дуо? Мин бүгүн остолобуойга эбиэттиибин, эн ханна эбиэттиигин?
Убайым киэһэ киинэҕэ барар, мин эмиэ онно барабын. Мин сарсын бырааска
көрдөрөбүн, эн эмиэ көрдөрөҕүн дуо? Эн куһаҕаннык ыллыыгын, ити кыыс үчүгэйдик
ыллыыр. Мин бүгүн баһаартан эт атыылаһабын, эн атыылаһагын дуо?
25.5. Translate into Sakha

34

Мин ийэм ырбаахыны уонна ыстааны тигэр. Көстүүмү атын дьахтар тигэр. Эн көстүүм
кэтэҕин дуо? Эйиэхэ ким көстүүмү иистэнэрий? Мин эбэм тыс этэрбэс тигэр. Эн тыс
этэрбэс кэтэҕин дуо? Мин арыт тыс этэрбэс кэтэбин. Мин аҕаһым минньигэс хааһы
буһарар. Эн хааһыны таптыыҕын дуо? Мин хойуу хааһыны таптыыбын. Биһиги
учууталбыт үчүгэйдик ыллыыр. Эн ыллыыгын дуо? Мин куһаҕаннык ыллыыбын. Мин
кыһын күн аайы оскуолаҕа барабын. Мин бырааттарым кыралар. Кинилэр дьиэҕэ
хаалаллар. Убайым үөрэммэт. Кини улэлиир. Эйиэхэ убайдааххын дуо? Кини тугу
гынарый? Миэхэ балыс баар. Кини аата Айаана. Кинини ордук таптыыбын. Эйиэхэ
балыстааххын дуо? Эн кинини таптыыгын дуо? Биһиги эбэбит кырдьаҕас. Кини
баттаҕа маҥан. Кини үлэлээбэт. Биһиги эбэбит оҕолору таптыыр.
26.1. The Clothes Chest
In the bedroom there is one big box. That is a clothes chest. My mother puts the extra clothes
there. In winter the summer clothes are placed in thechest . In summer the winter clothes lie in
it. Now my cap, my summer shirts, my pants lie there. In the box there are many clothes, both
new and old. All the other clothes are there. The footwear is in a separate box. There are
shoes with a soft sole, boots, dress boots, and shoes. What clothes do you wear in summer? Is
your cap old or new? What do you wear on your feet? Where do you put your extra clothes?
Do you have a big chest? Where does it stand? Do you have a separate chest? What do you
put there? Is there a book chest? Do you have many books?
26.2. Translation
Hey, hang up this coat on that coat-rack. This coat-rack is bad. Don't hang clothes there. Put
the hat on the shelf. Whose glove is this new glove? Don't put the glove on the bed, put it on
the shelf. These gloves are cold. Bring me the gloves with warm lining. Where are my new
dress boots? Put these dress boots in the box. Bring me the fur shoes. Today there was a great
cold. My feet are freezing in the felt boots. Are your hands freezing? Well, wear these gloves
with warm lining. My nose has frozen, is your nose freezing? Those children have frozen.
Pour the children some tea.
26.3. Rewrite the text, first in the second person, then in the third person
Эн сэттис кылааска үөрэнэҕин. Сарсыарда аҕыс чааска оскуолаҕа бараҕын. Тоҕус
чааска звонок буолар. Оччоҕо эн кылааска киирэҕин. Паартаҕа олороҕун. Уруогу
үчүгэйдик истэҕин. Дуоскаҕа, тэтэрээккэ суруйаҕын, ааҕаҕын, кэпсиигин. Киэһэ дьиэҕэ
туөрт чааска кэлэҕин. Аһыыгын, кыратык, үлэлиигин, арыт оонньугун. Онтон уруок
үөрэтэҕин. Киэһэ уон чааска сытаҕын, түргэнник утуйаҕын.
Кини сэттис кылааска үөрэнэр. Сарсыарда аҕыс чааска оскуолаҕа барар. Тоҕус чааска
звонок буолар. Оччоҕо кини кылааска киирэр. Паартаҕа олорор. Уруогу үчүгэйдик
истэр. Дуоскаҕа, тэтэрээккэ суруйар, ааҕар, кэпсиир. Киэһэ дьиэҕэ туөрт чааска кэлэр.
Аһыыр, кыратык, үлэлиир, арыт оонньуур. Онтон уруок үөрэтэр. Киэһэ уон чааска
сытар, түргэнник утуйар.
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26.4. Rewrite in the negative form
Бу кыыс нууччалыы аахпат. Ити уол түргэнник суруйбат. Убайым киэһэ үөрэммэт.
Эбэм эмээхсин эрдэ турбат. Эһэм ити сону кэппэт. Балтым суораты таптаабат. Ити оҕо
түүн ытаабат. Оҕолор дьиэҕэ оонньооботтор. Бу дьон остолобуойга эбиэттээбэт.
Оҕонньоттор кыһын хаатыҥка кэппэттэр. Ити кыргыттар нууччалыы кэпсэпэттэр. Бу
оҕолор ааны үчүгэйдик саппаттар. Бу дьон кыһын түннүгү аспаттар.
26.5. Translate into Sakha
Бу дьааһыкка мин сайыҥҥы таҥаһым сытар. Манна мин киэпкэм, саҥа ырбаахым,
сайыҥҥы ыстааным бааллар. Манна мин бачыыҥкам уонна саппыкым эмиэ сыталлар.
Сайын мин маҥан ырбаахыны уонна киэпкэни кэтэбин. Кыһын ичигэс таҥаһы
таҥнабын. Мин сонум көхөҕө ыйанан турар, мин бэргэһэм уонна үтүлүгүм долбуурга
сыталлар. Кыһын хаатыҥка кэтэбин, арыт тыс этэрбэс кэтэбин. Мин ийэм тыс этэрбэс
үчүгэйдик тигэр. Эн ийэҥ иистэнэр дуо? Кини тугу иистэнэрий? Киниэхэ суон иннэ
баар дуо? Кини көстүүм тигэр дуо? Эн кыһын атахха тугу кэтэҕиний? Саһын атахха
тугу кэтэҕиний? Эн саһын ханнык ырбаахыны кэтэҕиний? Эйиэхэ саҥа ырбаахы баар
дуо? Эйиэхэ бу ырбаахыны ким тиктэ? Эн саҥа саппыкыҥ ханна баарый? Миэхэ
көрдөр. Бу бэргэһэни ол оҕоҕо биэр. Миэхэ эргэ үтүлүгү аҕал. Эһиги сону ол көхөҕө
ыйааҥ. Эһиги бэргэһэни уонна үтүлүгү долбуурга ууруҥ.

27.1. At the store
“Hi, Keskil! Where are you going there?”
“I am going to the store. Where are you going?”
“I am also going to the store. Let's go!”
Keskil and Ayaana come to the store. They enter. Keskil says:
“Do you have a wool coat with warm lining?”
“Yes, yes I do. Please! Which coat are you taking?”
“Bring me that black coat with the collar.”
“Please, have a look.”
“This coat's sleeves are very short. Bring me the long-sleeved coat.”
“Well, look at this.”
“This coat's buttons are very small and its pockets are large.”
“Well then look at this.”
“This is good. I'll take it. Now bring me the buttons. My shirt needs buttons.”
Keskil took the coat and the buttons. Ayaana bought a belt. Then they exited and went away.
27.2. Answer the questions
Кэскил уонна Айаана маҕаһыыҥҥа бардылар.
Кэскилга баата истээх сон наада.
Маҥнайгы сон сиэҕэ олус кылгас.
Иккис сон сиэҕэ улахан уонна тимэҕэ олус кыра.
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Кэскил сону ылла.
Кэскил өссө тимэҕи ылла.
Айаана кур атыыласта.
Миэхэ истээх сон баар.
Кини хара саҕалаах.
Кини кыра тимэхтээх.
Миэхэ лааппы баар.
Онно таҥаһы атыылыыллар.
Мин кур атыылаһаҕын.
27.3. Translation
My winter coat has a white collar, my brother's winter coat has a black collar. This coat has
four pockets. There entered there a person with a blue coat. That boy has felt boots and pants
with warm lining. In winter a person with warm clothing does not freeze. Do not wear a hat in
the house, take it off. Go out with a coat, outside it is very cold. Is your house warm? How
many rooms does it have? How many stoves does it have? Does it have a kitchen? Does your
kitchen have a burner? How many beds are in the bedroom? Does that child have a separate
bed? Which old man is that one with white hair? That person with a black beard is my
brother. That old woman has eight teeth. That girl with the red face is Keskil's sister. She is
studying in the eight grade. How many classrooms does your (pl.) school have? Which grade
do you (sing.) study in? I am studying in the tenth grade.
27.4. Compose sentences
Ити уол ичигэс сонноох.
Бу кыыс кыһыл харандаастаах.
Ол киһи хара баттахтаах.
Ити оҕо үчүгэй кинигэлээх.
Бу уол уһун харандаастаах.
Ол кыыс хара харахтаах.
Мин үүттээх чэйи иһэбин.
Эн туустаах мини сиигин.
Ийэм арыылаах килиэби таптыыр.
Аҕам сыалаах эти таптыыр.
Эн арыылаах килиэби сиигин.
Ийэм үүттээх чэйи иһэбин.

27.5. Translate into Sakha
Ол уол саҥа ырбаахылаах. Хара сонноох кыыс мин балтым. Мин кыһыҥҥы сонум хара
саҕалаах. Бу сон түөрт тимэхтээх. Мин эбэм үүттээх чэйи таптыыр. Үүттээх килиэп
чэйгэ аһыыллар. Саахардаах сүөгэйи таптыыр. Бу дьиэ кыра түннүктээх. Биһиги хоспут
биир ааннаах. Мин улахан түннүктээх хосто олоробун. Бу хос ичигэс уонна ыраас. Эн
ханна олоруҥ? Эн хоһуҥ ичигэс? Эн дьиэҥ ичигэс? Ол дьиэ тымныы. Биһиги
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түннүкпүттэр улахан. Онно саҥа олоппостор тураллар. Ол ысамыайкалар эмиэ саҥа.
Мин саҥа ыскамыайкаҕа олоробун. Эн кырдаҕас олоппоско олоруҥ. Айаана бу
олоппосу соппот.
28.1. Getting up in the morning
Keskil and I study at the school. In the morning we get up early. First we wake up and we
look at the clock. First we get up, then we wash up. We take the towel and we dry ourselves7
We take the come and we brush our hair next to the mirror. Next we take the brush and we
clean our clothes. Then we eat and we place our books and notebooks in the bag. My mother
says: “Children, today it's very cold outside. Wear your fur coats and take your scarves.” We
wear our fur coats and take our scarves. We dress warmly and we go to school.
28.2. Answer the questions
Биһиги оскуолаҕа үөрэнэбит.
Сарсыарда эрдэ турабыт.
Аҕыс чааска уһуктабыт.
Биһиэхэ чаһы баар.
Биһиги таҥнабыт уонна суунабыт.
Соттору ылабыт уонна соттобут.
Сиэркилэ баар.
Суокка баар.
Биһиги тараанабыт.
Таҥаһы ыраастыыбыт.
Биһиги тоҕус чааска аһыыбыт
Кинигэни, тэтэрээти суумкаҕа угабыт.
Тымныыга ичигэстик таҥнабыт.
Биһиги саҕынньах кэтэбит.
Биһиэхэ саал былаат баар.
Оскуолаҕа уон чааска барабыт.
28.3. Rewrite in the plural form
Биһиги үөрэнэбит, эһиги эмиэ үөрэнэҕит. Биһиги сарсыарда сэттэ чааска уһуктабыт,
эһиги эмиэ эрдэ үһүктаҕыт. Биһиги түргэнник таҥнабыт уонна ыраастык суунабыт.
Эһиги баттаҕы тараанаҕыт уонна таҥаһы ыраастыыгыт. Биһиги саҕынньаҕы тымныыга
кэтэбит. Ити уолаттар истээх сону кэтэллэр. Бу кыыргыттар тарааҕы ылаллар уонна
тарааналлар. Эһиги таҥаһы куһаҕаннык ыраастыыгыт. Ити суокканы ылымаҥ. Тарааҕы
миэхэ аҕалыҥ. Чаһыны көрүҥ эрэ. Ити сону ыраастааҥ. Бүгүн хаатыҥканы кэтимэҥ,
тыс этэрбэстэ кэтиҥ. Үтүлүгү остуолга уурумаҥ, көхөҕө ыйааҥ. Бу бэргэһэни
долбуурга ууруҥ. Соттору ыйаамаҥ, манна аҕалыҥ.
28.4. Compose sentences
Мин сону ырастыыбын.
Эн саппыкыны ыраастыыгын.
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Биһиги соттору тигэбит.
Эһиги ырбаахыны кэтэҕит.
Мин сону ыйыыбын.
Эн ырбаахыны кэтэҕин.
Биһиги саппыкыны кэтэбит.
Эһиги соттору ыйыыгыт.
Кини эрдэ утуйар.
Кинилэр үчүгэйдик ыллыыллар.
Кини куһаҕаннык ааҕар.
Кинилэр хойут утуйаллар.
Кини куһаҕаннык ыллыыр.
Кинилэр үчүгэйдик үөрэнэллэр.
28.5. Translate into Sakha
Биһиги бары киэһэ дьиэҕэ олоробут. Улахан дьон үлэттэн кэлэллэр, оҕолор
оскуолаттан кэлэллэр. Биһиги бары лаампа аттыгар олоробут. Аҕабыт хаһыаты ааҕар,
биһиги кинигэлэри ааҕабыт. Кэскил уонна мин эрдэ утуйабыт, сарсыарда эрдэ
уһуктабыт. Сэттэ чааска уһуктабыт уонна түргэнник таҥнабыт. Онтон биһиги соттору
ылабыт уонна кукуунаҕа барабыт. Онно суунар иһит турар. Кини тымныы уулаах.
Биһиги түргэнник суунабыт уонна соттобут. Аны биһиги остуолга олоробут уонна
аһыыбыт. Саахардаах чэй иһэбит уонна арыылаах буулкалар сиибит. Онтон биһиги
оскуолаҕа барабыт. Кэскил улахан саҕынньаҕы кэтэр, мин ичигэс бааталаах сону
кэтэбин. Эн кыһын тугу кэтэҕин? Эн саҕынньах кэтэҕин дуо? Эйиэхэ саал былаат баар
дуо? Оскуолаҕа хас уруоктанаҕын? Эн дьиэҕэ хаһан кэлэҕин? Эн киэһэ тугу гынагын?
Эн хас чааска тураҕын? Дьиэҕэ чаһы баар дуо? Сиэркилэ баар дуо? Кимиэхэ тараах
баар? Эн баттаххын тараанаҕын дуо?
29.1. Conversation
“Ah, Ayaana, Sayaana. What's up, kids?”
“Nothing. What's up with you?”
“Also nothing. Where are you going?”
“We're going to the store.”
“What are you buying there?”
“We're getting socks, stockings. Sayaana is buying a skirt.”
“I am also going to the store. I need a pillowcase and galoshes.”
“Are you getting a blanket? There are good blankets at the store. There are also pillows,
mattresses, and beds.”
“No. I don't need these things.”
“Are you guys getting a blanket?”
“Eh, no. We also are not getting one. Well, let's go quickly.”
29.2. Answer the questions
Айаана уонна Сайаана маҕаһыыҥҥа бараллар.

39

Кинилэр наскы, чулку уонна дьууппа атыылаһаллар.
Биһиэхэ чулкуну Айаана кэтэр.
Мин хара наскыны таптыыбын.
Сайаана дьууппаны кэтэр.
Биһиги матарааска сытабыт.
Мин суорҕаным ичигэс.
Сыттыгым улахан.
Холуоһаны саһын кэтэбит.
29.3. Translation
I sleep in the bed with that red blanket. Three of us sleep in this room. Keskil sleeps in the bed
with that blue pillow. Ñurgun's bed has a new mattress. My grandmother, an old lady, sleeps
on that old bed. My grandmother does not wear a skirt. She also does not wear stockings or
socks, she wears soft-soled shoes. Sometimes we hang up our sleeping clothes outside. We
hang the coats and hats on that coat-rack. We put extra clothes in the clothes chest. Dress
boots, slippers, and boots lie in a box in winter. Our chest for putting clothes in stands there.
Where do you put excess clothes? Do you have a box for putting clothes in? Do you hang
your sleeping clothes up outside? How do you clean up dust? Do you have a brush? What do
you clean with the brush? We clean the coat, the suit, and the pillow with the brush. We clean
the sleeping clothes. We remove our galoshes in the kitchen. Our house is very clean.
29.4. Compose sentences
Мин саахардаах чэйи таптыыбын.
Биһиги үүттээх чэйи таптыыбыт.
Эн саҥа холуоһаны атыылаһаҕын.
Эһиги эргэ таҥаһы сууйаҕыт.
Кини истээх ыстааны кэтэр.
Кинилэр кирдээх холуоһаны усталлар.
Эһиги үчүгэй кинигэни ааҕаҕыт.
Биһиги быыллаах суорҕаны ыраастыыбыт.
29.5. Translate into Sakha
Биһиги сиэркилэбит муннукка турар. Биһиги сиэркилэ аттыгар тараанабыт. Биһиги
кыра сиэркилэбит остуолга баар. Эн тарааҕыҥ түннүккэ сытар. Биһиги суорҕаммыт
таһырдьа баар. Эн сыттыгын ити тэллэххэ баар. Тэллэххэ олорумаҥ! Аан аттыгар
холуоһаны уһулуҥ! Түннүк аттыгар кыһыл суорҕаннаах тэллэх турар. Бу кыыс хара
хаатыҥкалаах. Кини соно маҥан саҕалаах. Биһиги оҕолорбут бары кыһын осколаҕа
бараллар. Эһиги эмиэ оскуолаҕа үөрэнэҕит. Биһиги тохсус кылааска үөрэнэбит. Биһиги
киэһэ уруоктары дьиэҕэ үөрэтэбит. Биһиги нууччалыы уонна сахалыы үөрэнэбит.
Биһиги бары сахалыы саҥарабыт. Эһиги дьиэҕэ сахалыы кэпсэтэҕит дуо? Биһиги
аҕабыт нууччалыы үчүгэйдик билэр. Дьиэҕэ нууччалыы уонна сахалыы кэпсэтэбит.
30.1. Translation
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1. Some of our dishes are in the kitchen, some are in the cupboard. In the kitchen are our
samovar, our teapot for boiling tea, our large teapot, and a frying pan, a ladle, a bucket, pails.
In the corner is a barrel with water, it stands next to the water basin. In the cupboard there are
plates, spoons, knives, forks, cups, glasses. In the bedroom stands a chest of drawers, and
there are boxes. On the chest is a small mirror, a small clock, a brush and a comb. A large
clock stands on the wall. There are some coatracks in the kitchen and some in the dining
room.
2. In winter we wear clothing of this sort: a warm jacket, a fur coat, a hat, gloves, felt boots,
fur shoes, a scarf. At home and in the summer we wear: a shirt, pants, a suit, a skirt, a blouse,
a cap, boots, dress boots, sandals, stockings, socks. The coat has a collar and pockets. There
are sleeves on the coat, the suit, the shirt. All the clothes have buttons. Bedding is of this sort:
a bed, a matress, a blanket, a pillow. There is a case on the pillow. Clothing is hung on the
coatrack and placed in the box. Towels and scarves are also clothes.
30.2. Vocabulary review
Nouns:
“Dishes and Kitchenware”: сылабаар, чаанньык, үрүҥ чаанньык, чааскы, ыстакаан,
бүлүүһэ, ньуоска, тэриэлкэ, биилкэ, быһах, долбуур, минскэ, билиидэ, алаадьы,
хобордоох, лэппиэскэ, буочука, биэдэрэ, хомуос, суунар иһит, куукуна
“Clothing and shoes”: таҥас, сон, бэргэһэ, үтүлүк, хаатыҥка, ырбаахы, ыстаан, бүрүүкэ,
көстүүм, ис, этэрбэс, тыс этэрбэс, иннэ, киинэ, сап, дьааһык, түүпүлэ, көхө, баата, саҕа,
сиэх, сиэп, тимэх, кур, соттор, былаат, саал былаат, саҕынньах, наскы, чулку, дьуппа,
сыттык хаата, суорҕан, матараас, тэллэх, холуоһа
Others: уу, күн, түүн, лааппы, туруу, чаһы, сиэркилэ, тараах, суокка
Verbs: оргут, бус, суун, отун, хаал, таҥын, кэт, иистэн, тик, ыйаа, тоҥ, уһул, таҕыс,
киир, сотун, тараан, ырастаа, уһугун
Adjectives: алтан, маннык, тымныы, ичигэс, боростуой, аҕыйах, сайыҥҥы, эргэ, ордук
Adverbs: арыт, кыһын, сотору, оччоҕо, төһө, сайын, олус, таһырдьа
30.3. Grammar review
1.
оскуола - оскуолабыт, оскуолаҕыт, оскуолалара
дьиэ - дьиэбит, дьиэҕит, дьиэлэрэ
кылаас - кылааспыт, кылааскыт, кылаастара
остуол - остуолбут, остуолгут, остуоллара
түннүк - түннүкпүт, түннүккүт, түннүктэрэ
аан - ааммыт, ааҥҥыт, ааннаара
оһох - оһохпут, оһоххут, оһохторо
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олоппос - олоппоспут, олоппоскут, олоппосторо
уол - уолбут, уолгут, уолаттара
кыыс - кыыспыт, кыыскыт, кыргыттара
доҕор - доҕорбут, доҕоргут, доҕотторо
эбиэт - эбиэппит, эбиэккит, эбиэттэрэ
чэй - чэйбит, чэйгит, чэйдэрэ
үүт - үүппүт, үүккүт, үүттэрэ
уолаттар - уолаттарбыт, уолаттаргыт, уолаттара
кыргыттар - кыргыттарбыт, кыргыттаргыт, кыргыттара
ааннар - ааннарбыт, ааннаргыт, ааннара
ороннор - ороннорбут, оронноргут, оронноро
түннүктэр - түннүктэрбит, түннүктэргит, түннүктэрэ
2.
утуйар хос - sleeping room / bedroom
аһыыр хос - dining room
олорор оҕо - the sitting child
суруйар кыыс - the writing girl
сууйар иһит - washbasin
утуйар таҥас - bedclothes / linens
иһэр уу - drinking water
3.
оҕолоох
ийэлээх
кэргэннээх
кыыстаах
уоллаах
доҕордоох
харахтаах
илиилээх
муруннаах
бытыктаах
сирэйдээх
сонноох
тимэхтээх
соттордоох
суорҕаннаах
аттахтараах
тиистэрдээх
ороннордоох
түннүктэрдээх
4.
аһаа - аһыыбын, аһыыгын, аһыыр; аһыыбыт, аһыыгыт, аһыыллар
ыллаа - ыллыыбын, ыллыыгын, ыллыыр; ыллыыбыт, ыллыыгыт, ыллыыллар
кэпсээ - кэпсиибин, кэпсиигин, кэпсиир; кэпсиибит, кэпсиигит, кэпсииллэр
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оонньоо - ооньуубун, оонньуугун, оонньуур; оонньуубут, оонньуугут, оонньууллар
төлөө - төлүүбүн, төлүүгүн, төлүүр; төлүүбүт, төлүүгүт, төлүүллэр
саҥар - саҥарабын, саҥараҕын, саҥарар; саҥарабыт, саҥараҕыт, саҥараллар
кэт - кэтэбин, кэтэҕин, кэтэр; кэтэбит, кэтэҕит, кэтэллэр
сот - сотобун, сотоҕун, сотор; сотобут, сотоҕут, сотоллор
көр - көрөбүн, көрөҕүн, көрөр; көрөбүт, көрөҕүт, көрөллөр
аах - ааҕабын, ааҕаҕын, ааҕар; ааҕабыт, ааҕаҕыт, ааҕаллар
тик - тигэбин, тигэҕин, тигэр; тигэбит, тигэҕит, тигэллэр
сап - сабабын, сабаҕын, сабар; сабабыт, сабаҕыт, сабаллар
быс - быһабын, быһаҕын, быһар; быһабыт, быһаҕыт, быһаллар
31.1. The kolkhoz farm
My mother works on the kolkhoz farm. There are three farms on our sovkhozes. There, in
total, stand six hundred cattle. At the sovkhoz there are good cattle, bulls, horses. Every farm
has a large, good barn. In winter the horned cattle stand in the barn. In one barn stand ninety
or a hundred cattle. My mother is a milker at the farm. She milks eleven cows. From one good
cow on a summer day come twenty liters of milk. A bad cow yields five or six liters of milk.
And from milk also come stewler and cottage cheese. Dairy products come from every farm.
31.2. Answer the questions
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 күҥҥэ сүүрбэ литр үүт кэлэр.
Куһаҕан ынахтан биэс-алта литр үүт кэлэр.
Үүттэн өссө суорат, нэдьэгэй кэлэр.
Сүөгэйтэн арыы тахсар.
Үүттэн өссө аһыы сүөгэй, күөрчэх, кымыс кэлэр.
Үрүҥ ас барыта ферматтан тахсар.
31.3. Translation
We take milk from the cows. All dairy products come from milk. Butter comes from cream.
Stewler yields sour milk. My mother takes water from the cask. We come from school to the
house at four o'clock. My father and mother come home late from work. When do you come
from school? When do you go from the house in the morning? Who has come from outside?
who has left the house? Bring the samovar from the kitchen. Do not take the lamp from the
table. Take the cups from the shelf. Drink the tea from the cup, give me the glass. My mother
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purchased meat from the store. Your sister brought sugar from the store. Bring the pillow and
the blanket from that bed here. Remove the book from the table.
31.4. Compose sentences
Мин сарсыарда дьиэттэн оскуолаҕа барабын.
Эн киэһэ хойут үлэҕэ кэлэҕиҥ.
Биһиги күн аайы дьиэттэн үлэҕэ барабыт.
Эһиги сарсыарда эрдэ дьиэттэн үлэҕэ кэлэҕит.
Кини киэһэ хойут үлэттэн дьиэҕэ кэлэр.
Кинилэр күн аайы оскуолаттан үлэҕэ бараллар.
31.5. Translate into Sakha
1. Эн аҕаһыҥ совхоз ферматыгар үлэлиир. Кини үчүгэй ынах ыаччы. Кини ынахтан
элбэх үүт ылар. Фермаҕа сүүс ынах баар. Эн аҕаһыҥ уон ынах ыыр. Биир ынахтан уон
биэс литр үүт тахсар.
2. Киэһэ оскуолаттан дьиэҕэ кэлэбит. Аҕабыт эмиэ хойут үлэттэн кэлэр. Бүгүн кини
куораттан саҥа хаһыат аҕалла. Кини биһиэхэ хаһыаттан ааҕар уонна кэпсиир. Кэскил
үчүгэй кинигэ оскуолаттан аҕалла. Биһиги бу кинигэни ааҕабыт уонна эмиэ кэпсиибит.
3. Биһиги эбэбит маҕаһыынтан үчүгэй эт аҕалла. Кини бу эттэн минньигэс мин
буһарда. Кини биһиэхэ мини тэриэлкэҕэ кутар уонна этэр: “Аһааҥ, оҕолоор, бу үчүгэй
мин!” Биһиги олоробут уонна түргэнник мини иһэбит. Эбэм миискэттэн биһиэхэ өссө
мин биэрэр.
32.1. The livestock of Yakutia
In the Sakha Republic there is a lot of livestock. On the farms of the sovkhozes there are
cows, sheep, horses, mares, stallions, and pigs. In some areas they keep deer. In the winter
cattle and swine stand in the barn. Horses and deer eat outside. They take milk from the cows
and mares. From a cow's milk come cream, butter, sbiten, cottage cheese. From a mare's milk
they make kumiss. They also milk deer. Deer's milk is not abundant, and it is thick. They
harness horses, bulls, and deer. They feed the livestock with hay and silage. They also give
oats to the horses. The dog and the cat are in the house.
32.2.
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 кэлэр.
Биэ үүттүттэн кымыс оҥороллор.
Таба үүтэ аҕыйах уонна хойуу буолар.
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Аты, оҕуһу уонна табаны көлүйэллэр.
Сүөһүттэн өссө иэдьэгэй, күөрчэх, аһыы сүөгэй, суорат кэлэр.
Сүөһүнү отунан, сиилэһинэн аһаталлар.
Акка өссө эбиэс биэрэллэр.
Дьиэҕэ ыт уонна куоска баар буолар.
32.3. Translation
On this sovkhoz there are fifteen horses, twenty mares, and two stallions. Horses are
harnessed in winter and summer. We milk the mares in summer and make koumiss. Stallions
are not harnessed. Sayaana milks the cows in the barn. Ñurgun feeds the horses outside. Bring
some grass to the sheep, bring some oats to the horses. These cows love silage very much.
Those pigs eat a lot. How many pigs do you have? Are they fat? What do they eat? Do you
have deer? Do you harness the deer? Catch that black horse and harness it. Do not bring hay
to that horse, bring it oats. Do not harness the white horse, bring it hay. The cows have come
out of the barn. Give the cows some hay as well.
32.4. Compose sentences, putting the direct objects, adverbs, and the predicates in the
correct form
Аҕам үлэттэн киэһэ хойут кэлэр. Ийэм ынахтан элбэх үүтү ылар. Ньургун учууталга
үчүгэй кинигэни аҕалар. Эһиги маҕаһыынтан тугу атыылаһаҕыт? Биһиги эбэбит
баһаартан үүт уонна эт аҕалар. Ити оҕолор кыһын дьиэттэн таһырдьа тахсыбаттар.
Сайаана иһити остуолтан хомуйда. Ити куоска тэриэлкэттэн аһыыр.
32.5. Translate into Sakha
Биһиги бу кинигэни киэһэттэн ааҕабыт. Ыскааптан атын кинигэни ылыҥ. Кинигэлэри
уонна тэтэрээттэри паартаттан хомуйуҥ. Харандааһы остуолтан ылыҥ уонна миэхэ
манна биэриҥ. Сону көхөттөн уонна бэргэһэни долбууртан ылыҥ. Бүгүн Кэскил саҥа
кинигэлэри учууталтан тутта. Биһиги күн аайы бу маҕаһыынтан маҥан килиэп ылабыт.
Кинилэр совхозтан остолобуойга кымыс биэрдилэр. Эн хаһан оскуолаттан дьиэҕэ
кэлэҕин? Эн сарсыарда дьиэттэн ханна бараҕын? Бу дьон ханнык совхозтан кэлэллэр?
Ол хостон билигин ким таҕыста?
33.1. Livestock
Cows and deer have horns. Cows have two horns, deer also have two horns. Horses do not
have horns, they have manes. Cows and horses have tails. A cow's tail is thin and short, a
horse's tail is thick and long. The feet of livestock have hooves. Livestock have four hooves.
Deer and pigs also have hooves. All livestock have fur. In the springtime livestock are born.
Cows give birth to calves. Foals are born from mares. A baby pig is a piglet. The cow moos,
the horse neighs, the dog barks.
33.2. Answer the questions
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Ынахха уонна табаҕа муос баар.
Ынах икки муостаах.
Сылгыга муоһа суох.
Киниэхэ сиэл баар.
Ынахха уонна сылгыга кутурук баар.
Ынах кутуруга синньигэс уонна кылгас.
Сылгы кутуруга суон уонна уһун.
Сүөһү атаҕа туйахтаах.
Сүөһү туйаҕа түөрт.
Сүөһү барыта түүлээх.
Сүөһү саас төрүүр.
Ынах ньирэйи төрөтөр.
Биэ кулун төрөтөр.
Сибиинньэ боросуонак төрөтөр.
Ынах маҥырыыр, сылгы кистиир, ыт үрэр.
33.3. Translation
This newborn calf does not eat hay, it drinks milk. That grown-up calf eats hay well. Outside
stands the mare with her foal. The foal neighs and sucks from its mother. Over there a small
puppy sits. It does not bark yet, its mother barks. The baby pigs do not go into the barn. Those
newborn calves do not stand in the barn during the day, they eat outside. They love the blue
grass. I love foals, I do not love piglets. Do you milk the cow? I do not milk it. Do you feed
the livestock in winter? I do not feed [the livestock in winter]. Do you catch the horse? I catch
the newborn calves, I do not catch the horse. Which horse is that with the black mane, do you
know? I do not know. Do you also not know? Are you not going to school today? Do you not
study in winter?
33.4. Rewrite in the negative form
Ити ынах хотоҥҥо аһаабат. Кини сиилэһи таптаабат. Мин сайын совхозка
үлэлээбэппин. Эн эмиэ үлэлээбэккин. Мин аты үчүнэйдик көлүйбэппин. Эн эмиэ
көлүйбэккин. Мин куоракка үөрэммэппин. Эн эмиэ онно үөрэммэккин. Ити ыт киһини
үрбэт. Бу куоска ууну испэт. Ол сибиинньэ оту сиэбэт. Ол ыт куосканы таптаабат.
33.5. Translate into Sakha
Торбостор хотоҥҥо киирдилэр. Эһиги кулуҥҥут онно сытар. Кини аттыгар ийэтэ турар.
Ол биэ хойуу сиэллээх уонна уһун кутуруктаах. Ынах ыаччылар хотоҥҥо ынах ыыллар.
Эн ийэҥ боросуонактарга үүт кутар. Ити хара ынах куһаҕан от сиэбэт. Кини килиэби
таптыыр. Эн бу аты билбэккин. Бу ат атын совхозтан. Бу совхозка таба суох. Мин
манна таба көрбөппүн. Эһиэхэ таба баар дуо? Эһиэхэ таба көлүйэллэр дуо? Табаны
ханна аһаталлар? Эн табаны аһатаҕын дуо? Мин табаны аһаппаппын, мин ынаҕы уонна
аты аһатабын. Мин торбостору үчүгэйдик тутабын, аттары туппаппын. Кинилэри
улахан дьон туталлар. Мин эмиэ ынахтары ыабаппын. Мин ийэм кинилэри үчүгэйдик
ыыр.
34.1. Conversation
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“Keskil, what livestock do you have?”
“We have two cows and one bull.”
“Is that piebald cow your cow?”
“No. I do not know that cow. We have one mottled cow, and one russet one.”
“Do you work on the sovkhoz in the winter?”
“No, I do not work.”
“Why don't you work?”
“I study at the school. I work a little bit at home.”
“What do you do at home?”
“I feed the livestock.”
“Where do you feed the cows?”
“When it's warm they eat in the corral, when it's cold they eat in the barn.”
“Does your dog bite people?”
“No, he does not bite. He barks.”
“Does he guard the cattle?”
“No, he does not guard the cattle. He guards the home. Does your dog guard the cattle?”
“No, he also does not guard [them]. He barks at everyone, he is very old.”
“What is your dog's food?”
“He eats everything.”
34.2. Translation
I guard the horse and the bull, I do not guard the deer. You do not guard the horse, you guard
the bull. You do not harness the horse well, I harness it. In winter I give the horses water, I do
not give the cattle water. Why is that horse not eating? Bring him some water and some oats.
Lead those horses out of the barn. Lead the cows into the barn. Take the water from the calf,
he is not drinking. Do not give any water do the dog, pour it out for the cat. Grass is not food
for a pig. What is that dog barking at? Go, have a look. Outside a person with a red horse has
come. Boil the samovar and pour some tea. I do not drink thick tea. Why are you not eating
butter? Eat some butter. I am not eating clarified butter, my stomach hurts. At the store today
there is no white butter. Who is going to the market? I am not going to the market, I am going
to school. Who is washing the dishes? I am not washing the dishes, Sayaana is washing them.
Who is reading this book? I am not reading it, Keskil is. Are the books on this shelf yours?
No, I do not put my books on the shelf, I put them in the cabinet.
34.3. Rewrite, putting the verbs in the present-tense negative form
Эн сахалыы үчүгэйдик билбэккин. Бу ороҥҥо мин утуйбаппын. Эн ааны тоҕо
үчүгэйдик саппаккын? Ити оҕонньор кыһын хаатыҥканы кэппэт. Мин бүгүн
баанньыкка сууммаппын. Мин уруокка кэпсэппэппин. Бу кинигэни эн тоҕо аахпаккын?
Эн кыһын кымыһы испэккин. Сайын мин саппыкыны кэппэппин. Ити оҕус аҕыйах окко
топпот. Бу ынах кыһын твһырдьа уулаабат. Эн бу дьиэҕэ олорбоккун. Сарсыарда мин
эрдэ турбаппын. Эн тоҕо тарааммаккын? Мин манна сыппаппын.
34.4. Write sentences, putting the predicate in the positive or negative form, as
appropriate
Мин бу оскуолаҕа үөрэммэппин.
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Эн ити совхозка үлэлээбэккин.
Кини ол оскуолаттан кэлбэт.
Мин ол совхозтан барбаппын.
Мин бүгүн оскуолаҕа барабын дуо?
Эн сарсын дьиэҕэ олороҕун дуо?
Кини бүгүн совхозка үлэлиир дуо?
Кини сарсын оскуолаҕа үөрэнэр дуо?
34.5. Translate into Sakha
Мин бу хара аты миинэбин. Ол ала аты билбэппин. Бу ат куһаҕан от сиэбэт. Бу кугас ыт
киһини үрбэт. Кини олус кырдаҕас. Мин эһэм совхозка сүөһүнү маныыр. Биһиги
эбэбит ынах ыабат. Кини хараҕа суох. Мин балтым аахпат уонна суруйбат. Кини өссө
кыра. Бу оҕо билигин ытаабат. Кини утуйар. Мин бүгүн оонньообоппун. Мин баһым
ыалдьар. Мин бүгүн дьиэҕэ эбиэттээбэппин, остолобуойга эбиэттиибин. Эн тоҕо чэйи
испэккин? Кини тоҕо бэргэһэни уһулбат? Эн тоҕо бу сону кэппэккин? Бу дьахтар
тикпэт дуо? Эн тоҕо бүгүн оскуолаҕа барбаккын? Мин сарсын үлэлээбэппин. Мин
кыһын таһырдьа оонньообоппун. Мин кыһын дьиэҕэ оонньуубун.
35.1. Our country
Yakutia is a very expansive country. There are many forests here, mountains, big rivers, many
streams and lakes. All our rivers flow to the north. Our largest river is the Lena. It is 4,500
kilometers long. It also flows into the Northern Ice Sea (the Laptev Sea). The city of Yakutsk
lies on the Lena. Our country is a very cold country. There is ice and snow for eight months
of the year. Terrible winds blow in the north. For three months the sun does not go downthere,
and for three months it does not come up.
35.2. Answer the questions
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 Хотугу Муустаах муораҕа туһэр.
Дьокуускай куорат Өлүөнэҕэ турар.
Саха сирэ бэрт тымныы.
Хаар, муус аҕыс ыйга турар.
Хоту сүрдээх буурҕалар буолаллар.
Күн үс ыйга тахсыбат, үс ыйга киирбэт.
35.3. Translate
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In the springtime there is very much water in the Lena River. The ice of the big lakes melts
late. The water of this stream is very clean. In this forest there are many small lakes. In the
north country the people do not see the sun for three months. In the summer there the sun
does not go down for three months. A lot of snow falls in the north. Where we come from
sometimes it even falls in the summer. In the winter we wear warm clothes so that we do not
freeze. In the winter this lake freezes. In the winter we do not take water from this lake.
People with horses came out of that forest. That lake's water is bad, the cattle are not drinking
it. We do not give water to the horse here. That lake has very clean water. Why don't you take
water from there? Why do you not harness this horse? Why do you not hold this calf? Why do
you not milk these cows? Are we not going to work today? Are you not coming in the
evening? Are we not reading this book? Are you not going into that room?
35.4. Rewrite in the negative form
Биһиги бу дьиэҕэ олорбоппут. Эһиги бу сири билбэккит. Сүөһүлэр ити күөлгэ
уулаабаттар. Аттар бу оту үчүгэйдик сиэбэттэр. Ити акка эһиги күн аайы эбиэс
биэрбэккит. Сибиинньэни хотоҥҥо аһаппаппыт. Ыкка эти биэрбэппит. Ити ынахха от
биэрбэккит. Табаны мииммэккит. Ол дьон атыыры көлүйбэттэр. Оҕолор ньирэйдэрин
туппаттар. Биһиги сарсыарда эрдэ турбаппыт. Эһиги ол оскуолаҕа үөрэммэккит. Ити
оҕолор эмиэ онно үөрэммэттэр.
35.5. Compose sentences
Биһиги бу аты көлүйбэппит.
Эһиги ити оҕуһу көлүйбэккит.
Кинилэр ол ынаҕы ыабаттар.
Биһиги бу биэни ыабаппыт.
Эһиги ити ынаҕы ыабаккыт.
Кинилэр ол аты көлүйбэттэр.
Биһиги бу оскуолаҕа үөрэммэппит дуо?
Эһиги ити совхозка үлэлээбэккит дуо?
Кинилэр ол оскуолаҕа үөрэммэттэр дуо?
Биһиги бу совхозка үлэлээбэппит дуо?
Эһиги ити оскуолаҕа үөрэммэккит дуо?
Кинилэр ол совхозка үлэлээбэттэр дуо?
35.6. Translate into Sakha
Бу үрэх өрүскэ түһэр. Кини күөлгэ түһэр. Бу күөл бэрт улахан. Бу күөл уута куһаҕан.
Биһиги бу ууну испэппит. Онно улахан ойуур баар. Ойуур аттыгар саҥа дьиэ турар.
Таһырдьа хойуу хаар түһэр. Биһиги билигин хаатыҥка кэтэбит, саппыкы кэппэппит. Бу
киэһэ ый киирдэ. Хоту күнү үс ый көрбөттөр. Сылга уон икки ый баар. Ыйга отут күн
баар. Хаар уонна муус хойут саас ирэллэр. Биһиги саһын үс ый үөрэммэппит. Оҕолор
сайын дьиэҕэ оонньооботтор. Кинилэр таһырдьа оонньууллар. Эһиги онно олорбоккут
дуо? Эһиги бүгүн тоҕо үлэлээбэккит? Эһиги тоҕо эрдэ турбаккыт? Кини тоҕо хаһыат
аахпат? Бу дьон манна тоҕо олорботтор? Бу аты уулатыҥ уонна аһатыҥ. Бу оҕуһу
көлүйүмэҥ. Килиэптэ сибиинньэлэргэ биэримэҥ! Бу торбостору тутуҥ! Кулуннары
тутумаҥ!
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36.1. Thunderstorm
The hot summer sun was [out]. The sun stands high. There are no clouds. The sky is clear. No
cloud is visible there. The children play outside. Suddenly from somewhere in the sky small
white clouds began to appear. Then a black cloud came out. The children do not see it, they
are playing. Soon a black cloud covers the sun, a wind blows. The black cloud covers the the
sky, there is darnkess. A great wind blows. Then the wind stops for a bi. Suddenly lightning
shines. Thunder cracks. Soon a thunderstorm breaks out. he children are not playing now.
They ran into the house.
36.2. Answer the questions
Сайыҥҥы куйаас күн буолла.
Күн үөһэ турар.
Халлаан ыраас.
Оҕолор таһырдьа оонньуулар.
Эмискэ халлааҥҥа кыра үрүҥ былыттар баар буоллулар.
Онтон хара былыт таҕыста.
Оҕолор ону көрбөттөр.
Хара былыт күнү сабар.
Тыал түһэр.
Онтон хара былыт халлааны сабар, хараҥа буолар.
Улахан тыал буолар.
Онтон чаҕылҕан чаҕылыйар.
Этиҥ ньиргийэр.
Онтон этиҥнээх самыыр кутар.
Оҕолор аны оонньооботтор.
Кинилэр дьиэҕэ сүүрдүлэр.
36.3. Translate
In the summer these people do not work in the rain. In the summer the stars in the sky are not
visible. Those children do not play outside on a hot day. In the summer the sun comes up
early, goes down late. In this region there are clouds in the sky every day. White clouds float
in the sky. Our cattle cannot be seen outside. Our dogs bark in the forest. The cows moo in
that forest. Your horses stand in the stream. Ити сибиинньэлэр кыраҕа топпоттор. Which
horse is neigheing outside? What is that red dog barking at? Which calves are running into the
pen? Who is riding the piebald horse? Why do you not harness that horse? Why is that child
not speaking? Why do you not open this window? Why do you close the door well? Why do
those people not come in here? Do not go out in the rain. Do not bring the dog into the house.
Put this cat outside. Do not catch that foal, catch this calf.
36.4. Rewrite, using the present-tense negative form of the verb
Бу совхозка табаны туттабаттар. Ити күөл уутун сүөһү испэт. Ол ынах түүн
маҥыраабат. Биһиги ийэбит кымыһы оҥорбот. Балтым ынаҕы ыабат. Эһиги бу дьиэҕэ
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кыһын олорбоккут. Ити кинигэни эһиги сотору аахпаккыт. Мин дьонум күнүс утуйбат.
Эһиги тоҕо илиигитин сууммаккыт? Эн уруоккун тоҕо үөрэммэккин? Ити уолаттар
сүөһүнү манаабаттар дуо? Ыккыт киһини ытырбат дуо? Бу осы эһиги мииммэккит дуо?
36.5. Conjugate the verbs in the present-tense negative plural
ытаа- ытаабаппыт, ытаабаккыт, ытаабаттар
оонньоо- оонньообоппут, оонньообоккут, оонньооботтор
кэпсээ- кэпсээбэппит, кэпсээбэккит, кэпсээбэттэр
эмтээ- эмтээбэппит, эмтээбэккит, эмтээбэттэр
төлөө- төлөөбөппүт, төлөөбөккүт, төлөөбөттөр
сап- саппаппыт, саппаккыт, саппаттар
кэт- кэппэппит, кэппэккит, кэппэттэр
үөрэн- үөрэммэппит, үөрэммэккит, үөрэммэттэр
уулаа- уулаабаппыт, уулаабаккыт, уулабаттар
тараан- тарааммаппыт, тарааммаккыт, тараамматтар
санаа- санаабаппыт, санаабаккыт, санаабаттар
үлэлээ- үлэлээбэппит, үлэлээбэккит, үлэлээбэттэр
төрөө- төрөөбөппүт, төрөөбөккүт, төрөөбөттөр
атылаас- атылааспаппыт, атылааспаккыт, атылааспаттар
ыл- ылбаппыт, ылбаккыт, ылбаттар
биэр- биэрбэппит, биэрбэккит, биэрбэттэр
аһат- аһаппаппыт, аһаппаккыт, аһаппаттар
үүлат- үүлаппаппыт, үүлаппаккыт, үүлаппаттар
саҥар- саҥарбаппыт, саҥарбаккыт, саҥарбаттар
36.6. Translate into Sakha
Бу өрүс хойут тоҥмор. Бу күөл мууса саас эрдэ ирэр. Бу ойуурда икки улахан күөл
баар. Кыһын сулустар үчүгэйдик көстөллөр. Бу үрэх бэрт уһун. Халлааҥҥа баар
буоллулар былыттар. Сүрдээх тыал түһүллэр. Этиҥ сөбүлүүбүн. Биһиги самыырга
торбостору хотоҥҥо киллэрбит. Бу ыттар үрбэттэр уонна ынах манаабаттар. Бу
колхозка кулун көлүйбүттэр. Бу эмээхсин биэни ыабат уонна кымыс оҥорбот. Эһиги
тоҕо бу оҕуска от биэрбэккит? Эн тоҕо бу аты уулаппаккын? Эһиги сарсын ойуурга
барбат дуо? Бу оҕолор үлэлээбэттэр дуо? Эһиги хаһан оскуолаҕа үөрэнэҕит?
Оҕолоотор, бу кинигэни ааҕыҥ. Эһиги бу үлэни суруйуҥ. Эһиги бу кинигэлэри
ыскаапка ууруҥ. Эһиги бэргэһэни уонна сону кэтиҥ. Эһиги хаар таһырдьа хомуйуҥ.
Эһиги ыты хотоҥҥо киллэримэҥ. Эн ууну бу буочукаҕа кутума. Эһиги ууну бу
чаанньыктан ылыҥ.
37.1. The hunter
Fyodor Petrov is a famous hunter. In the fall and winter he hunts fur and kills various [kinds
of] animal. Every year he killls many squirrels, ermine, foxes, and hares. He hunts with guns
and traps. He shoots very well. Every year they give a prize to Fyodor Petrov. He is a shock
worker of communist labor.
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37.2. Answer the questions
Фёдор Петров булчут.
Кини түүлээҕи бултуур.
Кини тииҥи, кырынааһы, саһылы уонна куобаҕы өлөрөр.
Кини саанан уонна хапкаанынан бултуур.
Кини олус үчүгэйдик ытар.
Кини сыл аайы бириэмийэ биэрэллэр.
Кини ааттаах булчут.
37.3. Translation
A man with a gun entered the forest. In this forest in the fall there are many hares. The hares
eat the grass. That man hunts ermine with traps. Here they hunt squirrels. In those forests
there are no foxes. That dog catches hares, it does not catch foxes. The hunter gave one black
fox and three red foxes. That old man shoots poorly. His eyes are bad. They give the furs to
the cooperative. The hunter's brigade is at our sovkhoz. My older brother is a good hunter. He
hunts various sorts of fur. Is this gun good? Whose trap is this? Do those boys have guns?
What are they shooting? What hunting is there in that stream? Are there hares in that forest?
37.4. Compose sentences
Мин куобаҕы саанан бултаабаппын.
Эн саһылы хапкаанынан өлөрөҕүн.
Кини тииҥи саанан өлөрбүт.
Биһиги кырынааһы хапкаанынан бултуубут.
Эһиги куобаҕы саанан бултаабаккыт.
Кинилэр саһылы хапкаанынан өлөрбөттөр.
37.5. Conjugate the verbs
бултаа- бултуубун, бултуугун, бултуур, бултуубут, бултуугут, бултууллар;
бултаабаппын, бултаабаккын, бултаабат, бултаабаппыт, бултаабаккыт, бултаабаттар
үлэлээ- үлэлиибин, үлэлиигин, үлэлиир, үлэлиибит, үлэлиигит, үлэлииллир;
үлэлээбэппин, үлэлээбэккин, үлэлээбэт, үлэлээбэппит, үлэлээбэккит, үлэлээбэттэр
сиэ- сиибин, сиигин, сиир, сиибит, сиигит, сииллэр; сиэбэппин, сиэбэккин, сиэбэт,
сиэбэппит, сиэбэккит, сиэбэттэр
аһат- аһатабын, аһатаҕын, аһатар, аһатабыт, аһатаҕыт, аһаталлар; аһаппаппын,
аһаппаккын, аһаппат, аһаппаппыт, аһаппаккыт, аһаппаттар
эт- этэбин, этэҕин, этэр, этэбит, этэҕит, этэллэр; эппэппин, эппэккин, эппэт, эппэппит,
эппэккит, эппэттэр
суун- суунабын, суунаҕын, суунар, суунабыт, суунаҕыт, сууналлар; сууммаппын,
сууммаккын, сууммат, суумаппыт, сууммаккыт, суумматтар
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тараан- тараанабын, тараанаҕын, тараанар, тараанабыт, тараанаҕыт, тарааналлар;
тарааммаппын, тарааммаккын, тарааммат, тарааммаппыт, тарааммаккыт, тараамматтар
үөрэн- үөрэнэбин, үөрэнэҕин, үөрэнэр, үөрэнэбит, үөрэнэҕит, үөрэнэллэр;
үөрэммэппин, үөрэммэккин, үөрэммэт, үөрэммэппит, үөрэммэккит, үөрэмэттэр
тик- тигэбин, тигэҕин, тигэр, тигэбит, тигэҕит, тигэллэр; тикпэппин, тикпэккин, тикпэт,
тикпэппит, тикпэккит, тикпэттэр
аах- ааҕабын, ааҕаҕын, ааҕар, ааҕабыт, ааҕаҕыт, ааҕаллар; аахпаппын, аахпаккын,
аахпат, аахпаппыт, аахпаккыт, аахпаттар
өлөр- өлөрөбүн, өлөрөҕүн, өлөрөр, өлөрөбүт, өлөрөҕүт, өлөрөллөр; өлөрбөппүн,
өлөрбөккүн, өлөрбөт, өлөрбөппүт, өлөрбөккүт, өлөрбөттөр
көр- көрөбүн, көрөҕүн, көрөр, көрөбүт, көрөҕүт, көрөллөр; көрбөппүн, көрбөккүн,
көрбөт, көрбөппүт, көрбөккүт, көрбөттөр
ыл- ылабын, ылаҕын, ылар, ылабыт, ылаҕыт, ылаллар; ылбаппын, ылбаккын, ылбат,
ылбаппыт, ылбаккыт, ылбаттар
кэл- кэлэбин, кэлэҕин, кэлэр, кэлэбит, кэлэҕит, кэлэллэр; кэлбэппин, кэлбэккин, кэлбэт,
кэлбэппит, кэлбэккит, кэлбэттэр
сот- сотобун, сотоҕун, сотор, сотобут, сотоҕут, сотоллор; соппоппун, соппоккун,
соппот, соппоппут, соппоккут, соппоттор
тоҥ- тоҥобун, тоҥоҕун, тоҥор, тоҥобут, тоҥоҕут, тоҥоллор; тоҥмоппун, тоҥмоккун,
тоҥмот, тоҥмоппут, тоҥмоккут, тоҥмоттор
37.5. Translate into Sakha
Булчут биэс тииҥ уонна икки куобах аҕалла. Мин аҕам үчүейдик ытар. Манна
хапкааннар тураллар. Биһиги ытабыт куобах тутар. Бу ойуурга саһыллар бааллар. Онно
эһиги ынахтаргыт маҥыыллар. Манна эһиги аттаргыт көстүбэттэр. Ити ат уһун
сиэллээх уонна кылгас кутуруктаах. Бу совхозка таба суох. Биһиэхэ кыһын хаар
кыратык түһэр, сайын эмиэ самыыр кыратык түһэр. Якутияҕа элбэх күөл уонна үрэх
баар. Бүгүн куйаас буолар. Халлаан ыраас, кыра тыал баар. Билигин киэһэ аайы ый
киирэр. Күнүс куйаас, түүн тымныы. Хоту күн бэрт кылгас. Онно хаар эрдэ түһэр.
Онно таба уонна ыт көлүйэллэр. Мин убайым хоту үлэлиир. Кини үчүгэй булчут.
38.1. Our wild animals
In the taiga large animals dwell: elk, bears, wolves, wild deer. The people hunt elk and wild
deer. From them come meat and hide. Deer meat is delicious, deer hide makes good clothing.
Wolves and bears are dangerous animals. They eat cattle. The wolf causes very great harm. It
eats a lot of cattle and also eats animals being raised for their fur. People also hunt wolves and
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bear. From them comes good hide. They eat bear meat. Its meat is fatty. Where we live there
are also harmful little animals: the ground squirrel, the chipmunk, the water vole, the mouse.
They damage the plants. People hunt the ground squirrel, the chipmunk, and the water vole.
Dogs and cats catch mice.
38.2. Answer the questions
Тыаларга тайах, эһэ, бөрө, кыыл таба үөскүүллэр.
Тайахтан уонна кыыл табаттан эт уонна тирии кэлэр.
Таба этэ минньигэс, тириитэ үчүгэй таҥас буолар.
Бөрө уонна эһэ -- буортулаах кыыллар.
Кинилэр сүөһүнү сииллэр.
Бөрө сүөһүнү элбэхтик сиир уонна түүллээх кыыллары эмиэ сиир.
Бөрөттөн уонна эһэттэн дьон үчүгэй тирии ылаллар.
Эһэ этэ эмис буолар.
Дьабара, моҕотой, күтэр уонна кутуйах буортулаах кыра кыыллар буолаллар.
Кинилэр үүнээйини буортууллар.
Дьон дьабараны, моҕотойу уонна күтэри бултууллар.
Кутуйаҕы ыт уонна куоска тутар.
38.3. Translation
The hunters from the sovkhoz hunt for squirrel in this [meadow next to a] stream. Today our
children are hunting chipmunks. Is your boy hunting chipmunks? In which forest do you hunt
for hare? This dog does not hunt foxes anymore, he is old. Every autumn our hunters hunt for
elk. Do your hunters hunt bears and wolves? Does your dog catch water voles? This dog
barks especially at elk, it does not bark at bears. Wolves dwell in this forest. In the summer
wolves eat foals and calves. Do you see a wolf? How is it running? My older brother has a
wolf-fur coat. Wolf fur is very warm. Where we live there is a bear-skin bed. Our father wears
a fox hat. Our older sister loves her squirrel hat. Her coat is made from fox. Ermine skin
makes a good coat for a child. My coat is from deer hide.
38.4. Compose sentences
Булчут күһүн тииҥниир.
Оҕолор кыһын моҕотойдууллар.
Булчуттар саас күтэрдииллэр.
Булчуттар сайын саһыллыыллар.
Оҕолор күһүн куобахтыыллар.
Булчуттар сайын тайахтыыллар.
Эһэ тириитэ сон буолар.
Бөрө тириитэ саҕынньах буолбат.
Таба тириитэ бэргэһэ буолар.
Куобах тириитэ үтүлүк буолбат.
Саһыл тириитэ этэрбэс буолар.
Тииҥ тириитэ тэллэх буолбат.
Ынах тириитэ сон буолар.

54

38.5. Translate into Sakha
Биһиги бүгүн бу ойуурга куобахтыыбыт. Биһиги ыттарбыт куобаҕы үчүгэйдик
туталлар. Бу үрэххэ элбэх тииҥ баар. Тииҥнэр үөһэ маска тахсаллар. Мин манна саһыл
көрбөппүн. Эһэ эмиэ суох. Мин бүгүн тайах көрдүм. Кини ойууртан таҕыста уонна
үрэххэ сүүрдэ. Биһиги ыппыт элбэх моҕотой уонна дьабара тутта. Оҕолорго кинилэр
тириилэриттэн саҕынньах тигэллэр. Кутуйах дьиэҕэ үөскүүр. Кинилэр аһы, иһити
уонна таҥаһы буортулууллар. Эһиги кутуйаҕы хайдах өлөрөҕүт? Эһиэхэ дьиэҕитигэр
куоска баар дуо? Күтэрдэр уу аттыгар үөскүүллэр. Кинилэр өрүскэ элбэхтэр. Күтэри
хапкаанынан үчүгэйдик туталлар.
39.1. The wolf
The wolf is a very dangerous and very harmful beast. It eats hares, foxes, deer, various other
wild animals and cattle. A hungry wolf sometimes attacks a person. A wolf's teeth are terribly
sharp. It is very strong and swift. Nothing escapes from a wolf. The wolf sees from a distance,
hears from a distance, identifies smells from a distance. It does not draw close to a person
with a gun. A hungry pack of wolves is a greater danger. A wolf pack is not afraid of
anything. Where we live wolves are hunted with traps and guns.
39.2 Answer the questions
Бөрө улахан буортулаах уонна кутталлаах кыыл.
Кини куобаҕы, саһылы, табаны, араас атын кыылы уонна сүөһүнү сиир.
Аччык бөрө арыт киһиэхэ түһэр.
Бөрө бэрт күүстэх уонна түргэн.
Бөрө ыраахтан көрөр, ыраахтан истэр, ыраахтан сыты билэр.
Кини саалаах киһини чугас киллэрбэт.
Аччык үөр бөрө ордук кутталлаах.
Үөр бөрө туохтан да куттаммат.
Бөрөнү хапкаанынан уонна саанан бултууллар.
39.3. Translation
The Arctic fox dwells in the north country. Its fur is white and thick. The arctic fox is a wild
animal with a good pelt. Its hide has a heavy price. Where we live there are many red foxes.
There are not many black foxes. They have a greater price. In the north there is also the polar
bear. It is found in the sea. There the polar bear hunts in the ice and in the water. It sometimes
attacks people. Where we live small animals make burrows. There they flee from beasts and
people and they sleep in the winter. The water vole and the chipmunk sleep in burrows in the
winter. The squirrel and the ermine do not hibernate, in the winter they roam in the forest. The
water vole's burrows are terribly numerous. My older brother catches baby foxes from their
burrows. Do the hunters where you live catch anything from out of the burrow? Did you ever
see a fox's burrow? Did you ever see a water vole's burrow? How many young does a water
vole have? How many young does a mouse have?
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39.4. Write in the negative form
Ити куобаҕы ытымаҥ. Тииҥи маска таһаарыма. Биһиги ол ойуурга элбэхтик
сырыппаппыт. Эһиги тайаҕы күһүн бултаабаккыт. Эн саһыл оҕотун хороонтон
туппаккын. Мин сылгы сиэлии үчүгэйдик быспаппын. Убайым тииҥи кыра саанан
ыппат. Биһиги ытынан моҕотойдообоппут. Бу үрэххэ эһиги күтэрдээмэҥ. Ити киһи
бөрөттөн куттаммаппат. Мин ханнык да саанан ыппаппын. Эһэм совхоз сүөһүтүн
үрэххэ манаабат. Киэһэ халлааҥҥа ый тахсыбат. Түүн мин сулустары көрбөппүн. Бу
кыыс сылабаары түргэнник оргуппат. Эти биһиги солуурга бүһарбаппыт. Ити быраас
сүөһүнү эмтээбэт. Эмээхсин бу ороҥҥо сыппат. Ити дьахтар быылы соппот.
39.5. Compose sentences
Бүгүн ичигэс күн буолла.
Бүгүн тымныы күн буолла.
Бүгүн куйаас күн буолла.
Бүгүн тыаллаах күн буолла.
Бүгүн былыттаах күн буолла.
Бүгүн хаардаах күн буолла.
Халлааҥҥа күн көстөр.
Халлааҥҥа ый көстүбэт.
Халлааҥҥа сулустар көстөллөр.
Халлааҥҥа былыттар көстүбэттэр.
Халлааҥҥа самолёт көстүбэт.
Халлааҥҥа самолёттар көстүбэттэр.
39.6. Translate into Sakha
Эһэ бэрт күүстээх уонна куталлаах кыыл. Кини эмиэ сүөһүгэ түһэр. Эһэ арыт киһиэхэ
түһэр. Биһиэхэ кырса үөскэбэт. Кини ыраах хоту сылдьар. Бу ойуурга бөрөлөр
сылдьаллар. Аччык бөрө бэрт кууталлаах. Бу ыттар бөрөттөн куттамматтар. Кинилэр
эһэттэн сүрдээхтик куттанналлар. Куобах ыраахтан истэр уонна түргэнник сүүрэр.
Күһүн куобах арыт дьиэҕэ чугас кэлэр. Биһиги күһүн аайы элбэх куобах өлөрөбүт.
Эһиги ынахтаргыт ханна эрэ чугас маҥырыыллар. Ханна эрэ ыраах ыттар үрэлэр.
Ойуурга ким эрэ куобах ытар. Мин убайым сүрдээх үчүгэй булчут. Киниэхэ сыл аайы
бириэмийэ биэрэллэр.
40.1. Translation
1. My mother does not work on the farm of the sovkhoz, my father works there. He milks the
cows in winter and in summer. He does not milk the mares, my mother milks them. The cows
and horses of the sovkhoz are all good livestock. At the sovkhoz there are eighty-five pigs. At
the sovkhoz I give food and water to the newborn calves and the grown calves. On the farm
there are nine milkmaids. They are brigadier women. At the sovkhoz there are two hundred
thirty five horses. The horses are given good hay and oats. Here the foals are not harnessed.
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2. Our land is a very expansive region. Where we live there are great winds, many rivers,
streams, and lakes. Our largest river is the Lena. Where we live there is a lot of livestock and
peltry, there are many mines and factories. Our land is a socialist country. In the winter where
we live it is terribly cold, in the summer it is warm. Our land is the coldest region. Our winter
is long, our summer is short. Where we live the snow in some of our land stays for ten
months. In the north country for three months the sun is not visible, and in summer for three
months it does not go down.
3. In Yakutia there are very many different kinds of game animal. Here they hunt Arctic fox,
fox, squirrel, and ermine for the pelt. Of large animals, they hunt elk, wild deer, bears, and
wolves. The harmful animals that dwell here are the ground squirrel, the water vole, the
chipmunk, the mouse. We take from the animals their valuable hide and fat meat. Our pelts go
to other countries. We take various vehicles and goods for the pelts.
40.2. Vocabulary review
Nouns
Domestic animals: ынах сүөһү, колхоз фермата, сүөһү, оҕус, ат, хотон, ынах ыаччы,
сылгы сүөһү, таба, сибинньэ, атыыр, биэ, ыт, куоска, от, сиилэс, эбиэс, муос, туйах,
кутурук, сиэл, ньирэй, торбос, аһылык
Nature: сир, дойду, ойуур, өрүс, үрэх, күөл, муус, муора, хоту, самыыр, этиҥ, этиҥнээх,
самыыр, куйаас, тыал, халлаан, былыт, сулус, хараҥа, чаҕылҕан, ньиргийдэ, күһүн, тыа,
үүнээйи, мас
Wild animals: кыыл, булт, булчут, түүлээх, куобах, тииҥ, саһыл, кырынаас, эһэ, бөрө,
тайах, кыыл таба, дьабара, моҕотой, кутуйах, күтэр, тирии, кырса, хороон, үөр
Other: саас, сыл, ый, саа, сыана, күүс
Verbs: ыа, аһат, көлуй, тут, оҥор, төрөө, төрөт, маҥыраа, кистээ, үр, эм, миин, манаа,
уулаа, уулат, ытыр, таһаар, киллэр, түс, ир, сүүр, бултаа, ыт, өлөр, буортулаа, үөскээ,
тииҥнээ, куттан, түс, сырыт, куот
Adjectives: эриэн, ала, кугас, киэҥ, хотугу, сүрдээх, ааттаах, араас, буортулаах,
кутталлаах, аччык, сытыы, ыраах, чугас, күүстээх
Adverbs: күнүс, тоҕо, эмискэ, үөһэ
Numerals: уон биир, сүүрбэ, сүүрбэ биир, отут, сүүс, алта сүүс, тыһыынча
40.3. Grammar review
1.1. эһэттэн, бөрөттөн, табаттан, оҕоттон, дьиэттэн, киһиттэн, ууттан, өрүстэн, күөлтэн,
уолтон, үрэхтэн, оһохтон, хостон.
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1.2. Мин табаттан үүт ылабын. Эн аны оскуолаттан дьиэҕэ бараҕын дуо? Улахан
кыыллартан кыыл табаны бултаабаппын. Үрүҥ ас ферматтан тахсар. Ити ким
таһырдьаттан киирдэ.
2.
бултаа- бултаабаппын,
бултаабаттар

бултаабаккын,

бултаабат;

бултаабаппыт,

бултаабаккыт,

тииҥнээ- тииҥнээбэппин, тииҥнээбэккин, тииҥнээбэт; тииҥнээбэппит, тииҥнээбэккит,
тииҥнээбэттэр
оонньоо- оонньообоппун, оонньообоккун, оонньообот; оонньообоппут, оонньообоккут,
оонньооботтор
төлөө- төлөөбөппүн, төлөөбөккүн, төлөөбөт; төлөөбөппүт, төлөөбөккүт, төлөөбөттөр
ыл- ылбаппын, ылбаккын, ылбат; ылбаппыт, ылбаккыт, ылбаттар
көр- көрбөппүн, көрбөккүн, көрбөт; көрбөппүт, көрбөккүт, көрбөттөр
кэт- кэппэппин, кэппэккин, кэппэт; кэппэппит, кэппэккит, кэппэттэр
сот- соппоппун, соппоккун, соппот; соппоппут, соппокут, соппоттор
аах- аахпаппын, аахпаккын, аахпат; аахпаппыт, аахпаккыт, аахпаттар
куттан- кутаммаппын,
кутамматтар

кутаммаккын,

кутаммат;

кутаммаппыт,

кутаммаккыт,

үөрэн- үөрэммэппин, үөрэммэккин, үөрэммэт; үөрэммэппит, үөрэммэккит, үөрэммэттэр
3.1. атыылаа (to sell), үлэлээ (to work), дьиэлээ (to house), оҕолоо (to tend to children),
сүөһүлээ (to tend to cattle), саһыллаа (to go fox-hunting), мастаа (to cut trees), оттоо (to cut
hay), тииҥнээ (to go squirrel-hunting), саалаа (to hunt with a gun), хапкааннаа (to trap),
эбиэттээ (to dine), куораттаа (to go to the city), арыгыылаа (to drink wine), табахтаа (to
smoke).
3.2. Биһиги колхозка үлэлиибит. Англияҕа элбэх дьон саһыллыыллар. Эн бүгүн
остолобуойга эбиэттиигин дуо? Бүгүн хайаларга олоробун, сарсын куораттыыбын.
Нууччалар ‘Космос’ табахтыыллар.
4.1. ким эрэ (someone), туох да (nothing), ханнык эмэ (some sort), хайдах эрэ (any way),
ханна да (nowhere), хантан эрэ (from some where), хаһан эмэ (any time), хас эрэ (any
amount).
4.2.
Мин аччыкпын, булууска туох да суох.
Бу ыт хантан эрэ кэллэ, кинини билбэппин.
Таҥара биир тэҥҥэ ханна да суох уонна барытыгар баар.
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Ким эрэ дьиэҕэ киирдэ, баҕар уоруйах буолуо?
Куукунаҕа туох эрэ кыыл баар, мин онно киирбэппин!
41.1. Chickens
The chicken is the most useful domestic bird. Its eggs are very good food. A good chicken
gives two hundred large eggs in a year. We boil eggs and put them onto the plate. Where we
live one chicken brings forth chicks from [its] eggs every year. From their first day the chicks
run and peck at their food. At the beginning we feed them with eggs and give them water.
Soon they are eating big chickens' food. Where we live there is one big rooster. On its head is
a big red coxcomb. Every morning he eats terribly much. He has a thick, sharp beak. In this
way he pecks at his food and sometimes attacks other roosters. All the workers on the
sovkhoz raise chickens. Some also raise ducks and geese. A goose's eggs are terribly large.
41.2. Answer the questions
Куурусса саамай туһалаах дьиэ көтөрө буолар.
Кини сыммыта - бэрт үчүгэй ас.
Үчүгэй куурусса сылга икки сүүс сымыыты биэрэр.
Сымыыты биһиги буһарабыт, аска кутабыт.
Биһиэхэ биир куурусса сымыыттан чоппускалары таһаарар.
Чоппуускалар маҥнайгы күнтэн сүүрэллэр, аһы тоҥсуйаллар.
Кинилэри биһиги бастаан сымыытынан аһатабыт.
Сотору кинилэр улахан куурусса аһын аһыыллар.
Биһиэхэ биир улахан бөтүүк баар.
Кини баһыгар улахан кыһыл тараахтаах.
Бөтүүккэ суон уонна сытыы тумус баар.
Онон кини аһы тоҥсуйар уонна атын бөтүүктэргэ түһэр.
Совхоз рабочайдара бары кууруссаны иитэллэр.
Сорох дьон өссө куһу уонна хааһы иитэллэр.
Хаас сымыыта сүрдээх бөдөҥ буолар.
41.3. Translation
This chicken's eggs are large, that chicken's eggs are small. Does that chicken lay eggs? It
lays eggs every day. Why does that black chicken not lay eggs? It is very old. Sayaana, lead
those chickens into the coop and bring them some food. Mother, this dappled chicken is
pecking at the chick! The white chicken is sitting in the box. Soon she will lay an egg. Do not
feed these chicks with bread, feed them with egg. Our rooster pecks at people's hands with his
beak. We feed the chick with curds. The wolf kills cattle with its teeth. My older brother hunts
wolves with traps. In the autumn he hunts hares with a gun. What are you (pl.) cutting with
this knife? Who is writing with that pencil? Where are you (sing.) going with this horse?
When is that person going with the airplane? Where are they going by this path? Do not go
(pl.) by the forest, go (pl.) by the path. Sew (pl.) me some sleeves with this hare.
41.4. Compose sentences
Мин куобаҕы саанан бултуубун.
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Эн саһылы хапкаанынан бултуугун.
Кини бөрөнү саанан өлөрөр.
Биһиги тайаҕы саанан бултуубут.
Эһиги моҕотойу хапкаанынан бултуугут.
Кинилэр күтэри саанан өлөрөллөр.
Мин кутуйаҕы куосканан өлөрөбүн.
Эн тииҥи ытынан бултуугун.
Кини дьабараны ытынан бултуур.
Эн саанан тугу бултуугун?
Кини хапкаанынан тугу өлөрөр?
Эһиги ытынан тугу бултуур?
Кинилэр саанан тугу өлөрөллөр?
41.5. Translate into Sakha
Биһиги кыра чопуускалары сымыытынан уонна иэдьигэйинэн аһатабыт. Бөтүүк
куосканы тоҥсуйда. Бу чоппууска кыра тумустаах. Бу кууруссалар сымыыттара бөдөҥ.
Биһиги биэс хаас уонна уон кус иитэбит. Кинилэр сымыыттара киһиэхэ эмиэ бэрт
туһалаахтар. Эт хааһа эмис уонна минньигэс. Мин аҕам элбэх куобах уонна кус саанан
өлөрдө. Мин ийэм бэргэһэлэри тииҥ түүллээхтэн тигэр. Учуутал кыһыл харандааһынан
суруйар. Кинилэр муостаны тирээпкэнэн сууйбаттар. Биһиги дуосканы илиинэн
соппоппут. Эн суон уруучуканан суруйма. Килиэби бу быһаҕынан быһымаҥ. Биһиги бу
атынан миинэбит. Эн аҕаҥ самолётунан кэллэ. Паартаҕа миэлинэн суруймаҥ. Бу
быһаҕынан оонньоомоҥ. Бу харандааһынан ким суруйар? Бу быһаҕынан тугу
гыналлар? Манна ким хапкаанынан бултуур?
42.1. The arrival of the birds
In the winter in our country there are very few birds. The birds for the most part go in autumn
to warm countries. In the spring they come again to us. At first come the mallards, crows,
cranes, and kites. Then come various ducks, swans, geese, and small birds. The smallest duck,
the teal, comes. Soon in the meadow the lark sings, and in the forest the cuckoo cuckoos. All
the birds make nests for themselves and lay eggs. In the spring people hunt a lot of birds.
They eat bird meat. Birds feathers become pillows, featherbeds. In the spring I hunt ducks and
geese.
42.2. Answer the questions
Кыһын биһиги дойдубут көтөрө бэрт аҕыйах буолар.
Көтөрдөр күһүн ичигэс дойдуларга бараллар.
Кинилэр саас эмиэ биһиэхэ кэлэллэр.
Саамай кыра кус чыркымай.
Сотору хонууга күөрэгэй ыллыыр.
Ойуурга кэҕэ этэр.
Көтөрдөр бары уйа оҥостоллор.
Дьон саас элбэх көтөрү бултууллар.
Көтөр этин сииллэр.
Көтөр түүтэ сыттык, бэриинэ буолар.
Мин саас кустуубун уонна хаастыыбын.
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42.3. Translation
In the springtime we hunt birds with guns. Today my older brother killed two geese and five
ducks. Every day we eat bird meat. A crane's feet and beak are very long. People eat crane. In
the morning in the meadow the larks sing. The cuckoo does not build a nest. It lays eggs in
another bird's nest. The small bird builds its nest from grass and feathers. The kite seizes the
chick. In that tree there is a crow's nest. We make pillows and hats out of duck feathers. Baby
ducks do not fly in summer. Keskil has a baby crow. Its mouth is very big. Keskil feeds the
baby crow with bread and meat. A kite's food is meat.
42.4. Place the words in parentheses in the instrumental case
Эмээхсин суон сапынан үтүлүк тигэр. Оҕолор хаарынан киһи оҥороллор. Аҕам сарсын
атынан куораттыыр. Ити ынаҕы күөх отунан аһатыҥ. Бу аты сиилэсинэн аһатымаҥ.
Дуосканы кирдээх тирээпкэнэн сотума. Кинигэни кирдээх илиинэн тутумаҥ. Ууну
биэдэрэнэн баһыма, хомуосунан бас. Ити оҕонньор харахынан куһаҕаннык көрөр.
Тымныыга ырбаахынан тахсыма. Сайын мин суоратынан аһыыбын. Биһиги оскуолаҕа
арыт атынан барабыт. Эти биилкэнэн ыл. Ити арыыны быһаҕынан быһыҥ. Эбэм миэхэ
тииҥинэн бэргэһэ тигэр.
42.5. Translate into Sakha
Булчут көҕөнө уонна хааһы өлөрдө. Бу күөлгэ хаастар сыталлар. Чыычаахтар эмэ
ойуурга ыллыыллар. Бүгүн икки хаас көрдүм. Оҕолор сымыыт куһа аҕаллылар.
Чоппууска уйатан түстэ. Элиэ эти сиир. Ханна эрэ кэҕэ этэр. Сарсыарда аайы күөрэгэй
ыллыыр. Күөлгэ элбэх араас көтөрдөр бааллар. Чоппуускалар таһырдьа сүүрэллэр. Бу
куруусса сымыыттара бэрт бөдөҥ. Манна тураахтар эти тоҥсуйаллар. Эмээхсин этэрбэс
суон иннэнэн тигэр. Бу быһаҕынан быһыма. Бу харандааһынан суруймаҥ. Бу дьон
оҕуһунан миинэллэр. Бу киһи саанан бултуур. Мин убайым саһыл хапкаанынан тутар.
Муостаны кирдээх уунан сууйумаҥ. Аһы быһаҕынан ылыма, биилкэнэн ыл. Куосканы
килиэбинэн аһатыма, үүтүнан аһат. Миэхэ сону куобаҕынан тикимэҥ, баатанан тикиҥ.
43.1. On the river
Once I went hunting on the river in the summer with my older brother. On the river the water
comes, the ducks fly over. It is becoming evening. We dig the sand by the water. We drive
sticks into the sand. There we hang the sacks. We hang the sacks above as well as behind. The
hut became ready. We set the decoys in front of the hut on the water. And we went into the
hut and sat down. The sun goes down. Nothing comes. The ducks fly past in the distance. I lie
down for a bit. Suddenly the water makes a sound. I quickly get up and I look: two ducks are
sitting [there]. My brother says, “Well, shoot.” I shoot. One duck dies, one duck flies [away].
My brother kills that one with a shot. We take the ducks and we sit down again. At night the
ducks did not come. In the morning we kill three ducks and one seagull, and we leave.
43.2. Answer the questions
Уол биирдэ убайын кытта өрүскэ бултуу бардылар.
Өрүскэ уу кэлэр, кустар ааһаллар.
Булчуттар уу аттыгар кумаҕы хаһаллар.
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Кумахха мастары анньаллар.
Онно кууллары ыйыыллар.
Өссө үрдүгэр уонна кэннигэр кууллары ыйыылар.
Дурда бэлэм буолла.
Дурда иннигэр ууга мас кустары олордоллор.
Уонна булчуттар дурда иһигэр киирэллэр, олороллор.
Күн киирэр.
Кустар ырааҕынан ааһаллар.
Уол кыратык утуйар.
Эмискэ уу тыаһыыр.
Уол икки кус көрөр.
Убайа этэр: Чэ ыт.
Уол ытар.
Биир кус өлөр, биир көтөр.
Уол убайа ону ытан өлөрөр.
Онтон булчуттар кустары ылаллар уонна эмиэ олороллор.
Түүн кус кэлбэтэ.
Сарсыарда кинилэр үс куһу, биир хоптону өлөрөллөр уонна бараллар.
43.3. Translation
The seagulls sit in the sand. The gun makes a noise in the river. The decoys are visible in
front of the hut. Above the hut is a sack. Behind the sack there is also a sack. The hut stands
near the water. Above, the ducks fly by. Above the window there is a little bird's nest. Inside
the nest sit eggs. A ittle bird sits on the eggs. The cows go about outside the stable. Inside the
stable the calves stand. A woman came out from within the barn. The samovar stands on the
table. The tea-pot for boiling tea is on the samovar. The people sit next to the table. The dog
lies under the table. A box stands under the bed. Inside the box there are clothes. Which
people are speaking in that room? What stands behind that stove? Who is sitting by that door?
Who hung the gun above the bed? Which dog is barking outside the house?
43.4. Compose sentences
Ыскаап үрдүгэр харандаас сытар.
Остуол аттыгар киһи олорор.
Дьааһык иһигэр саппыкы баар.
Кинигэ кэннигэр куоска турар.
Оһох анныгар лаампа суох.
Ыскаап иннигэр олоппос баар.
Оһох кэннигэр мас турар.
Оһох иһигэр туох сытарый?
Остуол үрдүгэр туох турарый?
Кинигэ анныгар туох баарый?
Ыскаап аттыгар ким олорор?
Дьааһык иннигэр туох сытар?
Ыскаап кэннигэр ким турарый?
43.5. Translate into Sakha
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Онно хоптолор көтөллөр. Күөлгэ элбэх кус баар. Булчут дурда иһигэр олорор. Кини
иннигэр мончууктар олороллор. Мин мастары кумахха анньабын. Уол убайын кытта
барда. Күн ойуур үрдүгэр турар. Өрүскэ саа тыаһыыр. Хаастар үөһэнэн ааһаллар. Онно
икки көҕөн олорор. Дьабара уонна күтэр сири хаһаллар. Оһох кэннигэр кутуйахтар
тыаһыыллар. Биһиэхэ сайын түргэнник ааһар. Аттар дал аттыгар тураллар. Маҥан биэ
иннигэр биир кулун сүүрэр. Биһиги оҕуспут хотон кэннигэр турар. Биһиги
кууруссаларбыт күн аайы сымыыттыыллар. Эһиги бөтүүккүт онно олорор. Биһиги
ыппыт остуол анныгар сытар. Бу дьааһык иһигэр кутуйахтар тыаһыыллар. Эһиги
куоскаҕыт муоста анныгар кутуйахтары тутар. Кинигэни паартаҕа ууруҥ, тэтэрээттэри
паартаҕа ууруҥ. Олоппоһу остуол аттыгар ууруҥ. Маһы оһох иннигэр ууруҥ.
Буочуканы аан кэннигэр туруоруҥ.
44.1. Wintering birds
In the fall the majority of birds go to the warm country. Where we live, in the winter few
birds remain. In the forest there remain the black capercaillie, the black grouse, the hazel
grouse, the partridge. The owl and the barn owl also winter over in the forest. In the winter
black grouses dig into the snow, they go into the snow. In the winter the crow is found in the
whole country. Of the small birds the redpoll and a few other small birds remain. Sparrows
winter over near people's houses. In the fall and springtime there are snow buntings. We eat
snow bunting. Its meat is very delicious.
44.2. Answer the questions
Күһүн көтөр үксэ ичигэс дойдуларга барар.
Биһиэхэ аҕыйах көтөр хаалар.
Ойуурга хара улар, куртуйах, бочугурас, хабдьы кыстыыллар.
Куртуйахтар кыһын хаары хаһаллар, хаар анныгар киирэллэр.
Чыычаахтан чооруос уонна аҕыйах атын чыычаах хаалар.
Барабыай киһи дьиэтин таһыгар кыстыыр.
Туллуктар күһүн уонна саас баар буолаллар.
Туллук этэ бэрт минньигэс буолар.
44.3. Translation
Many black grouses flew from that tree. The wood grouse's tracks are in the snow. The
ermine's tracks went under the tree. The mouse went under the snow. The barn owl is sitting
there. The hunter killed the black wood grouse. In the forest the partridges are calling. In this
forest there are many hare tracks. The wolf tracks lead out of the forest. The owl does not fly
by day. Behind this tree there sits a hare. The redpoll pecks at the hide. The sparrows sit
above the window. Somewhere there is a raven calling. In the winter the bear sleeps under the
earth. The wolf is afraid of people. The fox knows [detects the presence of] a person from
afar. Here is the track of a nearby elk. Elk fur makes an excellent mattress. A wolf-fur coat is
warm. Do not put the hat on the shelf. My mother took the chest out from under the bed. The
mouse ran out from inside the shelf. The pencil fell onto the floor near the chair.
44.4. Fill in the blanks with function words
(иһигэр, таһыгар, аттыгар, инигэр, кэннигэр, үрдүгэр)
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Оһох аттыгар оҕонньор утуйар. Буочука үрдүгэр биэдэрэ турар. Остуол үрдүгэр куоска
олорор. Хотон иһигэр ынахтар маҕрыылар. Дьиэ таһыгар ат кистиир. Дьиэ үрдүгэр
хаар сытар. Дал кэннигэр сүөһүлэр сылдьалар. Хороон иһигэр дьабара саҥарар. Ойуур
иһигэр саа тыаһыыр. Оһох иннигэр ыт сытар. Дьиэ иһигэр дьон кэпсэтэллэр. Сыттык
үрдүгэр кинигэ сытар. Суорҕан үрдүгэр олорума. Олоппос кэннигэр турума. Дьиэ
иһигэр сүүрүмэҥ. Лаампа аттыгар оонньомоҥ. Оһох кэннигэр мас сытар. Орон үрдүгэр
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 иһиттэн икки киһи таҕыста. Хаары мас аттыгар кутумаҥ. Куоска олоппос
үрдүттэн муостаҕа түстэ. Хара ынах хотон иһигэр турар. Ол мас кэнниттэн куобах
барда. Дурда иннигэр биир кус көттө. Саалаах киһи кэннигэр биир ыт сүүрдэ. Хороон
иһигэр дьабара саҥарар. Аттаах дьон дьиэ таһыгар кэллилэр. Дал иһигэр кулуннаах биэ
турар.
44.6. Translate into Sakha
Бу ойуурга элбэх куртуйах уонна бочугурас баар. Улардар бэрт улахан буолаллар.
Мэкчиргэ түүн көтөр. Оҕолор үксүн чооруостары туталлар. Кыһын чыычаахтар
ыллаабаттар. Хаарга бөрө суола көстөр. Куобах мас анныттан сүүрдэ. Биһиэхэ суордар
кыстаабаттар. Бочугурас минньигэc эттээх. Манна чугас хабдьылар бааллар. Ол маска
куртуйахтар олороллор. Ол сааны ылымаҥ, бу сааны ылыҥ. Эн оһох аттыгар турума.
Сону дьааһыык үрдүтгэн ылыҥ. Саппыкыны орон анныгар уурумаҥ. Ким үтүлүгэ
остуолга сытар? Ким бэргэһэтэ муостаҕа сытар. Бу дьааһык иһигэр туох баарый? Онно
буочукаттан туох түстэ? Онно оһох иннигэр ким турар? Кинигэни сыттык аттыгар ким
уурда? Ким дьааһыкта орон аттыгар турар?
45.1. Fishes
Our rivers and lakes have many different kinds of fish. There are very many river fish. In the
river there are pike, perch, whitefish, burbot, sturgeon, nelma, hucha, and other fish. In the
summer many fish leave the sea. Lake fish are carp and minnow. I have two nets and many
fishing rods. In the summer I fished with nets in the lake and I fished with a rod. Keskil went
fishing with me. Once he caught a big pike with a fishing rod.
45.2. Answer the questions
Биһиги өрүстэрбит уонна күөллэрбит араас балыктаахтар.
Өрүс балыга ордук элбэх буолар.
Өрүскэ сордоҥ, алыһар, майаҕас, сыалыһар, хатыыс, тууччах, бил уонна да атын
балыктар бааллар.
Балык өрүскэ 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.
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Биирдэ кини биир улахан сордоҥу тутта.
45.3. Translation
Today many fish came into the net. It was a warm day and there was no wind on the river.
Keskil fished with a rod. He took many perch and whitefish. I took pike, perch, and whitefish
with the net. Here there are no nelma or hucho, sometimes there is perch. My mother cooked
the fish in a cauldron, the fish soup is delicious. I ate one pike, and I drank fish soup. My
grandfather brought three big pike from the river today. This lake's carp are very fatty and
big. The seagull took a fish from the river. Today on the river a person killed a goose. I killed
two ducks. Did you go fishing? How many fish did you take? Were you fishing with a net, or
with a rod? Did you shoot a duck? How many ducks did you see? With whom did you go?
What did your friend hunt? Who killed that goose? Where did you dine today? Did you eat
something at the river?
45.4. Place the verbs in the past tense
Эһэм бүгүн күөлгэ балыктаата. Эн ханна илимнээтиҥ? Ити киһи ытта дуо? Мин
сарсыарда элбэх хааһы көрдүм. Ол кыра ууга кус түстэ. Бу оҕо балык минин элбэхтик
истэ. Эн собону ханнык солуурга буһардыҥ? Күөгүнү ким манна аҕалла? Сааны эн
ханна гынныҥ? Бу куобаҕы ким өлөрдө? Эн ханна куобахтаатыҥ? Аҕаҥ күһүн
тииҥнээтиҥ дуо? Ити кыыс ханнык кылааска үөрэннэ? Бу кинигэни эн аахтыҥ? Ити
дуоскаҕа тугу суруйда?
45.5. Compose sentences
Мин бүгүн күөлгэ балыктаатым.
Эн сарсыарда өрүскэ балыктаатыҥ.
Кини киэһэ ойуурга бултаата.
Мин түүн ойуурга бултаатым.
Эн күнүс ойуурга бултаатыҥ.
Кини бүгүн өрүскэ балыктаата.
Эн бүгүн ханна кустатыҥ?
Кини сарсыарда ханна балыктаата?
Эн киэһэ ханна бултаатыҥ?
Кини түүн ханна бултаата?
эн күнүс ханна балыктаатыҥ?
Кини бүгүн ханна кустаата?
45.6. Translate into Sakha
Мин эһэм күн аайы өрүскэ балыктыыр. Бүгүн кини элбэх алыһар уонна сыалыһар
аҕалла. Оҕонньор илимнэри таһырдьа ыйаата. Эн күөгүҥ кумахха сытар. Мин эбэм
алтан солуурга балык буһарда. Эмээхсин балык минин улаханнык таптыыр. Сарсыарда
эрдэ мин убайым сааны ылла уонна ханна эрэ барда. Уолаттар уу аттыгар тураллар
уонна күөгүлүүллэр. Биир уол улахан сордоҥу тутта. Дьахтар маҕаһыынтан эмис
тууччаҕы атыыласта. Булчут кугас саһылы өлөрдө. Куобах кырдаҕас ыттан куотта.
Кутуйах хорооҥҥо киирдэ. Мин дьиэттэн бэрт эрдэ бардым. Эн дурдаҥ аттыгар ханнык
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эрэ кус олордо. Туруйа күөл үрдүнэн ааста. Эн ол көҕөнө ханна өлөрдүҥ? Эн хаһан
манна кэлиҥ? Эйиэхэ бу сааны ким биэрдэ? Эн түүн ыттыҥ дуо? Эн хас көҕөн
өлөрдүҥ? Дурда аттыгар ким турар? Кини ытта дуо? Кини хас куһу өлөрдө? Эйиэхэ
илимнэр бааллар? Эн илимнээххин дуо? Эн илимнээтиҥ дуо? Онно ким өссө
балыктаата? Бу сыалыһары ким тутта?
46.1. The fishermen
At the sovkhoz there is a fishermen's brigade. The fishermen of the sovkhoz are constantly
fishing. In the present year they have fished well. In the summer the brigade seine-hauled and
trotlined in the river. Here it brought in many valuable fish. In the winter the brigade seinehauled and scoop-netted. In the lake and in the stream in summertime the brigade also seinehauled, netted, and cribbed fish. Here it brought in many carp and minnows. My grandfather
is also a good fisherman. He cribs in the stream. Many minnows come into the crib. The
water-beetles and frogs are with the minnows. The water-beetles bite people. I am afraid of
them. I also do not love frogs. Crows and cranes eat a lot of them.
46.2. Translation
Without cease, the fish came well into the seine-haul. Spawning occurs in the heat of the
summer. The carp spawn well in this lake. In the summer there are a lot of fish eggs in the
waer. Frogs also have eggs. They lay them in the springtime. The carp has scales, the burbot
does not. This lake has massive carp and fatty minnows. That lake has no fish.
Did you come here with a net today?
No, I came without a net.
Do you have a fishing rod?
I have a small rod.
Is that old man a fisherman?
No. That old man is not a fisherman. He is very old and he does not see.
Is this seine of yours new?
No, the seine is not very new. We have been seine-haul fishing for three years.
Does that carp have roe?
That carp does not have roe.
What sort of fish's roe is that?
That is a sturgeon's roe.
How do those fishermen fish?
They fish throughout the year.
Clean this carp's scales! This is a burbot's liver. Eat it! Do not eat that sturgeon! It is in the
shop. Today there was a lot of sun. You (pl.), fish with a seine!
46.3. Give the verbs in the past tense
Бүгүн тыала суох күн буолла. Мин манна саата суох кэллим. Ити оҕонньор быйыл
сайыны мэлдьи балыктаата. Эһэм ол үрэххэ туулаата. Эбэҥ собо хатырыгын ити
быһаҕынан ырастаата. Мин балыксыттарга хатыыс сиэтим. Баҕа ууга киирдэ. Убайым
илимтэн биир улахан сордоҥ ылла. Муҥха аттыгар биир хопто олордо. Онтон биир
элиэ көттө. Ити куһу эн өлөрдүҥ. Бу хааһы мин өлөрдүм. Ити булчут куһа суох кэллэ.
Эн миэхэ искэҕэ суох собону биэрдиҥ.
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46.4. Put the adjectives in the negative form
Бу куһаҕана суох саа. Ити дьиэ олус тымныыта суох. Ити кырдьаҕаһа суох киһи. Бу
эргэтэ суох туу. Онно саата суох дьон тураллар. Ити киһи мэлдьи бэргэһэтэ суох
сылдьар. Мин сайын саппыкыта суох сылдьыбаппын. Бүгүн куйааһа суох күн. Эһиги
соно суох тахсыҥ. Эн таҥаһа суох утуйма.
46.5. Compose sentences, putting the predicate in the past tense
Мин күөлгэ илимнээх балыктаатым.
Эн ойуурга саалаах бултаатыҥ.
Кини өрүскэ илимэ суох сырытта.
Мин үрэххэ илимэ суох бардым.
Эн киэһэ саалах ханна бултаатыҥ?
Кини бүгүн ыттаах ханна сырытта?
Эн күнүс илимнээх ханна балыктаатыҥ?
Кини сарсыарда ыттаах ханна бултаата?
46.6. Translate into Sakha
Бу күөл бөдөҥ соболоох. Ол күөл балыга суох. Эн бүгүн ханна муҥхалаатыҥ? Эн
бэрэмээттиигин дуо? Бу тууччаҕы ким тутта? Эн быйыл өрүскэ сырыттыҥ дуо? Эн
онно элбэх балык туттуҥ дуо? Ол саалаах киһи сылдьар. Кини куһаҕана суох булчут.
Эн бүгүн саалаах сылдьаҕын дуо? Эн ханна бултуугун? Эн ыттаах сылдьаҕын дуо?
Мин мэлдьи ыттаах бултуубун. Бу сааттан ким ытта? Эн сааны ким ыраастаатыҥ? Эн
кинини тугунан соттуҥ? Эн аҕаҥ сарсыарда саалаах таҕыста. Кини куһа суох кэлбэт. Бу
совхозка ынаҕа суох дьон суохтар. Бу дьахтар икки ынахтаах. Биир ынах муоһа суох.
Биһиги кутуруга суох ыттаахпыт. Кутуруга суох тайах уонна таба бааллар. Куобахтар
бэрт кылгас кутуруктаахтар. Эн бу ыты тоҕо ыҥырыҥ? Кини куобахтары бултуур? Эн
сонноох ханна бардыҥ? Эн бэргэһэтэ суох тоҕо тахсаҕын? Эн хоһу саптыҥ дуо? Бу
түннүктэри ким аста?
47.1. The food of birds
The food of birds is diverse. Some birds eat various insects, some eat grass and seeds, some
birds eat other birds and small animals. Water insects are the food of ducks. In the autumn the
water freezes, and the duck is left without food. For this reason it goes to the warm countries.
For the most part the goose eats grass roots. The crow eats frogs, newts, earthworms, and
grasshoppers. It also eats grain and various insects. Small birds sometimes eat mosquitoes,
sometimes grain. Little birds that eat mosquitoes are of great use to people. The eagle, the
falcon, and the hawk eat various birds. They harm their prey. Falcons and hawks catch very
many ducks. Eagles love regions with mountains.
47.2. Answer the questions
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Сорох көтөр араас үөнү сиир, сорох оту, туораҕы сиир, сорох көтөрдөр атын көтөрү
уонна кыра кыыллары сииллэр. Уу үөнэ куска аһылык буолар. Тураах баҕаны,
күлгэрини, чиэрбэни уонна аһыҥаны сиир. Үөнү сиир чыычаахтар киһиэхэ улахан
туһаны оҥороллор. Хотой, мохсоҕол, кыырт араас көтөрдөрү сииллэр. Кинилэр булду
буортулууллар.
47.3. Translation
In the evening I go rod-fishing. I need a lot of earthworms. This region has no earthworms.
Where is a region with earthworms? The crow punctured the frog with its beak. The small
bird ate many grasshoppers. There are many grasshoppers in a summer without rain. There
are very many of those water insects. They are constantly eating in that water. The falcon
caught the mallard. Today I killed one duck. Cranes eat frogs and newts. Newts dwell in a
watery region. Earthworms also love watery regions. The fish on the pole takes the earthworm
forcefully. Little fish eat insects. The pike feeds on fish. Some birds also eat fish. There a
seagull took a whitefish from the water. Here a pike caught a fish from the child. Where do
you collect worms? Have you gone rod-fishing today? Did you go fishing with a net at night,
or did you go seine-haul fishing? Did you go duck hunting this spring? Do you still have your
dog without a tail? Did your cow without horns give birth this year? Did your mother milk
cows on the farm? Is your old mare with foal this year? Where is your black stallion roaming?
47.4. Conjugate the verbs in their past-tense singular forms
ыллаа- ыллаатым, ыллаатыҥ, ыллаата
кэпсээ- кэпсээтим, кэпсээтиҥ, кэпсээтэ
үлэлээ- үлэлээтим, үлэлээтиҥ, үлэлээтэ
тииҥнээ- тииҥнээтим, тииҥнээтиҥ, тииҥнээтэ
оттоо- оттоотум, оттоотуҥ, оттоото
соболоо- соболоотум, соболоотуҥ, соболоото
бөрөлөө- бөрөлөөтүм, бөрөлөөтүҥ, бөрөлөөтө
оонньоо- оонньоотум, оонньоотуҥ, оонньоото
төрөө- төрөөтүм, төрөөтүҥ, төрөөтө
ыа- ыатым, ыатыҥ, ыата
сиэ- сиэтим, сиэтиҥ, сиэтэ
ыл- ыллым, ыллыҥ, ылла
бар- бардым, бардыҥ, барда
кэл- кэллим, кэллиҥ, кэллэ
киир- киирдим, киирдиҥ, киирдэ
сот- соттум, соттуҥ, сотто
көт- көттүм, көттүҥ, көттө
көр- көрдүм, көрдүҥ, көрдө
сүүр- сүүрдүм, сүүрдүҥ, сүүрдэ
таҕыс- таҕыстым, таҕыстыҥ, таҕыста
суун- сууннум, сууннуҥ, суунна
тоҥ- тоҥнум, тоҥнуҥ, тоҥно
47.5. Replace the adjective with a negative adjective
ырааһа суох таҥас, куйааһа суох күн, эргэтэ суох дьиэ, улахана суох түннүк, көтөҕө
суох эт, ырааҕа суох сир, сөпө суох тыл, муоста суох ынах, саата суох киһи, собото
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суох күөл, кирэ суох таҥас, булчута суох ыт, биригэдьиирэ суох дьахтаар, балыксыта
суох оҕонньор
47.6. Translate into Sakha
Бу дьиэ тымныы, ол дьиэ тымныыта суох. Бу дьахтар кырдьаҕас, ол дьахтар
кырдьаҕаһа суох. Бу уол саата суох, кини аҕата саалаах. Мин ыттаах бултаатым, кини
ыта суох бултаата. Кэскил бэргэһэлээх таҕыста, Сайаана бэргэһэтэ суох таҕыста. Мин
өрүстэн балыктаах кэллим, эн балыга суох кэллиҥ. Күн үөһэ таҕыста. Күн анныгар
былыттар көстөллөр. Күүстээх тыал түстэ. Элбэх самыыр түстэ. Эн аҕаҥ сааттан
саһылы өлөрдө. Биһиги эһэбит илимниир. Эн эһэҥ куоракка атынан барда. Эн ийэҥ
колхозка оҕуһунан барда. Мин ийэм фермаҕа ынах ыаччынан үлэлиир. Бу киһи биһиэхэ
сайын биригэдьииринэн үлэлээтэ. Мин убайым куораттан саҥа саа атылааста. Эн аҕаҥ
эргэ муҥханы баһаарга атылаата. Биһиги оҕолорбут өрүскэ балыктаабаттар. Мин өрүс
аттыгар куобахтары көрбөппүн. Мин улахан саанан ыппыппын. Сарсыарда мин эһэм
өрүстэн элбэх балык аҕалла. Биһиги балыгы улахан солуурга буһарабыт. Соботтон
үчүгэй балык минэ кэлэр. Мин эһэм муҥханан балык тутар. Мин аҕам бэрэмээтинэн
үчүгэй балык тутар. Сыалыһар быара бэрт минньигэс.
48.1. Insects
In the autumn there are no insects. Some of them die, some of them hide. In the winter they
are not visible anywhere. In the spring the insects come to life and multiply. The blue fly
appears from somewhere. Then the red butterfly flies, and the beetle comes to life. Every day
there are more insects. In the field, the water, the forest, and the air-- everywhere there are
insects. Some of them crawl, some run, some jump. Some insects swim in the water, some fly
in the air. The grasshopper makes noise in the grass, the mosquito buzzes in the air.
Everywhere in the grass and in the trees, spiderwebs are visible. The majority of insects cause
harm to people. Some insects harm the grass and trees, some feed on people. Lice, fleas, and
bugs feed on the blood of people.
48.2. Answer the questions
Күһүн үөн-көйүүр суох буолар.
Саас үөн тиллэр уонна төрүүр.
Хонууга, ууга, ойуурга, салгыҥҥа - барытыгар үөннэр сылдьаллар.
Аһыҥа окко тыаһыыр.
Бырдах салгыҥҥа тыҥкыныыр.
Ооҕуй илимэ от аайы, мас аайы көстөр.
Үөн киһиэхэ буортуну оҥорор.
Быт, былахы уонна кулахы киһи хаанынан аһыыллар.
48.3. Translation
Today we played in the field. There there are red, black, blue, and white butterflies. Inthe
field blue, red, and black grasshoppers jumped. We caught many grasshappers. Various
grasshoppers live in the grass. A black horned beetle bit me. Two red beetles sat on Keskil's
head and flew. Then we went to the water. We also saw insects there. Insects swim in the
water, go up high, descend downward. Water-beetles catch small insects. We caught two
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water-beetles in a bottle. We gave flies and small grasshoppers to the water-beetles. They ate
them quickly. Then we went home.
48.4. Rewrite in the plural form
Сахсырҕалар аска олордулар. Үрүмэччилэр үөһэ көттөлөр. Бырдахтар киһини
ытырдылар. Ууга кустар уһуннулар. Үөннэр сиргэ састылар. Ооҕуйдар илим
оҥордулар. Аһыҥалар окко тыаһаатылар. Ойуурга куобахтар ыстаҥалаатылар.
Кулахылар маска састылар. Былахылар сиргэ ыстаннылар. Дьиэ иһигэр бырдахтар
тыҥкынаатылар. Хонууга дьабаралар саҥардылар. Таһырдьа ыттар үрдилэр. Хотоҥҥо
ньирэйдэр мэҥирээтилэр. Далга кулуннар сүүрдүлэр. Биһиги өрүскэ балыктаатыбыт.
Эһиги ойуурга бултаатыгыт. Куобаҕы биһиги көрдүбүт. Ааны эһиги саптыгыт. Остуолу
эһиги соттугут. Түннүгү биһиги астыбыт. Эһиги тымныы уунан сууннугут, биһиги
сылаас уунан сууннубут. Биһиги сууннубут, сотуннубут, тараанныбыт. Эһиги эмиэ
таҥынныгыт.
48.5. Compose sentences
Мин ууттан элбэх баҕаны туттум.
Биһиги хонууттан биир моҕотойу туттубут.
Эн ойууртан икки хомордуоһу туттуҥ.
Эһиги оттон үс аһыҥаны туттугут.
Кини ууттан элбэх чохуну тутта.
Кинилэр хонууттан үс дьабараны туттулар.
Эн бу моҕотойу хантан туттуҥ?
Эһиги ити дьабараны хантан туттугут?
Кини ол аһыҥаны хантан тутта?
Кинилэр бу чохуну хантан туттулар?
Эн ити баҕаны хантан туттҥ?
48.6. Translate into Sakha
Саас буолла. Үөннэр тилиннилэр, көтөрдөр кэллилэр. Күөлгэ кустар көһүннүлэр,
ойуурга уонна хонууга чычаахтаар ылаатылар. Түүн аайы булчуттар ыталлар. Оҕолор
ойуурга уонна хонууга оонньууллар. Кинилэр үрүмэчини, хомурдуоһу уонна аһыҥаны
туталлар. Уолаттар моҕотойу, дьабараны уонна күтэри бултууллар. Кинилэр ыты кытта
бааллар / Кинилэр ыттаах сылдьаллар. Оҕонньоттор илимнииллэр. Күөгүлээх уолаттар
баар буоллулар. Көтөрдөр уйатары оҥороллор уонна сымыыттыыллар. Совхозка бары
ынахтар уонна биэлэр бары төрөөтүлэр. Ньирэйдэр уонна кулуннар күөх окко
оонньууллар. Ынах ыаччылар ынахтартан элбэх үүт ылаллар. Оҕолор оскуолаҕа аны
үөрэммэттэр. Кинилэр элбэхтик оонньууллар уонна совхозка кыратык үлэлииллэр.
Эһиги кыһын ханнык кылааска үөрэннигит? Эһиги хайдах үлэлээтигит? Эһиги саас
тугу гынныгыт? Эһиги хас моҕотой уонна күтэр туттугут? Эһиги дьиэҕэ үлэлээтигит
дуо? Эһиги совхозка тугу гынныгыт?
49.1. Conversation
What did your people hunt in the springtime?
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They killed ducks and geese.
Did your grandfather hunt?
He used to be a good gun-hunter. Now he sees poorly, and does not hit the duck. My older
brother does not miss. He is a sharp shooter.
Did you go to the duck?
I stayed a few nights.
Say, how did you hunt?
Once we stayed in a lake. In the evening the ducks did not come. I fell asleep at night.
Suddenly a wing made a noise, then the water made a noise. I woke up and I saw. In the water
many ducks are swimming. I shot, I killed three ducks.
Do you go swimming?
Is your water far?
No, here is near to a stream.
Is it deep?
It is medium deep.
Hey, let's go.
The children came and swam in the stream. They swam well and dove.
49.2. Translation
I miss the duck from a distance, I hit it from up close. My father does not shoot ducks from a
distance. Did your grandfather previously hit [the target]? He previously killed many ducks.
Where you live who is a sharp shooter? That duck has no wings. It does not fly. It swims and
dives. Where did these hunters go [hunting]? How good are those hunters? What did those
people miss? What did you hit? Now the gun let out a noise on that lake. Above, wings are
making a sound. Who swam in that water? How deep is the water? Is the water cold today?
How well do you swim? Who dove there? The person is swimming far! Where did you swim?
Did those children go swimming? Today is a very hot day. Today we went swimming twice.
Did you lead that child far into the water? He does not swim. This is clean, insectless water.
That water has insects. There the insects are biting a person. The children went swam and lay
in the sand. The sun heated them quickly. Then the children went into the water again.
49.3. Conjugate the verbs in the past-tense plural
ыллаа- ыллаатыбыт, ыллаатыыгыт, ыллаатылар
кэпсээ- кэпсээтибит, кэпсээтигит, кэпсээтилэр
сөтүөлээ- сөтүөлээтибит, сөтүөлээтигит, сөтүөлээтилэр
харбаа- харбаатыбыт, харбаатыгыт, харбааатылар
тииҥнээ- тииҥнээтибит, тииҥнээтигит, тииҥнээтилэр
оттоо- оттоотубут, оттоотугут, оттоотулар
соболоо- соболоотубут, соболоотугут, соболоотулар
оонньоо- оонньоотубут, оонньоотугут, оонньоотулар
төрөө- төрөөтүбүт, төрөөтүгүт, төрөөтүлэр
ыа- ыатыбыт, ыатыгыт, ыатылар
сиэ- сиэтибит, сиэтигит, сиэтилэр
тап- таптыыбыт, таптыыгыт, таптыыллар
сыыс- сыыстыбыт, сыыстыгыт, сыыстылар
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сот- соттубут, соттугут, соттулар
көт- көттүбүт, көттүгүт, көттүлэр
бил- биллибит, биллигит, биллилэр
кэл- кэллибит, кэллигит, кэллилэр
суруй- суруйдубут, суруйдугут, суруйдулар
көр- көрдүбүт, көрдүгүт, көрдүлэр
сүүр- сүүрдүбүт, сүүрдүгүт, сүүрдүлэр
тоҥ- тоҥнубут, тоҥнугут, тоҥнулар
умус- умустубут, умустугут, умустулар
49.4. Put the predicate in the past-tense form
Оҕолор моҕотойу маска таһаардылар. Ыттар дьабараны хорооҥҥо киллэрдилэр.
Дьахталлар хотоҥҥо ынахтары ыатылар. Ала оҕуһу оҕолор мииннилэр. Эһиги ханнык
аты көлүйдүгүт? Ити акка эһиги эбиэс биэрдигит дуо? Ити ыттар тугу туттулар? Бу
ынахтар тоҕо маҥыраатылар? Ити ньирэйдэр туохтан куттаннылар? Эн кулуннары
уулаттын дуо? Бу сири ханнык дьон оттоотулар? Ити күөлгэ эн балыктаатыҥ дуо? Саас
мин ити дурдаҕа кустаатым. Быйыл эһиги ханна кыстаатыгын? Биһиги Мирнэй
куоракка үөрэннибит. Оҕолор фабрикаҕа алмааһы көрөн сөхтүлэр.
49.5. Rewrite in the paste-tense form
Оҕо утуйда. Ыт үрдэ. Аан тыаһаата. Мин оонньоотум. Эн үлэлээтиҥ. Биһиги аахтыбыт.
Эһиги суруйдугут. Оҕолор ыллаатылар. Күөлгэ кустар саҥардылар. Үрэххэ биһиги
илимнээтибит. Ойуурга саа тыаһаада. Өрүскэ бултаатыгыт. Дьиэҕэ мин үлэлээтим.
Таһырдьа эн оонньоотуҥ. Өрүскэ уол күөгүлээтэ. Түннүгү мин саптым. Таҥаһы эн
тиктиҥ. Кинигэни кыыс аахта. Дуосканы Сайаана сотто. Тэтэрээти учуутал ылла.
Итиннэ биһиги сууннубут. Онно эһиги утуйдугут.
49.6. Compose sentences
Мин киэһэ үрэххэ илимнээтим.
Эн түүн күөлгэ туулаатыҥ.
Кини сарсыарда өрүскэ бултаата.
Биһиги күнүс ойуурга сырытыбыт.
Эһиги бүгүн хонууга олордугут.
Кинилэр быйыл дьиэҕэ үлэлээтилэр.
Эн бүгүн ханна сырыттыҥ?
Эһиги сарсыарда ханна үлэлээтигит?
Кини күнүс ханна бултаата?
Кинилэр киэһэ ханна илимнээтилэр?
Эн түүн ханна олордуҥ?
49.7. Translate into Sakha
Эн эһэҥ үчүгэй ытааччы этэ. Кини манна маҥнайгы ытааччы этэ. Бу киһи куһу
ыраахтан тапта. Биһиги бүгүн дириҥ ууга харбаатыбыт. Онно уу ыраас уонна тымныы.
Мин атаһым үчүгэйдик харбаата. Биһиги учууталбыт элбэх үөн тутта. Кини кинилэри
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оскуолаҕа үөрэтэр. Кини өссө араас кыра кыыллары иитэр. Биһиги киниэхэ моҕотойу,
дьабараны, күтэри, тииҥи, турааҕы, чооруоһы уонна кыырты туттубут. Мин бүгүн уу
үөннэрин үөрэтэбин. Миэхэ иһиккэ бырдах, сахсырҕа уонна үрүмэччи төрөөтүлэр.
Искэхтэн баҕалар таҕыстылар. Баҕалар бырдахтары уонна сахсырҕалары сииллэр.
Кинилэр тыллара бэрт уһун. Сарсын биһиги пионердарбыт совхозка үлэлиилэр.
Кинилэр торбостору иитэллэр. Мин ийэм фермаҕа үлэллиир. Кини ынах ыаччы. Бары
ынах ыаччылар олус үчүгэйдик үлэлииллэр. Күһүн кинилэргэ бириэмийэни биэрэллэр.
Мин ийэм эмиэ бириэмийэни ылла.
50.1. Translation
1. The chicken is a domestic bird. Ducks, geese, cranes, and birdies are birds of the wild. The
chicken is useful to people with its eggs. Its eggs are numerous and lage. They feed chickens
with grain, groats, and bread. In the beginning the chick eats egg and curds. People hunt wild
birds. Where we live gun-hunters kill these birds: geese, mallards, teal, and other birds. In the
forest they hunt wood grouse, black grouse, hazel grouse, and partridge. People do not hunt
crows, ravens, kites, owls, wood owls, or small birds. In the fall the majority of birds go to
warm regions. Where we live few birds winter over. In the spring where we live many birds
come from the warm regions. Birds make nests and lay eggs. In the spring the lark sings and
the cuckoo cuckoos.
2. In our region there are many fish. In the river there are pike, perch, whitefish, sturgeon,
nelma, hucho, and others. In the lake there are carp and minnows. People catch fish with
seines, nets, trotlines, rods, scoop-nets, and cribs. Fish are born from eggs. In the summer heat
they spawn. On the sovkhozes there are fishermen's brigares. The fishermen's brigades catch
many fish. In the lakes there are also frogs, lizards, water-beetles, and various other aquatic
insects.
3. In the summer there are very many insects. Insects are found both in the water and on land.
They also fly in the air Aquatic insects are food for ducks and fish. Land insects harm plants.
Grasshoppers are a very harmful insect. Land insects include: grasshoppers, beetles,
butterflies, and flies. Mosquitoes are born in the water and fly on land. They drink the blood
of humas and cattle. Lice, fleas, and bugs feed on human blood. Some insects walk, some
jump, some swim in the water, and some fly in the air. In the fall the insects die, and some
hide in the earth. In the spring they come alive and multiply.
50.2. Vocabulary review
Nouns
Birds: куурусса, бөтүүк, көтөр, чоппууска, сымыыт, кус, тараах, тумус, көҕөн, тураах,
туруйа, элиэ, куба, чыркымай, чыычаах, күөрэгэй, кэҕэ, уйа, хопто, улар, куртуйах,
бочугурас, хабдьы, суор, мэкчиргэ, хаххан, чооруос, барабыай, туллук, хотой,
мохсоҕол, кыырт, кынат
Fish and fishing, amphibians, reptiles: балык, сордоҥ, алыһар, майаҕас, сыалыһар,
тууччах, бил, хатыыс, собо, мунду, күөгү, балыксыт, муҥха, бэрэмээт, туу, куйуур,
баҕа, ыам, искэх, хатырык, күлгэри
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Insects and other invertebrates: чоху, үөн-көйүүр, чиэрбэ, аһыҥа, сахсырҕа, үрүмэччи,
хомурдуос, бырдах, быт, кулахы, былахы, ооҕуй
Other: суол, кэлии, хонуу, куул, дурда, мас кус, аһылык, үгүс, туорах, төрүт, туһа, хаан,
сааһыт, ытааччы
Adjectives: бөдөҥ, туһалаах, бэргэн, дириҥ
Verbs: тоҥсуй, сымыыттаа, иит, кэҕэ эт, оҥоһун, ас, аас, тыаһаа, көт, хас, кыстаа,
балыктаа, илимнээ, күөгүлээ, дьөлө ас, сас, тилин, уһун, ыстаҥалаа, тап, сыыс,
сөтүөлээ, умус
Adverbs and adverbial phrases: үксүн, мэлдьи, быйыл, билигин, үксэ
Prepositions and function words: кытта, иннигэр, үрдүгэр, кэннигэр таһыгар, иһигэр,
бииргэ
50.3. Grammar review
1.1. Give the nouns in the instrumental case: саанан, муҥханан, туунан, күөгүнэн,
илиминэн, бэрэмээтинэн, куйуурунан, кулгааҕынан, атаҕынан, илиинэн, муоһунан,
кутуругунан, туйаҕынан, тумсунан, кынатынан.
1.2. Көтөр кынатынан көттө. Булчут саанан бултаата. Балыксыт туунан балыктаата.
Бөтүүк тумсунан тоҥсуйда. Балыксыттар бэрэмээтинэн балыктаабаттар.
2.
Бу ат дьиэ иннигэр турар.
Куоска остуол кэннигэр саста.
Оҕонньор олоппос үрдүгэр олорор.
Кутуйах орон анныгар баар.
Эт булуус иһигэр суох.
Ыт хотон таһыгар сытар.
Тыал хонуу аттыгар түстэ.
Ыт дьиэ инниттэн сүүрдэ.
Куобах мас кэнниттэн таҕыста.
Көтөр былыт үрдүттэн көттө.
Куоска орон анныттан куотта.
Дьахтар бүлүүдэни ыскаап иһиттэн ылла.
Булчут дурда таһыттан киирдэ.
Оҕо остуол аттыттан түстэ.
Ойуур иннинэн куобахтар сылдьаллар.
Ол мас кэннинэн кутуйах сүүрдэ.
Күөл үрдүнэн кус ааста.
Былыт аннынан көтөр көттө.
Оҕус хотон иһинэн барда.
Учуутал кылаас таһынан кэллэ.
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Бөрө куорак аттынан сырытта.
3.
балыктаа - балыктаатым, балыктаатыҥ, балыктаата; балыктаатыбыт, балыктаатыгыт,
балыктаатылар
илимнээ - илимнээтим, илимнээтиҥ, илимнээтэ; илимнээтибит, илимнээтигит,
илимнээтилэр
оонньоо - оонньоотум,
оонньоотулар

оонньоотуҥ,

оонньоото;

оонньоотубут,

оонньоотугут,

төлөө - төлөөтүм, төлөөтүҥ, төлөөтө; төлөөтүбүт, төлөөтүгүт, төлөөтүлэр
ыа - ыатым, ыатыҥ, ыата; ыатыбыт, ыатыгыт, ыатылар
сиэ - сиэтим, сиэтиҥ, сиэтэ; сиэтибит, сиэтигит, сиэтилэр
аах - аахтым, аахтыҥ, аахта; аахтыбыт, аахтыгыт, аахтылар
кэт - кэттим, кэттиҥ, кэттэ; кэттибит, кэттигит, кэттилэр
сот - соттум, соттуҥ, сотто; соттубут, соттугут, соттулар
ыл - ыллым, ыллыҥ, ылла; ыллыбыт, ыллыгыт, ыллылар
көр - көрдүм, көрдүҥ, көрдө; көрдүбүт, көрдүгүт, көрдүлэр
суун - сууннум, сууннуҥ, суунна; сууннубут, сууннугут, сууннулар
үөрэн - үөрэнним, үөрэнниҥ, үөрэннэ; үөрэннибит, үөрэннигит, үөрэннилэр
4.
дириҥэ суох күөл, уһуна суох мас, тымныыты суох күн, чугаса суох сир; саата суох
дьон, илимэ суох оҕонньор, кулуна суох биэ, булчута суох киһи
51.1. Trees
In Sakha country the taiga is very ample. Our country is fifty-four percent forest. In the forest
there grow such trees as: larch, pine, fir, birch, aspen, and willow. The tree that grows most
abundantly is the larch. It is in every forest. Pine grows in sandy earth. Fir likes humid earth.
On larch, pine, and fir there are needles. On birch, aspen, and willow there are leaves. Larch
has bark, birch has birch-bark.
51.2. Answer the questions
Саха сиригэр тыа үгүс.
Биһиги сирбит биэс уон түөрт бырыһыана ойуур.

75

Ойуурдарга тиит, бэс, харыйа, хатыҥ, тэтиҥ, үөт үүнэллэр.
Тиит саамай элбэх.
Бэс кумахтаах сиргэ үүнэр.
Харыйа сииктээх сири таптыыр.
Тииккэ, бэскэ, харыйаҕа мутукча баар.
Хатыҥҥа, тэтиҥҥэ, үөккэ сэбирдэх баар.
Тиит хатырыктаах.
Хатыҥ туостаах.
51.3. Translation
Pine needles do not fall in winter. Nor do fir needles fall. Leaves fall in autumn. Larch
needles also fall. Cones grows on pine, fir, and larch. The seed is in the cone. Squirrels eat it.
Above the stream there is a pine forest. There the pines grow very wide and tall. Birch trees
grow next to the lake. In the summer their leaves become very thick. In the rain we hide under
the birch tree. People make dishes from birch bark. In winter black grouses sit in the birch
tree. This year in winter I killed seven black grouses from a birch tree. In the summer the
hazel grouse's chicks hide in the larch needles. It is not visible in the needles. Next to our
stream grow fir trees. The sun does not penetrate (does not see) within the fir trees. We play
in the heat. Fir cones are a good toy. We picked up many cones and brought them home.
51.4. Rewrite the text
Кэскил бүгүн үлэлээтэ. Ийэм көстүүмү тиктэ. Мин өрүскэ балыктаатым. Ити үрэххэ
биһиги илимнээтибит. Бу ойууру эн үчүгэйдик билдиҥ. Эһиги дириҥ ууга
сөтүөлээтигит. Ити уол ууга түргэнник харбаата. Ыттар куобаҕы туттылар. Аҕам бу
саанан ытта. Балтым быйыл үөрэннэ. Биһиги дьиэҕэ саһылы ииттибит. Бу дьон ынаҕы
сиилэһиинэн аһаттылар. Ыттаргыт бөрөттөн куттаннылар. Биһиги бу дойдуга табаны
туттыбыт.
Кэскил бүгүн үлэлээбэт. Ийэм көстүүмү тикпит. Мин өрүскэ балыктааабаппын. Ити
үрэххэ биһиги илимнээбэппит. Бу ойууру эн үчүгэйдик билбэккин. Эһиги дириҥ ууга
сөтүөлээбэккит. Ити уол ууга түргэнник харбаапат. Ыттар куобаҕы туппаттар. Аҕам бу
саанан ыппат. Балтым быйыл үөрэммэт. Биһиги дьиэҕэ саһылы ииппэппит. Бу дьон
ынаҕы сиилэһиинэн аһаппаттар. Ыттаргыт бөрөттөн кутамматтар. Биһиги бу дойдуга
тыбаны туппаппыт.
51.5. Compose sentences, putting the predicate in the present-tense negative form
Мин бу саанан куһу өлөрбөппүн.
Эн ити илимнинэн балыга туппуккун.
Кини ол быһаҕынан килиэби быспат.
Биһиги бу саанан тииҥи таппаппыт.
Эһиги ити илимнинэн балыгы туппуппут.
Кинилэр ол быһаҕынан куһу быспаттар.
Мин бу куһу тоҕо өлөрбөппүн?
Эн ити куобаҕы тоҕо ыппаккын?
Кини ол аты тоҕо аһаппат?
Кинилэр бу кинигэни тоҕо көрбөттөр?
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Мин ити эти тоҕо сиэбэппин?
Эн ол үүтү тоҕо испэккин?
Кини бу килиэби туппут?
51.6. Translate into Sakha
Мутукча харыйага, бэскэ уонна тииккэ үүнэр. Сэбирдэх хатыҥҥа, тэтиҥҥа уонна үөккэ
үүнэр. Бэс кумахтаах сири таптыыр, харыйа сииктээх сири таптыыр. Эн харыйаҥ
анныгар куобах сытар. Тииҥ бэскэ таҕыста. Ол мастан икки бочугурас көттө. Эн
харыйаҥ үрдүгэр мэкчиргэ олорор. Бу ойуурга сүрдээх бөдөҥ мастар үүннэллэр. Бу
ойуур кэннигэр улахан уонна дириҥ күөл баар. Саас эһиги дьоноҕут онно балыктаата.
Биһиги ол күөлгэ барбаппыт. Ол күөл аттыгар үрэх ааһар. Сыл аайы ол үрэххэ
булчуттар тайаҕы бултууллар. Онно элбэхтик араас түүллээх кыыл баар. Саас аҕам
онно элбэх тииҥ уонна кырынаас бултаата. Кини тииҥи саанан өлөрөр, кырынааһы
хапкаанынан тутар. Кини үчүгэй булчут ыттаах. Биирдэ ол ыт биир саһыл тутта. Бу
күөл кэннигэр хонуу хара ойуур баар. Сайын онно оҕолор бөрө көрдүлэр. Ол бөрө
сүрдээх улахан этэ. Бүгүн ичигэс күн буолар. Биһиги үрэххэ харбаатыбыт. Кэскил
үчүгэйдик харбаата уонна ыраах умуста. Биһиги уутан таҕыстыбыт уонна кумахха
оонньоотубут.
52.1. The pink seagull: pearl of the Arctic
The pink seagull inhabits the Sakha region's tundra and the coasts of the Arctic sea. They call
“Arctic” the ocean, the seas, and the flat regions close to the North Pole.
The pink seagull, perhaps, from among our birds, is the most beautiful. It is a very rarely
occurring bird.
Hunting the pink seagull is strictly prohibited by law. This wondrously good adornment of
northern nature should not disappear from above the earth. In the future people will be
interested in seeing this bird.
The northern night passes. Spring comes to the Arctic. The day breaks, then, above the ocean
in the blue sky, the pink seagulls fly.
52.2. Answer the questions
Оруосабай хопто - Саха сирин туундараларыгар уонна Арктика муораларын
кытылларыгар олохсуйар.
Арктика диэн Хотугу полюска чугас океаны, муоралары уонна хонуу сирдэри
ааттыыллар.
Суох, оруосабай хопто олус сэдэхтик түбэһэр.
Суох, кинини бултааһын бобуллар.
Бу хотугу айылҕа сөҕүмэр үчүгэй киэргэлэ сир үрдүттэн сүтүө суохтаах.
52.3. Translation
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In our regions the workers take to heart (бас билэллэр) all the wealth of nature. Therefore all
of the people, children and adults, take care to protect nature.
What do they do where we live for the protection of nature?
They cut the forest according to a plan. They unceasingly plant new-growth trees in the earth.
They protect against all forest fire. They fight against those who harm trees. They protect
birds. Rules are set up concerning the reduction of pollution of river, stream, and lake water.
They drain marshy regions, and they irrigate dry regions.
52.4. Rewrite the text
Мин быйыл балыктаабатым. Мин күнүс сөтүөлээбэтим. Мин таһырдьа оонньооботум.
Мин түүн утуйбатым. Мин эрдэ турбатым. Мин бу кинигэни аахпатым. Мин куһу
ыппатым. Мин ыты аһаппатым. Мин этэрбэһи кэппэтим. Мин баттаҕы тараамматым.
Мин аты мииммэтим. Мин бөрөттөн куттамматым. Мин кулуну туппатым. Мин эһэни
ыппатым. Мин ааны саппатым. Мин остуолу соппотум.
Эн быйыл балыктаабатыҥ. Эн күнүс сөтүөлээбэтиҥ. Эн таһырдьа оонньооботуҥ. Эн
түүн утуйбатыҥ. Эн эрдэ турбатыҥ. Эн бу кинигэни аахпатыҥ. Эн куһу ыппатыҥ. Эн
ыты аһаппатыҥ. Эн этэрбэһи кэппэтиҥ. Эн баттаҕы тараамматыҥ. Эн аты мииммэтиҥ.
Эн бөрөттөн куттамматыҥ. Эн кулуну туппатыҥ. Эн эһэни ыппатыҥ. Эн ааны
саппатыҥ. Эн остуолу соппотуҥ.
52.5. Compose sentences
Мин бүгүн бултаабатым.
Эн билигин аһаабатыҥ.
Кини күнүс утуйбата.
Мин түүн суумматым.
Эн киэһэ сыппатыҥ.
Кини быйыл олорбото.
Мин киэһэ аахпатым.
Эн билигин тоҕо бултаабатыҥ?
Кини бүгүн тоҕо үлэлээбэтэ?
Эн күнүс тоҕо кэлбэтиҥ?
Кини түүн тоҕо сүүрбэтэ?
Эн киэһэ тоҕо сыппатыҥ?
Кини быйыл тоҕо турбата?
Эн быйыл тоҕо кэпсэппэтиҥ?
52.6. Translate into Sakha
Ол хатыҥнар хойуу салаатаахтар. Кинилэр силистэрэ эмиэ хойуулар. Бу хатыҥҥа кэҕэ
олордо. Элиэ хатыҥҥа олорбото, бэскэ олордо. Оҕолор моҕотойу эккирэттилэр.
Моҕотой хорооҥҥо куоппата. Кинилэр кинини маһынан өлөрдүлэр. Ойуурга оҕолор
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бөрө көрдүлэр. Кинини ыт үрбэтэ. Кини бөрөнө куттанна. Куобах мас кэниттэн сүүрдэ.
Оҕолор кинини көрбөтүлэр. Ыт куобаҕы көрдө уонна эккирэттэ. Мин бу кинигэни
аахтым, ол кинигэнни өссө аахпатым. Эн кыра күөлү көрдүҥ, улахан күөлү көрбөтүҥ.
Мин кустары өлөрдүм, хааһы өлөрбөтүм. Мин совхозка үлэлээтим, эн онно
үлэлээбэтиҥ. Мин доҕорум куоракка үөрэннэ. мин онно үөрэммэтим. Оҕонньор куһы
тапта, эн кинини таппатыҥ. Ынах сиилэһи аһаата, оту аһаабата. Мин бу аты уулаттым,
эн кинини уулаппатыҥ. Түүн самыыр түспэтэ, хара түстэ.
53.1. The sovkhoz's crops
Our sovkhoz seeded three hundred acres of [grain for] bread, [and] is planting three acres of
vegetables. On the arable land grow such grains as: wheat, spring grain, barley, oats. Late in
the summer they also sow barley. Among the vegetables they plant potatoes, cabbage,
cucumbers, tomatoes, onions, carrots, and turnips. In the present year the grain grew well,
there were also a lot of vegetables.
53.2. Answer the questions
Биһиги совхозпут үс сүүс га сиргэ бурдук ыста.
Үс га сиргэ оҕуруот аһа олордор.
Бааһынаҕа сэлиэһинэй, дьаарысса, дьэһимиэн, эбиэс үүнэллэр.
Сайын хойут оруоһу ыһаллар.
Оҕуруокка хортуоппуй, хаппыста, огурсу, помидор, луук, моркуоп, эриэппэ үүнэр.
Быйыл бурдук үчүгэйдик үүннэ.
Оҕуруот аһа бэрт.
53.3. Translation
This sovkhoz seeds a lot of grain. Its arable land is very wide. This year in the spring a lot of
rain fell. The grain came out thick. On this arable land they sowed wheat. Good rolls come
from the wheat. The sovkhoz's vegetables are above the stream. The water is close to them.
Today there was rain with thunder. My father did not pour water on the vegetables. Who
poured water on the cucumbers? Why did you not pour [water] on this tomato? Did your
grandfather not plant cabbage this year? Did you not plant onion? Who made this garden?
What are you planting in it? I did not pour watter here, did you pour water? Why did your
older brother not come to the vegetables today? What is he doing? Did you not work in the
crops in the springtime? Who else worked in the crops? There is a water vole in the
vegetables. It ate the potatoes. Did you see the water voles' burrows? Did you bring a trap?
Chipmunks inhabit the arable land. We hunt them with dogs. I killed thirty chipmunks.
53.4. Rewrite in the past-tense negative form
Түүн самыыр түспэтэ. Бу бааһынаҕа бурдук үчүгэйдик таҕыспата. Мин быйыл оҕуруот
аһын элбэхтик олорботум. Ити киһи эбиэс ыспата. Эн бүгүн тоҕо эрдэ турбатыҥ? Ити
аты тоҕо көлүйбөтүҥ? Мин хара ати мииммэтим. Кэскил кугас аты туппата. Күөлгэ
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сүөһүлэри көрбөтүҥ дуо? Ньирэйдэри уулаппатыҥ дуо? Ынахха от биэрбэтиҥ дуо? Дал
аанын аспатыҥ дуо? Биригэдьиири кытта кэпсэппэтиҥ дуо? Киэһэ мин оҕуруокка
барбатым, огурсуга уу куппатым. Биригэдьиири көрбөтүм, кинини кытта кэпсэппэтим.
Ийэм быйыл фермаҕа ынах ыабата, совхозтан арыы ылбата.
53.5. Put the predicate in the past-tense negative form
Дьабара хорооҥҥо киирбэтэ. Ыт тииҥи үрбэтэ. Сааһыт куобаҕы өлөрбөтө. Мин бүгүн
илимнээбэтим. Ити куһу эн тоҕо ыппатыҥ? Ити ыт куобаҕы тоҕо туппата? Бу аты эн
тоҕо мииммэтиҥ? Бүгүн мин үрэххэ суумматым. Ол киһи быйыл оруос ыспата. Мин
манна хортуоппуй олорппотум. Ити дьахтар киэһэ оҕуруокка уу куппата. Бурдугу
быйыл аһыҥа сиэпэтэ. Бу бааһынаҕа быйыл сэлиэһинэй үүммэтэ. Аҕаҥ бааһынаҕа тоҕо
кэлбэтэ? Ити кирээдэни эн тоҕо оҥорботуҥ? Бу кирээдэҕэ эн тоҕо уу куппатыҥ?
Кууруссалары эн тоҕо таһырдьа таһаарбатыҥ? Ийэҥ ынахтары хотоҥҥо тоҕо
киллэрбэтэ? Ити дьахтар чоппуускалары тоҕо аһаппата? Эн сымыыты тоҕо
буһарбатыҥ?
53.6. Compose sentences
Мин бүгүн оскуолаҕа үөрэммэтим.
Эн быйыл дьиэҕэ олорботуҥ.
Кини саас колхозка үлэлээбэтэ.
Мин сайын оҕурокка үлэлээбэтим.
Эн киэһэ күөлгэ балыктаабатыҥ.
Кини күнүс өрүскэ сөтүөлээбэтэ.
Мин бүгүн ыһыыга ыппатым.
Эн бүгүн оскуолаҕа тоҕо үөрэммэтиҥ?
Кини быйыл дьиэҕэ тоҕо үлэлээбэтэ?
Эн саас колхозка тоҕо олорботуҥ?
Кини сайын оҕуруокка тоҕо ыппата?
Эн киэһэ ыһыыга тоҕо үлэлээбэтиҥ?
Кини күнүс күөлгэ тоҕо балыктаабата?
Эн бүгүн өрүскэ тоҕо сөтүөлээбэтиҥ?
53.7. Translate into Sakha
Быйыл совхоз икки сүүс га сэлиэһинэй ыста. Бурлук туйгуннук үүннэ. Биһиэхэ аттары
эбиэсинэн аһаталлар. Биһиги аҕыйахтык дьэһимиэн ыһабыт. Кирээдэҕэ элбэх хаппыста
уонна хортуоппуй баар. Биһиги куоракка помидор уонна огурсу атыылыыбыт. Биһиэхэ
бөдөҥ помидордар үүннүлэр. Мин эһэм огурсу олортто, помидор олорппото. Мин
аҕаһым хаппыста уулатта, огурсу уулаппата. Мин аҕам баһаарга огурсу атыылаата,
моркуоп атыылаабата. Эн аҕаҥ саахар атыыласта, бурлук атыыласпата. Мин чэй
ыстым, үүт ыспатым. Бу ыт моҕотой тутта, дьабара туппата. Мин өрүскэ сордоҥ
туттум, сыалыһар туппатым. Эн бүгүн сөтүөлээтиҥ, мин сөтүөлээбэтим. Мин билигин
сууннум, эн өссө сууммуҥ. Эн бүгүн бултаабатыҥ, мин бултаатым. Мин доҕорум
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хаастары ытта, мин ыппатым. Кини оскуолаҕа барда, эн тоҕо барбатыҥ? Мин
үчүгэйдик үөрэнним, эн тоҕо үөрэммэтиҥ?
54.1. Berries
Various [sorts of] berries grow in the forest. Early in the summer red currants and wild
strawberries ripen. The red currants are sour, the wild strawberries are delicious. Children
love wild strawberries very much. In August blueberries and black currants ripen. These are
also delicious berries. In September lingonberries ripen. They are the most commonly
growing berry. Early in the summer rose-hips and whortleberries ripen. In the forest there are
also mushrooms. In the summer they grow in the rain.
54.2. Translation
This year it was very rainy in the summer. Berries grew abundantly. In the summer we went
picking strawberries. We eat wild strawberries, having poured [them] into cream. The
children swifty picked the blueberries and black currants. The women went berry-picking.
They went to work. We also picked rose-hips, but did not eat them. We gave them to the
cooperative. They make medicine from rose-hips. In the autumn we picked a lot of
whortleberries. There it was for the most part the children who went. The women also went to
the sovkhoz's work. They gave a lot of berries to the cooperative. Why did you (pl.) not go
berry-picking today? Did you (pl.) go hunting for mushrooms this year? Today we also did
not go berry-picking, the rain was falling. Did you (pl.) give berries to the cooperative? Did
you not make kasha with berries? Do you not like berry kasha?
54.3. Conjugate the verbs in past-tense plural negative form
ыллаа- ыллаабатыбыт, ыллаабатыгыт, ыллаабатылар
кэпсээ- кэпсээбэтибит, кэпсээбэтигит, кэпсээбэтилэр
сөтүөлээ- сөтүөлээбэтибит, сөтүөлээбэтигит, сөтүөлээбэтилэр
харбаа- харбаабатыбыт, харбаабатыгыт, харбаабатылар
тииҥнээ- тииҥнээбэтибит, тииҥнээбэтигит, тииҥнээбэтилэр
отонноо- отоннооботубут, отоннооботугут, отонноботулар
оттоо- оттооботубут, оттооботугут, оттооботулар
төлөө- төлөөбөтүбүт, төлөөбөтүгүт, төлөөбөтүлэр
ыа- ыабатыбыт, ыабатыгыт, ыабатылар
сиэ- сиэбэтибит, сиэбэтигит, сиэбэтилэр
бар- барбатыбыт, барбатыгыт, барбатылар
кэл- кэлбэтибит, кэлбэтигит, кэлбэтилэр
бил- билбэтибит, билбэтигит, билбэтилэр
сүүр- сүүрбэтибит, сүүрбэтигит, сүүрбэтилэр
көр- көрбөтөбүт, көрбөтөгүт, көрбөтүлэр
тап- таппатыбыт, таппатыгыт, таппатылар
сыыс- сыыспатыбыт, сыыспатыгыт, сыыспатылар
суруй- суруйбатыбыт, суруйбатыгыт, суруйбатылар
кэт- кэппэтибит, кэппэтигит, кэппэтилэр
сот- соппотубут, соппотугут, соппотулар
суун- суумматыбыт, суумматыгыт, суумматылар
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тоҥ- тоҥмотыбыт, тоҥмотыгыт, тоҥмотулар
54.4. Put the predicate in the past-tense negative form
Мин күнүс утуйбатым, эһиги эмиэ утуйбатыгыт. Эн эрдэ турбатыҥ, биһиги эмиэ эрдэ
турбатыбыт. Кини кус ыппата, эһиги эмиэ ыппатыгыт. Убайым помидор олордуспата,
биһиги эмиэ олорппотубут. Биһиги быйыл дьэһимиэн ыспатыбыт, эһиги эмиэ
ыспатыбыт. Мин оҕоруокка уу куппатым, кинилэр эмиэ куппатылар. Эн бүгүн үрэххэ
суумматыҥ, оҕолор эмиэ суумматылар. Эһэм куобаҕы көрбөтө, биһиги эмиэ
көрбөтөбүт. Ити аты мин туппатым, эһиги эмиэ туппатыгыт. Оҕонньор сүөһүнү эмиэ
саҥарбатылар. Эн күлбэтиҥ, биһиги эмиэ кулбэтибит. Ынах сыппата, ньирэйдэр эмиэ
сыппатылар. Уол тарааммата, кыргыттар эмиэ тараамматылар. Эһиги тоҕо
суумматыгыт? Эһиги тоҕо тараамматыгыт? Бу дьон үөрэммэтилэр дуо? Ити оҕолор
аахпатылар дуо? Эһиги эбиэттээбэтилэр дуо? Ити дьон чэй испатылар дуо?
54.5. Translate into Sakha
Мантан чугас элбэх дьэдьэн үүнэр. Ол дьэндьэн бэрт бөдөҥ уонна минньигэс. Биһиэхэ
үчүгэй хааһы уулаах отонтон оҥололлор. Быйыл бу ойуурга моонньоҕон үүммэтэ. Бу
оҕолор сугуну сүөгэйи кытта олус таптыыллар. Киһилэр. кыыллар уонна көтөрдөр отон
сииллэр. Сайын аайы биһиги отон уонна тэллэй хомуйдабыт. Биһиги кооперативка
элбэх отон туттардыбыт. Бу оҕолор отон туттарбатылар. Сайаана уонна Кэскил уулаах
отон хомуйдылар, кинилэр тэллэй хомуйбатылар. Бу дьахталлар совхозка үлэлээтилэр,
кинилэр оттонноботулар. Бүгүн бу оҕолор үлэлээбэтилэр, кинилэр отонноотулар.
Кинилэр бу ойуурга ыппатылар. Онно мас анныгар куобах сытар. Эһиги кинини
көрбөтө. Хатыҥҥа улар олорор. Булчуттар кинини ыттылар, да сыыспатылар.
55.1. The harvest's work
Our sovkhoz's harvest is good every year. The sovkhoz organizes the work well. The people
of the sovkhoz remove the hay early. A machine cuts the hay, a machine rakes it. The
sovkhoz's hay is plentiful, green, and clean. This year the wheat grew well. The combine cuts
the wheat. The reaping has ended. We finished the work of the harvest early. My older
brother worked on a machine. My grandfather hit the meadow's edge.
55.2. Translation
In the meadow white and blue flowers grow. That lake has tall and thick reeds. The baby
ducks are in the reeds. My father cuts the hay, my mother rakes it. I cut the hay, I do not cut
the wheat. They did not seed the wheat on this arable land this year. They did not strike that
lake's edge by machine, they struck it by hand. Those chidren did not go to work at the
harvest, they they are small. The vegetable plot also grew up good. They collected carrots,
onions, and turnips early. The harves of the cucumbers and tomatoes also came to a finish.
Did you not cut hay this year? Did you not cut wheat? We did not cut hay, we went to do
other work. We finished the work of harvesting early. When did you finish the harvest work?
Did those children go to the harvesting? Why did they not go to work today? Did you not
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collect the hay [from] this region? Why did you not cut this wheat? Why did you not finish
this work?
55.3. Rewrite using the negative form of the past tense
Бүгүн манна комбайннар үлэлээбэтилэр. Бу сиргэ биһиги оттооботубут. Эһиги бүгүн
үчүгэйдик үлэлээбэтигит. Ити сибэккини эһиги тоҕо ылбатыгыт? Бу бурдугу тоҕо
быспатылар? Ити оту тоҕо оҕуспутулар? Ол аты көлүйбөтүгүт дуо? Ньирэйдэри
уулаппатылар дуо? Ити ньирэйи ветеринарга көрдөрбөтүгүт дуо? Бу эбиэһи тоҕо акка
биэрбэтигит? Бүгүн тоҕо эрдэ турботугут? Биһиги ити уунан сууммотубут. Ити
тарааҕынан биһиги тараамматыбыт. Ити дьон үтүлүк кэппэтилэр. Оҕолор отону бүгүн
туттарбатылар. Таһырдьа уолаттар оонньуу тэрийбэтилэр. Дьоммут үлэттэн сотору
бүппүтүлэр. Ити дьон хомууру бүтэрбэтилэр дуо?
55.4. Conjugate the verbs in the present and past tenses, affirmative and negative forms
ыллаа- ыллыыбын/ыллаабаппын, ыллыыгын/ыллаабаккын, ыллыыр/ыллаабат;
ыллыыбыт/ыллаабаппыт, ыллыыгыт/ыллаабаккыт, ыллыылар/ыллаабаттар.
ыллаатым/ыллаабатым, ыллаатыҥ/ыллаабатыҥ, ыллаата/ыллаабата;
ыллаатыбыт/ыллаабатыбыт, ыллаатылар/ыллаабатылар
кэпсээ- кэпсиибин/кэпсээбэппин, кэпсиигин/кэпсээбэккин, кэпсиир/кэпсээбэт;
кэпсиибит/кэпсээбэппит, кэпсиигит/кэпсээбэккит, кэпсииллэр/кэпсээбэттэр.
кэпсээтим/кэпсээбэтим, кэпсээтиҥ/кэпсээбэтиҥ, кэпсээтэ/кэпсээбэтэ;
кэпсээтибит/кэпсээбэтибит, кэпсээтигит/кэпсээбэтигит, кэпсээтилэр/кэпсээбэтилэр
оонньоо- оонньуубун/оонньообоппун, оонньуугун/оонньообогун,
оонньуур/оонньообот; оонньуубут/оонньообоппут, оонньуугут/оонньообоккут,
онньууллар/оонньооботулар
төлөө- төлүүбүн/төлөөбөппүн, төлүүгүн/төлөөбөккүн, төлүүр/төлөөбөт;
төлүүбүт/төлөөбөппүт, төлүүгүт/төлөөбөккүт, төлүүллэр/төлөөбөттөр.
төлөөтүм/төлөөбөтүм, төлөөтүҥ/төлөөбөтүҥ, төлөөтө/төлөөбөтө;
төлөөтүбүт/төлөөбөппүт, төлөөтүгүт/төлөөбөккүт, төлөөтүлэр/төлөөбөттөр
аах- ааҕабын/аахпаппын, ааҕаҕын/аахпаккын, ааҕар/аахпат; ааҕабыт/аахпаппыт,
ааҕаҕыт/аахпаккыт, ааҕаллар/аахпаттар. аахтым/аахпатым, аахтыҥ/аахпатыҥ,
аахта/аахпата; аахтыбыт/аахпатыбыт, аахтыгыт/аахпатыгыт, аахтылар/аахпатылар
кэт- кэтэбин/кэппэппин, кэтэҕин/кэппэккин, кэтэр/кэппэт; кэтэбит/кэппэппит,
кэтэҕит/кэппэккит, кэтэллэр/кэппэттэр. кэттим/кэппэтим, кэттиҥ/кэппэтиҥ,
кэттэ/кэппэтэ; кэттибит/кэппэтибит, кэттигит/кэппэтигит, кэттилэр/кэппэтилэр
сот- сотобун/соппоппун, сотоҕун/соппоккун, сотор/соппот; сотобут/соппоппут,
сотоҕут/соппоккут, сотоллор/соппоттор. соттум/соппотум, соттуҥ/соппоттуҥ,
сотто/соппото; соттубут/соппотубут, соттугут/соппотугут, соттулар/соппотулар
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сап- сабабын/саппаппын, сабаҕын/саппаккын, сабар/саппат; сабабыт/саппаппыт,
сабаҕыт/саппаккыт, сабаллар/саппаттар. саптым/саппатым, саптыҥ/саппатыҥ,
сапта/саппата; саптыбыт/саппатыбыт, саптыгыт/саппатыгыт, саптылар/саппатылар
тик- тигэбин/тикпэппин, тигэҕин/тикпэккин, тигэр/тикпэт; тигэбит/тикпэппит,
тигэҕит/тикпэккит, тигэллэр/тикпэттэр. тиктим/тикпэтим, тиктиҥ/тикпэтиҥ,
тиктэ/тикпэтэ; тиктибит/тикпэтибит, тиктигит/тикпэтигит, тиктилэр/тикпэтилэр
суруй- суруйабын/суруйбаппын, суруйаҕын/суруйбаккын, суруйар/суруйбат;
суруйабыт/суруйбаппыт, суруйаҕыт/суруйбаккыт, суруйаллар/суруйбаттар.
суруйдум/суруйбатым, суруйдуҥ/суруйбатыҥ, суруйда/суруйбата;
суруйдубут/суруйботубут, суруйдугут/суруйботугут, суруйдулар/суруйботулар
кэл- кэлэбин/кэлбэппин, кэлэҕин/кэлбэккин, кэлэр/кэлбэт; кэлэбит/кэлбэппит,
кэлэҕит/кэлбэккит, кэлэллэр/кэлбэттэр. кэллим/кэлбэтим, кэллиҥ/кэлбэтиҥ,
кэллэ/кэлбэтэ; кэллибит/кэлбэтибит, кэллигит/кэлбэтигит, кэллилэр/кэлбэтилэр
бар- барабын/барбаппын, бараҕын/барбаккын, барар/барбат; барабыт/барбаппыт,
бараҕыт/барбаккыт, баралар/барбаттар. бардым/барбатым, бардыҥ/барбатыҥ,
барда/барбата; бардыбыт/барбатыбыт, бардыгыт/барбатыгыт, бардылар/барбатылар
олор- олоробун/олорбоппун, оророҕун/орорбоккун, олорор/олорбот;
олоробут/олорбоппут, олороҕут/олорбоккут, олороллор/олорботтор.
олордум/олорботум, олордуҥ/олорботуҥ, олордо/олорбото; олордобут/олорботубут,
олордогут/олорботугут, олордолор/олорботулар
көр- көрүм/көрбөтүм, көрүҥ/көрбөтүҥ, көрөр/көрбөт; көрөбүт/көрбөппүт,
көрөҕүт/көрбөккүт, көрөллөр/көрбөттөр. көрдүм/көрбөтүм, көрдүҥ/көрбөтүҥ,
көрдө/көрбөтө; көрдөбүт/көрбөтүбүт, көрдөгүт/көрбөтүгүт, көрдүлэр/көрбөтүлэр
суун- cуунабын/сууммаппын, суунаҕын/сууммаккын, суунар/сууммат;
суунабыт/сууммаппыт, суунаҕыт/сууммаккыт, сууналлар/суумматтар.
сууннум/суумматым, сууннуҥ/суумматыҥ, суунна/сууммата; сууннубут/суумматыбыт,
сууннугут/суумматыгыт, сууннулар/суумматылар
тараан- тараанабын/тарааммаппын, тараанаҕын/тарааммаккын, тараанар/тарааммат;
тараанабыт/тарааммаппыт, тараанаҕыт/тарааммаккыт, тарааналлар/тараамматтар.
тараанным/тараамматым, тараанныҥ/тараамматыҥ, тараанна/тарааммата;
тараанныбыт/тараамматыбыт, тарааныгыт/тараамматыгыт, тарааналлар/тараамматылар
тоҥ- тоҥобун/тоҥмоппун, тоҥоҕун/тоҥмоккун, тоҥор/тоҥмот; тоҥобут/тоҥмоппут,
тоҥоҕут/тоҥмоккут, тоҥоллор/тоҥмоттор. тоҥнум/тоҥмотум, тоҥнуҥ/тоҥмотуҥ,
тоҥно/тоҥмото; тоҥнубут/тоҥмотубут, тоҥнугут/тоҥмотугут, тоҥнулар/тоҥмотулар
үөрэн- үөрэнэбин/үөрэммэппин, үөрэнэҕин/үөрэммэккин, үөрэнэр/үөрэммэт;
үөрэнэбит/үөрэммэппит, үөрэнэҕит/үөрэммэккит, үөрэнэллэр/үөрэммэттэр.
үөрэнним/үөрэммэтим, үөрэнниҥ/үөрэммэтиҥ, үөрэннэ/үөрэммэтэ;
үөрэннибит/үөрэммэтибит, үөрэннигит/үөрэммэтигит, үөрэннилэр/үөрэммэтилэр
55.5. Compose sentences, putting the predicate in either the affirmative
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or the negative form
Present tense
Мин сарсыарда оскуолаҕа үөрэнэбин.
Эн киэһэ колхозка үлэлээбэккин.
Кини күнүс дьиэҕэ сытар.
Биһиги кыһын таһырдьа аахпаппыт.
Эһиги сайын өрүскэ сөтүөлиигит.
Кинилэр сайын ойуурга бултуубуттар.
Мин арыт оскуолаҕа суруйабын.
Эн киэһэ таһырдьа сууммаккын.
Кини сарсыарда колхозка ааҕар.
Биһиги күнүс өрүскэ балыктаабаппыт.
Past tense
Мин бүгүн оскуолаҕа кинигэ аахтым.
Эн билигин дьиэҕэ киһини көрбөтүҥ.
Кини күнүс таһырдьа куһу ытта.
Биһиги киэһэ хотоҥҥо сүөһүнү аһаттыбыт.
Эһиги сарсыарда хонууга куобаҕы өлөрбөтүгүт.
Кинилэр быйыл ойуурга чыычааҕы бултаатылар.
Мин сайын күөлгэ балыгы туппутум.
Эн сарсыарда дьиэҕэ тэтэрээт ыллыҥ.
55.6. Translate into Sakha
Быйыл биһиэхэ үүнү үчүгэй. Совхоз элбэх бурдук, от уонна оҕуруот аһа хомуйда.
Биһиэхэ оту массыынанан охсоллор уонна мунньаллар. Комбайннар бурдуҕу быһаллар.
Ходуһаларга үлэ бүттэ. Эмиэ бааһынаҕа үлэни сотору бутараллар. Быйыл эмиэ отон
туйгуннук үүннэ. Күн аайы оҕолор элбэх ууллаах отон аҕалаллар. Сайын биһиги
дьэдьэни, сугуну уонна моонньоҕону хомуйбут. Биһиги элбэх отон кооперативка
биэрдибит. Эһиги сайын тугу гынныгыт? Эн оту оҕустум? Эһиэхэ тугунан оту
охсоллор? Эн ханнык массыынаҕа үлэлээтиҥ? Эһиэхэ комбайҥҥа ким үлэлиир? Эһиги
сайын ханнык тэллэй хомуйдугут? Эһиги билигин тэллэй хомуйаҕыт? Эһиги кимиэхэ
отону биэрэҕит? Эһиэхэ оҕолор күһүн бултууллар дуо? Эһиги тугунан моҕотойу
булаҕыт? Эһиги куһу уонна куобаҕы булаҕыт дуо? Эһиэхэ ким ытар? Эһиэхэ ким эмэ
балыктыыр дуо? Эһиги ханнык балыгы тутаҕыт? Эһиги тугунан балыгы тутаҕыт?
Эһиги кимиэхэ балыгы биэрэҕит?
56.1. Metals
Of metals the most commonly found are iron and steel. Machines and tools are made from
iron and steel. Steel is very durable. One obtains cast iron from it. Tin, copper, and led are
also widely found in technology. Gold and silver are precious metals. Metals are heavy and
srong. In the Sakha region metal is abundant.
56.2. Answer the questions
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Металлартан саамай элбэхтик тимир уонна ыстаал туттуллар.
Тимиртэн, ыстаалтан массыыналары, туттар сэби оҥороллор.
Ыстаал бэрт бөҕө.
Кинини чугуунтан ылаллар.
Хорҕолдьун, алтан уонна сибиниэс техникаҕа өссө киэҥник туттуллалар.
Кыһыл көмүс, үрүҥ көмүс күндү металлар.
Саха сиригэр үгүс металл баар.
Тимир уонна ыстаал ордук үгүстүк буолаллар.
Кинилэртэн массыыналары уонна туттар сэби ылаллар.
56.3. Translation
From metals they make machines, tools, and dishes. Iron is more durable than wood, steel is
more durable than iron. Stone is heavier than wood, metal is heavier than stone. They got the
metals from a mountainous region. For the most part gold is found in the sand of rivers and
streams. They wash the sand with water. Then, the gold remains. It is significantly more
valuable than silver. Sayaana's older brother Aldan works as an engineer. He finds gold. Fur
is also valuable. The Sakha region in the Soviet Union gives much precious metal and fur.
Fox is more valuable than hare, squirrel is more valuable than chipmunk. The Sakha region is
rich with diamonds and gas. This dog is older than that one. That hous is bigger than this one
here. That book is better than that one. That pencil is higher than the bench. This door is
smaller than that door. This stove is hotter than that stove. You wrote better than those girls.
Those children studied more than you (pl.) did. You (pl.) did not write more than we did. I
read worse than you (pl.) do. You (sing.) know more than I do.
56.4. Place the words in parentheses in the comparative case
Сибиниэс алтаннааҕар ыарахан. Тимир хорҕолдьуннааҕар бөҕө. Көмүс тимирдээҕэр
күндү. Алмаас көмүстээҕэр сыаналаах, кини ыстааллааҕар кытаанах. Сулус күннээҕэр
ыраах. Хайа тииттээҕэр үрдүк. Былыт хайатааҕар үрдүк. Хотой элиэтээҕэр улахан.
Кыырт кустааҕар түргэн. Хаас көҕөннөөҕөр улахан. Таба тайахтааҕар кыра. Бу ыт
саһыллааҕар түргэнник сүүрэр. Ити дьон эйигиннээҕэр элбэхтик үлэлээтилэр. Бу
оҕонньор миигиннээҕэр бытаннык үлэлиир. Оҕолор сугуннааҕар дьэдьэни ордук
таптаатылар. Бу ыт бөрөтөөҕөр эһэттэн ордук куттанарү Ити уоллааҕар бу кыыс ордук
үлэлиир.
56.5. Give the comparative case of the following words
Хайатааҕар, үрэхтээҕэр, хаардааҕар, табатааҕар, эһэтээҕэр, бөрөтөөҕөр, саһыллааҕар,
оҕустааҕар, киһитээҕэр, уоллааҕар, кыыстааҕар, дьахтардааҕар, дьиэтээҕэр,
түннүктээҕэр, ааннааҕар, остуоллооҕор, олоппостооҕор, бэргэһэтээҕэр, соннооҕор,
чэйдээҕэр, отоннооҕор, сүөгэйдээҕэр, дьэдьэннээҕэр, арыытааҕар, суораттааҕар.
56.6. Compose sentences
Бу киһи бу уоллааҕар түргэн.
Ити уол ити киһитээҕэр кыра.
Ол кыыс бу уоллааҕар эмис.
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Ити ат ол ынахтааҕар үчүгэй.
Ол оҕус бу аттааҕар суон.
Бу ынах ити оҕустааҕар улахан.
Ити ат ол аттааҕар куһаҕан.
Ол оҕус ити киһитээҕэр күүстээх.
Мин эйигиннээҕэр үчүгэйдик үөрэнэбин.
Эн миигинээҕэр куһаҕаннык ааҕаҕын.
Кини эһигиннэҕэр элбэхтик үлэлиир.
Биһиги кинилэрдээҕэр ордук билэбит.
Эһиги биһигиннээҕэр үчүгэйдик суруйаҕыт.
Кинилэр кинитээҕэр ордук кэпсииллэр.
56.7. Translate into Sakha
Тимир алтаннааҕар бөрө. Кыһыл көмүс тимиртээҕэр күндү. Хайадарга металлары
булаллар. Биһиэхэ хоту хорҕолдьуну уонна сибиниэһи, тимири уонна чоҕу, алмааһы
уонна газы булаллар. Биһиэхэ түүлээх кыыллар түһэллэр. Хара саһыл кугас
саһыллааҕар күндү. Кырса ыттааҕар кыра. Бөрө эһэттээҕэр түргэнник сүүрэр. Тураах
кустааҕар куһаҕаннык түһэр. Бу дьоннор эһигиннэҕэр үчүгэйдик үлэлииллэр. Ол уол
эйигиннээҕэр элбэхтик үлэлээтэ. Бүгүн биһиги отон хомуйдубут. Бу ойуурга биһиги
тэллэй булбатыбыт. Эһиги тоҕо отон остолобуайга биэрбэтигит? Эһиги ханнык тэллэй
ханна буллугут? Эһиги ходуһага үлэлиигин дуо? Эһиги оту ханна охсоҕун? Эһиэхэ оту
тугунан мунньаллар? Эһиэхэ хомуур хаһан бүтэр? Эһиэхэ быйыл хомуур үчүгэй этэ
дуо? Бурдук хайдах үүннэ? Оҕуруот аһа хайдах?
57.1. What is done with what?
One builds a house with logs. One makes a stove with bricks. One heats a stove with hard
coal. One gets a fire with matches. One lights a candle. One washes with soap. One sews with
a needle. One binds with a rope. One hammers with a nail.
58.2. Translation
In the city they built one big new house with bricks. Next to it they are also building one stone
house. That girl's older brother works in coal. We heat the stove with hard coal. Hard coal
burns better than wood. Did you (pl.) heat this stove? Why does this stove not burn well? In
the evening we watch telecision. It is better than radio. Do you have matches? Light some
matches! Why does your match burn poorly? Give me the needle and some black thread.
They do not sew black clothes with white thread. Do you have a small nail? There are no
small nails here, there are big nails. This nail is very small. They are hammering the small nail
into the boot. What are you (pl.) hammering with this big nail? Outside one woman is hanging
clothes on a rope. This is very strong rope. What are you (pl.) binding with this rope? In the
pen one roped cow dwells. Catch (sing.) that cow and bind it well. Where did you (pl.) bind
the horse? Do not bind (pl.) this horse, bind (it) in the pen, feed (it) in the pen.
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57.3. Form adverbs from the words in parentheses
Ити оҕолор үчүгэйдик үөрэннилэр. Кинилэр ыраастыу суруйаллар, түргэнник ааҕаллар.
Бу дьахтар таҥаһы түргэнник сууйда. Эмээхсэмит удаханнык ыарйда. Түүн самыыр
элбэхтик түстэ. Хортуоппуйу олус хойуутук олордумаҥ. Ити ат олус бытааннык
хаамар. Бу киһи бэрт бэргэнник ытар.
57.4. Rewrite the sentences, first in the positive, then in the negative past-tense form
Ити оҕонньор оһоҕу үчүгэйдик оҥордо. Манна кирпииччэни элбэхтик оҥордулар. Эһэм
илим баайда. Ити кыыс лаампаны эрдэ уматта. Бу лаампа куһаҕаннык умайда. Эн сону
синньигэс тоһоҕоҕо ыйаатыҥ. Оҕуһу бу быанан баайдыгыт дуо? Бу чүмэчини эһиги
уматтыгыт дуо? Тимэҕи суон сабынан тиктиҥ дуо? Бу сири улаханнык таптаатыбыт. Бу
оҕо түүн ытаата. Оҕолорбут бүгүн үрэххэ сөтүөлээтибит. Мин аттары күөлгэ уулаттым.
Бүгүн эн үрэххэ сууннуҥ дуо? Бу үрэхтэн биһиги үчүгэй таастары бултубут. Бу оҕо
мыылылаах суунна.
Ити оҕонньор оһоҕу үчүгэйдик оҥорбото. Манна кирпииччэни элбэхтик оҥорботулар.
Эһэм илим баайбата. Ити кыыс лаампаны эрдэ умаппата. Бу лаампа куһаҕаннык
умайбата. Эн сону синньигэс тоһоҕоҕо ыйаабата. Оҕуһу бу быанан баайбатыгыт дуо?
Бу чүмэчини эһиги умаппатыгыт дуо? Тимэҕи суон сабынан тикпэтиҥ дуо? Бу сири
улаханнык таптаабатыбыт. Бу оҕо түүн ытаабата. Оҕолорбут бүгүн үрэххэ
сөтүөлээбэтилэр. Мин аттары күөлгэ уулаппатым. Бүгүн эн үрэххэ суумматыҥ дуо? Бу
үрэхтэн биһиги үчүгэй таастары булабатыбыт. Бу оҕо мыылылаах сууммата.
57.5. Compose sentences
Мин куһу үчүгэйдик бултаабаппын.
Эн куобаҕы элбэхтик ыппаккын.
Кини балыгы улаханнык таптаабат.
Биһиги аты үчүгэйдик мииммэппит.
Эһиги үүтү элбэхтик сиэбэккит.
Кинилэр куһу улаханнык өлөрбөттөр.
Мин куобаҕы үчүгэйдик аһаппаппын.
Эн кинигэни үчүгэйдик көрбөтүҥ дуо?
Кини аты элбэхтик мииммэт дуо?
Эһиги балыгы үчүгэйдик аһаппаккыт дуо?
Кинилэр куобаҕы элбэхтик аһаппаттар дуо?
Эн уруогу үчүгэйдик билбэккин дуо?
57.6. Translate into Sakha
Манна хойуу уонна уһун бэрэбинэлэр сыталлар. Бу бэрэбинэлэртэн биһиги улахан
дьиэни оҥорбут. Манна үчүгэй кирпииччэлэр. Кинилэртэн биһиги үчүгэй оһоҕу
оҥорбут. Аҕам тоһоҕону атыыласта. Кини дьааһыктары үчүгэйдик оҥорор. бүгүн
биһиги элбэхтик үлэлээтибит. Биһиги бурдугу ходуһага оҕустубут. Эн оту
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миигиннээҕэр үчүгэйдик оттуугун. Бу оҕонньор оһоҕу куһаҕаннык уматар. Таас чох
мастааҕар үчүгэй. Эн лаампаҥ тоҕо умайбат? Кимиэхэ испиискэ баар? Бу испиискэтэ
уматыҥ. Бу хартыынаны тоһоҕонун саайыҥ. Бу кинигэлэри синньигэс быаттан баайыҥ.
Эһиги бүгүн хаһыаты аахпатыгыт дуо? Онно туох үчүгэй? Эһиги бүгүн оскуолаҕа тоҕо
барбатыгыт? Ким бүгүн холуһага сырытта? Эһиги онно биригэдьиири көрбөтүгүт дуо?
Бу аты ким уулата? Эн бу кууруссалары аһаппатыҥ дуо? Бу кууруссалары саҥа
күрээтинньикка киллэриҥ. Кинилэргэ бурдукта кутуҥ. Кинилэргэ уута тэриэлкэҕэ
биэриҥ. Бүгүн хас сымыыт ыллыгыт? Бу кууруссалар сымыыттара бөдөҥ дуо?
58.1. What are things like?
Sugar is sweet, salt is salty. Snow is white, coal is black. Glass is clear, smoke is black. Steel
is durable, wood is flimsy. Stone is heavy, fur is soft. Wire is thin, rope is thick. Metal is
heavy, fur is soft. Logs are round, planks are flat. Mountains are high, water is low.
58.2. Translation
One pours salt onto food and one salts the food. Our people salted a lot of cucumbers this
year. Sometimes in the summer we salt fish. Where we live there is one salt lake. Its water is
salty, a person does not swim [in it]. Logs and planks go into building a house. They make the
house for the most part with pine wood. Larch wood is stronger than pine. Кини үлэлииргэ
кытаанах. They are making the stove with good, strong bricks. A good stove burns
powerfully and does not fume. Hard coal's smoke is black, wood smoke is blue. They make
wire from metal. Some wire is soft, some is hard. Wire is more durable than rope. A lot of
wire comes from steel. Copper wire is flimsy. They take the glass to the window and from it
they make various dishes. Air is more transparent than glass. Clean water is also transparent.
58.3. Answer the questions
Балыкка тууһу куталлар.
Огурсуну тууһууллар.
Бэрэбинэ уонна хаптаһын дьиэ тутарга барар.
Тиит мас ордук бөҕө буолар.
Тиит мас үлэлииргэ кытаанах.
Кирпииччэнэн оһоҕу оҥороллор.
Үчүгэй оһох улаханнык ититэр уонна буруолаабат.
Буруо чохтон уонна мастан тахсар.
Боробулуоханы ыстаалтан уонна алтантан оҥороллор.
Сибиниэс бэрт кэбирэх.
Өстүөкүлэни түннүккэ тутталлар.
Өссө ыраас уу дьэҥкир.
Бэрэбинэ төгүрүк буолар.
Боробулуоха сорох кытанаах, сорох симнаҕас буолар.
Боробулуоха бөҕө, быа кэбирэх буолар.
Таас ыарахан, мас чэпчэки буолар.
Эһэ улахан, чыычаах кыра буолар.
Быа суон, боробулуоха синньигэс буолар.
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58.4. Conjugate the verbs in the past and present tenses
Positive form
аһаа- аһыыбын, аһыыгын, аһыыр; аһыыбыт, аһыыгыт, аһыыллар. аһаатым, аһаатыҥ,
аһаата; аһаатыбыт, аһаатыгыт, аһаатылар
кэпсээ- кэпсиибин, кэпсиигин, кэпсиир; кэпсиибит, кэпсиигит, кэпсииллэр. кэпсээтим,
кэпсээтиҥ, кэпсээтэ; кэпсээтибит, кэпсээтигит, кэпсээтилэр
оонньоо- оонньуубун, оонньуугун, оонньуур; оонньуубут, оонньуугут, оонньууллар.
оонньоотум, оонньоотуҥ, оонньоото; оонньоотубут, оонньоотугут, оонньоотулар
төлөө- төлүүбүн, төлүүгүт, төлүүр; төлүүбүт, төлүүгүт, төлүүллэр. төлөөтүм, төлөөтүҥ,
төлөөтө; төлөөтүбүт, төлөөтүгүт, төлөөтүдэр
ыа- ыыбын, ыыгын, ыыр; ыыбыт, ыыгыт, ыыллар. ыатым, ыатыҥ, ыата; ыатыбыт,
ыатыгыт, ыатылар
аах- ааҕабын, ааҕаҕын, ааҕар; ааҕабыт, ааҕаҕыт, ааҕаллар. аахтым, аахтыҥ, аахта;
аахтыбыт, аахтыгыт, аахтылар
тик- тигэбин, тигэҕин, тигэр; тигэбит, тигэҕит, тигэллэр. тиктим, тиктиҥ, тиктэ;
тиктибит, тиктигит, тиктилэр
көр- көрөбүн, көрөҕүн, көрөр; көрөбүт, көрөҕүт, көрөллөр. көрдүм, көрдүҥ, көрдө;
көрдүбүт, көрдүгүт, көрдүлэр
бул- булабын, булаҕын, булар; булабыт, булаҕыт, булаллар. буллум, буллуҥ, булла;
буллубут, буллугут, буллулар
суун- суунабын, суунаҕын, суунар; суунабыт, суунаҕыт, сууналлар. cууннум, сууннуҥ,
суунна; сууннубут, сууннугут, сууннулар
Negative form
аһаа- аһаабаппын, аһаабаккын, аһаабат; аһаабаппыт, аһаабаккыт,
аһаабатым, аһаабатыҥ, аһаабата; аһаабатыбыт, аһаабатыгыт, аһаабатылар

аһаабаттар.

кэпсээ- кэпсээбэппин, кэпсээбэккин, кэпсээбэт; кэпсээбэппит, кэпсээбэккит,
кэпсээбэттэр. кэпсээбэтим, кэпсээбэтиҥ, кэпсээбэтэ; кэпсээбэтибит, кэпсээбэтигит,
кэпсээбэтилэр
суруй- суруйбаппын, суруйбаккын, суруйбат; суруйбаппыт, суруйбаккыт, суруйбаттар.
суруйбатым, суруйбатыҥ, суруйбата; суруйбатыбыт, суруйбатыгыт, суруйбатылар
көр- көрбөппүн, көрбөккүн, көрбөт; көрбөппүт, көрбөккүт, көрбөттөр. көрбөтүм,
көрбөтүҥ, көрбөтө;
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аах- аахпаппын, аахпаккын, аахпат; аахпаппыт, аахпаккыт, аахпататар. аахпатым,
аахпатыҥ, аахпата; аахпатыбыт, аахпатыгыт, аахпатылар
сот- соппоппун, соппоккун, соппот; соппоппут, соппоккут, соппоттор. соппотум,
соппотуҥ, соппото; соппотубут, соппотугут, соппотулар
сыт- сыппаппын, сыппаккын, сыппат; сыппаппыт, сыппаккыт, сыппаттар. сыппатым,
сыппатыҥ, сыппата; сыппатыбыт, сыппатыгыт, сыппатылар
тут- туппуппун, туппуккун, туппут; туппуппут, туппуккут, туппуттар. туппутум,
туппутуҥ, туппута; туппутубут, туппутугут, туппутулар
суун- сууммапын, сууммаккын, сууммат; сууммаппыт, сууммаккыт, суумматтар.
суумматым, суумматыҥ, сууммата; суумматыбыт, сууматыгыт, суумматылар
тоҥ- тоҥмоппун, тоҥмоккун, тоҥмот; тоҥмоппут, тоҥмоккут, тоҥмоттор. тоҥмотум,
тоҥмотуҥ, тоҥмото; тоҥмотубут, тоҥмотугут, тоҥмотулар
тараан- тарааммаппын, тараамаккын, тарааммат; тарааммаппыт, тарааммаккыт,
тараамматтар.
тараамматым,
тараамматыҥ,
тарааммата;
тараамматыбыт,
тараамматыгыт, тараамматылар
58.5. Write in the negative form, first in the present tense, then in the past tense
Бу күөлү күһүн муҥхалаабаттар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннообот. Эһэм миигинээҕэр
элбэхтик илимнээбэт. Эн оту үчүгэйдик оҕуспаккын. Ити дьахтар таҥаһы ыраастык
сууйбат. Бу оһох улаханнык буруолаабат. Эһиги бу дьиэни түргэнник туппаккыт. Бу
ынаҕы мин сиилэһинэн аһаппаппын. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаппаттар. Ити хара аты аҕам
мииммэт. Биһиги сайын үрэххэ сууммаппыт. Ытым бөрөттөн куттаммат. Ити ыт тииҥи
үрбэт. Мин саһылы сыл аайы өлөрбөппүн. Бу сааһыттар тайаҕы эйигиннээҕэр үгүстүк
өлөрбөттөр. Ити уол быйыл бу оскуолаҕа үөрэммэт. Ити учуутал биһигини үөрэммэт.
Бу күөлү күһүн муҥхалаабатылар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннообото. Эһэм
миигинээҕэр элбэхтик илимнээбэтэ. Эн оту үчүгэйдик оҕуспатыҥ. Ити дьахтар таҥаһы
ыраастык сууйбата. Бу оһох улаханнык буруолаабата. Эһиги бу дьиэни түргэнник
туппатыҥ. Бу ынаҕы мин сиилэһинэн аһаппатым. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаппатылар. Ити
хара аты аҕам мииммэтэ. Биһиги сайын үрэххэ суумматыбыт. Ытым бөрөттөн
куттаммата. Ити ыт тииҥи үрбэтэ. Мин саһылы сыл аайы өлөрбөтүм. Бу сааһыттар
тайаҕы эйигиннээҕэр үгүстүк өлөрбөтүлэр. Ити уол быйыл бу оскуолаҕа үөрэммэтэ.
Ити учуутал биһигини үөрэммэтэ.
58.6. Compose sentences
Мин сүөһүнү хотоҥҥо аһаппаппын.
Эн аты хонууга көрбөтүҥ.
Кини сибиинньэни таһырдьа уулаппаккын.
Биһиги көтөрү ойуурга ыппатыбыт.
Эһиги хааһы күөлгэ өлөрбөккүт.
Кинилэр маһы дьиэҕэ таһаарбатылар.
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Мин ыты далга киллэрбэппин.
Эн кыылы өрүскэ баайбатыҥ.
Кини көтөрү дьиэҕэ булбат.
Мин дьиэни маһынан оҥорбоппун.
Эн оһоҕу тааһынан оҥорботуҥ.
Кини остуолу быанан баайбат.
Биһиги ыты отунан аһаппатыбыт.
Эһиги ынаҕы саанан ыппатыгыт.
Кинилэр ньирэйи быанан баайбаттар.
Мин куһу саанан өлөрбөтүм.
Эн балыгы үүтүнэн аһаппаккын.
58.7 Translate into Sakha
Ол ыт бэрт сымнаҕас хара түүллээх. Таба уонна тайах уһун уонна кытаанах тууллээх.
Миэхэ сону кырсаттан тиктилэр. Бу хаатыҥка бэрт бөҕө, ол хаатыҥка кэбирэх буолар.
Ол уол туустаах огурсуну таптыыр, кини тууһа суох огурсуну таптаабат. Бу оҕо сирэйэ
хаптаҕай, кини хараҕа төгүрүк буолар. Мин ордук туустаах мини уонна ордук аһыы
кымыһы таптаабаппын. Биһиги бу хааһыны таптаабаппыт. Ити дьиэҕэ уот көстөрбөт,
онно дьон утуйдулар. Бу оһоҕу үчүгэйдик оҥордулар, кини хаһан да буоруолаабат.
Ыраахтан күөл кэнигэр буруо көстөр, онно ойуур умайар. Өрүскэ уот көстөр, онно
балыксыттар баар буолар. Балыгы буочукаларга тууһыыллар. Куһаҕан балыгы
тууһаабаттар. Быйыл биһиги били туппатыбыт. Сайын өрүскэ саа тыаһаабат. Эмиэ
бүгүн саа тыаһаабат.
59.1. Fuel
Our winter is very long and cold. In winter they feed the stove twice. There a lot of wood fuel
is necessary. Where we live they heat the stove with wood, in some parts of the country they
heat it with hard coal. Hard coal burns better than wood. However, from it issues much dust
and dirtiness. From it comes much ash. They scoop it up every day. Hard coal's ash flies into
the air, there is dust and filth. It is of no use. Wood ash goes into the vegetable garden or the
pasture. Wood fuel is very clean. Larch burns better than pine. Our school prepares much coal
and wood in the autumn. There the children also help. In warm regions manure and straw are
fuel.
59.2. Answer the questions
Биһиги кыһыммыт бэрт уһун уонна тымныы.
Оттук маһа наада.
Оһоҕу маһынан, сорох сиргэ таас чоҕунан оттоллор.
Таас чох мастааҕар ордук ититэр, эбэтэр киниттэн элбэх быыл, кир тахсар.
Мас күлэ оҕуруокка эбэтэр бааһынаҕа барар.
Мас оттук ордук ыраас буолар, ол оннугар таас чох маастаҕар ордук ититэр.
Кии уонна солуома ичигэс дойдуларга оттук буолар.
Биһиги оһоҕу маһынан оттобут.
Кыһын күҥҥэ иккитэ оттоҕут.
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Ойоҕум күлү баһар.
Күлү оһоххо гынабыт.
Сайын ууну күөлтэн баһабыт.
Суох, мин уу баспаппын.
Биһиги маһы бэлэмниибит.
59.3. Translation
The people in the forest chopped the wood. They prepared fuel for the school. Did your
people not chop wood? How much wood did they prepare? They sometimes heat the school's
stoves with wood, sometimes with hard coal. Do you not heat with hard coal? Why did you
not heat the stove today? In the winter we fetch water from the stream with a bull. In the
summer the women and children fetch [it] by hand. Do you not fetch [it] with a bull? In the
summer did you not fetch [it] by hand? Today I fetched water three times with a bucket. That
girl went twice. That boy did not go in the water once. Did you not go in the water today? Our
people scatter ash in the vegetable plot, they scatter manure in the pasture. Do your people not
scatter [ashes and manure]? Did you not scatter ashes and manure on the earth this year? The
cleaning lady, Sayaana, works in this school. She works hard, she does not like trash and filth.
Outside of that house a large [mass of] smoke came out. There they burned the trash. Have
you not burned trash? What is smoking above that mountain? Did the hunters strart a fire
there, or did fire devour the forest? Under the mountain there is a long, thin lake. On its
shores grow thick reeds. There in summer there are many ducklings. Near that lake there is a
small, deep, circular lake. There are no ducks there. Did you not go duck hunting in the
summer? Is there a hunting dog where you live?
59.4. Conjugate the verbs in the present and past tenses
Positive form
балыктаа- балыктыыбын, балыктыыгын, балыктыыр; балыктыыбыт, балыктыыгыт,
балыктыыллыр. балыктаатым, балыктаатыҥ, балыктаата; балыктаатыбыт,
балыктаатыгыт, балыктаатылар
тииҥнээ- тииҥниибин, тииҥниигин, тииҥниир; тииҥниибин, тииҥниигин,
тииҥнииллэр. тииҥнээтим, тииҥнээтиҥ, тииҥнээтэ; тииҥнээтибит, тииҥнээтигит,
тииҥнээтилэр
оттоо- оттуубун, оттуугун, оттуур; оттуубут, оттуугут, оттууллар. оттоотум, оттоотуҥ,
оттоото; оттоотубут, оттоотугут, оттоотулар
отонноо- отоннуубун, отоннуугун, отоннуур; отоннуубут, отоннуугут, отоннууллар.
отонноотум, отонноотуҥ, отонноото; отонноотубут, отоннотугут, отоннотулар
бырах- быраҕабын, быраҕаҕын, быраҕар; быраҕабыт, быраҕаҕыт, быраҕаллар.
бырахтым, бырахтыҥ, бырахта; бырахтыбыт, бырахтыгыт, бырахтылар
бүт- бүтэбин, бүтэҕин, бүтэр; бүтэбит, бүтэҕит, бүтэллэр. бүттүм, бүттүҕҥ, бүттэ;
бүттүбүт, бүттүгүт, бүттүлэр
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бүтэр- бүтэрэбин, бүтэрэҕин, бүтэрэр; бүтэрэбит, бүтэрэҕит, бүтэрэллэр. бүтэрдим,
бүтэрдиҥ, бүтэрдэ; бүтэрдибит, бүтэрдигит, бүтэрдилэр
умат- уматабын, уматаҕын, уматар; уматабыт, уматагыт, уматаллар. уматтым, уматтыҥ,
уматта; уматтыбыт, уматтыгыт, уматылар
баай- баайабын, баайаҕын, баайар; баайабыт, баайаҕыт, баайаллар. баайдым, баайдыҥ,
баайда; баайдыбыт, баайдыгыт, баайдылар
бул- булабын, булаҕын, булар; булабыт, булаҕыт, булаллар. булдым, булдыҥ, булда;
булдыбыт, булдыгыт, булдылар
оҕус- охсобун, охсоҕун, охсор; охсобут, охсоҕут, охсоллор. оҕустум, оҕустуҥ, оҕуста;
оҕустубут, оҕустугут, оҕустулар
биэр- биэрэбин, биэрэҕин, биэрэр; биэрэбит, биэрэҕит, биэрэллэр. биэрдим, биэрдиҥ,
биэрдэ; биэрдибит, биэрдигит, биэрдилэр
бас- баһабын, баһаҕын, баһар; баһабыт, баһаҕыт, баһаллар. бастым, бастыҥ, баста;
бастыбыт, бастыгыт, бастылар
эккирэт- эккирэтэбин, эккирэтэҕин, эккирэтэр; эккирэтэбит, эккирэтэҕит, эккирэтэллэр.
эккирэттим, эккирэттиҥ, эккирэттэ; эккирэттибит, эккирэттигит, эккирэттилэр
тараан- тараанабын, тараанаҕын, тараанар; тараанабыт, тараанаҕыт, тарааналлар.
тараанным, тараанныҥ, тараанна; тараанныбыт, тараанныгыт, тарааннылар
көмөлөс- көмөлөһөбүн, көмөлөһөҕүн, көмөлөһөр; көмөлөһөбүт, көмөлөһөҕүт,
көмөлөһөллөр. көмөлөстүм, көмөлөстүҥ, көмөлөстө; көмөлөстүбүт, көмөлөстүгүт,
көмөлөстөллөр
Negative form
ыраастаа- ыраастаабаппын, ыраастаабаккын, ыраастаабат; ыраастаабаппыт,
ыраастаабаккыт, ыраастаабаттар. ыраастаабатым, ыраастаабатыҥ, ыраастаабата;
ыраастаабатыбыт, ыраастаабатыгыт, ыраастаабатылар
илимнээ- илимнээбэппин, илимнээбэккин, илимнээбэт; илимнээбэппит, илимнээбэккит,
илимнээбэттэр. илимнээбэтим, илимнээбэтиҥ, илимнээбэтэ; илимнээбэтибит,
илимнээбэтигит, илимнээбэтилэр
сот- соппоппун, соппоккун, соппот; соппоппут, соппокут, соппоттор. соппотум,
соппотуҥ, соппото; соппотубут, соппотугут, соппотулар
тут- туппуппун, туппуккун, туппут; туппуппут, туппуккут, туппуттар. туппутум,
туппутуҥ, туппута; туппутубут, туппутугут, туппутулар
кэт- кэппэппин, кэппэккин, кэппэт; кэппэппит, кэппэккит, кэппэттэр. кэппэтим,
кэппэтиҥ, кэппэтэ; кэппэтибит, кэппэтигит, кэппэтилэр
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бүт- бүппүппүн, бүппүккүн, бүппүт; бүппүппүт, бүппүккүт, бүппүттэр. бүппүтүм,
бүппүтүҥ, бүппүтэ; бүппүтүбүт, бүппүтүгүт, бүппүтүлэр
тэрий- тэрийбэппин, тэрийбэккин, тэрийбэт; тэрийбэппит, тэрийбэккит, тэрийбэттэр.
тэрийбэтим, тэрийбэтиҥ, тэрийбэтэ; тэрийбэтибит, тэрийбэтигит, тэрийбэтилэр
сап- саппаппын, саппаккын, саппат; саппаппыт, саппаккыт, саппаттар. саппатым,
саппатыҥ, саппата; саппатыбыт, саппатыгыт, саппатылар
саай- саайбаппын, саайбаккын, саайбат; саайбаппыт, саайбаккыт, саайбаттар.
саайбатым, саайбатыҥ, саайбата; саайбатыбыт, саайбатыгыт, саайбатылар
бул- булбаппын, булбаккын, булбат; булбаппыт, булбаккын, булбаттар. булбатым,
булбатыҥ, булбата; булбатыбыт, булбатыгыт, булбатылар
уулат- уулаппаппын, уулаппаккын, уулаппат; уулаппаппыт, уулаппаккыт, уулаппаттар.
уулаппатым, уулаппатыҥ, уулаппата; уулаппатыбыт, уулаппатыгыт, уулаппатылар
бэлэмнээ- бэлэмнээбэппин, бэлэмнээбэккин, бэлэмнээбэт; бэлэмнээбэппит,
бэлэмнээбэккит, бэлэмнээбэттэр. бэлэмнээбэтим, бэлэмнээбэтиҥ, бэлэмнээбэтэ;
бэлэмнээбэтибит, бэлэмнээбэтигит, бэлэмнээбэтилэр
кэрт- кэрппэппин, кэрппэккин, кэрппэт, кэрппэппит, кэрппэккит, кэрппэттэр.
кэрппэтим, кэрппэтиҥ, кэрппэтэ; кэрппэтибит, кэрппэтигит, кэрппэтилэр
куттан- куттаммаппын, куттаммаккын, куттаммат; куттаммаппыт, куттаммаккыт,
куттамматтар. куттамматым, куттамматыҥ, куттаммата; куттамматыбыт,
куттамматыгыт, куттамматылар
сотун (соттобун, сотуннум, соттубаппын)- сотубаппын, сотубаккын, сотубат;
сотубаппыт, сотубаккыт, сотубаттар. сотубатым, сотубатыҥ, сотубата; сотубатыбыт,
сотубатыгыт, сотубатылар
көмөлөс- көмөлөспөппүн, көмөлөспөккүн, көмөлөспөт; көмөлөспөппүт,
көмөлөспөккүт, көмөлөспөттэр. көмөлөспөтүм, көмөлөспөтүҥ, көмөлөспөтө;
көмөлөспөтүбүт, көмөлөспөтүгүт, көмөлөспөтүлэр
59.5. Rewrite in the negative form, first in the present tense, then in the past tense
Бу күөлү күһүн муҥхалаабаттар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннообот. Эһэм миигиннээҕэр
элбэхтик илимнээбэт. Эн оту үчүгэйдик оҕуспаккын. Ити дьахтар таҥаһы ыраастык
сууйбат. Бу оһох улаханнык буруолаабат. Эһиги бу дьиэни түргэнник туппаккыт. Бу
ынаҕы мин сиилэһинэн аһаппаппын. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаппаттар. Ити хара аты аҕам
мииммэт. Биһиги сайын үрэххэ сууммаппыт. Ытым бөрөттөн куттаммат. Ити ыт тииҥи
үрбэт. Мин саһылы сыл аайы өлөрбөппүн. Бу сааһыттар тайаҕы эйигиннээҕэр үчүстүк
өлөрбөттөр. Ити уол быйыл бу оскуолаҕа үөрэммэт. Ити учуутал биһигини үөрэммэт.
Бу күөлү күһүн муҥхалаабатылар. Ити кыыс үчүгэйдик отоннообото. Эһэм
миигиннээҕэр элбэхтик илимнээбэтэ. Эн оту үчүгэйдик оҕуспутуҥ. Ити дьахтар таҥаһы
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ыраастык сууйбата. Бу оһох улаханнык буруолаабата. Эһиги бу дьиэни түргэнник
туппатыгыт. Бу ынаҕы мин сиилэһинэн аһаппатым. Бу күөлгэ сүөһүнү уулаппатылар.
Ити хара аты аҕам мииммэтэ. Биһиги сайын үрэххэ суумматыбыт. Ытым бөрөттөн
куттаммата. Ити ыт тииҥи үрбэтэ. Мин саһылы сыл аайы өлөрбөтүм. Бу сааһыттар
тайаҕы эйигиннээҕэр үчүстүк өлөрбөтүлэр. Ити уол быйыл бу оскуолаҕа үөрэммэтэ.
Ити учуутал биһигини үөрэммэтэ.
59.6. Compose sentences, putting the predicate in the negative form of either the present
or the past tense
Мин сүөһүнү хотоҥҥо аһаппаппын.
Эн аты далга уулаппатыҥ.
Кини сибиинньэни дьиэҕэ ыппат.
Биһиги көтөрү ойуурга көрбөтүбүт.
Эһиги хааһы күөлгэ булбаккыт.
Кинилэр маһы таһырдьа бырахтылар.
Мин кыылы хонууга киллэрбэппин.
Эн ыты өрүскэ баайбатыҥ.
Кини сүөһүнү дадга таһаарбат.
Мин дьиэни маһынан оҥорбоппун.
Эн оһоҕу тааһынан оҥорботуҥ.
Кини остуолу быанан баайбат.
Биһиги ыты үүтүнэн аһаппатыбыт.
Эһиги ынаҕы саанан ыппаккыт.
Кинилэр ньирэйи отунан аһаппатылар.
Мин куһу эминэн өлөрбөппүн.
Эн балыгы эминэн бырахпатыҥ.
59.7. Translate into Sakha
Кыһын оттук сайын бэлэмнииллэр. Саха сиригэр үксүн мас оттук тутталлар. Сорох
сирэргэ таас чоҕунан отуналлар. Биһиэхэ сайын кии уонна солуома бырдах утары
уматаллар. Таас чохтон элбэх быыл, күл уонна кир тахсаллар. Күн аайы күлү баһаллар.
Ол оннугар таас чох үчүгэйдик умайар. Бу ойуурга биһиги мас оттук кэртэбит. Манна
тиит үүнэр. Кини бэстээҕэр үчүгэйдик умайар. Хатыҥ тииттээҕэр үчүгэйдик умайар,
оттон биһиэхэ кыратык үүнэр. Мин ийэм оһоҕу үчүгэйдик отунар, мин кинини
көмөлөһүбүн. Эн дьиэҕэ көмөлөһүҕүн дуо? Эн ууну баһаҕын дуо? Эн ханна уруоктары
бэлэмниигин? Эн хас чааска сарсыарда тураҕын? Эн хас чааска киэһэ утуйаҕын? Эһиги
ханна лаампаны уматаҕыт? Эһиэхэ үчүгэйдик дуо? Эһиэхэ хаһыаты ааҕаллар дуо? Эн
аҕаҥ нууччалыы билэр дуо?
60.1. Translation
In our forests there grow larch, pine, fir, birch, aspen, and willow trees. But larch is the most
common tree. Where we live they cut a lot of larch. From it they start fires and build houses.
Larch has bark and needles, birch has birch-bark and leaves. Trees have branches and roots.
Where we live they plant such grains as: wheat, spring grain, barley, and oats. On the sovkhoz
a machine plants the grain, and a machine cuts it. In the vegetable plot there grows such food
as: potatoes, cabbage, cucumbers, carrots, turnips, onions, and tomatoes. They pour water in
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the vegetable plot. Where we live there grow such berries as: lingonberries, blueberries, wild
strawberries, black currants, red currants, and rose-hips. Wild strawberries and red currants
ripen early. In the forest mushrooms also grow. In the summer the people gather the harvest:
they mow the grass, they rake it, they cut the grain, they gather the vegetables. The sovkhozes
finish the harvest early.
2. In the Sakha regions there are various metals: gold, silver, iron, copper, lead, tin, and
others. Gold is a precious metal. Steel is a durable metal. It is widely used in technology.
They obtain metals from the mountains. They build houses with logs, they make stoves from
bricks. They heat the stove with wood or with hard coal. They sew clothes with thread, and
wash [clothes] with soap. They light the fire with a match. They hammer the plank with nails.
They tie the cattle with rope. A lamp burns better than a candle. Metal is heavier and more
durable than stone. Wood is lighter and more fragile than stone. Glass is transparent. Fur is
soft, stone is hard. Suger is sweet, salt is salty. Manure and ash are poured in the pasture.
60.2. Vocabulary review, Lessons 51-59
Nouns
Plants and trees
тыа, үөт, тиит, бэс, хатыҥ, тэтиҥ, мутукча, сэбирдээх, хатырык, туос, үүн, бурдук,
оҕуруот аһа, бааөына, сэлиэһинэй, дьаарысса, дьэһимиэн, оруос, огурсу, моркуоп, луук,
эриэппэ, хаппыста, хортуоппуй, ыһыы, отон, хаптаҕас, моонньоҕон, дьэдьэн, сугун,
уулаах отон, уҥуохтаах отон, дөлүөүөн, тэллэй, үүнүү, хомуур, ходуһа, хомус, сибэкки,
солуома
Materials and Substances
чөмчүүк, чугун, ыстаал, тимир, кыһыл көмүс, үрүҥ көмүс, хорҕолдьун, таас, сибиниэс,
кирпииччэ, бэрэбинэ, таас чох, мыыла, уот, өстүөкүлэ, хаптаһын, туус, буруо, оттук,
мас оттук, кии, кир, күл
Other
оонньуур, харыстааһын, айылҕа, атырдьах ыйа, балаҕан ыйа, ардах, массыына, кытыы,
туттар сэп, сап, испиискэ, тоһоҕо, чүмэчи, быа, боробулуоха
Adjectives
сииктээх, үгүс, оруосабай, ыарахан, бөҕө, күндү, туустаах, чэпчэки, кытаанах,
сымнаҕас, төгүрүк, хаптаҕай, кэбирэх, дьэҥкир, аһыы, намыһах
Verbs
куурт, нүөлсүт, ыс, олорт, отонноо, туттар, бус, тэрий, оҕус, бүт, бүтэр, оттоо, бул,
умай, тут, умат, баай, саай, тууһаа, буруолаа, бас, бэлэмнээ, кэрт, көмөлөс
Other
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эбэтэр, иккитэ
60.3.1.1. Conjugate the verbs in the past-tense negative form
сугуннаа- сугуннаабатым, сугуннаабытыҥ, сугуннаабата; сугуннаабатыбыт,
сугуннаабатыгыт, сугуннаабатылар
отонноо- оттооннооботум, оттоннооботуҥ, оттоннообото; оттоннооботубут,
оттоннооботугут, оттоннооботулар
бырах- бырахпатым, бырахпатыҥ, бырахпата; бырахпатыбыт, бырахпатыгыт,
бырахпатылар
эккирэт- эккирэппэтим, эккирэппэтиҥ, эккирэппэтэ; эккирэппэтибит, эккирэппэтигит,
эккирэппэтилэр
ыс- ыспатым, ыспатыҥ, ыспата; ыспатыбыт, ыспатыгыт, ыспатылар
быс- быспатым, быспатыҥ, быспата; быспатыбыт, быспатыгыт, быспатылар
бүт- бүппэтим, бүппэтиҥ, бүппэтэ; бүппэтибит, бүппэтигит, бүппэтилэр
баай- баайбатым, баайбатыҥ, баайбата; баайбатыбыт, баайбатыгыт, баайбатылар
саай- саайбатым, саайбатыҥ, саайбата; саайбатыбыт, саайбатыгыт, саайбатылар
умат- умаппатым, умаппатыҥ, умаппата; умаппатыбыт, умаппатыгыт, умаппатылар
куттан- куттамматым, куттамматыҥ, куттаммата; куттамматыбыт, куттамматыгыт,
куттамматылар
үүн- үүммэтим, үүммэтиҥ, үүммэтэ; үүммэтибит, үүммэтигит, үүммэтилэр
кэрт- кэрппэтим, кэрппэтиҥ, кэрппэтэ; кэрппэтибит, кэрппэтигит, кэрппэтилэр
бул- булбатым, булбатыҥ, булбата; булбатыбыт, булбатыгыт, булбатылар
бүтэр- бүтэрбэтим, бүтэрбэтиҥ, бүтэрбэтэ; бүтэрбэтибит, бүтэрбэтигит, бүтэрбэтилэр
туттар- туттарбатым, туттарбатыҥ, туттарбата; туттарбатыбыт, туттарбатыгыт,
туттарбатылар
60.3.1.2. Compose six sentences using these verbs
Мин аты быанан баайбатым.
Быйыл огуруокка огурсу үүммэтэ.
Биһиги тоһоҕоно тааска баайбатыбыт, да маска баайдыбыт.
Саалаах булчуттар бөрөнө куттааматылар.
Эн тоҕо уоту умаппатыҥ?
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Эһиги тоҕо куосканы эккирэппэтигит?
60.3.2.1. Give the comparative form of the following words
киитээҕэр, сыатааҕар, оттооҕор, чохтооҕор, мастааҕар, күллээҕэр, халлааннааҕар,
хайатааҕар, хаардааҕар, уоттооҕор, тимирдээҕэр, алтаннааҕар, сибиниэстээҕэр,
тэллэйдээҕэр, дьэдьэннээҕэр, сугуннааҕар, туустааҕар, таастааҕар, огурсутааҕар,
эриэппэтээҕэр, сэлиэһинэйдээҕэр.
60.3.2.2. Compose six sentences using these words
Хаар күллээҕэр маҥан буолар.
Сибэкки киитээҕэр үчүгэй сыттаах буолар.
Отоннор тэллэйдээҕэр бытааннык үүнэллэр.
Мас таастааҕар кэбирэх.
Муора халлааннааҕар күөх.
Сулус уоттооҕор куйаас.
60.3.3.1. Give the adverbial form, with the suffix -тык, of the following words
кыратык, улаханнык, үчүгэйдик, куһаҕаннык, кытаанахтык, сымнаҕастык, хойуутык,
киэҥник, чэпчэкитик, кэбирэхтик, бөдөҥнүк, бөҕөтүк, күндүтүк, ыараханнык,
түргэнник, бытааннык, ичигэстик, дириҥник, үрдүктүк, аҕыйахтык
60.3.3.2. Compose six sentences using these words
Мин кыратык турок тыла билэбин.
Күндү металлар Саха сиригэр киэҥник баар буолаллар.
Быһах мин илиим чэпчэкитик бааһырта.
Черепаха куобахтааҕар түргэнник сүүрдэ.
Самыыр кытаанахтык түстэ.
Кыһын биһиги аҕыйахтык аһабыт.
61.1. Who does what?
The worker works in the factory. The worker works in the sovkhoz. The carpenter builds
houses. The woodworker makes furniture. The smith forges iron. The tailor sews clothing.
The bootmaker sews boots. The stovemaker makes stoves. The babysitter looks after children.
The fisherman fishes. The hunter hunts. The cowherd watches the cattle.
61.2. Answer the questions
Рабочай фабрикаҕа, заводка үлэлиир.
Рабочай совхозка үлэлиир.
Болуотунньук дьиэ тутар.
Мас ууһа миэбэл оҥорор.
Тимир ууһа тимири уһанар.
Бортунуой таҥаc тигэр.
Саппыкы оҥорооччу саппыгы тигэр.
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Оһохчут оһох оҥорор.
Оҕоһут оҕо көрөр.
Балыксыт балыктыыр.
Булчут бултуур.
Бостуук сүөһү маныыр.
61.3. Translation
Keskil's older brother works as a worker in the mine. There he is a shockworker of communist
labor. Now all the workers of the sovkhoz are engaged in harvest work. My father is in the
harvest brigade. He is a shockworker. This year the carpenters of the sovkhoz are building a
new barn. Now they were also taken to the harvest. That girl's father is a woodworker. He
makes good closets, tables, chairs, and chests. Where we live there are two smiths. They are
always forging. Sayaana's father is a good stove-maker. He makes all sorts of stoves.
Sayaana's sister is a babysitter in the nursery. She looks after small children. The sovkhoz's
cowherds graze the cattle along the stream. My grandfather worked as a cowherd for many
years. In the summer our hunters work on the harvest, the fishermen fish by seine-hauling.
Your grandfather is a good net-fisher. He fishes with a net in streams and lakes. Where are the
seine-haul fishers fishing today? Where did your haymakers mow? What are your smiths
forging? Do you help the haymakers?
61.4. Add the appropriate variant of the -һыт affix to the word in parentheses
Ити дьахтар үчүгэй оҕоһут. Отчут ходуһаҕа киирдэ. Отонньут оҕолор ойуурга
бардылар. Сугунньут оҕолор элбэх сугуну аҕаллылар. Ити сүрдээх күтэрдьит ыт, ол ыт
саһылдьыт. Биһиэхэ биир тайахсыт ыт баар. Эһиги ыккыт кусчут дуо? Масчыт дьоҥҥут
ойууртан кэллилэр дуо? Күөгүһүт уолаттар ханна бардылар? Муҥхаһыт дьоҥҥут ханна
балыктыыллар? Сааһыт дьон саас куһу бэркэ өлөрдүлэр. Сылгыһыт сылгылары күөлгэ
киллэрдэ.
61.5. Rewrite with the verb in the negative form
Оһохчуттар бүгүн оһох оҥорботтор. Масчыттарбыт маһы чугас кэрппэттэр. Отчуттар
самыырга үлэлээбэттэр. Бу ыт кусчут уонна куобаҕы туппат. Ити ыт тайахчыт уонна
бөрөттөн куттамматтар. Сылгыһыттар бүгүн биэ туппаттар. Ити оҕо сүөһүнү аһаппат
даҕаны, уулаппат даҕаны. Отонньуттар мантан элбэх отону булбаттар. Ити күөлгэ
кустар хойуутук түспэттэр. Бу сааһыт куһу мэлдьи таппат. Эн ити уоллаттардааҕар ууга
ордук харбаабаккын. Мин күн аайы сөтүөлээбэппин. Биһиги киэһэ эһигиннээҕэр эрдэ
сыппаппыт.
61.6. Compose sentences, placing the predicate in the present-tense negative form
Мин балыксыттары күөлгэ көрбөппүн.
Эн отонньуттары ойуурга ыҥырбаккын.
Кини отчуттары ходуһаҕа көрбөт.
Биһиги куобахчыттары ходуһаҕа ыҥырбаппыт.
Эһиги масчыттары ойуурга көрбөккүт.
Кинилэр балыксыттары күөлгэ ыҥырбаттар.
Эн масчыттары кытта үлэлээбэккин дуо?
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Кини отчуттары кытта барбат дуо?
Эһиги балыксыттары кытта барбаккыт дуо?
Кинилэр тииҥньиттэри бултаабаттар дуо?
Эн отонньуттары кытта үлэлээбэккин дуо?
61.7. Translate into Sakha
Бу шахтаҕа элбэх рабочайдар. Мин аҕам фабрикаҕа үлэлиир, кини шахтаҕа үлэлээбэт.
Совхоз рабочайдара бурундугу ыһаллар. Эн аҕаҥ кырдьаҕас рабочай. Билигин
болуотунньуктар хотону оҥорботтор, кинилэр дьиэни оҥороллор. Эн убайыҥ тимир
ууһунан үлэлиир, кини мас ууһунан үлэлээбэт. Биһиги оһохчуты ыҥырбыт, кинилэр
кинини ыҥырбаттар. Мин отчуттары көмөлөһөбүн, масчыттары көмөлөспөппүн. Манна
тиит мас кэрдэллэр, бэс мас кэрпэттэр. Бэс тииттээҕэр сымнаҕас буолар. Ол таас бу
таастааҕар кытаанах. Бу мас ол мастааҕар үрдүк. Ити ойуур бу оуйуурдааҕар хойуу.
Сайнт биһиги масчыттарбыт элбэх мас оттук бэлэмнииллэр. Эн оһоҕу үчүгэйдик
отунаҕын. Эһиги иһити ыраастык сууйаҕыт. Кинилэр быылы куһаҕаннык соттоллор.
Эһиги тоҕо медлэнна бараҕыт? Эһиги ордук түргэнник аахпатыҥ! Эһиги ордук
улаханнык кэпмсээпэтиҥ! Миэхэ көмөлөсүҥ! Мас оттук кэрппэтиҥ, уу куйууруҥ!
Манна аты баайбатыҥ, кинини дьиэ кэннигэр баайыҥ. Бүгүн отоннооботуҥ, оҕоруокка
үлэлээтиҥ.
62.1. Who is what?
I am the accountant on the sovkhoz. You are a chef, he is a guard. I am a reaper, you are a
haymaker. That woman is a milkmaid, that woman is a cleaning lady in the school. You are a
brigadier chez nous, I am the attendant today. I am a student, he is a teacher. I am a boy, you
are a girl, he is an old man. You are a good worker, you are a fisherman, he is a carpenter.
You are a child, I am old, he is young. You are a woodworker, he is a smith. I am a tailor, you
are a carpenter. You are a worker, he is a worker. I am a person with children, you are a
childless person. You are an old rifle-hunter, I am a young hunter. Where do you live (Where
are you a living person)?
62.2. Put the words in parentheses in predicative form
Мин сахабын, эн нууччаҕын. Эн үөрэтээччигин, мин үөрэнээччибин. Мин бу фермаҕа
ынах ыаччыбын. Эн ол совхозка суотчуккун. Эн элбэх үлэлээх киһигин. Мин бу
оскуолаҕа үөрэнэр оҕобун. Эн ханна үөрэнэр кыыскын? Эн ханна үлэлиир киһигин?
Мин элбэх оҕолоох киһибин. Мин бу дьиэҕэ олорор эмээхсиммин. Эн манна тугу гынар
оҕонньорбун? Манна эн остуораскын дуо? Совхозка эн биригэдьииргин дуо? Мин онно
болуотунньук буолбатахпын мас ууһабын. Эн саппыкыны оҥорооччу буолбатаххын
бортунуойгун. Эн бырааскын дуу эбэтэр учууталгун дуу?
62.3. Rewrite, placing the verb in the negative form
Оһохчуттар бүгүн оһох оҥорботулар. Масчыттарбыт маһы чугас кэрппэтилэр. Отчуттар
бу сиргэ оттооботулар. Кусчут ыппыт куобаҕаы туппата. Тайахчыт ыккыт бөрөттөн
куттаммата. Сылгыһыттар бүгүн биэ туппаттылар. Ити киһи бүгүн сүөһүнү аһаппата
даҕаны, уулаппата даҕаны. Оттонньуттар отону бу ойууртан булбатылар. Төгүрүк
күөлгэ кустар түспэтилэр. Сааһыт куһу ыраахтан таппата. Ити уолаттардааҕар эн ууга
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ыраах харбаамаҥ. Бүгүн мин үрэххэ сөтүөлээбэтим. Киэһэ эһиги хаастары ыппатыгыт
дуо? Бүгүн эн үрэххэ суумматыҥ дуо?
62.4. Compose sentences
Мин үчүгэй сааһыппын.
Эн эдэр үлэһиккин.
Кини кырдьаҕас учуутал.
Мин куһаҕан учууталбын.
Эн үчүгэй учууталгын.
Кини куһаҕан үлэһит.
Мин эдэр үлэһиппин.
Эн үчүгэй сааһыккын.
Эн ханна үөрэнэр кыыскыный?
Кини ханна үлэлиир атаһый?
Эн ханна олорор киһигиный?
Кини ханна бултуур оҕонуй?
Эн ханна үлэлиир атаскыный?
Кини ханна үөрэнэр киһиний?
Эн ханна олорор атаскыныый?
Кини ханна олорор кыыһый?
62.5. Translate into Sakha
Эн бу оскуолаҕа кырдьаҕас үлэһиккин. Мин саҥа үөрэнээччибин. Бу эмээхсин үчүгэй
бортунуой. Эн от охсоччугун, мин бурдук быһааччыбын. Эн эдэргин, оттон мин
кырдьаҕаспын. Мин эһэм рабочайынан фабрикаҕа үлэлээтэ. Совхоз масчыттара манна
мастаабатылар, кинилэр мантан ыраахтык мастаатылар. Балыксыттар күөлгэ бардылар,
кинилэр үрэххэ барбатылар. Ыанньыксыттар ынахтары ыатылар, биэлэри ыабатылар.
Эһиги аттары аһаттыгыт, оттон оҕустары аһаппатыгыт. Эн тоҕо бу аты уулаппатыҥ?
Кинилэр тоҕо бу ньирэйдэри аһаппатылар? Биһиги ньирэйдэри аһаппатыбыт,
кулуннары аһаттыбыт. Ханнык бортунуой бу көстүүмү эһиэхэ тиктэ? Эһиэхэ тоҕо
саппыгы тикпэтилэр? Тирии үтүлүгү ким кэттэ? Кинини эһиги кэттигит? Кинигэни
мантан ким тутта? Эһиги бүгүн тоҕо сөтүөлээбэтигит? Биһиги өрүскэ үчүгэйдик
сууннубут, оттон эһиги суумматыгыт. Эһиги сааһыттары манна көрдүгүт дуо? Эһиги
тоҕо хаастары ыппатыгыт? Ыты манна ыҥырыҥ. Тыаһаамаҥ, кэпсэтимэҥ! Кумаҕы
дириҥник хаһыҥ. Уу атыгар хаһымаҥ. Түргэнник ытыҥ. Көтөр куһу ытыма.
63.1. Construction
The sovkhoz is building a settlement next to the large lake. There are nine of us working
there. We are all carpenters. We build houses, granaries, barns, and roofs. In the middle of the
settlement we are built one large, tall, and many-roomed roofed house. The office is there.
This house's courtyard is very wide, surrounded by a high fence. Within the courtard they
built granaries and hangars, and we built a good sauna. The office's windows are big, its
rooms are bright. Some rooms are wide, some are narrow. In a wide room the office's workers
are working. Today I made a ladder with Keskil. Two people made a gate.
63.2. Answer the questions
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1. Совхоз бөһүөлэги улахан күөл аттыгар тутар.
2. Онно тоҕус киһи үлэлиир.
3. Кинилэр бары болуотунньуктар.
4. Ол дьон дьиэлэри, ампаардары, хотоннору, сарайдары туталлар.
5. Бөһүөлэк ортотугар биир сарайдаах улахан, үрдүк уонна элбэх хостоох дьиэни
туттулар.
6. Онно хонтуора буолар.
7. Бу дьиэ олбуора сүрдээх киэҥ.
8. Олбуор иһигэр аппаардар, сарайдар уонна үчүгэй баанньык баар.
9. Кэнсэлээрийэ түннүктэрэ удаханнар,
10. Хосторо сырдыктар.
11. Кыра хосторго хонтуора үлэһиттэрэ үлэлииллэр.
12. Бүгүн киһи кирилиэс оҥордо.
13. Икки киһи олбуор аана оҥордулар.
63.3. Translation
In the village there are houses with sheds and houses without sheds. The house of the office
has a tall shed. The house of the sauna is small and low. The people wash in the sauna in both
winter and summer. The hunter went above the house by ladder. He sees the stove. The
workers of the sovkhoz came to lunch. We are haymakers, you are reapers, they are
stovemakers. Are you a tractorist or a driver? I am a woodworker, you are a carpenter. Are
you carpenters, or are you woodworkers? We are fishermen, those people are hunters. Are
you a stove-maker, or are you a guard? I am a stove-maker, you are a guard. Are you a
milkmaid, or are you a cleaning lady? We are milkmaids, those women are cleaning ladies.
Are you bootmakers, or are you something else? We are bootmakers, those people are
something else.
63.4. Give the form of predication of the following words
нуучча- нууччабын, нууччаҕын, нуучча; нууччаларбыт, нууччаларгыт, нууччалар
саха- сахабын, сахаҕынғ саха; сахаларбыт, сахаларгыт, сахалар
эбэҥки- эбэҥкибин, эбэҥкигин, эбэҥки; эбэҥкилэрбит, эбэҥкилэргит, эбэҥкилэр
учуутал- учууталбын, учууталгын, учуутал; учууталларбыт, учууталларгыт, учууталлар
уол- уолбун, уолгун, уол; уолларбыт, уолларгыт, уоллар
кыыс- кыыспын, кыыскын, кыыс; кыыргыттарбыт, кыыргыттаргыт, кыыргыттар
оҕонньор- оҕонньорбун, оҕонньоргун, оҕонньор; оҕонньотторбут оҕонньотторгут,
оҕонньоттор
оҕо- оҕобун, оҕоҕун, оҕо; оҕолорбут, оҕолоргут, оҕолор
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үөрэнээччиүөрэнээччибин,
үөрэнээччигин,
үөрэнээччилэргит, үөрэнээччилэр

үөрэнээччи;

үөрэнээччилэрбит,

сааһыт- сааһыппын, сааһыккын, сааһыт; сааһыттарбыт, сааһыттаргыт, сааһыттар
оһохчут- оһохчуппун, оһохчуккун, оһохчут; оһохчуттарбыт, оһохчуттаргыт, оһохчуттар
бортунуойбортунуойбун,
бортунуойдаргыт, бортунуойдар

бортунуойгут,

бортунуой;

бортунуойдарбыт,

биригэдьиир- биригэдьиирбин, биригэдьииргин, биригэдьиир; биригэдьиирдэрбит,
биригэдьиирдэргит, биригэдьиирдэр
ударник- ударникпын,
ударниктар

ударниккын,

ударник;

ударниктарбыт,

ударниктаргыт,

рабочай- рабочайбын,
рабочайдар

рабочайгын,

рабочай;

рабочайдарбыт,

рабочайдаргыт,

үлэһит- үлэһиппин, үлэһиккин, үлэһит; үлэһиттэрбит, үлэһиттэргит, үлэһиттэр
ынах ыаччы- ынах ыаччыбын, ынах ыаччыгын, ынах ыаччы; ынах ыаччыларбыт, ынах
ыаччыларгыт, ынах ыаччылар
бурдук быһааччы- бурдук быһааччыбын, бурдук быһааччыгын, бурдук быһааччы;
бурдук быһааччыларбыт, бурдук быһааччыларгыт, бурдук быһааччылар
оҕо көрөөччү- оҕо көрөөччүбүн, оҕо көрөөччүгүн, оҕо көрөөччү; оҕо көрөөччүлэрбит,
оҕо көрөөччүлэргит, оҕо көрөөччүлэр
эдэр- эдэрбин, эдэргин, эдэр; эдэрдэрбит, эдэрдэргит, эдэрдэр
кырдьаҕаскырдьаҕаспын,
кырдьаҕастаргыт, кырдьаҕастар

кырдьаҕаскин,

кырдьаҕас;

кырдьаҕастарбыт,

үчүгэй- үчүгэйбин, үчүгэйгин, үчүгэй; үчүгэйдэрбит, үчүгэйдэргит, үчүгэйдэр
кыра- кырабын, кырагын, кыра; кыраларбыт, кыраларгыт, кыралар
улахан- улахаммын, улахаҥин, улахан; улаханнарбыт, улаханнаргыт, улаханнар
63.5. Compose sentences, placing the predicate in the appropriate predicative form
Мин оскуолаҕа үөрэнээччибин.
Эн колхохка үлэһиккин.
Кини манна биригэдьиир.
Биһиги дьиэҕэ остуорастарбыт.
Эһиги тутууга буолтунньуктаргыт.
Кинилэр оскуолаҕа суотчуттар.
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Мин колхозка оҕоһуппун.
Эн манна оһохчуккун.
Кини манна сааһыт.
Эн учуутгалгын дуо?
Кини үлэһит дуо?
Эһиги колхохтаахтаргыт дуо?
Кинилэр үөрэнээччилэр дуо?
Эн от охсооччугун дуо?
Кини мас кэрдээччи дуо?
Эһиги булчуттаргыт дуо?
Кинилэр балыксыттар дуо?
Эн оһохчуккун дуо?
63.6. Translate into Sakha
Биһиги бөһүөлэкпүт улахан. Кини улахан күөл аттыгар турар. Бөһүөлэккэ элбэх эргэ
уонна саҥа дьиэлэр. Улахан саҥа дьиэҕэ хонтуора совхоза баар. Кини уһун сарайдаах.
Таһырдьа ампаартар, сарай уонна баанньык бааллар. Кэскил сарайа суох дьиэҕэ олорор.
Сайаана саҥа сарайдаах уонна улахан түннүктээх дьиэҕэ олорор. Бу дьиэ сырдык уонна
ичигэс. Мин аҕам тутууга үлэлээтэ. Кини үчүгэй болуотунньук этэ. Икки
болуотунньуктар олбуор аанын оҥордулар, икки атын болуотунньуктар кирилиэһи
оҥордулар. Ньургун аҕата оһохчут. Кини үчүгэй оһохтар оҥорор. Кини оһоҕу бу дьиэҕэ
оҥордо. Биһиги үөрэнээччилэрбит. Сайын биһиги совхозка көмөлөһүбүт. Биһиги
үчүгэй от охсооччуларбыт уонна бурдук быһааччыларбыт. Эһиги ынах ыаччыларгыт,
биһиги мас ууһаларбыт. Эһиги саппыкы оҥорооччуларгыт, кинилэр бортунуойдар. Эн
кырдьаҕас тимир ууһаҕын, мин эдэр мас ууһабын. Биригэдьиири хонтуораҕа
ыҥырдылар. От охсооччулары ходуһаҕа көрдүбүт. Бүгүн балыксыттар күөлгэ
балыктаатылар. Булчуттар элбэх куобахтары өлөрдүлэр.
64.1. The village
Our village stands above a lake. In the village on the left side stand the houses, on the right
side are the vegetable plots. The villages houses are mostly Russian izbas, and a few yurts.
Many houses have wood-plank roofs. Our courtyard stands in the center of the village. Within
the courtyard there is a house with a roof, a granary, a small barn and a hangar. In the granary
there is a deep basement. We put the ice there in summer. Around the courtyard there is a
hedge. Behind the courtyard stand the corrals. The cattle eat there in winter. A large road
leads from the village. It goes far above the lake. On the road close to the village there is a
large bridge. We play there in the summer.
64.2. Answer the questions
1. Бөһүөлэк күөл үрдүгэр турар.
2. Уулусса хаҥас өттүгэр дьиэлэр тураллар, уҥа өттүгэр оҕуруоттар бааллар.
3. Бөһүөлэк дьиэлэрэ үксэ ампаар дьиэлэр, балаҕан аҕыйах.
4. Үгүс дьиэ хаптаһын сарайдаах.
5. Биһиги олбуорбут бөһүөлэк ортотугар турар.
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6. Олбуор иһигэр сарайдаах дьиэ, ампаар, кыра хотон уонна сарай баар.
7. Оҥкучах ампаар иһигэр баар.
8. Онно сайын муус уураллар.
9. Олбуору тула күрүө баар.
10. Олбуор кэннигэр даллар тураллар.
11. Бөһүөлэктэн улахан суол тахсар.
12. Кини күөл үрдүнэн ыраах барар.
13. Суолга биир улахан күргэ баар.
14. Оҕолор сайын онно оонньууллар.
64.3. Translation
On the left side of the house stands a hangar, on the left side of the hangar there is a shed.
Under the vegetable plot there is water nearby. A small road leads to the water. Here stands a
new Russian izba with a roof. There is one small yurt. They live in that yurt in the summer.
They put ice and food in the cellar. My grandmother took the meat from the cellar. Now she is
preparing dinner. That cellar is very deep and dark. In summer it does not thaw. On the hedge
there sit crows. One boy threw a brick at a crow, but did not hit it. Keskil and Ñurgun are
down in the vegetable plot. They are pouring water on the vegetables. Their mother came to
the farm. She is a milkmaid. Their father works in the meadow. He is a chopper. Today the
haymakers are sleeping in the hut. They are cutting far away. Where do y'all, haymakers,
work? Are you a haymaker? Do you (sing.) cut the hay, or do you rake it? Are you (sing.) a
shockworker, or not? How is the hay for you this year? When will the work on your hay end?
We are not working on the hay, we are carpenters. What are you (sing.) working on? I am a
haymaker. Are you (sing.) also a haymaker? No, I am a smith.
64.4. Put the words in parentheses in the predicative form
Биһиги ол ампаар дьиэҕэ олорор дьоннорбут. Эн оһоҕу үчүгэйдик оҥорор киһигин.
Эһиги ханна үлэлиир оҕолоргут? Ити ханна олорор киһи? Мин манна олорор
оҕонньорбун. Эн үчүгэйдик үлэлиир кыыскин. Эн ити балаҕаҥҥа кыстыыр
эмээхсинҥин. Мин ити балаҕаҥҥа кысаабат киһибин. Эн оту охсубат дьахтаргын.
Биһиги балыктаабат оҕонньотторбут. Эһиги кырдьаҕас оһохчуттаргыт. Биһиги эдэр
булчуттарбыт. Эн булчуккун дуо? Эн ынах ыаччыгын дуо? Биһиги
болуотунньуктарбыт дуо? Эһиги сааһыттаргыт дуо?
64.5. Compose sentences
Мин уҥа атаҕым ыалдьар.
Эн хаҥас илииҥ ыалдьыбат.
Кини уҥа хараҕа үчүгэй.
Мин хаҥас кулгааҕым куһаҕан.
Мин манна үлэлиир киһибин.
Эн онно бултуур булчуккун.
Кини үчүгэйдик үлэлиир дьон.
Биһиги куһаҕаннык ытар сааһыттарбыт.
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Эһиги манна үөрэнэр оҕолоргут.
Кинилэр онно бултуур балыксыттар.
Мин үчүгэйдик үлэлиир оһохчуппун.
64.6. Translate into Sakha
Биһиги олбуорбут суол хаҥас өттүгэр турар. Биһиги сарайдаах дьиэҕэ олоробут. Дьиэ
хаҥас өттүгэр ампаар уонна сарай бааллар. Ампаар уҥа өттүгэр кыра хотон турар.
Олбуор тулатыгар соппулуот баар. Мин аҕам бу соппулуоту оҥордо. Кини үчүгэй
болуотунньук. Кини дьиэлэри, ампаарары, сарайдары уонна атыннары оҥорор. Мин
убайым үчүгэй оһохчут. Кини бөһүөлэккэ элбэх оһохторо оҥордо. Кини оһохторо
үчүгэйдик умайаллар уонна буруоллаабаттар. Ампаарга оҥкучах баар. Онно мууһу
уураллар. Муустан ыраас уу барар. Сайын биһиги арыт балаҕаҥҥа олороллор.
Сорохтор балаҕаннарга кытсыыллар. Биһиги отчуттарбут ыраах бөһүөлэктэн
үлэлииллэр. Кинилэр отууларга утуйаллар. Кинилэр отуулары оттон оҥороллор. Элбэх
дьоннор улахан, киэҥ отууларга утуйаллар, үс-түөрт дьон намыһах, синньигэс
отууларга утуйаллар. Эһиги ходуһаҕа үлэлиигит дуо? Эһиэхэ ким саамай үчүгэй отчут?
Эһиэхэ массыыналар оту охсоллор дуо? Эһиэхэ тугунан оту мунньаллар?
65.1. The workshop
On the sovkhoz there is a small workshop. There they work with wood and iron. In wood
handicrafts the saw, the axe, the plane, the knife, the awl, and other instruments are used.
Keskil's older brother is a woodworker. He makes various sorts of furniture and barrels.
Sometimes Keskil and I work in the workshop. We saw, we adze, we plane, we cut with a
kinfe, we bore with the awl. Tomorrow I will also work in the workshop. Keskil will go there
and he will help me.
65.2. Answer the questions
1. Совхозка кыра мастерской баар.
2. Мастерскойга маһы уонна тимири уһаналлар.
3. Маһы эрбиинэн, сүгэнэн, устурууһунан, быһаҕынан, бүргэһинэн уонна да атынынан
уһаналлар.
4. Кэскил убайа мас ууһа.
5. Кини миэбэли, буочуканы эҥин оҥорор.
6. Мастерскойга арыт Кэскил уонна айымньылаах киһи уһаналлар.
7. Кинилэр эрбиилэр, суораллар, устуруустууллар, быһаллар, үүтүүллэр.
8. Сарсын айымньылаах киһи үлэлиэҕэ.
9. Кэскил онно кэлиэҕэ.
10. Кини айымньылаах киһиэхэ көмөлөһүөҕэ.
65.3. Translation
Tomorrow we will go to the workshop. We will make a shelf. First we will saw the plank.
And Keskil will cut [wood] with an axe, [and] I will whittle. Then we will fasten two small
planks to the side. I will take the shelf home, [and] I will fasten it to the wall. I will put books
on the shelf. Now I do not have handicraft tools. I will buy a plane, a saw, and a good axe.
hen I will do handicraft at home. Will you do handicraft with me tomorrow? No, tomorrow I
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am going to work in the meadow. We will cut the hay with a machine, the women will rake it
by hand. The stovemakers will build a stove in the office. The carpenters will work on the
construction. In the summer our girls will go berry-picking in the forest. Will you (sing.) go
fishing in the evening? Will you (pl.) drink kumiss? Will you eat meat? Will you read a book?
Will you play with me? When will your father come? Who will take this book? Who will
come to the bath?
65.4. Conjugate the verbs in the future tense
ыллаа- ыллыаҕым, ыллыаҕыҥ, ыллыаҕа; ыллыахпыт, ыллыаххыт, ыллыахтара
кэпсээ- кэпсиэҕим, кэпсиэҕиҥ, кэпсиэҕэ; кэпсиэхпит, кэпсиэххит, кэпсиэхтэрэ
оонньоо- оонньуоҕум,
оонньуохтара

оонньуоҕуҥ,

оонньуоҕо;

оонньуохпут,

оонньуоххут,

төлөө- төлүөҕүм, төлүөҕүҥ, төлүөҕө; төлүөхпүт, төлүөххүт, төлүөхтэрэ
бар- барыаҕым, барыаҕыҥ, барыаҕа; барыахпыт, барыаххыт, барыахтара
кэл- кэлиэҕим, кэлиэҕиҥ, кэлиэҕэ; кэлиэхпит, кэлиэххит, кэлиэхтэрэ
тур- туруоҕум, туруоҕуҥ, туруоҕа; туруохпут, туруоххут, туруохтара
сүүр- сүүрүөҕүм, сүүрүөҕүҥ, сүүрүөҕэ; сүүрүөхпүт, сүүрүөххүт, сүүрүөхтэрэ
аах- ааҕыаҕым, ааҕыаҕыҥ, ааҕыаҕа; ааҕыахпыт, ааҕыаххыт, ааҕыахтара
тик- тигиэҕим, тигиэҕиҥ, тигиэҕэ; тигиэхпит, тигиэххит, тигиэхтэрэ
сап- сабыаҕым, сабыаҕыҥ, сабыаҕа; сабыахпыт, сабыаххыт, сабыахтара
тарт- тардыаҕым, тардыаҕыҥ, тардыаҕа; тардыахпыт, тардыаххыт, тардыахтара
кэрт- кэрдиэҕим, кэрдиэҕиҥ, кэрдиэҕэ; кэрдиэхпит, кэрдиэххит, кэрдиэхтэрэ
саай- саайыаҕым, саайыаҕыҥ, саайыаҕа; саайыахпыт, саайыаххыт, саайыахтара
бас- баһыаҕым, баһыаҕыҥ, баһыаҕа; баһыахпыт, баһыаххыт, баһыахтара
быс- быһыаҕым, быһыаҕыҥ, быһыаҕа; быһыахпыт, быһыаххыт, быһыахтара
суун- суунуоҕум, суунуоҕуҥ, суунуоҕа; суунуохпут, суунуоххут, суунуохтара
көр- көрүөҕүм, көрүөҕүҥ, көрүөҕэ; көрүөхпүт, көрүөххүт, көрүөхтэрэ
65.5. Compose sentences, putting the predicate in the future tense
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Мин сарсын мас быһыаҕым.
Эн күнүс бурдук быһыаҕыҥ.
Кини киэһэ сүөһү аһатыаҕа.
Биһиги бүгүн кинигэ ааҕыахпыт.
Эһиги сарсын мас эрбиэххит.
Кинилэр сарсын кинигэ ааҕыахтар.
Эн чэй иһиэҕиҥ дуо?
Кини килиэп сиэхэ дуо?
Эһиги кымыс иһиэххит дуо?
Кинилэр эт сиэхтэр дуо?
65.6. Translate into Sakha
Биһиги мастерскойбут дьиэҕэ баар. Икки мас ууһалар манна үлэлииллэр. Арыт биһиги
эмиэ мастерскойга үлэлиибит. Сарсын мин дьааһыгы оҥоруоҕум. Кэскил долбууру
оҥоруоҕа. Биһиги эрбиэхпит, суоруохпут, устуруустыахпыт, үүттиэхпит. Мин
дьааһыгы тоһоҕонон саайыаҕым. Мин аҕам миэхэ эрбиини, сүгэни, устурууһу уонна
бүргэһи атыылаһыаҕа. Кини үчүгэй болуотунньук. Кини билигин баанньыгы оҥорор.
Кэскил аҕата эмиэ болуотунньук. Кини муостаны суолга оҥорор. Эн эһэҥ уонна
быраатыҥ бэрэбинэ эрбиэхтэр. Киэһэ биһиги эмиэ бэрэбинэ эрбиэхпит. Биһиги
эрбиибит саҥа. Бу ким сүгэтэй? Устуруус ханна баар? Эн миигин кытта киэһэ
уһаныаҕыҥ? Эйиэхэ бүргэс баар? Эн үчүгэйдик уустуруустыыгын дуо? Оҕолоор, миэхэ
бу хаптаһыны эрбээҥ! Бу эрбиини ылымаҥ, кини куһаҕан. Миэхэ бу кыра сүгэни аҕал.
Ким сүгэтэй ампаарга сытар? Ким эрбиитэй сарайга турар? Эһиги бүгүн эрбиэххит дуо?
Эһиги билигин уусуруустыаххыт дуо? Биһиги сарсын уһаныахпыт дуо? Эһиги
оһохчуттары көрүөххүт дуо? Эн бурдук быпааччылары көмөлөһүөҕүт дуо? Эн бүгүн
массыынаҕа үлэлиэҕиҥ?
66.1. Who uses what?
The carpenter hews with an axe. The woodworker handicrafts with an axe, a saw, and a plane.
The hammer is the smith's. The tailor has a needle, a thread, scissors. The boat, the seine, and
the net are the fisherman's. The hunter hunts with a gun or a rifle. He has cartridges, powder,
bullets, and buckshot. The trapper hunts with a trap, a loop, or a maw. A haymaker has a plait
and a rake.
66.2. Translation
The carpenter's axe is sharp. The smith's hammer is heavy. People with boats are on the lake.
They have seine-haul nets. In the evening we will also go fishing. Will you go fishing this
evening? I will bring powder and buckshot from the store. Will you (pl.) go hunting
tomorrow? For what sort of fur do you hunt? Do you (sing.) hunt hares with a maw, or with a
noose? Are you (sing.) going squirreling today? I am also a hunter. Today I will go squirrelhunting and fox-hunting. Where are you haymakers working now? Whose plait is lying here?
Are you (sing.) making a rake? Is that plait sharp or dull? I will take that plait. Today I will
mow with a plait. Who is mowing with a machine today? With a machine mow in this region?
This is bad land, here they will cut the hay with a plait. Today those people will rake the hay.
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You (pl.) will cut the grain. These boys will chop the wood, you (sing.) will herd the cattle. I
will mow the hay, that girl will rake it.
66.3. Rewrite in the future tense
Оҥочону балыксыттар ылыахтара. Түүлээхчиттэр бу үрэххэ тииҥниэхтэрэ. Мин
туһаҕынан элбэх куобаҕы бултуохтара. Эһэм бүгүн сохсо көрдүөҕэ. Убайым
лааппыттан буорах, буулдьа уонна доруобунньук атыылаһыаҕа. Совхозка элбэх
хотууру аҕалыахтара. Эһэм миэхэ үчүгэй кыраабылы оҥоруоҕа. Мин эйиэхэ сытыы
хотууру биэриэҕэ. Улахан эрбиини болуотунньук ылыаҕа. Ити киһи бэрэбинэ суоруоҕа,
мин устуруустуоҕум. Аҕаҥ мастерскойга барыаҕа, ийэҥ ынах ыаҕыҥ. Сүөһүнү ити
киһи аһатыаҕа. Аттар далга аһыахтара. Мууһу оҥкучахха ууруохпут. Оҕолор уулуссаҕа
оонньуохтара. Эһиги суолга күргэ оҥоруоххут. Отчуттар отууга утуйуохтара.
66.4. Compose sentences, putting the predicate in the future tense
Мин бу сүгэнэн мас кэрдиэҕим.
Эн ити устурууһунан остуол устуруустуоҕуҥ.
Кини ол быһаҕынан килиэп быһыаҕа.
Биһиги бу бүргэһинэн мас үүттүөхпүт.
Эһиги ити хотуурунан от оҕуһуоххут.
Кинилэр ол маһынан хаптаһын оҥоруохтара.
Мин бу кирпииччэнэн оһох оҥоруоҕум.
Кини бу сүгэнэн тугу суоруоҕа?
Биһиги ити быһаҕынан тугу быһыахпыт?
Эһиги ол бүргэһинэн тугу үүттүөххүт?
Кинилэр бу маһынан тугу оҥоруохтара?
Кини бу хаптаһынынан тугу кэрдиэҕэ?
66.5. Translate into Sakha
Болуотунньук сүгэнэн туттар, тимир ууһа балтанан уһанар. Оту массыынан эбэтэр
хотуурунан охсоллор. Бүргэһинэн үүттииллэр, быһаҕынан быһаллар. Түүллээҕи
хапкаанан, туһаҕынан эбэтэр сохсонон тутталлар. Бортунуой иннэнэн, сабынан уонна
кыптыйынан туттар. Булчут сааттан эбэтэр бинтиэпкэттэн ытар. Балыксыттарга оҥочо,
муҥха уонна илимнэр наада. Булчуттар ботуруоннары, буораҕы, доруобунньугу уонна
буулдьаны атыылаһаллар. Биһиги балыксыттарбыт өрүскэ балыксытыахтара. Күһүн
булчуттар тайаҕы бултыахтара. Бүгүн биһиги моҕотойу бултыахпыт. Сотору отон
буһуоҕа. Биһиги бу ойуурга отоннуохпут. Бу кыттыгар күөлтэн ууну кэтиэхтэрэ. Эн
күһүн куоракка үөрэниэҕиҥ. Сотору бу оскуоланы бүтэриэҕим. Мин киэһэ бу кинигэни
ааҕыаҕым. Бу оҕо күһүн оскуолаҕа барыаҕа дуо? Эһиги бу кинигэни ааҕыаххыт дуо?
Эн бу хаһыаты атыылаһыаҕыҥ дуо? Биһиги бу кинигэлэри ылыахпыт дуо? Эһиги бу
үлэни бүгүн бүтэриэххит дуо? Кинилэр оскуолаҕа барыахтара дуо? Эһиги билигин
сиэххит дуо?
67.1. Machines
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In Yakutia there are now various machines. On the sovkhoz the plow tills the land. The tractor
hauls the plow. The sowing machine scatters the grain, the tractor harrows it. The reaping
machine cuts the grain and ties it. The combine cuts the grain and beats it. The thresher beats
the grain. The mowing machine mows the hay, the haymaking machine rakes the hay. The
automobile transports people and cargo. The steamboat swims in the water. The airplane flies
in the sky. They also transport people and cargo.
67.2. Answer the questions
1. Саха сиригэр билигин араас массыына баар.
2. Совхозка сири булуук хоруйар.
3. Булуугу трактор тардар.
4. Ыһар массыына бурдугу ыһар.
5. Трактор боромньулуур.
6. Быһар массыына бурдугу быһар уонна баайар.
7. Комбайн бурдугу быһар уонна сынньар.
8. Малатыылка бурдугу сынньар.
9. Охсор массыына оту охсор, мунньар массыына оту мунньар.
10. Автомобиль киһини уонна таһаҕаһы тиэйэр.
11. Пароход ууга устар.
12. Самолёт халлаанынан көтөр.
13. Кинилэр эмиэ дьону уонна таһаҕаһы тиэйэллэр.
67.3. Translation
This tractor is hauling seven plows. That tractor-driver will not sleep at night. He works at
night, and sleeps in the daytime. This tractor-driver will not work at night. He works in the
daytime, and sleeps at night. The sowing machines came out of the pasture. The horse will not
haul those harrows, a tractor will haul them. This machine will not bale the grain, it only cuts
it. A combine will not come today. I will not work on the mowing machine today, we will cut
the grass. Those people will not come with the steamship, they are flying with an airplane. I
will not cut with that saw, it is dull. Will you (sing.) not use this plane? Do you (pl.) need an
awl? I will not use that knife right now. Who took the scissors? Who has thread with a
needle? What are you going to sew with the white thread? That woman is sewing warm
clothes, she will not sew a suit. This old woman will not milk the cow.
67.4. Conjugate the following verbs in the negative form of the future tense
балыктаа- балыктыам суоҕа, балыктыаҥ суоҕа, балыктыа суоҕа; балыктыахпыт суоҕа,
балыктыаххыт суоҕа, балыктыахтара суоҕа
тииҥнээ- тииҥгиэм суоҕа, тииҥниэҥ суоҕа, тииҥниэ суоҕа; тииҥниэхпит суоҕа,
тииҥниэххит суоҕа, тииҥниэхтэрэ суоҕа
оонньоо- оонньуом суоҕа, оонньуоҥ суоҕа, оонньуо суоҕа; оонньуохпут суоҕа,
оонньуоххут, суоҕа, оонньуохтара суоҕа
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көтөрдөө- көтөрдүөм суоҕа, көтөрдүөҥ суоҕа, көтөрдүө суоҕа; көтөрдүөхпүт суоҕа,
көтөрдүөххүт суоҕа, көтөрдүөхтэрэ суоҕа
сыт- сытыам суоҕа, сытыаҥ суоҕа, сытыа суоҕа; сытыахпыт суоҕа, сытыаххыт суоҕа,
сытыахтара суоҕа
бил- билиэм суоҕа, билиэҥ суоҕа, билиэ суоҕа; билиэхпит суоҕа, билиэххит суоҕа,
билиэхтэрэ суоҕа
олор- олоруом суоҕа, олоруоҥ суоҕа, олоруо суоҕа; олоруохпут суоҕа, олоруоххут
суоҕа, олоруохтара суоҕа
көт- көтүөм суоҕа, көтүөҥ суоҕа, көтүө суоҕа; көтүөхпүт суоҕа, көтүөххүт суоҕа,
көтүөхтэрэ суоҕа
тиэй- тиэйиэм суоҕа, тиэйиэҥ суоҕа, тиэйиэ суоҕа; тиэйиэхпит суоҕа, тиэйиэххит
суоҕа, тиэйиэхтэрэ суоҕа
баай- баайыам суоҕа, баайыаҥ суоҕа, баайыа суоҕа; баайыахпыт суоҕа, баайыаххыт
суоҕа, баайыахтара суоҕа
хоруй- хоруйуом суоҕа, хоруйуоҥ суоҕа, хоруйуо суоҕа; хоруйуохпут суоҕа,
хоруйуоххут суоҕа, хоруйуохтара суоҕа
тарт- тардыам суоҕа, тардыаҥ суоҕа, тардыа суоҕа; тардыахпыт суоҕа, тардыаххыт
суоҕа, тардыахтара суоҕа
сап- сабыам суоҕа, сабыаҥ суоҕа, сабыа суоҕа; сабыахпыт суоҕа, сабыаххыт суоҕа,
сабыахтара суоҕа
куттан- куттаныам суоҕа, куттаныаҥ суоҕа, куттаныа суоҕа, куттаныахпыт суоҕа,
куттанныаххыт суоҕа, куттанныатара суоҕа
сүүр- сүүрүөм суоҕа, сүүрүөҥ суоҕа, сүүрүө суоҕа; сүүрүөхпүт суоҕа, сүүрүөххүт
суоҕа, сүүрүөхтэрэ суоҕа
67.5. Rewrite in the negative form
Эһиги бу дьиэҕэ олоруоххут суоҕа. Мин бүгүн дьиэҕэ эбиэттиэм суоҕа. Аҕам киэһэ
манна кэлиэ суоҕа. Ити аты биһиги көлүөхпүт суоҕа. Ити кинигэни эн сотору ааҕыаҥ
суоҕа. Биһиги оҕолорбут кыһын манна үөрэниэхтэрэ суоҕа. Ити үлэни эһиги киэһэ
бүтэриэххит суоҕа. Түүн самыыр түһүө суоҕа. Мин киэһэ киинэҕэ барыам суоҕа. Ити
дьон манна кэлиэхтэрэ суоҕа. Биһиги сотору утуйохпут суоҕа. Эһиги эрдэ туруоххут
суоҕа. Ити аттар далга киириэхтэрэ суоҕа. Ынахтар бу оту сиэхтэрэ суоҕа. Ити биэни
ийэм ыа суоҕа. Оҕустары мин аһатыам суоҕа. Торбостору эһиги уулатыаххыт суоҕа.
67.6. Compose sentences, putting the predicate in the future-tense negative form
Мин бүгүн бу кинигэни ааҕыам суоҕа.
Эн быйыл ити хаһыаты көрүөҥ суоҕа.
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Кини күнүс ол аты көлүйүө суоҕа.
Биһиги киэһэ бу ынаҕы ыахпыт суоҕа.
Эһиги сарсын ити дьиэҕэ олоруоххут суоҕа.
Кинилэр сотору ол күөлгэ балыктыахтара суоҕа.
Мин бүгүн бу ойуурга бултыам суоҕа.
Мин бу кинигэни ааҕыам суоҕа дуо?
Эн ити хаһыаты көрүөҥ суоҕа дуо?
Кини ол аты көлүйүө суоҕа дуо?
Биһиги бу ынаҕы ыахпыт суоҕа дуо?
Эһиги ити дьиэҕэ олоруоххут суоҕа дуо?
Кинилэр ол күөлгэ балыктыахтара суоҕа дуо?
Мин бу ойуурга бултыам суоҕа дуо?
67.7. Translate into Sakha
Бу булууктар үчүгэйдик хоруйаллар. Ат бу боромньуну тардыа суоҕа. Эһиги бу
бааһынаҕа боромньулыаҕа. Биһиэхэ ыһар массыыналар, быһар массыыналар,
малатыылкалар уонна комбайннар үлэлиилэр. Бу ходуһаҕа охсор массыына үлэлиэ
суоҕа. Үс автомобильлар килиэби тиэйиэхтэрэ, икки массыыналар таһаҕаска
кэлиэхтэрэ. Өрүскэ икки улахан пароходдары көрдүм. Кинилэр хойуу хара буруолоро
ыраахтан көстөр. Биһиги бу оҥочонон барыахпыт. Киэһэ балыксыттар бу күөлгэ
муҥхалыахтара. Сотору эһиги булчуттаргут манна кэлиэхтэрэ. Мин аҕам миэхэ саҥа
сааны атыылаһыаҕа. Мин эргэ саанан ытыам суоҕа. Бу булчуттар чэпчэки
доруобунньугунан ытыахтара суоҕа, кинилэр хааһы бултыыллар. Мин буораҕы
атыылаһыам суоҕа, миэхэ элбэх буорах баар. Түүлэхчиттэр хапкааннары манна
туруоруохтара суоҕа. Бу тимир ууһа хапкааннары үчүгэйдик оҥорор. Мин туһаҕы
куобахтарга манна ууруоҕум. Мин эһэм кыраабыллары үчүгэйдик оҥорор. Кини
эйиэхиэ үчүгэйдик кыраабылы оҥоруоҕа. Сарсын мин мастерскойга үлэлиэ суоҕа, мин
уҥа илиим ыарыйда.
68.1. Horse tack
In the winter the horse is harnessed to a sleigh, in the winter it is harnessed to a cart. To
harness a horse one needs a horse-collar, a seat, a saddle-belt, a bridle, and reins. Sometimes
the horse is saddled. For a saddle one needs stirrups and a halter. One sits on a horse with a
sleigh, one rides a horse with a saddle.
68.2. Answer the questions
1. Кыһын аты сыарҕаҕа көлүйэллэр.
2. Сайын тэлиэгэҕэ көлүйэллэр.
3. Аты көлүйэргэ хомуут, дуга, сэдиэлкэ, сис быата, үүн, буоһа наада.
4. Аты өссө арыт ыҥыырдыыллар.
5. Ыҥыырга иҥэһэ уонна тэһиин наада.
6. Сыарҕалаах акка олороллор.
7. Ыҥыырдаах аты миинэллэр.
68.3. Translation
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Today I am transporting hay with this horse. Where is its tack? Which horse's collar is this?
Which arc is this? Where is the saddle-belt? This is a different horse's bridle, it is very small.
Now we need reins and a knout. The herder will take this horse. He will saddle the horse
[аты] and go look at the horse [сылгы]. That horse in a saddle is good. Your horse's halter is
very short. This saddle is very hard, I like soft saddles. My horse's stirrups are very high. Why
did they saddle that horse? What are you (pl.) transporting in that cart? Will we not sit on
that? You will not sit in that cart, уou will sit in this cart. Are those people coming with a
saddled horse, or by wagon? They will not come with a saddled horse, they have a lot of
cargo. I will not sit on that horse, I ride a saddled horse. Do not saddle (pl.) that horse, he is
going to be harnessed to the mowing machine. Today they are going to transport a load with
this horse. That horse will not pull much of a load, he is very old. The black horse will not
come to the machine, he is good on the plow and the harrow. The tractor will pull the reaping
machine.
68.4. Conjugate the following verbs in both the positive and negative forms of the future
tense
балыктаа- балыктыаҕым, балыктыаҕыҥ, балыктыаҕа; балыктыахпыт, балыктыаххыт,
балыктыахтара. балыктыам суоҕа, балыктыаҥ суоҕа, балыктыа суоҕа; балыктыахпыт
суоҕа, балыктыаххыт суоҕа, балыктыахтара суоҕа
илимнээ- илимниэҕим, илимниэҕиҥ, илимниэҕэ; илимниэхпит, илимниэххит,
илимниэхтэрэ. илимниэм суоҕа, илимниэҥ суоҕа, илимниэ суоҕа; илимниэхпит суоҕа,
илимниэххит суоҕа, идимниэтэрэ суоҕа
отонноо- отоннуоҕум, отоннуоҕуҥ, отоннуоҕо; отоннуохпут, отоннуоххут,
отоннуохтара. отоннуом суоҕа, отоннуоҥ суоҕа, отоннуо суоҕа; отоннуохпут суоҕа,
отоннуоххут суоҕа, отоннуохтара суоҕа
төлөө- төлүөҕүм, төлүөҕүҥ, төлүөҕө; төлүөхпүт, төлүөххүт, төдүөхтэрэ. төлүөм суоҕа,
төлүөҥ суоҕа, төлүө суоҕа; төлүөхпүт суоҕа, төлүөххүт суоҕа, төлүөхтэрэ суоҕа
бүтэр- бүтэриэҕим, бүтэриэҕиҥ, бүтэриэҕэ; бүтэриэхпит, бүтэриэххит, бүтэриэхтэрэ.
бүтэриэм суоҕа, бүтэриэҥ суоҕа, бүтэриэ суоҕа; бүтэриэхпит суоҕа, бүтэриэххит суоҕа,
бүтэриэхтэрэ суоҕа
суор- суоруоҕум, суоруоҕуҥ, суоруоҕо; суоруохпут, суоруоххут, суоруохтара. суоруом
суоҕа, суоруоҥ суоҕа, суоруо суоҕа; суоруохпут суоҕа, суоруоххут, суоҕа, суоруохтара
суоҕа
көмөлөс- көмөлөһүөҕүм, көмөлөһүөҕүҥ, көмөлөһүөҕө; көмөлөһүөхпүт, көмөлөһүөххүт,
көмөлөһүөхтэрэ. көмөлөһүөм суоҕа, көмөлөһүөҥ суоҕа, көмөлөһүө суоҕа;
көмөлөһүөхпүт суоҕа, көмөлөһүөххүт суоҕа, көмөлөһүөхтэрэ суоҕа
баай- баайыаҕым, баайыаҕыҥ, баайыаҕа; баайыахпыт, баайыаххыт, баайыахтара.
баайыам суоҕа, баайыаҥ суоҕа, баайыа суоҕа; баайыахпыт суоҕа, баайыаххыт суоҕа,
баайыахтара суоҕа

114

хоруй- хоруйуоҕум, хоруйуоҕуҥ, хоруйуоҕо; хоруйуохпут, хоруйуоххут, хоруйуохтара.
хоруйуом суоҕа, хоруйуоҥ суоҕа, хоруйуо суоҕа; хоруйуохпут суоҕа, хоруйуоххут
суоҕа, хоруйуохтара суоҕа
суун- суунуоҕум, суунуоҕуҥ, суунуоҕо; суунуохпут, суунуоххут, суунуохтара. суунуом
суоҕа, суунуоҥ суоҕа, суунуо суоҕа; суунуохпут суоҕа, суунуоххут суоҕа, суунуохтара
суоҕа
куттан- куттаныаҕым, куттаныаҕыҥ, куттаныаҕа; куттаныахпыт, куттаныаххыт,
куттаныахтара. куттаныам суоҕа, куттаныаҥ суоҕа, куттаныа суоҕа; куттаныахпыт
суоҕа, куттаныахха суоҕа, куттаныахтара суоҕа
бырах- быраҕыаҕым, быраҕыаҕыҥ, быраҕыаҕа; быраҕыахпыт, быраҕыаххыт,
быраҕыахтара. быраҕыам суоҕа, быраҕыаҥ суоҕа, быраҕыа суоҕа; быраҕыахпыт суоҕа,
быраҕыаххыт суоҕа, быраҕыахтара суоҕа
сап- сабыаҕым, сабыаҕыҥ, сабыаҕа; сабыахпыт, сабыаххыт, сабыахтара. сабыам суоҕа,
сабыаҥ суоҕа, сабыа суоҕа; сабыахпыт суоҕа, сабыаххыт суоҕа, сабыахтара суоҕа
тик- тигиэҕим, тигиэҕиҥ, тигиэҕэ; тигэхпит, тигиэххит, тигиэхтэрэ. тигиэм суоҕа,
тигиэҥ суоҕа, тигиэ суоҕа; тигиэхпит суоҕа, тигиэххит суоҕа, тигиэхтэрэ суоҕа
68.5. Rewrite in the future tense
Бу сыарҕаларга бурдук тиэйиэхтэрэ. Сайын ити суолунан тэлиэгэ барыа суоҕа. Мин
аты көлүйүөҕүм. Эн аты ыҥыырдыаҕыҥ. Ити кыыс аты мииниэ суоҕа. Мин ыҥыыра
суох аты мииниэм суоҕа. Эн аты иҥэһэтэ суох мииниэҥ суоҕа. Эн сэдиэлкэни
оҥоруоҕуҥ дуо? Сис быатын тардыаҕыҥ дуо? Аты ким буоһалыаҕа? Үүнү ханна
ыйыаҕыҥ? Кымньыыны ханна ууруоҕуҥ? Бу ат булуугу тардыаҕа, ол ат тардыа суоҕа.
Бүгүн эн малатыылкаҕа үлэлиэҕиҥ. Тракторга мин үлэлиэм суоҕа. Эһиги сарсын
бурдук сынньыаххыт, биһиги от тиэйиэхпит суоҕа. Мин бүгүн таһаҕас тиэйиэҕим, эн
бурдук сынньыаҕыҥ.
68.6. Compose sentences, putting the predicate in the future tense, affirmative or
negative
Мин чэпчэки дуганы ылыаҕым.
Эн ыарахан хомууту биэриэҥ суоҕа.
Кини саҥа ыҥыыры атылаһыаҕа.
Биһиги эргэ буоһаны атыылыахпыт суоҕа.
Эһиги сымнаҕас үүнү ылыаххыт.
Кинилэр кытаанах быаны биэриэхтэрэ суоҕа.
Мин чэпчэки дуганы ылыаҕым дуо?
Эн ыарахан хомууту биэриэҥ суоҕа дуо?
Кини саҥа ыҥыыры атыылаһыаҕа дуо?
Биһиги эргэ буоһаны атыылыахпыт суоҕа дуо?
Эһиги уһун сыарҕаны биэриэхпит дуо?
Кинилэр чэпчэки быаны ылыахтара суоҕа дуо?
Мин ыарахан кымньыыны биэриэҕим дуо?
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68.7. Translate into Sakha
Бу мастерскойга ат сэбэ оҥороллор. Манна совхозтар үчүгэй хомууттары,
сэдиэлкэлэри, ыҥыырдары, буоһалары уонна атыннары ылаллар. Мин эһэм сыарҕалары
уонна хомууттары оҥорор. Мин киниэхэ көмөлөһүөҕүм. Мастерскойга тэлиэгэлэри
оҥоруохтара. Мин бу аты ыҥыырдыаҕым. Мин сымнаҕас ыҥыыры таптыыбын. Бу
ыҥыыр ордук кытаанах. Мин ханнык ыҥыыр ылыам суоҕа. Эн ол аты көлүйүөҕүҥ.
Киниэхэ улахан хомууту уонна уһун буоһаны биэриҥ. Бу буоһаны ыллыҥ, кини ордук
кылгас уонна синньигэс. Ким сис быата үчүгэйдик тардыаҕа? Ким бу аты тэлиэгэҕэ
көдүйүөҕө? Ким аты уулата? Бу ат ханна үлэлиэҕэ? Эһиги бу аты булууга көлүйүөххүт
дуо? Бүгүн быһар массыыналар ханна үлэлиэхтэрэ? Эн тракторга үлэлиэҕиҥ дуо?
Бүгүн манна комбайн быһыа суоҕа. Охсор массыыналар ходуһаҕа бараллар. Тимир
ууһа хонууга уһаныаҕа. Отчуттар отууларга утуйуохтара. Ынах ыаччылар ходуһаҕа
сарсын барыахтара суоҕа. Эһиги бүгүн отчуттарга көмөлөһүөххүт. Эһиги бу үлэни
бүтэрүҥ! Бүгүн эһиги от оҕуһуоххут суоҕа, мас оттук эрбиэххит. Эн бурдук тиэй, мас
оттук эрбээмэ!
69.1. In the clean air
In the heat we usually stay outside, we breath the clean air. In the springtime, in March, it gets
warm. In the daytime the upper snow melts a bit. In the evening and in the morning it freezes.
The road becomes slippery. At that time we ski, and we go down from the hill with a sled. We
shovel the snow on the iceand we skate on [our] skates. In the summer we float in the river
with watercraft and boats. In the evening Vasya and I will go out on the river. Our boat has
two oars. We will both row.
69.2. Answer the questions
1. Ичигэскэ биһиги таһырдьа сылдьабыт.
2. Оччоҕо ыраас салгынынан тыынабыт.
3. Кулун тутарга ичигэс буолар.
4. Күнүс хаар үрдэ кыратык ирэр.
5. Киэһэ уонна сарсыарда хаар тоҥор.
6. Суол халтархай буолар.
7. Оччоҕо биһиги хайыһардыыбыт, сыыртан салаасканан түһэбит.
8. Сайын мин Васялыын киэһэ өрүскэ киириэхпит.
9. Тыы икки эрдиилээх.
10. Икки киһи эрдиэхтэрэ.
69.3. Translation
Keskil skis well. He goes with [his] skis in the fields, the forests, and mountains. He also goes
very quickly on skates. Do you ski? Are your skis good? Do you go down hills with skis?
Those children are making skates from wood. On the ice iron skates are big. You (sing.), put
on those skates. Ñurgun and Misha are skating. Sayaana and Dasha are skiing. That slope is
very slippery. Künney and Sonya fell. They went on separate sleds. You (sing.), don't put on
the skis, you will fall. I descended from the slope well, I did not fall. There Aytaal and Ivan
are shoveling snow. They are making a skating rink. Michil and Sergei are skiing on the

116

stream. That person is making a boat well. His boat is light and fast. There stand four large
boats with oars. They are crossing the river in a boat. Today is a windy day, the people are not
crossing the river. Tomorrow we will cross [it] with Fyodor. I row both skiffs and boats well.
That paddle is very wide and heavy. This paddle is thin and light. We will go net-fishing with
that boy in the evening. We will not take the boat, we will take two skiffs. We will both fish
separately.
69.4. Rewrite, putting the words in parentheses in the comitative case
Дьиэҕэ бэргэһэлиин олорума. Ынаҕым торбостуун барда. Атыҥ ыҥыырдыын турар.
Дьиэҕэ хаҥкыныын кииримэҥ. Эһиги таҥастыын утуйумаҥ. Кылааска соннуун
олорботтор. Ити ыт куоскалыын бииргэ утуйаллар. Кэскил Сергейдыын бииргэ
үөрэннэхтэрэ. Ньургун Антоннуум иккиэн үлэлиилэр. Мичил Фёдордыын күөлгэ
муҥхалыылар. Сайаана Андрейдыын мууска хаҥкылыыллар. Эн Иванныын от
охсуоххут. Эһиги оҕоллордуун отонну барыаххыт. Оҕолор учууталлыын кылааска
олороллор. Кэскил Васялыын салаасканан хатыыскалыыллар.
69.5. Compose sentences
Мин бүгүн эйининниин барабыт.
Эн сарсын кинилиин кэлэҕин.
Кини күнүс эһигинниин үлэлиллиэр.
Биһиги киэһэ кинилэрдиин бултуубут.
Эһиги сарсыарда оҕонньордуун кэпсэтэҕит.
Кинилэр кыһын уоллуун олороллор.
Мин сайын Василийдыын барабыт.
Эн бүгүн Иванныын кэлэҕит.
Биһиги бу киһилиин ханна барабыт?
Кини ити уоллуун ханна олороллор?
Эһиги ол оҕонньордуун ханна үөрэнэҕит?
Кинилэр бу оҕолордуун ханна үлэлииллэр?
Биһиги ити дьоннордуун ханна бултуубут?
Кини ол киһилиин ханна балыктыыллар?
69.6. Translate into Sakha
Биһиэхэ кулун тутар ыйыгар ичигэс буолар. Оҕолор сыыртан салааскаларга
хатыскалыыллар. Мин Васялыын хайыһардыыбыт уонна хаҥкылыыбыт. Биһиги иккиэн
хайатан түһэбит. Мин балыһым эмиэ хайыһардыыр. Сайын биһиги тыыга харбыыбыт.
Мин Васялыын үчүгэйдик эрдиибит. Вася илимнээх. Биһиги кинилиин сотору-сотору
өрүскэ балыктыыбыт. Саас биһиги кустыыбыт. Кэскил үчүгэйдик мииннэр. Киниэхэ
үчүгэй, симнаҕас ыҥыыр. Семён Егордуун аты көлүйдүлэр уонна куоракка бардылар.
Андрей Романныын. Кинилэр салааскалары уонна тэлиэгэлэри оҥоруохтара. Биһиги
Андрейдыын хапыыстаны уулаталлар. Эн Машалыын биһигини кытта барыаххыт
уонна биһиэхэ көмөлөһүөххүт. Учуутал оҕолордуун ходуһаҕа бардылар. Кинилэр
кохозка көмөлөһүөхтэрэ. Биригэдьиир отчуттардыын үлэҕэ эрдэ бардылар. Кинилэр
төгүрүк күөл атгыгар охсуохтара. Отонньуттар биэдэрэлэрдиин уонна суунар
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иһиттэрдиин ойуурга бардылар.
остолобуойга биэриэхтэрэ.

Кинилэр

уулаах

отону

хомуйуохтара

уонна

70.1. Translation
1. The workers work in the plant, the factory, the mine. The carpenter builds houses. The
metalsmith, the woodsmith, the bootmaker and the tailor work in ateliers. The stovemaker
makes stoves. The fur-trapper gets furs. The fisherman catches fish. The cowherd watches
over the cattle. The babysitter watches the child. The chef prepares the food. My mother is a
milkmaid, my father is a hay-cutter. We are students, you (pl.) are workers. We are children,
you (pl.) are grown-ups.
2. Our village has many houses. In the yard there is a granary, a shed, a barn, and a bath. Our
court has a high fence, [and] its gate is also very high and wide. In the granary there is a cellar
with ice in it. The sovkhoz's office is bright [and] has clean rooms. The houses stand on the
left side of the street, on the right side are the vegetable plots. On the road there are bridges.
Around the lake there is a fence. On the lake there is a meadow. In the meadow the haymakers roam.
3. In the workshop there's an axe, a saw, a level, an awl, a knife, a hammer, and other tools.
The woodsmith saws, hews, chops, whittles, cuts, and bores. The fisherman has a watercraft,
a boat, a net, [and] a seine. The gun-hunter has a gun, a rifle, buckshot, bullets, powder, [and]
a cartridge. The haymaker has a scythe and a rake. The hunter hunts with a snare, a noose, and
a gun. The tailor has a needle, a thread, [and] scissors. The plow, the harrow, the sowing
machine, the thresher, the tractor, and the combine work in the pasture. In the meadow are the
mowing machine and the haymaking machine. On the river the steamboat flats, in the air the
airplane flies, the car is on the road,The the horse roams. The horse is harnessed to the cart or
the sleigh, or it is saddled. They outfitted the horse with a horse-collar, an arc, a seat a saddlebelt, a bridle, reins, a halter, stirrups, and a whip. In the sprintime the children skate and
descend from the slope on sleds.
70.2. Vocabulary review
NOUNS
Professions and occupations
рабочай, колхозтаах, болуотунньук, мас ууһа, тимир ууһа, бортунуой, саппыкы
оҥорооччу, оһохчут, оҕоһут, суотчут, үлэһит, остуорас, ыанньыксыт, дежурнай,
бурдук быһааччы, суруйааччы, от охсооччу, үөрэнээччи, түүлэхчит
Buildings, tools, vehicles, and construction
миэбэл, бөһүөлэк, баанньык, ампаар, соппулуот, сарай, тутуу, кирилиэс, олбуор
аана, хонтуора, уулусса, ампаар дьиэ, балаҕан, оҥкучах, күрүө, суол, күргэ, отуу,
мастерской, сэп, туттар сэп, эрбии, устуруус, сүгэ, бүргэс, молот, оҥочо, бинтиэпкэ,
кыптыы, боромньу, ыһар массыына, быһар массыына, охсор массыына, мунньар
массыына, малатыылка, борокуот, сыарҕа, тэлиэгэ, кымньыы, тыы, эрдии, салааска,
хайыһар
Others
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бинтиэпкэ, буорах, буулдьа, доруобунньук, ботуруон, хотуур, кыраабыо, туһах,
сохсо, таһаҕас, ат сэбэ, хомуут, дуга, сэдиэлгэ, сис быата, үүн, буоһа, тэһиин, ыҥыыр,
иҥэһэ, кулун тутар
VERBS
уһан, эрбээ, устуруустаа, суор, үүттээ, боромньулаа, тиэй, тарт, хоруй, ыҥыырдаа,
хаҥкылаа, туораа, эрт, хайыһардаа, күрт, оҕут, хатыыскалаа
ADJECTIVES
кыараҕас, намыһах, сырдык, хаҥас, уҥа, сытыы, сыппах, халтарзай, сыыр, хаҥкы
70.3. Grammar review
1. сааһыт, дьиэһит, оҕоһут, бөрөһүт, масчыт, отчут, оһохчут, ырыаһыт, үҥкүүһүт,
отонньут, моҕотойдьут, күтэрдьит, кусчут, түүлээхчит, суолдьут, кэпсээнньит.
2.
киһи- киһибин, киһиҕин, киһи; киһибыт, киһиҕит, киһилэр
оҕо- оҕобун, оҕоҕун, оҕо; оҕобут, оҕоҕут, оҕолор
суруйааччы- суруйааччыбын, суруйааччыҕын, суруйааччы; суруйааччыбыт,
суруйааччыҕыт, суруйааччылар
үөрэнээччи- үөрэнээччибин, үөрэнээччиҕин, үөрэнээччи; үөрэнээччибит,
үөрэнээччиҕит, үөрэнээччилэр
от охсооччу- от охсооччубун, от охсооччуҕун, от охсооччу; от охсооччубут, от
охсооччуҕут, от охсооччулор
ынах ыаччы- ынах ыаччыбын, ынах ыаччыҕын, ынах ыаччы; ынах ыаччыбыт, ынах
ыаччыҕыт, ынах ыаччылар
учуутал- учууталбун, учууталгун, учуутал; учууталбут, учууталгут, учууталлар
эдэр- эдэрбин, эдэргин, эдэр; эдэрбит, эдэргит, эдэрдэр
оҕонньор- оҕонньорбун, оҕонньоргун, оҕонньор; оҕонньорбут, оҕонньорнут,
оҕонньордор
уол- уолбун, уолгун, уол; уолбут, уолгут, уоллар
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кырдьаҕас- кырдьаҕаспын, кырдьаҕаскын, кырдьаҕас; кырдьаҕаспыт, кырдьаҕаскыт,
кырдьаҕастар
кыра- кырабын, кыраҕын, кыра; кырабыт, кыраҕыт, кыралар
улахан- улахаммын, улахаҥҥын, улахан; улахаммыт, улахаҥҥыт, улаханнар
дьахтар- дьахтарбын, дьахтарнын, дьахтар; дьахтарбыт, дьахтаргыт, дьахталлар
эмээхсин- эмээхсиммин, эмээхсиҥҥин, эмээхсин; эмээхмиммит, эмээхсиҥҥит,
эмээхсиннэр
кыыс- кыыспин, кыыскын, кыыс; кыыспыт, кыыскыт, кыыстар
убай- убайбын, убайгын, убай; убайбыт, убайгыт, убайдар
быраат- бырааппын, бырааккын, быраат; бырааппыт, бырааккыт, бырааттар
быраас- бырааспын, бырааскын, быраас; бырааспыт, бырааскыт, быраастар
70.3.
ыраастаа- ырастыаҕым, ырастыаҕыҥ, ырастыаҕа; ырастыахпыт, ырастыаххыт,
ырастыахтара. ырастыам суоҕа, ырастыаҥ суоҕа, ырастыа суоҕа; ырастыахпыт суоҕа,
ырастыаххыт суоҕа, ырастыахтара суоҕа
үлэлээ- үлэлиэҕим, үлэлиэҕиҥ, үлэлиэҕэ; үлэлиэхпит, үлэлиэххит, үлэлиэхтэрэ;
үлэлиэм суоҕа, үлэлиэҥ суоҕа, үлэлиэ суоҕа; үлэлиэхпит суоҕа, үлэлиэххит суоҕа,
үлэлиэхтэрэ суоҕа
оттоо- оттуоҕум, оттуоҕуҥ, оттуоҕа; оттуохпут, оттуоххут, оттуохтара. оттуом суоҕа,
оттуоҥ суоҕа, оттуо суоҕа; оттуохпут суоҕа, оттуоххут суоҕа, оттуохтара суоҕа
төлөө- төлүөҕүм, төлүөҕүҥ, төлүөҕө; төлүөхпүт, төлүөххүт, төлүөхтэрэ. төлүөм суоҕа,
төлүөҥ суоҕа, төлүө суоҕа; төлүөхпүт суоҕа, төлүөххүт суоҕа, төлүөхтэрэ суоҕа
ыа- ыаҕым, ыаҕыҥ, ыаҕа; ыахпыт, ыаххыт, ыахтара. ыам суоҕа, ыаҥ суоҕа, ыа суоҕа;
ыахпыт суоҕа, ыаххыт суоҕа, ыахтара суоҕа
сиэ- сиэҕим, сиэҕиҥ, сиэҕэ; сиэхпит, сиэххит, сиэхтэрэ. сиэм суоҕа, сиэҥ суоҕа, сиэ
суоҕа, сиэхпит суоҕа, сиэххит суоҕа, сиэхтэрэ суоҕа
суруй- суруйуоҕум, суруйуоҕуҥ, суруйуоҕо; суруйуохпут, суруйуоххут, суруйуохтара.
суруйуом суоҕа, суруйуоҥ суоҕа, суруйуо суоҕа; суруйуохпут суоҕа, суруйуоххут
суоҕа, суруйуохтара суоҕа
аах- ааҕыаҕым, ааҕыаҕыҥ, ааҕыаҕа; ааҕыахпыт, ааҕыаххыт, ааҕыахтара. ааҕыам суоҕа,
ааҕыаҥ суоҕа, ааҕыа суоҕа; ааҕыахпыт суоҕа, ааҕыаххыт суоҕа, ааҕыахтара суоҕа
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кэл- кэлиэҕим, кэлиэҕиҥ, кэлиэҕэ; кэлиэхпит, кэлиэххит, кэлиэхтэрэ. кэлиэм суоҕа,
кэлиэҥ суоҕа, кэлиэ суоҕа; кэлиэхпит суоҕа, кэлиэххит суоҕа, кэлиэхтэрэ суоҕа
көр- көрүөҕүм, көрүөҕүҥ, көрүөҕө; көрүөхпүт, көрүөххүт, көрүөхтэрэ. көрүөм суоҕа,
көрүөҥ суоҕа, көрүө суоҕа; көрүөхпүт суоҕа, көрүөххүт суоҕа, көрүөхтэрэ суоҕа
тут- тутуоҕум, тутуоҕуҥ, тутуоҕо; тутуохпут, тутуоххут, тутуохтара. тутуом суоҕа,
тутуоҥ суоҕа, тутуо суоҕа; тутуохпут суоҕа, тутуоххут суоҕа, тутуохтара суоҕа
бил- билиэҕим, билиэҕиҥ, билиэҕэ; билиэхпит, билиэххит, билиэхтэрэ. билиэм суоҕа,
билиэҥ суоҕа, билиэ суоҕа; билиэхпит суоҕа, билиэххит суоҕа, билиэхтэрэ суоҕа
утуй- утуйуоҕум, утуйуоҕуҥ, утуйуоҕо; утуйуохпут, утуйуоххут, утуйуохтара. утуйуом
суоҕа, утуйуоҥ суоҕа, утуйуо суоҕа; утуйуохпут суоҕа, утуйуоххут суоҕа, утуйуохтара
суоҕа
олор- олоруоҕум, олоруоҕуҥ, олоруоҕо; олоруохпут, олоруоххут, олоруохтара. олоруом
суоҕа, олоруоҥ суоҕа, олоруо суоҕа; олоруохпут суоҕа, олоруоххут суоҕа, олоруохтара
суоҕа
тик- тигиэҕим, тигиэҕиҥ, тигиэҕэ; тигиэхпит, тигиэххит тигиэхтэрэ. тигиэм суоҕа,
тигиэҥ суоҕа, тигиэ суоҕа; тигиэхпит суоҕа, тигиэххит суоҕа, тигиэхтэрэ суоҕа
сап- сабыаҕым, сабыаҕыҥ, сабыаҕа; сабыахпыт, сабыаххыт, сабыахтара. сабыам суоҕа,
сабыаҥ суоҕа, сабыа суоҕа; сабыахпыт суоҕа, сабыаххыт суоҕа, сабыахтара суоҕа
кэт- кэтиэҕим, кэтиэҕиҥ, кэтиэҕэ; кэтиэхпит, кэтиэххит, кэтиэхтэрэ. кэтиэм суоҕа,
кэтиэҥ суоҕа, кэтиэ суоҕа. кэтиэхпит суоҕа, кэтиэххит суоҕа, кэтиэхтэрэ суоҕа
суун- суунуоҕум, суунуоҕуҥ, суунуоҕо; суунуохпут, суунуоххут, суунуохтара. суунуом
суоҕа, суунуоҥ суоҕа, суунуо суоҕа; суунуохпут суоҕа, суунуоххут суоҕа, суунуохтара
суоҕа
кэрт- кэрдиэҕим, кэрдиэҕиҥ, кэрдиэҕэ; кэрдиэхпит, кэрдиэххит, кэрдиэхтэрэ. кэрдиэм
суоҕа, кэрдиэҥ суоҕа, кэрдиэ суоҕа; кэрдиэхпит суоҕа, кэрдиэххит суоҕа, кэрдиэхтэрэ
суоҕа
4. Мишалыын, Лизалыын, Виктордуун, Антоннуун, Матвейдыын, Федоттуун,
кыыстыын, уоллуун, оҕолуун, оҕонньордуун, дьахтардыые, дьоннордуун,
балыксыттыын, саппыкылыын, бэргэһэлиие, үтүлүктүүн, үүттүүн, остуолдуун,
оһохтуун, аанныын, мастыын, оттуун, уулуун, күөллүүн, хаардыын, сирдиин, чэйдиин,
күннүүн.
5.
Оһохчут оһохторы оҥорор.
Мин суруйааччыбын.
Мин кэлэр сылга саҥа кинигэни суруйуаҕым.
Мин Любомиралыын саҥарабын.
Кэлэр сылга мин сахалыы иҥнибэккэ саҥарыаҕым диэн эрэнэбин.
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71.1. Time
There are twelve months in a year. The winter months are: November, December, January,
February, March. The spring months are: April, May. The summer months are: June, July,
August. The autumn months are: September, October. In a month there are thirty or thirty one
days, in a week there are seven days. There are twenty-four hours in a day. There are sixty
minutes in an hour. There are sixty seconds in a minute. The coldest month is January, the
warmest month is July. Snow falls in the winter, rain falls in the summer. In the winter the
sun is low, in the summer it rises high.
71.2. Translation
The children go to school on the first day of September. On the twentieth day of May the
studying finishes. On the fifth of July the people go to work on the grass. My father goes to
the city on the seventh of December. He will stay there for six days. October Revolution Day
is on the seventh of November. The seventh of October is Soviet Constitution Day. On the
twenty-fifth of May the river ice went [away]. On the fourth of November the river froze.
This week where you live the thresher was working. In the morning our children's lessons are
at nine, the day finishes at two. One lesson is forty-five minutes long. In the city some
children study in the evening. What time do you (pl.) study? How long is your (pl.) lesson?
What time do you (pl.) go home? When do you (pl.) prepare the lesson? How much work do
they take home? In what month are the winter holidays? How many days do they last? How
far is it from your (pl.) house to the school? In how many minutes are you (pl.) coming? Do
you (pl.) have a watch? What time is it? It is now 2:20. We will eat soon. At what time do you
(pl.) eat? Is there hot food at school? What do they eat there?
71.3. Rewrite in the past tense, and then in the future tense
Ити оҕонньордуун биһиги бэс ыйыгар үчүгэйдик балыктаатыбыт. Алтынньыга аҕам
куораттаата. Бу нэдиэлэҕэ мин Иваны кытта үлэлээтим. Оҕолор күнүс дьиэҕэ
олорботулар. Оскуолаҕа мин Васяны кытта барбатым, Егордуун бардым. Мин дьиэҕэ
соннуун олорботум. Биһиги күөлгэ саата суох киирдибит. Ити суолунан тэлиэгэ
сылдьыбата. Өрүскэ оҥочолоох дьон балыктаатылар. Биһиги дьоммут ити ойуурга
куобахтаатылар.
Ити оҕонньордуун биһиги бэс ыйыгар үчүгэйдик балыктыахпыт. Алтынньыга аҕам
куораттыаҕа. Бу нэдиэлэҕэ мин Иваны кытта үлэлиэҕим. Оҕолор күнүс дьиэҕэ
олоруохтара суоҕа. Оскуолаҕа мин Васяны кытта барыам суоҕа, Егордуун барыаҕым.
Мин дьиэҕэ соннуун олоруом суоҕа. Биһиги күөлгэ саата суох киириэм суоҕа. Ити
суолунан тэлиэгэ сырытыам суоҕа. Өрүскэ оҥочолоох дьон балыктыахтара. Биһиги
дьоммут ити ойуурга куобахтыахтара.
71.4. Compose sentences
Мин бүгүн манна саалах бултуубун.
Эн сарсын дьиэҕэ сүгэлээх үлэлиигин.
Кини күнүс күөлгэ илимнээх барар.
Биһиги киэһэ хонууга аттаах киирэбит.
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Эһиги билигин ойуурга Васялыын сылдьаҕыт.
Кинилэр хойут ходуһаҕа Антонуун бараллар.
Мин билигин бааһынаҕа хотуурдаах үлэлиибин.
Эн киэһэ күөлгэ оҥочолоох сылдьаҕын.
Мин бүгүн манна саалах бултаатым.
Эн сарсын дьиэҕэ сүгэлээх үлэлээтиҥ.
Кини күнүс күөлгэ илимнээх барда.
Биһиги киэһэ хонууга аттаах киирдибит.
Эһиги билигин ойуурга Васялыын сырыттыгыт.
Кинилэр хойут ходуһаҕа Антонуун бардылар.
Мин билигин бааһынаҕа хотуурдаах үлэлээтим.
Эн киэһэ күөлгэ оҥочолоох сырыттыҥ.
Мин бүгүн манна саалах бултыаҕым.
Эн сарсын дьиэҕэ сүгэлээх үлэлиэҕиҥ.
Кини күнүс күөлгэ илимнээх барыаҕым.
Биһиги киэһэ хонууга аттаах киириэҕэ.
Эһиги билигин ойуурга Васялыын сылдьыаххыт.
Кинилэр хойут ходуһаҕа Антонуун барыахтара.
Мин билигин бааһынаҕа хотуурдаах үлэлиэҕим.
Эн киэһэ күөлгэ оҥочолоох сылдьыаҕыҥ.
Мин киниигэни арыт үчүгэйдик ааҕабын.
Эн маһы саас элбэхтик кэрдэҕин.
Кини оту сайын элбэхтик охсор.
Биһиги сүөһүнү үчүгэйдик аһатабыт.
Эһиги балыгы мэлдьи элбэхтик өлөрөбүт.
Кинилэр көтөрү арыт бултууллар.
Мин сүөһүнү күһүн үчүгэйдик көлүйэбин.
Эн сүөһүнү кыһын кыратык миинэҕин.
Мин киниигэни арыт үчүгэйдик аахтым.
Эн маһы саас элбэхтик кэрдиҥ.
Кини оту сайын элбэхтик оҕуста.
Биһиги сүөһүнү үчүгэйдик аһаттыбыт.
Эһиги балыгы мэлдьи элбэхтик өлөрдүбүт.
Кинилэр көтөрү арыт бултаатылар.
Мин сүөһүнү күһүн үчүгэйдик көлүйдүм.
Эн сүөһүнү кыһын кыратык миинниҥ.
Мин киниигэни арыт үчүгэйдик ааҕыаҕым.
Эн маһы саас элбэхтик кэрдиэҕиҥ.
Кини оту сайын элбэхтик охсуоҕо.
Биһиги сүөһүнү үчүгэйдик аһатыахпыт.
Эһиги балыгы мэлдьи элбэхтик өлөрүөххүт.
Кинилэр көтөрү арыт бултыахтара.
Мин сүөһүнү күһүн үчүгэйдик көлүйиэҕим.
Эн сүөһүнү кыһын кыратык мииниэҕиҥ.
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71.5. Translate into Sakha
Быйыл өрүс сэттинньи бэһис күнүгэр тоҥно. Алтинньы тохсус күнүгэр кыратык хаар
түстэ. Ол хаар түргэнник ирдэ. Бу ыйга күүстээх тымныы баар буолла. Саамай кылгас
күн кыһын ахсынньы сүүрбэ үһүс күнүгэр буолар. Саамай уһун күн сайын бэс ыйын
сүүрбэ үһүс күнүгэр буолар. Бүгүн күн уһуна уон чаас түөрт уон мүнүүтэ. Бу нэдиэлэҕэ
хаар икки хонук түстэ. Бу күөл алтынньы тоҥор. Маҥнайгы көтөрдөр муус тутар
кэлэллэр. Балаҕан ыйыгар элбэх көтөр бараллар. Биһиги совхозпут балаҕан ыйыгар
үүнүү хомуурун бүтэрэр. Биһиэхэ тохсунньу саамай тымныы ый, оттон от ыйа саамай
куйаас ый. От ыйыгар биһиги күн аайы икки-үс төгүл сөтүөлүүбүт. Атырдьах ыйыгар
түүннэр сөрүүн бааллар. Балаҕан ыйыгар сэбирдэхтэр түһлэллэр, үөннэр көстөрбөттөр.
Балаҕан ыйыгар маҥнайгы күнүгэр биһиги оскуолаҕа барабыт. Биһиэхэ бэс-алта уруок
күн аайы бааллар. Биир уруок түөрт уон мүнүүтэ буолар. Биһиэхэ хас чааска уруоктар
бүтэллэр? Эһиги оскуолатан төһө ыраах олороҕут дуо? Эһиги хас мүнүүтэ дьиэҕэ
бараҕыт? Эһиги төһө өр уруоктары бэлэмниигит? Эһиги улахан дьоннорго
көмөлөһөҕүт дуо? Эһиги ханнык үлэни таптыыгыт?
72.1. Heating gas
More than 100 years have passed since that time. In the city of Saratov there was a powerful
explosion in one house's cellar, for entirely unkown reasons. Then to protect the cellar with
earth they made it level. They said they did not know there was natural heating gas beneath
Saratov.
In the years of Soviet power, the scouting geologists found natural gas beneath the earth in
many corners of our country. This is the most inexpensively standing fuel.
Assembly plants and factories use gas for fuel. The “blue flame” also heats in many student's
homes.
From gas they make plastic, knitted clothing, medicines, dyes, lacquers, glue, and other
products. In 1967 a natural-gas pipeline came to eastern Yakutia.
72.2. Translation
This is the sovkhoz's grain-sowing area. That is the sovkhoz's [grain-]mowing area. The
cutting machine is working on that meadow. I was working with that machine on cutting the
grass. Who is going to the raking of the grass? We will go to the raking of the grass, you (pl.)
are being sent to the cutting of the grain. Which brigade is that woman working in? She is
working in the vegetable brigade. Is that old woman working on something? No, that is a nonworking woman. She is very old. That man who is standing is the brigadier where we live.
That woman who is sitting works on the farm. Those horses eat here [Those are here eating
horses]. The horse that is going to the region is standing there. That horse is going to the
machine. You are exceptionally dispatching the grass-mowing machine. I do not work on the
grain-cutting machine. The women who rake the hay came into the meadow. The children
who hunt berries went out into the forest. The people who fish went onto the river. The
children who study went to school. The children who do not study stayed at home. That girl
does not study. She is small. This girl also does not study. She is also small. Where do those
children study? In what class does this girl study [This is an in-what-class-studying girl?]?
Why does this child not study [This is a why-not-studying child?]? Where do you live [You
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are a where-living person?]? What is that person doing [That is a what-doing person?]?
Where is that child going [That is a where-going child?]? Feed (pl.) the working horses, call
the non-working horses. Do not call (pl.) the black horse, harness him to the machine.
72.3. Change the order of the words, forming a participle from the predicate. Then
translate.
Суруйар кыыс. Ааҕар уол. Бу үөрэнэр оҕо. Ити үөрэммэт оҕо. Бу үрэр ыт. Ол үрбэт ыт.
Ити ытаабат оҕо. Бу табар саа, ити таппат саа. Ол буруолуур оһох, ити буруолаабат
оһох. Бу түргэнник оргуйар сылабаар. Ити үчүгэйдик ититэр оһох. Бу түргэнник умайар
мас. Ол колхозка үлэлиир оҕонньор. Ити ынах ыыр дьахтар. Бу оҕо көрөр эмээхсин.
Ити от охсор киһи.
The writing girl. The reading boy. This is the child who is studying. This is the child who is
not studying. This is the barking dog. That is the non-barking dog. That is the child who does
not cry. This is the gun that hits the target, that is the gun that does not hit the target. This is
the smoking stove, that is the non-smoking stove. This a quick-boiling samovar. That is a fastheating stove. That is the old man who works on the kolkhoz. That is the woman who milks
cows. This is the old woman who watches the child This is the person who mows the hay.
72.4. Compose sentences
Мин манна үлэлиир киһибин.
Эн оскуолаҕа үөрэнэр уолгун.
Кини бөһүөлэккэ олорор оҕо.
Биһиги колхозка олорор дьоннорбут.
Эһиги куоракка үөрэнэр дьахталларгыт.
Кинилэр манна олорор кыргыттар.
Манна үлэлиир киһи кимий?
Колхозка үлэлиир дьоннор хастарый?
Оскуолаҕа үөрэнэр кыыс кимий?
Бөһүөлэккэ олорор оҕонньор баарый?
Куоракка үөрэнэр киһи хаһый?
Колхозка олорор оҕо ханна?
Куоракка олорор уол ханна?
72.5. Translate into Sakha
Саха автономнай сэбиэскэй социалистическэй республика муус тутар сүүрбэ сэттис
күнүгэр 1927 сылга оҥордулар. Саха сирэ алмаастары, кыһыл көмүһү, сүлүүдэни, таас
чоҕу, гаһы, уонна д. а. Саха АССР дойду саамай тымныы уобалаһа. Саха АССР ирбэт
тоҥ балаһатыгар баар буолар. Климат ордук континентальнай. Кыһын кытаанах уонна
уһун. Оттон кылгас сайыҥҥа куйаас уонна сырдык уйгута оҕуруот аһа, хортуоппуй
уонна бурдук үүнүүтэ биэрэр.
Элбэх Саха сиригэр аан бастаан эйэлэһии практикаҕа буолан иһэр: ирбэт тоҥҥо ГЭС
тутуута, газопровод ытыыта, экспериментальнай арктическай бөһүөлэктэр уонна д. а.
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Саха АССР түүллээх соҕотуопкатынан биир маҥнайгы миэстэҕэ Сэбиэскэй союзка
турар. Сыл аайы кини кырса булуйуута ордук аҥара биэрэр. Булчуттар түмэннэрэ
тыаҕа уонна туундараҕа бараллар.
Революцияҕа диэри Саха сирэ ордук хараҕа суохтар үөрэхтээхтэрдээҕэр баар буолулар.
Норуокка революцияҕа диэри сурук-бичик суох, оттон аны сахалар Маркс уонна
Ленин, нуучча уонна эйэлэһин классика кинилэр төрөөбүт тылларга ааҕаллар.
73.1. A shock-worker of communist labor
Nikolai Fedotov is the best worker on the sovkhoz. In whatever work he is the first-ranked of
all, he surpasses the norm of all. In the call, in the harvest, in earth work, in wood work, he
always works excellently. The work that he has done is always of a better quality. Fedotov is
never late to work, he never misses a day. He organizes his work well, giving advice to the
other people and helping them. Fedotov is a shock-worker of communist labor. Every year he
receives a lot of money. They often give prizes to him. All of the workers love Fedotov.
73.2. Translation
Are there shock-workers of communist labor on your (pl.) sovkhoz? How many shockworkers are there? What sort of work do you (sing.) do? How many work days do you (sing.)
have this year? Are you (sing.) surpassing the quota? How much money do you (pl.) earn in
one work day?
Where we live there are many shock-workers. On the sovkhoz I work in the vegetable
brigade. Every day I surpass the quota by twenty or thirty percent. I am a shock-worker.
Every month we earn our wages. We are earning a lot of money this year.
This is the earth that I have cleared [This is my having-been-cleared earth]. Where is the
cabbage that you planted [Where is your having-been-planted cabbage]? The brigadier wrote
that your work surpassed [the quota] [The brigadier wrote [of] your having-surpassed-[the
quota] work]. Feed the horses that worked, harness the horses that did not work [Feed the
having-worked horses, harness the not-having-worked horses]. The people who cut the grain
today will mow the grass tomorrow [The having-cut-the-grain-today people are mowing the
grass tomorrow].
73.3. Rewrite, using the past participle formed from the verb in parentheses
Биһиги кыһын олорбут дьиэбит ол баар. Эн аахпыт кинигэҥ ханна баарый? Мин
суруйбут харандааһым наһаа сымнаҕас. Аҕаҥ өлөрбүт куобаҕа ити баар. Биһиги
бултаабыт балыккыт ханнаный? Вася ыппыт куһа көттө. Аҕам атыыласпыт саата бэркэ
табар. Бу дьиэни туппут дьон ити бааллар. Биһигини үөрэппит учуутал куораттаата.
Үчүгэйдик үөрэммит оҕолорго бириэмийэ биэрдилэр.
73.4. Replace the past participles with present participles
Таҕыспыт күн. Түспүт хаар. Үүммүт от. Көппүт кус. Аһаабыт аһым. Оҥорбут үлэм.
Аахпыт кинигэҥ. Ыппыт ынаххыт. Көлүйбүт аккыт. Испит чэйгит. Кэппит сонуҥ.
Тикпит таҥаһыҥ. Сууммут уубут. Кэрппит маспыт. Оҕуспут оккут. Сиэбит бурдуккут.
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Олорбут дьиэм. Таптаабыт сирбит. Үөрэммит оҕолор. Үлэлээбит дьон. Ыарыйбыт
эмээхсин. Бултаабыт киһи. Олорбут оҕо. Үөрэммит уол. Үлэлээбыт киһи.
73.5. Compose sentences, putting the direct object in the possessive form
Мин олорбут дьиэм ичигэс.
Эн аххпыт кинигэҥ үчүгэй.
Кини охсубут ото күөх.
Биһиги сиэбит суораппыт аһыы.
Эһиги өлөрбүт кускут эмис.
Кинилэр олорбут кинигэлэрэ үчүгэй.
Мин үлэлээбит колхозым ханнаный?
Эн сылдьыбыт сириҥ ханныгый?
Кини үөрэммит оскуолата ханнаный?
Биһиги көрбүт күөлбүт ханныгый?
Эһиги бултаабыт сиргит ханнаный?
Кинилэр үлэлээбит колхозтара ханныгый?
73.6. Translate into Sakha
Бу совхозка элбэх коммунистическай үлэҕэ ударниктар. Кинилэр түргэнник уонна
үчүгэйдик үлэлииллэр. Күн аайы кинилэр нуорманы аһара толороллор. Кинилэр
үлэлэрэ мэлдьи бэрт хаачыстыбалаах. Кинилэр үлэҕэ хаһан даҕаны хойутууллар.
Кинилэр ханнык даҕаны үлэни үчүгэйдик тэрийэллэр. Ударниктар атын колхозниктары
сүбэлииллэр уонна көмөлөһөллөр. Кинилэр элбэх харчыны өлөрөллөр. Мин аҕам отчут
биригээдэтигэр үлэлиир. Кини эмиэ коммунистическай үлэҕэ ударник. Кини оҥорбут
үлэтэ мэлдьи бэрт хаачыстыбалаах. Кини хаһан даҕаны үлэ күнэ көтүтэр уонна хаһан
даҕаны үлэҕэ хойутуур.
Эһиги ханнык биригээдэҕэ үлэлиир? Эһиэхэ ханнык массыыналар үлэлээтилэр?
Ханнык үлэлээбит массыынаҥ? Оҥорбут үлэҥ ханнык хаачыстыба? Мин үлэлээбит
массыынам бу баар. Мин быспыт бурдугум бу баар. Биһиги оҕуспут оппут ходуһаҕа
баар. Эһиги олорппут хаппыстагыт үчүгэйдик үүннэ. Эһиги кэпсээппит киһигит
биригэдьиирбит. Биһиги бултаабут күөл биһигиттэн чугас. Эһиги өлөрбүт кустаргыт
бэрт эмис. Эһиги көрбүт балыксыккыт мин эһэм. Эһиги ылбыт оҥочогут ордук улахан.
74.1. The harvest work
On the sovkhoz they despatch the harvest work shockingly [i.e., in the manner of shockworkers]. Many people and many machines work on the harvest. The children also help. In
the beginning the people begin the work on the hay. In the first days they enclose the silage.
Then they cut the hay. In the summer heat sometimes the moist hay dries out. They rake the
dry hay, make a haycock, and toss the hey [onto it]. In the work on the hay my father stacks
the haycock, and I rake the hay up. In the work on the grain my father works in the sower, and
my older brother handles the combine. My older sister ties the sheafs, and I carry them. In the
harvest work socialist competition is widely organized.
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74.2. Answer the questions
1. Совхозка хомуур үлэтин ударнайдык ыыталлар.
2. Хомуурга элбэх киһи үлэлиир.
3. Бастаан дьон от үлэтигэр киирэллэр.
4. Маҥнайгы күннэргэ сиилэс угаллар.
5. Онтон от охсоллор.
6. Сайыҥҥы куйааска инчэҕэй от сотору куурар.
7. Кураанах оту мунньаллар, бугуллууллар уонна кэбиһэллэр.
8. От үлэтигэр аҕам бугул бугуллуур
9. Мин харбыыбын.
10. Убайым от кэбиһэр, аҕаһым мунньар.
11. Массыыналар оту охсоллор уонна мунньаллар.
12. Бурдук үлэтигэр аҕам жнейкаҕа үлэлиир, убайым комбайҥҥа сылдьар.
13. Хомуур үлэтигэр социалистическай куоталаһыыны киэҥник тэрийэллэр.
74.3. Translation
The people enclosing the silage are in the meadow. On the lake, the machine that cut the grass
stands here. This grass is moist, do not rake it. Rake and stack the hay that has dried. Where
are the people who toss the hay? Where is the machine that cuts the grass working? Dispatch
the machine that rakes the grass here. Here the people who worked on the hay harvest
sometimes go to the grain harvest. The people who made the haystack are cutting the grass in
the rain. The people who do not work on the machine took the prize. This year there will be a
lot of product[ion]. There are many people in this brigade who surpassed the quota. You made
sixty-five haystacks [Your having-been-made haystacks are sixty-five]. The sheafs tied by
this woman are very large [This woman's having-been-tied sheafs are very large]. Carry the
sheafs that are sitting there over here. Call the children who are raking the hay over here. The
children who are helping you are coming tomorrow. The cutting of the grain will be finished
this week.
74.4. Rewrite, forming the present and participles from the verbs in parentheses
Биһиги үлэлиир совхозпут бэрт улахан уонна баай. Совхоз дьоно оттуур сирдэрэ ити
баар. Биһиги бурдук ыһар бааһынабыт мантан чугас. Эһиги мустар оккут кураанах. Эн
туруорар бугулларыҥ кыралар. Ити дьон кэбиһэр отторо күөх. Биһиги көрөр оппут
бастыҥ хаачыстыбалааах. Ийэҥ баайар түүтэхтэрэ бөдөҥнөр. Бүгүн тиэйэр бурдукпут
сэлиэһинэй. Мин ааҕар кинигэбин Кэскил ылыаҕа. Бу оҕолор үөрэнэр кылаастара ити
баар. Эһиигин үөрэтэр учуутал ол олорор. Кыыс ааҕар хоско киирдэ. Утуйар хоско оҕо
ытыыр. Бу ууну суунар иһиккэ кут. Ийэм иистэнэр массыынаҕа үлэлиир. Кини сайын
кэтэр таҥаһы тигэр.
Биһиги үлэлээбит совхозпут бэрт улахан уонна баай. Совхоз дьоно оттообут сирдэрэ
ити баар. Биһиги бурдук ыспыт бааһынабыт мантан чугас. Эһиги муспут оккут
кураанах. Эн туруорбут бугулларыҥ кыралар. Ити дьон кэбиспит отторо күөх. Биһиги
көрбүт оппут бастыҥ хаачыстыбалааах. Ийэҥ баайбыт түүтэхтэрэ бөдөҥнөр. Бүгүн
тиэйбит бурдукпут сэлиэһинэй. Мин аахпыт кинигэбин Кэскил ылыаҕа. Бу оҕолор
үөрэммит кылаастара ити баар. Эһиигин үөрэппит учуутал ол олорор. Кыыс ааҕар
хоско киирдэ. Утуйар хоско оҕо ытыыт. Бу ууну суунар иһиккэ кут. Ийэм иистэнэр
массыынаҕа үлэлиир. Кини сайын кэтэр таҥаһы тигэр.
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74.5. Compose sentences
Мин билигин бултуур ойуурум улахан.
Эн кыһын олорбут дьиэҥ ыраах.
Кини сайын оттуур сирэ чугас.
Биһиги сарсын үлэлиир сирбит киэҥ.
Эһиги билигин бултуур күөлгүт киэҥ.
Кинилэр сайын олорбут дьиэлэрэ чугас.
Мин бүгүн туруорбут кинигэм ханнаный?
Эн сарсын быһар түүтэҕиҥ хайдаҕый?
Кини киэһэ аһаппыт ата ханнаный?
Биһиги быйыл көлүйбүт аппыт ханныгый?
Эһиги бүгүн ааҕар кинигэҕит?
Кинилэр бэҕэһээ туруорбут бугуллара хаһый?
74.6. Translate into Sakha
Хомуурга биһиги биригээдэбит ударнайдык үлэлээтэ. Биһиги куруук нуорманы аһары
толоробут уонна туйгун хаачыстыбаны биэрэбит. Бастаан биһиги сиилэһи уктубут, от
оҕустубут, харбаатыбыт, бугуллаатыбыт уонна от кэбистибит. Үксүн массыыналар
оҕустулар. Охсуллубут от икки-үс күн устатыгар куурар. Оттон биһиги оту
боромньунан уонна кыраабылынан харбыыбыт. Эр дьон бугуллаатылар, оҕолор уонна
дьахталлар харбаатылар. Мин аҕам үчүгэйдик бугуллуур, уонна мин убайым олус
үчүгэйдик от кэбиһэр. Комбайннар уонна быһар массыыналар бурдук хомууругар
үлэлээтилэр. Кэскил быһар массыынаҕа үлэлээтэ. Мин Колялыын от тастыбыт. Кыра
оҕолор эмиэ хомуурга көмөлөһүлэр. Кинилэр түспүт куоластары мустулар. Бары
нуорманы улаханнык аһара толорорбут дьоннор бириэмийэ ыллылар.
Бу биһиги оттообут ходуһабыт баар. Бу биһиги от быспыт бааһынадарбыт. Бу биһиги
утуйбут отууларбыт бааллар. Хомуурга үлэлээбит дьон билигин тугу гыналлар? Үлэҕэ
барар массыыналары бэлэмнээҥ. Үлэттэн кэлбит аттары аһатыҥ.
75.1. Winter work
The sovkhoz's greatest works are the sowing and the harvest. These come in the spring and in
the summer. On the sovkhoz different work occurs throughout the year. In the winter there is
also a lot of work. On the sovkhoz in October and November they prepare the grain and give
flour to the state. They supply the grain with a red wagon-train. In October the cattle eat hay.
They feed the cattle in the barn, and water them at the ice-hole. Many people transport hay on
[their] cattle. Some people transport wood. They saw and chop wood outside the house. In the
datytime people net-fish and the hunters go to hunt. In the workshop they make sleighs,
horse-tack, carts, barrels, and various tools. In the winter the smiths repair the machines.
Some people carry cargo to the state. In March they remove the snow in the meadow and they
transport manure. In the winter the children go to school. The old people rest at home.
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75.2. Answer the questions
1. Совхоз саамай улахан үлэлэрэ - ыһыы уонна хомуур.
2. Кинилэр саас уонна сайын кэлэллэр.
3. Алтынньыга уонна сэтинньигэ бурдук астыыллар, государствоҕа бурдук туттараллар.
4. Сүөһү алтынньыга от сиир.
5. Сүөһүнү далга аһаталлар, ойбоҥҥо уулаталлар.
6. Дьон от тиэйэр, сорохтор мас тиэйэллэр.
7. Маһы дьиэ таһыгар эрбииллэр уонна хайыталлар.
8. Күһүн булчуттар куобаҕы, куһу бултуу бараллар.
9. Мастерскойга сыарҕа, ат сэбэ, тэлиэгэ, буочука, араас туттар сэп оҥороллор.
10. Тимир уустара кыһын массыына өрөмүөннүүллэр.
11. Кулун тутарга бааһынаҕа хаар типтэрэллэр уонна кии тиэйэллэр.
12. Оҕолор оскуолаҕа сылдьаллар.
13. Кырдьаҕас дьон дьиэҕэ сынньаналлар.
75.3. Translation
The cows are standing and eating in the barn [The cows stand eating in the barn]. Fedot went
to water the horse at the ice-hole. Today we prepared the grain with the thresher. Keskil and
Andrei sifted the grain. Tomorrow the old man is coming with three bulls to transport hay.
My father and older brother are going to get ice on the lake. Tomorrow they seine-haul-fishers
will come here. These bulls are pulling a big load. The boys are standing and sawing wood
outside. Today I chopped a lot of wood. How much wood did you (sing.) saw? Are you
(sing.) tired out? Who is transporting hay to you? Who is watering the cattle? Are you (sing.)
watering the cattle? How far is your (pl.) ice-hole? Who is going to hunt with you? Will you
go seine-haul-fishing with us? Tomorrow we are going out on this lake to seine-haul-fish.
Sometimes my older brother goes squirrel-hunting. This year our sovkhoz is sending ten
horses in the cargo. Today three people went to the meadow to transport manure. This year
the winter was sindy. On the sovkhoz they did a lot of snow-retention management. Bring
(sing.) some manure tomorrow, saw (pl.) some wood. Transport (pl.) some grass from the
stream. Do not transport very much with this horse, he has trouble with his legs. Tomorrow
the red wagon-train is going from here.
75.4. Rewrite, forming compound transgressives from the verbs in parentheses
Аҕаҥ мас хайыта таҕыста. Оҕолор кинигэ ааҕа олороллор. Ийэм иһит сууйа турар.
Кэскил таһырдьа оонньуу сылдьар. Эһэм Иванныын от тиэйэ бардылар. Дьахталлар
ынах ыы таҕыстылар. Биһиги остолобуойга эбиэттии бардыбыт. Кыыспыт уу баһа
барда. Эмээхсин утуйа сытар. Дьоннорбут чэйдии олороллор. Эһиги туохтан күлэ
олороҕут? Эн хаһан үлэлии бараҕын? Ити дьон тугу көрө олороллор? Эһиги ханна
бултуу бараҕыт?
75.5. Compose sentences
Мин осуколаҕа үөрэнэ барабын.
Эн дьиэҕэ аһыы тураҕын.
Кини таһырдьа оонньуу кэлиэҕэ.
Биһиги колхозка үлэлии олоробут.
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Эһиги манна туруоххут.
Кинилэр манна кэпсэтэ сылдьаллар.
Мин тугу аһыы барабын?
Эн хаһан үлэлии кэлэҕиҥ?
Кини ханна үөрэнэ олордо?
Биһиги хаһан кэпсэтэ турабыт?
Эһиги ханна үөрэнэ кэлиэххит?
Кинилэр хаһан ооньуу олороллор?
75.6. Translate into Sakha
Бүгүн совхозка биһиги бурдук астаатыбыт. Сарсын биһиги совхозпут кыһыл обуоһу
ыытыаҕа. Алтынньыга кинилэр оту сүөһүгэ биэрэллэр. Мин аҕам ойбоҥҥо аттары
уулата барда. Мин сүөһүнү далтан таһаара барабын. Сарсын эһиги ойуурга оттор маһы
тиэйэ барыаххыт. Бу оҕолор оттор маһы эрбиэхтэрэ уонна хайытыахтара. Мастерскойга
олорор дьоннор элбэх сыарҕалары оҥорулар. Киини тиэйбит аттар билигин
сынньаналлар. Таһаҕаһы тиэйбит дьоннор бүгүн кэлиэхтэрэ. Эн доҕоруҥ балыктыы
таҕыста. Кэскил оттор маһы хайыта кэллэ. Оҕолор оскуолаҕа үөрэнэ сүүрдүлэр. Биһиги
чэй иһэ олоробут. Николай Матвейдыын оттор маһы эрбии тураллар. Кыра оҕолор
утуйа сыталлар. Улахан дьоннор бары үлэҕэ бардылар.
Күөлгэ ким муҥхалыы барар? Онно ким сүөһүнү аһата турар? Ол ким оттор маһы
хайыта турар? Эһиги бүгүн отоннуу бараҕыт дуо? Эһиги бүгүн ханна моҕотойдуу
бараҕыт? Эһиги бүгүн бурдугу быһа барыаххыт суоҕа, эһиги түүтэҕи тиэйэ барыаххыт.
Эн оттор маһы хайыта барыаҕыҥ, кини ууну тиэйэ барыаҕа.
76.1. Our district
In our district the population is employed in forestry. Its fundamental occupation is husbandry
and cattle farming. In addition to this the people also hunt and fish. In the center of the district
there are some workshops: a wood-working workshop, an iron-working workshop, a bootsewing workshop, and a clothes-sewing workshop. Within the district thirty schools and four
hospitals are working. In the hospitals there are various medical personnel: doctors,
paramedics, midwives, and nurses. In the district a Sakha-language newspaper is printed. The
district council organizes and directs living and working [for] the whole district.
76.2. Answer the questions
1. Биһиги оройуоммутугар нэһилиэнньэ тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар.
2. Кини сүрүн идэтэ - бурдугу үүннэрии уонна сүөһүнү үөскэтии.
3. Мантан ураты дьон өссө бултууллар, балыктыыллар.
4. Оройуон киинигэр маһы уһаналлар, тимири уһаналлар, саппыкы тигэллэр, таҥас
тигэллэр.
5. Оройуоҥҥа кирпииччэ завода баар.
6. Оройуон иһигэр отут оскуола, түөрт балыыһа үлэлиир.
7. Балыыһаларга быраастар, биэлсэрдэр, акушеркалар, сестралар үлэлииллэр.
8. Сахалыы хаһыат бэчээттэнэр.
9. Оройуоннааҕы совет бүтүн оройуон олоҕун, үлэтин тэрийэр уонна салайар.
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76.3. Translation
Our district's population are all on sovkhozes. The sovkhozes sow a lot of grain. Now they
also grow a lot of vegetables. Having grown vegetables, the sovkhozes make much use [of
them] in farming and in health. Having raised cattle, the sovkhozes take a lot of dairy
products and meat [from them]. Having hunted various animals, the people give a lot of furs
to the stateand they take a lot of meat. Three bootmakers work in the boot-sewing workshop.
In the iron-working workshop they are repairing various machines. Good doctors work in the
district hospital. Having fallen ill, our old man went to the hospital. This year my older sister,
having finished her studies, is going to work. The hunters of the sovkhoz came to hunt fur.
The fishermen handed over a lot of fish to give to the cooperative. In the winter, putting on
skis, I go to school. Today the children came from school sitting on sleds. You are coming
having harnessed which horse? Who has come there on horseback? Why are you sitting,
having gotten dressed? Where did that child who ran go? How many movies did you go to
see? Why is that boy not reading the book he took from school?
76.4. Rewrite, transforming the verbs in parentheses into connective participles
Эһиги оскуолаҕа баран үөрэниҥ. Эн дьиэҕэ киирэн олор. Мин ороҥҥо сытан утуйдум.
Манна олорон чэйдэ иһиҥ. Бааһынаҕа баран бурдукта быһыҥ. Кэскил сонун кэтэн
таһырдьа таҕыста. Булчут сааны ылан бултуу барда. Оҕолор эрдэ туран отоннуу
таҕыстылар. Аҕам ат көлүйэн совхозка барда. Элбэх самыыр түһэн, суол инчэҕэй
буолла. Массыыналар үчүгэйдик үлэлээн, хомуур үлэтэ эрдэ бүттэ. Быйыл ичигэс саас
буолан үүнүү олус бэрт. Мин бүгүн оҕуруокка үлэлээн кэллим. Дьахталлар ынах ыан
киирдилэр. Оскуолаҕа киинэ көрөн кэллибит.
76.5. Add one or two words in the blank spaces
Эн кинигэтэ ылан аах. Биһиги сон кэтэн бардыбыт. Эһиги атта көлүйэн таҕыстыгыт. Бу
сүгэни ылан оттор маһы хайытыҥ. Сааһыттар күөлгэ киирэн мастары көрдүлэр. Оҕолор
таһырдьа тахсан оонноотулар. Ийэм баһаартан эт атыылаһан кэллэ. Аны икки сылынан
мин үөрэхпин бүтэрэн үлэлиибин. Сылгылар далга киирэн ууну истилэр. Ынахсыттар
хотоҥҥо тахсан утуйдулар. Учуутал кылааска киирэн кэпсээн барда. Убайым
остолобуойга баран эбиэттээтэ. Сайаана тирээпкэни ылан муостаны сотто. Эһиги
бүгүҥҥү хаһыаты ылан ааҕыаххыт. Сарсын биһиги эрдэ туран бултыы барыахпыт. Мин
бүгүн бааһынаҕа баран үлэлиэҕим. Эн бу сааны ылан ыт.
76.6. Translate into Sakha
Биһиги оройуон сүрүн нэһилиэнньэтэ - сахалар. Хас да нууччалар бааллар. Бүтүн
нэһилиэнньэ совхозтарга олорор. Совхозтар бурдук уонна оҕуруот аһы үүннэрэллэр
уонна сүөһүнү иитэллэр. Бүтүн совхозтарга булчуттар бааллар. Кинилэр түүлээх
булаллар. Күөллэргэ, үрэхтэргэ уонна өрүскэ балык туталлар. Биһиги оройуонугар хас
да заводтар уонна мастерскойдар бааллар. Оскуолаларга оҕолор сахалыы үөрэнэллэр.
Оройоҥҥо хас да балыыһалар. Баһыыһаларга үчүгэй быраастар уонна биэлсэрдэр
үлэлииллэр. Оройуоннааҕы Совет туйгуннук үлэлиир.
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Биһиги совхозпут кыһыл обуоһу тэрийэн бурдугу государствоҕа биэрдэ. Биһиги
булчуппуттар элбэх түүлээх булан кооперативка биэрдэ. Балыксыттар бу күөлгэ
муҥхалаан элбэх бөдөҥ собо ыллылар. Булчуттар ойуурга баран элбэх куобах
өлөрдүлэр. Ыт бөрөттөн куттанан дьоннорго сүүрдэ. Мин аҕам ыраахтан ытан куобаҕы
өлөрдө. Ичигэстик кэтэн биһиги таҕыстыбыт. Бу кинигэлэри ылан ааҕыҥ!
77.1. The village council
The council house stands next to the office of the settlement's sovkhoz office. Above it there
is a red flag. Many people go every day to the council. Some obtain various certificates, some
make announcements. Some speak with representatives. Sometimes there are meetings in the
council house. Every day mail comes to the council from the region. It delivers newspapers,
letters, various precepts and ordinances. The regional council always leads the village
council's work and corrects its mistakes. Instructors come from the region. The village council
makes a report to the region. The school helps in the council's work. The school's children
help on the kolkhozes. In elections they verify the lists and deliver writs.
77.2. Answer the questions
1. Совет дьиэтэ бөһүөлэккэ совхоз кэнсэлээрийэтин аттыгар турар.
2. Кини үрдүгэр кыһыл былаах баар.
3. Совекка элбэх киһи сылдьар.
4. Сорохтор араас ыспыраапка ылаллар, сайабылыанньа биэрэллэр, орохтор
председатели кытта кэпсэтэллэр.
5. Арыт Совет дьиэтигэр мунньахтар буолаллар.
6. Оройуонтан почта кэлэр.
7. Кини хаһыаттары, суруктары, араас ыйыылары, уураахтары аҕалар.
8. Оройуоннааҕы Совет нэһилиэк Советын үлэтин мэлдьи салайар, алҕастарын
көннөрөр.
9. Оройуонтан инструктордар кэлэллэр.
10. Нэһилиэк Совета оройуоҥҥа отчуоттуур.
11. Оскуола Совет үлэтигэр көмөлөһөр.
12. Оскуола оҕолоро колхозтарга көмөлөһөллөр.
77.3. Translation
Above the big house a red flag is visible. In this house is the village Soviet. Today in the
Soviet there was a meeting. The leader of the Soviet opened the meeting. The meeting
brought out an ordinance. The secretary wrote the ordinance. Fedot delivered an
announcement in order to take a certificate from the Soviet. Keskil came in order to speak
with the leader. Ñurgun took a letter and a subpoena from the post. Tomorrow the cooperative
is making a report to the Soviet. The commission verified its work. This year we elected a
new Soviet. Within the poputlation great work goes into the election. In this village the
sovkhozes are wealthy. The population's principal work is to harvest grain and to breed cattle.
In order to go where did you harness this horse? What did you go to the store to get? They
took those cows out to the ice-hole in order to water them. They gave these machines to be
repaied. Those people are going to prepare the grain. When are you (pl.) going to transport the
manure? Who is going to saw the wood? What did you (pl.) come to work on? In order to go
where did those boys get dressed?
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77.4. Rewrite, forming the participle of ends from the verb in parentheses
Оҕолор отоннуу бараары эрдэ турдулар. Оҕонньор уу баһаары оҕус көлүйэр. Мин
сурук суруйаары чэрэниилэ ыллым. Биһиги киинэ көрөөрү киэһэ оскуолаҕа бардыбыт.
Аҕам мунньахха бараары эрдэ аһаата. Оһохчуттар оһох оҥороору кэллилэр. Ийэм
миэхэ ырбаахы тигээри таҥас ылла. Эһэҥ илимнээри күөлгэ киирдэ. Дьон мунньахха
отчуот истээри олороллор. Учуутал эн тэтэрээккин көннөрөөрү ылла. Мин бу кинигэни
оҕолорго ааҕаары ыллым. Дежурнай кылаас испииһэгин көрөөрү турда.
77.5. Compose sentences
Мин отонноору ойуурга бардым.
Эн үлэлээри колхозка бараҕын.
Кини үөрэнээри оскуолаҕа киирдэ.
Биһиги илимнээри күөлгэ сылдьабыт.
Эһиги бултаары ойуурга таҕыстыгыт.
Кинилэр аһаары остолобуойга киирэллэр.
Эн тугу үлэлээри бардыҥ?
Кини ханна бултаары турар?
Эһиги тугу көрөөрү кэллигит?
Кинилэр ханна суруйаары олороллор?
77.6. Complete the sentences
Мин үлэҕэ бараары эрдэ туруоҕум. Аҕам мас хайытаары сүгэни ылла. Сүөһүлэр аһаары
далга киирдилэр. Ынахтарбыт уулаары ойбоҥҥо бардылар. Оҕолор оонньоору
таһырдьа таҕыстылар. Уол сурук ыытаары почтаҕа барда. Остуорас оһох оттоору
исспиискэ көрдөөтө. Сайаана муостаны суйаары тэрэпиискэ ылла. Дьахталлар ынах
ыары кэллилэр. Үлэһиттэр сынньанаары сыталлар. Бу оҕо үүт иһээри ыстакаан
көрдүүр. Эбэм сылабаар оргутаары ууну күтэр. Дьоннор чэй иһээри олороллор.
Аҕаһым хаһыат ааҕаары олорор.
77.7. Translate into Sakha
Совет дьиэтэ улахан уонна саҥа. Дьиэ үрдүгэр кыһыл былаах баар. Бүгүн онно улахан
мунньах буолар. Совет отчуотун истэллэр. Сарсыарда оройуонтан почта кэллэ. Мин
хаһыаттары уонна суруктары туттум. Нэһилиэк Совета саҥа ылыылары уонна
уураахтары тутта. Инструктор оройуонтан кэллэ. Кини мунньахха баар. Биһиги
нэһилиэкпит Совета үчүгэйдик үлэлиир. Кини совхозтары салайар, кинилэргэ
көмөлөһөр, кинилэр алҕастарын көннөрөр.
Мин аҕам Совекка председатели кытта кэпсэтээри кэллэ. Кини куоракка бараары
ыспраапка ылла. Кини баһаарга бурдук, эт уонна арыы илдьиэҕэ. Эн аҕаҥ бурдугу
миэлиҥсэҕэ тиэйээри аты көлүйэр. Мин ийэм күн аайы ынахтары ыары эрдэ турар.
Кэскил суругу ыытаары почтаҕа барар. Сайаана кинигэ ылаары учууталга кэллэ. Мин
хаһыат ааҕаары лаампаны уматтым. Мин эбэм сылабаары оргутаары уу аҕалла.
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78.1. The club
Our village club is in the largest house. Two hundred people [can] go into its hall. Evening
events and large meetings take place there. Various circles work in the club. The drama circle
puts on plays there. The choir and the music circles bring concerts. The dance circle teaches
the young youths to dance. Every holiday there is an evening event in the club. Every week
they watch a movie in the club. Now the cluub is getting ready for the First of May. They are
decorating the club's house. They issued a big announcement.
78.2. Answer the questions
1. Кулууп саамай улахан дьиэҕэ баар.
2. Кини саалатыгар икки сүүс киһи киирэр.
3. Онно биэчэрдэр, улахан мунньахтар буолаллар.
4. Кулуупка араас куруһуоктар үлэлииллэр.
5. Драматическай куруһуок спектакль туруорар. Хор уонна музыка куруһуоктара
концердары тэрийэллэр. Үҥкүү куруһуога эдэр ыччаттары үҥкүүгэ үөрэтэр.
6. Бырааһынньык аайы кулуупка биэчэр буолар.
7. Онно дакылаат кэниттэн ырыа, музыка, спектакль, үҥкүү буолар.
8. Нэдиэлэ аайы кулуупка киинэ көрдөрөллөр.
9. Билигин кулууп Пиэрибэй Маайга бэлэмнэнэр.
10. Кулууп дьиэтин киэргэтэллэр. Улахан биллэрии таһаардылар.
78.3. Translation
The club is in the big house that is standing there. The drama circle is putting on the play that
was prepared in the summer. The members of the choir circle have now come to sing. My
older sister, having gone to this circle, knew how to sing a lot [of songs]. In the evening we
are going to dance at the club. The director of the school went to make a report at the club.
These people are sitting in order to go to that report. Those children are helping to decorate
the club. The population very much likes the evening events that the club organizes. Every
holiday all the people come to the club with small children and old people. Will there be a
movie in the club today? Hey, let's go! In which circles do you (pl.) participate? Who is
playing in the show? Take (pl.) some tickets or me. Children! Today at the club there is a
good report. Go and listen (pl.) Start (pl.) a circle at the club in the summer. Hang (pl.) some
announcements! Do not put up (sing.) the flag in the house, hang it outside!
78.4. Add words to complete the sentences
Ынахтар от сиэри кэллилэр.
Дьахтар ынах ыы эрдэ турда.
Киһи атынан от тиэйэн таҕыста.
Мас ууһа сүгэ ылан эрбээтэ.
Сайаана таҥас сууйары уу кутта.
Эмээхсин чэй оргутаары уу аҕалла.
Балыксыттар күөлгэ балыктыы киирдилэр.
Аттары совкозка үлэлээтэри атыыластылар.
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Кулуупка сылдьан драматическай куруһуок спектакль оҥорор.
Ойуурга отоннуу барыах эрэ!
Мин ыспыраапка ыла Совет дьиэтигэр барабын.
Оскуола директора отчуот оҥоро барда.
Учуутал тэтэрээти бэрэбиэркэлии ылла.
Оҕолор музыка истээри кулуупка бардылар.
Оҕонньор сүөһү аһата далга барда.
Совхоз нэһилиэнньэтэ бурдук астаары бааһынаҕа кэллэ.
Атынан миэлиҥсэҕэ бараары Кэскил бурдугу тиэйдэ.
Мин сурук ыытаары почтаҕа бардым.
Кини ырбаахы тигээри иннэ атыыласта.
Кини үлэҕэ бараары эрдэ турар.
Кус ытаары күөлгэ кэллилэр.
Мин олус сылайан утуйар хоско бардым.
Кини түргэнник хааман сылайда.
Кини эрдэ туран эмиэ эрдэ утуйда.
78.4. Compose sentences
Мин кулуупка көмөлөһөөрү бардым.
Эн колхозка үлэлээри кэллиҥ.
Кини оскуолаҕа үөрэнээри сырыта.
Биһиги Совекка үҥкүүлээри барабыт.
Эһиги биэчэргэ сылдьаары кэллигит.
Кинилэр мунньахха көмөлөһөөрү кэллилэр.
Эн ханна үлэлии бараҕын?
Кини тугу көрө кэллэ?
Эһиги ханна бултуу бараҕыт?
Кинилэр ханна оонньуу бараллар?
78.5. Translate into Sakha
Учуутал кулуука дакылааты оҥоро барда. Онтон концерт уонна киинэ буолуоҕа.
Оскуола оҕолоро үчүгэйдик ыллыыллар уонна оонньууллар. Драматческай куруһуок
бырааһынньыкка үчүгэй спектакль бэлэмниир. Оҕолор музыка бэлэмнииллэр уонна
ыллыыллар. Аан аттыгар улахан биллэрии ыйанан турар. Бу оҕолор кулуупка бараары
олороллор. Мин музыканы истээри барабын. Кэскил драматическай куруһуокка
үлэлээри кэллэ. Сайаана биллэриини ыйыы турар. Сарсын кулуупка мунньах буолуоҕа.
Бу мунньахха Совет председательа отчуот оҥоруоҕа. Биһиэхэ сурук уонна бэбиэскэ
аҕаллылар. Эн аҕаҥ ыспыраапканы ылаары барда. Секретарь сайабылыанньаны ааҕар.
Учуутал тэтэрээттэри бэрэбиэркэлээтэ уонна алҕастары көннөрдө. Ким бүгүн кулуупка
киинэ көрөөрү барар? Ийиэхэ билиэт баар дуо? Ханнык хартыына баар? Спектакль
хаһан буолуоҕа? Эн бу спектакльга оонньуугун дуо? Хорга ким баар? Онно ханнык
ырыалары ыллыыллар? Бу музыка ханна оонньуур? Эһиэхэ улахан музыкальнай
куруһуок баар дуо? Бүгүн үҥкүү баар дуо? Эһиги үҥүлээри бараҕыт дуо?
79.1. The meeting
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Today in the club there was a large meeting. The report of the Soviet was the question of the
day. The representative of the Soviet opened the meeting. At the beginning they chose the
representative leading the meeting. For writing the protocol, two secretaries were chosen.
Then it was the turn of the representative of the Soviet to make his report. He spoke for a long
while. At the beginning he spoke of the sides of the campagin, then he spoke of agricultural,
mass-based, enlightening, and other sorts of work. The people posed many questions, then
they gave him his turn to speak. The majority of people appreciated well the work of the
Soviet. They also indicated insufficiencies and errors at work. Then one secretary read a
declaration, and everyone voted on it.
79.2. Answer the questions
1. Бүгүн кулуупка улахан мунньах буолла.
2. Көрөр боппуруоһунан Совет отчуота турда.
3. Мунньаҕы Совет председателэ аста.
4. Мунньахха салайар председатели талыллар. Боротокуолу суруйарга икки секретары
таллылар.
5. Онтон Совет председателигэр отчуоттуурга тыл барда.
6. Бастаан кини кампаниялар тустарынан, онтон хаһаайыстыбаннай, маассабый,
сырдатыы уонна да атын үлэ туһунан кэпсээтэ.
7. Дьоннор элбэх ыйтыыны биэрдилэр, онтон тыл ылан эттилэр.
8. Совет үлэтин үчүнэйинэн сыаналаатылар.
9. Үлэ итэҕэстэрин, алҕастарын ыйдылар.
10. Секретарь уурааҕы аахта.
11. Ону бары куоластаатылар.
79.3. Translation
Today where we live there is a class meeting. There we will look at such questions as: 1.
Concerning discipline. 2. Concerning the circles. 3. Various other matters. We will select
Mitya as the representative of the meeting. The school sends enlightened and mass-based
work to the population. Tomorrow in the Soviet they are looking at the school's report. After
attending the lesson, we will go there. The lesson keeps going on in the classroom. After
having questioned the children, the teacher gives them a mark. Outside the snow is starting to
fall. The sun has quite come out. It is starting to get ark. Our child has quite fallen asleep. I
read a bit and also fell right to sleep. In the morning, having got up, dressed, and washed, ate.
After having eaten, they all went here and there. My father is currently cleaning the snow
outside. The snow continues to fall. Having taken my bag in my hand, I continued to walk to
school. Which book are you starting to read there? Where did my book disappear to? After
having come from school, what are you doing? That boy is sitting to write a list of what?
Where has this child put the pencil? Where are you (pl.) getting ready to go?
79.4. Complete the sentences
Мунньахха бараары гыннылар.
Сайаана кэмпиэт сиэн эрэр.
Кинилэр сүүрэ турдулар.
Самыыр түһэн хаалла.
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Кэскил кэлэн баран утуйда.
Председатель отчуоттаан баран олордо.
Ат моркуобу сиэн кэбистэ.
Рабочай үлэлээн эрэр.
Көтөр мин илиибин ытыраары гынар.
Отчуоту көрөн баран бары дьиэҕэ бардылар.
Биһиги оту баайан кэбистибит.
Оҕо оонньоон эрэр.
79.5. Compose sentences
Ыт эти сиэн эрэр.
Ынах хороҥҥо киирэн хаалла.
Кутуйах үүтү иһэн кэбистэ.
Оҕо киинэҕэ баран эрэр.
Дьоннор килиэби сиэн кэбистилэр.
Оҕолор үлэлии баран хаалылар.
Ынах оту сиэн эрэр.
Мин кыратык үлэлии түстүм.
Эн мэлдьи оонньон тахсаҕын.
Кини кыратык ааҕа түстэ.
Биһиги мэлдьи суруйа турабыт.
Эһиги кыратык ыйыта түһэҕит.
Кинилэр мэлдьи бара тураллар.
79.6. Compose sentences
Бүгүн кулуупка мунньах буолуоҕа. Бастаан председательи уонна секретары талыахтара.
Онтон Совет председательэ отчуоттуоҕа. Кини Совет үлэтин туһунан кэпсээтиэҕэ.
Киниэхэ элбэх боппуруостары биэриэхтэрэ. Онтон тыл ылан кинилэр саҥарыахтара.
Секретар уурааҕы ааҕыаҕа уонна бары куоластыахтара. Оскуола Совекка көмөлөһөр.
Кини сырдатыы үлэтин ыытар. Оскуола оҕолоро кулуупка үлэлиилэр. Кинилэр араас
куруһуоктарга сылдьаллар.
Эн мунньахха барыаҕыҥ дуо? Эн мунньахтан кэлэн баран тугу гыныаҕыҥ? Эн киинэҕэ
барыаҕыҥ дуо? Эһиги билигин ханна бараары гынаҕыт? Ол уол тугу ааҕаары гынар?
Эн манна кыратык олоро түһүөҕүҥ дуо? Чэйдэ ис! Миигин кытта кэпсэтэ түс!
Бэргэһэҕин устан кэбис! Үлэлии туруҥ! Ааны сабан кэбиһиҥ! Ким онно үлэлээн эрэр?
Эһиги бу бурдугу ханна тиэйэн эрэҕит? Хаар түһэ турар дуу, суох дуу? Бу аты ким
таһааран кэбистэ?
80.1. Translation
1. November, December, January, February, and March are winter months. In April the first
birds come. In May people go duck-hunting and goose-hunting. On the fifteenth day of May
in one night I killed two ducks. In June the children go swimming. In July it is terribly hot. In
August, having picked berries, we eat [them]. Once in the summer a great rain fell for three
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days. The people who are working on the grass are resting there. At the harvest we work each
day for fourteen to sixteen hours.
2. This is a prosperous, large sovkhoz. It has many cows to milk, horses to harness, and
various machines. In the pasture the sowing machine, the reaping machine, and the comines
are working. In the meadow the mowing machine and the haymaking machine are working.
This year the sovkhoz's harvest is good. It organizes its work well. There are many first-class
workers on the sovkhoz. Discipline at work is good. The people are not late, they do not let
the day slip by. All the people receive a lot of products and money. At the harvest I mow the
grass. In the heat the moist hay dries quickly. The men stack the hay and toss it. At the harvest
they practice socialist competition widely.
3. In our region the population lives on harvesting grain and breeding cattle. These are its
principal professions. There are some workshops and hospitals in the region. The regional
Soviet organizes the life of the whole region. The Soviets of the villages make reports to it,
and take directions from it. It corrects work mistakes, and indicates insufficiencies. In the
population the clubs and schools conduct various [sorts of] enlightening labor. In that school
the teachers help a great deal.
80.2. Vocabulary review
Nouns
Time
сыл, тохсунньу, олунньу, кулун тутар, муус тутар, ыам ыйа, бэс ыйа, от ыйа, атырдьах
ыйа, алтынньы, сэтинньи, ахсынньы, хонук, нэдиэлэ, мүнүүтэ, сөкүүндэ, бириэмэ
Life on the sovkhoz
үүнүү, нуорма, хаачыстыба, бородуукта, харчы, бириэмийэ, бугул, түүтэх, куолас,
куоталаһыы, обуос, кии, тиэйии
Communal life
нэһилиэнньэ, идэ, бурдук үүнэрии, сүөһү, киин, нэһилиэк, былаах, сайабылыанньа,
ыспыраапка, мунньах, уураах, быыбар, испииһэк, бэбиэскэ, хартыына, бырааһынньык,
биэчэр, дакылаат, кулууп, саала, куруһуок, үҥкүү, боротокуол
Other
ирбэт тоҥ, дэлби тэбии, түүлээх, кыһыл көмөс, хорҕолдьун, айылҕа каһа, оттук, ойбон,
туттар сэп, эмчит, сурук, алҕас, ыччат, ырыа, оонньуу, билиэт, биллэрии, боппуруос,
ыйытыы, итэҕэс
Adjectives
хараҕа суох, күүстээх, үөрэхтээх, бастыҥ, туйгун, бэрт, маҥнайгы, кураанах, инчэҕэй,
сүрүн, оройуоннааҕы, хаһаайыстыбаннай, маассабай, сырдатыы
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Verbs
аһара толорор, сүбэлээ, көтүт, хойутаа, өлөр, киир, ук, бугулаа, харбаа, куур, тас,
өрөмнүөннээ, хайыт, сынньан, сылай, салай, үүнээр, көннөр, отчуоттаа, бэрэбиэркэлээ,
үҥкүүлээ, киэргэт, тал, ыйыт, куоластаа, сыаналаа, ый
80.3. Grammar review
1.1.
хойутаа- хойутуур, хойутаабат; хойутаабыт, хойутаабатах
сүбэлээ- сүбэлиир, сүбэлээбэт; сүбэлээбит, сүбэлээбэтэх
оттоо- оттуур, оттообот; оттообут, оттооботох
төлөө- төлүүр, төлөөбөт; төлөөбүт, төлөөбөтөх
көтүт- көтүтэр, көтүппэт; көтүппүт, көтүппэтэх
ыыт- ыытар, ыыппат; ыыппыт, ыыппатах
хайыт- хайытар, хайыппат; хайыппыт, хайыппатах
тас- таһар, таспат; таспыт, таспатах
сынньан- сынньанар, сынньаммат; сынньаммыт, сынньамматах
сылай- сылайар, сылайбат; сылайбыт, сылайбатах
үөскэт- үөскэтэр, үөскэппэт; үөскэппит, үөскэппэтэх
бэчээттээ- бэчээттиир, бэчээттэбэт; бэчээттээбит, бэчээттээбэтэх
бугуллаа- бугуллуур, бугуллаабат; бугуллаабыт, бугуллаабатах
үүннэр- үүнэрэр, үүнэрбэт; үүнэрбит, үүнэрбэтэх
көннөр- көннөрөр, көннөрбөт; көннөрбүт, көннөрбөтөх
киэргэт- киэргэтэр, киэргэппэт; киэргэппит, киэргэппэтэх
ый- ыйар, ыйбат; ыйбыт, ыйбатах
1.2.
1. Хойутуур рабочайы накаастаатылар / On punissait le travailleur qui était en retard.
2. Үөрэнээччигэ сүбэлээбэт учуутал сүрэҕэ суох / Le professeur qui ne donne pas de
conseils à l'étudiant est paresseux.
3. Оттубут оһоҕум билигин бэрт ичигэс / Le poêle que j'ai allumé est maintenant très
chaud.
4. Эйиэхэ төлөөбөтөх иэһим эйиэхэ биһиги доҕордоһуубутун түһэрэр / Ma dette nonpayée envers toi compromet notre amitié.
5. Дьахтар көтүтэр массыынанан үлэлиир / La femme travaille avec le crible à menue
paille.
6. Оту бугуллаабат отчуттар ходуһаҕа утуйар / Les faneurs qui ne mettent pas le foin en
meules dorment dans le champ
7. Ыыппыт суругум Москваҕа тиийдэ дуо? / La lettre que j'ai envoyé, est-elle arrivée à
Moscou?
8. Хайыппатах тоһоҕом ханна эрэ баар / Le clou que je n'ai pas enfoncé est ici quelque part.
9. Оту таһарым ыарахан / C'est dur de porter du foin (“Mon porter du foin est difficile”)
10. Сынньаммат рабочай элбэх харчыны үлэлээн ылар / Le travailleur qui ne se repose pas
gagne beaucoup d'argent.
2.1.
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куоластаа- куоластыы, куоластаан, куоластаары
бэрэбиэркэлээ- бэрэбиэркэлии, бэрэбиэркэлээн, бэрэбиэркэлээри
оонньоо- оонньуу, оонньоон, оонньоору
сыаналаа- сыаналыы, сыаналаан, сыаналаары
ыйыт- ыйыта, ыйытан, ыйытаары
тал- тала, талан, талаары
тиэй- тиэйэ, тиэйэн, тиэйээри
көр- көрө, көрөн, көрөөрү
бул- була, булан, булаары
кэт- кэтэ, кэтэн, кэтээри
тут- тута, тутан, тутаары
эрбээ- эрбии, эрбээн, эрбээри
хайыт- хайыта, хайытан, хайытаары
сынньан- сынньана, сынньанан, сынньанаары
тэрий- тэрийэ, тэрийэн, тэрийээри
сот- сото, сотон, сотоору
куоталас- куоталаһа, куоталаһан, куоталаһаары
суун- сууна, суунан, суунаары
2.2
1. Оскуолаҕа куоластыы бардыбыт. / Nous sommes allés à l'école pour voter
2. Тэтэрээти бэрэбиэркэлээн учуутал үөрэнээччиҕэ биэрдэ. / Ayant corrigé le cahier, le
professeur l'a rendu à l'étudiant.
3. Оҕолор таһырдьа онньоору бардылар. / Les enfants sortaient dans la cour pour jouer.
4. Саҥа председательи тала олороллор. / Ils s'asseoient pour choisir un nouveau
représentant.
5. Оту тиэйэн ат сынньанна. / Ayant transporté le foin, le cheval se reposait.
6. Ойуурга көтөрдөрө көрөөрү бардыбыт. / Nous sommes allés dans la forêt pour voir les
oiseaux.
7. Ойуурга сүтэрбит ыттын була бардылар. / Nous sommes allés dans la forêt pour trouver
mon chien perdu.
8. Сону кэтэн Сайаана дьиэтэн таҕыста. / Ayant mis son manteau, Sayaana est partie de la
maison.
9. Рабочайдар дьиэни тутаары маһы тиэйдилэр. / Les travailleurs transportaient du bois
pour construire une maison.
10. Сиэркэлэ иннигэр кини сууна турда. / Elle se lavait debout devant le miroir. / She stood
and washed in front of the mirror.
3.
Ынах аһаан эрэр. / La vache a commencé à manger.
Мин утуйан хааллым. / Je me suis completement endormi.
Умнан кэбистим бүгүн экзамен буолар. / J'ai completement oublié qu'aujourd'hui il y a un
examen.
Мин түүн суруйан эрэбин. / Je continue à écrire la nuit
хаал
Аччык оҕо отон сиэн кэбистэ. / L'enfant affaimé dévorait les baies.
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Мин түүн үлэлии турабын. / Je persiste à travailler la nuit.
Мин тоҕонохпор чэр баар, көрө түс! / J'ai une cicatrice sur mon coudre, regarde!
Совет председательи саҥаран турда. / Le représentant du Soviet ne cessait pas de parler.
Кэпсэтэ түстыбыт. / Nous avons bavardé un peu.
Аһаары гынаҕын дуо? / As-tu envie de manger?
Поезд бараары гынар. / Le train est en train de partir.
Биһиги куоракка массыынанан бараары гынабыт. / Nous sommes en train de partir à la
ville en voiture.
Мин утуйаары гынным. / J'étais sur le point de m'endormir.
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