
1-дии баал, отгон сыыһа буоллаҕына баал бэриллибэт. В8 сорудахта- 
ра 4 баалга дылы сыаналанар.

Үлэ үһүс чааһа биир сорудахтаах (CL, бу - суругунан үлэ (өйтөн 
суруйуу). Өйтөн суруйуу 23 баалга диэри сыаналанар.

2012 сыллааҕы 11 кылааска саха тылыгар уонна 
литературатыгар БКЭ үлэтин холобура

1 Вариант
Саха тылыгар уонна литературатыгар биир юлим экзаменьш (БКЭ)

сорудахтара

1 чааһа
А1. Бэлиэтэммит тылы быһаар. Кыһыҥҥы тымныыга тумнас- 

тан-тууйуллан сыппыт cup-дойду холкутук үөһэ тыыммыт, уоскуйбут, 
кэнээбит.

1. холб^у тыл
2. паараласпыт тыл
3. сомоҕо домох
4. киирии тыл

А2. Уос, айах аһаҕас дорҕоонноох тылы бул.
1. халыйталаан
2. эмискэччи
3. бырдааттыы
4. үрдээн

АЗ. Бэлиэтэммит тылларга элбэх ахсаан суолталааҕын бул.
1. Ыччат — норуот кэскилз.
Ж Уая о^ону иитии уратылаах.
3. Киһи биирдэ олорор.
4. Сахар, сэргэ ытык бэлиэ буолар.

А4. Көмүс күһүн диэн тыл сити мин үөскээбит ньыматын ый.
1. тардыылаах
2. салайыы
3. сыстыы
4. сөпсөһүү



А5. Эргэрбит тыл кэккэтин бул.
1. кылыы, кымыс
2. кылыс, кыһыах
3. ал ah а, алаас
4. кинээс, күтүөт

А6, В5-В8 сорудаҕы толорууга текст.
(1)Сатаан кэпсэммэт, кыайан хоһуйуллубат кэрэ Талба өрүс кил- 

биэнтэх уутун тэлгэтэн нэлэһийэ устар. (2)Дьарҕаа таас үрэҕэ ууну 
курдаттыы дьэрэлийэн көстөр.(З) Оол ыраах, үөскэ, сыалыһар малаа- 
рыцныы сылдьан, эмискэччи тарас-хаптас гынна. (4.)Ууга симэлийэн 
хаалла. (5)Ол иһин даа!.. (6) Үрдүнэн биот балык мөһүллэн нээн, ха- 
лыйталаан ааста эбээт. (7)Үөскэ үрүц көмүс кыымнар күлүмүрдэ- 
һэллэр. (8 )Ити күн уота ууга оониъуур. (9)Унуоргу эмпэрэ кытыыны 
булдьурхай төбөлөөх иирэ талах модьоҕолоон турар. (Ю)Ол күлүгэр 
уу күөх баархат курдук хамсаабакка мөлбөйөр, өссө хойууга дылы.
(11)Ол үрдүнэн тиһилик мөҥүөн хайалар халлааҥҥа үөмэхтэсхшттэр.
(12)Хайалар үрдүлэринэн түгэҕэ биллибэт баай хара тыа, сынаһала- 
на-сыҥаһалана, үрдээн өрөһөлөнөн тахса турар.

(1.ЭТИИГЭ бэлиэтэммит даҕааһын аат үөскээбит ньыматын ый.
1. киирии тыл уларыйыыта
2. тыл ханыылаһыыта
3. күүһүрдэр эбиискэ
4. сыһыарыы көмөтүнэн

А7. Үс сыалай биэс дэһээтэй ахсаан аат арааһын быһаар.
1. кэрискэ
2. үллэһик
3. барыллааһын
4. бытархай

А8. Сарсыарда күн күлүмүрдүү умайан тахсан эрдэҕинэ, Күүдэпчимэ 
эбэ арҕаа саҕатыгар киһи-сүөһү бөҕө тоҕуоруйар. Бу баһылатыылаах 
холбуу этииттэн салаа чааһын арааһын быһаар.

1. кэм суолталаах
2. миэстэ суолталаах
3. буолуу суолталаах
4. тэн’ниир суолталаах
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А9. Ньиргиэрдээх бүтэй дорҕоон кэккэтин ый.
1. дь, б, г, д
2. ч, ҕ, к, һ
3. п, г, һ, ҕ
4. б, т, с, д

А10. Араарыы түһук (падеж) сыһыарыылаах аат тылы бул.
1. саҥа салалта
2. өрүс арыыта
3. албан аатта
4. оһох уота

All. Бэриллибит тиэкис стилин быһаар.
Мин саха тылын уонна литературатыи салаатыгар үөрэххэ тутта- 

рарга маннык докумуоннары биэрдим:
1. орто үөрзх аттестата
2. үлэттэн характеристика
3. доруобуйа туһунан справка
4. 4 хаартыска
Көрдөһүүлэзх М.Иванова 2011 с., от ыйын 1 күнэ.
1. араспьшска
2. сайабылыанньа
3. дэбиэринэс
4. ыспырааика

А12. Тыаҕа бочугурас бычыгырыыр, охтубут тиит анныттая куобах 
ойон тахсар, кулгаахтарын сиһигэр сыһыары тупубутунан, ууна-утары 
түһэр. Бэлиэтэммит тьиглар этиигэ ханнык чилиэн буолалларын 
быһаар.

1. туһаан, быһаарыы
2. толоруу, кэцсиирэ
3. быһаарыы, сиһилии
4. туһаан, кэпсиирэ

А13. Ким иннин тымтыктанан көрбүтэ баарай?! Бэриллибит этии 
арааһын быһаар.

1. күүһүрдүү этии
2. риторическай ыйытыы
3. сэһэн этии
4. ыйытыы этии
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А14. Аат тыл -тт халыыптаах элбэх ахсаанын таба суруллубут кзккэ-
Т М Н  Ы Н .

1. уолаттар, кыргьгггар
2. эмээхсиннэр, одонньоттор
3. моонньоҕоттор, оройуоттар
4. хотуттар, ойуутгар

А15. Хоһоон кэрчигэр бэлиэтэммит ситами быһаар.
Төрөөбүт төрүт тыл
Сөрүүн яшинк курдук 
Сүрэҕи-быары сөрүүргэтэр.
1. холбуу тыл
2. тэҥыэбил
3. ханыылыы тыл
4. сомоҕо домох

А16. <<Үчүгэй Үедүйээн» айымньы жанрын быһаар.
1. остуоруйа
2. үһүйээн
3. олонхо
4. кэпсээн

А17. А.Е. Кулаковскай суруйбут айымньытын бул.
1. Дьол икки сор икки
2. Өрүс бэлэхтэрэ
3. Кыһыл Ойуун
4. Кыһыл өрт

А18. «Твревбүт дойду» айымньы авторын ый.
1. Ойуунускай
2. Семен Данилов
3. Алампа
4. Күндэ

А19. «Саниьыар санаам сэргэтэ» айымньы авторын быһаар.
1. Далан
2. Тумат
3. Кындыл
4. Умсуура
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А20. «Бу Лена» хоһоон автора.
1. Эллэй
2. Ойуунускай
3. Абаҕыыныскай
4. Сметанин

А21. Н.Д. Неустроен комедиятын булан суруй.
1. Кукаакы Кулуба
2. Оҕоҕо баҕарбыт
3. Нууччатымсыйбыт
4. Күөх Көппө

А22. Ханнык герой «Төлкө» роман персонаһа буолбатын быһаар.
1. Бадаайкын
2. Сүөдэркэ
3. Сүөкүлэ
4. Уйбаанча

А23. «Өлүөнэ өрүс» ханнык суруйааччы маҥнайгы айымньыта буо- 
ларый.

1. Амма Аччыгыйа
2. Суорун Омоллоон
3. Өксөкүлээх Өлөксөй
4. Эрилик Эристиин

А24, В1-В4 сорудахтары толорууга быһа тардыы.
Хотон-хотон мунунан 
Хородор муостааҕы 
Хотуулаахтык холбооттообут,

Сыһыы-сыһыы мунунан 
Сысна сиэллээҕи 
Сыталлаахтык сырыырҕаппыт...

Хара харах харахтаабатах,
Хаптаҕар кулгаах истибэтэх 
Халыан элбэх харчылаах;

Икки атахтаах
Ситэн сэрэйбэтэх
Иирбит элбэх харчылаах киһи...

«Кэччэгэй баай» айымньы жанрынан арааһын быһаар.
1. философскай
2. сатирическай
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3. гражданский
4. политическай

А25. «Көмүстээх үрүйэ» сэһэн тематын табатык эт.
1. колхозтааһын
2. промышленность
3. репрессия
4. революция

А26, Омоним рифманан суруллубут поэма авторын ый.
1. Иван Арбита
2. Макаар Хара t
3. Дьуон Дьанылы
4. Амма Аячытыйа

А27. Сюжет өйдөбүлүн быһаар.
1. событиялар тиһиликтэрэ
2. геройдар кэпсэтиилэрэ
3. айымньы тутула
4. айымньы сэһэргээһинэ
А28. «Үлэһит ырыата» айымньы суруллубут сыла.
L 1930
2. 1917
3. 1912
4. 1910

А29. «Дьол икки Сор икки хары харыттан харбыалаһан сылдьаҕыт»
диэн этии уус-уран ньыма ханнык көрүҥэ буоларын быһаар.

1. метафора
2. тэкгнэбил
3. тыыннаадьшсытыы
4. эпитет

АЗО. Бу суруйааччылартан репрессияламмыт ким буоларын ый.
1. Афанасий Уваровскай
2. Кузьма Гаврилов
3. Николай Неустроев
4. Дьуон: Дьанылы

2 чааһа
В1. Бэриллибит быһа тардыы авторын ый.
В2. Бэриллибит быһа тардыы суруллубут ньыматын быһаар.
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