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Киириитэ: 



 

Литератураны чинчийии 

 Чабырҕах суолтатын,уратытын үөрэтии 

Оҕо дьоҕура сайдарыгар чабырҕах күүьун 

тылын быьаарыы 



 Чинчийии обьега 

 Чабырҕах иитэр –үөрэтэр суолтата 

 Чинчийии предметэ 

 Саха чабырҕахтара оҕолорго аналлаах. 

Практическай туттуллуута 

Оҕо төрөөбүт литературатыгар интириэс 

үөскэтэр сахалыы сайаҕастык санара-иҥэрэ 

улаатарыгар наадалаах. 

 

 



 Сүрүн чааьа 

 Чабырҕах өйдөбүлэ. 

 Чабырҕах – саха норуотун тылынан уус-
уран айымньы буолар.Чабырҕах хоһооҥҥо 
маарыынныыр,түргэнник лабырыгаччы 
этэҥ толоруллар. Быыьыгар дэгэрэн 
ырыалаах буолар сөп, кээмэйэ араас 
буолар. 

 Чабырҕах туһунан ырытыылары саха 
биллиилээх фольклориһа Г.У.Эргис 
“Очерки по якутскому фольклору” 
кинигэтигэр баар. 



 Георгий Устинович Эргис чабырҕаҕы этэр. 

Чабырҕах – сүрүн  анала, норуот олоҕун –

дьаһаҕын ханнык эмэ күлүү өттүлэрин 

саралааһын,күлүү-элэк гыныы. 

Онтон Мария Герасимова –Сэҥээрэ маннык 

диир 

Саха мындыр буоларыгар 

Саха булугас буоларыгар 

Саха тыла сайдарыгар,саха тыына уһууругар 

Чабырҕах туһалыа. 

 

 



 Чабырҕах иитэр, үөрэтэр өрүттэрэ. 

 Чабырҕах –оҕону иитэр ис суолтата олус 

дириҥ.Сытыы тыллаах,көрүдьүөс да 

киһини эмиэ да күллэрэр, эмиэ да хомотор 

тыллаах-өстөөх буолар. Итэҕэс өруттэри 

истэн оҕо сыыһаларын көннөрүнэр уонна 

сырдыкка кэрэҕэ тардыьар.  Холобур 

 Аппыт айаҕа үөлэс, 

 Этиһиик Маарыйа, 

 Бэрээдэгэ суох оҕо туьунан уо.да.а. 



Оҕо дьоҕурун сайыннырыы оруола- 

чабырҕах. 

 Чабырҕаҕы хоһоон курдук 

ааҕан,ыллаан,араастык хамсанан,сирэй-

харах туттан толоруохтааххын ,ол иһин 

уустук, киһиттэн туспа дьоҕуру, сатабылы 

эрэйэр. 

Тылы эрчийии тылы айах иһигэр 

үөһэ,аллараа токурутуу, ыстааһын, уҥа, 

хаҥас хамсатыы ,тылы бэлэс диэки 

иьирдьэ анньыы 



Маннык эрчийиилэр чуолкайдык ыраастык 

санарарга, үөрэнэргэ олус туьалаах. 



        Ыйдар  Yлэ корунэ Ис хоьооно 

Алтынньы Бэйэни билиһиннэрии  Сиэр-майгы –жанр нөкүө билсии. 

Сэтинньи  Тыл оонньуулара - Бэһиэлэй дорҕооннор 

Ахсынньы Ахсаан чабырҕаҕын 

билиьиннэрии 

-ахсаан чабырҕаҕын нөкүө ,оонньуулар таайыылар 

Тохсунньу Чабыр5ах- саха норуотун 

тылынан саамай сытыы 

сатиристическай формата- диэн 

ойдобулу биэрии. 

Чабыр5ахтары билиьиннэрии, этэргэ уорэнии, холонуу. 

Чабыр5а5ы о5о сыана5а тахсан лабыр5аччы, араастаан 

туттан-хаптан ис хоьоону толоруу. 

Олунньу Сиэр –майгы жанрын  Эрчиллии ,толоруу, хамсаныы.Оруолунан толорон 

оонньуу. 

Кулун тутар Оьуохай-фольклор сурун 

корунэ буоларын о5олорго  

ойдобулу биэрии,  

билиьиннэрии. 

Орто болох о5олоругар оьуохай хаамыытын толорорго, 

оьуохай тылын утуктэн ыллыырга, оьуокайы таьаарарга 

уорэтии,холонуу. 

Муус устар  Норуот ырыата. О5олорго норуот ырыатын билиьиннэрии- « Оьуор 

ункуутэ», « О5о- о5о эрдэххэ».  

Ыам ыйа О5о ыьыа5а Улэ тумугэ-нэьилиэккэ тахсыы..күрэхтэргэ кыттыы. 



Түмүк 

 Чабырҕах оҕо – билиитин толкуйдуур 

дьоҕурун, ситимнээх саҥатын сайыннарар, 

бэйэ алҕаһын итэҕэһин көннөрөргө 

туоратарыгар көмөлөһөр. 

 Чабырҕах нөҥүө оҕо, айар дьоҕура тыла-

өһө сайдар. 

 Чабырҕаҕы толоро үөрэммит оҕо тыла-өһө 

чуолкай буолар. 
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 Региональнай НПК Тыл бараммат баай. 

- Номинация Лучший образ – Алексеева 

Дайаана 

- -Номинация лучший исполнитель Чыыбы-

чаабы чабырҕах өйтөн ааҕыы –Черепанова 

Омалия 
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