Саха литературатын биир бастакы биллиилээх
кэпсээнньитэ, очеркиһа уонна драматурга
Герасим Дмитриевич Бястинов-Бэс Дьарааһын
төрөөбүтэ 115 сылыгар аналлаах
кэтэхтэн республиканскай литературнай
викторина

Викторина ыйытыктара
1.Хоһоону салҕаа, айымньы аатын ый.
Суруйар хоһоонТуойар тойук
Тугун да билбэккэ,
Оҥоро сатаан
Ончу суруйбаккын
_______________
_______________
_______________
______________
2. “... ол быыһыгар истэн ыллаахха таһырдьа тыал тыаһа, арыт ыһыытаан
эрэр курдук кыһыгырыы, арыт ытаан эрэр курдук иэйэр, арыт кыыһыран эрэр
курдук киҥинэйэр...”
Бу ханнык айымньыттан быһа тардыыный?
3. Бэс Дьарааһын ханнык сахалыы тыллаах хаһыат редакциятыгар, хас
сыллаахха үлэлээбитэй?
4. “Миитэрэй оҕо үөрэммитэ” кэпсээн кимиэхэ анаммытай?
5. 1928 сыллаахха тахсыбыт суруйааччы бастакы кинигэлэрин ааттара.
6. “Таҥха” комедиятыгар суруйааччы урукку хаалынньаҥ олох ханнык
көстүүтүн ойуулаабытай?
7. Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын аата ханнык тэрилтэҕэ, хас сыллаахха
иҥэриллибитэй?
8. Бу өйдөбүнньүк ханна баарый? Автора имий?

9. Таатта улууһа төрүттэммитэ 100 сылыгар анаан тахсыбыт “100 сыл,
100 суруйааччы” кинигэҕэ маннык тыллардаах ханнык хоьооно киирбитэй?
Сааскы чыычаах кэриэтэСаҥа ырыаһыттар биһиги
Чахчы кырдьыгы көрүөхпүт,
Чахчы кырдьыгы этиэхпит.
10. Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын “Таллыллыбыт айымньылар” кинигэтэ
хас сыллаахха уонна ханнык издательствоҕа тахсыбытай?
11. Бэс Дьарааһын Уолба оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан саха
литературатын төрүттэспит талааннаах драматург, классик суруйааччы
литературнай куруһуогар дьарыктаммыта. Ол ким этэй, куруһуок аата .
12. “... Как истинному национальному поэту А.Кулаковскому удалось
создать свою школу. К его ученикам и продолжателям в области поэзии
принадлежат А.И.Софронов, П.Оросин, Г.Бястинов, В.Попов и многие другие.”
- диэн ханнык биллэр суруйааччы бэлиэтээбитэй, ханна бэчээттэммитэй?
13. Герасим Дмитриевич хас сааһыгар Чычымах оскуолатыгар үөрэнэ
киирбитэй?
14. “Бойобуой” диэн очерк, кэпсээн ньыматынан суруллубут ромаҥҥа
Таатта ханнык нэһилиэгин олоҕо ойууламмытый?
15. “Бойобуой” роман сүрүн геройдарын прототиптара кимнээх этилэрий?
16. Бэс Дьарааһын бэчээттэнэн тахсыбыт кинигэлэрин ааттаталаа.

Тэрийээччилэр: Таатта улууһун В.Н.Чекурова аатынан Чымынаайы
модельнай библиотеката уонна Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааһын аатынан
Чымынаайы орто оскуолатын библиотеката
Кыттааччылар: сааһыттан хаааччаҕа суох.
Больдьођо: хаһыакка тахсыбыт күнүттэн 2017 сыл ахсынньы 29 күнүгэр диэри.
Ирдэбиллэр: Эппиэт чуолкай, өйдөнүмтүө буолуохтаах. Түмүгү таһаарыга ким
урут хоруйу ыыппыта учуоттанар. Эппиэттэргитин бэчээттээн, толору
ааккытын, аадырыскытын ыйан туран Чымынаайы орто оскуолатын
электроннай аадырыһыгар (chimnaischool@mail.ru) “Викторина Бэс Дьарааһын”
бэлиэтээн ыытаҕыт.
Также все вопросы и положения можно просмотреть и скачать с официального
сайта Чымнайской СОШ по адресу: www.чымнайсош.рф

