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Лаху — спільний залік  

Слова мови лаху розпадаються на склади, що мають таку будову: 

приголосний (можливо, нульовий) + голосний із (можливо, нульовим) тоном. 

Слова впорядковуються спершу за початковим приголосним; якщо він однаковий — то за 
голосним; якщо і голосний такий самий, то за тоном; у випадку, якщо однаковим виявився 
увесь перший склад, то впорядкування відбувається за другим складом і т. д. 

Алфавітний порядок приголосних, голосних і тонів є таким: 

Приголосні  Голосні  Тони 

нуль, 
қ, қх, к, кх, ґ, ң, ч, чх, дж, 

т, тх, д, н, п, пх, б, м, 
х, г, ш, ж, ф, в, 

л 

 
а, 

і, у, е, о, ɛ, ɔ, 
и, ə 

 
нуль, 

а́, а̂, а,̀ а̄, 
а̂’, а’̀ 

Порядок приголосних можна охарактеризувати таким чином: 

1. Список починається з нульового приголосного, тобто фактично голосні передують 
приголосним. 

2. Спершу йдуть проривні, африкати та носові, впорядковані за місцем творення: від 
найбільш глибоких — увулярних — қ і қх до губних п, пх, б, м). Для одного й того 
самого місця творення першим іде глухий звук, далі його придиховий відповідник, 
потім — якщо є — дзвінкий, а останнім — коли є — носовий. 

3. Далі подібним чином впорядковано щілинні звуки: за місцем творення, а коли місце 
творення однакове, то за дзвінкістю. 

4. Замикає список звук л, який не можна віднести до жодної з попередніх категорій. 

Порядок голосних має такі властивості: 

1. Першим є голосний низького підняття а. 

2. Далі — голосні переднього та заднього рядів в порядку від високих до низьких; серед 
двох голосних однакової висоти першим іде передній голосний, другим — задній. 

3. Завершують список голосні середнього ряду: спершу високий и, далі середнього під-
няття ə. 

Порядок тонів опишемо на суто графічному рівні: 

1. Спочатку йде нульовий тон, тобто літера без позначок. 

2. Далі маємо серію надрядкових знаків: угору, вгору-вниз, униз, рівно. 

3. Останні по порядку тони утворено двома з цих же надрядкових символів (угору-вниз 
і вниз), але додатково з апострофом після голосного. 



 

 

Завдання 1, початок: 

№ Назва тварини  № Назва тварини 

18б аґɔа̀лHп́ɛ ̀  35б ча̂’кхɛвѝ 

26б ача́ңа̂’  12б чѐ 

52а а́чѐқа̄  44б чоңɛ’̂ 

30б а́пɔч̂Hқ́а̂қа̂  34б чɔң̂а̂’ɛ́ 

23б а́пха’̀ңа̂’  2а чи̂ 

27а Hќа̂’Hм́у ̂  44а чхуң̂а̂’ 

30а у́пхуу́на̂’ңа̂’  34а чхуп̂ɛ́ңа̂’ 

23а у́мɛ ̂  2б чхум̂əқ̂ɔ’̀ 

27б ɛ́ɔп̀а  31б чхи 

18а ɔ́қа̄ңа̂’нɔма  35а джам̀ə ̂

26а ɔ́қа̄жɛм̀Hт́ɔ̄  12а джа̄мə́қɔ̄ 

52б қха̂’ча́пу́гɔ’̂  41б джѝ’пхима 

4а ка́ко̄  6б та́ма ̀

48б кHќо̄ло̂  13б тɔтɔɛ́ 

38а кHќо̂’ло̂’  40б тɔ́тəв̂ѝ 

46а кхɔ̄тɔ̄  22б тɔп̀ɔ ̂

32б кхи́жӣ  19а даш̀ɔ̄ 

43а ґун̂і  40а налу́пH’̀ 

46б ґуп̂хима  22а ну ̂

32а ґɔп̂ул̀ɔ’̂  19б ну’̀і 

43б ґɔл̀ɛқ̂а̄  41а пакɔ̄ла́ 

4б чақ̀а̄шу́ні  6а пада̂қо̄ 

48а чак̀хɔпе  13а пана́тɔ̄ 

38б чап̀хи̂ту ̂  51б палу’̂ 

31а чаг̀а̂’ки̂нуб̀ɛ ̀  1б палома 
 

  



 

 

Завдання 1, продовження: 

№ Назва тварини  № Назва тварини 

15б па̄ко̂’  14а гəлəпхи 

29а пHќо̄ло̂  21а шічи̂ 

47б пу́гɔ’̂мɔ’̀шӯ  49б ше 

37а пуч̂хӣлɔ’̀  14б шɛш̂H̄ңа̂ 

29б пуш̂ɛ̄ма  21б ши̂’та̂’ңɛ’̂ 

47а пуф̂а̄  49а ши̂’та̂’жɛ ̀

37б пут̀Hқ́ɛ’̂  42а фа̂’кхо̂’ 

51а пɛқ̂о́лɛ’̀  9б фа̂’джɔл̀ɔ́ 

1а пɛп̂əлə  24б фа̂’пɛ́ 

15а пɛг̂ул̀і  7б фа̂’пхHв̂а̂қɔ ̀

17а пɛ̄чи̂  39б фа̂’шаґɛ́ 

28а пə’̀фу ̂  10б фа̂’шӯ 

50а пхо’̀қо̄ло̂  36а фа̂’ла’̀пху’̂ 

5а пхи̂ла̂  25б фHќо̂’ма 

16а мут̂хɛ’̂қхɛқ̂у́  20а ва̂пум̂а 

3б мɛ́мӯчHґ̀əлə  36б ва’̀қхɛп̂ɛ ̂

5б мɔ’̀ңа̂’па  25а вѐ 

16б мɔ’̀на̂’  20б вѝчɔ́нɛ’̂ 

3а ха́мɔ’̀  7а вѝнɔмɛ̄ні 

17б хHќо̂’ма  39а лашо 

28б хɛ́хəма  10а ла̂ґа’̀ 

50б хɔва’̀  11а ла̄қо’̀ 

42б гɔм̀ɛ́қу  45б лɛ́ңа̂’ 

9а гɔ’̀  8б лɔтӯма 

24а гѝджӣңа̂’на̂’ма  33а лɔ̄ 
 

  



 

 

Завдання 2: 

№ Назва рослини  № Назва рослини 

14 апу́  8 нɔ’̂нɔ́ 

33 авɛ ̂  4 пHч̀ɛ ̀

25 а́пɔ ̂  22 пHп̀а̄ɔ̄ 

36 а́пхѐ’  11 пуч̂хɔ 

38 H̄пху  5 пха̂’кхɛ’̂ 

48 ɔт̀е  17 пха’̀ку́чɛ ̀

44 қɔпхɛши̂’  16 пхо’̀шH̄ 

27 қхɛн̂ум̀а  46 пхɛж̂ɔч̂ɛ ̀

10 ка́шо̂’че ̂  21 би̂нічɛ ̀

1 кха̂’дɔч̂ɛ́  6 ма́кучɛ 

13 кхи̂жи̂  32 ма’̀ңɔ’̂шH̄ 

45 ґɔ ̂  47 мə̄ча̄ 

39 ңа̂’ɛ́ши́ве’̂  20 ха́пиджібɔ 

31 чаш̀H̄  40 хугɔ ̂

19 чочɛ ̀  30 га̂ 

15 чхуп̂H ́  12 гɔч̂а́о̄ 

23 чхѐ’пɔн̂ɛ’̂  35 шама 

9 чхо’̀  37 ша́ла̂ 

43 джа’̀  34 жаа̂’ 

50 томə ̂  24 жи̂хɔ́ма 

42 тɔ́кɔчɛ ̀  3 фа̂’кхо̂’ве’̂ 

28 тɔ́тəм̂у ̀  29 ва̂ 

49 тхɔн̂а̂’  18 ве’̂ 

26 тхɔм̂əш̂H̄  7 ла ̀

41 дан̀еч̂ɛ ̀  2 лɔ́кха̂ 
 


