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8 – 9 КЪЛÆСТЫ РАЦЫД ÆРМÆГ ФÆЛХАТ КÆНЫН 

Дзырдбаст
 

1. Бакæсут æмдзæвгæ. Сбæрæг кæнут уацмысы темæ æмæ идейæ.

Ирон дзырд

Абайты Васойæн

Цы удвидар5 басгуыхт нæ дзырды фарн, уастæн! – 
Мæ уарзт мын, мæ маст мын æнусты фæхаста. 
Фыстой йæ сæрмæттæ, уæд скифтæ сæ фæттæй, 
Сæ бæхты цæфхæдтæн сæ цъæхснаг цæхæртæй.

Йæ дардыл хæтæнтæ – Дон, Днепры гуылфæнтæ, 
Йæ фарны кæлæнтæ – Донбеттырты сæнттæ.
...Æвæрдтой йыл цъутта æрцæуæг хæддзутæ5, 
Цыфыддæр фыдгултæ: агуыр уа, фыдгуннтæ.

Рæхуыстой йæ арцæй, фæлвæрдтой йæ артæй, 
Æхстой йæ мæнгардæй гадзрахаты фатæй. 
Æппæрстой5 йæ хъоргъы – куыд баззайа рохы. 
Йæ цот æй фыдохы ныууагътой-иу5 рохы.

Нæ басаст ирон дзырд – куырыхонæй номдзыд, 
Тыхы бон хæстон уыд: нæ фегад нæртон цыт. 
Æхсысти фæтыгау, куы буц уыд фæрныгау. 
Къостайы цæстытæй æрттывта5 æрвыгау.

Уый ме ’лгъыст5, мæ ард у, мæ денджыз, мæ арв у. 
Хъæуы мæ йæ арфæ йæ фæтæн, йæ арфы.
Куысты уа, фæдисы – мæ монц мын, мæ рис мын
Æвзæгты цæдисы бæрзонд фарнмæ сисы.

Хъодзаты Æхсар

1) Куыд æмбарут фразæтæ: æвæрдтой йыл цъутта, фæлвæрдтой йæ артæй, 
æппæрстой йæ хъоргъы?
2) Цавæр ахаст ис поэтæн мадæлон æвзагмæ? Цæмæй бæрæг у? Ссарут тексты æмæ 
бакæсут поэты ахаст æвдисæг рæнхъытæ.
3) Сымахмæ гæсгæ, мадæлон æвзаг цавæр бынат ахсы адæймаджы царды? Уæ  
дзуаппыты спайда кæнут дзырдбæстытæй: раст зондахаст, адæмы культурæ, ра-
гон истори, фæсивæды хъомылад, монон культурæйы хæзнатæ æ.æнд.
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2. Цы зонæм нæ мадæлон æвзаджы тыххæй? Бацамонут раст хъуыдытæ. 

1. Ирон æвзаг хауы кавказаг æвзæгты къордмæ.
2. Ирон æвзаг хауы индоевропæйаг æвзæгты ирайнаг 

къордмæ.
3. Ирон æвзаджы ис бирæ диалекттæ: ирон, дыгурон, дза-

уаг, чысайнаг, туаллаг, уæллагкоймаг æмæ æнд.
4. Ирон æмæ дыгурон диалекттæ аразынц иумæйаг ирон æвзаг. 
5. Не ’взаджы дыууæ диалекты ис хицæн ныхасыздæхтытæ.
6. Не ’взаджы фыццаг грамматикæ фыст æрцыдис мин фарастсæдæ æвддæсæм азы. 
7. Фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг рацыдис мин авдсæдæ нæуæдз æстæм азы 

Мæскуыйы.
8. Нырыккон ирон æвзаг равзæрдис скифаг æмæ сæрмæтаг æвзæгтæй.
9. Ирон æвзагмæ хæстæгдæр сты Цæгат Кавказы цæрæг адæмты æвзæгтæ.

3. Æркæсут æвзæгты генеалогион бæласмæ. Цавæр æвзæгтæ хæстæгдæр сты ирон 
æвзагмæ? Цавæр бæстæты дзурынц уыцы æвзæгтыл?

афтæ – уотæ
афтæмæй – уотемæй
къорд – къуар
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4. Ацы дзырдтæ бафæлварут æндæр индоевропæйаг æвзæгтæм (немыцаг, англисаг, фран-
цаг) ратæлмац кæнын: мад, фыд, æрвад, стъалы, арм, фад. Цы бафиппайдтат?

5. Рафыссут текстæй: 1) дыууæ дзырды; 2) дыууæ дзырдбасты; 3) 
дыууæ хъуыдыйады. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц: дзырд дзырдбастæй; 
дзырдбаст хъуыдыйадæй?

Андрей Михайлович Ш грен (1794–1855) – академик, уырыс-
саг ахуыргонд, æвзæгтæ иртасæг. Дыууæ азы фæцардис Кавказы, 
сахуыр кодта ирон æвзаджы диалекттæ. Ныффыста ирон æвзаджы 
фыццаг грамматикæ (1844 аз). Ацы чиныг ссис фидар бындур ирон 
æвзагзонынады рæзтæн. Абайты Васо А. Ш грены схуыдта «ирон 
æвзагзонынады корифей».

Хуымæтæг дзырдбаст – дыууæ сæрмагонд дзырдæй арæзт: иуæндæсæм 
кълас, сыгъзæрин фæззæг, хорз ахуыр кæнын.

Вазыгджын дзырдбаст – æртæ кæнæ фылдæр сæрмагонд дзырдæй арæзт: 
иуæндæсæм къласы ахуыргæнинаг, æнахуыр хъарм фæззæг, тынг хорз ахуыр 
кæнын.

Мивдисæгон дзырдбаст – сæйраг дзырд загъд у мивдисæгæй: газет кæсын, 
размæ цæуын, лæугæйæ фыссын.

Номон дзырдбаст – сæйраг дзырд загъд у номон ныхасы хайæ: 1) номдарæй: 
мадæлон æвзаг, мыхуыргонд чиныг; 2) миногонæй: æххуысмæ цæттæ, æгæр сау; 
3) нымæцонæй: фондз скъоладзауы, фæсте æртыккаг.

Фæрсдзырдон дзырдбаст – сæйраг дзырд загъд у фæрсдзырдæй: хæдзарæй 
дард, быдыры кæмдæр, тынг тагъд.

Дзырдбасты хæйтты ’хсæн синтаксисон ахастытæ:
бæрæггæнæн (атрибутивон) – предмет æмæ йе ’ууæлы ’хсæн ахастытæ: 

фæззыгон бон, мæ чиныг, иуæндæсæм кълас;
æххæстгæнæн (объектон) – архайд æмæ, архайд цы предметимæ цæуы, цы 

предметмæ ахизы, уыдоны ’хсæн ахастытæ: фыстæг фыссын, зарæгмæ хъусын, 

кърандасæй ныв кæнын;
фадатон – архайд æмæ архайды фадæттæ бæрæггæнæг дзырдты ’хсæн 

ахастытæ: тагъд згъорын, хъæдмæ цæуын, къласы бадын.

6. Бирæстъæлфыгты бæсты бавæрут хъæугæ термин: хъуыдыйад, дзырд кæнæ дзырдбаст. 
Радзурут ацы синтаксисон иуæгты тыххæй.

Андрей Ш грен

цавæр?

куыд? кæдæм?

кæцы?

цæмæ?

цæмæй?

цы?

кæй?

кæм?

!
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1. ... у æвзаджы сæйраг номинативон (ома номхуындон) иуæг. Алы ... дæр ис 
бæлвырд нысаниуæг; хаст у цавæрдæр ныхасы хаймæ. Дзургæйæ, адæймаг ... йæхæдæг 
нæ аразы, фæлæ йæ æвзагæй цæттæйæ райсы. Цалдæр ... иумæ аразынц ..., уыдонæй та 
сырæзынц ... .

2. Дыууæ кæнæ фылдæр сæрмагонд дзырды грамматикон æгъдауæй бастæй ара-
зынц ... . Ацы иуæг дæр ном дæтты æцæгдзинады цавæрдæр фактæн, фæлæ, ... 
абаргæйæ, уыцы ном вæййы бæлвырддæр, уæрæхдæр. Ацы синтаксисон иуæджы 
хæйттæ сты сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.

3. ... у коммуникацийы (бастдзинады) сæйраг иуæг. Иннæ синтаксисон иуæгтæй 
уæлдай, уый исты фæзындæн, предметæн ном нæ дæтты, фæлæ цæйдæр тыххæй дзу-
ры, информаци хæссы. Вæййы хуымæтæг кæнæ вазыгджын, иувæрсыг кæнæ дывæрсыг, 
æххæст кæнæ æнæххæст.

Æххуысгæнæг дзырдтæ (разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ) сты сæрмагонд 
дзырдты формæтæ аразыны æмæ сæ æндæр сæрмагонд дзырдтимæ бæттыны 
фæрæз: ацыдис (куыдæй?) æнæ мæнæй, баззадтæн (цæмæн?) дæу тыххæй.

Æххуысгæнæг дзырд æмæ сæрмагонд дзырд иумæ дзырдбаст нæ аразынц, 
фæлæ æрмæст дзырды формæ: æнæ мæнæй – дзырд «æз»-ы формæ; æнæ мæнæй 
ацыдис – хуымæтæг дзырдбаст.

Ирон диалекты ис дыууæ разæвæрды: æд æмæ æнæ. Разæвæрд æд сæрмагонд 
дзырдимæ иумæ цы нысаниуæг аразы, уый равдисæн ис цæдисон хауæны фæрцы 
дæр: æд æмбал – æмбалимæ.

Дыгурон диалекты разæвæрд æд арæхдæр æмбæлы: æд сæрдæ, æд зумæг – 
сæрдæй, зымæгæй; æд кæстæр, æд хестæр – кæстæрæй, хистæрæй. Дыгуроны ис, 
ироны сæ нысаниуæг фæсæвæрдтæй æвдыст кæмæн цæуы, ахæм разæвæрдтæ дæр: 
æндæ (æддæ): æндæ гъæу – хъæуы æддæ, æндæ скъола – скъолайы æддæ; фæс 
(фæстæ): фæс ахур – ахуыры фæстæ.

æххæст – æнхæст 
вæййы – фæууй 

тынг – хъæбæр 
уыцы – еци 

кæнæ – кенæ
фæлæ – фал

7. Рафыссут дзырдбæстытæ æмæ сæ равзарут хуызæгмæ гæсгæ (дзырдбаст æвзарыны 
схемæ лæвæрд у ахуыргæнæн чиныджы кæрон, уæлæмхасæн æрмæджы).

Х у ы з æ г : Дыууæ азы фæцардис Кавказы. Фæцардис кæм? – Кавказы; фæцардис 
цас? – дыууæ азы. Синтаксисон иуæг арæзт у æртæ хайæ. Вазыг-
джын дзырдбаст. Сæйраг дзырд – фæцардис. Мивдисæгон дзырдбаст. 
Фæцардис цас? – дыууæ азы. Фадатон ахастытæ. Бастдзинады хуыз – 
æфтыдад. Фæцардис кæм? – Кавказы. Фадатон ахастытæ. Бастдзинады 
хуыз – æмарæзт. 

!
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Дыууæ азы фæцардис Кавказы, æмбæлттæ йын уыдис, зындгонд ахуыргонд, ирон 
æвзаджы диалекттæ, хорз зыдта, тынг бирæ бакуыста, чиныг ныффыста.

8. Бакæсут скъуыддзаг проф. Тахъазты Харумы уацæй «Ирон æвзаг». Зæгъут, цавæр 
стилæй фыст у (публицистикон, наукон, официалон-хъуыддагон, аивадон, дзургæ ныхасы)? 
Цæмæй бæрæг у? Ссарут æмæ бакæсут, тексты стиль цы дзырдтæ (дзырдбæстытæ) бæрæг 
кæнынц, уыдон. Зæгъут, тексты мидисæй ногæй цы базыдтат æмæ уын зындгонд цы уыдис?

Ирон æвзаг у Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы 
æмæ Республикæ Хуссар Ирыстоны паддзахадон æвзаг. 
(Цæгат Ирыстоны ис дыууæ паддзахадон2 æвзаджы – ирон 
æмæ уырыссаг.) Ацы дыууæ республикæйæ фæстæмæ ма 
ирæттæ цæрынц Гуырдзыстоны иуæй-иу районты, Кæсæг-Балхъары Республикæйы, 
Стъараполы крайы, Турчы (уырдæм алыгъдысты2 нудæсæм æнусы дыккаг æмбисы) 
æмæ дунейы æндæр рæтты.

Ирон æвзаг хауы индоевропæйаг æвзæгты ирайнаг къорды цæгат-скæсæйнаг 
къабазмæ, æмæ йæм хæстæгдæр сты ахæм нырыккон ирайнаг æвзæгтæ, куыд персай-
наг, таджикаг, курдаг, татаг æмæ, уæлдайдæр, скæсæйнаг5 ирайнаг æвзæгтæ – ягнобаг, 
афгайнаг, памираг.

Алы заманты нæ фыдæлтæ æмбæлдысты бирæ æндæр адæмтимæ, æмæ 
уый фæзындис не ’взагыл дæр. Йæ бындур, æнæмæнг, ирайнагæй баззадис, фæлæ 
йыл фæбæрæг ис æндæр æвзæгты тæваг дæр. Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, ирон 
æвзаджы нырыккон уавæры бæлвырдæй зыны славянаг, гермайнаг, балтиаг, кель-
таг, уæлдай тынгдæр та кавказаг æвзæгты æндæвдад: йæ иуæй-иу фонетикон, лекси-
кон æмæ грамматикон миниуджытæм гæсгæ не ’взаг тынг хæстæг у кавказаг адæмты 
æвзæгтæм. Ууыл дзурæг сты, зæгъæм, хурхон æмхъæлæсонтæ къ, пъ, тъ, цъ, чъ; «кав-
казаг» нымады системæ (ссæдзгæйттæй3), агглютинативон* тасындзæг, хауæнты нымæц, 
кавказаг æвзæгтæй æрбайсгæ дзырдты нымæц æмæ æнд. Æстдæсæм æнусы Ирыстон 
Уæрæсеимæ куы баиу ис, уæдæй фæстæмæ ирон æвзагыл тынгдæр зынын райдыдта уы-
рыссаг æвзаджы æндæвдад.

1) Рафыссут ставддæрæй фыст дзырдбæстытæ. Сбæрæг кæнут сæ хуыз арæзтмæ гæсгæ, 
сæйраг дзырдмæ гæсгæ, компоненты æхсæн ахастытæ æмæ бастдзинады хуызтæ.

2) Æртыккаг абзацы фыццаг хъуыдыйады ссарут æмæ бакæсут: а) дыууæ хуымæтæг 
дзырдбасты; æ) дыууæ вазыгджын дзырдбасты; б) дыууæ дзырдбасты бæрæггæнæн 
ахастытимæ; в) дыууæ дзырдбасты объектон ахастытимæ; иу дзырдбаст фадатон 
ахастытимæ. Сбæрæг кæнут дзырдбæстыты хæйтты 'хсæн бастдзинады хуызтæ.

* Агглютинативон тасындзæг – лат. аgglutination (агглютинаци) нысан кæны ныхасын. Ацы фæзынды 
мидис ис уый мидæг, æмæ дзырдты ног формæтæ кæнæ ног дзырдтæ арæзт фæцæуынц, уидагмæ, сæрмагонд 
грамматикон нысаниуæг кæмæн ис, ахæм аффикстæ æфтаугæйæ. Зæгъæм, дзырды формæ æвзæгтæн арæзт у 
афтæ: æвзæг-т-æн, ома бирæон нымæцы æмæ хауæны нысаниуджытæ æвдыст сты хицæн аффикстæй.

баззадис – байзадæй
нудæсæм – нæудæсæм
хъуыды – гъуди
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Всеволод Миллер

Зеленчукы 
цыртдзæвæныл 

фыст

иртасы – æртасуй

Хуымæтæг дывæрсыг хъуыдыйæдтæ

9. Рафыссут текст, сæвæрут æрхæцæн нысæнттæ. Бамбарын сын кæнут сæ æвæрд. 

Всеволод Федорович Миллер (1848–1913) йæ рæстæджы 
номдзыддæр5 уырыссаг ахуыргæндтæй иу Мæскуыйы университе-
ты профессор курдиатджын историк филолог этнограф археолог 
фондз хатты уыдис Ирыстоны сахуыр кодта ирон æвзаг æмæ адæмон 
сфæлдыстад ирон æвзаг æмæ культурæйы тыххæй йæ сæйраг куыст 
у «Осетинские этюды» ацы чиныджы В. Ф. Миллер иртасы ирон 
адæмы истори этнографи ирон æвзаджы истори æмæ грамматикæ.

Баивут дзырдтæ синонимтæй: номдзыддæр, курдиатджын, сæйраг; 
ахуыр кодта, иртасы, бакуыста.

10. Бакæсут дарддæр наукон уацæй скъуыддзаг. Цы дзы базыдтат ногæй? 

Нырыккон ирон æвзаг арæзт у дыууæ диалектæй – ирон æмæ дыгурон. 
Ирон диалектыл дзурынц Цæгат Ирыстоны æхсæз районы æмæ Хуссар Иры-
стоны цæрджытæ. Дыгурон диалектыл дзурынц Цæгат Ирыстоны дыууæ 
районы цæрджытæ. Алы диалекты дæр ис хицæн ныхасыздæхтытæ. Зæгъæм, 
ирон диалекты ныхасыздæхтытæ сты: къуыдайраг (кæнæ дзауаг), чысайнаг, 
туаллаг æмæ уæллагкоймаг. Фыццаг дыууæ ныхасыздæхтыл дзурынц Хус-
сар Ирыстоны, æртыккагыл – Цæгатæй Хуссары æхсæн, уæллагкоймагау 
та – Цæгат Ирыстоны, Дыгургомы. Дыгурон диалекты ныхасыздæхтытæ 
– цыколайаг æмæ дигорайаг – кæрæдзийæ тынг нæ хицæн кæнынц.

Ирон фыссынады фыццаг цыртдзæвæн ссардæуыдис 1888 азы 
цæугæдон Стыр Зеленчукы былгæрон. Дурын цыртыл 941 азы нæ рагон 
фыдæлтæ бердзенаг дамгъæтæй ныффыстой дыгурон дзырдтæ.

Ирон æвзагыл фыццаг мыхуыргонд чиныг рацыдис 1798 азы 
Мæскуыйы æмæ хуындис «Начальное учение человеком, хотящим учитися 
книг божественного писания». Чиныг фыст уыдис рагон славянаг аргъу-
аны шрифтæй, йæ мидис – цыбыр катехизисы текст уырыссаг æмæ ирон 
æвзæгтыл. Чиныг (стæй фыццаг ирон алфавит) аразæг уыдис сауджын Хъесаты Пъауле 
(Павел Генцауров).

Иннæ алфавит аразæг Андрей Михайлович Шёгрен йæ куысты бындуры нывæрдта 
уырыссаг алфавит йæхи ныхæстæм гæсгæ «ирон адæмы дарддæры хъысмæтыл 
хъуыдыгæнгæйæ»

1844 азы академик А. Шёгрен ныммыхуыр кодта ирон æвзагзонынадæн бындур чи 
сæвæрдта уыцы куыст «Осетинская грамматика с кратким словарем осетинско-россий-
ским и российско-осетинским».
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1923 азы Цæгат Ирыстоны дæр æмæ Хуссар Ирыстоны дæр 
фыссынад раивтой латинаг графикæмæ. 1938 азы Цæгат Ирыстоны 
раздæхтысты уырыссаг графикæмæ, Хуссар Ирыстоны та латинагæй 
рахызтысты гуырдзиагмæ. 1954 азæй фæстæмæ Цæгаты дæр æмæ 
Хуссары дæр пайда кæнынц уырыссаг графикæйы бындурыл арæзт 
алфавитæй.

Куыд загътам, афтæмæй ирон æвзагзонынады бындурæвæрæг у 
академик А. М. Шёгрен. Æвзаг иртасыны дыккаг этап та баст у номдзыд 
уырыссаг ахуыргонд, академик Вс. Миллеры номимæ. Йæ æртæтомон 
куыст «Осетинские этюды» (1881, 1882, 1887 азтæ) æмæ æртæтомон 
ирон-уырыссаг-немыцаг дзырдуаты (1927, 1929, 1934 азтæ) ахуыр-
гонд арф æмæ алывæрсыгæй иртасы ирон æвзаджы дыууæ диалекты, 
адæмон сфæлдыстад, дин, истори, этнографи.

Тахъазты Х.

1) Ссарут тексты æмæ бакæсут терминтæ. Наукæйы кæцы къабазы пайда кæнынц ацы 
терминтæй?
2) Рафыссут цыппæрæм æмæ фæндзæм абзацтæ, сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ. 
Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
3) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут хуымæтæг хъуыдыйæдты хуызтæ.

Хуымæтæг хъуыдыйæдтæ

загъды 
нысанмæ 
гæсгæ

интонацимæ 
гæсгæ 
(эмоционалон 
ахуырстмæ гæсгæ

грамматикон бындуры 
арæзтмæ гæсгæ

фæрссаг 
уæнгтæм 
гæсгæ

æххæст-
дзинадмæ 
гæсгæ

таурæгъон

фарстон

разæн-
гардгæнæн

хъæрон

æнæ-
хъæрон

дывæрсыг цыбыр

даргъ

æххæст

æнæххæст
иувæрсыг

сæйраг уæнгмæ гæсгæ
мивдисæгон номон
бæлвырд-
цæсгомон
æбæлвырд-
цæсгомон
иумæйаг-
цæсгомон
æнæцæс-
гомон

номхуын-
дон

Фыццаг ирон 
мыхуыргонд чиныг

ссардæуыдис – иссардæадтæй 
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4) Тексты ссарут хуымæтæг дывæрсыг хъуыдыйæдтæ. Бацамонут хъуыдыйæдты грамма-
тикон бындуртæ. Таблицæйæ пайда кæнгæйæ, радзурут дывæрсыг хъуыдыйæдты арæзты 
тыххæй.
5) Ставддæрæй фыст хъуыдыйадæн скæнут синтаксисон анализ (хуымæтæг хъуыдыйады 
æвзæрсты схемæ лæвæрд у ахуыргæнæн чиныджы кæрон, уæлæмхасæн æрмæджы).

11. Бакæсут дарддæр наукон уац ирон æвзаджы тыххæй. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

Æртыккаг этап баст у нæ рæстæджы зындгонддæр иранисттæй 
иуы – Абайты Васойы – номимæ. Ахуыргонды «Осетинский язык 
и фольклор» (1949), фондзтомон «Историко-этимологический сло-
варь осетинского языка», бирæ æндæр иртасæн куыстытæ ирон 
æвзагзонынад систой дунеон наукæйы æмвæзмæ.

Ирон æвзагзонынады къæбицмæ бæлвырд æвæрæн бахастой  
А. А. Фрейман, В. С. Соколова, И. М. Оранский, М. Н. Боголюбов, 
Г. С. Ахвледиани, фæсарæйнаг ахуыргæндтæ Э. Бенвенист (Франц), 
Г. Бейли, И. Гершевич (Англис), А. Кристенсен (Дани), Ф. Тордарсон 
(Норвеги), Б. Мункачи (Венгри), Л. Згуста (Чехословаки) æмæ ин., ирон ахуыргæндтæ 
Æлборты Б., Багаты Н., Гагкайты Хъ., Цагъаты А., Бекъойты Д., Тахъазты Х., Исаты 
М., Гæбæраты Н., Гуыриаты Т. æмæ ин.

Тахъазты Х.
1) Ссарут хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ.
2) Зæгъут, цæмæй вазыгджынгонд сты хъуыдыйæдтæ? 

12. Таурæгъон æнæхъæрон хъуыдыйæдтæй саразут таурæгъон, фарстон æмæ разæн- 
гардгæнæн хъæрон хъуыдыйæдтæ. Уæ зæрдыл дарут разæнгардгæнæн хъуыдыйады зæгъинаджы 
формæйы хицæндзинæдтæ.

Х у ы з æ г :  Номдзыд алайнæгты æвзагыл ныртæккæ дзуры авдсæдæ мин адæй- 
магмæ хæстæг. (Таурæгъон æнæхъæрон хъуыдыйад) – Номдзыд 
алайнæгты æвзагыл ныртæккæ дзуры авдсæдæ мин адæймагмæ хæстæг! 
(Таурæгъон хъæрон хъуыдыйад) – Номдзыд алайнæгты æвзагыл 
ныртæккæ авдсæдæ мин адæймагмæ хæстæг дзуры?! (Фарстон хъæрон 
хъуыдыйад) – Дзурут номдзыд алайнæгты æвзагыл! (Разæнгардгæнæн 
хъæрон хъуыдыйад)

Номдзыд алайнæгты æвзагыл ныртæккæ дзуры авдсæдæ мин адæймагмæ хæстæг. 
Нудæсæм æнусы Ирыстонæй Туркмæ æмæ Сиримæ бирæ ирæттæ алыгъдис. Уыдоны 
цот дæр сæхи хъæппæрисæй ахуыр кæнынц ирон æвзаг. Ацы бæстæтæй Ирыстонмæ 
арæх ссæуы уазджытæ. Уыдоны фæнды сæ фыдæлты æвзаг фехъусын æмæ йæ хуыздæр 
базонын.

Абайты Васо
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Æххæстгæнæн (куыд комкоммæ, афтæ фæрссаг дæр) тынг арæх загъд вæййы 
цæсгомон номивæгæй цыбыр формæйы.

Уарзын дæ сыгъдæг уарзтæй, мæ Ирыстон,
Де ’мсæрæн мын а дунейыл ницы и, нæ. (Хъодалаты Г.)
Уарзын (кæй?) дæ (комкоммæ æххæстгæнæн); ницы и (кæмæн?) мын (фæрс- 

саг æххæстгæнæн).
Дыгурон диалекты цыбыр номивджытæ хатгай æвæрд æрцæуынц мивди- 

сæджы мидæг – разæфтуан æмæ уидаджы ’хсæн: Сæ мадæ дæр син радзубанди 
кодта: «Уæ муггаг Æхсæртæгкатæ, бамауæизадæй Багъодза, зæгъгæ, еу, иннети 
та Бориатæ ниццагътонцæ» (Нарти кадæнгитæ). Бамауæизадæй – байзадæй 
ма уæ (баззади ма уæ): мивдисæджы разæфтуан ба- æмæ уидаджы ’хсæн æвæрд 
æрцыдысты хайыг ма æмæ цыбыр номивæг уæ. И лæг дæр, æнæ неци расагъæс 
кæнгæй, загъта, радинæйдæтдзæнæн, зæгъгæ (Аргъау). Радинæйдæтдзæнæн 
– ратдзæнæн дин æй (ратдзынæн дын æй): разæфтуан ра- æмæ уидаджы 
’хсæн лæууынц цыбыр номивджытæ дын æмæ æй (фæрссаг æмæ комкоммæ 
æххæстгæнæнтæ).

13*. Саразут текстæн («Ирон æвзаг») пълан фæрстыты хуызы æмæ йæ радзурут. 

14. Базонгæ ут наукон тексты иу хуызимæ – конспектимæ. Ныффыссут текст «Ирон 
æвзаг»-ы конспект. 

Конспект – тексты мидис цыбыргондæй фыст. Конспект хæстæг у æххæст 
текстмæ. Конспектыл бакусын хъæуы афтæ:

1. Бакæс текст, фæбæрæг дзы кæн æнæзонгæ дзырдтæ, нæмттæ; рафысс тек-
сты сæйраг хъуыдытæ, сараз ын хуымæтæг пълан.

2. Сбæрæг кæн æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ, рафысс сæ тетрадмæ.
3. Дæ пъланмæ гæсгæ адих кæн текст хицæн хæйттыл.
4. Алы хайы дæр ныууадз æрмæст сæйраг информаци.
5. Тексты сæйраг æрмæг (тезистæ) ныффысс дæхи ныхæстæй (текстмæ хæс- 

тæг); æрхæсс цыбыр цитатæтæ.
6. Вазыгджын хъуыдыйæдтæ бафæлвар хуымæтæгтæй баивыныл; фæрссаг- 

мион здæхтытæ – хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæй.
7. Пайда кæн конструкцитæй «Авторы хъуыдымæ гæсгæ...», «Автор куыд 

зæгъы, афтæмæй...», «æргом кæны...» æмæ æнд.

!

!
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Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ

15. Саразут дывæрсыг, иувæрсыг æмæ æнæххæст хъуыдыйæдты æмбарынæдтæ æмæ сæ 
радзурут. Æрхæссут дæнцæгтæ æмæ ныффыссут раиртæстытæ.

Дывæрсыг хъуыдыйад 
вæййы дзы иу сæйраг уæнг; 
мидис бамбарынæн цы хъуыдыйады уæнгтæ хъæуынц 
(сæйраг кæнæ фæрссаг), уыдонæй искæцы цухгонд вæййы; 
вæййы дзы дыууæ сæйраг уæнджы;
у хуымæтæг хъуыдыйады хуыз; 
сæйраг уæнг загъд вæййы мивдисæгæй кæнæ номон ныха-
сы хайæ; 
у хуымæтæг æххæст хъуыдыйад; 
цухгонд уæнг базонæн вæййы контекстæй кæнæ ныхасы 
уавæрæй. 

Иувæрсыг хъуыдыйад 

Æнæххæст хъуыдыйад 

16. Абарут хъуыдыйæдтæ. Куыд хицæн кæнынц сæ арæзт æмæ 
сæ мидисæй? Зæгъут, хъуыдыйæдтæй кæцытæ сты: а) дывæрсыг; æ) 
иувæрсыг; б) æнæххæст?

Æз лæмбынæг кæсын Ирыстоны паддзахадон тырысамæ. 
– Лæмбынæг кæсын Ирыстоны паддзахадон тырысамæ. 

Ды дæр ныффыстай доклад скифæгты æхсæнады арæзты 
тыххæй? – Ныффыстай доклад скифæгты æхсæнады арæзты 
тыххæй? – Скифæгты æхсæнады тыххæй?

Сымах зонгæ стут Жорж Дюмезилы куыстимæ нæртон 
эпосы тыххæй? – Зонгæ стут Жорж Дюмезилы куыстимæ 
нæртон эпосы тыххæй? – Нæртон эпосы тыххæй?

17. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты нысаниуджытæ æмæ арæзты 
хицæндзинæдтæ.

Мивдисæгон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг загъд у алыхуы- 
зон мивдисæгон формæтæй. Вæййынц бæлвырдцæсгомон, æбæлвырдцæсгомон, 
иумæйагцæсгомон æмæ æнæцæсгомон.

Бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг загъд у 1-аг 
кæнæ 2-аг цæсгомы иууон кæнæ бирæон нымæцы мивдисæгæй; амоны бæлвырд 

Джыккайты Мурат.
Ж. Дюмезиль

!
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цæсгоммæ. Дзурон мæхи тыххæй? Дзурын нæ зонын. Хæхтæм дæ хонын. Хæхтæм 
дæ хонын. (Малиты В.)

Æбæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг загъд у 3-аг 
цæсгомы бирæон нымæцы мивдисæгæй; бæрæг кæны æбæлвырд цæсгомы 
архайд. Рæхуыстой йæ арцæй, фæлтæрдтой йæ артæй, Æхстой йæ мæнгардæй 
гадзрахаты фатæй. (Хъодзаты Æ.)

Иумæйагцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг загъд у 2-аг 
цæсгомы иууон нымæцы мивдисæгæй; архайæг æвдыст цæуы иумæйагæй; ацы 
хъуыдыйæдты архайд ахæссæн ис алкæмæ дæр. Бæрцы дзаг хор куы байтауай, 
уæд дзы Кæм æрцæудзæни фæззæджы цъынатæ... (Ходы К.)

Æнæцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг цы архайд, уавæр 
кæнæ процесс æвдисы, уый архайæгимæ баст нæу. Сæйраг уæнг загъд вæййы:

1) хуымæтæг кæнæ вазыгджын мивдисæгæй; мивдисæджы вазыгджын формæ- 
йæ 3-аг цæсгомы иууон нымæцы: Уары. Уары, фæлæ хур кæсы. (Малиты В.);

2) мивдисæджы æнæцæсгомон формæйæ: Мæ уды лагъз мын фæкъахтæуыди, 
Мæ ис, мæ бон мын фæхастæуыди. (Хъодзаты Æ.);

3) мивдисæг «уæвын»-ы 3-аг цæсгомы формæ + уавæр бæрæггæнæг миногон- 
тæ, фæрсдзырдтæ: Æризæр и. Мæйдар æхсæв æрхæстæг. (Джыккайты Ш.)

Номон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ – сæйраг уæнг загъд вæййы номон ныхасы 
хайæ. Фыдызæхх, Уарзт æмæ Рæстдзинад. Рæстдзинад, Уарзт æмæ Фыдызæхх. 
(Хъодзаты Æ.)

18. Бакæсут диалог. Ссарут дзы иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз; 
бацамонут грамматикон бындуртæ.

Б а т р а д з. Ирыстоны паддзахадон нысæнтты 
тыххæй чысыл уацтæ фысдзыстæм. Исты зоныс ацы 
темæйæ?

З æ р и н æ. Куыннæ зонын? Паддзахадон нысæнттæ 
сты герб, тырыса æмæ гимн. Аланийы паддзахадон 
гербыл сныв кодтой стай æртæ фæлтæры хæхты раз. 
Уый рагон сюжет у. Арæх æмбæлдис скифæгтæ æмæ 
алайнæгты культурæйы. Зæгъæм, стайы ныв уыдис нæ 
дуджы размæ цыппæрæм æнусы цæрæг скифаг паддзахы 
худыл, астæуккаг æнусты Аланийы хæстон тырысайыл...

Б а т р а д з. Æмæ хæхты æртæ фæлтæры дæр, æвæццæгæн, исты нысан кæнынц?
З æ р и н æ. Дунейы арæзт. Рагон индоирайнаг мифологимæ гæсгæ, дуне æртæ 

фæлтæрæй арæзт у: уæллаг дуне – арвы, хуры, Хуыцауы бынат; астæуккаг – адæмы 
цæрæн бынат; дæллаг дуне – дон æмæ зæххы бын. Æрæджы историйы урочы куы 
дзырдтам уыдæтты тыххæй. Нал сæ хъуыды кæныс?
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Б а т р а д з. О, мæ зæрдыл æрлæууыдис. Сымах 
Фатимæимæ доклад куы бацæттæ кодтат. Дзырдтат гербы æддаг 
бакасты тыххæй дæр, ома нæ национ символыл рагон нывгæнæг 
сарæзта хæххон стайы фæлгонц. Скифаг дунейы стай уыдис 
хæстон лæгдзинад æмæ ныфсы нысан. Стайы ныв-иу уыдис 
Аланийы паддзæхты дарæсыл æмæ дзауматыл дæр...

З æ р и н æ. Раст зæгъыс. Цæгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон гербы тыххæй 
ис сæрмагонд закъон. Ист æрцыдис 1994 азы 24 ноябры. Республикæ Хуссар Ирысто-
ны Паддзахадон гербы тыххæй та – 1998 азы 19 мартъийы. Ацы документты ис гер-
бы æрфыст дæр. Тымбыл геральдикон уарт: сырх фæзы сыгъзæрин зæххыл фæцæуы 
сыгъзæрин стай; йæ фæстæ – авд æвзист хохы: иу, æртæ æмæ æртæ.

*Ссарут тексты диалогон ныхасы миниуджытæ æмæ æрхæссут дæнцæгтæ.

Диалог у дзургæ ныхасы сæйраг жанр. Диалоджы архайджытæй алчидæр 
вæййы куы дзурæг, куы та хъусæг. Диалоджы уæвæн ис монологон элементтæн 
дæр (микрорадзырд, микромонолог). Ныхасгæнджытæ æнцонæй рахизынц иу 
темæйæ иннæмæ.

Диалоджы арæх æмбæлынц:
1) хуымæтæг хъуыдыйæдтæ; 
2) фарстон æмæ хъæрон хъуыдыйæдтæ;
3) дзырдтæ-хъуыдыйæдтæ (О. Нæ.);
4) æнæххæст хъуыдыйæдтæ.

19*. Рафыссут текст, къæлæтты æвæрд мивдисджытæ ивгъуыд афоны хъæугæ цæсгомон 
формæйы æвæргæйæ. Мивдисджыты фæбæрæг кæнут орфограммæтæ; бамбарын кæнут дзырд-
ты растфыссынад.

Æртæхуызон2 (урс-сырх-бур) тырыса (уæвын) алайнæгты 
традицион паддзахадон нысан. Фыццагдæр ацы тырысайы 
(кой скæнын) рагон ромаг хæстон историктæ. Астæуккаг 
æнусты Аланийы паддзахадон тырысайыл (нывгонд 
уæвын) герб дæр.

Куыд æппæт индоирайнаг5 адæмтæ, афтæ ирæттæ дæр 
урс (нымайын) зонд æмæ рæстдзинады хуызыл; сырх (нысан 

кæнын) тых æмæ лæгдзинад, бур та – хъæздыгдзинад æмæ бæркад. Æртæ къордыл 
(дих кæнын) скифæгты æхсæнад; сæ паддзахады2 æртæ хайы сæргъы (лæууын) æртæ 
паддзахы. Æртæ сыхы (цæрын) Нарты æртæ мыггаджы дæр: Æхсæртæггатæ 
– хæстон бæгъатыртæ, Алæгатæ – кувæг адæм, Борæтæ – хъæздыг æмæ 
бæркадджын адæм.

æвæццæгæн – æвæдзи
ныв – хузæ
тыххæй – туххæн
чысыл – минкъий

!
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Паддзахадон5 тырысайы тыххæй (ист æрцæуын) сæрмагонд закъон: Республикæ 
Хуссар Ирыстоны – 1992 азы 30 мартъийы, Цæгат Ирыстон-Аланийы та – 1994 азы 
24 ноябры.

1) Cæ бынмæ хахх цы дзырдтæн ис, уыдон баивут синонимтæй.
2) Ставддæрæй фыст хъуыдыйæдтæ равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

20. Бакæсут æмдзæвгæ. Сбæрæг кæнут йæ темæ æмæ сæйраг хъуыды. Кæцы хъуыдыйады 
æвдыст у æмдзæвгæйы идейæ?

   Лидзæгæн

Нæ дуг – мæнгард, хæрдмæ ныл дуртæ тулы, 
Уæддæр кæнæм хъысмæтимæ быцæу... 
Кæдæм лидзыс, кæмæн уадзыс дæ хъæу? 
Кæйдæр фæсдуар æрцæуæггаг цы ’мбулы?

Дæ рухс къæсæрыл ма ’рбауадз фыдгулы, 
Дæ ауæдзыл хæстон мæсыгау лæуу!
Æндæр ран цард – уый зон! – лæджы цард нæу, 
Нæй рахæссæн фыды зæххæн дзæкъулы.

Кæйдæр фæсчъылдым ма бавæр дæ сæр, 
Фæлтау æмбæл хъазуатонæй хæрамыл, 
Тыхы ныхмæ ирон æхсар æвæр!

Нæртон лæгау дæ хуымы кæрон амæл, 
Уæддæр дзы знагæн ма ауадз рыг дæр, – 
Нæ цардæн уый – йæ кад æмæ йæ амал.

     Джыккайты Шамил

Рафыссут ставддæрæй фыст хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хуыз, равзарут сæ 
хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ

21. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Фæбæрæг кæнут орфограммæтæ. Кæцы 
дзырдты ис ахæм орфограммæтæ: а) æмхъæлæсоны рахауд вазыгджын дзырды хæйтты æхсæн; 
æ) æмхъæлæсоны зылангонкæнынад (ассимиляци) вазыгджын дзырды хæйтты æхсæн; б) æм- 
хъæлæсонты дывæркæнынад фæсæфтуаны размæ?
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Алайнæгты па...дзахад2 дунейы зын...гонд уыдис 
нæ дуджы фыццаг æнустæй2 фæс...æмæ. Йæ полити-
кон нысаниуæг ...вдисынц бадзыр...тæ ахæм стыр па...
дзахæдтимæ, куыд Византи, Уæрæсе æмæ æндæртæ, азфы-
стыты æмæ историон хроникæты ...рмæджытæ. Монголтæ 
æмæ Тимуры æфсæ...тимæ тугкалæн5 хæстыты ацы па...
дзахад дæрæн...онд2 куы æрцыдис, уый фæстæ алайнæгтæ 
хицæн къордтæй цардысты хæх...он5 кæм...ты. Дих кодтой 
комбæстæтыл2: Дыгур...ом, Куыр...таты ком, Уæлладжыры 
ком, Тæгиаты ком, Туал...ом, Урс Туалтæ, Дзауы ком, Къуы-
дар...ом, Хъуды ком, Чысан...ом, Тырсыгом.

22. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуызтæ: а) загъды нысанмæ гæсгæ; æ) эмоционалон 
ахуырстмæ гæсгæ; б) грамматикон бындуры арæзтмæ гæсгæ; в) фæрссаг уæнгтæм гæсгæ.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы 
Федерацийы субъект. Йæ фæзуат у аст мин квадра-
тон километры. Республикæйы цæры æхсæзсæдæ5 
фæндзай мин адæймаджы, йæ сæйраг сахар у 
Дзæуджыхъæу. РЦИ-Алани дих кæны аст админи-
стративон иуæгыл: Алагиры, Æрыдоны, Дыгуры, 
Æрæфы, Кировы, Мæздæджы, Рахизфарсы æмæ 
Горæтгæрон районтæ. Паддзахадон æвзæгтæ сты 
ирон æмæ уырыссаг.

Республикæ Хуссар Ирыстон у хæдбар паддза-
хад. Йæ фæзуат – æртæ мин астсæдæ квадратон ки-
лометры, йæ сæйраг сахар – Цхинвал; цыппар административон районы – Дзауы, Зна-
уыры, Цхинвалы æмæ Ленингоры – цæры æхсай мин адæймаджы. 2017 азæй фæстæмæ 
республикæйæн ис дыккаг ном дæр – Паддзахад Алани.

Цæгат Ирыстон-Алани æмæ Республикæ Хуссар Ирыстонæн ис æмхуызон пад-
дзахадон нысæнттæ. Нæ герб æмæ тырыса сæ нырыккон хуызы равзæрдысты, 
ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, нæ дуджы размæ; паддзахадон нысæнттæ та систы 
астæуккаг æнусты.

23. Базонгæ ут конспекты хуызтимæ. Иу хатт-ма бакæсут 21 æмæ 22 фæлтæрæнты 
тексттæ, саразут сын пълан (даргъгонд номхуындон хъуыдыйæдтæй). Пъланмæ гæсгæ ныф-
фыссут тексты конспект. 

Текстуалон конспект у æппæты хуымæтæгдæр. Арæзт у авторы уацмысæй 
ист хицæн цитатæтæй.

Скульптортæ: Дзанæгаты Ч.,
Санахъоты С., Цæрикъаты М.

Хæлардзинады монумент.

Челæхсаты Магрез 
Хъæуккаг пейзаж. 

!
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Пъланмæ гæсгæ конспект – æрмæджы (тексты) хицæн фрагменттæ 
цыбыргондæй. Раздæр саразын хъæуы хуымæтæг пълан, стæй текстмæ гæсгæ 
бæстондæр ныффыссын алы пункты мидис дæр.

Сæрибар конспект – тексты мидисы индивидуалон ныффыст, ома авторы 
хъуыдыты анализ.

Тематикон конспект арæзт вæййы иу темæйыл фыст цалдæр тексты 
мидисмæ гæсгæ æмæ æвдисы алыхуызон цæстæнгастæ уыцы иу фарстмæ.

24. Уæ конспектæй пайда кæнгæйæ, саразут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ.

Бакастыстæм текст ... .
Цы зонут Ирыстоны ... ?
Нæ зæрдыл æрлæууын кодтам ... .
Фыццаг хатт фехъуыстон ... .
... цæрæн нæй.
... саразæн нæ уыдис.
Алкæй дæр зонын хъæуы ... .
Дихгонд уыдис хицæн ... .
Дæ зæрдыл дар ... .
Ныр зондзыстут ... .

25. Бакæсут диалог. Рафыссут æнæххæст хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, æнæ диалогæй ацы 
хъуыдыйæдты мидис бамбарæн ис? Баххæст сæ кæнут цухгонд уæнгтæй.

Х у ы з æ г :  А л и н æ. У. – Цæгат Ирыстон-Аланийы гимн уырыссаг æвзагмæ 
тæлмацгонд у.

М а р а т. Цæгат Ирыстон-Аланийы гимны автор чи у, уый зоныс?
А л и н æ . О. Текст ныффыста поэт Ходы Камал, музыкæ та – композитор Цо-

рионты Аркади.
М а р а т. Уырыссаг æвзагмæ тæлмацгонд у? 
А л и н æ. У.
М а р а т. Чи у тæлмацы автор?
А л и н æ. Поэт Гуырдзыбеты Иринæ. Музыкæйыл та композитор Махъоты 

Ацæмæз бакуыста. Хуссар Ирыстоны гимн фехъуыстай?
М а р а т. Куыннæ! Тексты автор – поэт Кокайты Тотрадз, музыкæ та ныффыста 

композитор Æлборты Феликс. Гимнмæ куыд хъусын хъæуы, уый зоныс?
А л и н æ . Зонын. Лæугæйæ.

Дзтиаты Раминæ. Скифаг кадæг

2*
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РЕСПУБЛИКÆ
ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ГИМН

Зæрин хур йæ тынтæ нывæнды фæлмæн
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй...
Арвы бын калы фæрдыгау тæмæн
Ирыстон йæ адæмы фарнæй.
Заманты тарæй æрттивы зынгау
Дæ уидаг – нæ Ивгъуыд, нæ Абон, нæ Фидæн...
Барвæсс нæ куывдыл, Хуыцæутты Хуыцау!
Уастырджи, рафæлгæс, табу – Дæхицæн!

Б а з а р д:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Амондæй абузæд ронгау дæ цард!
Амонд мысайнагау фидæнмæ хæсс!
Дæ кæстæр дын басгуыхæд кард æмæ уарт!

Фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн!
Рын æмæ сонæй дæ хизæд хъысмæт!
Хистæры намыс, кæстæры æхсар –
Хурау дын царды цырагъдарæг уæнт!

Б а з а р д:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Фарнимæ абузæд ронгау дæ цард!
Амонд мысайнагæн адæмтæн хæсс!
Уастырджи, рафæлгæс! Табу – Дæхицæн!
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РЕСПУБЛИКÆ
ХУССАР ИРЫСТОНЫ ГИМН 

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды дæ нæ цин æмæ хъыг!
Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Уæ Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ, 
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.
Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Уæ Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ, 
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæст,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст!
Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кæнæд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Уæ Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ, 
Нæ уарзон Ирæн Ды иу амонд ратт!
Ном æмæ йын кад!
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26.* Саразут диалог Ирыстоны паддзахадон арæзты тыххæй. Спайда кæнут æнæххæст 
æмæ мивдисæгон иувæрсыг хъуыдыйæдтæй.

Р а й д а й æ н  и с  а ф т æ : 
– Цымæ нæ рагон фыдæлтæн паддзахад уыдис?
– Куыннæ! Алайнæгты паддзахад зындгонд уыдис нæ дуджы фыццаг æнусæй 

фæстæмæ.
– Уæдæ йын иннæ паддзахæдтимæ дæр ахастытæ уыдаид?
– О. Æнгом бастдзинæдтæ йын уыдис ахæм стыр паддзахæдтимæ, куыд ... .

27. Бакæсут æмдзæвгæ. Ссарут номхуындон хъуыдыйæдтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ 
нысаниуджытæ: а) æвдисынц предметы, фæзынды уæвынад; æ) амонæн; б) аргъдæттæг; в) ра- 
зæнгардгæнæн.

Мæ Ирыстон

Мæ удлæууæн,
Мæ Ирыстон,
Мæ хъыг, мæ цин, мæ дарæг.

Мæ утæхсæн,
Мæ царддæттæг,
Мæ маст, мæ уарзт, мæ зарæг.

Мæ ивгъуыдæй
Мæ фидæнмæ
Мæ цæсты рухс, мæ зæрдæ.

Мæ абонæй
Мæ райсоммæ
Мæ таурæгъон изæртæ. 

Мæ Ирыстон,
Нæ зæдбадæн,
Мæ зырнæйзылд – мæ авдæн. 

Мæ Ирыстон,
Мæ удлæууæн,
Йæ уидаг дæ мæ цардæн.

 Цомайты Ростислав

28.* Рафыссут æмдзæвгæ. Фæбæрæг кæнут цифрæтæй хъуыдыйæдтæ: 1 – дывæрсыг; 2 – 
номхуындон иувæрсыг; 3 – æнæххæст. Иувæрсыг хъуыдыйæдтæн сæ сæйраг уæнджы бынмæ 
бахахх кæнут æмæ сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хайæ загъд æрцыдис, уый.

Чысыл урс къæбыс

Чысыл урс къæбыс... Пирæнгомæй къаддæр. 
Рæйы хъазуатæй. Чи зоны, тæссæй.
Æмыр у дуне. Цъиуызмæлæг нæй.
У сау æхсæв зæронд цъайæ æнкъарддæр.

Чысыл урс къæбыс... Арт цæгъды йæ удæй. 
Æрбадти рындзыл, сæрсæфæны тар – 
Нæдæр лæгъз бæрæг и, нæдæр тæссар. 
Зынынц дæрддзæфæй стъалытæ фæлурсæй.
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Чысыл урс къæбыс... Удæнцой нæ ары. 
Ныффæсус и – хъуыдыгæнæг æй нæй. 
Чысыл урс къæбыс... Нал зоны фынæй.
Кæны æйтт-æйтт... бæстыдзаг сау мæйдарыл...

Хъодзаты Æхсар

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ

29. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Фæбæрæг кæнут орфограммæтæ, бамбарын 
кæнут дзырдты растфыссынад. 

Ирыстоны индустри...ы сæйраг бынат ахсы х...
зджын мета...урги дыккаг бынаты ис машинæ...разæн хай 
æрты...аг бынаты электроэнергетик... .

Цæгат Ирыстон-Аланийы индустриалон куыст...
æттæн сæ фы..дæр сты нæ сæйраг сахар Дзæуджыхъæуы, 
у...лдайдæр мета...ургион æмæ машинæ...разæн 
куыстуæ...æ. Республикæ йæ географион уавæрмæ гæс...æ 
ис ахс...иаг бынаты: ауылты цæуынц Уæрæсе æмæ Фæ...
кавказ чи бæ...ы ахæм дыууæ сæйраг а...то- мобилон 
фæнда...ы.

Ирыстоны фыццаг электростанцæ арæзт æрцыдис 
нудæсæм æнусы, мин астсæдæ нæуæдз æвдæм азы, Ала-
гиры районы, Нузал æмæ Мызуры ’хсæн. Уый электрон 
тых лæвæрдта Садоны æрзæткъахæнтæн.

Ссарут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. Зæгъут, цавæр  
хъуыдыйады уæнгтæ сты æмæ куыд баст сты кæрæдзиимæ, 
стæй, цы дзырдмæ хауынц, уыимæ?

30. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, хъуыдыйады æмхуызон уæнгты тыххæй цы зонут, уый. 
Алы пунктæн дæр равзарут хъæугæ дæнцæг. 

Æмхуызон хуыйнынц хъуыдыйады ахæм уæнгтæ, бабæтгæ ахастытæй баст чи 
æрцæуы æмæ хъуыдыйады мидæг æмхуызон синтаксисон функцитæ чи æххæст кæны.

Æмхуызон вæййынц хъуыдыйады æппæт уæнгтæ дæр: сæйрат, зæгъинаг, æххæст- 
гæнæн, бæрæггæнæн, фадатон дзырдтæ.

Æмхуызон фæрссаг уæнгтæ вæййынц уыцы иу хъуыдыйады уæнджы дæлбар.

æнкъарддæр – мæтъæлдæр 
нал – нæбал
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Æмхуызон уæнгтæ арæхдæр загъд вæййынц уыцы иу ныхасы хайæ, фæлæ хатгай 
загъд æрцæуынц алыхуызон ныхасы хæйттæй дæр.

Æмхуызон уæнгтæ цы хъуыдыйæдты ис, уыдоны уæвæн ис ахæм æрхæцæн 
нысæнттæн: къæдзыг, стъæлф къæдзыгимæ, тире, дыстъæлф:

а) æрмæст интонацийæ цы хъуыдыйады уæнгтæ баст сты, уыдоны æхсæн æвæрын 
хъæуы къæдзыгтæ;

æ) даргъгонд æмхуызон уæнгтæ (уæлдайдæр, сæ мидæг къæдзыгтæ куы уа, уæд) 
хицæнгонд цæуынц стъæлф æмæ къæдзыгæй;

б) ныхмæвæрды ахастытæ цы æмхуызон уæнгты æхсæн ис, уыдон хицæнгонд 
цæуынц тирейæ;

в) иугай иугæнæг æмæ дихон бæттæгтæй цы æмхуызон уæнгтæ баст сты, уыдоны 
æхсæн къæдзыг нæ хъæуы;

г) ныхмæвæрды бæттæгтæй цы æмхуызон уæнгтæ баст сты, уыдоны æхсæн 
æвæрын хъæуы къæдзыг;

гъ) къæдзыг æвæрын хъæуы, фæлхатгæнгæ бæттæгтæй цы æмхуызон уæнгтæ баст 
сты, уыдоны æхсæн дæр;

д) иугæнæг дзырд æмхуызон уæнгты разæй куы лæууа, уæд йæ фæстæ æвæрын 
хъæуы дыстъæлф;

дж) иугæнæг дзырд æмхуызон уæнгты фæстæ куы лæууа, уæд йæ разæй æвæрын 
хъæуы тире.

Афтæмæй, æмхуызон уæнгтæн ис ахæм 
иумæйаг миниуджытæ: се ’хсæн вæййы бабæтгæ 
бастдзинад (кæрæдзиимæ баст вæййынц бабæтгæ 
бæттæгтæй кæнæ æрмæст интонацийæ); баст 
вæййынц хъуыдыйады уыцы иу уæнгимæ.

Д æ н ц æ г т æ : 
1) Иууылдæр байгомыг стæм: æз дæр, Мухтар дæр, шофыр дæр. (Гаглойты Ф.)
2) Ма кæ, ма райсут уæ гæрзтæ, Артæй бахизут уæ хъæстæ, Хæстæн ма кæсут йæ 

коммæ, Хæстæн ’рæхгæнут йæ рæзтæ! (Дзугаты Г.)
3) Райсомы тæнæг фæлм йæхи систа хæхты цъуппытæй, фыдæлтыккон мæсгуыты 

ихсыд фæрстæй, кæмтты нарджытæй. (Цæгæраты М.)
4) Стæй сценæмæ алырдыгæй тæхын байдыдтой дидинджытæ: сырхытæ, цъæхтæ, 

урсытæ... (Цæгæраты М.)
5) Нырмæ кæм уыдтæ, раздæр мын цæуыннæ Æрыхъуыстай мæ сидт æмæ мæ 

хъаст? (Цæрукъаты А.)
6) Нæ карды комыл сæм хастам нæ бархъомыс; топпы хъæрæй сын æмбарын код-

там нæ сæрибар хъæлæс... (Нафи)
7) Уый дзургæ ницы кодта, фæлæ сæргуыбырæй æлвæста йæхимæ къæбæл. (Нафи)
8) Бирæ фос нæ, фæлæ иу-дыууæ стуры, фондз-æхсæз фысы кæнæ сæгъы дарæн 

дæр куыд нæ уыдзæн! (Дзесты К.)

æмбарын кодтам – лæдæрун кодтан 
иууылдæр – еугурæй 
райсомы – сæумон 
хуссар – хонсар
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9) Цыдæриддæр бавзæрста фыдцард æмæ тухийæ, æфхæрд æмæ схуыстæй, уыдон 
ныр йæ цæстытыл уадысты. (Мамсыраты Д.)

10) Куы ’рбады уый изæрыгон, куы авæры уæрагыл йæ хъæлдзæгдар рæуæг 
фæндыр. (Барахъты Г.)

31. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, цавæр хъуыды- 
йады уæнгтæ сты, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, куыд баст сты кæрæдзиимæ æмæ, цы 
дзырдмæ хауынц, уый.

Цæгат Ирыстоны фидаргонд æрцыдысты инвестицион архайд æмæ промышлен-
нон политикæйы фæдыл республикон закъонтæ. Уыдоны бындурыл Хицауад сфи-
дар кодта 15 нормативон акты. Уыцы барадон-нормативон уагæвæрдтæ фадат радтой 
хæдзариуæггæнæг субъектты иуæй-иу категоритæн хъалонтæ льготон фæткы бынду-
рыл фидынæн, цымыдисагдæр инвестицион проекттæ æмæфсисады системæмæ гæсгæ 
æххæст кæнынæн æмæ афтæ дарддæр. Æппæт уыдæтты тыххæй Битарты Вячеслав 
радзырдта, æмбырдæн хатдзæгтæ кæнгæйæ. Йæ ныхасмæ гæсгæ, республикæйы ку-
сынц промышленносты рæзтæн, чысыл æмæ рæстæмбис амалхъомады куыстуæттæн 
финансон æххуысы, стæй кредитон зæрдæдарæнты фондтæ. Амалхъомады райрæзтыл 
аудынц æндæр республикон структурæтæ дæр. «Промышленнон къабазы ахадгæдæр 
хуызы пайда кæнын хъæуы паддзахадон æххуысы мадзæлттæй. Куыстуæтты техни-
кон ифтонгдзинад, нырыккондæр технологитæй пайда кæнын, товартæ æмæ лæггæдты 
бæрц фылдæр æмæ уæрæхдæр кæнын – ацы æмæ иннæ ахсджиаг фæрстытыл 
кусдзыстæм хæстæгдæр рæстæг», – загъта Битарты Вячеслав. 

(Газет «Рæстдзинад»-æй)

32. Бадзырдгонд графикон нысæнтты таблицæйæ пайда кæнгæйæ, саразут 30-æм 
фæлтæрæны дæнцæгты графикон схемæтæ. 

Графикон нысæнттæ

 , æмхуызон уæнгтæ (ам æххæстгæнæнтæ)

Х сæйраг (бæрæггæнинаг) дзырд

/         / иртæстгонд конструкци (ам иртæстгонд бæрæггæнæн)

           :             , æмхуызон уæнгтæ иугæнæг дзырдимæ (иугæнæг дзырд 
æмхуызон уæнгты разæй)

           , æмхуызон уæнгтæ иугæнæг дзырдимæ (иугæнæг дзырд 
æмхуызон уæнгты фæстæ)
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[       , + + + + ,       ] . хъуыдыйад бавæргæ арæзтимæ

[ ... ,         , ... ] . хъуыдыйад сидæнимæ

[ ..., оххай-гъе, ... ] хъуыдыйад æвастхъæримæ

33.* Аив литературæйы уацмыстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ:
1) æмхуызон уæнгтæ баст сты интонацийæ, хицæнгонд цæуынц къæдзыгтæй;
2) æмхуызон уæнгтæ баст сты иугай иугæнæг бæттæгтæй;
3) æмхуызон уæнгтæ баст сты фæлхатгæнгæ дихон бæттæгтæй;
4) æмхуызон уæнгтæ къайгай баст сты бæттæгтæй.

Иу хъуыдыйадæн скæнут синтаксисон анализ.

Хъуыдыйады иртæстгонд уæнгтæ

34. Рафыссут текст. Ставддæрæй фыст дзырдты къордтæ цæмæн сты хицæнгонд 
æрхæцæн нысæнттæй? Ставддæрæй фыст дзырдтæ цы хъуыдыйæдты ис, уыдонæн скæнут гра-
фикон схемæтæ.

Дыууынæм æнусы райдайæны Ирыстоны уыдис дыууын электростанцæйæ 
фылдæр, уыдонæн се стырдæр ДзГЭС – Дзæуджыхъæуы ГЭС. Уыцы азты Хус-
сар Ирыстоны дæр хъæутæн электрон тых дæттын райдыдта Стыр Леуахийы доныл 
арæзт ГЭС. Фæстæдæр, мин фарастсæдæ æртын цыппæрæм азы, фыццаг рухс рад-
та Джызæлдоныл арæзт ног электростанцæ4. Фыццаг хатт нæ бæстæйы фæзындис, дон, 
æртæсæдæ дыууадæс метры бæрзæндæй кæлгæйæ, турбинæ кæм кусын кодта, ахæм 
ГЭС. Арæзтады идейæйы автор уыдис Баймæтаты Цыппу, хæдахуыр инженер æмæ 
механик4. Кæд ныртæккæ Цæгат Ирыстоны дзæвгар фылдæр электростанцæтæ ис, 
уæддæр уыдон куыстуæттæн фаг электрон тых нæ дæттынц. Республикæйы тынг хъæуы 
Зæрæмæджы электростанцæ – ног æмæ тыхджын.

1) Хъуыдыйæдтæ «Арæзтады идейæйы автор уыдис Баймæтаты Цыппу, хæдахуыр инже-
нер æмæ механик» æмæ «Республикæйы тынг хъæуы Зæрæмæджы электростанцæ – ног 
æмæ тыхджын» рацаразут афтæ, цæмæй дзырдты къордтæ къæдзыгтæ æмæ тирейæ 
хицæнгонд ма уой. Зæгъут, цы аивта хъуыдыйæдты арæзты?
2) Ставддæрæй фыст конструкциты æхсæн ссарут: а) фæрссагмион здæхт; æ) иртсæтгонд 
æмхасæн; б) бæлвырддæргæнæг арæзт – фадатон дзырд; в)иртæстгонд бæрæггæнæнтæ.



25

35. Бакæсут раиртæст æмæ æрхæссут дæнцæгтæ уæлдæр лæвæрд тексттæй.

Хъуыдыйады искæцы дзырды мидис чи фембарын, фæбæлвырд кæны 
йе та хъуыдыйадмæ уæлæмхасæн хъуыды чи бахæссы æмæ иннæ уæнгтæй 
интонацийæ кæй рахицæн кæнæм, уыдон хуыйнынц иртæстгонд уæнгтæ. Хъу-
ыдыйады уæнгтæ фылдæр хатт иртæстгонд æрцæуынц, цы дзырдимæ баст сты, 
уымæн йæ фæстæ куы фæлæууынц, уæд.

Миногми йæ дæлбар дзырдтимæ аразы миногмион здæхт. Уый феххæст 
кæны бæрæггæнæны функци. Ирон æвзаджы бæрæггæнæн бæрæггæнинаг 
дзырдæн фылдæр хатт фæлæууы йæ разæй. Уымæ гæсгæ иртæстгонд миногмион 
здæхтытæ ирон æвзаджы арæх не сты.

Фæлæ бæрæггæнинаг дзырды фæстæ æвæрдæй миногмион здæхт хицæн 
кæнæм къæдзыгæй: Æз дæн ходон цуанон Тедо, уæ куывдмæ хуынд. (Хъайтыхъ- 
ты Азæмæт)

Миногонтæй загъд иртæстгонд бæрæггæнæн фæлæууы бæрæггæнинаг дзыр- 
ды фæстæ: Уым бæрз бæлас, урсзæнг, дондзаст, зади. (Джусойты Нафи)

Иртæстгонд цæуынц куыд даргъгонд, афтæ æнæдаргъгонд æмхасæнтæ дæр: 
Чысыл Анигол, бындзыты æлдар, хизынмæ уырдæм раскъæрдта йæ кусæг 
адæм. (Б. Г.)

Иртæстгонд цæуынц фæрссагмион здæхтытæ: Дон æй раласта, дуртæ æмæ 
къæдзæхтыл хойгæ. (М. Д.)

Абарстон здæхт иртæстгонд цæуы, логикон цавдимæ йæ куы фæзæгъæм 
æмæ йæ æрлæудтытæй куы рахицæн кæнæм, уæд: Банызта æмæ былæй, рагъæй 
дур æрхауæгау, асхъиудта. (С. Л.)

Бæлвырддæргæнæг уæнгтæ бæстондæр фембарын кæнынц хъусынгæнина- 
джы кæцыдæр хай: Ам, зæххыл, дзæнæт æрцыд? (Джыккайты Шамил)

Джусойты К. Г., Дзодзыккаты З. Б., Цопанты Р. Г.
«Нырыккон ирон æвзаг»

36. Ссарут иртæстгонд уæнгтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

Фыццаг машинæтæаразæн куыстуæттæ Ирысто-
ны фæзындис нудæсæм æнусы. Ам, Дзæуджыхъæуы, 
мин фарастсæдæ цыппæрæм азы æфсæнвæндаджы 
æрмæдзтæй арæзт æрцыдис стыр куыстуат – 
Дзæуджыхъæуы вагæттæцалцæггæнæн завод. 

Цæгат Ирыстоны æдæппæтæй ис æртын дыууæ 
машинæаразæн куыстуаты, уыдонæй дыууын æхсæз 

!
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– Дзæуджыхъæуы, æхсæз та – республикæйы районты. Æрвылбон кусгæйæ, уыдон уа- 
дзынц алыхуызон продукци: прибортæ, радиотехникæ, транспортон, арæзтадон, химион 
продукци æмæ а. д. Мин фарастсæдæ нæуæдз æхсæзæм азы Хуссар Ирыстоны, Цхинва-
лы, ногæй кусын райдыдтой заводтæ «Электровибромашинæ», «Эмальпровод» æмæ ме-
ханикон завод.

37. Рафыссут, цухгонд æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Иртæстгонд уæнгтæ цы 
хъуыдыйæдты ис, уыдонæн скæнут графикон схемæтæ.

Цæгат Ирыстон-Аланийы индустриалон рæзты æппæты ахъаззагдæр сты ме-
таллургион куыстуæттæ ома заводтæ æмæ фабрикæтæ. Уыдоны фæрцы Ирыстоны 
фæзындысты хæххон поселоктæ дæр. 

Мин астсæдæ фæндзайæм азы Садоны райдыдтой æрзæт къахын. Уæд арæзт 
æрцыдис Алагиры æвзист æмæ здыйы завод. Мин фарастсæдæ фыццæгæм азы 
Дзæуджыхъæуы кусын райдыдта цинк æмæ здыйы завод. Цалдæр азы бакусгæйæ 
фыццаг дунеон хæсты размæ завод афæдзмæ лæвæрдта æртæ мин астсæдæ æхсæз ки-
лограммы æвзист, дыууæ мин фарастсæдæ фæндзай тоннæйы цинк, мин æртæсæдæ 
цыппор фондз тоннæйы зды. Ацы завод, «Электроцинк» абон у республикæйы 
æппæты стырдæр куыстуат. Дыууынæм æнусы астæу нæ ресрпубликæйы сæйраг 
горæты Дзæуджыхъæуы арæзт æрцыдысты заводтæ «Победит», «Магнит» æмæ «Кри-
сталл». Хуссар Ирыстоны та байгом ис Къуайсайы цинк æмæ здыйы завод. Æппæт 
ацы куыстуæттæ, сау æмæ хуызджын згъæртимæ архайæг, æмткæй райсгæйæ ара-
зынц Ирыстоны металлургион комплекс. Йæ продукци æрвыст цæуы æрмæст нæ 
бæстæйы алы кæрæттæм нæ фæлæ ма фæсарæнтæм дæр Швейцаримæ, Словакимæ, 
Гуырдзыстонмæ, Нидерландтæм, Кипрмæ.

38. Бакæсут. Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Зæгъут, цавæр æмхуызон 
уæнгтæ сты, куыд баст сты кæрæдзиимæ? 

Ирыстоны кæнынц хъæды куыст дæр: тулдз, бæрз, тæрс, нæзы хъæдæрмæгæй 
аразынц хæдзары дзауматæ, паркет, целлюлозæ, гæххæтт. Республикæйы ис 
хъæды хæдзарæдтæ, зындгонд у фабрикæ «Дзæуджыхъæу-Казбек». Цалдæр чысыл 
хъæдфадæн заводы æмæ хæдзары дзаума уадзæн куыстуаты ис Хуссар Ирыстоны дæр.

Дзæуджыхъæуы, Алагиры, Æрыдоны, Беслæны, Хъæдгæроны, Зилгæйы 
æнтыстджынæй кусынц агуыридур, асфальт æмæ арæзтадон конструкцитæ аразæн 
заводтæ.

Рог промышленносты5 куыстуæттæй æппæты5 
стырдæр у рудзынгæмбæрзæнты фабрикæ «Мæздæггаг5 
нывæфтыдтæ». Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны завод- 
тæ абон дæр, раздæрау æрвитынц Уæрæсейы алы 
горæттæм диссаджы минералон дæттæ5: «Тиб», «Зæрæ- 
мæг», «Бæгъиатæ» æмæ æндæртæ.

æфсæнвæндаг – æфсæннад
бынат – бууат
кæрæттæм – кæрæнттæмæ 
рудзынгæмбæрзæнтæ – 

къæразгæмбæрзæнтæ
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39.* Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ. Фæбæрæг кæнут орфограммæтæ. Бамбарын 
кæнут дзырдты растфыссынад.

Ахъаззагдæр, вагæттæцалцæггæнæн, зындгонд, арæзтадон, куыстуæттæй, æрмæдз- 
тæй, æрзæткъахæнтæн, кæрæттæм.

Х у ы з æ г :  ахъаззагдæр. Ацы дзырды фæсæфтуан –агы- размæ фæдывæр ис уи-
даджы фæстаг æмхъæлæсон з: ахъаз – ахъаззаг.

Бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытæ. Сидæнтæ

40. Æркæсут таблицæмæ, равзарут æй. Таблицæмæ гæсгæ радзурут бавæргæ 
арæзтыты тыххæй.

Бавæргæ арæзтыты хуызтæ 
сæ структурæмæ гæсгæ

Бавæргæ арæзтыты хуызтæ сæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ

Дæнцæгтæ

Бавæргæ дзырдтæ

Бавæргæ дзырдбæстытæ

Бавæргæ хъуыдыйæдтæ

Хъусынгæнинаджы æцæгдзинад 
æвдисæг

æнæмæнг

Дызæрдыг, гуырысхо æвдисæг чи зоны
Æнкъарæнджын аргъ дæттæг гормон
Ныхас кæмæй цæуы, уый æвдисæг дам
Ныхасмæ хъус æрдарыны тыххæй 
загъд

бауырнæд дæ

Уæздандзинады (этикеты) 
формулæтæ

мæ хур акæнай

Арфæтæ, сомытæ, æлгъыстытæ мæ мадыстæн

41. Сбæрæг кæнут бавæргæ арæзтыты хуызтæ сæ нысаниуæгмæ æмæ арæзтмæ гæсгæ. 
Æрхъуыды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Уæ зæрдыл дарут, хъуыдыйады 
мидæг бавæргæ арæзтытæ дыууæрдыгæй къæдзыгтæй хицæнгæнгæ кæй сты, уый. 

Мæ фыдбылызæн, æвæццæгæн, чысыл ма бахъæуа, тæхуды, æнхъæлдæн, 
мæнмæ гæсгæ, дæхи загъдау, табуафси, бафæрсын аипп ма уæд, хатыр, хъыг дæм ма 
фæкæсæд, хъыг дын ма уæд, зæгъгæ, кæй зæгъын æй хъæуы. 

42. Бакæсут уацмыстæй скъуыддзæгтæ. Зæгъут, цавæр дзырдтæ иртæстгонд æрцыдысты 
æмæ цæмæн?
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Бафæлладтæн... О Хуыцау, æркæс,
Иры хъыгтæй басыгъди мæ зæрдæ. (Джыккайты Ш.)

Кæнын æмгъуыдтæ, о мæгуыр мæ бон,
Цæрын ныфсытæй: ралæууа кæрон
Нæ тыхстытæн, ыстæй уыдзæни рад –
Æнтыстытæ, уæлахизтæ, сæрфат... (Хъодзаты Æ.)

Бибыцмæ, дам, æртæ бæлоны уыд – йæ зонд, 
йæ ныфс, стæй йе ’нæкæрон хъару... (Ходы К.)

Макæй раз ды макуы у къæмдзæстыг,
Макуы дæр мæм уайдзæфгæнгæ скæс; 
Уадзын дын, мæ хорз фæдон, мæ фæстæ –
Кады ном зынаргъдæр бынæн æз. (Бестауты Г.)

43. Бакæсут æмæ зæгъут, æвзаджы цавæр фæзындыл цæуыл цæуы ныхас? Æрхæссут 
дæнцæгтæ.

1. Фæлæууы хъуыдыйадæн кæнæ йæ разæй, кæнæ та йæ мидæг.
2. Алыхатт дæр хицæнгонд цæуы къæдзыгæй (хъуыдыйады астæу куы уа, уæд æй 

дыууæрдыгæй хицæн кæнæм).
3. Загъд вæййы дзырдæй кæнæ дзырдбастæй.
4. Æвдисы, дзурæджы ныхас цы предметмæ, адæймагмæ арæзт вæййы, уый.
5. Ахæм ролы вæййынц адæймæгты, æнæуд предметты, æрдзы фæзындты нæмт- 

тæ, хæстæгдзинад, кар, дæсныйад, æнкъарæнтæ æвдисæг дзырдтæ.
6. Кæддæриддæр вæййы номон хауæны формæйы.
7. Йæ мидис ын тыхджындæр кæнынц хайыгтæ о, гъе, уæ, гъей.

44. Бакæсут скъуыддзæгтæ. Ссарут сидæнтæ, раттут сын характеристикæ сæ арæзт æмæ сæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд 1-аг æмæ 2-аг скъуыддзæгты.

1. Фæсхумæ галтæ мæллæгæй мæлгæй æриздахтæнцæ гъæумæ, æма сæбæл еци 
гал бабæй рамбалдæй.

– Кæцæй цæуис, ме ’мзæронд? – фæрсуй и гал зæронди.
– Хумæй, хумæй, мæ хæлар, – игъæлдзæгæй дзоруй зæронд гал. – Хумæгонд 

фæддæн, æма нур ба дуйне берекетæй байдзаг уодзæнæй. Уæд ду ба кæцæй цæуис, 
галгонд?

– Ху-мæ кæ-ну-нæй, – гъæрзгæй исдзурдта иуонæг, – 
мæлун ме уæнгтæй!.. (Аргъауæй)

2. – Уæ фæндаг раст, лæппутæ!
– Дæ хъуыддаг раст, – арфæ йын ракодтой уыдон дæр.

Джыккайты Мурат. 
Хъобайнаг пейзаж

бабæй – ногæй
ба – та (ду ба – ды та)
гъæу – хъæу
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– Кæдæм цæут, мæ хæдзæрттæ? – Уастырджи сæ бафарста. (Гæдиаты Секъа)

3. Сырд дын фæхъæр ласта:
– Гъæ дзæгъæлхæтæг!
’Гас мын кæй баззадтæ
Абон дæхæдæг! (Хетæгкаты К.)

4. – Гъе фыдæбоны гуырд Кодзырон, айс мæ саулохаг æд саргъ, æд идон. Айс 
дыууæ æстдæсы æвзаргæ стуртæй, рауæлдай мын кæн дæ фæринк, – дзуры йæм 
сæрыстырæй Бæдту. (Беджызаты Ч.)

5. Чындз йæ цæстытæ бацъынд кодта.
– Мæ хуры чысыл, Алымæт, рауай-ма ардæм, рауай!.. Дæ разы та дæ къухтæ ры- 

джы куы счъизи кодтай! (Коцойты А.)

6. – Байриай, хорз лæг!
– Хуыцауы хорзæх дæ уæд, мæгуыр лæг! (Таурæгъæй)

7. – Фесæф, джауыр! – фæхъæр ыл кодта Кико. – Кæд нын сси сылгоймаг 
уынаффæгæнæг? Уæд бæсты сæфт куы ’рцыди! Æз сымах фæрсын, хорз адæм: цы 
тæрхон кæнæм уæйгæнæгæн – æхсын æви ауындзын? (Таурæгъæй)

бауырнæд дæ – бадируагæс уæд
счъизи кодтай – исцъумур кодтай 
фæндаг – над

хъæлдзæгæй – игъæлдзæгæйи
уæныг – уонæг   
фембæлдис – рамбалдæй  

45. Бакæсут æмæ уæ зæрдыл бадарут. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц бавæргæ æмæ 
бахæсгæ арæзтытæ?

Бахæсгæ арæзтытæ хъуыдыйад феххæст кæнынц ног хъуыдыйæ, фиппаинагæй. 
Уыдон аскъуынынц, ахицæн кæнынц хъуыдыйады уæнгтæ кæрæдзийæ: Нигерæн 
йæ уацмыстæ куы кæсай – æмдзæвгæ уа, критикон уац уа, – уæд дæ цæсты раз 
æрлæудзæн ахсджиаг хъуыдыйыл хæст адæймаг (Дж.Н.). 

Бахæсгæ арæзтытæ вæййынц дзырдтæ, дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ. 
Сæйраг хъусынгæнинагимæ баст вæййынц куы интонацийæ, куы та – бæттæгты 
руаджы: Къæмбыры сæрæй дæлæмæ куы 'ркаст ( уæдмæ мигъ дæр сыстад), уæд 
нæм – хæсгæмард фæуон, кæд мæнг зæгъын – æцæг кæд Уастырджийы хуызæн 
нæ фæкаст (Дз.К.); Боныгон дæр æдас куы нæ уыдтæн – стæй, мæнмæ гæсгæ, 
иннæтæ дæр, – уæд æхсæвы талынджы куыннæ хъуамæ стъæлфыдаин?! (Дз.М.). 

Бахæсгæ арæзтытæ æвæрд вæййынц къæлæтты кæнæ хицæнгонд цæуынц 
тиретæй. Фæдзурæм сæ, дæргъвæтин æрлæудтытæй сæ амонгæйæ. Цопанты Р. 

46. Рафыссут, бæрæггонд бахæсгæ арæзтытæ хъæугæ æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнгæйæ.

!
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Ирыстоны фыццаг хатт телемæсыг арæзт куы æрцыди мин фарастсæдæ æхсай 
фыццæгæм азы уæд нæ республикæйы цæрджытæн уый циндзинады бон уыдис. Уый 
нырыккон куысты уавæрты домæнтæн дзуапп нал дæтты кæд реставраци æмæ бынду-
рон цалцæг уыдис уæддæр. Уымæ гæсгæ хаст æрцыдис ног станцæ саразыны уынаффæ. 

Уалдзæджы майы мæйы кусын райдайдзысты ног станцæ аразыныл. Нæ зæрдæ 
дарæм, арæзтад бæрæггонд æмгъуыдмæ кæй фæуыдзæн ууыл. Ног телевизион 
мæсыг уыдзæн бæрзонд зæрондæй 28 метры бæрзонддæр. Фæндзай азы цы мæсыг 
фæлæууыд, уый фехалын дæр, раст зæгъгæйæ, зæрдæ нæ комы, фæлæ æмдзу кæнын 
хъæуы абоны царды домæнтимæ. Ног станцæ арæзт цæудзæн нырыккон инженерон 
проекттæм гæсгæ. Мæсыг Ирыстоны цæрджытæн æвдисдзæн, лæвар кæмæ кæсдзысты, 
ахæм иумæйагуæрæсеон каналтæ дæс, нырыккон каналты нымæц бирæ фылдæр у 
минæй фылдæр æмæ сæ фылдæрæн æрвылмæй дæр фидын хъæуы. Паддзахадонтæ та 
сты нымадæй цалдæр, фæлæ уыдон дæр фæфылдæр уыдзысты. 

Ног арæзтад уыдзæн архитектурон æгъдауæй цымыдисаг, рæсугъд телевизион 
мæсыг алыхуызон бæстыхæйттимæ офистæ æмæ æндæр агъуыстытимæ. 

(Газет «Рæстдзинад»-æй)

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ

47. Цы зонут дунейы адæмты музыкалон культурæйы тыххæй? Равзарут раст дзуæппытæ.

а) Адæмон музыкæйы бындурыл арæзт стиль хуыйны ... .
кантри
фолк
фламенко
блюз

æ) Фламенкойы элементтæ сты ... .
зарæг æмæ кафт
зарæг, кафт æмæ гитарæйы цагъд
гитарæйы цагъд æмæ кафт
скрипкæйы цагъд æмæ зарæг

б) Блюз равзæрдис ... .    в) Рок-музыкæйы ... .
куыд ковбойты музыкæйы хуыз      ис цалдæр хицæн хуызы
адæмон музыкæйæ        бындуры æвæрд ис дины музыкæ
ансамбль «Boney M»-ы сфæлдыстады     бындуры ис классикон музыкæ
афроамерикæгты адæмон музыкæйæ     сæйраг архайæг у диджей
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г) Рэпы зарæджы бæсты ис ... .  гъ) Диско фæзындис ... .
речитатив          Испанийы
кафт           Америкæйы Иугонд Штатты
инструменталон музыкæ        Уæрæсейы 
барабанты цагъд         Англисы

1) Уæ дзуæппытæм гæсгæ саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. 

Х у ы з æ г :  Блюз равзæрдис афроамерикæгты адæмон музыкæйæ, ковбойты му- 
зыкæ та хуыйны вестерн. 

Кæд блюз афроамерикæгты адæмон музыкæйæ равзæрдис, уæд вестерн та у 
ковбойты музыкæ. 

2) Бахахх кæнут хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ, бацамонут вазыгджын 
хъуыдыйæдты хæйтты бастдзинады фæрæзтæ. 

48.* Бакæсут скъуыддзаг «Нарти Ацæмæзи зар»-æй. Рафыссут æнæзонгæ дзырдтæ, 
сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ.

Уази игурдæн æ рæсугъд цагъдмæ
Æгас дуйнетæ æригъал унцæ.
Æноси цъететæ уæд тайунцæ,
Урух будурмæ нæ унгæг кæмттæй
Фæдесон лæгау хæбал-хубулæй
Мæстгун ивулд дæнттæ уæд уайунцæ.

Æнæбун денгиз ку рафæлхъæзуй.
Хъуми будури и цъæх дудæхътæ
Æма совæхътæ уæд ку кафунцæ.
Уази фурт Ацæмæз æ хæтæлæй
Хъæбæрдæр цæгъдунтæ ку байдайуй...

(Дигорон адæмон сфæлдистадæ)

49. Бакæсут текст. Ссарут вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз 
(бабæтгæвазыгджын, домгæвазыгджын, æнæбæттæг вазыгджын) æмæ хæйтты 'хсæн бастдзина-
ды фæрæзтæ (бæттæгтæ, бæттæг дзырдтæ, интонаци).

Фолк у адæмон музыкæйы бындурыл арæзт стиль, йæ 
хуызтæй иу та, фламенко, равзæрдис Испанийы (Андалу-
сийы). Ацы музыкæйы баиу сты араббаг, цигайнаг, дзуттаг 
æмæ чырыстон культурæты ритмтæ æмæ мелодитæ. Стилы ном 
æххæстæй хуыйны «канте фламенко» («канте» испайнагау ны-
сан кæны «зарын»), фæлæ фламенко арæзт у зарæг, кафт æмæ 
гитарæйы цагъдæй. Уыдоны фæрцы æвдыст цæуынц тыхджын 
æнкъарæнтæ: уарзондзинад, арф хъыг, цин æмæ æнд. Кæд рагон 
фламенко у испайнаг культурæйы сæйрагдæр хæйттæй иу, уæд 
ныртæккæ та ацы аивад рапарахат ис æппæт дунейы дæр.

Кантрийы бындуры дины музыкæ кæй ис, уымæ гæсгæ 
дзы æмбæлынц гимнтæ æмæ ритуалон зарджытæ. Ацы стилы 
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ис Англис, Шотланди æмæ Ирландийы адæмон музыкæ, 
фæлæ парахат кæнын райдыдта XIX æнусы АИШ-ы. Кан-
три цæгъдынц банджойыл – африкæйаг цагъайрæгты ин-
струментыл, стæй гитарæйыл; фæстæдæр сæм бафтыдис 
мандолинæ. Кантрийы хицæн хуызыл нымад у вестерн – 
ковбойты (америкаг хъомгæсты) музыкæ.

Блюз у афроамерикæгты адæмон музыкæйы хицæн 
хуыз, æмæ уый æвзæргæ дæр ракодта XIX æнусы дыккаг 
æмбисы – куыд æбар адæмы музыкæ. Уыцы рæстæджы 
блюз цагътой гитарæ æмæ банджойыл, фæлæ 1930-æм 
азты фæзындысты, блюз электрогитарæ æмæ фортепи-
анойыл чи цагъта, ахæм ансамбльтæ. Ног темæтæ æмæ 
мотивтæ бахастой блюзмæ Элвис Пресли, Билл Хэйли 
æмæ æндæр музыканттæ. Афтæмæй равзæрдысты рок-н-
ролл æмæ хард-рок, фæлæ традицион блюз абон дæр рох 
нæу.

50. Равзарут раст дзуæппытæ æмæ радзурут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдты тыххæй.

1. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ ... .
баст сты цавæрфæнды бæттæгтæй дæр
баст сты бабæтгæ бæттæгтæй
бæттæгтæй баст не сты

2. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады ... .
хæйттæй иу иннæйы дæлбар вæййы
хæйттæ сты æмсæр
хæйтты 'хсæн мидисон бастдзинад нæ вæййы

3. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хуымæтæг бæттæг ... .
æвæрд вæййы фыццаг хайы
æвæрд вæййы дыккаг хайы
вæййы хæйтты 'хсæн, æмæ йæ разæй æвæрын хъæуы къæдзыг

4. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйтты 'хсæн вæййы ... .
иугæнæг ахастытæ
иугæнæг, дихон кæнæ ныхмæвæрды ахастытæ
дихон кæнæ ныхмæвæрды ахастытæ

5. Иугæнæг бæттæгтæ сты ... .
æмæ, куы, цæмæй
æмæ, та, фæлæ
æмæ, дæр, нæ ... нæ, нæдæр ... нæдæр, ма ... ма

3*
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6. Ныхмæвæрды бæттæгтæ сты ... .
фæлæ, та, уæддæр, науæд, æндæр, нæ ... фæлæ
та, цæмæй, уымæн æмæ
дæр, ма ... ма, æви

7. Дихон бæттæгтæ сты ... .
фæнды ... фæнды, уæддæр, нæ ... фæлæ
фæлæ, нæдæр ... нæдæр, æви
æви, куы ... куы, фæнды ... фæнды

51. Рафыссут текст, бирæстъæлфыгты бæсты хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Бахахх кæнут 
цухгонд дамгъæты бын, бамбарын кæнут орфограммæтæ, стæй æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Рок æрмæст музыкæйы хицæн стиль нæу, фæлæ 
йын ис бирæ уæрæхдæр нысаниуæг. Уый у ...нæхъæн 
фæсивæдон2 кул...турæ, ...рыгон фæлтæры хи...мбары-
над2 равдисыны мадзал, кæнæ та йæ схонæн ис царды 
сæйрагдæр домæнтæ æмæ хорздзинæ...тæм ног цæст...нгас 
равдисыны мадзал. Йæ фæзындæй абоны ...нг рок у хис...
æр æмæ кæс...æр фæлтæрты æхсæн ныхмæвæр...дзинады2 
символ.

Ацы стилы фæзынд æнгом баст у ...хсæнады техни-
кон, экономикон, социалон райрæ...тимæ2, æмæ йæ ап...а- 
ратурæ æдзух ивы, вазыгджындæр кæны. Зæгъæм, абоны 
гитарæ æрмæст æ...аг бакас...æй у 40-æм азты гитарæйы 
...нгæс, йæ зæлынад та бынтон аи...та. Абон рокæн æнæ 
гитарæйæ уæвæн нæй, фæлæ йæ фыццаг инструмент уыдис 
терменвокс. Ацы инструмент 1920 азы сарæ...та инженер 
Термен. Музыканты къух куыд хæстæгдæр кæнæ дарддæр 
кодта инструменты антеннæмæ, афтæ бæрзонд...æр кæнæ 
ныллæгдæр кодта терменвоксы зæлынад. 1930-æм азты 
фæзындис фыццаг электрогитарæ, æмæ уæд гитарæ ссис 
рок-ансамбльты сæйраг инструмент.

1960-æм азты рок рапарахат ис æппæт дунейыл англисаг къордтæ «The Beatles», 
«Rolling Stones» æмæ æндæрты фæрцы. Ныртæ...æ рок-музыкæйы ис бирæ алыхуызон 
стильтæ: панк-рок йæ тыхджын, агрессивон музыкæимæ, арт-рок – баиу кодта рок, 
джаз æмæ академион музыкæйы элементтæ æмæ æнд.

1) Иу бабæтгæвазыгджын хъуыдыйадæн скæнут синтаксисон анализ (æвзæрсты схемæ 
лæвæрд у ахуыргæнæн чиныджы кæрон уæлæмхасæн æрмæджы).
2) Бакæсут тезисты раиртæст æмæ хуызæг. Хуызæгмæ гæсгæ ныффыссут тексты тезистæ.

Санахъоты Сергей. Зарæг

дарддæр – идарддæр
ног – нæуæг
уæрæхдæр – урухдæр
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Тезис – доклады, лекцийы, уацы æмæ æнд. куысты мидисы сæйраг хъуыдыты 
цыбыр ныффыст.

Х у ы з æ г :  1. Нырыккон музыкæйы ис бирæ алыхуызон стильтæ.
2. Фолкы бындуры ис адæмон музыкæ. Йæ иу хуыз – фламенко – 
равзæрдис Испанийы, арæзт у зарæг, кафт æмæ гитарæйы цагъдæй. 
Тынг рапарахат ис æппæт дунейы дæр.
3. Кантри арæзт у дины музыкæйы бындурыл. Рапарахат ис XIX 
æнусы АИШ-ы. Йæ сæйраг инструменттæ сты банджо, гитарæ æмæ 
мандолинæ.
4. Блюз – æбар адæмы зарæг. Цагътой йæ гитарæ æмæ банджойыл, 1930-
æм азтæй фæстæмæ – электрогитарæ æмæ фортепианойыл. Ног темæтæ 
блюзмæ бахастой Э. Пресли, Дж. Хэйли æмæ æндæр музыканттæ.

Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ

52. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмæ зæгъут, кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц, уый. 
Сбæрæг кæнут бастдзинады фæрæзтæ æмæ сæ нысаниуджытæ. Скæнут хъуыдыйæдтæн графи-
кон схемæтæ.

Æппæт дунейы ис дыууæ мин æвзагæй фылдæр, диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
нымæц та хæццæ кæны дæсгай минтæм.

Æппæт дунейы ис дыууæ мин æвзагæй фылдæр; диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
нымæц хæццæ кæны дæсгай минтæм.

Кæд æппæт дунейы дыууæ мин æвзагæй фылдæр ис, уæд диалекттæ æмæ 
ныхасыздæхтыты нымæц та хæццæ кæны дæсгай минтæм.
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Графикон нысæнттæ

[      ] домгæвазыгджын хъуыдыйады сæйраг хай 

(      ) домгæвазыгджын хъуыдыйады уæлæмхæст хай

[      ] : [      ] æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад 
дыстъæлфимæ

[      ] – [      ] æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад тиреимæ

53. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут домгæвазыгджын хъуыдыйады теори. Баххæст кæнут 
таблицæ хъæугæ терминтæй.

... хъуыдыйад

... хæйтты 
хуызтæ ... фæрстытæ бæттæг 

дзырдтæ
... дзырдтæ 

сæйраг хайы

1) æмбарын-
гæнæн

цæмæй, куы, 
кæй, æмæ

кæмæн? 
кæмæн?
кæмæ? кæуыл?
кæимæ?

чи, цы, кæм, 
куыд

уый, уыдон

2) ... куы, кæй, цы цавæр? кæцы?
кæй?

чи, цы, кæй, 
кæцы, цавæр

ахæм, уыцы, 
уыдон, уый, 
уырдыгон

3) афоны куы, куыд, 
цалынмæ, 
куыддæр

кæд? кæдмæ?
кæдæй?

кæд, кæдмæ, 
кæдæй

уæд, уæдæй, 
уæдмæ, афтæ

4) ... – кæд? кæдæм?
кæцæй?
кæцырдæм?

цы, кæй, 
кæм, кæдæм, 
кæцæй

уым, 
уырдыгæй, 
ууылты, уый 
онг

5) ... уымæн æмæ, 
уый тыххæй, 
цæмæй, æмæ

цæмæн? 
цæй тыххæй? 
цæмæ гæсгæ? 
цæуылнæ?

– уымæн, уый 
тыххæй, уымæ 
гæсгæ

6) нысаны ... цæмæй, æмæ, 
æмæ цæмæй

цæмæ? цæмæн? 
цæй тыххæй?

– –
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7) ... куы, цыма, 
æмæ, куыд

куыд?
куыдæй?
кæйау?

куыд афтæ, 
афтæмæй, 
уыйау

8) бæрцы æмæ 
къæпхæны

æмæ, цыма куыд? цас? 
цæйбæрц? 
цал хатты?

цас, цæйбæрц, 
куыд

афтæ, ахæм, 
уый хуызæн, 
уыйас

9) бадзырдон кæд, куы, 
иугæр

кæд? цавæр 
уавæрты?

куыд уæд

54. Бакæсут скъуыддзаг дунейы æвзæгты тыххæй уацæй. Ссарут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
æмæ сæ рафыссут. Раттут сын характеристикæ, таблицæйы æрмæгæй пайда кæнгæйæ. Бамбарын кæнут 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Æппæт дунейы ис дыууæ мин æвзагæй фылдæр, диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
нымæц та хæццæ кæны дæсгай минтæм.

Æвзаг цæры æмæ рæзы, цалынмæ1 йыл адæм дзурынц, уæдмæ. Æвзаджы райрæзт 
цæуы афтæ: сындæггай равзæрынц иу миниуджытæ, иннæтæ та фесæфынц. Æвзаджы 
ногæй цы дзырдтæ кæнæ грамматикон миниуджытæ фæзынынц, уыдон фæстагмæ 
арæхæй-арæхдæр æмбæлын райдайынц æмæ афтæмæй ныффидар вæййынц.

Фæлæ адæм æвзагыл куынæуал фæдзурынц, уæд фесæфы, амæлы. Уымæн ис æртæ 
аххосаджы. Фыццаджыдæр, фесæфынц, цы адæм ыл дзырдтой, уыдон. Зæгъæм, дыууынæм 
æнусы фæстаг тасманиæгтæ куы амардысты, уæд фесæфтысты тасманиаг æвзæгтæ дæр. 
Дыккаджы та, адæм сæхи æвзаг ферох кæнынц æмæ æндæр æвзагыл дзурын райдайынц. 
Афтæ ферох сты шумерты, готтæгты æмæ æндæр адæмты æвзæгтæ. Æппынфæстаг, æвзаг 
амæлы, æрмæст литературон куы уа, æхсæнадон царды иннæ къабæзты1 та йæ бæсты 
æндæр æвзагæй куы пайда кæной, уæд. Ахæм цау æрцыдис, зæгъæм, рагон славянаг 
æмæ латинаг æвзæгтыл. Сæ рагон хуызы нал æмбæлынц, фæлæ фыццагæй равзæрдис3 
нырыккон3 болгайраг, дыккагæй та – цалдæр ромайнаг æвзаджы.

Æмхуызон не сты æгас æвзæгты уавæртæ дæр. Сæ иутæй пайда кæнынц æрмæст 
дæсгай адæймæгтæ (Америкæ æмæ Австралийы бирæ æвзæгтæ), иннæтыл та дзурынц 
цалдæр бæстæйы. Æвзæгтæ хицæн кæнынц, æхсæнады царды цы бынат ахсынц, уымæй 
дæр. Зæгъæм, эскимосаг æвзагыл æнцон у цуаны тыххæй дзурын, фæлæ дзы зынтæй 
спайда кæнæн ис, философон фæрстытыл2 дзургæйæ.

55. Рафыссут, цухгонд æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуы- 
дыйады уæнгтæм гæсгæ. Графикон схемæйы фæрцы равдисут сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйтты 
бынат, бастдзинады фæрæзтæ, бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзт.

Алы адæмы æвзаджы дæр æмбæлынц бынæттон дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ны-
хасы хицæндзинæдтæ. Зæгъæм Хуссар Германы – Баварийы – немыцæгтæ куыд 
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дзурынц уый хицæн кæны Цæгат Германы Гамбурджы ныхасæй. Иу æвзаджы ахæм 
хицæндзинæдтæ хуыйнынц диалекттæ. Дыууæ диалекты ис ирон æвзаджы дæр ирон æмæ 
дыгурон Азербайджаны иу хъæу Хиналугы та цæрынц мин адæймаджы дзурынц сæхи 
хиналугаг æвзагыл. Фæлæ хъæуы æртæ сыхæй алкæмæн дæр ис хицæн ныхасыздæхтытæ.

Иу адæмæй чи равзæрдис кæнæ бирæ рæстæджы дæргъы фæрсæй-фæрстæм цы 
адæмтæ фæцардис уыдоны æвзæгтæ фылдæр хатт «хæстæг» вæййынц4. Уырыссаг 
æмæ украинаг казахаг æмæ узбекаг кæнæ францаг æмæ итайлаг куы фембæлой æмæ 
кæрæдзиимæ сæхи æвзæгтыл куы дзурой уæд æнæмæнг банкъардзысты2 се ’взæгты 
«хæстæгдзинад».

Фæлæ, кæрæдзийæ дард чи цæры æмæ се ’хсæн бастдзинæдтæ тынг рагæй кæмæн 
нал ис, ахæм адæмты æвзæгтæ дæр хатгай хæстæг разынынц. Æмхуызон миниуджытæ ис, 
зæгъæм, венгриæгты æмæ Хуссар Сыбыры цæрæг манси æмæ хантты æвзæгты. Кæддæр, 
тынг раджы, сæ фыдæлтæ иумæ цардысты. Уыцы рагзамантæй ма баззадис æвзæгты 
«хæстæгдзинад».

56. Бакæсут дунейы æвзæгты тыххæй уац кæронмæ æмæ йын равзарут сæргонд.

1. Хуыцæутты лæвар
2. Ацы алыхуызон æмхуызон æвзæгтæ
3. Æвзаг – хæзнаты хуыздæр
4. Дунейы адæмты æвзæгтæ

Сæ равзæрдмæ гæсгæ хæстæг æвзæгтæ хауынц иу «бинонтæм». Ахъуыды-ма кæнæм, 
цы ис иумæйагæй ирон æмæ уырыссаг, немыцаг æмæ итайлаг æвзæгтæм? Фыццаг бакастæй 
– ницы. Фæлæ уыдон иууылдæр сты индоевропæйаг æвзæгтæ. Ахуыргæндты хъуыдымæ 
гæсгæ, 7–9 мин азы размæ нырыккон Астæуккаг Европæйы цардис индоевропæйаг 
адæмыхатт иумæйаг æвзагимæ. Рæстæг цыдис, æмæ уыцы æвзагæй равзæрдис бирæ 
алыхуызон æвзæгтæ4. Индоевропæйаг æвзæгтæ ныртæккæ дих кæнынц 12 къордыл: ана-
толиаг, балтиаг, гермайнаг, италиаг, романаг, кельтаг, славянаг, тохайраг, индоирайнаг. 
(Анатолиаг æмæ тохайраг æвзæгтыл ныртæккæ ничиуал дзуры.) Хицæн къордтæ аразынц 
бердзенаг, сомихаг æмæ албайнаг æвзæгтæ, ома сын æндæр «хæстæг хиуæттæ» нæй.

Индоевропæйаг æвзæгты ссарæн ис бирæ æмхуызон дзырдтæ. Зæгъæм, иу уидаг ис 
ахæм дзырдтæн: уырыссаг «брат», немыцаг «брудер», таджикаг «бародар» æмæ ирон 
«æрвад»; латинаг «стелла», немыцаг «штерн» æмæ ирон «стъалы»; уырыссаг «бере-
за», ирон «бæрз»; латинаг «денс», рагон индиаг «данта», таджикаг «дандон» æмæ ирон 
«дæндаг»; уырыссаг «мышь», ирон «мыст», латинаг «мус» æмæ таджикаг «муш».

Ныртæккæ зæххы къорийыл цæрæг адæмæн сæ фылдæр хай дзурынц индоевропæйаг 
æвзæгтыл.

1) Куыд æмбарут фразæ «æвзаг рæзы»? Куыд цæуы æвзæгты рæзт? Цæмæн æмæ куыдæй 
фесæфынц æвзæгтæ?
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2) Куыд хицæн кæнынц æвзæгтæ сæ пайдакæнынадмæ гæсгæ?
3) Цы сты æвзаджы диалекттæ æмæ ныхасыздæхтытæ?
4) Цавæр «æвзæгты бинонтæ» зонут?
5) Цал æмæ цавæр къордтыл дих кæнынц индоевропæйаг æвзæгтæ?
6) Цавæр индоевропæйаг æвзæгтыл дзурынц ныртæккæ Уæрæсейы адæмтæ?

57. Базонгæ ут аннотацийы æмбарынадимæ. Ныффыссут аннотаци 56-æм фæлтæрæнæн.

Аннотаци – чиныджы, уацы æмæ æнд. куысты мидисы, идейон арæзты, 
нысаны цыбыр характеристикæ. Аннотаци фыст вæййы чиныджы титулон 
фарсы чъылдымыл.

Аннотаци арæхдæр арæзт вæййы дыууæ хайæ. Фыццаг хайы аннота-
цийы автор сбæрæг кæны чиныджы, уацы темæ (бацамонæн ис, иннæ ахæм 
куыстытæй цæмæй хицæн кæны, уый дæр); дыккаг хайы ранымайы сæйраг 
хатдзæгтæ, фæзæгъы, чиныг кæнæ уац цымыдисаг кæнæ æххуыс кæмæн 
уыдзæни, уый. Аннотацийы вæййы чиныджы (уацы) авторы кой, зынгæ аху-
ыргонд кæнæ зындгонд адæймаг куы уа, уæд.

Аннотацийы хъуамæ ма уа сæрмагонд терминологи (ацы тексты нысан у 
хуымæтæг чиныгкæсæгæн чиныджы кæнæ уацы темæ фехъусын кæнын) æмæ 
цитатæтæ.

Х у ы з æ г :  Ирон æгъдæуттæ. Чиныг сарæзта Агънаты Гæстæн. – Дзæу-
джыхъæу, 1999. Ирон адæмы бæрæгбæттæ æмæ æгъдæуттæ 
сты адæмы æнусон хæзна, адæмы удварны гуырæн 
суадæттæ.

Ацы чиныгыл æхсызгонæй сæмбæлдзысты скъоладзаутæ 
æмæ студенттæ, ахуыргæндтæ æмæ, ирон адæмы удварн зы-
наргъ кæмæн у, ирон адæмы хъысмæт йæ зæрдæмæ хæстæг 
чи айста, уыцы чиныгкæсджытæ се ’ппæт дæр.

58. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ алыхуызон 
уæлæмхæст хæйттимæ æмæ сæ ныффыссут. Бацамонут бæттæгтæ (бæттæг дзырдтæ). Саразут 
хъуыдыйæдты графикон схемæтæ.

Æмбарынгæнæн. Мах зонæм. Англисагау, англисæгтæ æмæ шотландиæгтæй 
фæстæмæ, дзурынц АИШ-ы адæмы фылдæр хай, Австралийы, Ног Зеландийы, 
Хуссар-Африкæйаг Республикæйы.

Бынаты. Испайнаг æвзагыл дзурынц. Испайнæгтæ сæхæдæг кæм цæрынц. Стæй 
Латинаг Америкæйы цæрджытæ.



39

Æфсоны. Хинди æмæ урду кæрæдзимæ тынг хæстæг сты. Ис сын иумæйаг ном –
хиндустани.

Æмбарынгæнæн. Англисаг æвзагыл дзурынц æдæппæтæй 290 милуан адæймаджы. 
Уыдонæй æрмæст 60 милуаны сты Европæйы цæрджытæ.

59. Саразут диалог урочы æрмæгмæ гæсгæ. Уæ дзуæппыты (репликæты) пайда кæнут 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй.

А х у ы р г æ н æ г. Цал диалекты æмæ ныхасыздæхты ис дунейы адæмты 
æвзæгты? 

С к ъ о л а д з а у. ...
А х у ы р г æ н æ г. ...
С к ъ о л а д з а у. Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, уыдон сты дыууæ мины бæрц. 
С к ъ о л а д з а у. Нæ, ...
А х у ы р г æ н æ г. Зæгъæм?.. 
С к ъ о л а д з а у. ...
А х у ы р г æ н æ г. Æмæ æппæт æвзæгтæн дæр сæ рæзты уавæртæ æмхуызон сты?
С к ъ о л а д з а у. ...
А х у ы р г æ н æ г. ...
С к ъ о л а д з а у. Зæгъæм, кæд эскимосаг æвзагыл цуаны тыххæй тынг æнцон дзурæн 

у, уæд ыл наукон куыстытæ фыссын бирæ зындæр у, нæй дзы хъæугæ терминтæ.
А х у ы р г æ н æ г. Алы адæм дæр сæхи æвзагыл дзурынц? 
С к ъ о л а д з а у. ...
А х у ы р г æ н æ г. ...
С к ъ о л а д з а у. Нæ, æппæты фылдæр сты, индоевропæйаг æвзæгтыл чи дзуры, 

уыцы адæм.
А х у ы р г æ н æ г. ... 
С к ъ о л а д з а у. ...

60. Рафыссут æмдзæвгæ. Бахахх кæнут, дыууæ диалекты хицæн хуызы цы мыртæ 
дзурæм, уыдон æвдисæг дамгъæты бын. Ссарут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Цавæр 
æмбарынгæнинаг дзырдтæ сæ цухгонд æрцыд? Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуызтæ.

Къуæтти

«Æнæ ’взаг æй, æнæ ’взаг», –
Искæнунцæ ’й сæ кустаг.
«Къуæтти, къуæтти, къуæзæнæг,
Карди комбæл – дæ зæнæг».
Ка сæ дæмуй æ дзурдæй,

Ранæмунцæ ’й æмбурдæй.
Маци дзорæ æ сæрбæл.
Нæ ин гъæуй тæрегъæд.
Къуæтти кæд æй – нæ хонхбæл
Æвзæгутæ æруедзæд.

Багъæрати Созур
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61. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ раст æвæргæйæ. Бахахх кæнут 
хъуыдыйæдты грамматикон бындурты бынмæ. Сбæрæг кæнут, хъуыдыйæдтæ цæмæй вазыг-
джынгонд сты, уый.

Вæййы афтæ æмæ, алыхуызон адæмтæ фæдзурынц иу æвзагыл зæгъæм 
англисæгтæ, æмæ америкæгтæ дзурынц англисагау; немыцæгтæ æмæ австриæгтæ – 
немыцагау; испайнæгтæ кубæйæгтæ мексикæйæгтæ чилиæгтæ аргентинæгтæ æмæ, 
бирæ æндæр адæмтæ – испайнагау. Афтæ рауайы адæмы, иу хай æндæр бæстæйы куы 
æрцæры, бындурон цæрджытимæ куы сæмхæццæ вæййы уæд. Ахæм цау æрцыдис, 
Америкæйы бæстæты ам сæйраг систы англисаг испайнаг æмæ, португалиаг æвзæгтæ.

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ

62. Абарут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цавæр иумæйаг æмæ хицæн 
миниуджытæ сын ис. Цавæр хæстæ æххæст кæны бæттæг «æмæ» 1-аг 
æмæ 2-аг хъуыдыйæдты? Цавæр бастдзинады фæрæзтæ ис 3-аг æмæ 
4-æм хъуыдыйæдты? Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1) Ницы фæрæз ардтой Нарт æмæ сфæнд кодтой Сатанайы 
бафæрсын.

2) Ницы фæрæз ардтой Нарт, æмæ хистæртæ сфæнд кодтой 
Сатанайы бафæрсын.

3) Куы ницы фæрæз ардтой Нарт, уæд сфæнд кодтой Сата- 
найы бафæрсын.

4) Ницы фæрæз ардтой Нарт; хистæртæ сфæнд кодтой Сата- 
найы бафæрсын.

63. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æмæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

Афтæ фæзæгъынц рæдигæ дам нæ кæны æрмæст чи ницы кусы уый. Уыимæ 

Тугъанты Махарбег.
Сатана

æвзæгутæ – æвзæгтæ
къуæтти – къуытты
кæрæдземæй – кæрæдзийæ
сабургай – сындæггай  
хъæртуй – хæццæ кæны  



41

А. Эйнштейн

фæрæдийы канд иу адæймаг нæ фæлæ æнæхъæн Академи дæр. 
Зæгъæм йæ рæстæджы цалдæр хат...ы «фесгуых...ис» Парижы 
Наукæты академи.

Э. Дженнер æрхъуыды кодта дзуары ныхмæ судзинтæ кæнын 
академиктæ сæ банымад...ой æнæпайдайыл.

Р. Фултон æрхъ...ды кодта пароход ахуыргæндтæ йæ схуыд...
ой утопи.

Ф. Месмер иртæс...а гипнозы архайд Академийы уæнгтæ 
йыл сæвæрдтой «цæстфæлдахæджы» ном.

1922 азмæ А. Эйнштейн æппæт дунейы дæр зындгонд уыдис 
куыд генион ахуыргонд. Кад ын кодтой Японы бирæ европæ...аг 
бæстæты æрыгон Советон Уæрæсейы йæ равзæрс...ой Наукæты 
академийы уæнгæй. Æрбацыдис Францмæ дæр. Æртын æртæ академикы за...той: «Ма 
...рбацæуæд Эйнштейн не ’мбырдмæ мах ...вæстиатæй æмбырдæй ацæудзыстæм!»

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад – йæ хæйттæ баст сты хъуыдымæ 
гæсгæ, интонацийы фæрцы, æнæ бæттæгтæй.

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад гом структурæимæ – ис ын ра-
нымады нысаниуæг. Рæстæджы дымгæ сæ фæнык фæхаста аланты нæргæ 
хъæутæн, сæ хъæздыг сахартæ агуринаг фесты археологтæн, сæ рæсугъд 
аргъуантæй ма баззад иугай хæлддзаг æвдисæнтæ, басыгъдысты сæ 
чингуытæ... (Джыккайты Ш.)

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад æхгæд структурæимæ – йæ хæйтты 
’хсæн ис ныхмæвæрды, æмбарынгæнæн, æфсоны, бадзырды æмæ æнд. ахастытæ. 
Йæ фыццаг хайы вæййы, æнæмæнгæй дыккаг хай чи фæдомы, ахæм дзырдтæ. 
Рохуатæй бахызтой сæ нæртон æвзаг – се ’ппæты зынаргъдæр исбон: уымæн 
йæ алы дзырд налхъуыт-налмасæй хæзнадæр у, уым арвайдæнау зыны адæмы 
цардвæндаг, сæ зонды рухс, сæ зæрдæйы фидауц, уый адæмæн у сæ истори æмæ 
сæ удварн. (Джыккайты Ш.)

64. Бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Адæймаг æмæ космосы бастдзинады идейæтæ5 ссарæн ис монон 
культурæйы алы къабазы дæр – мифологи5 æмæ динæй суанг нырык-
кон наукæйы онг. Антикон ахуыргонд Пифагор фидарæй æууæндыдис: 
адæймаджы хъуыдытæ, ныхæстæ, æнкъарæнтæ æнустæм «фыст 
æрцæуынц» космосон тыгъдады. Пифагоры уырныдта: Дун-дуне у 
æгас иуæг æмæ йын ис монон центр – Иумæйаг Хуыцау. Афтæ хъу-
ыды кодтой рагон адæм, ацы идейæйы фæрцы адæмон сфæлдыстады Пифагор

!
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«фæзындысты» хуыцæуттæ, равзæрдис астрологи; ацы хъуыдытæ сæ 
бынат ссардтой дины алы хуызты. Нырыккон5 наукæ дæр иртасы 
адæймаг æмæ космосы ахастдзинæдтæ.

Зындгонд5 уырыссаг ахуыргонд, гелиобиологийы бындурæвæ- 
рæг А. Л. Чижевский (1897–1964) бафиппайдта цымыдисаг цау: 
биосферæйы цы процесстæ цæуы, уыдон комкоммæ баст сты Хуры 
архайдимæ. Афтæмæй ахуыргонд раиртæста биоритмты уæвынад. 
Адæймаджы организм тынг æнгом баст у биосферæйы ритмтимæ, 
уыдон та – Хуры активондзинадимæ. Чижевский лæмбынæг 
æркастис бирæ бæстæты æмæ адæмты историмæ æмæ æрцыдис 
ахæм хатдзæгмæ5: Хуры иууыл стырдæр активондзинады азты 
æппæты бæрзонддæр вæййы æхсæнадон змæлд дæр. Ахуыргонд 
фыста: «Чи зоны, мах, “Хуры хъæбултæ”, стæм, Зæххы алыварс 
цы вибрацитæ цæуы, уыдоны лæмæгъ фæстиуæг...».

Космизмы идейæтæ бахæццæ сты психологимæ дæр. Аналити- 
кон психологийы бындурæвæрæг, швейцариаг ахуыргонд Карл Гу-
став Юнгы (1875–1961) хъуыдымæ гæсгæ, адæймаджы психикæйы ис 
цавæрдæр сæрмагонд хай, æмæ уым «æвæрд у» адæмы историйы æппæт 
фæлтæрддзинад дæр. Уыцы сæрмагонд хай Юнг схуыдта «коллективон 
æнæмбæрстгонд» (коллективное бессознательное) æмæ йæ нымадта, 
хицæн адæймаджы æппæт адæмимæ, æрдзимæ æмæ космосимæ чи 
бæтты, ахæм принципыл. Афтæмæй, ахуыргонды хъуыдымæ гæсгæ, 
алы адæймаг дæр баст у дунеон информацион быдыримæ.

Академик М. А. Марков информацион быдыры тыххæй фыста: «...Зæххы инфор- 
мацион быдырæн ис бирæ цъæрттæ, уый у матрешкæйы хуызæн, уыимæ алы цъар 
дæр баст у æндæр, бæрзонддæр цъæрттимæ, суанг Абсолюты онг, æмæ, информацийы 
банкæй уæлдай, у адæймаджы æмæ адæмты хъысмæты фæткæвæрæг дæр».

Ацы цитатæйæ скæнæн ис бæлвырд хатдзæг: алы адæймаджы, алы адæмты 
проблемæтæ дæр комкоммæ баст сты фыдæлты цард æмæ хъысмæтимæ4. Уыдон ге-
нетикон коды фæрцы цæуынц ныййарджытæй цотмæ. Афтæмæй царды нысаныл1 
банымайæн ис генетикон код «сыгъдæг кæнын», цæмæй, нæ фæстæ цы фæлтæртæ 
цæрой, уыдоны хъысмæт уæззаудæр æмæ зындæр ма кæнæм, уый тыххæй.

...Космизмы идейæтæ ирдæй зынынц ирон адæмон сфæлдыстады дæр. 
Æрлæууын-ма кæнæм нæ зæрдыл Нарт æмæ хуыцæутты ахастытæ; ахъуыды кæнæм 
æмбисæндты мидисыл: «Сау хохæй урс дур нæ тулы», «Иу фæлтæр иннæмæй 
хуыздæр куы нæ уа, уæд адæм сæфтмæ цæуынц» æмæ æнд.

1. Разы стут космизмы идейæтимæ æви нæ? Кæд нæ, уæд цæуылнæ? Æрхæссут дæнцæгтæ, 
космизмы идейæтæ адæмон сфæлдыстады, дины куыд зынынц, уымæн.
2. Æрхъуыды кæнут фондз фарсты тексты мидисмæ. Кæрæдзийы фæрстытæн дзуæп- 
пытæ раттут.

А. Чижевский

К. Юнг
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65. Рафыссут 64-æм фæлтæрæны текстæй бæрæггод хъуыдыйæдтæ æмæ сæ равза-
рут: сбæрæг кæнут вазыгджын хъуыдыйæдты хæйтты (хуымæтæг хъуыдыйæдты) нымæц, 
сæ бастдзинады хуызтæ æмæ мадзæлттæ, структурæйы миниуджытæ. Скæнут сын графикон 
схемæтæ.

66. Ссарут 64–æм фæлтæрæны тексты æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ гом æмæ 
æхгæд структурæтимæ. Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты арæзт. 

65. Æркæсут хъуыдыйады схемæтæм. Цавæр информаци дæттынц? Радзурут хъуыдыйады 
миниуджыты тыххæй.

Зындгонд уырыссаг ахуыргонд, гелиобиологийы бындурæвæрæг А. Л. Чижевский 
бафиппайдта цымыдисаг цау: биосферæйы цы процесстæ цæуы, уыдон комкоммæ 
баст сты Хуры архайдимæ.

1) [ ...       / / ] : (цы) , [уыдон] .
2) 1  : 2 уыдон  .

 цы?
 3 цы

67. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд 64-æм фæлтæрæны тексты дыккаг абза-
цы.

68.* Ныффыссут дзырдтæн синонимтæ æмæ антонимтæ.

Зындгонд, æнгом, ирд, активон, лæмæгъ, нырыккон, фидар, æгас, лæмбынæг, 
иумæйаг, бæрзонд.

69. Базонгæ ут уац фыссыны фæткимæ. Ныффыссут уац нырыккон наукæйы иу кæнæ 
цалдæр къабазы æнтыстыты тыххæй.

Куыд фыссын хъæуы уац?
1. Ахъуыды кæн, хуыздæр цы фæрстытæ зоныс, ууыл æмæ равзар, цымыдисаг- 

дæр дæм цы темæ кæсы, уый.
2. Ссар фаг æрмæг уыцы тематикæйæ. Æркæс энциклопедитæм, сæрмагонд 

журналтæм. Æхсызгонæй дын баххуыс кæндзысты библиотекæйы кусджытæ дæр. 
(Дæ зæрдыл дар: Интернеты æрмæджыты алкæд раст информаци нæ вæййы!) Кæд 
гæнæн ис, уæд аныхас кæн, дæ уацы темæ хорз чи зоны, ахæм специалистимæ.

3. Сбæрæг кæн дæ уацы гуырахст. Ахъуыды кæн, кæм æмæ дзы цавæр 
иллюстрацитæ (къамтæ, нывтæ, графиктæ, схемæтæ æмæ æнд.) бакæндзынæ, ууыл.

!
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4. Лæмбынæг бакæс, цы æрмæг æрæмбырд кодтай, уый æмæ райдай уац фыс-
сын. Разныхасы бацамон дæ куысты темæ æмæ, ныхас цы фæрстытыл цæудзæнис, 
уый. Сæйраг хайы бæстон æрныхас кæн уыцы фæрстытыл, æххæстæй раргом 
кæн дæ темæ. Пайда кæн зындгонд специалистты куыстытæй ист цитатæтæй. 
Кæронбæттæны дæ скæнын хъæуы хатдзæгтæ.

70. Бакæсут текст. Аргъ скæнут тексты мидисæн: сбæрæг кæнут, кæцы абазацы 1) ис бын-
тон ног информаци, 2) ис иу ног факт, 3) ис æрмæст, кæй зонут, ахæм информаци, 4) ис цымы-
дисаг факттæ, 5) нæй цымыдисаг æмæ ног информаци, фæцухгæнæн ын ис.

Пифагор райгуырдис сакъадах Самосы. Æрыгонæй балцы ацыдис Мысырмæ, 
уым æй персайнæгтæ уацары райстой æмæ йæ Вавилонмæ аластой. Вавилоны Пифа-
гор ахуыр кодта халдейаг зонынджынтæм. Йæ фыдыбæстæмæ куы ’рбаздæхтис, уæд 
бердзенаг колони Кротоны байгом кодта философон скъола. Æнцон бахауæн нæ уы-
дис уыцы скъоламæ – йæ фæлварæнтæй иу уыдис ахæм: кандидат фондз азы дæргъы 
хъуамæ æнæдзургæйæ фæцардаид3.

Ацы рагон ахуыргонды ном фыццаджыдæр баст у йæ зындгонд теоремæимæ. Чи 
зоны, Пифагоры теоремæ кæй хонæм, уый раздæр зыдтой Китайы æмæ Вавилоны, 
фæлæ йæ фыццаг хатт Пифагор сбæлвырд кодта. Таурæгъмæ гæсгæ, Пифагор теоремæ 
куы сбæлвырд кодта, уæд хуыцæуттæн нывондæн æрхаста сæдæ галы.

Астæуккаг æнусты Герман æмæ Францы ацы теоремæ цæмæндæр хуыд- 
той3 «хæрджыты хид»; араббаг Скæсæны йыл сбадтис «чындзыты теоремæ»-йы 
ном. Хъуыддаг уый мидæг ис, æмæ, ацы теоремæ цы хахныв æмбарын кæны, уый 
у гæлæбуйы хуызæн, бердзенагау – «нимфæ». Ацы дзырдæй ма хуыдтой æрыгон 
сылгоймæгты æмæ чындзыты дæр. Афтæмæй тæлмацгæнæг2 араббаг æвзагмæ раивта 
дзырды дыккаг нысаниуæг.

Пифагоры номдзыддæр3 ахуыргæнинæгты ’хсæн уыдысты философтæ Парменид, 
Зенон, Платон. Пифагор æмæ йæ ахуыргæнинæгтæ – «пифагоронтæ» – дунейы бынду-
рыл нымадтой нымæц. Уыдонмæ гæсгæ, алцыдæр сбарæн ис нымæцтæй æмæ алцыдæр 
равдисæн ис раст геометрион фигурæты фæрцы. Дуне та арæзт у фондз хайæ: зæхх, 
уæлдæф, зынг, дон æмæ эфирæй. Фыццагдæр Аристарх Самосаг загъта, Зæхх тымбыл 
кæй у æмæ Хуры алыварс кæй зилдух кæны, уый, фæлæ йын йæ гипотезæмæ йæ хъус 
ничи æрдардта.

Уæдæй абоны онг бирæ æнустæ рацыдис, фæлæ ма Пифагоры афоризмтæ ныр 
дæр цæрынц: «Дæхи ахуыр кæн хуымæтæг цардыл», «Афтæ цæр, æмæ дæ митыл 
фæсмон куыд никуы кæнай», «Мах хъуамæ нæхи хизæм уæлдайдзинадæй æмæ нæ 
буарæй сурæм низтæ, удæй – æнахуыргонддзинад, гуыбынæй – фырхæрд, горæттæй – 
змæстытæм сидт, бинонтæй – хылтæ». Æппæты стырдæр фыдракæндыл Пифагор ны-
мадта анархи.
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71. Кæрæдзи фæдыл рафыссут ахæм хъуыдыйæдтæ: 1) æнæбæттæг вазыгджын хъуы-
дыйад æхгæд структурæимæ; 2) хуымæтæг дывæрсыг даргъ хъуыдыйад, ис дзы фæрссаг 
æхæстгæнæн; 3) домгæвазыгджын хъуыдыйад афоны уæлæмхæст хаимæ. Цавæр хъуыдыйад 
ма дзы баззадис? Раттут ын характеристикæ. 

Пифагор райгуырдис сакъадах Самосы. Æрыгонæй балцы ацыдис Мысырмæ, 
уым æй персайнæгтæ уацары райстой æмæ йæ Вавилонмæ аластой. Вавилоны Пифа-
гор ахуыр кодта халдейаг зонынджынтæм. Йæ фыдыбæстæмæ куы ’рбаздæхтис, уæд 
бердзенаг колони Кротоны байгом кодта философон скъола. Æнцон бахауæн нæ уы-
дис уыцы скъоламæ – йæ фæлварæнтæй иу уыдис ахæм: кандидат фондз азы дæргъы 
хъуамæ æнæдзургæйæ фæцардаид.

72. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Пифагоры номдзыддæр ахуыргæнинæгты ’хсæн уыдысты философтæ Парме- 
нид, Зенон, Платон. Пифагор æмæ йæ ахуыргæнинæгтæ – «пифагоронтæ» – дунейы 
бындурыл нымадтой нымæц. Уыдонмæ гæсгæ, алцыдæр сбарæн ис нымæцтæй æмæ 
алцыдæр равдисæн ис раст геометрион фигурæты фæрцы. Дуне та арæзт у фондз 
хайæ: зæхх, уæлдæф, зынг, дон æмæ эфирæй. Фыццагдæр Аристарх Самосаг загъ-
та, Зæхх тымбыл кæй у æмæ Хуры алыварс кæй зилдух кæны, уый, фæлæ йын йæ 
гипотезæмæ йæ хъус ничи æрдардта.

73. 70-æм фæлтæрæны текстмæ ма кæсут, афтæмæй рафыссут æмæ сæвæрут хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Уæдæй абоны онг бирæ æнустæ рацыдис фæлæ ма Пифагоры афоризмтæ ныр 
дæр цæрынц Дæхи ахуыр кæн хуымæтæг цардыл Афтæ цæр æмæ дæ митыл фæсмон 
куыд никуы кæнай Мах хъуамæ нæхи хизæм уæлдайдзинадæй æмæ нæ буарæй сурæм 
низтæ удæй æнахуыргонддзинад гуыбынæй фырхæрд, горæттæй змæстытæм сидт 
бинонтæй хылтæ.

Контролон куыст 
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СИНТАКСИС

Бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæ

74. Рафыссут, æртæ кæнæ фылдæр грамматикон бындуры цы хъуыдыйæдты ис, уы- 
дон. Бахахх кæнут грамматикон бындурты бынмæ, сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хæйтты 'хсæн 
бастдзинады фæрæзтæ æмæ ахастытæ. Скæнут хъуыдыйæдтæн графикон схемæтæ.

Алы бæстæйы дæр ахуырады системæйы хæс 
у сывæллæттæн фылдæр æмæ хуыздæр зонын- 
дзинæдтæ раттын, фæлæ сын уыцы зонын- 
дзинæдтæ цы хуызы лæвæрд цæуынц, уым дзæвгар 
хицæндзинæдтæ ис.

Зæгъæм, Америкæйы Иугонд Штатты скъола 
арæзт у цалдæр къæпхæнæй: райдайæн скъолайы 
ис æхсæз къласы (сывæллæттæ ахуыр кæнын рай-
дайынц æхсæзаздзыдæй), астæуккаг скъола – кол-
ледж – арæзт у дыууæ хайæ: кæстæр астæуккаг 
скъола (æвдæм-фарæстæм кълæстæ) æмæ хистæр 
астæуккаг скъола (дæсæм-дыууадæсæм кълæстæ).

Райдайæн скъолайы программæйы ис англисаг æвзаг, математикæ, дунезоны-
над, фæллойадон ахуырад æмæ эстетикон циклы уроктæ. Кæстæр астæуккаг скъо-
лайы ахуыры рæстæджы æртыккаг хай хардзгонд цæуы иумæйаг программæйы 
предметтыл, иннæ рæстæг та скъоладзаутæ ахуыр кæнынц, сæхæдæг цы предметтæ 
равзарынц, уыдон. Хистæр астæуккаг скъолайы ис фондз æнæмæнг хъæугæ предме-
ты, фæлæ скъоладзаутæн сæ бон равзарын у, сæ дарддæры ахуыры сæ цы предметтæ 
бахъæудзысты, уыдон.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæлвырд кæнынц тестты фæрцы; уымæй уæлдай 
ма хистæр астæуккаг скъолайы алы къласы дæр дыууæ-æртæ хатты æвæрынц 
бæрæггæнæнтæ сæдæбаллон системæмæ гæсгæ: 93–100 баллы нымад сты иттæг хорз 
бæрæггæнæныл, 85–92 – рæстæмбисæй хуыздæр, 75–84 – рæстæмбис, 65–74 – æвзæр, 
уымæй къаддæр баллтæ æппындæр нымад нæ цæуынц.

Ахуыртæ цæуынц аст сахаты æмæ æртын минутæй æхсæрдæс сахатмæ, 
сывæллæттæ ахуыр кæнынц къуыри фондз боны. Ахуыры боны астæу сын лæвæрд 
цæуы сæрмагонд рæстæг сихор хæрынæн æмæ фæллад уадзынæн.

1) Ссарут тексты æмæ рафыссут хъуыдыйад ахæм графикон схемæимæ.

 , фæлæ уыдон

цы

Челæхсаты Магрез. Сабибонты сахар
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2) Ссарут тексты æмæ бакæсут вазыгджынгонд хъуыдыйæдтæ. Цæмæй вазыгджынгонд 
сты? Цавæр æрхæцæн нысæнттæ ис ацы хъуыдыйæдты? Бамбарын кæнут тирейы æвæрд 
тексты.

Æртæ кæнæ фылдæр сæрмагонд хайы цы вазыгджын хъуыдыйæдты ис, уыдон 
хуыйнынц бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сæ хæйтты æхсæн æмбæлы 
бастдзинады алы хуызтæ:

а) бабæтгæ æмæ домгæ: Германы скъоладзаутæ бындурон скъолайы 
(фæндзæм-дæсæм кълæстæ) кæнæ реалон училищейы (фæндзæм-дæсæм кæнæ 
æвдæм-æртындæсæм кълæстæ) райсынц æнæххæст астæуккаг ахуырад, фæлæ 
уый фæстæ сæ бон бацæуын у, æххæст ахуырад райсæн кæм ис, ахæм астæуккаг 
æмæ уæлдæр профессионалон-техникон скъолатæм;

æ) домгæ æмæ æнæбæттæг: Германы скъолаты фараст азы дæргъы æппæт 
скъоладзаутæ дæр ахуыр кæнынц лæвар; сывæллæттæ райдайæн скъоламæ 
бацæуынц, æхсæз азы сыл куы сæххæст вæййы, уæд æмæ дзы ахуыр кæнынц цып-
пар азы;

б) бабæтгæ æмæ æнæбæттæг: Немыцаг скъоладзаутæ гимназы (фæндзæм- 
æртындæсæм кæнæ æвдæм-æртындæсæм кълæстæ) ахуыр кæнынц немыцаг æвзаг 
æмæ литературæ, истори, географи, математикæ, биологи, музыкæ, дин; гимна-
зы райсынц æххæст астæуккаг ахуырад, æмæ сæ бон у университетмæ бацæуын;

в) бабæтгæ, домгæ æмæ æнæбæттæг: Немыцаг астæуккаг скъолаты æвæрынц 
ахæм бæрæггæнæнтæ: 1 – иттæг хорз, 2 – хорз, рæстæмбис бæрæггæнæн уым 
дæр æвæрынц 3, фæлæ ма сæм ис, мах бæстæйы скъоладзаутæ кæй нæ зонынц, 
ахæм бæрæггæнæнтæ дæр: 4 – рæстæмбисæй æвзæрдæр, 5 – лæмæгъ æмæ 0 – 
тынг æвзæр.

75. Рафыссут текст, цухгонд æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Фæстаг абзацы сраст кæнут 
рæдыдтытæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ аххосæгтæ.

Японы закъонмæ гæсгæ муниципалон æмæ иумæйагнацион скъолаты лæвар 
райсæн ис фарастазон ахуырад фæлæ цæмæй скъоладзаутæ æххæст астæуккаг ахуырад 
райсой уый тыххæй та æхца фидын хъæуы.

Иумæйаг ахуырады структурæ у «6 + 3 + 3» ома ацы бæстæйы ис æхсæзазон 
райдайæн, æртæазон астæуккаг æмæ æртæазон хистæр астæуккаг скъолатæ. Райдайæн 
скъоламæ сывæллæттæ бацæуынц, æхсæз азы сыл куы сæххæст вæййы уæд, æмæ ам 
сабитæ ахуыр кæнынц фыццаг къласæй æхсæзæм къласы онг. Ацы къæпхæны ахуыра- 
дон рæстæджы фылдæр хай лæвæрд цæуы япойнаг æвзаг æмæ арифметикæйæн.

Программæйы ма цы сахæттæ баззайы уыдон та дихгонд цæуынц ахæм предмет- 
тыл, куыд æрдззонынад æхсæнадзонынад, музыкæ аивад æмæ физикон культурæ.

!
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Кæстæр астæуккаг скъоламæ сывæллæттæ бацæуынц æнæ фæлварæнтæй, фæлæ 
сæ уый фæстæ цæмæй хистæр астæуккаг скъоламæ райсой уый тыххæй раттын хъæуы 
цалдæр фæлварæны4.

Райдайæн æмæ кæсдæр астæуыггаг скъолаты ахырдзауты бæрæгкæнæнтæ 
цифрæтæй ывдыст нæ цæуынц фæлæ сын ывæрынц дамгътæтæй бæрæгкæнæнтæ

S бæрæгкæны идтæг хорз, A – хорз, B – рæстымбис, C – æвзæр æмæ D – тынг 
æвзæр.

1) Бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæн саразут графикон схемæтæ. 
2) Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

76. Саразут таблицæ æмæ абарут АИШ-ы, Японы æмæ Уæрæсейы ахуырадон системæтæ. 
Радзурут, ацы бæстæты ахуырады уæ зæрдæмæ цы цæуы æмæ цы нæ цæуы, уый тыххæй.

Уæрæсе АИШ Япон

Сывæллæтты кар 1 къл.

Скъолайы къæпхæнтæ

Лæвар / фиддон ахуырад

Бæрæггæнæнты хуызтæ

Фæлварæнтæ

Предметты нымæц æмæ хъæугæдзинад
(хистæр кълæсты)

77. Ныффыссут доклад иу фæсарæйнаг бæстæйы ахуырады системæйы тыххæй.

76. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæ алыхуызон 
бастдзинæдтимæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Бабæтгæ æмæ домгæ: Англисы сывæллæттæ скъоламæ бацæуынц фондзаздзы- 
дæй. Муниципалон, ома паддзахадон скъолаты сывæллæттæ лæвар ахуыр кæнынц. 
Ацы скъолаты ахуыр кæнынц иуæндæс азы.

2. Домгæ, бабæтгæ æмæ æнæбæттæг: Ахуыры азы ис æртын аст къуырийы. 
Ахуыры аз арæзт у æртæ триместрæй. Сæрдыгон каникулты скъоладзаутæ2 сæ фæллад 
уадзынц æхсæз къуырийы дæргъы. Цыппурсы æмæ Куадзæны каникултæ та сты 
фæйнæ дыууæ-æртæ къуырийы.

4*
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3. Æнæбæттæг æмæ бабæтгæ: Райдайæн кълæсты скъоладзаутæн æппæт пред- 
меттæй дæр ис иу ахуыргæнæг. Сæйрагдæр ахуыр кæнынц англисаг æвзаг. Ууыл  
хардзгонд2 цæуы ахуырадон рæстæджы 40%.

4. Æнæбæттæг æмæ домгæ: Астæуккаг2 скъола арæзт у æртæ хайæ. Иугонд скъо- 
лайы ахуыр кæнынц иуæндæс азæй фынддæс азы онг. Грамматикон æмæ нырыккон 
скъолаты ахуыр кæнынц фынддæс-æвддæсаздзыд2 скъоладзаутæ.

1) Дыккаг хъуыдыйадæн скæнут синтаксисон анализ. Ссарут хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ. Цавæр хъуыдыйады уæнгтæ æмæ ныхасы хæйттæ сты? Цавæр æрхæцæн 
нысæнттæ æмбæлы, æмхуызон уæнгтæ кæм ис, уыцы хъуыдыйæдты?
2) Ссарут æрбайсгæ дзырдтæ, бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.

79. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Бацамонут хъуыдыйæдты грамматикон 
бындуртæ.

Æдæ...æтæй англисаг скъолайы ахуыр кæнынц æртындæс азы, уы...мæ иуæндæс 
къласы хъуамæ ...нæмæнг каст фæ...ой æ...пæт скъоладзаутæ дæр. Æхсæрдæс азы сыл 
куы с...ххæст уа, уæд сæ бон у равзарын: кæнæ дард...æр ахуыр кæнын, кæнæ та ку-
сын райдайын.

Скъоладзаутæ фæлварæнтæ дæ...тынц цыппар хатты: дыууæ хатты райдайæн скъо-
лайы (авдаздзыдæй æмæ иуæндæсаздзыдæй) æмæ дыууæ хатты астæу...аг скъолайы 
(цыппæрдæсаздзыдæй æмæ æхсæрдæсаздзыдæй).

80.* Хицæн къордтæй рафыссут алыхуызон ныхасы хæйттæ.

Сæрдыгон, бацæуынц, Куадзæн, дæргъы, æппæт, иу, англисаг, та, арæзт, 
иуæндæсаздзыд, дихгонд, раздæр, триместр, бæлвырдгонд, уымæй, æртын аст, 
предметтæ, нырыккон, æртыккаг, фæстæдæр, уыдонæн, хъуамæ, каст фæуой, (дыууæ) 
хатты, сæххæст уыдзæнис, кæстæр.

81. Бакæсут æмдзæвгæтæй скъуыддзæгтæ. Ссарут бабæтгæвазыгджын, домгæвазыгджын, 
æнæбæттæг вазыгджын, бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты 
хæйтты æхсæн ахастытæ æмæ бастдзинады фæрæзтæ.

Лæг куы сфæлмæцы,
Тарф у уæд йæ фынæй, – 
Маст æм нал хъуысы... 

Хетæгкаты Къ.
«Цæлхдурæй ма тæрс» мын дзырдæуыд,
Фæлæ нæ хатыдтон æдзух:
Хъæуы цæлхдуры уæлæ слæууын –
Уæлдæрмæ сæххæсдзæн дæ къух. 

Ходы К.
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Мæ рагуалдзæг! Мæ рухс бæллицтæн c’ ахстон! 
Мысын æй æз. Мæ зæрдæ дзы нæ раид – 
Фæстæмæ ма йын раздахæн куы уаид:
Тæрсын, мыййаг, цы гæлæбуты ахстон, 
Цы сындзытæ ныхсыдысты мæ къæхты, 
Уыгæрдæнмæ цы къахвæндæгтыл уадтæн, 
Мæ рустæн мын цы уддзæф кодта батæ, 
Мæ хæлаф-иу кæм ныххуылыдз æртæхы, –
Гъе уыдон æз куы нал арон, уæд къаддæр 
Фæуыдзысты мæ рагуалдзæджы фынтæ.

Малиты В.

Æз зардзынæн уæд дæр,
Иронау ма куы дзура ’рмæстдæр иу лæг, 
Кæд уыцы иу мæхæдæг уон,
Уæддæр!

Хъодзаты Æ.

Стыр Хуыцау, 
Лæгъстæгæнгæ дæм кувæм:
Нæ рыст дзыллæйæн
Нарты ныфсæй ратт.

Нæ байзæддæгтæн
Царды хæрзтæ курæм,
Ирыстонæн та –
Намыс æмæ Кад!

Цомайты Р.

* Рафыссут Малиты Васойы æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Алы хъуыдыйадæн дæр скæнут 
синтаксисон æвзæрст.

Комкоммæ ныхас

82. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут тексты темæ æмæ идейæ. Рахицæн кæнут сæйраг ин-
формаци, ныффыссут æй тезисты хуызы.

Иуæндæсæм къласы скъоладзаутæ астрономийы урокмæ бацæттæ кодтой цыбыр 
хъусынгæнинæгтæ. 

Цагъары куыст тыхсæттæн у. Рыгъдæй 
Лæгуын обауыл сау халонау бадын. 
Нæртон кæй дæн, уый ферох ис мæнæй, 
Тыгъд быдыры аллон барæг нæ хатын.

Джыккайты Шамил
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Фыццаг Рагон ариæгты дины чиныг Ригведæйы куыд фыст ис, афтæмæй Зæхх 
у æнæкæрон фæз, арв та йыл у дæлгоммæ фæлдæхт. Вавилойнæгтæм гæсгæ, Зæхх 
у дæлгоммæ фæлдæхт стыр хох. Нæ дугæй мин азы размæ бердзенæгты уырныдта, 
Зæхх фурды мидæг æвæрд тымбылæг кæй у æмæ, изæрæй тæвд Хур уазал доны куы 
ныххизы, уæд доны сыр-сыр фехъусæн кæй ис.

«Æцæгæй Зæххы формæ у æнæраст эллипсоиды хуызæн, уымæн æмæ алырæтты 
Зæххы буаргъæдты уæз алыхуызон у, – загъта Алан æмæ йæ ныхас дарддæр ахæццæ 
кодта: – Уæлцъары ахæм формæ хуыйны геоид». 

Йе ’мкъласонтæ йæм лæмбынæг хъуыстой. «Зæххы уæлцъары фылдæр хай ахсы 
Дунеон фурд – æртæсæдæ æхсай иу милуан квадратон километры, кæнæ æвдай иу 
проценты, сур зæхх та – æрмæст дыууын фараст проценты», – балхынцъ кодта йæ 
ныхас Алан.

Фæйнæгмæ рацыди Зæринæ: «Зæхх æдзухæй зилы йæ 
сæмæны, стæй Хуры алыварс æмæ Хурмæ куы йæ цæгатаг 
фарс разилы, куы йæ хуссайраг фарс4. Афтæмæй Зæххыл 
кæрæдзи ивынц афæдзы афонтæ. Зæххы къори алырдыгæй, 
хъарм дарæсы хуызæн, «тыхт у» атмосферæйы. Ахуыргæндтæ 
куыд нымайынц, афтæмæй атмосферæ равзæрдис вулканты ар-
хайды фæрцы æмæ арæзт у алыхуызон газтæй: азот, туаггуыр, 
аргон, гели æмæ æндæртæй». – «Æппæт газтæн дæр сæ уæз 
æмхуызон у?» – йæ къух сдаргæйæ, бафарста Сæрмæт. «Ацы газтæй иутæ уæззаудæр 
сты, иннæтæ та рогдæр. Уæззау газтæ Зæхх йæхимæ тынгдæр æлвасы. Фæлæ уæлдæф 
æдзухæй змæлгæ кæй кæны, уымæ гæсгæ суанг сæдæ километры онг атмосферæйы 
химион сконд ивгæ нæ кæны», – дзуапп радта Зæринæ.

«Алыран иухуызон нæу атмосферон æлхъывдад дæр – Зæххы цъарæй цас 
дарддæр уа, уыйас æлхъывдад къаддæр кæны, – дзырдта дарддæр Боренæ. – Уый 
хорз зонынц альпинисттæ: хæхты фондз километры бæрзæндмæ куы схизынц, уæд 
дон рафыцы сæдæ градусмæ нæ, фæлæ æстай цыппар градусмæ, дыууын километрæй 
уæлæмæ та – æртын авд градусмæ. Ахæм бæрзæнд тынг тæссаг у адæймагæн, уымæн 
æмæ дзы æрмæст дон нæ рафыцы фæлæ, адæймаджы туг дæр».

«Зæххыл атмосферæ куынæ уаид, уæд иу суткæйы дæргъы температурæ ха- 
уид сæдæ æхсай градусы хъармæй сæдæ градусы уазалмæ. Атмосферæйы цы озоны 
цъар ис, уый та зæххон цæрджыты æмæ зайæгойты хъахъхъæны космосы æмæ Хуры 
тæссаг тæмæнæй», – бамбарын кодта Сæрмæт.

83. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут комкоммæ ныхасы мидис æмæ арæзт.

I. Искæй ныхас æнæивгæйæ æвдыстæй хуыйны комкоммæ ныхас. Комкоммæ 
ныхасимæ вæййы авторы ныхас – æвдисы, дзурæг чи у, уый.

Хъуыдыйады мидæг комкоммæ ныхас æвæрд вæййы дыкъæдзыгты. Авторы

!
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ныхæстæ (авторы дзырдтæ) вæййнц комкоммæ ныхасæн йæ разæй, йæ фæстæ 
кæнæ та йæ мидæг (ома аскъуыны комкоммæ ныхас).

Авторы дзырдтæ комкоммæ ныхасы разæй куы уой, уæд сæ фæстæ æвæрд 
цæуынц дыстъæлф æмæ гомгæнæг къæлæттæ. 

Комкоммæ ныхас æвдисæг хъуыдыйад йæ загъды нысанмæ æмæ эмоциона-
лон ахуырстмæ гæсгæ цавæр у, уымæ гæсгæ йæ кæрон æвæрд вæййы фарстон 
нысан кæнæ хъæрон нысан, йæ фæстæ та – æхгæнæг къæлæттæ: Ахуыргæнæг ба-
фарста: «Чи цæуы фæйнæгмæ?»

Комкоммæ ныхас æнæхъæрон таурæгъон хъуыдыйадæй загъд куы уа, уæд 
æхгæнæг къæлæттæ æвæрд цæуынц стъæлфы разæй: Ахуыргæнæг загъта: 
«Фæйнæгмæ цæуы Алинæ».

Ома фарстон нысан, хъæрон нысан, бирæстъæлфыг æвæрд цæуынц 
дыкъæдзыгты разæй, стъæлф та – дыкъæдзыгты фæстæ.

А: «КН!» А: «КН?» А: «КН...» А: «КН».

II. Комкоммæ ныхас абзацæй куы райдайа, уæд йæ разæй æвæрын хъæуы 
тирæ. З æ г ъ æ м :

Ахыргæнæг загъта:
– Фæйнæгмæ цæуы Алинæ.

III. Авторы дзырдтæ комкоммæ ныхасы фæстæ куы уой, уæд сæ размæ 
æвæрын хъæуы тире. Кæд комкоммæ ныхас таурæгъон æнæхъæрон хъуыдыйад 
уа, уæд æхгæнæг къæлæтты фæстæ æвæрд вæййы къæдзыг: «Фæйнæгмæ цæуы 
Алинæ», – загъта ахуыргæнæг.

Комкоммæ ныхас фарстон кæнæ хъæрон хъуыдыйад куы уа, уæд 
уыцы нысæнттæ æвæрд вæййынц æхгæнæг къæлæтты размæ: «Алинæ, рацу 
фæйнæгмæ!» – загъта ахуыргæнæг.

«Фæйнæгмæ чи цæуы?» – бафарста ахуыргæнæг.
«КН», – а. «КН?» – а. «КН!» – а.

IV. Авторы дзырдтæ комкоммæ ныхас куы скъуыной, йæ мидæг куы 
уой, уæд дыкъæдзыгтæ æвæрд цæуынц комкоммæ ныхасæн йæ размæ æмæ 
йæ фæстæ: кæд комкоммæ ныхас иу хъуыдыйад уа, уæд авторы ныхæстæ 
дыууæрдыгæй хицæнгонд цæуынц къæдзыгтæ æмæ тиретæй: «Ныр та, – загъта 
ахуыргæнæг, – фæйнæгмæ рацæудзæн Алинæ». «КН, – а, – КН».

1) комкоммæ ныхас цалдæр хъуыдыйадæй куы уа, уæд авторы дзырдты 
размæ æвæрын хъæуы къæдзыг æмæ тире, йæ фæстæ та – стъæлф æмæ тире: 
«Ныр та фæйнæгмæ рацæудзæн Алинæ, – загъта ахуыргæнæг. – Иннæтæ та 
кусдзысты сæ тетрæдты». «КН, – а. – кн». 
3) Авторы дзырдты дыууæ мивдисæджы (дзурыны нысаниуæгимæ) куы уа, уæд 
авторы дзырдты фæстæ æвæрын хъæуы тире æмæ дыстъæлф; комкоммæ ныха-
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сы дыккаг хай райдайы стыр дамгъæйæ: «Алинæ рацæудзæн фæйнæгмæ, – загъ-
та ахуыргæнæг æмæ йæ ныхасмæ бафтыдта: – Иннæтæ та кусдзысты сæ 
тетрæдты». «КН, – а: – КН». 

V. Вæййы афтæ дæр, æмæ комкоммæ ныхас аскъуыны авторы ныхæстæ, 
вæййы сæ мидæг. Уæд комкоммæ ныхасы разæй æвæрын хъæуы дыстъæлф, йæ 
фæстæ та къæдзыг кæнæн тире. Тире æвæрын хъæуы, комкоммæ ныхасы фæстæ 
хъæрон кæнæ фарстон нысан куы уа, уæд: Ахуыргæнæг загъта: «Уæ бон хорз!» 
– æмæ аздæхтис фæйнæгмæ. Ахуыргæнæг загъта: «Лæмбынæг хъусут», стæй 
ног æрмæг амонын райдыдта. 

А: «КН» – а. А: «КН», – а. А: «КН?» – а. 

84. Ссарут комкоммæ ныхас 82-аг фæлтæрæны тексты æмæ йын бамбарын кæнут йæ 
арæзт. Комкоммæ ныхасимæ хъуыдыйæдтæн скæнут схемæтæ.

85. Уæ цæстытыл ауайын кæнут ахæм ныв: иумæ фембæлдысты алы дугты зындгонд 
ахуыргæндтæ Пифагор, Аристотель, Птолемей, Николай Коперник æмæ Джордано Бруно. Ны-
хас сын бацайдагъ ис. Базонут, чи цы дзуры, уый æмæ ныффыссут полилог – ахуыргæндты 
ныхас (цыбыртæй).

1) Æз цардтæн сымах дуджы размæ 6-æм æнусы. Номдзыд математик, фило-
соф, астроном – уый æз дæн. Дыууын фондз æнусы фæстæ дæр скъоладзаутæ аху-
ыр кæнынц мæ теоремæ. Диссаджы бон уыдис, уыцы теоремæ куы сбæлвырд кодтон, 
уæд... Кæрон нæ уыдис мæ цинæн! Æмæ нæ хуыцæуттæн нывондæн æрхастон сæдæ 
галы... О, фыццагдæр æз загътон, Зæхх къорийы хуызæн кæй у, уый! Сымах та мыл 
абон дæр худут, «дæ хæлаф алырдæм дæр æмхуызон у», зæгъгæ...

2) Зонды рухс уæм хастон, талынг астæуккаг æнусты гуымиры адæм, сымах та 
мæ арты басыгътат. Схуыдтат мæ æрра, æнæзонд, Хуыцауы ныхмæ тохгæнæг. Нæ уæ 
бауырныдта, дуне æнæкæрон кæй у, уый. Ныффыстон цалдæр чиныджы. Дзырдтон 
уын, Хур стъалы кæй у, Зæхх æмæ иннæ планетæтæ Хуры алыварс кæй зилынц. Уыр-
ныдта мæ, иннæ планетæты дæр цард кæй ис, уый...

3) Ды мæнæй дарддæр ацыдтæ наукæйы фæндагыл, лæппу. Дæ ахуыргæнæг мæ 

Н. Коперник Дж. Бруно Аристотель Пифагор Птолемей
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хуыдтай. Æз æрмæст иу чиныг ныффыстон астрономийæ, фæлæ уый дæр мыхуыры 
рацыдис мæ мæлæты фæстæ. Фыццаг хатт æз бауæндыдтæн зæгъын, дунейы центр 
Зæхх кæй нæу, фæлæ Хур, Зæхх та йæ алыварс кæй зилы. Æмæ мæ схемæйыл худты-
сты «стыр ахуыргæндтæ»...

4) Ды не сразы дæ мæ схемæйыл? Æвæццæгæн, раст уыдтæ. Фæлæ мæнæн дæр 
мæ ном æмæ мæ зонд историйы баззадысты. Æвддæс азы мыл куы цыдис, уæд рай-
дыдтон кусын Платоны философон скъолайы. Фæстæдæр уыдтæн номдзыд паддзах 
Алыксандр Македойнаджы ахуыргæнæг. Дунейы кæрон ссарынмæ хъавыдис æрыгон 
паддзах, фæлæ ссардта æрмæст мæлæт...

5) Æз ныффыстон стыр чиныг космосы тыххæй – «Альмагест». Зæхх нымадтон 
дунейы центрыл. Уырныдта мæ: Зæххы алыварс зилынц Хур, стъалытæ, планетæтæ. 
Фынддæс æнусы дæргъы мæ зондыл хæст уыдис æппæт Европæ дæр...

 

Фæрссаг ныхас

86. Бакæсут таурæгъ. Цавæр æрхæцæн нысæнттæ цухгонд æрцыдысты? Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд комкоммæ ныхасимæ.

Авд хойы

Æмбырдтæ цы стъалыты гуппар хонынц уыдон 
кæддæр уыдысты авд хойы. Уыдонæй чи хуыздæр 
у, уый зæххыл ничи зыдта. Иу хатт куы уыди, уæд 
усгуртæ сфæнд кодтой чызджыты бафæлварын. Се 
’ппæтæн дæр радтой æмхуызон куыст æмæ сын 
загътой Йæ куыст уæ раздæр чи фæуа, уый уыдзæн 
уæ хуыздæр.

Чызджытæ бавнæлдтой, кæрдгæ-хуыйгæ кæнынц 
æмæ æхсæвæрафон уыцы иу сахат фесты сæ куыст.

Афтæмæй куы нæ сбæрæг ис сæ хуыздæр уæд сæ фæрсынц Уæдæ цы хуызы ис, 
хуыздæр уæ чи у уый равзарæн? Уыдон загътой

Иунæг Хуыцау зоны, хуыздæр æмæ нæ æвзæрдæр чи у уый. Фæлæ авдæй дæр 
æмсæр кæй стæм, уый тыххæй нæ цæрæнуат уæд арвыл, нæ фæлгонц нын уынæнт 
адæм æмæ нæ ма рох кæнæнт.

Хуыцау сын сæ фæндон сæххæст кодта æмæ сын арвыл бынат радта.

(Таурæгъ)

Рафыссут хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ. Комкоммæ ныхас баивут фæрссаг 
ныхасæй.
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Уæ зæрдыл дарут!
Фæрссаг ныхас арæзт вæййы домгæвазыгджын хъуыдыйады хуызы.
Фæрссаг ныхас цы уæлæмхæст хайы ис, уый сæйраг хаимæ баст вæййы 

бæттæгтæ æмæ бавæргæ дзырдты фæрцы (цæмæй, кæй, дам, зæгъгæ, зæгъы æмæ 
æнд.): Уæд сын Хуыцау афтæ зæгъы: «Ахсæв дыууæйæ дæр бафынæй кæнут, 
стæй, æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куы хицæн кæной, уыцы сахат уæ æрвгæрон 
раздæр чи фæзына, уый уыдзæнис боны рухсдæттæг, иннæ та – æхсæвы». – 
Уæд сын Хуыцау афтæ зæгъы, ахсæв, дам, дыууæйæ дæр бафынæй кæнут, 
стæй, æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куы хицæн кæной, уыцы сахат уæ æрвгæрон 
раздæр чи фæзына, уый, дам, уыдзæнис боны рухсдæттæг, иннæ та – æхсæвы.

Фæрссаг ныхас аразгæйæ, номивджытæ кæнæ æнæивгæйæ баззайынц, 
кæнæ сæ цæсгом аивы: Уæд сын Хуыцау загъта, цæмæй ахсæв дыууæйæ дæр 
бафынæй кæной, стæй, æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куы хицæн кæной, уыцы са-
хат сæ æрвгæрон раздæр чи фæзына, уый кæй уыдзæнис боны рухсдæттæг, 
иннæ та – æхсæвы.

Комкоммæ ныхасы сидæнтæ æмæ æвастхъæртæ куы уа, уæд фæрссаг ныха- 
сы цухгонд æрцæуынц: «Дæ фæнд нæ уыдзæнис, æрхæссæггаг!» – фæхъæр кодта 
Сослан (Джусойты Н.). – Сослан фæхъæр кодта, дæ фæнд, дам, нæ уыдзæнис.

Комкоммæ ныхасы зæгъинаг 1-аг кæнæ 2-аг цæсгомы мивдисæгæй загъд 
куы уа, уæд фæрссаг ныхасы 3-аг цæсгомы мивдисæгæй ивд æрцæуы, бæттæг 
«кæй» дзы куы фембæлы, уæд: Смæсты ис фыййау Мартъимæ æмæ йæм 
сдзырдта: «Бирæ нал ахæсдзынæ, дæ мæлæт æрхæстæг ис, ницыуал нын 
бакæндзынæ» (Адæмон сфæлдыстадæй). – Смæсты ис фыййау Мартъимæ æмæ 
йын загъта, бирæ кæй нал ахæсдзæнис, йæ мæлæт кæй æрхæстæг ис æмæ сын 
кæй ницыуал бакæндзæнис.

87. Фæрссаг ныхасы ссарут рæдыдтытæ æмæ сæ сраст кæнут.

1. Ахуыргæнæг загъта: «Раджы заман къуырийы уыдис фондз боны. Бонтæ ны-
мадтой къухы фондз æнгуылдзмæ гæсгæ». – Ахуыргæнæг загъта, раджы заман къуы-
рийы уыдис фондз боны, бонтæ нымадтой къухы фондз æнгуылдзмæ гæсгæ.

2. «Раджы кæддæр мæй дихгонд уыдис æхсæз чысыл къуырийыл – фæндзгай 
бонтæй, кæнæ æртæ стыр къуырийыл – дæсгай бонтæй!» – дис кæны Фатимæ. – 
Фатимæ дис кæны, раджы кæддæр мæй æхсæз чысыл къуырийыл кæнæ æртæ стыр 
къуырийыл дихгонд кæй уыдис.

3. «Авд бонæй арæзт къуыри баст у телескопы фæзындимæ», – фыст ис чиныджы. – 
Чиныджы фыст ис, зæгъгæ, авд бонæй арæзт къуыри телескопы фæзындимæ баст кæй у.

4. «Телескопы фæзынды размæ адæм зыдтой æхсæз планетæйы: Мæй, Мерку- 
ри, Бонвæрнон, Марс, Юпитер, Сатурн. Уран æмæ Нептунæн æнæ телескопæй фенæн 

!
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нæ уыдис», – дзуры Марат. – Марат дзуры, телескопы фæзынды размæ адæм æхсæз 
планетæйы кæй зыдтой, Уран æмæ Нептунæн, дам, æнæ телескопæй фенæн нæ уыдис.

5. Зæринæ чиныджы бакастис: «Астрологтæ алы бонæн дæр снысан кодтой йæхи 
планетæ. Къуырийы бонтæ авд рауадысты». – Зæринæ чиныджы бакастис, астрологтæ 
алы бонæн дæр, дам, снысан кодтой йæхи планетæ, æмæ къуырийы бонтæ авд кæй 
рауадысты.

6. «Хуыцаубоны зæххон дуне вæййы Хуры бар. Къуырисæр у Мæйы бон», – 
фыст ис рагон чиныджы. – Рагон чиныджы фыст ис, хуыцаубоны зæххон дуне Хуры 
бар вæййы, зæгъгæ, къуырисæр та Мæйы бон кæй у.

7. Дарддæр кæсын: «Дыццæг лæвæрд æрцыдис Марсæн. Меркуримæ æрхаудис 
æртыццæг». – Дарддæр кæсын, дыццæг Марсæн лæвæрд кæй æрцыдис, Меркуримæ 
та, дам, æрхаудис æртыццæг.

8. «Цыппæрæм у Юпитеры бон, майрæмбон – Бонвæрноны. Сабаты адæмы цард 
баст у Сатурнимæ» – афтæ нымадтой рагон астрономтæ. – Рагон астрономтæ куыд 
нымадтой, афтæмæй цыппæрæм у Юпитеры бон, майрæмбон – Бонвæрноны, сабаты 
та, зæгъгæ, адæмы цард баст у Сатурнимæ.

88. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ. Фæбæрæг кæнут орфограммæтæ, бамбарын 
кæнут дзырдты растфыссынад.

Хуыцаубон, Бонвæрнон, къуырисæр, дихгонд, стъалыгуппар, æрвхуыз, арвгæрон, 
боныцъæхтыл, хурзæрин, галиуæрдæм, хурыскæсæн, хурныгуылæн, цæгатварс, хуссар- 
варс.

89. Бакæсут текст. Сымахмæ гæсгæ, цавæр бæстæты кой кæны автор?

Зæнхи тумбул

Мах кæбæл цæрæн, мæнæ аци Зæнхæбæл ес, 
зумæг, фæззæг кенæ ба уалдзæг кæми нæ зонунцæ, 
уæхæн бæститæ. Уæхæн бæстæбæл лæууй сауæнгæ 
дæр сæрдæ. Уæхæн рауæнтæ дæр ибæл ес, æма си 
æносон зумæгæй æндæр некæд неци адтæй. Еуетæ 
æнцæ кенæ æгæр тæвдæ, кенæ ба æгæр уазал бæститæ. 
Уонæми ба уалдзæг æма фæззæг нæ зонунцæ.

Уалдзæг æма фæззæг нæ зонунцæ цæгатон æма 
хонсарон полюстæ (Зæнхи сæмæни къобæлттæ). 
Уонæми æноси дæр лæууй гъизт, соцъа зумæг. Нæ 
Зæнхæн æ бæрæг астæу, экватори фæрстæмæ, тро-
пикти æхсæн сауæнгæ дæр сæрдæ уй. Еци тæвдæ 
бæстити сауæнгæ дæр дуйней цъæх-цъæхид æрттевуй, 
бæлæстæн сæ рæзæ æдзохæй фæд-фæди, еу-инней 

æноси – æнусы 
гъизт – хъызт 
дуйней – дуне 
еуетæ – иутæ
Зæнхи тумбул – Зæххы къори 
кæбæл – кæуыл
къобæлттæ – къубæлттæ
рауæнтæ – рæттæ, 
рæзæ – дыргъ(тæ)
сауæнгæ дæр – æдзухæй дæр 
соцъа зумæг – тызмæг зымæг 
уæхæн – ахæм
уонæми – уым, уымыты 
фæууингæй – фенгæйæ
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фæсте, еци-еу бæласæбæл цæттæ кæнуй. Еци дессаг бæститæ мах зонæн киунугæй, 
балцитæ кæнгæй, фæууингæй.

Гарданти Михал

1. Ссарут тексты æмæ рафыссут дзырдбæстытæ ахæм нысаниуæгимæ:

Ацы зæххыл, ахæм бæстæтæ, уым æдзухдæр лæууы, бæлæстæн сæ дыргъ, зонæм 
чиныгæй, кæнæ æгæр тæвд, уым нæ зонынц.

2*. Тексты мидисмæ гæсгæ ныффыссут æртыгай хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ фæрссаг 
ныхасимæ.

90. Рафыссут текст, хъæугæ пунктуацион нысæнттæ æвæргæйæ.

Мате йæ фыййаг миты обауы æрсагъта æмæ йæ уæрджыты миттæ цæгъдгæ 
Местъамæ рацыди.

Дæ бон хорз уæд æмæ дыл дæ зымæджы хай фæрныгæй æмбæлæд йæ къух æм 
бадаргъ кодта Мате.

Местъайы къухтæ æрзæбултæ сты йæ фæрстыл æмæ йæ цонг сисын йæ бон нæ 
баци. Мате йын ыл къодахы лыггагау схæцыд æмæ йын йе ’нгуылдзтæ йæ армы 
æхсæн нылхъывта.

Æппынæрæджиау уый дæр дзурын сфæрæзта
Цы архайыс
Æмæ уыцы ныхæстимæ ахæм уæззау улæфт схаудта йæ риуæй ахæм æмæ цыма 

æнæхъæн сахат доны бын уыди.

Гуыцмæзты Алеш

Цитатæ

91. Бакæсут, Сослан конференцимæ цы доклад бацæттæ кодта, уымæй скъуыддзаг æмæ 
зæгъут, цитатæтæ раст фыст сты æви нæ.

Кæд Зæххы къорийыл цард комкоммæ баст у атмосферæимæ, уæддæр, хъыгагæн, 
адæймаг дон æмæ уæлдæф чъизи кæны рыг æмæ алыхуызон газтæй. Дарддæр дæр 
хъуыддаг афтæ куы уа, уæд цардæн тæссаг у.

Фыццаджыдæр, адæймаджы архайды тыххæй алы аз дæр атмосферæмæ бацæуы 
22 миллиард тоннæйы æвзалытуаг газ. Уый аххосæй фæзыны хъæрмуатон эффект, 
æмæ уæлдæфы температурæ уæлдæр кæны. Уый 40º куы схæццæ уа, уæд Зæххыл 
цæрынæн фадат нал уыдзæнис.
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Дыккаджы та уый, æмæ, атмосферæмæ цы тæссаг 
газтæ цæуы, уыдон зиан хæссынц озоны цъарæн. Ацы цъар 
куы стæнæг уа, уæд нæ нал хъахъхъæндзæнис космосы 
æмæ Хуры тæмæнæй.

Æртыккаг бæллæх баст у атомон хæстимæ. Национ 
эгоизм адæймаджы зондыл куы фæуæлахиз уа, уæд ато-
мон бомбæтæ басудздзысты Зæххыл æппæт дæр. Рыг æмæ 
фæздæгæй байдзаг уыдзæнис атмосферæ, æмæ Хуры тынтæ 
нал хæццæ кæндзысты Зæхмæ. Ралæудзæнис «атомон 
зымæг».

– Нæ планетæйы адæмы бæрц цæхгæр фæфылдæр 
ис дыууынæм æнусы æмæ ныртæккæ у 6 миллиардæй 
фылдæр, – фыссы В. А. Соломатин йæ чиныг «Наукæйы 

истори»-йы. – Кæй зæгъын æй хъæуы, уый... комкоммæ фæзындзæнис биосферæйыл 
æмæ ноджы фæкарздæр кæндзæнис, абон нæ размæ цы проблемæтæ лæууы, уыдон. 
Фыццаджыдæр, чъизи кæны атмосферæ, ивы нæ планетæйы климат... чъизи кæны нæ 
алыварс æрдз, куынæг кæнынц хъæдтæ, доны ресурстæ...».

1961 азы 12 апрелы адæймаг фыццаг хатт æркастис космосæй Зæхмæ5. «Зæхх 
тынг рæсугъд у, космосæй зыны æрвхуыз5 къорийы хуызæн!» – загъта Юри Гага-
рин. Ныртæккæ5 адæймаджы размæ лæууы ахсджиаг хæс: уыцы «æрвхуыз къори» 
бахъахъхъæнын.

92. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут цитатæ аразыны æгъдæуттæ. Дæнцæгтæ цы пунктты 
нæй, уыдон баххæст кæнут.

1) Цитатæ исын хъæуы дыкъæдзыгты.
2) Цитатæ комкоммæ ныхасы хуызы арæзт куы уа, ома йемæ авторы ныхæстæ 

куы уой, уæд æй фыссын хъæуы куыд комкоммæ ныхас (Къоста фыста: «Додой 
фæкæнат, мæ райгуырæн хæхтæ!»).

3) Цитатæйы цалдæр абзацы куы уа, уæд дыкъæдзыгтæ æвæрын хъæуы тексты 
райдайæны æмæ йæ кæрон.

4) Цитатæйы хицæн дзырдтæ исты хуызы бæрæггонд куы æрцæуой, уæд ба-
цамонын хъæуы, чи сæ фæбæрæг кодта (автор кæнæ редактор), уыцы адæймаджы 
инициалтæ кæнæ цыбыргонд дзырды руаджы къæлæтты. З æ г ъ æ м :  (курсив мæн у. – 
А. Б.), (курсив мæн у. – Ред.).

5) Автор кæнæ редактор цитатæйы йæхи текст куы æвæра, уæд æй фыссын 
хъæуы æмраст къæлæтты, уыимæ дзы авторы инициалтæ кæнæ цыбыргонд дзырд Ред. 
фыссын нæ хъæуы.

6) Цитатæ æххæстæй лæвæрд куы нæ цæуа, уæд цухгонд бынаты (цитатæйы 
райдайæны, йæ астæу кæнæ йæ кæрон) æвæрын хъæуы бирæстъæлфыг: Авторы эсте- 
тикон домæнтæ сты хуымæтæг, фæлæ бæлвырд æмæ мидисджын: «...фæзындзæн нæм 
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ахæм зынгæ фысджытæ, кæцытæ нывы хуызæн нæ цæстыты раз æрæвæрдзысты нæ 
адæмы цард, нæ зæрдæйы конд, нæ зонды ахаст, кæцытæ афтæмæй равдисдзысты 
иннæ адæмтæн нæ зынаргъ хæзнатæ: нæ бæсты уаг, не ’гъдæутты бæрзонддзинад, 
не ’хсар, нæ намыс». (Джыккайты Ш.)

7) Цитатæ æххæст хъуыдыйад куы нæ уа æмæ бирæстъæлфыгæй куы фæуа, уæд 
дыкъæдзыгты фæстæ æвæрын хъæуы стъæлф. Уый фыста, зæгъгæ, фыссæг «хъуамæ 
лæууа йæ зондахастæй дæр æмæ йæ алы хъуыддагæй дæр пролетариаты фæндагыл...». 
(Джыккайты Ш.); цитатæ æххæст хъуыдыйад куы уа, уæд дыкъæдзыгты фæстæ стъæлф 
æвæрын нæ хъæуы: Уавæр бæстон æвдисы зынгæ рухстауæг Абайты Лади: «Аныгуылд 
мæрдты фæлурс хур. Скаст сырх-сырхидæй сæрибар хур æмæ ныррухс кодта талынг 
къуымтæ, мæгуыры зæрдæ, кусæджы цæсгом...»

8) Цитатæ авторы текстимæ синтаксисон æгъдауæй баст куы уа (уæлæмхæст хайы 
хуызæн) кæнæ та бирæстъæлфыгæй куы райдайа, уæд фыццаг дзырд фыссын хъæуы 
чысыл дамгъæйæ.

9) Цитатæ авторы ныхæсты разæй куы уа, уæд ын йæ фыццаг дзырд фыссын 
хъæуы стыр дамгъæйæ (бирæстъæлфыгæй куы райдайа, уæд дæр).

93. Ныффыссут алыхуызон цитатæтæ Сосланы докладæй:

1) цитатæ комкоммæ ныхасы хуызы;
2) бирæстъæлфыг цитатæйы райдайæны;
3) бирæстъæлфыг цитатæйы астæу;
4) цитатæ – æххæст хъуыдыйад фæцис бирæстъæлфыгæй;
5) цитатæ (райдыдта бирæстъæлфыгæй) авторы ныхæсты фæстæ;
6) авторы кæнæ редакторы фиппаинаг цитатæйы мидæг.

94. Бакæсут уацæй скъуыддзаг æмæ бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

Байы-фырт аивадмæ каст реализм æмæ историзмы 
позицитæй, аргъ ын кодта, адæмы цард куыд æвдисы, адæммæ 
цавæр идейæтæ хæссы, уымæ гæсгæ. Гаппойы цæстæнгасæй, 
литературæ у идеологон хотых, ис дзы социалон мидис. Уыдис 
ахæм заман, æмæ литературæ «куыста æрмæст дины, алы хицауады æмæ бонджын-
ты пайдайæн», уымæн æмæ фысджытæ сæйраджыдæр уыдысты хъæздыг фæлтæрæй, 
мæгуыртæн нæ уыд ахуырад райсын æмæ фыссыны фадат. Ахæм социалон хæрамæн 
кæрон скодта Стыр францаг революци. Уæд «тохимæ райгуырд фыссыны ног дæсныйад 
– публицистикæ; йæ куысты сæр уыди æппæт адæмы сæрыл дзурын... хæрам митæ 
хурмæ хæссын». Джыккайты Ш.

95. Рафыссут, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

1) Фыссæг йæ хъайтары алцæмæй фæзминагæй не ’вдисы. Ирæйы алыварс чи ис, 

æрмæст – айдагъ 
уацмыс – уадзимис 
фыссæг – финсæг
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уыдонæй аразгæ у йæ уагахаст. <...> Уый чызг йæхæдæг дæр 
æмбары. Йæ мидхъуырдухæнты йæхицæн уайдзæф кæны: 
«Иу суткæйы дæргъы æртæ хылы. Уый циу. Алы бон афтæ 
куы кæнон3, уæд мæм митæ уыдзæн. Мæ ахаст мæ аивын 
хъæуы. Фæлæ куыд? Æндæр ран: «Хатт дзуапп æгæр тагъд 
раттын. Мæ ныхас нæ «баууилын», гыцци куыд дзуры, 
афтæ...

2) Лирикон геройы уарзон чызг нæу аргъæутты буцхаст рæсугъд, уымæн «ад-
джын у куыствæлладæй йæ фын, йæ урс цæсгом «тæппал хурмæ фæсау4». Фоль-
клорон у лæппуйы курдиат «рæувад уддзæф» æмæ «хæххон донмæ», цæмæй йын 
хъахъхъæной йæ «царды рухсы» фын. Цæвиттон хæссы йæхицæй Кæсыс, æз дæр мæ 
къахкъухтыл цæуын, зæгъгæ. Ацы кæройнаг рæнхъæй, фиппайы Джусойты Нафи, 
уæрццау стахт æцæг уарзондзинад æмæ нын бауырнын кодта, уацмыс зæрдæйæ фыст 
кæй у... Мамиаты И.

СТИЛИСТИКÆ

Æвзаджы аивгæнæн-нывæфтыд мадзæлттæ

96. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут аивадон-нывгæнæн мадзæлтты (тропты) хуызтæ. 

Эпитет – предметы кæнæ фæзынды хуызджын бæрæггæнæн, фылдæр хатт 
загъд вæййы миногонæй. Хуымæтæг бæрæггæнæн кæд предмет кæнæ фæзынд 
йе ’мхуызон предметтæ æмæ фæзындты рæнхъæй хицæн кæны (изæр – уал- 
дзыгон изæр), уæд ын эпитет та кæнæ йæ иу миниуæг бæрæг кæны, кæнæ та 
йæ æндæр предметы (фæзынды) миниуæгæй хайджын кæны (фæлмæн изæр, 
хъæлдзæг изæр). Адæмон сфæлдыстады уарзон хъайтарты фæлгонцтæ арæх 
æвдыст цæуынц ахæм эпитетты фæрцы: сауцæст, къæлæтæрфыг, хъуымбылдзык-
ку, нæрæмон, цæхæрцæст æмæ æнд.

Абарст – иу предмет кæнæ фæзынд барст цæуы æндæримæ сæ цавæрдæр 
иумæйаг миниуæгмæ гæсгæ (Мигъ æнгом йæ быны бадти урс цагъд къуымби- 
лау. – Къоста). Абарсты уæнгтæ баст вæййынц бæттæгты фæрцы (цыма, раст 
цыма), сæ иу æмбæлы хайыг хуызæн-имæ кæнæ та вæййы хуызæнон хауæны 
формæйы.

Персонификаци – метафорæйы сæрмагонд хуыз: адæймаджы миниуджытæй 
хайджын кæны æнæуд предметты, фæзындты (зæрдæ дзуры, цæст не ’фсæды, 
æнкъард быдыртæ).

!
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97. Бакæсут текст. Бамбарын кæнут ставддæрæй фыст дзырдты нысаниуджытæ.

Æгæрон космосы æнæнымæц стъалытæй иуы – 
Хуры алыварс милуангай азты дæргъы зилдух кæнынц 
Дун-дунейы царды æгомыг, æмыр æвдисæнтæ – фа-
раст стыр планетæйы æмæ минæй фылдæр чысыл 
планетæтæ – астероидтæ. Уыдонæй ма бирæтæн ис 
æмбæлццæттæ2 дæр, Мæй Зæххы æмбæлццон куыд у, 
афтæ. Хур, планетæтæ æмæ уыдоны æмбæлццæттæ, 
стæй кометæтæ иумæ аразынц Хуры системæ.

Калифорнийы технологион институты астрономтæ 
æрæджы байгом кодтой ног æрвон3 буар æмæ йын 
радтой ном Седнæ. Уый, чи зоны, у Хуры системæйы 
дæсæм планетæ. Астрономтæ куыд зæгъынц, афтæмæй Седнæйы диаметр у 2000 
километрæй фылдæр, ома «ноггуырд» æрвон буар Плутонæй стырдæр у. Фæлæ 
ахуыргæндтæ иу хъуыдымæ нæма æрцыдысты, Седнæ планетæ у æви стыр астероид, 
уый тыххæй.

Планетæтæй Хурмæ æппæты хæстæгдæр у Меркури, уый фæстæ Бонвæрнон, 
стæй та Зæхх. Дарддæр сты Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун æмæ Плутон. Юпи-
тер, Сатурн, Уран æмæ Нептун мах Зæххæй бирæ стырдæр сты, æмæ сæ хонынц 
планетæтæ-гиганттæ.

Хуры системæйы фараст планетæйæ адæймагæн цæрæн ис æрмæст Зæххыл. 
Иннæты физикон уавæртæ цæрынæн нæ бæззынц. Планетæтæй иутæ æмбæрзт сты, 
хъæццулау, тынг бæзджын атмосферæйæ, уымæ гæсгæ сæ уæлцъар у талынг æмæ уа- 
зал4. Иннæтæн та атмосферæ æппындæр нæй, Хуры ультрафиолетон тынтæ хæццæ 
кæнынц суанг сæ уæлцъармæ, æмæ дзы цардæн фæзынæн нæй.

(Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

1) Ссарут, сæ ахæсгæ нысаниуджыты цы дзырдтæ пайдагонд æрцыдысты, уыдон, бамба-
рын сын кæнут сæ комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджытæ.
2) Ныффыссут антонимтæ æмæ синонимтæ дзырдтæн: бæзджын, талынг, уазал, 
хæстæгдæр.
3) Ссарут тексты æрбайсгæ дзырдтæ, терминтæ; бамбарын сын кæнут сæ ны- 
саниуджытæ.
4) Баивут дзырдбаст «иу хъуыдымæ нæма ’рцыдысты» фразеологизмæй.
5) Текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ эпитет, персоницикаци æмæ абарстимæ. 

98. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æмæ хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Кæцы хъуы- 
дыйады ис эпитет? Персонификаци та? 

Телескопæй кæсгæйæ Марсыл фенæн ис фæлурс æмæ тар бынæ...тæ Астрономтæ 
сæ сху...дтой материктæ æмæ денджызтæ Суанг ма дыууынæм æнусы дæр 
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ахуыргæндты у...рныдта «сырх планетæйыл» Марсыл кæд цæрæгойтæ нæй уæ...æр 
дзы зайæгойтæ кæй ис уый Фæлæ 1976 азы америкаг космосон нау «Викинг» æрба...
тис ацы тызмæг планетæйыл æмæ йын иртасын райды...та йæ атмосферæйы сконд 
йæ уæлдæфы температурæ æмæ иннæ миниуджытæ. Прибортæ цы бирæ къамтæ си-
стой уыдоны разындысты... дуртæ дуртæ æмæ дуртæ Планетæйы эк...аторыл бонæй 
температурæ схæ...æ вæййы 30º хъарммæ æхсæвы та ...рхауы 80º уазалмæ Йæ 
атмосферæйы фылдæр хай у æвзалытуаг газ æмæ улæфынæн нæ бæззы Афтæ ны...
пырх ис адæймаджы бæллицтæй ноджыдæр иу... Марс адæмы фыдæнхъæл фæкодта…

(Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

99. Бакæсут текст. Цавæр аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ ис ставддæрæй фыст 
хъуыдыйæдты? 

Диссаджы рæсугъд планетæ у Бонвæрнон. 
Алы изæр дæр кæсы æгæрон æрвон тыгъдадæй, 
тарст сæгуыты зæрдæйау тыбар-тыбур кæны 
йæ ирд цæст, куы тынгдæр ферттивы, куы та 
мынæгдæр фæвæййы æмæ адæймаджы зæрдæйы 
гуырын кæны рæсугъд, уæлмонц æнкъарæнтæ. 
Хуымæтæджы йыл нæ сæвæрдтой рагон астрономтæ 
уарзондзинад æмæ рæсугъддзинады хуыцау 
Венерæйы ном. Æрвон буæрттæй Бонвæрнонæй 
тынгдæр рухс кæнынц æрмæст Хур æмæ Мæй. 
Ацы планетæ Хуры алыварс æрзилы 225 суткæмæ. 

Æмбæрзт у бæзджын атмосферæйæ, æмæ бирæ рæстæджы дæргъы адæймагæн йæ бон 
нæ уыдис планетæйы уæлцъар фенын. Фæстæдæр куыд сбæрæг ис, афтæмæй Бонвæрнон 
æмбæрзт у хæхтæй æмæ кратертæй, арæх дзы вæййы тыхджын дымгæтæ.

Марс, туджы хуызæн сырх планетæ, хæссы хæсты хуыцауы ном. Ис ын дыууæ 
æмбæлццоны – Фобос æмæ Деймос. Бирæ рæстæджы дæргъы адæймаджы уырныдта, 
ацы планетæйыл цæрджытæ кæй ис, уый4. Бирæ фантасттæ дæр сæ уацмысты æвдыстой 
«Марсы цæрджыты» æнахуыр æддаг бакаст, сæ бæрзонд цивилизаци. Йæ асмæ гæсгæ 
Марс Зæххæй дыууæ хатты къаддæр у, йæ гуырахстæй та – авд хатты къаддæр4. Марс 
дæр, Зæххы хуызæн, зилы йæ сæмæны алыварс, уыимæ иу зылд æркæны 24 сахаты 
æмæ 37 минутмæ. Ам дæр афæдзы афонтæ кæрæдзи ивынц, фæлæ Марсы афæдз зæххон 
афæдзæй дыууæ хатты даргъдæр у. 

(Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

100. Скæнут текстæн пълан. Уæ пъланмæ гæсгæ ныффыссут тексты конспект.

афæдз – анз 
уазал – ехæн 
хъарммæ – гъармæ
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Æвзаджы аивгæнæн-нывæфтыд мадзæлттæ

101. Бакæсут Нарты кадджытæй скъуыддзаг. Зæгъут, Нарты гуыппырсартæй кæмæ æрхау- 
дысты фыдæлты æртæ хæзнайы æмæ цæмæн.

Нарты æмбырд

Нарты гуыппырсартæ æмбырдæй бадтысты сæ 
къæлæтджын бандæттыл. Тæрхон кодтой уыдон сæ 
дзыллæйы сæрыл.

– Нарт нарт уæд уыдысты, арв сæ нæрын куы 
нæ уæндыди æмæ мæлын куы зыдтой5 сæ дзыллæйы 
сæрыл, алчи сæ хæцын куы фæрæзта йæхиуыл. Нарт 
нарт уæд уыдысты, æмæ нæртон адæймаджы дзыхæй 
рæстдзинад йеддæмæ5 куы ницы ирвæзти. Нæ дзыллæ 
дзыллæ уæд уыдысты, æмæ сæ сæр сæрмæ хæссын 
куы фæрæзтой; сæ къæсæртæ бæрзонд куы арæзтой, 
мидæмæ цæугæйæ сæ сæр гуыбыр5 цæмæй нæ кодтаиккой; науæд Хуыцаумæ афтæ 
фæзындаид, æмæ уымæн кувынц, – афтæ5 радзырдта иу хистæр.

– ... [Нартæн] сæ хорзы кой дардмæ уæд хъуысти, сæ гуыбыныл хæцын куы 
фæрæзтой, нозтæй сæхи куы хъахъхъæдтой5, ронгæй сæ бæрц куы зыдтой, – загъта 
иннæ хистæр.

– Нæ адæм адæм уæд уыдысты, æмæ сæ кæстæр5 хистæры куы нымадта, кад ын 
куы лæвæрдта, кæрæдзимæ куы хъуыстой, кæрæдзийæн аргъ куы кодтой... – уый ра- 
дзырдта æртыккаг5 хистæр.

Æмæ рахастой Нарты хистæртæм æртæ тыны – фыдæлты кадджын5 æмæ зынаргъ 
хæзнатæ.

1) Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
2) Ссарут тексты аивадон-нывæфтыд мадзæлттæ: эпитет, перифразæ, персонификаци.
3) Ссарут тексты бирæнысаниуæгджын дзырдтæ, æрхæссут дæнцæгтæ дзырдты алы 
нысаниуджытимæ.
4) Рафыссут текстæй фразеологизмтæ, ссарут сын синонимтæ.

102. Бакæсут раиртæстытæ æмæ сæ баххæст кæнут дæнцæгтæй. 

Метафорæ – иу предметы кæнæ фæзынды миниуджытæ «лæвæрд æрцæ-
уынц» æндæр предмет кæнæ миниуæгæн сæ æмхуызондзинад кæнæ контраст-
мæ гæсгæ (сау дур, фæлæ сау зæрдæ; хъарм дон, фæлæ хъарм цæстæнгас). Ме-

Тугъанты М. Нарты куывд

!
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тафорæ у «сусæг» абарст, ома дзы абарсты дыууæ уæнгæй æрмæст иу 
вæййы: зæрдæйы арт (абар: арты хуызæн судзгæ зæрдæ). Метафорæ у тынг 
æнкъарæнджын, экспрессивон мадзал; æвдисы предметы, фæзынды, адæймаджы 
мидуавæр, авторы индивидуалон уынынад.

Перифраз (кæнæ перифразæ) – иу æмбарынад цалдæр æндæр æмбарынады 
фæрцы æвдисын: бафынæй ис – хуыссæджы хъæбысы аныгъуылдис; базæронд 
ис – йæ сæрыл халас æрбадтис.

Аллегори – дæлгоммæ ныхас: цавæрдæр идейæ æвдыст цæуы предметон 
фæлгонцы. Сырдон – ома хин æмæ кæлæн, Сатана – ома рæдау, арæхстджын, 
Уырызмæг – ома куырыхондзинад, бирæгъ – ома зыд, тугдзых æмæ а. д.

103. Бакæсут текст. Цавæр эпитеттæ баст сты Хуримæ? Ныффыссут сæ.

Зындгонд астроном Р. А. Проктор (нудæсæм æнус) Хуры тыххæй цы чиныг ныф- 
фыста, уый схуыдта «Планетон системæйы Хицау, Арт, Рухс æмæ Цард». Æппæт ацы 
эпитеттæ дæр раст сты, нæ хæстæгдæр стъалыйыл дзургæйæ. Æцæгæйдæр, æнæ Хурæй 
цардæн нæ Зæххыл иунæг уысмы бæрц дæр уæвæн нæй.

Тынг рагæй фæлвары адæймаг Хуры сусæгдзинæдтæ раиртасын, фæлæ йын сæ ацы 
судзгæ стъалы, тæргайгæнаг2 чызгау, абон дæр æххæстæй нæма раргом кодта4.

Хур æппындæр нæу Зæххы кæнæ иннæ планетæты хуызæн. Уый арæзт у, фыр тæвдæй 
фыцгæ цы газ кæны, уымæй. Йæ уæлцъарыл температурæ хæццæ кæны фондз-æхсæз 
мин градусмæ, йæ аппы тæвд та цыппæрдæс милуан градусæй фылдæр у.

Мин астсæдæ æртынæм азы францаг философ Огюст Конт сагъæс кодта, адæймаг 
стъалыты химион сконд кæй никуы базондзæнис3, уый тыххæй. Фæлæ хатгай философтæ 
дæр фæрæдийынц: Конты ныхæсты фæстæ рацыдис æртын аст азы, æмæ англисаг астро-
ном Норман Лоньер Хуры спектры раиртæста гели. Цымыдисаг уый у, æмæ Зæххыл ацы 
элемент ссардтой æрмæст мин астсæдæ нæуæдз цыппæрæм азы, Хурæй дыууын æхсæз 
азы фæстæдæр. Йæ ном дæр Хуримæ баст у: «Гелиос» бердзенагау нысан кæны «Хур».

Нæ царддæттæг стъалыйы химион сконды сæйраг элемент у донгуыр2. Уым диссагæй 
ницы ис. Нæ Галактикæйы æппæты арæхдæр донгуыр æмбæлы. Уый руаджы равзæры 
Хуры энерги. Цас фылдæр донгуыр хардз кæны Хур йæ энергийыл, уыйас йæ уæз та 
къаддæр кæны. Уымæ гæсгæ цалдæр миллиард азы фæстæ Хуры сконд аивдзæнис: стъа-
лыйы апп фæуыдзæнис къаддæр æмæ ноджы тæвддæр, йæ æддаг цъар та – рогдæр. Ахæм 
уавæр тынг тæссаг у «æрвхуыз планетæйæн», фæлæ цалынмæ Хуры æмæ Зæххы мæлæт 
æрцæуа, уæдмæ адæймаг, æнæмæнг, йæхицæн космосы æндæр цæрæн бынат ссардзæнис.

1) Цавæр нымæцонтæ ис тексты æмæ цавæр факттимæ баст сты?
2) Рафыссут, аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ кæм ис, уыцы хъуыдыйæдтæ. 

104. Бакæсут æмæ зæгъут, цавæр аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ ис ацы хъуыдыйæдты.

5*
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1. Тынг рагæй фæлвары адæймаг Хуры сусæгдзинæдтæ 
раиртасын, фæлæ йын сæ ацы судзгæ стъалы, тæргайгæнаг 
чызгау, абон дæр æххæстæй нæма раргом кодта.

2. Нæ царддæттæг стъалыйы химион сконды сæйраг 
элемент у донгуыр.

3. Ахæм уавæр тынг тæссаг у «æрвхуыз планетæйæн», 
фæлæ цалынмæ Хуры æмæ Зæххы мæлæт æрцæуа, уæдмæ 
адæймаг, æнæмæнг, йæхицæн космосы æндæр цæрæн бынат ссардзæнис.

105.* Вазыгджын хъуыдыйæдтæ равзарут схемæмæ гæсгæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
ныссæнтты æвæрд хъуыдыйæдты.

1. Цас фылдæр донгуыр хардз кæны Хур йæ энергийыл, уыйас йæ уæз та 
къаддæр кæны.

2. Хуры сконд аивдзæнис: стъалыйы апп фæуыдзæнис къаддæр æмæ ноджы 
тæвддæр, йæ æддаг цъар та – рогдæр.

3. Ахæм уавæр тынг тæссаг у «æрвхуыз планетæйæн», фæлæ цалынмæ Хуры æмæ 
Зæххы мæлæт æрцæуа, уæдмæ адæймаг, æнæмæнг, йæхицæн космосы æндæр цæрæн 
бынат ссардзæнис.

Æвзаджы аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ

106. Бакæсут ныхасы фигурæты тыххæй æмæ сын дæнцæгтæ равзарут дæлдæр  лæвæрд 
скъуыддзæгтæй.

Антитезæ – ахадгæ стилистикон мадзал, йæ бындуры æвæрд ис кæрæдзи- 
имæ баст фæлгонцтæ æмæ æмбарынæдты цæхгæр ныхмæвæрддзинад.

Параллелизм (кæнæ симметри) – æнгæс элементты (хъуыдыйады уæнгты 
æмæ æнд.) æмхуызон равæрд кæрæдзийы фæстæ лæууæг цалдæр хъуыдыйады.

Градаци – сæ нысаниуæг иуæй иннæмæ тыхджындæргæнгæ кæнæ лæмæгъ- 
дæргæнгæ кæмæн цæуы, ахæм дзырдты фæд-фæдыл равæрд.

1. Сау хонхи цæрæг Сайнæг-æлдар æй. 
Уомæн æ кизгæ – Агундæ-рæсугъд, –
Æ еунæг кизгæ, æ бундори хай, 
Зæронд æлдарæн – æ зæрди ’нцойнæ.

Æ чиллæ дзикко – фади гъолтæмæ,
Æ сау цæстингас – фæскъæвда сах хор, 
Æ кустмæ февналд – берæгъи лæбурд, 
Бабузи накæ – æ донмæ рацуд.

(Нарти кадæнгитæй)

бандæттыл – къелатæбæл 
никуы – некæд
ноджы тæвддæр – 

никки тæвдæдæр
стъалы – стъалу 
хатгай – ефстагмæ

!
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2. Куыдз бинонты бирæмæ бæллы, гæды та – бинонты куынæгмæ. (Æмбисонд)
3. Хорзæн бын ма скæн, æвзæрæн бын ма ныууадз. (Æмбисонд)
4. Мæ хæлар, мæ уарзон, æнæзонгæ уарзон!

Цы номæй дæм бадзурон, уый-ма мын зæгъ? (Хетæгкаты Къ.)
5. Бонтæ бонты ивтой, афæдзтæ афæдзты фæстæ цыдысты... (Гæдиаты С.)

æнцойнæ – æнцой 
бундор – бындур 
накæ – ленк

фади гъолтæмæ – фадхъултæм 
хонхи – хохы
чиллæ – цыллæ

107. Рафыссут текст, къæлæттæ гом кæнгæйæ. Алы абзацы дæр ссарут, йæ фæстæ цы 
аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ амынд сты, уыдон.

Сабыр ирд æхсæв арвмæ куы кæсай, уæд дзы фенæн(ис) æр...тиваг, цæхæр...алгæ 
урс(гомау) тæлм – Æрфæны(фæд). Уый, стыр зи...ла...кау, æрзылдис арвы кæрæ...ты.

Телескопæй кæс...æйæ, зыны, Æрфæны(фæд) тынг бирæ стъалытæй арæ...т кæй у, 
уый. (Градаци, абарст, персонификаци)

Ацы рæсугъд тæлм уыры...сагау хуыйны «Млечный Путь» – «Æхсырæй Фæндаг»; 
ахæм ном ыл с...вæрдтой йæ хуызы ты...хæй. Ирон ном та баст(у) Нарты эпосимæ. 
Æрфæн уыдис Нарты Уырызмæджы алæмæттаг бæх. Уый йæ бæгъатыр барæгимæ 
тах...ис уæлæр...ты, æврæгътæй уæлдæр, йæ цæфхæдтæй зынджы стъæлфæнтæ калдта 
æмæ аф...æмæй арвыл фæд уа...та. (Градаци, эпитет, метафорæ)

Уый миф у, фæлæ ...цæгæй Æрфæны(фæды) сконд фыццаг(дæр) базыдта3 Де-
мокрит. Фæстæ(дæр), телескоп куы фæзындис3, уæд рагон бердзенаг ахуыргонды 
хъуыдыимæ сразы(ис) Галилей дæр. Æрфæны(фæды) цы 200 миллиард стъалыйы 
ис, уыдон иумæ сты нæ Галактикæ. Галактикæйы «цæрджытæ» – стъалытæ се ’ппæт 
«æмгæрттæ» не сты. Зæронд(дæр) стъалытæ «цæрынц» Галактикæйы ас...æу æмæ ху-
ыйнынц «гало», æрыгон стъалытæ та – Галактикæйы кæрæтты æмæ йын аразынц йæ 
«дыстæ». Нæ хæстæг(дæр) стъалы, Хур, ис «дысты» æхсæн. (Параллелизм, антитезæ)

108. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут, кæцы хъуыдыйæдты æмбæлынц антитезæ, персонифи-
каци, метафорæ, абарст.

1. Ахуыргæндтæ куыд нымайынц, афтæмæй Галактикæ равзæрдис газы æврагъæй. 
2. Уый нырыккон Галактикæйæ бирæ стырдæр уыдис. 3. Гели æмæ донгуырæй арæзт 
æврагъ сындæггай йæхимидæг зылдис æмæ бæзджын кодта; афтæмæй равзæрдис 
гало – зæронддæр стъалытæй арæзт Галактикæйы центр, стæй 5–10 миллиард 
азмæ фæзындысты æрыгон стъалытæ дæр. 4. Галактикæйы мидæг æрвон буæрттæ 
æмхуызон не змæлынц: зæронд стъалытæ æнæзмæлгæйæ лæууынц, иннæтæ та сæ 
алыварс зилынц; афтæмæй Хур Галактикæимæ иу зылд æркæны 230 милуан азмæ. 5. 
Стъалытæ дæр адæймагау райгуырынц æмæ амæлынц. 6. Уыдон равзæрынц космо-
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сон рыг æмæ газæй, тынг бирæ рæстæг фæцæрынц, 
стæй ахуыссынц æмæ «амæлынц». 7. Фæлæ сæ ас 
Хурмæ хæстæг кæмæн у, уыцы стъалытæн æндæр 
хъысмæт ис: цалдæр милуан азы фæстæ сæ тæмæн 
рæстæгæй-рæстæгмæ куы тынгдæр вæййы, куы 
та къаддæр; цыма улæфгæ кæнынц, уый хуызæн 
сæ буар куы фæтæндæр вæййы, куы та нарæгдæр. 
8. Уыдон хуыйнынц «ивгæ стъалытæ». 9. Фыц-
цаг ахæм стъалы раиртæстой араббаг астрономтæ 
æмæ йæ схуыдтой «Эль-Гуль», ома «Дæлимон», 
Европæйы та йæ хонынц Алголь. 

109. Рафыссут 108-æм фæлтæрæны текстæй дзырдтæ дывæргонд æмхъæлæсонтимæ, 
скæнут сын морфемон æвзæрст, бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад.

110. Рафыссут 108-æм фæлтæрæны текстæй бирæхайон вазыгджын хъуыдыйæдтæ, равза-
рут сæ схемæмæ гæсгæ.

Контролон куыст  

Текст 

109. Бакæсут текст. Рафыссут фæстаг абзац, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

Антикон ахуыргæндтæ космосы тыххæй

Зындгонд антикон ахуыргонд, милетаг скъолайы бындур- 
æвæрæг, бердзенаг «авд зондджыны» фыццаг – уый у Фалес. Ра-
гон философ рагацау3 базыдта, нæ дуджы размæ 585 азы Ио-
нийы Хур кæй баталынг уыдзæнис, уый; дзырдта, зæгъгæ, Мæй 
йæхæдæг нæ рухс кæны. Зæхх нымадта фурды астæу ленкгæнæг3 
сакъадахыл, йæ алыварс та, Фалесмæ гæсгæ, зилдух кæнынц 
æрвон сферæтæ. Фалесы куырыхон ныхæстæ:

«Æппæтæй зондджындæр3 у рæстæг, уымæн æмæ алцыдæр 
æргом кæны», «Æппæтæй рæвдздæр у зонд, уымæн æмæ алцæуыл 
дæр æххæссы».

...Фалесы ахуыргæнинаг Анаксимандр у Бердзены фыццаг наукон куысты 
(«Æрдзы тыххæй») автор. Ахуыргонды хъуыдымæ гæсгæ, Зæхх у тъæпæн цилин-

Фалес
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дры хуызæн, æмæ йæ алыварс зилынц æртæ æрвон тæлыйы 
– Хуры, Мæйы æмæ стъалыты тæлытæ. Фæлæ Зæхх йæхæдæг 
ницæуыл æнцой кæны. Ацы хъуыды у милетаг скъолайы тæккæ 
бæрзонддæр æнтыстдзинад2.

Уымæй уæлдай ма Анаксимандр æрхъуыды кодта астроно-
мион инструмент – квадрант, сарæзта фыццаг географион картæ 
æмæ фыццаг хуры сахат.

Эмпедокл райгуырдис сицилиаг горæт Агригенты Ахуыргон-
ды уырныдта зæххыл æппæт дæр цыппар элементæй арæзт кæй 
у зæхх дон уæлдæф æмæ артæй Райрæзты бындурыл нымад-
та ныхмæвæрд тыхтæ уымæ гæсгæ «уарзондзинад æмæ фыдæх» 
æдзухæй змæнтынц баиу кæнынц æмæ та ногæй ахицæн кæнынц 
цыппар стихийæйы Фыццагдæр Эмпедокл бамбæрста æмæ загъ-
та æппæт удгоймæгты эволюцийы бындуры дæр æрдзон æвзæрст 
кæй ис Цымыдисаг у Эмпедокл æппæтæй уæлдæр филосо-
фи кæй æвæрдта уый сицилийæгтæ йæ паддзахы бынатмæ куы  
хуыдтой.

Дзуапп раттут фæрстытæн.
1) Тексты цы ахуыргæндты кой ис, уыдоны хъуыдытæй 
кæцытæ сты мæнг? Æцæг та? Цы ма зонут ацы ахуыр- 
гæндты тыххæй?
2) Кæм фыст ис антикон дунейы авд зондджындæр лæджы номхыгъд æмæ дзы кæй 
нæмттæ ис? Цавæр антикон ахуыргæндты ма зонут?
3) Чи у ацы цитатæты автор: «Иу цæугæдоны дыууæ хатты бацæуæн нæй», «Денджы-
зы дон у æппæты сыгъдæгдæр æмæ æппæты чъизидæр: кæсæгтæн бæззон æмæ хъæугæ у, 
адæймагæн – нæбæзгæ æмæ зианхæссæг», «Хивæнддзинад зынгирвæзтæй тагъддæр хуыс-
сын кæнын хъæуы»?

112. Бакæсут синтаксисы æппæты стырдæр иуæджы раиртæст. Ссарут тексты 
миниуджытæ 111-æм фæлтæрæны. Раиртæсты алы абзацæн дæр æрхæссут дæнцæгтæ 111-æм 
фæлтæрæнæй.

Цалдæр хъуыдыйады кæнæ абзацы иумæйаг темæ æмæ сæйраг хъуыдыйæ 
бастæй аразынц текст. Текстыл нымад сты иунæг абзац дæр, уац дæр, чиныг 
дæр.

Текстæн ис ахæм иумæйаг миниуджытæ:
1) æххæстдзинад, ома текст у иумæйаг мидисон æнæхъæн. Уыцы æххæст- 

дзинад бæрæг у уымæй, æмæ тексты миниуджытæ йæ аразæг иуæгты миниуджыты 
«æмбырдгонд» не сты. Уыцы аразæг иуæгтæ – хъуыдыйæдтæ, вазыгджын синтак-

Эмпедокл

Анаксимен

!

зондджын – зундгин
сыгъдæгдæр – кæдзосдæр
чъизидæр – цъумурдæр
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сисон æнæхъæнтæ, абзацтæ – æрмæст иумæ аразынц текст, æрмæст иумæ сын ис 
мидисон æххæстдзинад;

2) бастдзинад; хицæн кæнынц тексты бастдзинады дыууæ хуызы. Фыццаг хо-
нынц иумæйаг, глобалон: уый у дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæй стырдæр иуæгты 
бастдзинад: сæргонд, цитатæтæ, стиль, ныхасы формæ æмæ æндæр миниуджыты 
бастдзинад. Дыккаг хуыз та хуыйны локалон æмæ æвдыст цæуы фæлхаткæнынады 
фæрцы;

3) дихкæнынад: текст арæзт у къаддæр иуæгтæй (хъуыдыйæдтæй, вазыгджын 
синтаксисон æнæхъæнтæй, абзацтæй, строфатæй æ.æнд.);

4) тематикон бæлвырддзинад, ома алы тексты дæр райхæлы конкретон темæ. 

113. Рафыссут текст. Бахахх кæнут, кæрæдзи фæдыл æвæрд хъуыдыйæдты фæлхатгонд цы 
дзырдтæ цæуынц, уыдон. Сымахмæ гæсгæ, ноджыдæр ма цæй фæрцы баст сты кæрæдзиимæ 
ацы хъуыдыйæдтæ? 

Анаксимены, Анаксимандры ахуыргæнинаджы, уырныдта2, алцыдæр уæлдæфæй 
кæй равзæры æмæ фæстæмæ уæлдæф кæй фесты. Уæлдæф у æнæкæрон æмæ æнусон. 
Куы сбæзджын вæййы, уæд дзы равзæрынц мигътæ, дон æмæ зæхх. Анаксименмæ 
гæсгæ, стъалытæ планетæтæй дарддæр сты, арæзт сты артæй, фæлæ, тынг дард кæй 
сты, уымæ гæсгæ сæ хъарм Зæхмæ нæ хæццæ кæны.

1) Фæбæрæг кæнут хъуыдыйæдты аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ: эпитет, антитезæ 
(ныхмæвæрд), персонификаци, параллелизм, градаци, абарст.
2) Ставддæрæй фыст дзырдты ссарут орфограммæтæ æмæ бамбарын кæнут сæ растфыс-
сынад.

114. Рафыссут 111-æм фæлтæрæнæй Фалесы куырыхон ныхæстæ. Скæнут хъуыдыйæдтæн 
синтаксисон анализ.

115. Бакæсут æмдзæвгæ. Бамбарын кæнут ставддæрæй фыст дзырдты нысаниуджытæ. 

Бестау

Йæ мæлæтæй чысыл раздæр поэт Бестауты 
Гиуæрги дзырдта: «Дыууæ хуры федтон мæ 
фыны. Сæ фæстæ згъордтон, æрцахсон сæ, 
зæгъгæ, фæлæ сæ нæ баййæфтон».

Æмæ уыдтон, дыууæ хуры уыдтон.
«Æрцахсон сæ», – мæхинымæр дзырдтон.
Сырдтон сæ, фæлæ се ’рцахсын мæ бон
Нæ бацис, æмæ сабийау куыдтон.
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Æрттывта дуне – дидинджытæ, дон,
Нæ уыди рухсæн арæнтæ, кæрон.
Дыууæ хурæн нæ бафæрæзта бон
Æмæ нывзалы, фестади сыгъдон.

Æнайæн-иу мын ракæнут мæ хъаст:
Уæлæрвтæй мæм дыууæ хуры æркаст
Йæ цæстытау, – æнæхай сæ фæдæн.

Дыууæ хуры – мæ цин æмæ мæ маст.
Дыууæ хуры – Поэзи æмæ Уарзт, 
Цæргæбонты сæ цæхæрæй сыгъдтæн.

Хъодзаты Æхсар

Скæнут æмдзæвгæйæн лексикон-стилистикон æвзæрст: 
1. æмдзæвгæйы лексикæ;
2. аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ;
3. стилистикон фигурæтæ;
4. синтаксис (дзырдты кæнæ дзырдбæстыты фæлхаткæнынад, дзырдты бынæтты 
ивд, эллиптикон хъуыдыйæдтæ, æнæххæст хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ).

116. Бакæсут уац тексты арæзты тыххæй æмæ йын скæнут цыбыр конспект.

Параллелон бастдзинад цы хъуыдыйæдты æхсæн ис, уыдонæн арæхдæр 
вæййы æмхуызон дзырдты рæнхъæвæрд, хъуыдыйады уæнгтæн – æмхуызон 
формæтæ, хатгай фæлхатгонд æрцæуы хъуыдыйады фыццаг дзырд. Параллелон 
бастдзинадæй арæх пайда кæнынц поэзийы: Мæ худт – мæнг худт, мæ хъуырмæ 
ссыд мæ кæуын. Мæ цин – мæнг цин, мæ зæрдæ фестад дур (Хостыхъо- 
ты Зинæ). Параллелон бастдзинад фæтыхджындæр вæййы бавæргæ дзырдты 
фæрцы: фыццаджыдæр, дыккаджы, иуæй, иннæмæй; кæнæ фадатон дзырдтæй: 
галиуæрдыгæй, рахизæрдыгæй, фыццаг, уый фæстæ æмæ а. д.

Цæгон бастдзинад параллелон бастдзинадæй æнгомдæр у. Фыццаг хъуы- 
дыйады сæйраг дзырд дыккаджы ивд æрцæуы синонимæй кæнæ номивæгæй, 
кæнæ та бынтондæр цухгонд æрцæуы (æмæ уæд дыккаг хъуыдыйад вæййы 
контекстуалон æнæххæст); кæнæ та цавæрдæр хъуыдыйады уæнг фæлхатгонд 
æрцæуы. Фæрсæй-фæрстæм æвæрд хъуыдыйæдты зæгъинæгтæн арæхдæр вæййы 
æмхуызон грамматикон формæтæ (афон, хуыз): 1) Сатæг изæр. 2) Арвыл хуртуа- 
нау апырх сты стъалытæ. 3) Кæрæдзимæ сæ цæстытæ цингæнгæ фæныкъул- 
фæныкъул кæнынц. 4) Мæй сæм дзаг цæстытæй худы. 5) Алкæй дæр сæ йæ 
дæллагхъуыр æрбакæнынмæ хъавы (Черчесты Хъасболат). Ацы скъуыддзаджы

!
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дыккаг хъуыдыйады сæйраг дзырд стъалытæ æртыккаджы цухгонд æрцыдис, 
цыппæрæм æмæ фæндзæм хъуыдыйæдты та йæ бæсты æмбæлынц номивджытæ 
сæм, сæ. Цыппæрæм хъуыдыйады сæйраг дзырд у мæй, фæндзæм хъуыдыйады 
цухгонд æрцыдис (хъуыдыйад у æнæххæст). Дыккаг æмæ æртыккаг, цыппæрæм 
æмæ фæндзæм хъуыдыйæдты зæгъинæгтæн ис æмхуызон грамматикон формæтæ, 
сты хъуыдыйады æмхуызон уæнгты хуызæн. Афтæмæй ацы скъуыддзаджы ис 
лексикон фæлхаткæнынад: стъалытæ – сæм, сæ; грамматикон фæлхаткæнынад: 
апырх сты – фæныкъул-фæныкъул кæнынц, худы – дæллагхъуыр æрбакæнынмæ 
хъавы; семантикон æмæ ассоциативон бастдзинæдтæ: арв – стъалытæ – мæй.

Тексты мидæг фылдæр хатт æмбæлынц бастдзинады дыууæ хуызы дæр – 
цæгон æмæ параллелон.

117. Бакæсут. Цавæр миниуджытæм гæсгæ базонæн ис, ацы хъуыдыйæдтæ текст кæй ара-
зынц, уый?

«Адæмæн зæхх у сæ дарæг» – афтæ нын амоны Къо-
ста. Зæхх кæмæн ис, уымæн ис цард, абон æмæ фидæн. Нæ 
зæххыл сты фыдæлты уæлмæрдтæ, – уыдон нын фæдзæхсынц 
нæ истори зонын. Истори кæмæн нæй, уымæн нæй ном 
æмæ кад, уый æндæртæн вæййы фæсдзæуин. Нæ зæххыл 
лæууынц фыдæлты мæсгуытæ, – уыдон нын дзурынц хъай-
тарты сгуыхтытæ2, фæдзæхсынц нын æхсар æмæ сæрибарæн 
аргъ кæнын. Нæ зæххыл ис нæ къона, нæ артдзæст, – 
уырдыгæй цæуы бæркад, æгъдау æмæ амонд. Уыдон сты 
царды хорзæхтæ, уымæ гæсгæ артдзæст у табуйаг æмæ 
хъахъхъæнинаг. Нæ зæххыл сыгъдæгæй лæууынц фыдæлты 
кувæндæттæ, кæсынц уаз бæрзæндтæй, цæуын сæм хъæуы 
хæрдмæ, – уæд адæймаг цæуы арвмæ, йæ маст æмæ йæ хъыг 
судзынц хуры зынгæй, йæ зонд рухс кæны, йæ зæрдæ фесты 
Бонвæрнон. Æмæ та нæ зæрдыл æрлæууы нæ генийы нысту-
ан: «...уарз нæ бæстæ, Ма сæ суæлдай кæ нæ фæстæ, Ма сæ 
бафæллай!..»

Цард фæлварæн у. Уæззау рæстæг махæй домы фылдæр 
хъару. Тыхы ныхмæ хъæуы тых. Амондджын вæййы æрмæст 
сæрибар, хъаруджын æмæ æнæниз адæймаг4. Рæзгæ фæлтæры 
хъæуы сæхи фæлтæрын, физкультурæ æрыгон буар кæны фи-
дар, хæрзконд æмæ фæразон. Рæсугъддзинадмæ тырнын у 
адæймаджы хуыздæр миниуæг. Фæлæ тых куырм у, зонд ын 
йæ развæндаг куы нæ рухс кæна, уæд4. Зонд рæзы æмæ хъо-
мысджын кæны ахуырæй. Истори нын амоны царды цаутæй 

Дзанайты Азанбег.
Къоста йæ æрмадзы

Дзбойты Михал.
Армæйхæцджытæ
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хатдзæгтæ кæнын, культурæ нæ скæны уæздан æмæ æгъдауджын, 
аив литературæйæ срухс вæййы нæ удварн, уый нæ уæлмонц 
кæны сгуыхт æмæ рæсугъд хъуыддæгтæм. Дунейы культурон 
бынтæ йæ зæрдæйы рæбынтæм чи хæссы, уый у фæрныг æмæ 
цардхъом адæймаг4. Уый хызт у фыдæхæй, зоны уарзын æмæ тох 
кæнын. Джыккайты Ш.

1) Сбæрæг кæнут тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды.
2) Алы абзацы дæр рахицæн кæнут микротемæ æмæ саразут тексты пълан.
3) Равзарут тексты мидæг бастдзинæдты хуызтæ æмæ мадзæлттæ.
4) Рафыссут хъуыдыйæдтæ цитатæтимæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
5) Рафыссут фондз хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ; бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд ацы хъуыдыйæдты.

118. Бакæсут æмæ зæгъут, кæцы скъуыддзаг у текст? Цæмæй бæрæг у? Тексты цавæр 
миниуджытæ йын ис? Сбæрæг кæнут тексты темæ (ныхас цæуыл цæуы, уый) æмæ идейæ 
(сæйраг хъуыды). Иннæ скъуыддзагæн цæуылнæ ис текст схонæн? 

I. Царды мæгуырдзинады кой ныртæккæ магусатæй дарддæр никæмæй 
фехъусдзынæ. Фырт бæлæстæм куыд зилы, уый йæхæдæг стыр диссаг у! Иннæ 
сфæлдыстадон проекттæ та цавæр сты? Фæллойгæнæгæн кад кæм нæй, уым мæгуыр 
уæвын дæр æгад нæу. Цыбырæй йæ мидис. Фыдыбæстæйы Стыр хæст. Арвыл 
стъалытæ цас ис, зæххон дæсныйæдтæ дæр уыйбæрц сты. 

II. Хъæздыг æмæ æвидигæ у ирон адæмы сфæлдыстад. Уый у нæ адæмы зонд 
æмæ зæрдæйы рухсæй нывæст. Йæ дзаг æвæрæнты сыгъдæгæй зынынц фæлтæрты 
сагъæстæ æмæ бæллицтæ. Фольклор у царды нывæфтыд истори. М. Горький адæмы 
схуыдта æппæты хъомысджындæр поэт æмæ нывгæнæг. Ирон адæм сфæлдыстой, 
«Илиадæ» æмæ «Калевалæ»-йы æмсæр чи у, ахæм эпос — Нарты кадджытæ. «Адæмы 
æцæг историйæн зонæн нæй, йæ дзыхæйдзургæ сфæлдыстад ын куы нæ зонай, уæд», 
— дзырдта стыр пролетарон фыссæг. Иры фыдæлтæм нæ уыди фысгæ истори, фæлæ 
нын фольклор у ахъаззаг историон æрмæг, уый нын бакæны æнусты дуæрттæ, срухс 
кæны ивгъуыд заманты талынг къуымтæ, æмæ раргом вæййынц сæ сусæгдзинæдтæ. 
Уыцы хуызы эпос æмæ историон зарджыты æмрæнхъ бæлвырд ахадындзинад ис 
таурæгътæн. (Джыккайты Ш.)

119.* Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бацамонут аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ.

Зæхх кæмæн ис, уымæн ис цард, абон æмæ фидæн.
Нæ зæххыл сты фыдæлты уæлмæрдтæ, – уыдон нын фæдзæхсынц нæ истори зо-

нын. Нæ зæххыл ис нæ къона, нæ артдзæст, – уырдыгæй цæуы бæркад, æгъдау æмæ 
амонд.

амонд – нивæ 
уæздан – ездон 
хъару – хъаурæ
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...Йæ маст æмæ йæ хъыг судзынц хуры зынгæй, йæ зонд рухс кæны, йæ зæрдæ 
фесты Бонвæрнон.

Фæлæ тых куырм у, зонд ын йæ развæндаг куынæ рухс кæна, уæд.

120. Базонгæ ут тексты иуæгтимæ. Равзарут алы абзацы мидис дæр. Ныффыссут 
раиртæсты пълан.

Стыр текст арæзт вæййы параграфтæй, сæргæндтæй, хæйттæй. Фæлæ тек-
стыл нымад у уацмысæй скъуыддзаг дæр, уæлдæр цы миниуджытыл дзырдтам, 
уыдон дзы куы уой, уæд. Текст арæзт вæййы иу хъуыдыйадæй дæр, цалдæр 
хъуыдыйадæй дæр, цалдæр абзацæй дæр, кæрæдзиимæ сæ мидисмæ гæсгæ æмæ 
грамматикон æгъдауæй (мивдисджыты формæтæй, номивджытæй, бæттæгтæй, 
бавæргæ дзырдтæй, синонимтæй æ.æнд.) баст куы уой, уæд. 

Тексты ныхас цæуыл цæуы, уый хуыйны йæ темæ. Хатгай уацмысы сæргонд 
комкоммæ баст вæййы темæимæ («Бирæгъ æмæ хърихъупп»). Бирæ уацмысты 
вæййы иу нæ, фæлæ цалдæр темæйы. Уацмысы мидис кæддæриддæр йæ темæйæ 
уæрæхдæр вæййы æмæ февдисы авторы ахаст темæмæ. 

Иумæйаг темæйы къаддæр хай хуыйны микротемæ, цы тексты æргомгонд 
цæуы, уый та – микротекст. Микротемæ æвдисæг хъуыдыйæдтæ аразынц абзац.

119. Бакæсут скъуыддзаг æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Куырттаты сау хъæды, тулдз бæласы хæдбын,
Нæ уарзон хæхты астæу, сау къæдзæхы рæбын
Лæгæт æрцарæзта сугтæ ’мæ къæцæлтæй,
Зæххæй йæ бамбæрзта, хæмпæл дзы байтыдта
Адæмæн æмбисонд хъæбатырдзинадæй
Æфхæрдты Госæма, Солæманы хорз ус.

Дымгæ нынниуы нæ сау хъæды кæрæтты,
Дымгæ ныззары нæ хæхты рæбынты,
Уидагмæ æнкъуысынц сау хъæды бæлæстæ,
Сау мигътæ сау зæххыл сæ цæссыг куы калынц,
Уацилла куы ’ппары сызгъæрин цæхæртæ!..
Дымгæйæ нæ тæрсы, уарынæй нæ лидзы

Æфхæрдты Госæма, Солæманы хорз ус.
Лæгæты ыссыгъта бур нæзы цырæгътæ,
Авдæныл æрфæлдæхт йæ саби-лæппумæ...

!



74

Йæ цæссыг куы калы, йæ ниуын куы цæуы,
Йæ хъарæг куы хъуысы сау хъæды мидæгæй. 

Къубалты А.

Равзарут текст пъланмæ гæсгæ. Ныффыссут уæ анализ.
1) Сбæрæг кæнут тексты темæ.
2) Адих кæнут текст мидисон хæйттыл. 
3) Куыд баст сты кæрæдзиимæ тексты мидисон хæйттæ? Уе ’ргом аздахут бастдзинады 
лексикон æмæ синтаксисон мадзæлттæм (фæлхатгæнгæ дзырдтæ, синтаксисон паралле-
лизм, хъуыдыйæдты арæзты цæхгæр ивд æ.æнд.).
4) Æркæсут тексты лексикæйы хицæндзинæдтæм. Ссарут æнæзонгæ кæнæ зынæмбарæн 
дзырдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ дзырдуаты фæрцы. 
5) Тексты алы хайы дæр ссарут сæйраг хъуыды æвдисæг дзырдтæ.
6) Равзарут фæлхаткæнынады хуызтæ.
7) Ссарут тексты синонимтæ æмæ / кæнæ антонимтæ.
8) Ссарут аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ, ранымайут сæ. 
9) Бастдзинады цавæр хуызтæ ис тексты? Куыд æвдыст сты?

122. Бакæсут уац тексты логикон-мидисон бастдзинады мадзæлтты тыххæй. Ныффыссут 
уацы конспект.

Тексты вæййы, раздæр загъд хъуыдытæм æнæмæнг æргом аздахын чи фæдомы, 
ахæм иуæгтæ. Уыдон сты бастдзинады фæрæзтæ дæр. 

1. Раздæр цы предметты, фæзындты, фадæтты, миниуджыты кой уыдис, уыдонмæ 
амонæг номивджытæ æмæ номивæгон фæрсдзырдтæ. Нейтралон æмæ чиныгон 
фразеологизмтимæ абаргæйæ, дзургæ æмæ хуымæтæг ныхасы фразеологизмты 
нымæц не ׳взаджы бирæ фылдæр у, æмæ уымæ гæсгæ «Ирон фæндыр»-ы дæр ахсынц 
зынгæдæр бынат. <..> Адонæн ис арфæйы, уайдзæфы, æлгъысты, ардхæрды æмæ 
æндæр нысаниуæгтæ. Иутæ дзы æвдисынц адæймаджы мидуавæр, йе та алыхуызон 
ахаст искæмæ кæнæ истæмæ. (Дзодзыккаты З.) Фразеологизмтæ – адон, иутæ дзы. 

2. Бабæтгæ æмæ домгæ бæттæгтæ æрбаиугæнæг функцийы. Ацы бæттæгтæ 
æвæрд вæййынц хъуыдыйады райдайæны, æмæ сты фæд-фæдыл цæуæг хъуыдыйæдтæ 
бæттыны фæрæз, стæй хъуыдыйæдты æхсæн ахастытæ æвдисыны фæрæз. Ахæм функ-
ци вæййы бабæтгæ бæттæгтæн «æмæ», «фæлæ», «кæнæ», «гъе», «стæй», «æви», домгæ 
бæттæгтæ «уымæн æмæ», «уымæ гæсгæ», «цыма»: Къоста амардис Лабæйы 1906 азы 
19 мартъийы (зæронд нымадæй), хуыцаубоны. Хъæуы аргъуаны кæрты йæ йæ фыд 
Леуаны фарсмæ баныгæдтой 22 мартъийы. Фæлæ ирон дзыллæтæ, сæ сæрхъызой, 
дунейы адæмтæн сæ йæ зонд æмæ курдиаты фæрцы чи базонын кодта, уый искæй 
зæххыл ныгæд уа, уый сæ сæрмæ не ׳рхастой. (Журнал «Мах дуг»-æй)

3. Æнæххæст хъуыдыйæдтæ. Æнæххæст хъуыдыйæдтæй хицæнæй пайда кæнæн 
нæй, сæ коммуникативон функци æххæст кæнынц æрмæстдæр æндæр хъуыдыйæдтимæ 
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бастæй: Æрæмбырд сты Нартæ сæ Ныхасмæ æмæ бирæ æмбисæндты фæстæ 
зæгъынц:

– Диссæгтæ радзурæм, кæй ныхас диссагдæр уа, уымæн Нартæ бафидæнт, 
йæхæдæг цы зæгъа, уый.

Сразы сты се ’ппæт дæр. Равзæрстой тæрхоны лæгты. Уæларвы цæрджытæй 
Уастырджийы, Куырдалæгоны, дæларвы цæрджытæй Донбеттыры (Нарты 
кадджытæ). Ацы скъуыддзаджы фæстаг æртæ хъуыдыйады сты æнæххæст.

5. Бавæргæ дзырдтæ. Текстаразæг функци ис, хъуыдытæ кæрæдзи фæдыл куыд 
цæуынц æмæ, цы хуызы æвдыст цæуынц, уымæ амонæг бавæргæ дзырдтæн: иуæй, 
иннæмæй, æппынфæстаг, афтæмæй, иу ныхасæй, хæдæгай æ.æнд.: «Цæвиттон, 
Хуссар Ирыстоны æртæ хицæн ныхасыздæхты ис (къуыдайраг, туаллаг æмæ чы-
сайнаг), æмæ дзы термин «хуссар-ирыстойнаг ныхасыздæхт» алкæуыл дæр фи-
дауы. Иннæрдыгæй та уый, æмæ Хуссар Ирыстоны цæрджытæ сæхæдæг «туал-
лаг», зæгъгæ, цы ныхасыздæхт хонынц, <...> уый у куырттатаг ныхасыздæхтыты 
хуызтæй иу». (Дзиццойты Ю.)

Абзац

123. Бакæсут. Равзарут тексты бастдзинады хуызтæ æмæ мадзæлттæ. Уæ зæрдыл дарут: 
текстæн йæ фыццаг хъуыдыйад арæхдæр февдисы йæ темæ, йæ фæстæ цы хъуыдыйæдтæ ис, 
уыдон та темæ раргом кæнынц, фæбæлвырддæр кæнынц фыццаг хъуыдыйады мидис.

Дунейы æппæты рагондæр спортивон ерыстæ 
сты Олимпаг хъæзтытæ. Фыццаг Олимпиадæ кæд 
уыдис, уый бæрæг нæу, фæлæ Олимпаг хъæзтыты 
«гуырæн боныл» нымад у нæ дуджы размæ 
авдсæдæ æвдай æхсæзæм аз, – уæд рагон Бердзены фыст æрцыдис дурыл, згъорынæй 
чи амбылдта, уыцы атлеты ном.

Антикон дуджы-иу Олимпаг бæрæгбон сарæзтой Альтисы уаз æрдузы. Уый уы-
дис тынг рæсугъд бынат. Фæлмæн цъæх кæрдæгæй æмбæрзт быдыры æрбынат код-
той кувæндæттæ, хæзнадæттæ, стадион, ипподром. Олимпийы æрдз рæдауæй лæвар 
кодта спортивон ерыстæн йæ сабырдзинад æмæ йæ рæсугъддзинад1, æмæ-иу Олим-
паг хъæзтыты2 рæстæджы басабыр сты æппæт хæстытæ дæр. Мингай кæсджытæ-иу 
æрæмбырд сты ацы ранмæ, фæлæ уыдон æрмæст хъæзтыты тыххæй нæ цыдысты. 
Ам-иу поэттæ, оратортæ, ахуыргæндтæ адæмы размæ рахастой сæ ног уацмыстæ, 
нывгæнджытæ æмæ скульптортæ æвдыстой сæ хуыздæр нывтæ æмæ скульптурæтæ. 
Паддзахадон лæгтæ ам хъусын кодтой ног уынаффæтæ, бадзырдтæ, æндæр ахс-
джиаг документтæ. Афтæмæй цыппар азы иу хатт арæзт цыдис бердзенты стырдæр 
бæрæгбон – зондджындæрты æмæ курдиатджындæрты2 бæрæгбон.

æххуысæй – æнхусæй
ныхас цæуы – дзубанди цæуй 
цуан кæнын – цауæн кæнун
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Олимпаг хъæзтытæ цалдæр хатты сног кæнынмæ хъавыдысты астæуккаг æнусты4. 
Зæгъæм, æвддæсæм5 æнусы англисаг къарол Яковы æххуысæй прокурор Роберт Довер 
сарæзта ерыстæ дугъ кæнынæй, хъæбысæй хæцынæй, бæхыл бадынæй æмæ сæ схуыд-
та «Олимпаг хъæзтытæ». Уыцы Хъæзтыты уыдис «культурон программæ» дæр: цуан 
кæнын, зарын, кафын, музыкалон инструменттыл цæгъдын æмæ шахмæттæй хъазын. 
Англисы ацы ерыстæ арæзт цыдысты сæдæ азмæ æввахс.

1) Сбæрæг кæнут тексты темæ, йæ сæйраг хъуыды.
2) Тексты фыццаг дыууæ абзацы ссарут мивдисджытæ-зæгъинæгтæ. Цавæр формæты пайда- 
гонд сты? Цавæр ахадындзинад ис мивдисджыты формæтæн тексты хъуыдыйæдты бастдзи-
нады? Иннæ абзацты дæр ахæм бастдзинад ис?
3) Рафыссут текстæй фæйнæ дæнцæджы лексикон фæлхаткæнынадæн, грамматикон фæлхат- 
кæнынадæн, мидисон бастдзинадæн.

124. Бакæсут æмæ дæнцæгтæ æрхæссут 123-аг фæлтæрæнæй.

Стыр текст арæзт вæййы паргрæфтæй, сæргæндтæй, хæйттæй. Фæлæ тек-
стыл нымад у уацмысæй скъуыддзаг дæр, уæлдæр цы миниуджытыл дзырдтам, 
уыдон дзы куы уой, уæд. Текст арæзт вæййы цалдæр хъуыдыйадæй дæр, цалдæр 
абзацæй дæр, кæрæдзиимæ сæ мидисмæ гæсгæ æмæ грамматикон æгъдауæй 
(мивдисджыты формæтæй, номивджытæй, бæттæгтæй, бавæргæ дзырдтæй, 
синонимтæй æмæ æнд.) баст куы уой, уæд.

Тексты ныхас цæуыл цæуы, уый хуыйны йæ темæ. Хатгай уацмысы 
сæргонд комкоммæ баст вæййы темæимæ («Бирæгъ æмæ хърихъупп»). Бирæ уац-
мысты вæййы иу нæ, фæлæ цалдæр темæйы. Уацмысы мидис кæддæриддæр йæ 
темæйæ уæрæхдæр вæййы æмæ февдисы авторы ахаст темæмæ.

Иумæйаг темæйы къаддæр хай хуыйны микротемæ, цы тексты æргомгонд 
цæуы, уый та – микротекст. Микротемæ æвдисæг хъуыдыйæдтæ аразынц абзац.

Дзырд «абзац»-æн ис дыууæ нысаниуæджы: 1) рæнхъы райдайæны уæгъд 
бынат, сырх рæнхъ; 2) дыууæ ахæм сырх рæнхъы æхсæн цы тексты хай ис, уый.

Дзырд «абзац»-æн ис дыууæ нысаниуæджы: 1) рæнхъы райдайæны уæгъд 
бынат, сырх рæнхъ; 2) дыууæ ахæм сырх рæнхъы æхсæн цы тексты хай ис, уый.

Абзацы нысаниуæг у микротемæ раргом кæнын, иу микротемæйæ иннæмæ 
рахизын. Абзацы мидæг хъуыдыйæдтæ кæрæдзиимæ æнгом баст сты логикон 
æмæ грамматикон æгъдауæй. Алы абзац дæр æвдисы архайды райрæзты бæлвырд 
фæлтæр, предметы æрфысты цавæрдæр миниуæг, хицæн хъуыды æмæ а. д.

Абзац арæзт вæййы иу кæнæ цалдæр хъуыдыйадæй. Алы абзацы дæр 
сæйраг мидис æвдисы фыццаг хъуыдыйад, иннæтæ та йын æмбарын кæнынц, 
бæлвырддæр кæнынц йæ мидис.

!
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Абзацты фыццаг хъуыдыйæдтæ хъуамæ кæрæдзиимæ баст уой логикон 
æгъдауæй æмæ æвдисой тексты сæйраг мидис. Ахæм бастдзинад дзы куынæ уа, 
уæд абзацтæ раст нысангонд не сты.

125. Сбæрæг кæнут 123-аг фæлтæрæны тексты микротемæтæ. Зæгъут, æппæт абзацтæ 
дæр раст нысангонд сты æви нæ? Ныффыссут тексты микротемæтæ æмæ йын саразут пълан. 
Пъланмæ гæсгæ радзурут тексты мидис.

126. Бакæсут текст, адих æй кæнут абзацтыл. Рафыссут, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ.

Мин фарастсæдæ дыууынæм азæй фæстæмæ 
олимпаг эмблемæйыл ис девиз дæр citius altius 
fortius тагъддæр бæрзонддæр тыхджындæр Мин 
фарастсæдæ дыууын æстæм азы сæххæст ис Кубер-
тены иннæ стыр бæллиц дæр уыцы азæй фæстæмæ 
Зевсы кувæндоны раз линзæты æххуысæй хуры 
тынтæй ссудзынц Олимпаг арт æмæ йæ эстафетæйæ 
ахæссынц Хъæзтытæ кæм байгом уыдзысты уыцы 
стадионмæ Мин астсæдæ нæуæдз æхсæзæм азæй 
фæстæмæ Олимпаг хъæзтытæ аразыны фæтк хæлд 
æрцыдис æрмæст æртæ хатты мин фарастсæдæ 
æхсæрдæсæм азы мин фарастсæдæ цыппорæм азы 
мин фарастсæдæ цыппор цыппæрæм азы Фыццаг 
æмæ Дыккаг дунеон хæстыты тыххæй.

1) Фæстаг хъуыдыйадæн скæнут æххæст синтаксисон анализ.
2) Дзырдтæн «сæххæст ис», «байгом уыдзысты» скæнут морфологион анализ.
3) Дзырдтæ «ссудзынц», «хъæзтытæ» равзарут сæ кондмæ гæсгæ (морфемон анализ).
4) Дзырдтæн «тагъддæр», «бæрзонддæр», «тыхджындæр» ныффыссут синонимтæ æмæ 
антонимтæ.

ссудзынц – исцæфсун кæнунцæ 
хур – хор
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Вазыгджын синтаксисон æнæхъæн

125. Бакæсут. Бацамонут тексты миниуджытæ. Равзарут хъуыдыйæдты æхсæн бастдзина-
ды хуызтæ æмæ мадзæлттæ.

Олимпаг хъæзтытæ

Ирыстоны æхсæнадон царды спорт ахсджиаг бынат кæй ахсы, уый дызæрдыггаг 
никæмæн у. Зындгонд сты нæ спортсменты уæлахизтæ æрмæст æппæтуæрæсейон нæ, фæлæ 
дунеон ерысты дæр. Футбол, уæззау атлетикæ, дзюдо, каратэ, классикон хъæбысхæст æмæ 
спорты æндæр хуызты ирыстойнаг спортсментæ кæддæриддæр тыхджын ныхмæлæууæг 
уыдысты алкæмæн дæр. Фæлæ æппæтæй фылдæр олимпаг «сыгъзæрин» балæвар кодтой 
Ирыстоны спортивон кадæн нæ уæгъдибар хъæбысæйхæцджытæ.

Хъæздыг у ирыстойнаг хъæбысхæсты истори. Сыгъзæрин дамгъæтæй дзы фыст у 
Бестауты Алымбеджы ном дæр. Алымбег у фыццаг ирыстой-
наг дунеон чемпион, Дунейы кубок рамбулæг фыццаг советон 
спортсмен.

Дыууынæм æнусы фæндзайæм азты ирд стъалыйау сæрттывта 
Дзарасаты Саукуыдзы курдиат. 1959 азы Саукуыдз сси дунеон 
чемпионаты бронзæ призер, афæдзы фæстæ та æрлæууыдис 
Олимпаг пьедесталы æртыккаг къæпхæныл.

Уæлахизты нымæц фæфылдæр кодта нæ иннæ номдзыд  
спортсмен дæр – Хъуылаты Бадзи. Уый дыууæ хатты ссис дуне- 
он чемпионаты æвзист призер. Æвзист майдан æрхаста 
Ирыстонмæ 1956 азы Олимпаг хъæзтытæй дæр.

Уыцы фæлтæры уæлахизты фæндаг æрдæгыл аскъуыйын нæ 
бауагътой диссаджы курдиатджын хъæбысæйхæцджытæ:

Тедеты Елхъан, Гусаты Юри æмæ иннæтæ. Фæлæ уæгъдибар 
хъæбысхæсты æцæг «сыгъзæрин дуг» райдыдта Андиаты 
Сосланæй. Ахæм триумф нæма федта Ирыстон! 1968 азæй 
1982 азмæ æрмæст официалон ерысты Сослан фæуæлахиз ис 
фæндзай хаттæй фылдæр! Советон Цæдисы абсолютон чемпион, 
Европæйы æртæ хатты чемпион, дунейы цыппар хатты чемпион, 
цыппар хатты рамбылдта Дунейы кубок, дыууæ хатты (1976 æмæ 
1980 азты) ссис олимпаг чемпион! Спортивон комментатортæ 
æмæ журналисттæ æвдайæм азтæ схуыдтой «Андиаты Сосла-
ны дуг» – уæд ын ныхмæлæууæг нæ уыдис нæдæр Ирыстоны, 
нæдæр дунейы.

Андиаты Сосланы къухæй «уæлахизы тырыса» айстой 
æрыгон спортсментæ, ирыстойнаг спорты æрттивгæ стъалытæ – 

Андиаты Сослан

Хæдарцаты Махарбег 
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Фадзайты Арсен æмæ Хæдарцаты дыууæ æфсымæры Аслан æмæ 
Махарбег. Асланы къухы бафтыдис спорты легендæ Александр 
Медведы рекорд бафæзмын: хъæбысхæсты историйы æрмæст 
ацы дыууæ спортсмены систы дунеон чемпионтæ дыгай катего-
риты – уæззау æмæ æппæты уæззаудæр. Хъыгагæн, Аслан Олим-
паг хъæзтыты нæ архайдта, æгæр раджы аскъуыдис йæ цард...

Йæ хистæр æфсымæры кад дæлæмæ не ’руагъта Махарбег. 
Йæ уæлахизты даргъ номхыгъды – дунейы фондз хатты чем-
пион, Дунейы кубок æртæ хатты рамбулæг, дыууæ хатты олим-
паг чемпион, Олимпиадæйы æвзист призер æмæ бирæ æндæр 
æнтыстытæ.

Къаддæр æвæрæн нæ бахаста Ирыстоны спортивон 
хæзнадонмæ номдзыд Фадзайты Арсен дæр. Æстайæм азтæ схо- 
нæн ис «Арсены дуг»: уый цыппар хатты ссис Советон Цæдисы 
чемпион, цыппар хатты – Европæйы чемпион, цыппар хатты рам-
былдта Дунейы кубок æмæ иу хатт (1985 азы) – Суперкубок. Æх- 
сæз хатты Арсен схызтис дунеон чемпионаты пьедесталы уæл- 
лаг къæпхæнмæ, дыууæ хатты рамбылдта олимпаг «сыгъзæрин».

Олимпаг хъæзтыты ма сыгъзæрин майдантæ рамбылдтой, 
Андиаты Сослан, Фадзайты Арсен æмæ Хæдарцаты Махарбегæй 
фæстæмæ, ирыстойнаг хъæбысæйхæцджытæ Хабелаты Лери, 
Богъиты Вадим, Давид Мусульбес, Тедеты Эльбрус, Гуæцæлты 
Хадзымурат, Таймазты Артур та æртæ хатты сси олимпаг чем-
пион.

дамгъæтæ – дамугъуатæ хъæздыг – гъæздуг сыгъзæрин – сугъзæрийнæ

126. Базонгæ ут ног синтаксисон иуæгимæ. Ныффыссут раиртæсты цыбыр конспект.

Текст цы хъуыдыйæдтæй арæзт у, уыдон се ’ппæт кæрæдзиимæ æмхуызон 
æнгом баст нæ вæййынц нæдæр сæ мидисмæ гæсгæ, нæдæр грамматикон 
æгъдауæй. Вæййы афтæ, æмæ цалдæр фæд-фæдыл æвæрд хъуыдыйады иннæтæй 
æнгомдæр баст вæййынц кæрæдзиимæ, иу хъуыды раргом кæнынц. Уыдон иумæ 
аразынц вазыгджын синтаксисон æнæхъæн.

Вазыгджын синтаксисон æнæхъæны мидæг хицæн хъуыдыйæдты бастдзи- 
нады мадзæлттæ сты бæттæгтæ, номивджытæ, фæрсдзырдтæ, бавæргæ дзырдтæ, 
хъуыдыйæдты дзырдты рæнхъæвæрд, зæгъинæгты формæты æмхуызонад, иуæй- 
иу хъуыдыйæдты структурон æнæххæстдзинад, интонаци, стæй, æнæмæнгæй, 
мидисон бастдзинад: алы хъуыдыйад дæр æргом кæны, бæлвырддæр кæны, йæ 
разæй цы хъуыдыйад ис, уый мидис.

Таймазты Артур

Фадзайты Арсен

!
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Тексты мидæг æппæт хъуыдыйæдтæ вазыгджын синтаксисон æнæхъæнтæ нæ 
аразынц, вæййы дзы хицæн хъуыдыйæдтæ дæр.

Æркæсæм ахæм текстмæ:
1) Ирыстоны спортивон кад æрмæст уæгъдибар хъæбысæйхæстимæ баст нæу. 

2) Нæ сæр бæрзæндты кæмæй хæссæм, ахæм спортсментæ дзæвгар ис спорты 
æндæр хуызты дæр. 3) Фæсивæдæн фæзминаг у нæ номдзыд дзюдоист, Олимпаг 
хъæзтыты æмæ дунеон чемпионаты дыууæ хатты призер, Европæйы цалдæр хат-
ты чемпион, Уæрæсейы иугонд командæйы капитан Тменаты Тамерлан.

4) Не ’мзæххон у иннæ иугонд командæйы капитан дæр – классикон 
хъæбысæйхæстæй. 5) Уый у Бæройты Хасан, Олимпаг хъæзтыты чемпион æмæ 
призер. 6) Хасан фыццаг хатт куы рамбылдта Олимпаг хъæзтытæ (2004 азы), 
уæд æй схуыдтой «номдзыд Александр Карелины кад дарддæр хæссæг».

7) Спорты бæрзæндтæм уæндон къахдзæфтæ кæнынц ирыстойнаг чызджытæ 
дæр. 8) Нæ республикæйы алчидæр зоны Санаты Аидæйы, Соболь Марияйы, 
Цæрукъаты Светланæйы, Габагкаты Викæйы нæмттæ. 9) Аидæ у Уæрæсейы иу-
гонд командæйы раззагдæр рапиристкæтæй иу, Олимпаг хъæзтыты чемпионкæ, 
цалдæр хатты рамбылдта дунеон æмæ Европæйы ерысты.

10) Каратэйæ фыццагдæр дунеон чемпионаты сыгъзæрин майдан цы 
уæрæсейаг спортсменкæ рамбылдта, уый у дзæуджыхъæуккаг чызг Мария Со-
боль. 11) 2008 азы Мария нымад æрцыдис Уæрæсейы спорты æнæолимпаг хуызты 
хуыздæр спортсменкæйыл. 12) Викæ – дунейы сылгоймæгты тыхджындæртæй иу 
(армреслинг), æвддæс хатты рамбылдта дунеон чемпионаттæ, æхсæрдæс хатты 
– Европæйы чемпионаттæ, Уæрæсейы спорты сгуыхт мастер. 13) Цæрукъаты 
Светланæ архайы уæззау атлетикæйы. 14) Йе стыр уæлахизтæ райдыдтой 2005 
азы – уæд рамбылдта Европæйы ерыстæ юниорты æхсæн. 15) Фæстæдæр дыууæ 
хатты сси дунеон чемпионатты æвзист призер, Европæйы чемпионкæ. 16) 2008 
азы Светланæ йæ тых фæлвæрдта Олимпаг хъæзтыты.

Ацы тексты ис дыууæ вазыгджын синтаксисон æнæхъæны: 1–6 хъуыды- 
йæдтæ (2-аг, 3-аг, 4-æм, 5-æм æргом кæнынц 1-аг хъуыдыйады мидис); 7–16 
хъуыдыйæдтæ (8–16 хъуыдыйæдтæ дæр æргом кæнынц 7-æм хъуыдыйады ми- 
дис). Ацы æнæхъæнты мидис у æххæст; æмбæлы дзы лексикон фæлхаткæнынад: 
не ’мзæххон – Бæройты Хасан – Хасан; чызджытæ – Санаты Аидæйы, Соболь 
Марияйы, Габагкаты Викæйы, Цæрукъаты Светланæйы нæмттæ. Вазыгджын 
æнæхъæнтæ аразæг хъуыдыйæдты зæгъинæгтæн ис нырыккон (1-аг æнæхъæны) 
æмæ ивгъуыд (2-аг æнæхъæны) афонты формæтæ.

129. Ссарут 127-æм фæлтæрæны тексты вазыгджын синтаксисон æнæхъæнтæ. Равза-
рут сын сæ хæйтты бастдзинады мадзæлттæ. Зæгъут, алыхатт дæр вазыгджын синтаксисон 
æнæхъæн абзацы хуызæн у æви нæ? Дыууæ вазыгджын синтаксисон æнæхъæнæн фысгæйæ 
анализ скæнут.
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130. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Ссарут вазыгджын синтаксисон æнæхъæнтæ. Сбæрæг 
кæнут сæ хæйтты æхсæн бастдзинады хуызтæ æмæ фæрæзтæ.

Мин астсæдæ фæндзай фарæстæм азы бердзе- 
наг къарол Оттон I уынаффæ рахаста Афинты ан-
тикон стадионы рог атлетикæйæ ерыстæ саразы-
ны тыххæй. Схуыдтой сæ «фыццаг Олимпиадæ». 
Æдæппæтæй ацы ерыстæ арæзт æрцыдысты фондз 
хатты, стæй та олимпаг змæлд басабыр ис.

Мин астсæдæ æстай æртыккæгæм азы фран-
цаг æхсæнадон кусæг, историк æмæ литератор ба-
рон Пьер де Кубертен бахаста фæндон, цæмæй 
цыппар азы иу хатт арæзт цæуой æппæтдунеон 
Олимпаг хъæзтытæ. Ацы фæндоныл сразы сты 
дыууадæс паддзахады; сарæзтой олимпаг змæлды 
разамонæг оргæн – Æппæтдунеон олимпаг коми-
тет æмæ сфидар кодтой Олимпаг харти – комитеты  
куысты бындурæвæрæг æгъдæуттæ. Хартийы фыц-
цаг сæргонды ныхас цæуы олимпаг тырысайыл. 
Æппæт дунейы дæр зындгонд у ацы нысан: урс хъуымацыл фондз алыхуызон зил-
лаччы (фондз – континентты нымæцмæ гæсгæ). Уый дæр æрхъуыды кодта Кубертен, 
æмæ йæ Олимпаг комитет сфидар кодта мин фарастсæдæ æртындæсæм азы.

131. Рафыссут текст, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ æмæ абзацтыл дихгæнгæйæ. 
Ссарут вазыгджын синтаксисон æнæхъæн, сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты ’хсæн бастдзинады 
мадзæлттæ.

Дзуры Олимпаг хъæзтыты чемпион хъæбысæй 
хæцынæй Тедеты Эльбрус Нудæс азы мыл куы цы-
дис уæд уыдтæн Уæрæсейы иугонд командæйы 
уæнг цардтæн Дзæуджыхъæуы уым мæ федта 
Украинæйы командæйы сæйраг тренер Саулохты 
Барис йæ зæрдæмæ фæцыдис мæ хъæбысхæст æмæ 
мæ Украинæмæ ахуыдта уæдæй фæстæмæ Киевы 
цæрын ныр дæс азæй фылдæр Тагъд ацахуыр дæн 
ацы стыр сахарыл Цæмæй йæ хуыздæр базонон 
уый тыххæй арæх цыдтæн фистæгæй кастæн мæ 
зæрдыл дардтон алы цымыдисаг бынæттæ Фæлæ 
алыран дæр мæнмæ гæсгæ æппæты сæйрагдæр 
сты адæм украинæгтæ хæларзæрдæ сты бирæ 
æмбæлттæ мын ис ам.

Пьер де Кубертен

Тедеты Эльбрус
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132. Бакæсут æмдзæвгæ. Бамбарын кæнут ставддæрæй фыст дзырдты растфыссынад. 
Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз, бастдзинады фæрæзтæ, 
хæйтты æхсæн ахастытæ.

Ацæмæз

– Нарт! Æгъгъæд нымайут джихæй, – 
Кæд æнæ уаргæ нæ уадзынц,
Уæд мæ хистæрты бындихæй 
Мæн хъæуы æрмæстдæр уадындз! 
Гъей, нæртон къуыпных фæсивæд! 
Ахсут хъазты фæзæн Сау рындз, – 
Æз быныуæрстæй уæ симдæн 
Райстон бурæгъæдæй уадындз! 
Гъей, уæлхох цæрæг Агуындæ!
Нарт кæд не ’рвæссой мæгуыртыл, 
Уæд æрхондзынæн нæ куывдмæ
Æз сыгъдæгзæрдæ сæгуытты. 
Уæлæ сау хохы бæрзонд рындз 
Махæн рог уддзæф æрвитдзæн, – 
Уыдон фаг аргъ кæнын зонынц
Зæрдæйы бæллицтæн!

Дзаболаты Х.

Ныхасы хуызтæ. Таурæгъ. Æрфыст

133. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут ныхасы хуызтæ: таурæгъ, æрфыст, тæрхон.

Ныхасы алы хуызтæн ис сæхи хицæндзинæдтæ. Зæгъæм, таурæгъон ныхас 
у исты цауы тыххæй радзырд. Сæйрагдæр дзы у сюжеты, архайды райхæлды 
равдыст. Æрфысты нысан та у исты фæзынд дзырдты фæрцы равдисын, йæ 
миниуджытæ йын ранымайын. Текст-тæрхоны сæйраг хицæндзинадыл нымад у 
уый, æмæ фембарын кæны цавæрдæр хъуыды, идейæ.

134. Бакæсут тексттæй скъуыддзæгтæ æмæ зæгъут, цавæр ныхасы хуызтæм хауынц, уый.

I. Адæймаг сахъатæй ма райгуырæд, æндæр йæ гуыры конд у йæхицæй аразгæ. 
Амонын фæхъæуы æрмæст сывæллонæн, хæрз сабимæ та – цæст дарын.

Тугъанты Махарбег. Ацæмæз
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<...> Скъоладзау дзæвгар рæстæг æрвиты партæйыл бадгæйæ, хæдзары та, уроктæ 
кæнгæйæ, – стъолы уæлхъус. Уымæ гæсгæ йæм иудадзыг цæст дарын хъæуы, цæмæй 
гуыбыр ма кæна, фæлæ бада, йæ рæмбыныкъæдзтыл куыд æнцой кæна, афтæ. (Жур-
нал «Ногдзау»-æй)

II. Къоста амардис Лабæйы 1906 азы 19 мар-
тъийы (зæронд нымадæй), хуыцаубоны. Хъæуы 
аргъуаны кæрты йæ йæ фыд Леуаны фарсмæ 
баныгæдтой 22 мартъийы. Фæлæ ирон дзыллæтæ, 
сæ сæрхъызой, дунейы адæмтæн сæ йæ зонд æмæ 
курдиаты фæрцы чи базонын кодта, уый искæй 
зæххыл ныгæд уа, уый сæ сæрмæ не ’рхастой. Уай-
тагъд æм нæ адæмы хуыздæрты минæвæрттæ ацы-
дысты. 27 мартъийы йæ скъахтой æмæ йæ поезды 
сæрмагонд аив фæлыст вагоны Ирыстонмæ сластой.

Поезд Дзæуджыхъæумæ схæццæ ис 29 мартъийы 11 сахатыл. Вагзалы раз фæзы 
æрæмбырд тынг бирæ адæм – ирæттæ, уырыссæгтæ, сомихæгтæ, гуырдзиæгтæ, 
дзуттæгтæ, тæтæйрæгтæ, чырыстæттæ, пысылмæттæ, иудейæгтæ – горæты цæрæг 
æппæт адæмыхæттыты минæвæрттæ. Уыйбæрц уыдысты, æмæ дзы къух бакæнæн нæ 
уыд. <...>

Вагонæй йæ сæ уæлныхты рахастой. Æмæ кæд мардласæн уæрдон æрцæттæ код-
той, уæддæр æй горæты уынгты суанг Ирон аргъуанмæ фæхастой афтæ. Хастой йæ 
студенттæ, афицертæ, хуымæтæг адæм. <...> Хæсгæ-хæссын ыл аргъуыдтой ирæттæ, 
уырыссæгтæ, гуырдзиæгтæ, сомихæгтæ – алчидæр йæхи æвзагыл, алкæмæн дæр дзы 
уыд сæхи зарæггæнджытæ.

Мад-Майрæмы Ирон аргъуаны та марды уæлхъус уырыссагау æмæ иронау раны-
хас кодта Гатуйы-фырт. Кæртмæ йæ куы рахастой, уæд ыл пысылмæттæ скодтой дуа.

Раныхас кодтой бирæтæ, кастысты се ’мдзæвгæтæ поэттæ.
Фæсæмбисбон стыр поэты баныгæдтой аргъуаны кæрты бæрæг ран. («Ирон 

æмбисонды хабæрттæ»)
III. Цыдыстæм Уæлладжыры комы, хохмæ... 

Уыдис уалдзæджы фæстаг бонтæй иу. Æрдз 
бæрæгбонхуыз фæлыстæй сывæллонау йæ мид-
был худти. Сæууон хур ыл йæ сызгъæрин цæхæртæ 
нæртон кæфойæ калæгау кодта. Зæрдæ йæхимидæг 
уæрыккау кафыди фыр буцæй. <...> Алырдыгæй 
суадæтты хæл-хæл, æхсæрдзæнты сæх-сæх, Стыр-
доны æнæскъуыйгæ зарæг удыл æндзæвыдысты. 
Хæххон сыгъдæг, расыггæнæг уæлдæф æвдадзы хо-
сау фæллад æмæ куыстæфхæрд уæнгты æвзæрын 
кодта ног хъарутæ, ног тыхтæ. (Багаты Лади)
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135. Бакæсут раиртæст æмæ æрхæссут дæнцæгтæ уæлдæр лæвæрд тексттæй.

Ныхасы алы хуызæн дæр ис йæхи композицион хицæндзинæдтæ. Компози- 
цийы хицæн кæнынц экспозици (архайды райдайæны размæ цы уавæртæ уыдис, 
уый), архайды бабаст (йæ райдайæн), архайды цыд, кульминаци æмæ архайды 
райхæлд.

Таурæгъон уацмыстæ хатгай райдайынц экспозицийæ нæ, фæлæ бабастæй 
кæнæ та архайды райхæлдæй дæр. Ома архайд æвдыст фæцæуы кæнæ 
комкоммæ, хронологион æгъдауæй (куыд райдыдта æмæ куыд цыдис, уыдон 
фæд-фæдыл), кæнæ та фисынмæ – фыццаг базонæм архайды фæстиуæг, стæй та 
– куыдæй æрцыдис, уый.

Ахæм уацмысты сæйрагдæр архайды, цауты æвдыст кæй у, уымæ гæсгæ дзы 
ахсджиаг бынат ахсынц мивдисджытæ, уæлдайдæр – ивгъуыд афоны æххæст  
хуызы формæйы. Уыдон, кæрæдзи фæдыл цæуæг цаутæ æвдисгæйæ, æххуыс сты 
таурæгъы райхæлдæн.

Æппæт таурæгъон текстты дæр ис бабаст – архайды цыд – кульминаци – ар- 
хайды райхæлд (кæрон).

Таурæгъон текстты ныхас фæцæуы кæнæ æртыккаг цæсгомы номæй (уый 
хуыйны авторы таурæгъ), кæнæ фыццаг цæсгомы номæй, æмæ уæд дзурæг 
бæрæггонд цæуы номивæг æз æмæ фыццаг цæсгомы мивдисджыты фæрцы.

Таурæгъ, куыд ныхасы хуыз, тынг арæх æмбæлы мысинæгты, фыстæджыты.

136. Бакæсут Нарты кадджытæй скъуыддзаг. Ссарут дзы таурæгъон тексты миниуджытæ 
æмæ сæ ранымайут; уæ дзуапп дæнцæгтæй фидар кæнгæйæ. 

Æрæмбырд сты Нартæ сæ Ныхасмæ æмæ бирæ 
æмбисæндты фæстæ зæгъынц:

– Диссæгтæ радзурæм, кæй ныхас диссагдæр уа, 
уымæн Нартæ бафидæнт, йæхæдæг цы зæгъа, уый.

Сразы сты се ’ппæт дæр. Равзæрстой тæрхоны лæгты. 
Уæларвы цæрджытæй – Уастырджийы, Куырдалæгоны, 
дæларвы цæрджытæй – Донбеттыры. <...> 

Фыццаг ныхас уыди Уырызмæджы. Уый зæгъы:
– Диссæгтæ бирæ федтон, æмбисæндтæ дзæвгар фе- 

хъуыстон, фæлæ абоны онг æмбæхстæй цы ныхас 
фæдардтон, уымæй æмбисонддæр дзы ничи у. Æз уыдтæн 
стæры иунæгæй. Тар хъæдмæ бацыдтæн. Сау суадон дзы 
уыди. Мæхи уымæй хорз федтон, æрулæфыдтæн уæлгоммæ. 
Кæсын: дымгæ сыстад, бæлæстыл йæхи хафы, фæлæ ницы 
йæ бон у. Бæлæстæ йæ цыма хъуыды дæр нæ кæнынц, хи 

Тугъанты Махарбег. Уырызмæг
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афтæ дардтой. Боныфæстагмæ иу хус къалиу дымгæ ратыдта. Арвы уæрæхы йæ хæссы. 
Къæцæл растæй-растдæр кæны. Фат фестад, атахт уæларвмæ æмæ Хуыцауы цæхæрадоныл 
сырх зынгæй сæмбæлди. Цæхæрадон ссыгъди. Дымгæ йыл æрбацыд, арт сцырендæр ис, 
фæлæ рæхснæг тала бæлас зынгæй нæ фæтарсти, арт æм куыд хæстæгдæр кодта, афтæ 
бæлас дæр стырдæр кодта, фæйнæрдæм æххæссыдысты йæ хихтæ. Арт æрхуыссын кодта, 
æмæ, цы зæхх басыгъди, уым ног тау разади – бæстæ дидинæг фестади... Ай цы нысан 
кæны, уый абон дæр нæ зонын. Сыгъд зæхх дидинæг феста, ахæм æмбисонд никуыма 
федтон.

137. Базонгæ ут æрфыстон тексты миниуджытимæ. 

Æрфыст у цавæрдæр фæзынды, предметы сæйраг миниуджыты равдыст дзырд-
ты фæрцы. Пейзажы æрфыст æвдисы æрдзы нывтæ: бæлæсты, арвы, цæугæдоны, 
кæрдæджы æмæ æнд. æддаг бакаст; портретон æрфыст – адæймаджы ас, кар, 
цæстæнгас, мидбылхудт, мидуавæр; исты механизмы æрфысты æмбæлынц йæ ны-
саны, йæ функциты, йæ хæйтты хуызы тыххæй хъусынгæнинæгтæ.

Æрфысты нысан у чиныгкæсæгæн (кæнæ хъусæгæн) предмет кæнæ фæзынд 
йæ цæстытыл ауайын кæнын. Æрфыстæн характерон у ахæм композицион арæзт:

1) предметы (фæзынды) тыххæй иумæйаг æмбарынад; 2) йæ хицæн миниуджытæ;
3) авторы хатдзæг.
Æрфысты арæх пайда кæнынц предметы миниуджытæ, æууæлтæ æвдисæг 

дзырдтæй. Зынгæ бынат дзы ахсынц алыхуызон бæрæггæнæнтæ, æнæххæст æмæ 
номхуындон хъуыдыйæдтæ.

138. Бакæсут Гæдиаты Секъайы цыбыр уацмыс æмæ 
дзы ссарут æрфысты миниуджытæ.

Уалдзæг Ирыстоны

Уалдзæг æрцыд, бон фæдаргъ и, дон фæбур. Хус-
сар фæцъæх и, цæгат фæхъулон; бæстæ сгæлладау 
цъæх адардта, йæ мидбылты худы, уарзон, хъæлдзæг 
цæстæнгас дæтты. Бæлæстæ сыфтæр афтыдтой3, 
хурыскæсæны ирдгæйæн фæлмæн хъырнынц. Зымæгæй 
æфхæрд3 фосы дзугтæ уалдзæджы цъæхæй сæ мондаг 
уадзынц. Сырдтæ хохы фидæртты бæрзонд хæтын рай-
дыдтой, сæ сæныччытæ5 сæ разæй гæппытæ кæнынц.

Уалдзыгон мæргътæ алы ’взагæй зарынц, ахстæттæ 
кæнынц. Хур æрæндæвта, мит дон фестад, денджызмæ 
тындзы. Адæм уалдзæджы куыст райдыдтой: чи гутон Челæхсаты Магрез. Уалдзæг

!
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аразы, чи дзыбыр кæны, чи мыггаг тауы, чи йæ фос хизынмæ тæры. Зæхх йæ тарф 
фынæйæ райхъал æмæ цæрджыты базмæлын кодта; бындзытæ, къогъотæ ратæх-батæх 
кæнынц. Уалдзæджы уддзæфæй чи нæ базмæлдзæн, ахæм уд кæм и? Зæронд лæгтæ 
ныхасы бадынц æмæ рагон таурæгътæ хæссынц, чысыл лæппутæ сæ разы бадынц æмæ 
сæм хъусынц. «Оф-оф, – загътой, – уалдзæг, уалдзæг – дзæнæт, де сфæлдисæгæн2 макуы 
уæд мæлæт».

Гæдиаты С.

139. Бакæсут-ма ноджыдæр иу текст уалдзæджы тыххæй. Абарут дыууæ тексты 
æмæ зæгъут, цы сæм ис иумæйагæй æмæ цæмæй хицæн кæнынц? Кæцы тексты æрфыст 
æххæстдæр у æмæ цæмæн?

Уалдзæг

Хур æркасти, бæстæ райхъал, 
Уынгты булæмæргъ тæхы. 
Мит æртайы, къанау фестад, 
Æз дæн уалдзæгæй, – зæгъы.

Уæлæ цары бын зæрватыкк 
Хæлттæй амайы мæсыг, 
Цъыфæй айсæрста йæ къултæ. 
Уалдзæг, уалдзæг нæм æрцыд!

Цомайты Ростислав

138.* Ныффыссут нывæцæн-миниатюрæ – нывы, скульптурæйы, агъуысты интерьеры 
кæнæ портретон æрфыст. Спайда кæнут фæрссагмитæй, фæрссагмион здæхтытæй, абарстон 
здæхтытæй. Цавæр ахадындзинад сын ис æрфысты?

Нывæцæн-миниатюрæ фыссæн ис цавæрфæнды темæйыл дæр. Фæлæ дзы 
æнæмæнг хъуамæ уа тезис – иу хъуыдыйадæй загъд сæйраг хъуыды. Куысты 
иннæ хай æмбарын кæны тезисы мидис.

Нывæцæн-æрфыст ныффыссыны размæ лæмбынæг æркæс, зæгъæм, нывмæ. 
Сбæрæг кæн, раззаг пъланы дзы цы ис, уый, стæй нывы фон. Æргом аздахын 
хъæуы хуызты хицæндзинæдтæм дæр. Ахъуыды кæн, нывы мидис (æвдыст дзы 
цы ис, уый) адæймагмæ цавæр хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ гуырын кæны, ууыл.

Сфæлдыстадон куыст хъуамæ арæзт уа æртæ хайæ: разныхас, сæйраг хай 
æмæ хатдзæгтæ (хицæн кæнын сæ хъæуы абзацтæй).

Ныхасы хуызтæ. Тæрхон 

141. Бакæсут æмæ зæгъут, ацы текстæн цæуылнæ ис схонæн таурæгъон кæнæ æрфыстон? 
Цавæр домæнтæн дзуапп нæ дæтты?

!
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Цы хатдзæгтæ æвзæры ацы мифон таурæгъæй?
Фыццаг. Стъалы Бонвæрнон ирон мифологийы у миты бардуаг. Комкоммæ йæ 

афтæ хоны таурæгъгæнæг. Уыцы статус бæрæг у йæхи æппæт æууæлтæй дæр. <...>
Дыккаг. Бурсамдзели у хурон бардуаг. Зæды ахæм бæрзонд статусæн ис бирæ 

æвдисæнтæ.
1. Хох Бурсамдзелийæн йæ фыццагон ном уыдис Хурбадæны хох. Афтæ йæ хуыд-

той, хурон бардуаджы кувæндон кæй у, уый тыххæй. Суанг гуырдзиаг таурæгъы дæр 
хуры фыццаг тынтæ «сыгъзæрин доны тулынц Брутсабдзела-хох» («Идæдз ус æмæ 
къупец»).

2. Хохы сæрæй хъуысти уасæджы уасын. <...> Мифон традицийы уасæг у æрвон 
зынджы символ, хур æмæ сæуæхсиды фидиуæг. <...>

3. Бурсамдзелийы ус йæ хуыссæнтæ ауыгъта хуры тынтыл, æмæ дзаумæттæ 
зæхмæ нæ хаудысты. – Рæсугъд поэтикон ныв равзæрд æнусон мифæй. <...>

Джыккайты Ш.

142. Бакæсут. Тæрхоны кæцы миниуджытæ бафиппайдтат 141-аг фæлтæрæны тексты?

Текст-тæрхон у цавæрдæр хъуыдыйы, идейæйы равдыст дзырдты фæрцы. 
Таурæгъон æмæ æрфыстон текстæй хицæн кæны уымæй, æмæ ам хъуыдыйæдтæ 
фылдæр хатт вазыгджынгонд вæййынц, арæх сæ æмбæлы иртæстгонд уæнгтæ; 
йæ лексикæйæн характерон сты абстрактон æмбарынæдтæ æвдисæг дзырдтæ.

Тæрхон у ныхасы тынг вазыгджын хуыз: цæмæй искæй дæ хъуыдыйыл 
баууæндын кæнай, уый тыххæй зонын хъæуы хъуыды кæнын, логикон æгъдауæй 
раст хатдзæгтæ кæнын, искæй хъуыдыимæ быцæу кæнын.

Текст-тæрхон арæхдæр арæзт вæййы æртæ хайæ: 1) тезис (загъд æрцæуы 
цавæрдæр хъуыды); 2) ацы хъуыдыйы бæлвырдгæнæн (кæнæ йемæ быцæу), ома 
аргументтæ; 3) хатдзæг, кæнæ кæронбæттæн. Аргументтæ вæййынц цалдæр, 
æнæмæнг – дæнцæгтимæ, кæрæдзийæ хицæнгонд цæуынц дзырдтæ кæнæ 
цифрæты фæрцы (фыццаджыдæр, дыккаджы æмæ а. д.; а)..., æ)... æмæ а. д.; 
1)..., 2)...). Аргументтæ хъуамæ баст уой кæрæдзиимæ логикон æмæ грамматикон 
æгъдауæй. Логикон бастдзинад у мидисон бастдзинад: цы факттæй фидар кæнæм 
нæ хъуыды, уыдон хъуамæ алкæмæн дæр æмбæрстгонд уой. Грамматикон баст- 
дзинад та арæзт цæуы бавæргæ дзырдты фæрцы: фыццаджыдæр, афтæмæй, 
уыйадыл, куыд уынæм, афтæмæй æмæ æнд. Ахæм тексты арæх æмбæлынц 
хъуыдыйæдтæ бæттæгтимæ: уæддæр, уымæ гæсгæ, уымæн æмæ, фæлæ.

143. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут ныхасы хуыз. Уæ хъуыды сфидар кæнут дæнцæгтæй.

Ирон диалектологи кæронмæ цы фæрстытæ нæ алыг кодта, уыдонæй иу у къуы- 

!
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дайраг (кæнæ дзауаг) ныхасы статус. Иутæ йæ хонынц ирон æвзаджы сæрмагонд, 
кæнæ æртыккаг5, диалект, иннæтæ та – ирон диалекты ныхасыздæхтытæй иу.

Цымыдисаг у В. Ф. Миллеры позици. Уый, цалынмæ Хуссар Ирыстонмæ зона- 
дон балцы не ’рцыди, уæдмæ ирон æвзаджы уыдта æртæ диалекты: ирон, дыгурон 
æмæ туаллаг. <...> Туаллаг æндæр номæй хуыдта «хуссар-ирыстойнаг диалект», æмæ, 
фæстæдæр куыд рабæрæг, афтæмæй ацы нæмттæй5 иу дæр раст нæ разынд. Цæвиттон, 
Хуссар Ирыстоны æртæ хицæн ныхасыздæхты ис (къуыдайраг, туаллаг æмæ чысай-
наг), æмæ дзы термин «хуссар-ирыстойнаг ныхасыздæхт» алкæуыл дæр фидауы. 
Иннæрдыгæй та уый, æмæ Хуссар Ирыстоны цæрджытæ сæхæдæг «туаллаг», зæгъгæ, 
цы ныхасыздæхт хонынц, <...> уый у куырттатаг5 ныхасыздæхтыты хуызтæй иу.

<...> Æрæджы зынгæ англисаг иранист Илья Гершевич ныммыхуыр5 кодта цалдæр 
куысты къуыдайраг ныхасы фонетикæ æмæ морфологийы фæдыл, <...> æмæ йæ уый 
дæр хоны диалект, æмæ йын йæ фонетикон æмæ морфологион миниуджыты равзæрд 
та хæссы скифаг дунемæ.

Æмæ уæдæ æвзæры фарст: цымæ чи у растдæр ацы ахуыргæндтæй æмæ цавæр 
бынат ахсы къуыдайраг ныхас ирон æвзаджы диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
æхсæн?

Цæмæй нæ фарстæн раст дзуапп раттæм, уый тыххæй уал равзарын хъæуы иу 
цымыдисаг проблемæ: цымæ цæмæй хицæн кæнынц диалект æмæ ныхасыздæхт 
кæрæдзийæ? <...>

Цавæр хатдзæгтæ ис саразæн нæ ныхасæй? Мæнмæ гæсгæ, æвзагæн йæ тер-
риторион варианты диалектон статусыл дзырд куы фæцæуы, уæд морфоло- 
гийы æвдисæнтæн хъуамæ уа æппæты ахсджиагдæр бынат. Ацы цæстæй куы æркæсæм 
къуыдайраг ныхасæн йæ диалектон статусмæ, уæд хъуамæ саразæм ахæм хатдзæг: 
уый диалект чи хоны, уыдон нæ рæдийынц.

Дзиццойты Ю.

1. Цавæр у тексты сæйраг тезис?
2. Цавæр хæстæ æххæст кæнынц тексты фарстон хъуыдыйæдтæ?
3. Рафыссут лингвистикон терминтæ, сæ нысаниуджытæ сын сбæрæг кæнут.
4. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд фыццаг æмæ фæстаг абзацты.
5. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сын скæнут синтаксисон æвзæрст.
6. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ бастдзинады алы хуызтимæ æмæ сын скæнут гра-
фикон схемæтæ.

144. Ныффыссут нывæцæн-тæрхон ахæм темæйыл: «Цы у адæймаджы рæсугъддзинад?»

Нывæцæн-тæрхон арæзт у æртæ хайæ: разныхас (тезис æмæ аргументтæ), 
сæйраг хай (дæнцæгтæ, тезис бæлвырдгæнæнтæ) æмæ хатдзæгтæ (авторы хъуыды 
ацы фарсты тыххæй).

!
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Сæйраг  хайы  дæнцæгтæ  æрхæссæн  ис  литературон  уацмыстæй,  зынд-
гонд адæймæгты цардæй, ахуыргæнинагæн йæхи цардæй.

Ныхасы стильтæ. Наукон стиль 

145. Бакæсут текст, саразут ын пълан. Пъланмæ гæсгæ ныффыссут тексты конспект.

Ныхасы стильтæ сты наукон, публицистикон, официалон-хъуыддагон, дзургæ ны-
хасы æмæ аивадон.

Наукон стилæй фыст цæуынц уацтæ наукон журналты æмæ æмбырдгæндты, 
монографитæ, диссертацитæ, энциклопедитæ, дзырдуæттæ, ахуырадон литературæ, 
стæй наукон докладтæ, лекцитæ, конференциты раныхæстæ æмæ æнд.

Ацы стилы сæйраг миниуæг у логикондзинад. Наукон тексты хæйттæ 
кæрæдзиимæ æнгом баст сты сæ мидисмæ гæсгæ, сæ равæрдмæ гæсгæ; хатдзæгтæ 
комкоммæ баст сты, тексты цы фактты кой ис, уыдонимæ. Хъуыдыйы райрæзт 
æвдисынц фæрсдзырдтæ: фыццаг, стæй, дарддæр; бавæргæ дзырдтæ: фыццаджыдæр, 
дыккаджы, æппынфæстаг, афтæмæй; бæттæгтæ: уымæн æмæ, цæмæй æмæ æнд.

Иннæ æнæмæнг хъæугæ миниуæг – бæлвырддзинад. Наукон тексты мидис 
цæмæй бæлвырд уа, уый тыххæй автор лæмбынæг æвзары лексикон мадзæлттæ, 
дзырдтæй пайда кæны сæ комкоммæ нысаниуæджы. Тексты арæх æмбæлы терминтæ 
æмæ сæрмагонд лексикæ, фæлхатгонд цæуынц сæйраг дзырдтæ.

Алы наукон текстæн дæр характерон у абстрактондзинад. Уымæ гæсгæ дзы арæх 
вæййы абстрактон æмбарынæдтæ æвдисæг дзырдтæ (ирон æвзаджы ахæм дзырдтæ 
фылдæр хатт арæзт цæуынц фæсæфтуантæ -ад æмæ -дзинад-ы фæрцы: æмбарынад, 
бæлвырддзинад, æнкъарынад æмæ æнд.); алыхуызон схемæтæ, графиктæ, таблицæтæ, 
формулæтæ.

Наукон тексты конкретон дзырдтæ дæр февдисынц иумæйаг æмбарынад: Адæймаг 
хъуамæ хъуыды кæна фидæны фæлтæрты æнæниздзинадыл дæр... – ома цавæрфæнды 
адæймаг дæр. Кæд аивадон стилы дзырд æрмæст æмбарынад не ’вдисы, фæлæ ма аива-
дон фæлгонц дæр аразы, уæд наукон стилы та дзырдæн ис æрмæст комкоммæ нысаниуæг, 
у термины хуызæн. Абарæм: «Æфсати – уæларвцæрæг, “уæздан” хъæддаг цæрæгойты 
хицау, цуанæтты бардуаг» (Ирон адæмы этнографи æмæ мифологи. Цыбыр дзырдуат).

Всатийæ зæронддæр 
Дауджытæм кæм и? – 
Хæхтæй дæр бæрзонддæр 
Чиу, уый йæ фæци.

Урс-урсид дзæгъгъатæй – 
Бандæттæ, тæрхæг; 
Саджы урс сыкъатæй 
Всатийæн – сынтæг...

Къоста
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Наукон ныхасы хицæн кæнынц дзырдты æртæ къорды: 1) иумæйаг, алы сти-
лы дæр кæмæй пайда кæнынц, ахæм дзырдтæ: уый, стыр, ног, аразын æмæ а. д.; 
2) иумæйаг наукон, ома алыхуызон наукæты æвзаджы æмбæлæг дзырдтæ: тых, 
бæрзæнд, аналоги, концепци, аспект æмæ а. д.; 3) сæрмагонд терминтæ, ома, наукæйы 
бæлвырд къабаз кæмæй пайда кæны, ахæм дзырдтæ: антоним, синоним, орфограммæ, 
тасындзæг, ифтындзæг, домгæвазыгджын, иувæрсыг (лингвистикон терминтæ).

Наукон текст хуызджындæр æмæ æнкъарæнджындæр кæнынц ахæм мадзæлттæ: 
хайыгтæ æмæ фæрсдзырдтæ æрмæст, æрмæстдæр, бынтон, бынтондæр; уæлахизон 
бæрцы миногонтæ: æппæты зындæр, æппæты стырдæр, зындгонддæртæй иу; «пробле-
мон» фæрстытæ: Уæдæ цы у...? Куыд æмбарын хъæуы...? Цавæр хатдзæг скæнæн ис...?

Наукон тексты иннæ миниуæг у объективондзинад, уымæ гæсгæ дзы нæ фида-
уы хи, субъективон хъуыдытæ æвдисын, номивæг æз-æй æмæ хъæрон хъуыдыйæдтæй 
пайда кæнын. Уыйхыгъд ахæм текстты арæх сты иувæрсыг хъуыдыйæдтæ: æркæсæм 
ацы фарстмæ...; ууыл нымад у...; бæрæг куыд у, афтæмæй...; куыд раиртæстой, 
афтæмæй...; бавæргæ конструкцитæ: ...хъуыдымæ гæсгæ, ...куыд фыссы, уымæ гæсгæ; 
фæрссагмион здæхтытæ: ...зæрдыл даргæйæ, уый хынцгæйæ, афтæ нымайгæйæ...

146. Бакæсут. Сбæрæг кæнут ныхасы хуыз, аргументты фæрцы бамбарын кæнут уæ 
хатдзæг.

Антоними у æвзаджы лексикон-семантикон системæйы фæзындтæй иу. Йæ 
сæйрагдæр миниуæг – дывæрдзинад. Антонимтæ арæзт цæуынц ныхасы дыууæ 
ныхмæвæрд дзырдæй.

Æмбарынæдтæ къæйттæй кæй сæвзæрынц, ууыл дзурæг сты хъуыдыкæнынады 
историйы бирæ цаутæ. Æмæ, æцæгæйдæр, рухсы æмбарынад сæвзæрын кæны та- 
лынджы æмбарынад, афтæ баст сты хорз æмæ æвзæр, мидæггаг æмæ æддаджы 
æмбарынæдтæ æмæ а. д. Уый нæ, фæлæ ма æппæт æвзæгты дæр рагзаманты бирæ 
дзырдтæн уыдис дыууæ ныхмæвæрд нысаниуæджы. <...> Антонимты бындурыл арæзт 
цæуы антитезæ – стилистикон мадзал.

Логикон æмбарынæдты антитезæйы диссагæй ницы ис, уымæн æмæ 
æмбарынæдтæ сæвзæрынц абарсты бындурыл4. Зæгъæм, æдзухæй дуне рухс куы уаид, 
уæд нæ нæ хъæуид рухс æмæ талынг æвзарын, æмæ нæм ахæм æмбарынæдтæ дæр нæ 
уаид4. Зæххыл цыдæриддæр дзаумайæ, фæзындæй, удгоймагæй ис – кæрæдзиимæ баст 
сты, æмæ дзы цавæрдæр дзаумайы, предметы хицæн «цардыл» дзурæн ис, иннæтæй 
цæмæйдæр кæй хицæн кæны, æрмæстдæр уымæн.

Алы æмбарынад дæр у йæ ныхмæвæрды «фаззон», æнæ кæрæдзийæ сын уæвæн 
нæй. Ныхмæвæрд нысаниуджытæ цы дзырдтæн ис, уыдон бæлвырд кæнынц æвзаг 
æмæ æмбарынæдтæ рагзамантæй абоны онг.

Цæмæй адæймаг æппæты хуымæтæгдæр æмбарынад сарæзтаид, уый тыххæй 
йæ æнæмæнг хъуыдис дыууæ ныхмæвæрддзинады абарын. Уайтагъд нæ са- 
хуыр ис адæймаг антитезæйæ пайда кæнын æмæ дзырды æрмæст иу нысаниуæг амо-
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нын, æвдисын. Уæдæ логикон контрастондзинад æвдыст цæуы æвзаджы ныхмæвæрд- 
нысаниуæгджын дзырдты. Ахæм дзырдтæ аразынц логикон антонимты сæйраг къорд. 
Уымæ гæсгæ ахуыргæндтæ æрцыдысты, логикон ныхмæвæрддзинад æмæ лексикон 
антонимийæн комкоммæ бастдзинад кæй ис, ахæм хатдзæгмæ.

Бесолты Еленæ

1. Цавæр лексикон, морфологион æмæ синтаксисон хицæндзинæдтæ ис ацы тексты? 
Æрхæссут дæнцæгтæ.
2. Цавæр дзырдтæ фæлхатгонд цæуынц тексты æмæ цæмæн?

147. Бакæсут тексттæ. Сбæрæг кæнут ныхасы хуызтæ æмæ стиль. Раиртасут стилисти-
кон хицæндзинæдтæ. Иу скъуыддзагæн фысгæйæ анализ скæнут (ныхасы хуыз, ныхасы стиль, 
стилы хицæндзинæдтæ) æмæ йæ æххæстæй равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

I. Къостайы эстетикон хъуыдытæ зынынц йæ фыстæджыты, йæ номарæн 
æмдзæвгæты. Фæлæ поэты эстетикæ æппæтвæрсыгæй æмæ ирддæрæй разынди «Ирон 
фæндыр»-ы, йæ сæйраг чиныджы. Ам поэты зонд æмæ зæрдæ зынынц, арвайдæны 
куыд зыной, афтæ. «Ныстуан»-ы дзырд цæуы поэты бæрныл: поэт у адæмы 
сæрхъызой æмæ хæсджын у дзыллæтæй. Фæлæ дзы ис арфдæр эстетикон хъуыды: 
поэт æмæ адæм сты æмуаг, æмзæрдæ, поэзи æвзæры цардæй æмæ у царды хуызæн, 
хъыгты бæстæйы вæййы хъыгты зарæг. (Джыккайты Ш.)

II. Æппæт адон хынцгæйæ, нæ бон зæгъын у, 30–50-æм азты критикæ авторы 
сфæлдыстадон фæнды тыххæй хиваст хатдзæгтæм кæй æрцыдис. Уацмысы идейæ 
райхалын бантыст фæстæдæр Джусойты Нафи æмæ Джыккайты Шамилы иртасæн 
куыстыты. (Уымæй размæ ма йæм хæстæг бацыд Ардасенты Хадзыбатыр.) Уыдоны 
хъуыдымæ гæсгæ, Всати у бухъцардахуыр, æвæлмас зæд, нæдæр æй хъæздгуыты мæт 
ис, нæдæр мæгуырты. (Мамиаты И.)

III. Нейтралон æмæ чиныгон фразеологизмтимæ абаргæйæ, дзургæ æмæ 
хуымæтæг ныхасы фразеологизмты нымæц не ’взаджы бирæ фылдæр у, æмæ уымæ 
гæсгæ «Ирон фæндыр»-ы дæр ахсынц зынгæдæр бынат. Ахæм æнгом дзырдбæстытæ 
сты: æрдумæ нæ дары, уд ласы, додой уæ сæртæ, додой дæ къона, амæттаг дын уон, 
йæ уд хъары, царциаты диссæгтæ, цæсты фæныкъуылдмæ æмæ а. д.

Нары хъæу Хуссар Ирыстон. Ногхъæу
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Адонæн ис арфæйы, уайдзæфы, æлгъысты, ардбахæрды æмæ æндæр нысаниу- 
джытæ. Иутæ дзы æвдисынц адæймаджы мидуавæр, йе та алыхуызон ахаст искæмæ 
кæнæ истæмæ. Чиныджы фразеологизмтæй иу дæр æнаив нæу, тексттæм нæ хæссы 
гуымиры нысаниуæг. Æмæ уый диссаг нæу, Къоста йæ уацмысы æвзаджы размæ цы 
стыр домæнтæ æвæрдта, уый зæрдыл даргæйæ. (Дзодзыккаты З.)

Публицистикон стиль. 
Официалон-хъуыддагон стиль

148. Бакæсут æмæ зæгъут, цавæр зонгæ æмæ ног информаци ис ацы тексты?

Публицистикæйы жанртæ сты: газеты, журналы уац, 
очерк, репортаж, интервью, фельетон, ораторы, тæрхоны 
раныхас, радиойы, телеуынынады раныхас, æмбырды до-
клад. Ома у культурон, политикон, æхсæнадон-экономикон 
ахастыты стиль. Йæ сæйраг нысан – æхсæнадон информа-
ци фехъусын кæнын æмæ хъусæджы цавæрдæр идейæтыл, 
хъуыдытыл фæцалх кæнын, бæлвырд архайдмæ йæ 
сразæнгард кæнын.

Публицистикон ныхас у логикон, фæлгонцджын, æнкъарæнджын, аргъгæнæг, истæмæ 
сидæг. Пайда кæны æхсæнадон-политикон лексикæйæ, æгъдауы, этикæйы, медицинæйы, 
экономикæйы, культурæйы, психологийы æмбарынæдтæ æвдисæг дзырдтæй. Ацы сти-
лы синтаксис хицæн кæны хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, бавæргæ дзырдтæ æмæ 
хъуыдыйæдтæй, фæрссагмион здæхтытæй, вазыгджын синтаксисон конструкцитæй.

Публицистикон текст арæх арæзт вæййы наукон ныхасы хуызæн: æвæрд æрцæуы 
цавæрдæр ахсджиаг проблемæ, дарддæр æвзæрст цæуынц йæ райхалыны алы мадзæлттæ, 
стæй та – бæлвырд хатдзæгтæ. Фæлæ, наукон ныхасæй уæлдай, ацы стилы текст хъуамæ 
æмбæрстгонд уа алкæмæн дæр æмæ истæмæ сида. Уыцы хæстæ æххæстгæнгæйæ, 
публицистикæ спайда кæны аивадон стилы фæрæзтæй дæр: арæх дзы æмбæлы эпитеттæ, 
метафорæтæ, абарстытæ, риторикон фæрстытæ æмæ сидæнтæ, дзырдты фæлхаткæнынад, 
фразеологизмтæ, суанг ма дзургæ æмæ хуымæтæг ныхасы дзырдтæ дæр. Фæлæ, аивадон 
стилæй уæлдай, ацы мадзæлттæ аивадон фæлгонц нæ аразынц: уыдон хъæуынц, цæмæй 
хъусæгмæ информаци тынгдæр бахъара, уый тыххæй.

149. Бакæсут текст æмæ дзы ссарут публицистикон стилы миниуджытæ. Публицис- 
тикæйы кæцы жанрмæ ахæссæн ис ацы текст æмæ цæмæн?

– Нартхор1 тауынæн хуыздæр æмгъуыд – 20 маймæ. Уымæй фæстæмæ-иу зæххыл 
цы гага аппæрстам, уый-иу нал сцæттæ1 ис, фæлæ ныртæккæ5 фадæттæ æндæр сты, – 
зæгъы Алагиры районы хъæууон хæдзарады управленийы сæйраг агроном.
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Ацы аз районы разамонджытæ хуыздæр цæстæнгас 
адардтой зæхкусджытæм5. Агроном куыд зæгъы, афтæмæй 
æхцайы фæрæзтæ афоныл райстой. Фæлæ хæдзарæдтæ 
техникæйæ æххæст ифтонг кæй не ’ййафынц, уый азарæй 
кусынæн бæзгæ уавæрты хъæппæрисджынæй февналынмæ нæ сарæхстысты, æмæ 
ныр се ’нæсæрæндзинад иууылдæр боныхъæды аххос фæцис. Къуылымпыты сæр – 
æнæхæдзардзин цæстæнгас. Дæрдджын1 фæрæзтæй базмæлæн нæй? Рæвдз февналын 
æмæ сæм биноныгæй базилыны адæргæй тынг бирæ техникæ сфыстой æмæ абон æнæ 
ницæмæй баззадысты.

Ныронг3 уал, хъæууон хæдзарады управленийы бæрæггæнæнтæм гæсгæ, нарт-
хор байтыдтой 2 мин гектарæй фылдæр. Æдæппæт та ацы культуры фæзуат райо-
ны хæдзарæдты хъуамæ уа дыууæ хатты фылдæр. Æрæджиауы хосдзау дæр хосдзау 
у, фæзæгъынц. Куыст æхсиды ацы бонты быдырты. Механизатортæ мæрмæ зилынц, 
гербецидтæ хæссынц, мæры мидæг хоры нæмыг æвæрынц.

Газет «Рæстдзинад»-æй

150. Сымахмæ гæсгæ, цавæр стильты æмæ жанрты спайдагæнæн ис ацы дзырдбæстытæй?

1. Бæстæйы разамынд, федералон зылд, дзырдарæзтон мадзал, уацмысы темати- 
кæ, федерацийы субъект, хихъæппæрисадон къорд, дзыллон культурæ, æндæр мен-
талитет, чиныджы презентаци, парламенты спикер, бæстон тезистæ, уырнинаг 
хатдзæгтæ, боныхъæды бæрæггæнæнтæ.

2. Къухдариуæг кæнын, разамынд дæттын, къух бакæнæн нæй, æрæджиауы хор- 
зæх, фæдис хъæр кæнын, цæст æрæвæрын, æргом аздахын, Хуыцау бахизæд, адæмы 
рæгъы рацæуын, иу цыбыр дзырдæй, схъæл ныхас кæнын, бынат ахсын.

151. Базонгæ ут портретон очерк фыссыны æгъдæуттимæ. 
*Ныффыссут портретон очерк уæ зонгæ адæймаджы тыххæй. 

Портретон очерк фæфыссынц бæлвырд адæймаджы тыххæй. Автор 
фæдзуры адæймагæн æрмæст йе ’ддаг бакастыл нæ, фæлæ, йæ очеркы хъайтар 
кæм цæры æмæ кæм кусы, ууыл дæр, æвдисы йын йæ куысты, йæ удыхъæды 
миниуджытæ, йæ ахастытæ æндæр адæймæгтимæ, ома йæ миддуне. «Æддаг пор-
трет» – адæймагæн йæ цæсгомы, йæ къухты, сæрыхъуынты хуызы, уæлæдарæсы 
æмæ æнд. æрфыст. Ахсджиаг бынат ахсы мидбылхудты, цæстæнгасы æрфыст. 
Ома равдисын хъæуы бæлвырд адæймаджы характерон миниуджытæ, иннæтæй 
йæ чи хицæн кæны, уыцы æууæлтæ. «Мидпортрет» – адæймаджы удыхъæд, 
йæ миддуне: йæ хъуыдыкæнынад, йæ зондахаст, йæ цæстæнгас цавæрдæр 
фæрстытæм, йæ мидхъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ.

афоныл – афойнæбæл
нартхор – нартхуар
ныронг – нуриуæнгæ

!
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152. Бакæсут официалон-хъуыддагон стилы иумæйаг миниуджыты тыххæй, æрхæссут 
дæнцæгтæ газет «Рæстдзинад»-ы  фыццаг сыфыл мыхуыргонд тексттæй.

Официалон-хъуыддагон стилы миниуджытæ:
лексикон: ныхасы стандартон здæхтытæ, сæрмагонд терминологи, æнæнкъа- 

рæнджын æнгом дзырдбæстытæ;
морфологион: æнæххæст хуызы мивдисджытæ (закъонты, уставты, кодексты 

æмæ æнд.); æххæст хуызы мивдисджытæ (æмбырдты суагъæты, уынаффæты); 
мивдисджыты пассивон здæхтытæ; мивдисджытæй арæзт номдартæ;

синтаксисон: хуымæтæг вазыгджынгонд хъуыдыйæдтæ (хъуыдыйады æм- 
хуызон уæнгтимæ, иртæстгонд здæхтытимæ).

Официалон гæххæттыты нæй уæвæн таурæгъ æмæ æрфыстæн, уымæ гæсгæ 
дзы не ’мбæлынц æнкъарæнджын лексикæ, аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ.

151. Хуызæгмæ гæсгæ ныффыссут курдиат (куыстуатмæ, ахуыргæнæндонмæ æмæ æнд.).

Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы 
номыл паддзахадон университеты ректормæ 
абитуриент Алæгаты Батрадзы 

курдиат.

Бар мын ратт математикон факультетмæ бацæуыны тыххæй фæлварæнтæ рат- 
тынæн.

Датæ         Къухæвæрд

Курдиат фыссыны схемæ:
1) кæмæ (кусæндоны ном, куысты бынат, мыггаг, ном, фыды ном – сыфы 

уæллаг рахиз къуымы);
2) кæмæй (мыггаг, ном, фыды ном гуырынон хауæны, куысты бынат – фыц- 

цаг пункты бынмæ);
3) сæргонд (курдиат, æмбарынгæнæн фыстæг æмæ æнд. – астæуæй чысыл 

дамгъæйæ);
4) документы текст;
5) датæ (галиуæрдыгæй) æмæ къухæвæрд (рахизæрдыгæй);
6) хатгай ахæм документы фæхъæуы адрис – уый фыссын хъæуы уæле, 

мыггаджы фæстæ, кæнæ та бынæй, нымæцы бынмæ.

!

!
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154. Пъланмæ гæсгæ ныффыссут характеристикæ уе ’мкъласонтæй искæмæн. Райдайут 
æй афтæ:

(Горæт кæнæ хъæуы ном гуырынон хауæны) ...-æм скъолайы 11-æм къласы 
ахуыргæнинаг (мыггаг, ном, фыды ном гуырынон хауæны, райгуырды аз æмæ бынат) 
характеристикæ.

Пълан

1. Мыггаг, ном, фыды ном гуырынон хауæны, райгуырды аз æмæ бынат.
2. Ахуыры тыххæй зонинæгтæ.
3. Йæ интерестæ, курдиæттæ.
4. Коллективы мидæг ахастытæ.
5. Хатдзæг.
6. Характеристикæ цæмæн лæвæрд цæуы, уый.

Характеристикæйыл кæддæриддæр йæ къух æрæвæры (бафыссы йæ) куыстуаты 
разамонæг, сæвæры йыл мыхуыр æмæ бацамоны датæ.

Аивадон стиль. Дзургæ ныхасы стиль

155. Бакæсут æмæ базонут, цавæр стилы тыххæй цæуы ныхас: наукон, публицистикон, 
аивадон æви дзургæ ныхасы.

1. У фæлгонцджын, уæрæх пайда кæны аивадон-нывгæнæн мадзæлттæй: эпитет, 
метафорæ, гиперболæ, абарст, аллегори, перифразæ æмæ æнд.; стæй ахæм стилисти- 
кон фигурæтæй, куыд анафорæ, антитезæ, градаци, эпифорæ, параллелизм, риторикон 
фарст, риторикон сидæн æмæ æнд.

2. Пайда кæны иннæ стильты мадзæлттæй дæр, уæлдайдæр дзургæ ныхасы ма- 
дзæлттæй.

3. Йæ сæйраг функци у эстетикон, йæ сæйраг нысан – аивадон, поэтикон фæл- 
гонцтæ саразын.

Рафыссут æнæзонгæ терминтæ, сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ дзырдуатмæ гæсгæ.

156. Бакæсут тексттæ, сбæрæг сын кæнут сæ стилистикон хицæндзинæдтæ. Цавæр стили-
стикон мадзæлттæ ис ацы текстты?
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I

Мигъты уацары згъоргæ-лидзгæ мæй, 
Згъоргæ-лидзгæ мæй уайтагъд бахауди. 
Зæрдæ домд риуы никæд ницæмæй, 
Никæд ницæмæй, уастæн, баради. 

Хъæлдзæг, хъазæн дзырд уды не ’ндавы,
Уды не ’ндавы масты ахæсты. 
Афтæ раздæрау хур нæ не ’ртавы, 
Хур нæ не ’ртавы уарын-асæсты...

Цæрукъаты А.

II

Нæрæмон Сослан, асимæм-ма иумæ,
Æмæ цы кæны! – Чиугæ симд дæр уæд!
Мæ цонг мын балвас аивæй дæ риумæ, –
Сырдон дæр, уадз, йæ дам-думтæ кæнæд.

Хæссын мæ уды сусæг бæллиц уазæй, – 
Нæрæмон Сослан, симдмæ мæ фæхон, –
Дæ боцъоты мæ сонт зæрдæ ныууагътон,
Дæ сау цæстытæн хуры тын хæссон.

Хостыхъоты З.

II

Сусхъæдджыны æрдузы-иу алы аз дæр тынг 
рæсугъд хъоппæг дидинæг æрзад, скъамо дæр ма йæ 
хонынц. Ацы аз дæр та йæ хъал зæнгыл фараст бур- 
дзалыг сызгъæрин дидинæджы, хуры фараст чызджы 
хуызæн, цæхæртæ калдтой. Æз уарзтон уыцы æрдузы 
хъæлæрдзыйы къутæры фарсмæ абадын, йæ сатæг 
хæрздæф мын мæ уды тæгтæ æхсызгон хъыдзы кодта. 
Æмæ мын иухатт хъæлæрдзыйы къутæр афтæ зæгъы:

– Мæ лæппуйы абон фæлваргæ кодтон. Зæгъын, 
уæртæ уыцы бурдзалыг чызджытæй иуы ракурæм, куыд 
рæсугъд у, уый нæ уыныс? Æмæ мын мæ лæппу афтæ: 
«Нæ, уæртæ дыууæ къæйдуры æхсæн цы хъæлæрдзыйы 
къутæр æрзад, уый чызджытæ бирæ рæсугъддæр сты». 

Малиты Х.

157. Равзарут æртыккаг текст (автор – Малиты Х.) пъланмæ гæсгæ:

1. Сбæрæг кæнут ныхасы хуыз, æрхæссут дæнцæгтæ.
2. Сбæрæг кæнут ныхасы стиль, æрхæссут дæнцæгтæ.
3. Сбæрæг кæнут тексты жанр.

7*

Бедойты Шалва. Фæззæг
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4. Ссарут бирæнысаниуæгджын дзырдтæ, дæнцæгты фæрцы равдисут иу дзырды 
æппæт нысаниуджытæ дæр.

5. Ссарут аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ.
6. Бамбарын кæнут ставддæрæй фыст дзырдты нысаниуджытæ.
7. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуызтæ загъды нысанмæ, интонацимæ æмæ 

арæзтмæ гæсгæ.
8. Бацамонут, хъуыдыйæдтæ цæмæй вазыгджынгонд сты, уый.
9. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

158. Базонгæ ут дзургæ ныхасы стилы миниуджытимæ.

Дзургæ ныхасы стилы бындуры ис литературон æвзаг. Дзургæ ныхасы дæр, 
литературон æвзаджы хуызæн, нæй диалектон æмæ ныхасыздæхтон дзырдтæ; 
фæлæ йæ сæйраг миниуджытæ сты ахæмтæ: нæу официалон ныхас, вæййы 
æдзæттæ (ома дзурæг йæ ныхасы арæзтыл хъуыды нæ кæны, афтæмæй дзуры), 
арæхдæр æмбæлы диалоджы, фæлæ йын уæвæн ис монологон формæйы дæр.

Ацы стилы лексикæйы абстрактон дзырдтæ, терминтæ, чиныгон дзырдтæ 
арæх не сты, фæлæ уæрæх пайда кæны хуымæтæг лексикæйæ, конкретон 
дзырдтæй, бирæ дзы вæййы алыхуызон æнкъарæнтæ æвдисæг дзырдтæ æмæ 
фразеологизмтæ. Ахæм дзырдтæ арæх арæзт цæуынц сæрмагонд фæсæфтуанты 
фæрцы: фындзи, хъусой, былой, æппæлой, фыртгонд, сыхаггонд æмæ æнд. Ацы 
стиль уæрæх пайда кæны хайыгтæй, æвастхъæртæй. Хъуыдыйæдтæ фылдæр хатт 
вæййынц æнæххæст, иувæрсыг; арæх æмбæлынц фарстон æмæ разæнгардгæнæн 
хъуыдыйæдтæ. Хатгай хæлд æрцæуы дзырдты комкоммæ рæнхъæвæрд.

159. Бакæсут текст æмæ дзы ссарут дзургæ ныхасы миниуджытæ.

Æз цæстæй нал уынын, мæ хуртæ, фæлæ-ма уæлæ хурыскæсæнырдæм скæсут. 
Уым иу цъупп ис, фаты фындзы хуызæн хох. Уый Фидар хох хуыйны. Хохæн йæ 
тæккæ раз бынæй ис иу хъæу, Мидæггаг хъæу, Уæллаг Ерман дæр æй хонынц. 
Ардыгæй йæ, мыййаг, не суындзыстут, уæлæ Къуыбырджын рагъы фæсаууон ис. 
Уыдоны æрцыдмæ хорзæй мын бацæрат, раджы кæддæр уыцы хъæуы цардысты 
Кодзыртæ. Чысыл мыггаг уыди, æнæкъабаз мыггаг Кодзырты мыггаг.

Беджызаты Чермен

160. Бакæсут скъуыддзаг Гæдиаты Секъайы фыстæгæй йæ фырт Цомахъмæ. Сбæрæг 
кæнут ныхасы хуыз, ныхасы стиль, тексты жанр. Сымахмæ гæсгæ, цавæр дзырдтæ, дзырдты 
формæтæ, синтаксисон конструкцитæ халынц литературон æвзаджы фысгæ хуызы нормæтæ? 
Куыд аивдзæнис тексты иумæйаг мидис, йæ интонаци, фыстæг аивадон стилы фыст куы уа, 
уæд?

!
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Мæ уарзон Миша! Мах нырма удæгас стæм, фæлæ тынг хъыг 
кæнæм, дæ хабар кæй нæ зонæм рагæй нырмæ.

<...> Ахæм цыбыркъухæй цæрын, æрмæст аст сомы æвджид, – мæ 
пенси. Гъе, æмæ дæ разы сауцæсгом дæн. Ацы æвзæртæй исчи куы 
фæбæззыдаид æмæ исты куы ’ххуыс кæнид, уæд дзы хай фæуаид дæу 
дæр, фæлæ гъа. Зæрондæй, иунæгæй цы кæнон? Ныббар мын, ныббар.

<...> Ныр та дын ацы аз нæ бæсты хабар радзурон: æгас сæрд 
иууылдæр уаргæ кæны. Цыппар мæйы размæ иу их æруарыд, æмæ нæ 
цæхæрадоны дыууæ боны их не стад. Уый фæстæ æвдæм æхсæв уазал 
уыд, æмæ ма ихæй бæлæстыл цы дидинæг аззад, уыдон афтæ басыды- 
сты, æмæ ацы аз нæ бæлæстыл иунæг дыргъ дæр нæ уыд. Нартхæрттæ 
дæр не сцæттæ сты.

<...> Цæй, æнæниз у, фæстæдæр дæм дзæбæхдæр писмо 
афысдзынæн.

Секъа, 1 октябрь, 1912 аз

161. Ныффыссут хъæлдзæг фыстæг-таурæгъ кæнæ фыстæг-æрфыст уе ’мбалмæ, дзургæ 
ныхасы элементтæй пайда кæнгæйæ.

 
Контролон куыст 
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УÆЛÆМХАСÆН ÆРМÆГ 

Æрхæцæн нысæнттæ вазыгджын хъуыдыйады

Къæдзыг æвæрын хъæуы:
1. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйтты ’хсæн (бæттæджы размæ): 

Хъæубæсты куырæйттæ бирæ уыди, фæлæ адæм сæ хор ссынмæ арæхдæр ластой 
Хъæвдыны куыроймæ. (Коцойты Арсен)

Фиппаинæгтæ
1) Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ бæттæг та-йæ баст куы уой, уæд 

уыцы бæттæг æвæрд вæййы дыккаг хайы мидæг, æмæ къæдзыг æвæрын хъæуы 
бæттæджы размæ нæ, фæлæ хæйтты (хуымæтæг хъуыдыйæдты) æхсæн: Даргъ сагойæ 
хос æппæрста уый мæкъуылы сæрмæ, уым та лæууыди иу-дæсазыккон лæппу. (Коцой-
ты Арсен)

2) Бæттæгтæ æмæ, кæнæ, æви цы бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады ис, уым куы 
уа, дыууæ хайæн (хуымæтæг хъуыдыйадæн) дæр иумæйаг чи у, ахæм фæрссаг уæнг, 
уæд вазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн къæдзыг æвæрын нæ хъæуы: Уалынмæ 
арв ферттывта æмæ тæрккъæвда ныккалдта.

2. Домгæвазыгджын хъуыдыйады сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйтты æхсæн: 1) Мæ- 
хи та уæм уый тæххæй не здахын, æмæ дарæсæй рæвдз нæ дæн. (Æмбалты Цоцко);

2) Тынгдæр цæмæй тарстæн, уый баййæфтон. (Булкъаты Михал); 3) Хæххон 
фыййау, йæ фос ривæд Куы кæнынц, уæд нæ фæзары... (Къоста)

Фиппаинæгтæ
Къæдзыг æвæрын нæ хъæуы:
– бирæхайон вазыгджын хъуыдыйады дыууæ сæйраг хайы ’хсæн, уыдон бабæтгæ 

бæттæгтæ æмæ, кæнæ, æви-йæ баст куы уой æмæ сын иумæйаг уæлæмхæст хай куы 
уа, уæд: куы... уæд æмæ...;

– бирæхайон вазыгджын хъуыдыйады æмхуызон æмдомгæ уæлæмхæст хæйтты 
æхсæн, бæттæгтæ æмæ, кæнæ, æви-йæ баст куы уой, уæд: Зылди бæхтæм афтæ, 
цыма йæхи сты æмæ йын цыма арвæй зæххы ’хсæн уыдон йеддæмæ никуы ничи 
уыди... (Беджызаты Чермен);

– домгæвазыгджын хъуыдыйады хæйтты ’хсæн, уæлæмхæст хай цыбыр 
номивæгæй куы райдайа, уæд: Æлдар къæбылайы рауын-бауын акодта æмæ йæ 
фыдхъуынтæ, цолайæ куы федта, уæд схъæр кодта, йæ цæстытæй зынджытæ 
аппæрста, йæ дзыхæй цæхæртæ... (Гæдиаты Секъа)

3. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады хæйтты (хуымæтæг хъуыдыйæдты) æх- 
сæн: Кавказы хохæн йæ астæу алыг кодта Хъуды комы нарæг, йæ фæрсты 
уæйгуытау бадынц бæрзонд гæмæх хæхтæ. (Гæдиаты Секъа)



100

Стъæлф къæдзыгимæ æвæрын хъæуы:

Тынг даргъгонд вазыгджын хъуыдыйæдты хæйтты (хуымæтæг хъуыдыйæдты) 
æхсæн, уæлдайдæр, уыцы хæйттæн сæхи мидæг къæдзыгтæ куы уа кæнæ та сæ 
мидисмæ гæсгæ фаг сæрибар куы уой, уæд: 1) Уыдон дунейæн равдыстой, кад æмæ 
намысы аккаг чи у, ахæм кавказæгты; уыдоны фæрцы хохæгты ’хсæн фæзынди сæхи 
поэттæ. (Джыккайты Шамил); 2) Арагуыйы дон пырхкалгæ къæдзтæ-мæдзтæ æмæ 
æнусон къæдзæхтыл цæф сырдау йæхи æппæрста; мæргътæ алы æвзагæй дзæнæтон 
зарджытæ кодтой; хуры цæст арвы астæуæй йæ хъарм тынтæ зæхмæ æрвыста; 
хурыскæсæны дымгæ фаг улæфыд, æмæ йын бæлæстæ фæлмæн хъырныдтой. 
(Гæдиаты Секъа)

Дыстъæлф æвæрын хъæуы:
1. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн, дыккаг хай фыццагæн йæ 

мидис куы бæлвырддæр кæна кæнæ йын йæ архайды æфсон куы æргом кæна, уæд:
1) Ауызбийы хуызæттæ баззади ам дæр: инæлар Кониев æмæ булкъон Чхеидзе 

сын æрæхгæдтой сæ фæндаг. (Хъуылаты Созырыхъо); 2) Стæй-ма, скæс: цы дисса- 
джы хъазт кæнынц стъалытæ! (Беджызаты Чермен)

2. Бирæхайон вазыгджын хъуыдыйады иу хайы фæстæ, иннæ хæйттæ йын йæ ми- 
дис куы бæлвырддæр кæной, уæд: Афтæ у хæсты хабар: доны къусæй уæлдай нæу, 
куы иуæрдæм фæкъул вæййы, куы – иннæрдæм. (Хъуылаты Созырыхъо)

Тире æвæрын хъæуы:
1. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн:
– фыццаг хайы мидис дыккаджы мидисимæ барст куы цæуа, уæд: Иугай ныйис- 

тæм, ныууагътам нæ бæстæ, – Фос дæр ма афтæ ныппырх кæны сырд. (Къоста);
– дыккаг хай фыццаджы мидисæн аргъ кæнæ хатдзæг куы кæна, уæд: Мыггагæй 

мæ ма фæрс, – Уæздан лæг нæ дæн. (Къоста)
2. Домгæвазыгджын хъуыдыйады бадзырдон уæлæмхæст хайы фæстæ, сæйраг 

хайы æмбарынгæнинаг дзырд цухгонд куы уа, уæд: Æнæзивæг куы уай – Хуыздæр бы-
нат дæ хай! (Къоста)

Контролон фæлтæрæнтæ

1. Рафыссут, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бамбарын сын кæнут сæ 
æвæрд.

1) Сырдон æдзынæг хъуыста йæ фыды хъæлæсмæ æмæ та кæцæйдæр фæзынд йæ 
цæстыхаутыл хъæрмуст дон фæлæ уыдон раздæры цæссыгтæ нал уыдысты. 2) Уы-
дон уыдысты тæргай сабийы йæ мад куы барæвдауы уæд цы рухс цæссыгтæ ныггæр-
гæр кæнынц уыдон. 3) Æмæ Сырдон хатыд йе уæнгтæ та куыд рог кæнынц куыд та 
сæм лæдæрсы кæцæйдæр уæлæрвты ирд цъæхæй раздæры хъару æмæ цардбæллон. 
4) Хатыд уый дæр йæ хъуыдыты та куыд тыхджын кæны нæртон дзыллæйы ног 
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фыдæвзарæны катай нырма æндæргау чи лæууы йæ цæсты раз уыцы ног фыдбылызы 
мæт... 5) Чи йæ зоны цавæр у уыцы фыдбылыз цахæм æвирхъаудзинад хæссы нæртон 
дзыллæйæн æмæ куыд лæудзæн иунæгæй йæ разы Сырдон æндон цæджындзау? 6) 
Æмæ куы ныллæууа уæддæр æй бауромдзæн? 7) Мыййаг æй куы нæ бауромой Сыр-
доны стыр зонд йе ’ндон хъару æмæ куы ныккæла нæртон дунейыл бæрзонд арвы 
къус йæ быны куы ныцъцъист кæна нæртон адæмы?.. 8) Бады Сырдон иунæгæй сур 
къæйыл Арпаданы был æмæ кæуы сабийы рухс цæссыгтæй. 9) Æрцыд йе уæнгтæ 
æмæ йæ зæрдæмæ раздæры хъару фæлæ чи зоны цы ’рцæудзæн райсом Сырдоныл 
дæр æмæ йæ зæрдæйы рæбын сабийау цы нæртон дуне хæссы ууыл дæр?..

Нафи. Сырдоны цæссыгтæ

2. Рафыссут текст æмæ йын скæнут лингвостилистикон анализ.

Мит уары...
1) Цымæ, ацы ныхæстæ куыд равзæрдысты? 2) Кæд, мыййаг, зымæг йæ хæзнатæ 

зæххыл æмхуызон уаргæ рацæуы?
3) Мит уары йæ урс-урсид тъыфылтæ быдыртæ æмæ хъæутыл, хæхтæ æмæ 

хъæдтыл. 4) Иуы дæр дзы нæ хъулон кæны. 5) Кæд тагъдуайаг цæугæдæттæ æмæ арф 
денджызтыл йæ фæд нæ зыны, уæд уым мит æмæ зымæг дæр ницы аххосджын сты.

6) Мит уары. 7) Куы – фæрсмæ, куы – уырдыгмæ. 8) Йæ фæндагамонæг дымгæ у.
9) Кæцырдæм æй ахоны, уыцырдæм азилы. 10) Йæхи бар куы аззайы, уæд йæ 

хæмпус тъыфылтæ æмуырдыг фæраст вæййынц æмæ гæлæбутау æнæ уынæрæй се 
’мбæлтты фарсмæ æрбадынц.

11) Митмæ хъулон митæ нæй. 12) Алкæмæ дæр æмхуызон цæстæй кæсы, 
алкæуыл дæр æмхуызонæй уары йæхи. 13) Зæххы алы гæппæлмæ дæр æмхуызон хай 
хауы.

14) Уæдæ йæ ахорæнтæй дæр никæй зæрдæхудты цæуы. 15) Цæуылдæриддæр 
æмбæлы, уый урс-урсид хуыз райсы.

16) Мит уары. 17) Æнæ уынæрæй. 18) Æнæ сыбырттæй. 19) Æрдзмæ уый хорз 
кæсы, æмæ йæм кæсыныл фæцис. 20) Хъæд, цыма дзы цæрæг нал баззад, уый 
хуызæн ныхъхъус.

21) Суанг ма, цымыдис æмæ чысыл ницæй тыххæй дæр цъиувæдис чи сисы, 
уыцы гæркъæрæгтæ дæр сæ дзыхтыл ныххæцыдысты. 22) Дуне иууылдæр сабырдзи-
нады хъæбысы аныгъуылд.

23) Хъусы сæр æппындæр ницæмæнуал хъæуы. 24) Мин-мин хъусы хицау куы 
фестай, уæддæр дын ницы феххуыс уыдзысты, уымæн æмæ иу сыбыртт никæцæй 
цæуы.

25) Зæххыл иунæг змæлæг дæр нæй, мит куы нæ нымайæм, уæд. 26) Уый хæмпус 
гæлæбутæ та афтæ рог æмæ фæлмæнæй хауынц, æмæ мит зымæджы дæргъы куы нæ 
банцайа, уæддæр сабырдзинадыл никæцырдыгæй фæзындзæн.

Дзасохты Музафер
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Æвзæрсты схемæтæ
Фонетикон æвзæрст

1. Рахицæн кæнын уæнгтæ, бацамонын уæнгты нымæц.
2. Равдисын, дзырд иу рæнхъæй иннæмæ куыд ахæссæн ис, уый.
3. Равдисын цавды бынат.
4. Хъæлæсон мыртæн характеристикæ раттын: цавдон / æнæцавдон, тыхджын / 

лæмæгъ.
5. Æмхъæлæсон мыртæн характеристикæ раттын: зылангон / æзылангон, цавæр 

дамгъæтæй æвдыст сты.
6. Бацамонын мыртæ æмæ дамгъæты нымæц.

Х у ы з æ г :  Дæуимæ¹ сæфы дунейы истори. (Хаджеты Таймураз)
Дæуимæ. Дæ-уи-мæ – 3 уæнджы, цавд хауы 2-аг уæнгыл; иу рæнхъæй иннæмæ 

йын ахæссæн ис афтæ: дæ-уимæ, дæуи-мæ.
Д [д] – æмхъæлæсон, зылангон
Æ [æ] – хъæлæсон, лæмæгъ, æнæцавдон
У [у] – æмхъæлæсон, зылангон (сонорон) 
И [и] – хъæлæсон, тыхджын, цавдон
М [м] – æмхъæлæсон, зылангон
Æ [æ] – хъæлæсон, лæмæгъ, æнæцавдон
6 дамгъæйы, 6 мыры

Орфографион æвзæрст

1. Рафыссын дзырд.
2. Бавæрын цухгонд дамгъæтæ кæнæ байгом кæнын къæлæттæ.
3. Бацамонын орфограммæ.
4. Бахахх кæнын орфограммæ.
5. Бамбарын кæнын растфыссынад.
6. Æрхæссын дæнцæгтæ ацы орфограммæимæ.

Х у ы з æ г :  Арв ф...р(дт, тт)ы...та.
Ферттывта – мивдисджыты растфыссынад. 1) Р а з æ ф т у а н т ы  р а с т   

ф ы с с ы н а д . Лæмæгъ хъæлæсоныл фæугæ разæфтуан æфтыд куы æрцæуы 
лæмæгъ хъæлæсонæй райдайгæ уидагмæ, уæд лæмæгъ хъæлæсонтæ æлвæст æрцæуынц 
æмæ раттынц е: фæ+æмбæлын – фембæлын, фæ+æхсын – фехсын. 2) Дывæргонд 
æмхъæлæсонты р а с т ф ы с с ы н а д  д з ы р д ы  у и д а д ж ы . Дзырдæн 
йе скондмæ гæсгæ равзарæн куы нæ уа, цавæр æмхъæлæсон дзы дывæр кæны (зы-
лангон æви æзылангон), уый, уæд фыссын хъæуы æзылангон æмхъæлæсонтæ: æппын, 
уæрыкк. 3) Æмхъæлæсонты къордты р а с т ф ы с с ы н а д . Хатгай æзылангон 
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æмхъæлæсоны фарсмæ лæууæг зылангон дæр фæхъуысы æзылангонæй (ассимиляци-
гонд æрцæуы). Дзырд аивын хъæуы афтæ, цæмæй дызæрдыггаг æмхъæлæсоны фæстæ 
уа хъæлæсон: ферттывта – ферттивын, бамбæрзта – бамбæрзын, базтæ – базы.  
4) Мивдисджыты ивгъуыд афоны ц æ с г о м о н  ф о р м æ т ы  р а с т ф ы с- 
с ы н а д . Мивдисæджы ивгъуыд афоны бындур -вд кæнæ -гъд-йыл куы фæуа, 
уæд цæсгомон формæты д ахауы: судзын – сыгъд – сыгъта, фæливын – фæлывд – 
фæлывта.

Морфемон æвзæрст

1. Сбæрæг кæнын, дзырд цавæр ныхасы хай у, уый.
2. Ивгæ дзырдæн рахицæн кæнын йæ кæрон, сбæрæг кæнын кæроны нысаниуæг.
3. Бацамонын дзырды бындур.
4. Рахицæн кæнын уидаг (уый тыххæй ссарын хъæуы æмуидагон дзырдтæ).
5. Рахицæн кæнын разæфтуантæ æмæ фæсæфтуантæ; бацамонын дзырдтæ æндæр 

уидæгтимæ, фæлæ ацы разæфтуантæ æмæ фæсæфтуантимæ.

Х у ы з æ г :  Ахуыргæндтæй² иу.
Ахуыргæндтæй – номдар иртæстон хауæны бирæон нымæцы формæйы. 
Кæрон -æй.
Бындур ахуыргæндт-.
Уидæгтæ ахуыр-, гæн- (ахуыр кæнын).
Фæсæфтуантæ: -д (хæрын – хæр-д, хуыйын – хуы-д), бирæон нымæцы фæсæфтуан
-т (бон – бон-т-æ, чиныг – чингуы-т-æ).

Морфологион æвзæрст

Сæрмагонд ныхасы хæйттæ
Фыццагдæр бацамонын хъæуы ныхасы хай æмæ йæ иумæйаг грамматикон 

нысаниуæг, раттын фарст, бацамонын дзырды райдайæн формæ (кæд ис, уæд). Уый 
фæстæ бацамонын:

– н о м д а р т æ н : сæрмагонд у æви иумæйаг; цавæр хауæны, нымæцы 
формæйы ис;

–  м и в д и с д ж ы т æ н :  хуыз  арæзтмæ  гæсгæ  (хуымæтæг  æви  вазыг-
джын);  æххæст æви æнæххæст хуыз; цæугæ æви æдзæугæ; цавæр здæхæны (æргомон, 
бадзырдон, бæллиццаг, фæдзæхстон), нымæцы, афоны, цæсгомы формæйы ис;

– м и н о г о н т æ н : миниуæгæвдисæг æви ахастæвдисæг; бæрцбарæн (кæд ис, 
уæд);

– н ы м æ ц о н т æ н : хуымæтæг, вазыгджын æви амад; бæрцон, дихон, 
рæнхъон æви мурон; цавæр хауæны æмæ нымæцы (кæд сты, уæд) формæйы ис;
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– ф æ р с д з ы р д т æ н : хуыз нысаниуæгмæ гæсгæ; бæрцбарæн (кæд ис, уæд);
– н о м и в д ж ы т æ н : хуыз нысаниуæгмæ гæсгæ, цæсгом æмæ æххæст кæнæ 

цыбыр формæ (цæсгомон номивджытæн); цавæр хауæны æмæ нымæцы (кæд сты,  
уæд) формæйы ис;

– м и н о г м и т æ н : нысаниуæг, цавæр фæсæфтуаны фæрцы арæзт у, афон;
– ф æ р с с а г м и т æ н : нысаниуæг, цавæр фæсæфтуаны фæрцы арæзт у.
Уый фæстæ бацамонын хъæуы ныхасы хайы синтаксисон функци, йæ растфыссы- 

нады хицæндзинæдтæ.
Х у ы з æ г :  Цы удвидар басгуыхт нæ дзырды³ фарн, уастæн! (Хъодзаты Æхсар) 

Дзырды – н о м д а р , æвдисы предмет, (цы?) дзырд; райдайæн формæ – дзырд, 
иумæйаг, гуырынон хауæны, иууон нымæцы; бæрæггæнæн.

Дæ рухс къæсæрыл ма ’рбауадз³ фыдгулы... (Джыккайты Шамил)
Æрбауадз – м и в д и с æ г, æвдисы архайд, (цы ми бакæн?) æрбауадз; райдайæн 

формæ – æрбауадзын, æххæст хуыз, цæугæ, фæдзæхстон здæхæны, иууон нымæцы, 
нырыккон афоны, 2-аг цæсгомы; зæгъинаг (ма ’рбауадз).

Дæ зæронд³ мад у ацы зæххы къори. (Хаджеты Таймураз)
Зæронд – м и н о г о н , æвдисы предметы миниуæг, мад (цавæр?) зæронд; 

миниуæгæвдисæг, бындурон бæрцы; бæрæггæнæн.
Бибыцмæ, дам, æртæ³ бæлоны уыд... (Ходы Камал)
Æртæ – н ы м æ ц о н , æвдисы бæрц, (цал?) æртæ; райдайæн формæ – æртæ, 

бæрцон, хуымæтæг; сæйрат (номдаримæ иумæ – æртæ бæлоны).
Зынынц дæрддзæфæй³ стъалытæ фæлурсæй³. (Хъодзаты Æхсар)
Дæрддзæфæй – ф æ р с д з ы р д , æвдисы архайды миниуæг, зынынц (кæцæй?) 

дæрддзæфæй, фадатон; бынаты фадат.
Фæлурсæй – ф æ р с д з ы р д , æвдисы архайды миниуæг, зынынц (куыдæй?) 

фæлурсæй, бæрæггæнæн фæрсдзырд; архайды хуызы фадат.
Макæй³ раз ды макуы у къæмдзæстыг,
Макуыдæр мæм³ уайдзæфгæнгæ³ скæс... (Бестауты Гиуæрги)
Макæй – н о м и в æ г, (кæй?) макæй, райдайæн формæ – мачи, æппæрццæг, гуы-

рынон хауæны; бынаты фадат (фæсæвæрдимæ иумæ – макæй раз).
Мæм – н о м и в æ г, (кæмæ?) мæм, райдайæн формæ – æз; цæсгомон, цыбыр 

хуыз, арæзтон хауæны, иууон нымæцы; æххæстгæнæн.
Уайдзæфгæнгæ – мивдисæджы бæлвырд формæ – ф æ р с с а г м и , бæрæг 

кæны архайды миниуæг, (куыд?) уайдзæфгæнгæ, уайдзæф кæнын + гæ; архайды хуы-
зы фадат.

Публицистикон ныхас у аргъгæнæг³, истæмæ сидæг.
Аргъгæнæг – мивдисæджы бæлвырд формæ – м и н о г м и , бæрæг кæны 

архайæджы миниуæг, (цавæр?) аргъгæнæг, аргъ кæнын + æг; нырыккон афоны; амад 
номон зæгъинаджы хай (у аргъгæнæг).

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ
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1. Бацамонын ныхасы хай.
2. Бацамонын: а) разæвæрд æмæ фæсæвæрдæн – цавæр хауæнимæ æмбæлынц;
æ) бæттæгæн – бабæтгæ у æви домгæ; б) хайыгæн – йæ хуыз нысаниуæгмæ 

гæсгæ.
Х у ы з æ г :  Хъæлдзæг, хъазæн дзырд уды не³ ’ндавы... (Цæрукъаты Алыксандр)
Не (нæ) – х а й ы г, æппæрццæг; хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаджы хай 

(мивдисæгимæ иумæ – не ’ндавы).

Нæдæр³ лæгъз бæрæг и, нæдæр тæссар. (Хъодзаты Æхсар)
Нæдæр – б æ т т æ г, иу кæны бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ, бабæтгæ, 

иугæнæг, вазыгджын (нæ + дæр), фæлхатгæнгæ.

«Æнæ³ ’взаг æй, æнæ ’взаг»,
Искæнунцæ ’й сæ кустаг. (Багъæрати Созур)
Æнæ – р а з æ в æ р д , æмбæлы номон хауæны æвæрд номдаримæ; номдаримæ 

иумæ – амад номон зæгъинджы хай (æнæ ’взаг æй).

Хъæуы цæлхдуры уæлæ³ слæууын, –
Уæлдæрмæ сæххæсдзæн дæ къух. (Ходы Камал)
Уæлæ – ф æ с æ в æ р д , бынаты ахастытæ бæрæггæнæг, æмбæлы гуырынон 

хауæны æвæрд номдаримæ; номдаримæ иумæ – бынаты фадат (цæлхдуры уæлæ).

Синтаксисион æвзæрст

Дзырдбаст
1. Иу дзырдæй иннæмæ фарст раттын æмæ сбæрæг кæнын сæйраг æмæ дæлбар 

дзырдтæ.
2. Сбæрæг кæнын дзырдбасты хуыз йæ структурæмæ гæсгæ (хуымæтæг кæнæ ва- 

зыгджын).
3. Сбæрæг кæнын дзырдбасты хуыз, сæйраг дзырд цавæр ныхасы хай у, уымæ 

гæсгæ (номон, мивдисæгон, фæрсдзырдон). Сбæрæг кæнын, цавæр ныхасы хай у 
дæлбар дзырд.

4. Бацамонын бастдзинады хуыз (æмарæзт кæнæ æфтыдад).
5. Дзырдбасты хæйтты ’хсæн синтаксисон ахастыты хуыз сбæрæг кæнын (бæрæг- 

гæнæн (атрибутивон), æххæстгæнæн (объектон) кæнæ фадатон).

Х у ы з æ г :  Мæскуыйы университеты профессор.
Профессор цæй? – университеты; цавæр университеты? – Мæскуыйы. Сæйраг 

дзырд – профессор. Вазыгджын дзырдбаст. Номон дзырдбаст (сæйраг æмæ дæлбар 
дзырдтæ – номдартæ). Университеты профессор – æмарæзт, Мæскуыйы университе- 
ты – æмарæзт, бæрæггæнæн ахастытæ.
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Хуымæтæг хъуыдыйад
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ: таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн.
2. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз интонацимæ гæсгæ: хъæрон / æнæхъæрон.
3. Сбæрæг кæнын сæйраг уæнгтæ, бахахх кæнын грамматикон бындуры бын. Ба- 

цамонын, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты сæйрат æмæ зæгъинаг. Сбæрæг кæнын 
зæгъинаджы хуыз: хуымæтæг кæнæ амад (амад мивдисæгон, амад номон).

4. Бацамонын хъуыдыйады структурон миниуджытæ: а) иувæрсыг æви дывæрсыг; 
æ) цыбыр æви даргъ.

5. Алы дзырды сæрмæ дæр ныффыссын, цавæр ныхасы хайæ загъд у, уый.
6. Бацамонын, цæмæй вазыгджынгонд у хъуыдыйад: æмхуызон уæнгтæ (æмæ 

цавæртæ сты), иртæстгонд уæнгтæ, сидæн, бавæргæ арæзтытæ.
7. Равзарын хъуыдыйад уæнгтæм гæсгæ, бацамонын, хъуыдыйады уæнгтæ цавæр 

ныхасы хæйттæй загъд сты, уый.
8. Саразын хъуыдыйады схемæ æмæ бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты 

æвæрд.

Х у ы з æ г :  Мæ уды цæхæрæй дын ссыгътон цырагъ,
Хуыдтон дæ мæ фæдыл мæйдары. (Кокайты Тотрадз)

Таурæгъон хъуыдыйад, æнæхъæрон, хуымæтæг, æххæст, даргъ. Грамматикон 
бындур – ссыгътон, хуыдтон. Зæгъинæгтæ – хуымæтæг мивдисæгон, загъд сты 
мивдисджытæй æргомон здæхæны формæйы. Бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуы- 
дыйад. Ссыгътон (цы?) цырагъ – комкоммæ æххæстгæнæн, загъд у номдарæй номон 
хауæны иууон нымæцы; ссыгътон (кæмæн?) дын – фæрссаг æххæстгæнæн, загъд у 
цæсгомон номивæгæй цыбыр формæйы, гуырынон хауæны, 2-аг цæсгомы; ссыгътон 
(цæмæй?) цæхæрæй – фæрссаг æххæстгæнæн, загъд у номдарæй иртæстон хауæны, 
иууон нымæцы. Уды (цæй?) цæхæрæй – бæрæггæнæн, загъд у номдарæй гуырынон 
хауæны иууон нымæцы; мæ (кæй?) уды – бæрæггæнæн, загъд у цæсгомон номивæгæй 
цыбыр формæйы, гуырынон хауæны. Хуыдтон (кæй?) дæ – комкоммæ æххæстгæнæн, 
загъд у цæсгомон номивæгæй цыбыр формæйы, гуырынон хауæны; хуыдтон (кæдæм?) 
мæ фæдыл – бынаты фадат, загъд у цæсгомон номивæгæй цыбыр формæйы, гуыры-
нон хауæны æмæ фæсæвæрдæй; хуыдтон (кæм?) мæйдары – бынаты фадат, загъд у 
номдарæй гуырынон хауæны, иууон нымæцы. Хъуыдыйад вазыгджынгонд у æмхуызон 
уæнгтæй – зæгъинæгтæй. Зæгъинæгты къордтæ дихгонд сты къæдзыгæй, таурæгъон 
хъуыдыйады кæрон ис стъæлф.

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ (таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн); эмоционалон ахуырстмæ гæсгæ (хъæрон / æнæхъæрон).
2. Ссарын вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйтты грамматикон бындуртæ; 

бакæсын хъуыдыйады хæйттæ.
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3. Бацамонын, цавæр бабæтгæ бæттæгтæй баст сты вазыгджын хъуыдыйады 
хæйттæ (иугæнæг, ныхмæвæрды, дихон).

4. Сбæрæг кæнын вазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн ахастытæ (ранымад, 
ныхмæвæрд, цауты кæрæдзи фæдыл цыд æмæ æнд.).

5. Бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
6. Вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйттæ равзарын хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ
(хуымæтæг хъуыдыйæдты хуызæн).

Х у ы з æ г :  Мæ Иры хъæбыс у мæ рухс фæндты сызгъæрин кæрддзæм, 
Йæ риуыл æз та дæн йæ тохвæллад хъамайы фистон.

Таурæгъон хъуыдыйад, æнæхъæрон, арæзт у дыууæ хайæ: 1) мæ Иры хъæбыс у 
мæ рухс фæндты сызгъæрин кæрддзæм; 2) йæ риуыл æз дæн йæ тохвæллад хъамайы 
фистон; хæйттæ баст сты бабæтгæ бæттæг та-йæ. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад. 
Грамматикон бындуртæ: 1) хъæбыс у кæрддзæм, 2) æз дæн фистон. Хæйтты æхсæн ис 
ныхмæвæрды ахастытæ.

[ ], та [ ]. (Кæд бабæтгæ бæттæг та æвæрд вæййы вазыгджын хъуыдыйады 
хæйтты æхсæн нæ, фæлæ дыккаг хайы мидæг, уæддæр уыцы хайы структурон элемент 
нæу: иумæйаг у дыууæ хайæн дæр.)

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ дихгонд сты къæдзыгæй, таурæгъон хъуыдыйа-
ды кæрон ис стъæлф.

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ равзарын куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Домгæвазыгджын хъуыдыйад
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ (таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн); эмоционалон ахуырстмæ гæсгæ (хъæрон / æнæхъæрон).
2. Ссарын вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйтты грамматикон бындуртæ; бакæ- 

сын хъуыдыйады хæйттæ.
3. Бацамонын сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ.
4. Сбæрæг кæнын уæлæмхæст хайы хуыз – раттын æм фарст, бацамонын бастдзи- 

нады фæрæз (бæттæг кæнæ бæттæг дзырд), зæгъын, сæйраг хаимæ куыд баст у, уый 
(иу дзырдимæ, дзырдбастимæ, æппæт сæйраг хаимæ) æмæ бацамонын уæлæмхæст 
хайы хуыз: æмбарынгæнæн, бæрæггæнæн, бадзырдон, нысаны, æфсоны æмæ æнд.

5. Бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
6. Сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ равзарын хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ (хуы- 

мæтæг хъуыдыйæдты хуызæн).

Х у ы з æ г :  Ирон диалектологи кæронмæ цы фæрстытæ нæ алыг кодта, уыдонæй 
иу у къуыдайраг (кæнæ дзауаг) ныхасы статус. (Дзиццойты Юри)

Таурæгъон хъуыдыйад, æнæхъæрон, арæзт у дыууæ хайæ: 1) Ирон диалекто-
логи кæронмæ цы фæрстытæ нæ алыг кодта; 2) уыдонæй иу у къуыдайраг (кæнæ 
дзауаг) ныхасы статус. Домгæвазыгджын хъуыдыйад. Грамматикон бындуртæ: ди-
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алектологи нæ алыг кодта, 2) статус у уыдонæй иу. Сæйраг хай: уыдонæй иу у къуы- 
дайраг (кæнæ дзауаг) ныхасы статус; уæлæмхæст хай: ирон диалектологи кæронмæ 
цы фæрстытæ нæ алыг кодта. Уæлæмхæст хай дзуапп дæтты фарстæн (кæцытæй? 
цæмæй?), баст у сæйраг хайы дзырдбастимæ «уыдонæй иу» бæттæг дзырд «цы»-йы 
фæрцы; æмбарынгæнæн уæлæмхæст хай.

уыдонæй иу

цæмæй?
цы

Домгæвазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн ис къæдзыг, таурæгъон хъуыдыйа-
ды кæрон – стъæлф.

Сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ равзарын куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Домгæвазыгджын хъуыдыйад цалдæр уæлæмхæст хаимæ
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ (таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн); эмоционалон ахуырстмæ гæсгæ (хъæрон / æнæхъæрон).
2. Ссарын вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйтты грамматикон бындуртæ; бакæ- 

сын хъуыдыйады хæйттæ.
3. Бацамонын хæйтты нымæц, ссарын сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ.
4. Сбæрæг кæнын домгæ бастдзинады хуыз: цæгон, параллелон, æмхуызон æмдом- 

гæ æмæ æнд.
5. Бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
6. Сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ равзарын хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ 

(хуымæтæг хъуыдыйæдты хуызæн).

Х у ы з æ г :  Цы сындзытæ ныхсыдысты мæ къæхты, 
Уыгæрдæнмæ цы къахвæндæгтыл уадтæн, 
Мæ рустæн мын цы уддзæф кодта батæ, 
Мæ хæлаф-иу кæм ныххуылыдз æртæхы, – 
Гъе уыдон æз куы нал арон, уæд къаддæр
Фæуыдзысты мæ рагуалдзæджы фынтæ. (Малиты Васо)

Таурæгъон хъуыдыйад, æнæхъæрон, арæзт у 6 хайæ: 1) цы сындзытæ ныхсыды-
сты мæ къæхты, 2) уыгæрдæнмæ цы къахвæндæгтыл уадтæн, 3) мæ рустæн мын 
цы уддзæф кодта батæ, 4) мæ хæлаф-иу кæм ныххуылыдз æртæхы, 5) гъе уыдон æз 
куы нал арон, 6) уæд къаддæр фæуыдзысты мæ рагуалдзæджы фынтæ. Грамматикон 
бындуртæ:

1) сындзытæ ныхсыдысты, 2) уадтæн, 3) уддзæф кодта батæ, 4) хæлаф-иу ных-
хуылыдз, 5) æз нал арон, 6) къаддæр фæуыдзысты фынтæ. 1-аг, 2-аг, 3-аг, 4-æм 
хæйттæ дзуапп дæттынц фарстæн цы? æмæ баст сты 5-æм хаимæ (æмбарынгæнинаг 
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дзырдимæ уыдон) бæттæг дзырдтæй цы, цы, цы, кæм; сты æмбарынгæнæн уæлæмхæст 
хæйттæ, 5-æм та – сæйраг; æмхуызон æмдомгæ бастдзинад. 5-æм хай дзуапп дæтты 
фарстæн кæд? æмæ баст у 6-æм хаимæ (æмбарынгæнинаг дзырд уæд) бæттæгæй куы; 
у афоны уæлæмхæст хай.

уæд

кæд?
 уый

   цы  цы  цы  кæм

Домгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ дихгонд сты къæдзыгтæй, таурæгъон  
хъуыдыйады кæрон ис стъæлф.

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ равзарын куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ (таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн); интонацимæ гæсгæ (хъæрон / æнæхъæрон).
2. Ссарын вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйтты грамматикон бындуртæ; бакæ- 

сын хъуыдыйады хæйттæ.
3. Сбæрæг кæнын, цал хайæ арæзт у, цавæр мидисон ахастытæ ис се ’хсæн (иу 

афоны, алы афонты, ныхмæвæрды, æфсон æмæ фæстиуæджы æмæ æнд.).
4. Бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
5. Равзарын вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г :  Нæрæмон Сослан, симдмæ мæ фæхон, –
Дæ боцъоты мæ сонт зæрдæ ныууагътон... (Хостыхъоты Зинæ)

Таурæгъон, æнæхъæрон хъуыдыйад. Арæзт у дыууæ хайæ: 1) симдмæ мæ фæхон,
2) дæ боцъоты мæ сонт зæрдæ ныууагътон. Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ 

кæрæдзиимæ баст сты интонацийы æмæ мидисы руаджы. Æнæбæттæг вазыгджын  
хъуыдыйад. Йæ хæйтты æхсæн ис æфсон æмæ фæстиуæджы ахастытæ. Хæйттæ дих-
гонд сты къæдзыгæй.

[ ], [ ].
Хъуыдыйады райдайæны ис даргъгонд сидæн, йæ фæстæ – къæдзыг. Таурæгъон 

хъуыдыйады кæрон ис стъæлф.
Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ равзарын куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Вазыгджын хъуыдыйад бастдзинады алы хуызтимæ
1. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады хуыз загъды нысанмæ гæсгæ (таурæгъон, фарстон, 

разæнгардгæнæн); эмоционалон ахуырстмæ гæсгæ (хъæрон / æнæхъæрон).
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2. Ссарын вазыгджын хъуыдыйад аразæг хæйтты грамматикон бындуртæ; 
бакæсын хъуыдыйады хæйттæ.

3. Бацамонын, цавæр бастдзинады хуызтæ æмбæлынц хъуыдыйады, уый (бабæтгæ 
æмæ домгæ, бабæтгæ æмæ æнæбæттæг, домгæ æмæ æнæбæттæг, бабæтгæ, домгæ æмæ 
æнæбæттæг). Ранымайын бæттæгтæ (бæттæг дзырдтæ).

4. Хуымæтæг хæйттæ сæ мидисмæ гæсгæ къордтыл адих кæнын. Бацамонын 
хуымæтæг хæйтты æхсæн ахастытæ.

5. Бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
6. Сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ равзарын хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ 

(хуымæтæг хъуыдыйæдты хуызæн).

Х у ы з æ г :  Цы дæ фæнды, уый йыл сæвæр, дæ нывонд фæуон, фæлæ мæм Тай-
мураз дзæбæхдæр ном кæсы. (Гæдиаты Секъа)

Таурæгъон, æнæхъæрон хъуыдыйад. Арæзт у æртæ хайæ: 1) цы дæ фæнды, 2) уый 
йыл сæвæр, 3) мæм Таймураз дзæбæхдæр ном кæсы. Грамматикон бындуртæ: 1) фæнды, 
2) сæвæр, 3) Таймураз ном кæсы. 1-аг æмæ 2-аг хæйтты æхсæн ис домгæ бастдзинад, 
2-аг хай у сæйраг, ис дзы æмбарынгæнинаг дзырд уый; 1-аг хай у уæлæмхæст, дзуапп 
дæтты фарстæн цы?, сæйрагимæ баст у бæттæг дзырд цы-йы фæрцы; æмбарынгæнæн 
уæлæмхæст хай. Фыццаг дыууæ хайы арæзт сты домгæвазыгджын хъуыдыйады хуызæн, 
3-аг хаимæ баст сты бабæтгæ бæттæг фæлæ-йæ, се ’хсæн ис ныхмæвæрды ахастытæ.

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ дихгонд сты къæдзыгтæй. Таурæгъон хъуыдыйа- 
ды кæрон ис стъæлф.

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ равзарын куыд хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

  уый    фæлæ 
    цы?

  
  цы

Аивадон тексты лингвостилистикон анализы схемæ

1. Сбæрæг кæнут, лæвæрд текст хицæн лингвостилистикон иуæг у æви æндæр, 
стырдæр тексты хай.

2. Сбæрæг кæнут тексты темæ (микротемæтæ).
3. Бацамонут тексты бабаст æмæ райхæлд (кæд дзы сты, уæд).
4. Сбæрæг кæнут, авторæн цавæр ахаст ис тексты темæмæ æмæ цавæр дзырдты 

фæрцы æвдыст у уыцы ахаст, уый.
5. Рахицæн кæнут тексты структурон хæйттæ: хицæн хъуыдыйæдтæ æмæ вазыг- 

джын синтаксисон æнæхъæнтæ.
6. Сбæрæг кæнут синтаксисон ахастытæ тексты хæйтты æхсæн (хуымæтæг 

хъуыдыйæдты æмæ вазыгджын синтаксисон æнæхъæнты æхсæн).
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7. Ранымайут фразæты æхсæн бастдзинады фæрæзтæ:
а) вазыгджын хъуыдыйады хæйтты æхсæн бастдзинады фæрæзтæ: бæттæгтæ, 

хайыгтæ, номивджытæ, номивæгон фæрсдзырдтæ, нымæцонтæ, мивдисджыты- 
зæгъинæгты хуызты æмæ афонты формæтæ, бавæргæ дзырдтæ æмæ æнд.;

æ) хицæн хъуыдыйæдты æхсæн бастдзинады фæрæзтæ: иу хъуыдыйады ми- 
дæг сæ мидис кæмæн нæ раргом ис, ахæм дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ; дзырд-
ты фæлхаткæнынад; дзырдты синонимикон ивд; синтаксисон фæлхаткæнынад – 
структурæты параллелизм; хъуыдыйæдты хуызтæ (цыбыр, дывæрсыг, иувæрсыг, фар-
стон, хъæрон æмæ æнд.).

8. Сбæрæг кæнут фразæты æхсæн бастдзинады хуызтæ:
а) контактон кæнæ дистантон;
æ) цæгон (лексикон фæлхаткæнынад, дзырдты синонимикон ивд) кæнæ паралле-

лон (структурæты параллелизм, ома æмхуызон арæзт).
9. Сбæрæг кæнут тексты функционалон хуыз:
а) æрфыст; æ) таурæгъ; б) тæрхон.
10. Ссарут тексты æмæ ранымайут, йæ функционалон хуызæн цы æвзагон 

миниуджытæ ис, уыдон.
11. Сбæрæг кæнут, ныхасы цавæр стильмæ ахæсгæ у текст, уый:
а) наукон; æ) публицистикон; б) официалон-хъуыддагон; в) аивадон; г) дзургæ 

ныхасы.
12. Ранымайут тексты нывæфтыд-аивгæнæн мадзæлттæ:
а) лексикон; æ) дзырдарæзтон; б) морфологион; в) синтаксисон; г) фонетикон 

(мырон).

Х у ы з æ г : 

Нарты Созырыхъо цуаны куыд ацыд

Нарты Созырыхъо йæ тыхыл фервæссыд. Йæ тыхæн æмбал куы нæ разынди 
Нарты, уæд сфæнд кодта æнæ ’мбалæй цуаны фæцæуын. Араст кодта иубон æнæ 
’мбалæй. Бирæ фæрахау-бахау кодта, фæлæ йе ’намондæн уыцы бон нæ сырдыл 
сæмбæлди, нæ – маргъыл, катай кодта, ныр фæстæмæ аздæхид, фæлæ афтидармæй 
сæ хъæумæ куыд æрцæуа. Бахызти сау хъæдмæ. Сау хъæды астæу – æрдуз, æмæ дзы 
сыгъзæрин саг хизы. Созырыхъо йæ бæхы бæласыл æрбаста, йæхæдæг сыгъзæрин 
сагмæ марынмæ фæцæуы.

Ныхъхъавыди йæм. А ныр æй фехса, афтæ йæм бацыд иу лæг сыгъзæрин сагмæ, 
йæ сыкъатыл ын зæлдаг синаг сæвæрдта, стæй йæ йæ фæдыл аласта. Созырыхъо фæдис 
кодта, йæ къæхты бынæй ныуулæфыд, стæй йæм хардзау фæкасти, ома саджы ацы лæг 
куыд фæласы. Йæ бæхыл абадти Созырыхъо æмæ йæ фæдыл ацыди. Уыцы лæг ныццы-
ди иу хъæумæ, хъæуы кæрон æй Созырыхъо дæр баййæфта æмæ йæм дзуры:

– Де ’зæр хорз уа, хорз лæг! Фысым мын чи фæуыдзæн, ахæм ам ничи разына? 
Уыцы лæг ын зæгъы хатиагау:
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– Фысым дын фæуыдзæни мæ фыд, фæлæ кæцон дæ кæнæ кæйонг цæуыс? – Со-
зырыхъо бакасти лæгмæ, фæлæ уый уыди лæппу, æмæ йын загъта:

– Дард ранæй дæн, æз нæртон лæг дæн, цуаны цыдтæн æмæ ардæм æрхаудтæн.
– Уæдæ мæ фыд нæртон лæджы цырагъы рухсæй агуры, бирæ уарзы нæртон 

лæджы, фæлæ йæм дзы хаугæ никуы ничи æркодта, цом мемæ, фысым дын стæм.

Нарты кадджытæй

Цæмæй текстæн анализ кæнын æнцондæр уа, уый тыххæй хъуыдыйæдтæ фæнысн 
кæнæм араббаг цифрæтæй, тексты абзацтæ та – ромаг цифрæтæй.

I (1) Нарты Созырыхъо йæ тыхыл фервæссыд. (2) Йæ тыхæн æмбал куы нæ ра 
зынди Нарты, уæд сфæнд кодта æнæ ’мбалæй цуаны фæцæуын. (3) Араст кодта иу-
бон æнæ ’мбалæй. (4) Бирæ фæрахау-бахау кодта, фæлæ йе ’намондæн уыцы бон 
нæ сырдыл сæмбæлди, нæ – маргъыл; катай кодта, ныр фæстæмæ аздæхид, фæлæ 
афтидармæй сæ хъæумæ куыд æрцæуа. (5) Бахызти сау хъæдмæ. (6) Сау хъæды астæу 
– æрдуз, æмæ дзы сыгъзæрин саг хизы. (7) Созырыхъо йæ бæхы бæласыл æрбаста, 
йæхæдæг сыгъзæрин сагмæ марынмæ фæцæуы.

II (8) Ныхъхъавыди йæм. (9) А ныр æй фехса, афтæ йæм бацыд иу лæг 
сыгъзæрин сагмæ, йæ сыкъатыл ын зæлдаг синаг сæвæрдта, стæй йæ йæ фæдыл ала-
ста. (10) Созырыхъо фæдис кодта, йæ къæхты бынæй ныуулæфыд, стæй йæм хардзау 
фæкасти, ома саджы ацы лæг куыд фæласы. (11) Йæ бæхыл абадти Созырыхъо æмæ 
йæ фæдыл ацыди. (12) Уыцы лæг ныццыди иу хъæумæ, хъæуы кæрон æй Созырыхъо 
дæр баййæфта æмæ йæм дзуры:

III (13) – Де ’зæр хорз уа, хорз лæг! (14) Фысым мын чи фæуыдзæн, ахæм ам 
ничи разына?

IV (15) Уыцы лæг ын зæгъы хатиагау:
(16) – Фысым дын фæуыдзæни мæ фыд, фæлæ кæцон дæ кæнæ кæйонг цæуыс?  

V (17) Созырыхъо бакасти лæгмæ, фæлæ уый уыди лæппу, æмæ йын загъта:
(18) – Дард ранæй дæн, æз нæртон лæг дæн, цуаны цыдтæн æмæ ардæм æрхаудтæн. 

VI (19) – Уæдæ мæ фыд нæртон лæджы цырагъы рухсæй агуры, бирæ уарзы нæртон 
лæджы, фæлæ йæм дзы хаугæ никуы ничи æркодта, цом мемæ, фысым дын стæм.

1. Ацы текст хицæн лингвостилистикон иуæг нæу, уымæн æмæ æххæст не сты 
йæ мидис æмæ йæ структурæ. Æндæр, стырдæр тексты хай кæй у, ууыл дзурæг сты 
ахæм миниуджытæ: сæрмагонд ном фыццаг хъуыдыйады (Нарты Созырыхъо – чи у, 
уый ацы тексты райдайæнæй бæрæг нæу), фæстаг хъуыдыйад (тексты кæронбæттæн 
нæу, архайд кæронмæ нæма ахæццæ ис).

2. Тексты ис дыууæ темæйы. Фыццаг темæ: Созырыхъо йæхицæй тыхджындæр 
никæй æнхъæлы. Уый райхæлы 1, 2 æмæ 3-аг хъуыдыйæдты. Дыккаг темæ: Созы-
рыхъойы цуан. Æвдыст цæуы тексты иннæ хайы. Дыккаг темæйы микротемæтæ: 1) 
Созырыхъойы маст, сыгъзæрин саг йæ къухы кæй нæ бафтыд, ууыл; 2) Созырыхъо 
æмæ, хатиагау чи дзуры, уыцы æнæзонгæ лæджы фембæлд.
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3. Текст хибар уацмыс кæй нæу, уый тыххæй дзы тексты æппæт структурон 
компоненттæ рахицæнгæнæн нæй. Фæлæ иу бæлвырд цауы кой кæй кæны, уымæ 
гæсгæ дзы ис бабаст: Созырыхъо иунæгæй ацыдис цуаны. Уый æвдыст цæуы 2-аг 
æмæ 3-аг хъуыдыйæдты. Райхæлд дзы нæй, уымæн æмæ текст æххæстæй лæвæрд нæу.

4. Тексты æвдыст æрцыдис авторы ахаст, ныхас цæуыл цæуы, уымæ. Уый 
бæрæг у 1-аг хъуыдыйадæй: ис дзы дзырдбаст «йæ тыхыл фервæссыдис». Мивдисæг 
«фервæссыдис» дзурæг у ууыл, æмæ автор разы нæу хъайтары хъуыдыимæ, æвдисы, 
уый йæ тыхæй æгæр хъал кæй у, рæдигæ кæй кæны, уый.

5. Хицæн хъуыдыйад у 11-æм (дыккаг темæйы бабаст). Вазыгджын синтаксисон 
æнæхъæнтæ: 1–4-æм хъуыдыйæдтæ (Созырыхъойы цуан нæ фæрæстмæ ис), 5–10-æм 
хъуыдыйæдтæ (сыгъзæрин саг хъæды æрдузы), 11–19-æм хъуыдыйæдтæ (Созырыхъо 
æмæ æнæзонгæ лæджы фембæлд æмæ ныхас).

6. Тексты хæйтты (хъуыдыйæдты) æхсæн ис ахæм синтаксисон (мидисон) ахас- 
тытæ: 1-аг æмæ 2-аг хъуыдыйæдты æхсæн – фæстиуæджы (кæнæ хатдзæджы) 
ахастытæ; 2-аг æмæ 3-аг хъуыдыйæдты æхсæн – ранымады ахастытæ; 4-æм æмæ 5-æм 
хъуыдыйæдты æхсæн – æфсоны ахастытæ.

7. Фразæтæ кæрæдзиимæ баст сты ахæм фæрæзты фæрцы: 1-аг хъуыдыйады ис 
сæрмагонд ном Созырыхъо, дыккаджы – номивæг йæ. 3-аг æмæ 5-æм хъуыдыйæдтæ 
сты æнæххæст, цухгонд сæйрæттæ баххæстгæнæн ис контекстæй. 5-æм æмæ 6-æм 
хъуыдыйæдты ис лексикон фæлхаткæнынад: сау хъæдмæ, сау хъæды. 6-æм æмæ 7-æм 
хъуыдыйæдты фæлхатгонд цæуы дзырд саг, сагмæ; 9-æм æмæ 10-æм хъуыдыйæдты 
– дзырд лæг. 11-æм хъуыдыйады ацы номдар ивд æрцыдис номивæгæй уый (йæ 
фæдыл). 12-æм хъуыдыйады та ногæй æмбæлы уыцы лæг. 12-æм хъуыдыйады – ном-
дар Созырыхъо, 15-æм хъуыдыйады ивд æрцыдис номивæгæй уый (ын). 19-æм хъуы- 
дыйады хайыг уæдæ æвдисы, ацы хъуыдыйады мидис æнгом баст кæй у, йæ разæй цы 
хъуыдыйæдтæ ис, уыдонимæ. 1–5-æм хъуыдыйæдты мивдисджытæ-зæгъинæгтæ сты 
ивгъуыд афоны, æххæст хуызы формæйы. 6-æм æмæ 7-æм хъуыдыйæдты фæйнæ иу 
мивдисæджы-зæгъинаджы сты нырыккон афоны формæйы.

8. Фразæты æхсæн бастдзинады хуызтæ: «Нарты Созырыхъо...» (1), «Йæ тыхæн 
æмбал...» (2) – контактон бастдзинад, цæгон, номивæгон (ома номдары бæсты – 
номивæг). «Бахызти сау хъæдмæ» (5), «Сау хъæды астæу æрдуз...» (6) – контактон, 
цæгон (лексикон фæлхаткæнынад)...

9. Тексты функционалон хуыз – таурæгъ.
10. Таурæгъы æвзагон хицæндзинæдтæ: текст æвдисы цауты кæрæдзи фæдыл 

цыд, архайды райхæлд. Ис дзы иу афоны цæуæг архæйдтытæ æмæ кæрæдзи фæдыл 
цæуæг архæйдтытæ. Цауты иу афон æвдисынц мивдисджытæ разынди, сфæнд код-
та; фæрахау-бахау кодта, сæмбæлди; агуры, уарзы æмæ æнд. Цауты цыд кæрæдзи 
фæдыл æвдисынц мивдисджытæ бахызти, æрбаста, фæцæуы; ныхъхъавыди, бацыд, 
сæвæрдта, аласта æмæ æнд.

11. Текст ахæсгæ у дзургæ ныхасы стильмæ. Ууыл дзурæг сты ахæм 
миниуджытæ: æнæххæст хъуыдыйæдтæ, дзырдты фæлхаткæнынад (æнæ ’мбалæй, 



114

сау хъæды, саг, иу лæг, уыцы лæг æмæ æнд.), хуымæтæг ныхасы чи æмбæлы, ахæм 
фразæтæ (де ’зæр хорз уа, кæйонг цæуыс).

12. Тексты ис ахæм нывæфтыд-аивгæнæн мадзæлттæ: а) эпитеттæ: йæ тыхæн 
æмбал, сыгъзæрин саг; æ) экспрессивон дзырдтæ: йе ’намондæн, хардзау фæкасти; 
б) фразеологизмтæ: къæхты бынæй ныуулæфыд, цырагъы рухсæй агуры; в) бирæ- 
нысаниуæгон дзырдтæ: æрхаудтæн, хаугæ (ничи) æркодта; г) хъуыдыйæдты паралле-
лон (æмхуызон) арæзт: «Фысым мын чи фæуыдзæн...», «Фысым дын фæуыдзæни...»; 
гъ) инверси (дзырдты комкоммæ рæнхъæвæрды ивд): «Араст кодта иубон æнæ 
’мбалæй» (Иубон æнæ ’мбалæй араст кодта), «Бахызти сау хъæдмæ» (Сау хъæдмæ 
бахызти) æмæ æнд.

 
Ирон-дыгурон грамматикон хицæндзинæдтæ

Номдарты тасындзæг
Номон чызг кизгæ чызджытæ кизгуттæ
Гуырынон чызджы кизги чызджыты кизгутти

Дæттынон чызгæн кизгæн чызджытæн кизгуттæн

Иртæстон чызгæй кизгæй чызджытæй кизгуттæй

Арæзтон чызгмæ кизгæмæ чызджытæм кизгуттæмæ

Мидæгбынатон – кизги – кизгутти

Æддагбынатон чызгыл кизгæбæл чызджытыл кизгуттæбæл

Цæдисон чызгимæ – чызджытимæ –

Хуызæнон чызгау кизгау чызджытау кизгуттау

Цæсгомон номивджыты тасындзæг
Номон æз мæ æз мæ

Гуырынон мæн мын мæнæн мин

Дæттынон мæнæн мæ мæнæй мæ

Иртæстон мæнæй мæм мæнмæ мæмæ

Арæзтон мæнмæ – – –

Мидæгбынатон – – мæнбæл мæбæл

Æддагбынатон мæныл мыл – –

Цæдисон мæнимæ мемæ мæнау –

Хуызæнон мæнау – – –
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Номон уый йæ е уой –
Гуырынон уый йы уомæн æ
Дæттынон уымæн йын уомæй ин
Иртæстон уымæй æй уомæ си
Арæзтон уымæ йæм уоми имæ
Мидæгбынатон – – уобæл си
Æддагбынатон ууыл (й)ыл – ибæл
Цæдисон уыимæ имæ уоййау –
Хуызæнон уыйау – – –

Номон уыдон – етæ уони сæ

Гуырынон уыдоны сæ уонæн син

Дæттынон уыдонæн сын уонæй сæ

Иртæстон уыдонæй сæ уонæмæ сæмæ

Арæзтон уыдонмæ сæм уонæми си

Мидæгбынатон – – уонæбæл сæбæл

Æддагбынатон уыдоныл сыл – –

Цæдисон уыдонимæ семæ уониау –

Хуызæнон уыдонау – – –

Нымæцонты тасындзæг

Номон иу дыууæ еу дууæ

Гуырынон иуы дыууæйы еуей дууей

Дæттынон иуæн дыууæйæн еуемæн дууемæн

Иртæстон иуæй дыууæйæ еуемæй дууемæй

Арæзтон иумæ дыууæмæ еуемæ дууемæ

Мидæгбынатон – – еуеми дууеми

Æддагбынатон иуыл дыууæйыл еуебæл дууебæл

Цæдисон иуимæ дыууæимæ – –

Хуызæнон иуау дыууæйау еуейау дууейау
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Мивдисджыты ифтындзæг

Æргомон здæхæн 
Нырыккон афон

иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кæнын кæнун кæнæм кæнæн
2 цæсгом кæныс кæнис кæнут кæнетæ
3 цæсгом кæны кæнуй кæнынц кæнунцæ

Ивгъуыд афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кодтон кодтон кодтам кодтан

2 цæсгом кодтай кодтай кодтат кодтайтæ

3 цæсгом кодта кодта кодтой кодтонцæ

Суинаг афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кæндзынæн кæндзæнæн кæндзыстæм кæндзинан

2 цæсгом кæндзынæ кæндзæнæ кæндзыстут кæндзинайтæ

3 цæсгом кæндзæнис кæндзæнæй кæндзысты кæндзæнæнцæ

Бæллиццаг здæхæн
Нырыккон афон

иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кæнин кæнинæ кæниккам кæнианæ

2 цæсгом кæнис кæнисæ кæниккат кæниайтæ

3 цæсгом кæнид кæнидæ кæниккой кæниуонцæ

Ивгъуыд афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кодтаин кодтайнæ кодтаиккам кодтайанæ

2 цæсгом кодтаис кодтайсæ кодтаиккат кодтайайтæ

3 цæсгом кодтаид кодтайдæ кодтаиккой кодтайуонцæ
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Бадзырдон здæхæн
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом кæнон кæнон кæнæм кæнæн

2 цæсгом кæнай кæнай кæнат кæнайтæ

3 цæсгом кæна кæна кæной кæнонцæ

Фæдзæхстон здæхæн
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом – – – –

2 цæсгом кæн кæнæ кæнут кæнетæ 
(кæнтæ)

3 цæсгом кæнæд кæнæ кæнæнт кæнæнтæ

Мивдисæг «уæвын»-ы ифтындзæг 
Æргомон здæхæн 
Нырыккон афон

иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом дæн дæн стæм ан
2 цæсгом дæ дæ стут айтæ
3 цæсгом у æй сты æнцæ

Ивгъуыд афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом уыдтæн адтæн уыдыстæм адтан

2 цæсгом уыдтæ адтæ уыдыстут адтайтæ

3 цæсгом уыдис адтæй уыдысты адтæнцæ

Суинаг афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом уыдзынæн уодзæнæн уыдзыстæм уодзинан

2 цæсгом уыдзынæ уодзæнæ уыдзыстут уодзинайтæ

3 цæсгом уыдзæнис уодзæнæй уыдзысты уодзæнæнцæ
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Бæллиццаг здæхæн
Нырыккон афон

иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом уаин уайнæ уаиккам уайанæ
2 цæсгом уаис уайсæ уаиккат уайайтæ
3 цæсгом уаид уайдæ уаиккой уайонцæ

Ивгъуыд афон
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом уыдаин адтайнæ уыдаиккам адтайанæ

2 цæсгом уыдаис адтайсæ уыдаиккат адтайайтæ

3 цæсгом уыдаид адтайдæ уыдаиккой адтайонцæ

Бадзырдон здæхæн
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом уон уон уæм уæн

2 цæсгом уай уай уат уайтæ

3 цæсгом уа уа уой уонцæ
 

Фæдзæхстон здæхæн
иууон нымæц бирæон нымæц

1 цæсгом – – – –

2 цæсгом у уо ут уотæ

3 цæсгом уæд уæд уæнт уæнтæ
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