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1-аг урок
Райдайæн кълæсты рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

Сæрд æмæ каникултæ. Скъоладзаутæ æмæ ахуыргæнæг

1-аг фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ. Дзуапп раттут фæрстытæн.

               Сæрдыгон бонтæ

Сæрды бонты ’нцад нæ бадтæн.
Быдырмæ-иу арæх уадтæн.
Ме ’ххуысы хай кодтон куысты.
Бузныг мæ нæ сых уыдысты.
Мады бæсты сугтæ хастон. 
Хосгæрдджытæн сихор хастон.
Фестадтæн-иу райсом цырддæр,
Рамарзтон-иу кæрт дæр, уынг дæр.
Хъомгæсмæ ыскъæрдтон хъомтæ, 
Хъæлдзæгæй æрвыстон бонтæ.
Ме ’ххуысы хай кодтон куысты.
Бузныг мæ нæ сых уыдысты.

                                 Куыдзæгты Валодя

● Кæм æрвыста йæ улæфты рæстæг ацы лæппу?
● Лæппу сæрæн у æви зивæггæнаг? Цæмæй бæрæг у?
● Радзурут, сымах та куыд арвыстат уæ сæрдыгон улæфæн бонтæ.

хосгæрдджытæ – хуасæкæрдгутæ сихор – рæфтад
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2-аг фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ.

Уæд ды та?

Ме скъоламæ рæвдз фæуайын,
Хорз кæсын æмæ нымайын.
Уæд ды та?

Урокты лæмбынæг хъусын,
Арæхсгæ фæфыссын, кусын.
Уæд ды та?

Фондз æрбахæссын кæсынæй,
Иннæ ахæм фондз – фыссынæй.
Уæд ды та?

  Куыдзæгты Валодя

● Зæгъут, цы цæстæй кæсы скъоладзау ахуырмæ. Цæмæй бæрæг у?
● Сымах та цавæр бæрæггæнæнтимæ бахызтыстут фæндзæм къласмæ?

3-аг фæлтæрæн. Æмдзæвгæ бакæсут æмæ зæгъут, Бег цæуылнæ ныффыста йæ кон-
тролон куыст. Рафыссут æртæуæнгон дзырдтæ, сбæрæг кæнут хъæлæсонты нымæц 
дзырдты.

  Бег æмæ Тег

Ахуыргæнæг скъоладзаутæн 
Райуæрста контролон куыст. 
Бег куы разынд тæккæ цауддæр:
Иунæг уый нæ радта фыст.

Бафтыдта йæхи уый цæсты, 
Сæр бынмæ æруагъта тынг.
Ахуыргæнæг æм ысмæсты:
Уымæн уый куыд нæ уыд хъыг?

– Бег, цы дæ мæнæн зæгъинаг,
Цæй, кæм ис дæ куыст? – фæрсын.
– Тег мын фæкæны хынцинаг, 
Фæлæ абон у рынчын…

Цæрукъаты Валодя

● Сымахмæ гæсгæ, куыд ахуыр кæны Бег? Цæмæй бæрæг у?
● Сымахыл дæр æрцæуы ахæм цаутæ?

хæлар – лимæн
тынг – хъæбæр
хъыг – гъигæ
рынчын – сæйгæ
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4-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

Ахуыр кæнын, ирон, æз, æвзаг; уарзын, кæсын, чингуытæ, æз; адæймаг, зона, 
мадæлон, хъуамæ, йæ, æвзаг. 

5-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ уæ зæрдыл бадарут, дзырд æвзаг-æн цы нысаниу-
джытæ ис, уый.

Æвзаг: 1. Цъухи медæгæ змæлгæ хай, лæдæруй адæ, архайуй мурти равзуруни.
            2. Информаци дæттуни фæрци адæмæн кæрæдзей лæдæруни фæрæзнæ.

6-æм фæлтæрæн. Фыстæг кæронмæ ахæццæ кæнут. Спайда кæнут сидæнтæй.

Мæ зынаргъ æмбал!
Райдыдта ахуыры аз. Сæрд фæци. Куыд æй арвыстон, уый тыххæй мæ фæнды 

ныффыссын.

2-аг урок
Дзырды хæйттæ фæлхат кæнын 

Æвзаг – нæ царды бындур

Æвзаг у адæмæн сæ кæрæдзийы æмбарыны сæйраг фæрæз. Æвзаджы 
фæрцы адæм кæрæдзийæн хъусын кæнынц сæ хъуыдытæ, сæ бæллицтæ, сæ 
зонындзинæдтæ.

7-æм фæлтæрæн. Бакæсут таурæгъ, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Дзуапп раттут 
фæрстытæн. Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ, цухгонд бынæттæ æххæст кæнгæйæ. Рав-
зарут сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

Хуыцау сфæнд кодта адæмы къордтыл ныддихтæ кæнын, цæмæй хæларæй 
цæрой, кæрæдзи хуыздæр æмбарой. 

Сарæзта номхыгъд æмæ уымæ гæсгæ адæмæн лæвæрдта нæмт...æ: 
уырыссæгтæ, немыцæгтæ, францæгтæ, бердзенæгтæ. Адæмы цинæн кæрон нал 
уыд. Абонæй фæстæмæ сæм нæмттæй дзурдзысты!

Фæстæмæ здæхгæйæ, Хуыцауæн йæ размæ фæци иу гыц...ыл адæмы къорд:
– Хуыцау, ном нын ратт, мах дæумæ куы ’нхъæлмæ касты...тæм.
– Сымах цыдæр талынг адæм стут, кæм уыдыстут нырмæ? Мæ номхыгъды 

ном нал баззад, ацæут æмæ уæ, чи зоны, исчи йæхимæ ...ауадза, – уыди Хуыцауы 
дзуапп.

лæдæрун – æмбарын цъух – дзых
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Æмæ фæцæу...ц æнæном адæм æнкъард æмæ сæргуыбыр...й. Бирæ фæзыл-
дысты бæстæтыл, бирæ фыдæбæттæ бавзæрс...ой, фæлæ сæ сæхимæ ничи бауагъ-
та. 

Афæдзы фæстæ æнæном адæм тынг ныллæгъс...æ кодтой:
– Хуыцау, ном нын ратт, æнæ номæй цæрын тынг зын у зæхх....
Æмæ сын Хуыцау дæр цавæрдæр ном радта. Афтæ алы адæмæн дæр ис 

ном, алчи дæр æй уарзы æмæ аргъ кæны уыцы номæн. Алы адæм дæр дзурынц 
сæ мадæлон æвзаг..., æмæ, дæ мадæлон æвзаг куы нæ зонай, уæд дæм цы номæй 
дзурдзысты?

Таурæгъ

1. Цы бафиппайдтат?
2. Цы сфæнд кодта Хуыцау зæххыл цæрæг адæмæн?
3. Цы загъта Хуыцау, ном кæмæ не ’рхауд, уыцы адæмæн?
4. Цы куырдтой æнæном адæм Хуыцауæй?
5. Дзуапп раттут тексты фæстаг хъуыдыйадæн.

8-æм фæлтæрæн. Æркæсут индоевропæйаг æвзæгты бæласмæ æмæ ранымайут 
æвзæгты къордтæ.

къордтыл ныддихтæ уын – фæкъкъуæрттæ ун нал – нæбал
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9-æм фæлтæрæн. Бакæсут цыбыр хъуыдытæ мадæлон æвзаджы тыххæй. Сбæрæг сын 
кæнут сæ иумæйаг хъуыды æмæ йæ ныффыссут. Бæрæггонд дзырдтæ ратæлмац кæнут 
уырыссаг æвзагмæ.

Мадæлон æвзагмæ былысчъилæй чи кæсы, йæ ахадындзинад 
æмæ, царды цы бынат ахсы, уый чи не ’мбары, æцæгæлон цæстæй 
йæм чи кæсы, уыцы ирон адæймаг канд æвзагæй нæ, фæлæ 
миддунейæ дæр у æдых, мæгуыр, æдзыт æмæ æнæ фидæн. 

Абайты Васо

Райгуырæн бæстæйæн зæрдæйæ уарзæн нæй, дæ адæмы æвзаг куы 
нæ уарзай, уæд. Йæ мадæлон æвзагыл стырзæрдæ адæймаг хъæддаг 
æмæ зианхæссæг у. Йæ адæмы ивгъуыд замантæ, абон æмæ фидæнмæ 
бынтон куыдфæндыйы цæстæй кæй кæсы, йе ’взагыл дæр стырзæрдæ 
уый тыххæй у.

 Константин Паустовский

Адæмы тæккæ стырдæр исбон у се ’взаг! Дзырды мидæг мингай 
азты дæргъы сæмбырд вæййынц æмæ цæрынц адæймаджы хъуыды 
æмæ фæлтæрддзинады æвидигæ хæзнатæ. 

Михаил Шолохов

10-æм фæлтæрæн. Бакæсут уе ’мгæртты ныхæстæ нæ мадæлон æвзаджы тыххæй. 
Сымах та куыд хъуыды кæнут? Цæмæн? Уæ дзуæппыты спайда кæнут ахæм 
конструкцитæй: «мæнмæ гæсгæ…», «æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ…». 

Æвæдза, цæй диссаг у ирон æвзаг! Арвау сыгъдæг мыртæ, хурау 
рухс æмæ хъарм дзырдтæ. Мадæлон æвзаг дæр дæ уый тыххæй хо-
нынц, мады ад кæй кæныс, мадау адджын кæй дæ!

Æз дæн уырыссаг лæппу, фæлæ мын æхсызгон у, 
ирæттимæ иронау кæй дзурын, уый.

Ирон чызджытæ иронау куы нæ фæдзурынц, уæд мын 
уый тынг хъыг вæййы. Хъуамæ зонай дæ адæмы æвзаг. 

11-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр цæстæй кæсы фыссæг мадæлон 
æвзагмæ. Рафыссут текстæй номдартæ, равзарут сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

Цы ис зынаргъдæр, адджындæр мады хъæлæсæй, мады æвзагæй? Уыдон адæй-
магæн йæ райгуырæн бонæй суанг йæ царды кæронмæ æнæсцухæй йемæ вæййынц, йæ 
туджы, йæ сæры магъзы, йæ дадзинты фидар æвæрд сты, фæхицæнгæнæн сын нæй.
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Мады фæлмæн къухты æвнæлдимæ, йæ бахудтимæ фехъусæм æмæ бамбарæм 
не ’взагæн йæ фыццаг ныхæстæ дæр.

Адæймаг йæ цины, йæ зыны сахат фыццагдæр йæ мадмæ бадзуры. Мады 
зæрдæ, мады дзыхы ныхас æвдадзы хос вæййынц йæ хъæбулæн. Раттынц ын ныфс, 
хъару, зонд. Æрбайсафынц ын йæ фæллад, йæ рыст. Мады æвзаг хъусгæйæ, мады 
æвзаг зонгæйæ, кæстæртæ амондджындæр вæййынц.

Хъесаты Валодямæ гæсгæ

12-æм фæлтæрæн. Цыбыртæй ныффыссут уæ ныййарджыты, сыхæгты, хæстæ- 
джыты хъуыдытæ мадæлон æвзаджы тыххæй. Скæнут хатдзæгтæ.

Адæмы зонд æмæ зæрдæмæ фæндаг ссарыны тæккæ хуыздæр æмæ растдæр 
мадзал у уыдонæн се ’взаг базонын. Адæмæн цас арфдæр базонай се ’взаг, уый 
бæрц сын тынгдæр базондзынæ сæ зонд æмæ сæ зæрдæ.

Константин Ушинский

3-аг урок
Номдарты тасындзæг фæлхат кæнын 

Æвзаг – нæ царды бындур

13-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ æмæ сын сбæрæг 
кæнут сæ хауæн æмæ нымæц.

Уынджы бады æрыгон лæппу, йæ къухы магнитофон, хъусы музыкæмæ. 
Æрбацыди зæронд ус, йæ къухы гæххæтты гæбаз. Ракæс-бакæс кæны, 
фæкомкоммæ ис лæппумæ.

– Ирон нæ дæ, мæнæ дзæбæх лæппу?
Лæппу йæм скастис:
– Ирон нæ жони.
– Мæнæ хорз лæппу, афтек кæм ис, уый мын бацамон, хостæ балхæнон. 
Лæппу бахъуыр-хъуыр кодта:
– Я говорю, ирон нæ жони, а она все равно!
Сæ ныхасмæ кулдуарæй рагæпп кодта æрыгон сылгоймаг:
– Кæй агурыс, дзæбæх ус?
– Уæууа, ирон куы дæ. Æмæ мæнæ ацы дзæбæх лæппу дæу нæу?

сыгъдæг – кæдзос
рохуаты – иронхуати
ныхæстæ – дзубандитæ

магъз – хъанз
хъæбул – бæдолæ
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– Мæн у, мæн, – лæппуйы сæр æрсæрфта.
– Æмæ мæм уæдæ куыд ницы дзуры? Æви 

зæронд адæймагмæ дзурын йæ сæрмæ нæ 
хæссы? 

– При чем тут зæронд æви ног? Мах 
бинонтæй иронау ничи дзуры.

– Уырыссагау зонын хорз у, фæлæ нæ 
фыдæлты æвзагыл нæ къух ауигъæм, уый раст 
нæу.

– Уф, цы кадджын дæм кæсынц нæ предкæтæ. Кæд нын Рим кæнæ Грецийы 
предкæтау стыр цивилизаци нæ ныууагътой! Кæй ма хъæуы ирон æвзаг? Хорз у 
æрмæст фынгыл кувынæн.

– Ай цытæ дзурыс! Ирыстоны хор æмæ донæй схъомыл у æмæ йын йæ адæмы 
хъæр ма бамбар! Уæдæ дæ фыртæн дæр дæхæдæг сæнад кодтай йæ мадæлон 
æвзаг! Ницы мæ хъæуы сымахæй!

Журнал «Ногдзау»-æй

● Сымах искуы сæмбæлдыстут ахæм цауыл?

14-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмдзæвгæтæй скъуыддзæгтæ. Бахахх кæнут номдартæ 
æмæ номивджыты бын.

Мæлæн дын нæй, нæ фыдæлты æвзаг, –
Дæ зæронд мад у ацы зæххы къори,
Æмæ куы сæфай (ма зæгъæд ызнаг) –
Дæуимæ сæфы дунейы истори!

                                     Хаджеты Таймураз

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

                                       Хъодзаты Æхсар

15-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды. 
Текстæй рафыссут бæрæггонд номдартæ, сæвæрут сæ бирæон нымæцы дæттынон, 
иртæстон, æддагбынатон хауæнты, дзырдты кæрæттæ хицæн кæнут, афтæмæй.

уынг – гъæунгæ
лæппу – биццеу
рынчын – сæйгæ

уæвгæ – уогæ
схъомыл ис – исгъомбæл æй
æппæт – еугур
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Ирыстонæн йæ сæйраг хъæздыгдзинад, йæ хæзна сты адæм. Ирон адæм 
æнусты дæргъы фæтох кодтой сæрибардзинадыл, сæ мадæлон æвзаг æмæ сæ 
культурæ бахъахъхъæныныл. Афтæмæй æрхæццæ сты абоны онг.

Дæ райгуырæн бæстæйы, дæ адæмы ивгъуыд заманты истори куы нæ зонай, 
уæд зын цæрæн у. 

Ныртæккæ мах цы дунейы цæрæм, уый арæзт æрцыди тынг раджы, стæй бирæ 
фæлтæрты фæллой æмæ зондæй. Йæ æнæкæрон бирæ хъæздыгдзинæдтæй пайда 
кæны алы адæймаг дæр. 

Бзарты Русланмæ гæсгæ

16-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Радзурут, чи yыдысты нæ рагфыдæлтæ. Дзургæйæ 
атасындзæг кæнут бæрæггонд номдартæ иууон æмæ бирæон нымæцты.

Нæ абоны æвзаг у алайнæгты æвзаджы фæдон. Уы-
дон цардысты астæуккаг æнусты, Хъаспийы денджызæй 
Дунайы онг уæрæх быдырты. Ныр дæр ма сæ фæдтæ 
бæрæг сты географион картæйыл. Зæгъæм, цæугæдæттæ 
Дон, Днепр (Дон арф), Днестры (Дон стыр) нæмттæ баз-
задысты уыцы замантæй.

Алайнæгтæй раздæр та не ’взагыл дзырдтой 
скифæгтæ æмæ сæрмæтæгтæ. Уыдон дæр уыцы рæтты 
цардысты, фæлæ алайнæгтæй иу мин азы раздæр.

Не ’взаг арæзт у дыууæ бындурон диалектæй – ирон æмæ дыгурон.
Йе ’взаг хорз чи зона, абон уымæн æнцондæр у уырыссаг, немыцаг æмæ 

æндæр æвзæгтæ базонын дæр.

Исаты Мæхæмæтмæ гæсгæ

17-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмæ сын сæ мидис бамбарын кæнут.

1. Æвзаг – адæмæн сæ кæрæдзи æмбарыны сæйраг фæрæз. 2. Нæ фыдæлтæй 
нын хорзæй цы баззад, уыдон сты ирон æвзаг, ирон фарн æмæ æгъдау. (Цгъойты Х.)

хъахъхъæнын – гъæуай кæнун
афтæмæй – уотемæй 

стæм хатт – ефстагмæ
ныхас – дзубанди
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18-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут аргъау, цыбыртæй йæ ныффыс-
сут. Номдарты бын бахахх кæнут, сбæрæг сын кæнут сæ хауæнтæ. 

Зындгонд немыцаг филолог Якоб Гримм (царди 19-æм æнусы) фыста: «Не 
’взаг у нæ истори дæр». 

4-æм урок
Хъуыдыйады тыххæй рацыд æрмæг фæлхат кæнын 

Райгуырæн бæстæ 

19-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Сбæрæг кæнут 
хъуыдыйæдты хуыз загъды нысанмæ гæсгæ. 

Мæйрухс æхсæвтæ,
Цъæххъулон уалдзæг,
Кæрон уын ма уа!
Саби ныдздзуры:
«Нæ Иры бæстæ –
Мæ дыууæ цæсты,
Мæ уды гага!»

                Баситы Мысост

● Цæимæ бары поэт йæ Райгуырæн бæстæ?
● Куыд уæм кæсы, цы у Райгуырæн бæстæ?
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20-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ, дзырдты цухгонд кæрæттæ æвæргæйæ. 
Бамбарын кæнут æмбисæндты мидис.

1. Æнахуыр бæсты æлдар… дæр зын цæрæн у. 2. Дард бæлццон йæ райгуырæн 
бæстæм куы ’рæфты, уæд ног райгуырæг… вæййы. 3. Нарт-иу, сæхи уæзæг… чи 
нæ райгуырдис, уый сæхицæй нæ хуыдтой. 4. Йæ райгуырæн бæсты чи нæ цæры, 
уый цард... ад нæ зоны. 5. Райгуырæн бæстæ у мад… адджын.

21-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ, кæм хъæуы, уым кæрæт-
тæ ивгæйæ, æмæ сæ ныффыссут. Хъуыдыйæдты сæйраг уæнгты бын бахахх кæнут.

1. Мах, кълас, фондз, ахуыр кæнын.
2. Мæскуы, нæ, сæйраг, горæт, Райгуырæн, у, бæстæ.
3. Кавказ, ис, хæхтæ, бирæ, алыхуызон, цæрæгойтæ, хъæддаг.
4. Рындз, комы, иу, сæр, мæсыг, рагон, лæууы.

22-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты 
хуызтæ загъды нысанмæ гæсгæ. Сбæрæг кæнут, бæрæггонд дзырдтæ цавæр ныхасы 
хæйттæ сты, уый.

Рæсугъд у Куырттаты ком! Никæй зæрдæ бакомдзæн фæрæт сисын уымæн 
йæ арвæмбæрзонд тар хъæдтæм, никæй зæрдæ бакомдзæн йæ цæвæг ауадзын уый 
дидинæгджын уыгæрдæнтыл. Кæнæ йæхи кæцы дон абардзæн Фыййагдоныл?

Комы фæцæйцу, уæд кæм къудзийы бынæй тæппуд тæрхъус рагæпп кæны 
æмæ фæцæйлидзы, кæм урс-сау хъулон гæркъæраг дæ сæрты атæхы. Уæлдæфы та 
иудадзыг зæлланг кæны цъиуты рæсугъд зард. 

Æниу-ма скæс уалæ хъæды сæрмæ: дзæбидырты дзуг дзы хизы. Уым 
фалдæр бацу, уæд дзы фендзынæ уæздан сагты дзугтæ дæр.

Æмæ цынæ фос, цынæ сырд, цынæ маргъ ис ацы алæмæты райдзаст æмæ 
хъæздыг комы!

Саламты Алиханмæ гæсгæ

23-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сæ кæрæтты цавæр æрхæцæн нысæнттæ 
хъæуы? Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ сæ ныффыссут.

1. Ды кæм райгуырдтæ 2. Дæ мыггаг кæмæй у 3. Дæ фыд æмæ дæ мады нæмттæ 
цы хуыйнынц 4. Ис дын баба æмæ нана æви нæ 5. Сæ нæмттæ куыд сты 6. Кæцы 
къласы ахуыр кæныс 7. Цал æвзаджы ахуыр кæныс. 

● Дзуæппытæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ цавæртæ сты?

24-æм фæлтæрæн. Дзырдтæм разæфтуан ны- æфтаут, афтæмæй сæ рафыссут. Зæгъут, 
разæфтуан ны-йы фæстæ уидаджы фыццаг æмхъæлæсон дывæр кæд кæны æмæ кæд 
нæ кæны, уый.
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Бырын, хъæбæр кæнын, къуырын, æлвисын, змæнтын, фидын, сидын, 
æвдисын, дасын, хъæр кæнын, æмбæхсын.

Уæлæмхасæн æрмæг 

25-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут радзырд, комкоммæ ныхас хъæугæ хъæлæсы уагæй 
хицæнгæнгæйæ. Дзуапп раттут фæрстытæн. 

Фыдæлты уæзæг

Лæууын Уæллагкомы, Цырухсы бæрзондыл. Хусса-
ры сойджын кæрдæгыл иуæрдыгæй фысты дзуг апырх 
ис, иннæрдыгæй – хъомрæгъау. Кæсын мæ рагфыдæлты 
гæнахы хæлддзæгтæм. Фæрсын хъуына æмбæрзт сау 
къæйдуры:

– Зæгъ-ма мын, мæнæ дур, цымæ дæу чи фылдæр 
уарзта – мæ фыды фыд æви æз?

– Дæ фыды фыд мæ дæлæ арф комы бынæй ардæм 
схаста. Мæ тигъджын фæрстæ мын йæ дæрзæг армæй 
ныллæгъз кодта. 

Фæрсын бæркаддæттæг быдыры:
– О, мæнæ сойджын быдыр, цымæ дæу та чи фылдæр 

уарзта – мæ фыд æви æз?
– Дæ фыд мæ тугцъирæй байста. Мæгуыр зæхкусæг 

адæмæн мæ байуæрста, æмæ сын æз амонды хос 
фестадтæн.

Ручъы æфцæгæй балцы рараст дæн. Слæууыдтæн нæ горæты сæрмæ 
Гæмæхсæр хохы цъуппыл æмæ сидын, мæ мадау кæй уарзын, уыцы Ирыстонмæ:

– Уæ, мæ рæсугъд, мæ уарзон Ир, дæу та чи фылдæр уарзта? Мæ хистæр 
æдзард æфсымæр æви æз?!

– Де ’фсымæр мæн амондæн радта йæ цард. Ды дæр у де ’фсымæр, дæ фыд 
æмæ дæ дадайы аккаг гуырд. Уыдонау уарз дæ райгуырæн бæстæ!

Айларты Черменмæ гæсгæ

● Кæй номæй цæуы ныхас тексты?
● Кæй фарста тексты сæйраг архайæг?
● Цавæр дзуапп ын радтой дур, быдыр, Ирыс- 

тон? Бакæсут уыцы бынæттæ. Бамбарын 
сæ кæнут.

● Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды.
● Зæгъут, цæмæй у ацы радзырд аргъауы хуызæн.

йе ’ккой – æ рагъи
хъахъхъæнæг – гъæуайгæнæг
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26-æм фæлтæрæн. 25-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут дур, быдыр æмæ Ирыстоны 
дзуæппытæ. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуызтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ. Бахахх 
кæнут номдартæ иугай хæххытæй, мивдисджытæ та − дыгай хæххытæй.

27-æм фæлтæрæн. 25-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут бæрæггонд дзырдтæ, 
сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ сты, уый. Атасындзæг сæ кæнут. 

28-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Æрхъуыды йын 
кæнут сæргонд. Йæ мидис ын радзурут хи ныхæстæй.

Ирон адæмæн ис æртæхуызон – урс-сырх-бур – тырыса. Ацы хуы…тæ сты уд-
варны сыгъдæгдзинад (урс хуыз), хæстон æхсар (сырх хуыз), фарн æмæ бæркады (бур 
хуыз) нысантæ.

Нæ тырысайы хуы…тæ æмæ символты æмбарынæдтæ баст сты фыдæлтыккон 
ирон (скифаг æмæ алайнаг) æхсæнады арæзтимæ. Уый дих кодта æртæ социалон 
къордыл: æфсæддон аристократи (уæздæттæ), кувæг адæм (дзуары лæгтæ) æмæ 
хуымæтæг цæр...ытæ (фосдарджытæ æмæ зæхкусджытæ).

Фыццаг къордæн йæ дзаумайон символ уыди цирхъ кæнæ арц, дыккаг къор-
дæн – къус, æртыккагæн – гутон æфсондзимæ. Скифæгты уырнынадмæ гæсгæ, 
уыдон æрхаудысты а...вæй. Скифæгтау, Нартæ дæр дих кодтой æртæ мыг…агыл: 
Æхсæртæггатæ (хæстонтæ), Алæгатæ (дзуары лæгтæ) æмæ Борæтæ (хъæздыг адæм). 
Фыццаг къордмæ хаудысты Уырызмæг, Хæмыц, Батрадз, Сырдон. Дыккаг къорды 
уæнгтæ æххæст кодтой Нарты æгъдæуттæ, сæ иумæйаг хæдзары æвæрд уыдис къус – 
Уацамонгæ. Борæтæ та уыдысты Нарты бæркад æмæ фарн хъахъхъæнджытæ.

Гаглойты Юримæ гæсгæ

● Цы нысан кæнынц ирон тырысайы хуызтæ?
● Цал æмæ цавæр къордтыл дих кодта скифæгты æхсæнад?
● Нартæ цал мыггаджы уыдысты?

Синтаксис æмæ пунктуаци

5-æм урок
Синтаксис æмæ пунктуацийы æмбарынад

Æрдзы мидæг алцыдæр рæсугъд у

29-æм фæлтæрæн. Нывтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут фæйнæ хъуыдыйады. Ныффыс-
сут сæ уæ тетрæдты æмæ зæгъут, цæмæй арæзт сты уæ хъуыдыйæдтæ? Цавæр ныхасы 
хæйттæ æмбæлынц уæ хъуыдыйæдты?
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Синтаксис у грамматикæйы хай. Ахуыр кæны, хъуыдыйады мидæг 
дзырдты æхсæн цы ахастдзинæдтæ æмæ бастдзинæдтæ ис, уыдон, уыимæ – 
хъуыдыйæдтæн сæ конд, сæ хуызтæ.

Синтаксис – бердзенаг дзырд, нысан кæны «сарæзт».

30-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Бæрæггонд 
хъуыдыйæдтæй рафыссут иу номдар æмæ иу мивдисæг семæ баст дзырдтимæ.

Дуне срухс кæнынæн Хуыцау сфæлдыста дыууæ къорийы. Иу дзы хъуамæ ар-
выл уыдаид боныгон, иннæ та – æхсæвыгон. Дыууæ къорийæ алкæй дæр фæндыди 
боны цырагъ уæвын – уæд зæххыл уыдаид кадджындæр. Сæ хъаст бахастой 
Хуыцаумæ. «Ахсæв дыууæйæ дæр бафынæй кæнут. Æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ 
куы хицæн кæной, уыцы сахат уæ арвгæрон раздæр чи фæзына, уый уыдзæни 
боны рухсдæттæг, иннæ та – æхсæвы», – загъта сын уый.

Къоритæй иу схуыссыди фæлмæн пакъуы базыл, иннæ та йæ быны сындзытæ 
бакодта. Фыццаг къори хуыссæгæй бафсæст, рог æмæ тыхджынæй ссыди ар-
выл æмæ дунетыл тауын байдыдта йæ хъарм тынтæ.

Æрæджиау райхъал ис иннæ къори дæр. Скасти арвмæ æмæ федта йемæ 
ерысгæнæджы. Фефсæрмы, афæлурс æмæ йæ цæсгом нал бахъæцыд арвмæ 
ссæуын. Æрмæст, фыццаг къори хæхты фæстæ куы фæаууон ис, уæд уый дæр ссы-
ди арвыл æмæ акасти дунемæ ризгæ тынтæй. Уæдæй фæстæмæ арвыл кæрæдзи 
ивынц Хур æмæ Мæй.

Таурæгъ
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31-аг фæлтæрæн. Бакæсут уыци-уыцитæ. Базонут сæ. Рафыссут сæ, хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

1. Доны бын ныббыры
Хи цынайы хорз
Кæсæгты ныхъуыры –
Афтæ кæны … .

2. Нæу цыма фыдгæнæг
Уыйау йæхи дары
Афтæмæй нæ уадзы
Иунæг карк хæдзары.

Пунктуаци у æвзагзонынады хай, ахуыр кæны æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

32-аг фæлтæрæн. Саразут дзырдтæ схемæтæм гæсгæ. Æрхъуыды кæнут æмæ ныф-
фыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

33-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæй саразут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. 
Ныффыссут æй уæ тетрæдты.

Акастæн фæстæмæ æмæ сагъдауæй баззадтæн: мæ акомкоммæ лæууыди домбай.
Мæ фæллад уадзынмæ æрбадтæн змæст доны былыл.
Мæнæй аходæн скæнынмæ кæй хъавыди, уый бамбæрстон.
Æвиппайды мæ хъустыл ауади цыдæр уынæр.
Комкоммæ мæм æрбацæуы.
Бахстон æй.
Мæ хæцæнгарз ифтыгъд уыдис.
Мæстыйæ мыл йæхи рауагъта.
Фæлæ йæ мæ цæф æрмæст смæсты кодта.
Куыд фæзылдтæн, афтæ мæ размæ комхæлиуæй ауыдтон кæфхъуындары …
Лидзыны фæнд скодтон.

Э. Распэмæ гæсгæ

● Зæгъут, хъуыдыйæдтæ цæй руаджы баст сты кæрæдзиимæ, уый.

найын – æртайун
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6-æм урок
Дзырдбаст

34-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Сымахмæ гæсгæ, предмет 
бæлвырддæрæй дзырдтæ æвдисынц æви дзырдбæстытæ? Цæмæн?

1. Æрдз, дзæбидыр, тæрхъус, кæрдзын, бинонтæ.
2. Фæззыгон æрдз, сæрыстыр дзæбидыр, тæппуд тæрхъус, нартхоры кæрдзын, 

æнгом бинонтæ.

Дзырдбаст конд у дыууæ кæнæ фылдæр сæрмагонд дзырдæй. Иу дзы у 
сæйраг, иннæ – дæлбар.

35-æм фæлтæрæн. Нывтæй пайда кæнгæйæ, ныффыссут лæвæрд сæйраг дзырдтæ сæ 
дæлбар дзырдтимæ.

     Ленк кæнынц (кæм?)                    (Цæй?) лæппын                              (Цавæр?) арв

Фарст цы дзырдæй лæвæрд фæцæуы дзырдбасты, уый хуыйны сæйраг 
дзырд.

Фарст цы дзырдмæ фæхауы дзырдбасты, уый та хуыйны дæлбар дзырд.

36-æм фæлтæрæн. Фæрстыты фæрцы сбæрæг кæнут сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.
Сæйраг дзырдты бын иу хахх бакæнут, дæлбар дзырдты бын – дыууæ хаххы. Рафыссут 
дзырдбæстытæ.

Сæрджын саг, хохы цъупп, хъæдын къус, сыхаг хъæу, чиныджы цъар, иттæг хорз, 
тынг бæрзонд, доныл кас.

Дзырдбæстыты мидæг дзырдтæ баст цæуынц куыд сæ мидисмæ гæсгæ (хорз 
чиныг), афтæ грамматикон æгъдауæй дæр (мадæн  (дæт. х.) æххуыс кæнын).

2
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37-æм фæлтæрæн. Рафыссут лæвæрд дзырдбæстытæ дыууæ къордæй: фыццаг 
къорды – æрмæст сæ мидисмæ гæсгæ баст дзырдтæ, дыккаг къорды – грамматикон 
æгъдауæй баст дзырдтæ. 

Цæттæ кæнын концертмæ, цæуын автобусы, бацамонын рæдыд, æфсымæрыл мæт 
кæнын, базонгæ кæнын ахуыргæнинæгтимæ, зын хынцинаг, фæлмæн бумбули.

38-æм фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Скæнут ын пълан æмæ йæ уымæ гæсгæ хи 
ныхæстæй радзурут. Дзуапп раттут фæрстытæн. 

Арвы дидинджытæ

Арвыл стъалытæ судзынц. Уыдон стъалытæ не сты, сырх дидинджытæ сты. 
Кæддæр сæ мæ дада ныссагъта, цæмæй мын арв уа рæсугъддæр, райдзастдæр. 

Арвы стъалытæ дидинджытæ дæр не сты. Уыдон нæртон адæмы артдзæстæй 
фæхауæг цæхæртæ сты. Иу фыдзæрдæ лæг Æрфæн сæ æрæмбырд кодта. Йæ гол-
ладжы сæ нывгæдта æмæ сæ йе ’ккойы сæхимæ фæцæйхаста. Голладжы бын ба-
сыгъд, æмæ цæхæртæ фæндагыл фæкалдысты. Йæ фæд абон дæр ма бæрæг 
дары. Хуыйны Æрфæны фæд. Иу изæр дæ цæст арвыл ахæсс æмæ йæ дæхæдæг 
фендзынæ. 

Айларты Чермен

● Фыссæг цæимæ бары стъалытæ?
● Цавæр нæмттæ сæвæрдзæнис йе стъалытыл?
● Куыд æмбарут фæстаг хъуыдыйады мидис?
● Текстæй рафыссут авд дзырдбасты. Куыд баст сты дзырдтæ уыцы дзырдбæс-
   тыты?
● Сæйраг дзырдтæ цавæр ныхасы хайæ загъд сты?

Дзырдбасты мидæг сæйраг дзырд загъд вæййы номдарæй, мивдисæгæй æмæ 
фæрсдзырдæй.

Дзырдбаст æвзарыны фæтк

1. Раттут фарст, сбæрæг кæнут сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.
2. Сæйраг дзырд цавæр ныхасы хайæ загъд у?
3. Дæлбар дзырд цавæр ныхасы хайæ загъд у?
Х у ы з æ г : ирд стъалытæ.
Дзургæйæ: дзырдбаст ирд стъалытæ-йы сæйраг дзырд у стъалытæ, ирд – дæлбар 

дзырд. Сæйраг дзырд загъд у номдарæй, дæлбар дзырд та – миногонæй.
                        цавæр?

Фысгæйæ: ирд стъалытæ – миногон + номдар 
Х

не сты – нæ ’нцæ
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39-æм фæлтæрæн. Бакæсут базон-базон æмæ йын раттут дзуапп. Рафыссут текстæй 
дыууæ дзырдбасты æмæ сæ равзарут схемæмæ гæсгæ.

Цæмæн афтæ у?

Хъæды мидæг ис дыууæ æрдузы. Хизынц дзы дыууæ бæхы. Сæ иуæн йæ 
къæдзил у цыбыр лыггонд, иннæмæн та даргъ къæдзил ис. Дыууæ æрдузæй иуы ис 
фылдæр кæрдæг, цы бæх дзы хизы, уый та у мæллæгдæр. Иннæ æрдузы кæрдæг у 
тæнæгдæр, цы бæх дзы хизы, уый та у нарддæр. 

Кæцы æрдузы ис фылдæр кæрдæг æмæ кæцы бæх у мæллæгдæр? Цæмæн аф-
тæ у?

Текъойты Иван

Дзырд мæллæгдæр равзарут дзырды хæйттæм гæсгæ.

40-æм фæлтæрæн. Ныффыссут дзырдбæстытæ мивдисджытимæ æлхæнын, худын, 
барвитын, ссудзын, бадын; равзарут сæ схемæмæ гæсгæ.

41-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут, тексты сæйраг хъуыды кæцы хъуы-
дыйады загъд у, уый. Рафыссут æй, равзарут æй хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. 
Бæрæггонд хъуыдыйадæй рафыссут дзырдбæстытæ, равзарут сæ. 

Адæймаг бацыдис денджызы былмæ. Лæгъз, æмдымбыл дуртæ йæ дисы 
бафтыдтой, æмæ йæ бафæндыди йæхи къухæй ахæмтæ саразын. Айнæджы 
кæрдих равзæрста æмæ йæ ныццавта стыр дзæбугæй. Кæрдихыл алырдæм азгъорд-
той дæсгай зыхъхъыртæ. Райста дыккаг кæрдих, ныццавта та йæ, æмæ та уый дæр 
ныммур ис. Æмæ уæд Адæймаг бафарста:

– Денджыз, дæуæн дæ дуртæ цæмæн сты рæсугъд æмæ лæгъз?
Æмæ йын дзуапп радта денджыз:
– Ды цæвгæ кæныс, æз та – узæлгæ… 

      Таурæгъæй

мæллæг –  фудхуз зивæггæнаг – зийнадæгæнагæ стут – айтæ
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7-æм урок
Хъуыдыйад

42-аг фæлтæрæн. Бакæсут æртæ рæнхъы лæвæрд æвзагон иуæгтæ. Куыд уæм кæсы, 
кæцы рæнхъы æвдыст цæуынц æххæст хъуыдытæ?

1. Дон, æртæх, райсом, денджыз.
2. Доны къус, сæууон æртæх, хорз райсом, æнæкæрон денджыз.
3. Цард доны къусæй уæлдай нæу. Сæууон æртæх æрттивы райсомы хуры 

тынтæм. «Хорз райсомтæ уыл кæнæд!», – загъта нын зæронд ус. Æнæкæрон ден-
джыз айдæнау тæмæнтæ калы сыгъзæрин хуры тынтæм.

Æххæст хъуыды чи æвдисы, ахæм дзырд кæнæ кæрæдзиуыл грамматикон 
æгъдауæй æмæ хъæлæсы уагæй баст дзырдты къорд хонæм хъуыдыйад.

Дзургæйæ хъуыдыйады æххæстдзинад æвдыст æрцæуы хъæлæсы уагæй, 
фысгæйæ та – æрхæцæн нысæнттæй (стъæлфæй, фарсты нысанæй, хъæры 
нысанæй).

43-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст, дзырдтæ цухгонд дамгъæтæй æххæстгæнгæйæ. 
Хъæугæ бынæтты æвæрут стъæлф. Иу хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм 
гæсгæ, скæнут ын схемæ. 

Хæхбæсты æрдз у тынг рæ...угъд уым цыма хур 
зæхмæ хæстæгдæр вæй...ы, стъалытæ ирд...æрæй 
ферт...ивынц дардмæ фæхъуысы дымгæйы хъæлдзæг 
зарын, æхсæрдзæнты хъазт адæймаджы зæрдæ цин 
кæны æрдзы рæсугъ...дзинадæй.  

● Цæуыл цæуы ныхас тексты?
● Цы ферттивы ирддæрæй?
● Цæй зарын фæхъуысы?
● Цæуыл фæцин кæны адæймаг?

44-æм фæлтæрæн. Бакæсут радзырд рольтæм гæсгæ. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг 
хъуыды. Рафыссут æртыккаг абзац, хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Дзуапп раттут 
фæрстытæн. 

Бал хæрисимæ иу ран æрзадис. Хæрисы хъыгдарæг нæ уыд, æмæ уайтагъд ар-
выл сæмбæлд. Балыл та æдзух бадтысты сывæллæттæ æмæ йын йæ къалиутæ ныс-
састой. Иу бон хæрис бæлас бал бæласмæ дзуры:

– Æз мæ къабæзтæ фæйнæрдæм ауагътон, мæ сæр арвыл æнцайы. Ды та? Дæ 
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цæнгтæ – саст. Дæ сæр – гуыбыр, хур дæ сыхырнайау 
кæсы.

– Дæ бонæй уай, цæуы…нæ худай, – дзуры бал 
бæлас, – дæу ни…ы мæт ис, фæлæ мæнæн мæ дыргъ 
зæрдæйы рухс у. Мæ цæнгтæ саст, мæ сæр гуыбыр 
уымæн сты, æмæ мыл дыргъ вæ…йы, ды та донмарæны 
къодах йед…æмæ ни…æмæн бæ…зыс.

● Цавæр уавæрты рæзыдысты дыууæ бæласы?
● Цавæр быцæу æрцыди се ’хсæн?
● Чи сæ у раст? Цæмæн?
● Куыд уæм кæсы, ацы бæлæсты миниуджытæ адæй-

магмæ дæр вæййы?

45-æм фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр радзырд Ирыстоны æрдзы тыххæй. Раттут ын 
сæргонд. Фæнысан кæнут номдартæ æмæ мивдисджытæ.

С п а й д а  к æ н у т  л æ в æ р д  д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ й :
Цъæх арв, сойджын кæрдæг, хæххон уæлдæф, хæхтæ, цæугæдæттæ.

8-æм урок
Хъуыдыйады хуызтæ загъды нысанмæ æмæ интонацимæ гæсгæ

Фæззæг

46-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ? Цы 
бафиппайдтат?

1. Хъæддаг бал, цæмæн дæ маст? 2. Хъæлдзæг у чысыл хæххон дон. 3. Æн-
гуырдар-дзывылдар, кæм хæтыс зымæг? (Къоста) 4. Гъей, тæхуды! Цы рæсугъд у 
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æрдз, цы фæлмæн у кæрдæг! (Гафез) 5. Ай цавæр диссаг уа? 6. Сауцъиу йæ базыртæ 
мæсты цагъд бакодта. 7. Цæмæн бабын кодтай мыдыбындзы? Фæллойуарзаг мыды-
бындзы! (Чеджемты Геор) 8. Фест райсомæй лæгау, ныхс сапонæй дæхи. (Къоста)

Загъды нысанмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ вæййынц таурæгъон, фарстон æмæ 
разæнгардгæнæн.

Таурæгъон хъуыдыйады фидаргонд кæнæ æппæрццæггонд цæуы исты цауы, 
фæзынды, хабары тыххæй хъусынгæнинаг. Зæгъæм: Фæззæг ралæууыд. Фæззæг 
нæма фæцис.

Фарстон хъуыдыйæдты вæййы фарст – уый лæвæрд цæуы исты базоныны 
тыххæй. Зæгъæм: О къæбыла, чи дæ расырдта? (Хъайтыхъты Геор)

Исты архайд бакæнынмæ разæнгарддзинад кæм вæййы, ахæм хъуыды- 
йад хуыйны разæнгардгæнæн. Зæгъæм: Фесæф, фесæф, цард, сау лæппуимæ!  
(Къоста)

47-æм фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Рафыссут дыууæ таурæгъон хъуыдыйады, сара-
зут сæ  разæнгардгæнæн æмæ фарстон хъуыдыйæдтæ. 

 Фæззæджы ахорæнтæ

Хъулон-мулон фæззæг æрбалæууыд. Бур-бурид хуызæй 
æрттивынц кæрдинаг хуымтæ, уыгæрдæнтæ. Хъæд фæхъулæттæ 
ис алыхуызон ахорæнтæй. Бæрзонд хæхтæ сæ урс зачъетæ 
æруагътой бæрзонд фæтæнтæм. 

Йæ хуыз нæ ивы æрмæст тарбын кæрдæгхуыз нæзы хъæд. 
Сæууон æртæх хъазы фæззыгон хуры тынтæм.

Беджызаты Чермен

● Цæмæн у фæззæг хъулон-мулон?
● Текстмæ гæсгæ радзурут, фæззæджы цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы æрдзы, уый.

48-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуыз загъ-
ды нысанмæ гæсгæ.

  Зæрватыкк дзуры дæумæ

Ды мæм дæ дурæхсæнæй хъавыс.
Фæлæуу!
Мæ зард мын аскъуынынмæ хъавыс.
Фæлæуу!

уыгæрдæн  – игуæрдæн ахорæнтæ – хуарæнтæ
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Хатыр, дæ карз тæрхоны размæ –
Фæлæуу! –
Ды байхъус иу чысыл ныхасмæ.
Фæлæуу!
Мæ ахстон рудзынджы хæдсæрмæ, –
Уыныс.
Мæ цъиутæм зилын бон-изæрмæ, –
Уыныс.
Къæвдайæ, хурæй æз фæтæхын, –
Уыныс.
Сæ цин – æз дзагармæй куы здæхын, –
Уыныс.
Уæд сын сæ дарæджы куыд марыс?
Цæмæн?
Æви дæ истæмæй хъыгдарын?
Цæмæй?
Æз фенын, бæлæстæ фæсæттыс.
Цæмæн?
Уынын, сæ цъæрттæ сын æхсæдыс.
Цæмæн?
Зæгъæм, дæхи дын исчи ’рнадта. 
Уæд та? 
Кæнæ дæм дурæхсæн ныддардта.
Уæд та?
Æз дæ мæ хæларыл нымадтон. 
Ды та?

           Уырымты Петка

● Кæмæн уайдзæф кæны зæрватыкк? Цавæр миты тыххæй? Бакæсут уыцы бы-
   нæттæ æмдзæвгæйы.

49-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Зæгъут, цавæр хицæндзинæдтæ 
бафиппайдтат.

Рагъдзар æстъегъуй.
Цъахтæ сау хъæппæлти
Уасунцæ тегъæй.
Дæллæй ба тъæпæни
Фæззæг идзулуй,
Фæсали хъæпæни
Байраг æвдулуй.

        Скъодтати Эльбрус

дурæхсæн – цъеуæхсæн
иу чысыл – еу минкъий
хъыгдарын – гъигæ дарун
науæд – кенæ
хæлар – лимæн
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50-æм фæлтæрæн. Райдайæнмæ гæсгæ радзырд кæронмæ ныффыссут. Спайда кæнут 
таурæгъон, разæнгардгæнæн æмæ фарстон хъуыдыйæдтæй.

Фæззæг. Æрхæццæ ис хурæн йæ балцы кæрон. Тагъд хæхты фале фæуыдзæн. 
Раст уыцы рæстæг нæ сыхы лæппутæ Сослан, Мысост æмæ Чермен кæсаг ахсынмæ 
ацыдысты. Цæугæдоны былыл сарæзтой чысыл хæдзаргонд.

9-æм урок
Хъуыдыйады уæнгтæ. Сæйраг уæнгтæ

Фæззæг

51-аг фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут цалдæр хъуыдыйады. Иу дзы 
ныффыссут æмæ йæ равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Зæгъут, цал хъуыдыйады 
уæнгæй конд у. Кæцы уæнгтæ сты сæйраг? Цæмæн?

Хъуыдыйады мидæг исты фæрстытæн дзуапп цы дзырдтæ кæнæ дзырдты 
къордтæ фæдæттынц, уыдон хонæм хъуыдыйады уæнгтæ.

Хъуыдыйады уæнгтæ дих кæнынц дыууæ къордыл: сæйраг æмæ фæрссаг.
Сæйраг уæнгтæ сты сæйрат æмæ зæгъинаг. Сæйрат арæхдæр загъд æрцæуы 

номдарæй æмæ номивæгæй: Адæм быдыры кусынц. Уыдон сты зæрдæрухс. 
Зæгъинаг арæхдæр загъд æрцæуы мивдисæгæй. Доныл цæуынц наутæ. 

Сæйрат æмæ зæгъинаг сты хъуыдыйады бындур, уымæн æмæ йын 
æвдисынц йæ сæйраг хъуыды æмæ æнæ фæрссаг уæнгтæй дæр сæхæдæг 
вæййынц хъуыдыйад. З æ г ъ æ м :  Араст ис Сослан бæрзонд хохы сæрмæ. 
Араст ис Сослан.

Араст ис Сослан – сæйраг уæнгтæ. Бæрзонд хохы сæрмæ – фæрссаг уæнгтæ.
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52-аг фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Бæрæггонд хъуыдыйæдтæ рафыссут, равзарут сæ 
хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ; сбæрæг кæнут сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.

Тæхынц хърихъуппытæ

Тæхынц та хърихъуппытæ, тæхынц. Фæззæг. Лæмæгъ хур фæлгæсы 
зæхмæ. Кæцæйдæр райхъуысти хърихъуппыты уасын. Æз сæ агурын арвыл. 
Ссардтон сæ. Мæргъты дыууæ халы баиу сты æмæ уæззаугай тæхынц.

Бæрæг у, тынг кæй бафæлладысты. Фæлæ тæхынц размæ. Хуссармæ. 
Хърихъуппытæ, хърихъуппытæ! Уазалæй фæлидзут хъарм бæстæмæ. Фæлæ 

уæддæр цы зæрдæйæ тæхут алы аз уæ райгуырæн бæстæйæ, цы зæрдæйæ?

         Хъарадзауты Юримæ гæсгæ

● Зæгъут, цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис æрдзы мидæг.

53-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæй саразут текст, сбæрæг ын кæнут йæ темæ. Æр-
хъуыды йын кæнут сæргонд. Равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ 2-аг, 3-аг, 4-æм 
хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут сæйраг уæнгты бын.

1) Уæлдай уазалдæр вæййы райсомæй раджы.
2) Дыргъдоны бæлæсты сыфтæртæ ранæй-рæтты бур кæнын байдайынц.
3) Сентябры фæстаг бонты фæуазал вæййы.
4) Хуымтæ чысылгай сафтид вæййынц. 
5) Бур кæрдæг йæ мидбынаты æркуывта зæхмæ, цыма мит куры, уыйау.

54-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ.

      Салам

Бур быдырты сæрмæ балæй
Мæргътæ хуссармæ тæхынц.
Хъазæн обауæй сæм уалæй
Хъæлдзæг сабитæ кæсынц.

Æмæ уарзонæй сæ къухтæ 
Тилынц бæлццæтты фæдыл:
«Афæндараст ут рæсугъдæй,
Макуы сæмбæлут зынтыл. 

Раттут-иу нæ дард æмгæрттæн
Мах æфсымæрон салам.
Радзурут сын, хорз хæлæрттæ
Уыдонæн кæй ис, кæ, ам!»

                          Тыджыты Юри

сырддонцъиутæ – æхсæрæцъеутæ
сыл – сæбæл
къаддæр – минкъийдæр
æхсæрæгтæ – æхсæрсæттæгутæ
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● Сабитæ мæргътæм цавæр цæстæй кæсынц?
● Цавæр зындзинæдтæ æнхъæлмæ кæсы мæргътæм?
● Æртыккаг цæджындзы мидис бахъуыды кæнут. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты
   хуыз загъды нысанмæ гæсгæ.

55-æм фæлтæрæн. Базонут уыци-уыцитæ. Рафыссут сæ, бахахх кæнут хъуыдыйады 
сæйраг уæнгты бын.  

1. Æнæ дуар, æнæ рудзынг, афтæмæй – йедзаг. 2. Рæсугъд чызг йæхæдæг 
зæххы бын ис, йæ дзыкку та – уынджы. 3. Уырызмæгыл – фондзыссæдз хæдоны. 
4. Мæ дарæс мын чи фæласы, уый йæ цæссыг фæкалы. 5. Хъал у хъулæттæ 
хæдонæй, дзаг у æппытæ æмæ сырх донæй. Мах æй тæбæгъы æркæрдæм.

10-æм урок
Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. Æххæстгæнæн

Цæрæгойтæ – нæ хуыздæр хæлæрттæ

56-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Цæрæгойты цавæр миниуджытыл дзурæг 
сты? Ссарут хъуыдыйæдты фæрссаг уæнгтæ.

1. Хæрæгыл бæхы уаргъ ничи æвæры. 2. Хорз куыдз лæгæн æмбал у. 3. Бирæгъ 
артæй тæрсы. 5. Арс йæ холы æмбыдæй хæры. 6. Бирæ бындзытæ кæм ис, мыд дæр 
уым ис.

Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ сты: æххæстгæнæн, бæрæггæнæн, фада-
тон дзырдтæ. Уыдон æмбарын кæнынц куыд сæйраг уæнгты, афтæ фæрссаг 
уæнгты дæр. З æ г ъ æ м :  Куыдз дæр йæхи дуармæ тыхджын у. (Йæхи, дуармæ 
– фæрссаг уæнгтæ.)

57-æм фæлтæрæн. Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ, цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. 
Цавæр фæрстытæ домынц? Цы нысан кæнынц? Цавæр ныхасы хæйттæ сты?

1. Булæмæргъ тулдз бæласмæ батахтис. 2. Дыууæ сæгуыты сæрвæты фез-
гъорынц. 3. Цуанон хъæды фæцæйцыди. 4. Арсы дзæмбыйы суджы схъис 
фæныхст, æмæ схæф кодта. 5. Куыдз æнæзивæг гæпп кодта донмæ æмæ хаста 
лæдзæг. 6. Бонтæ ивынц бонты.

Æххæстгæнæн у ахæм фæрссаг уæнг, кæцы бæрæг кæны предмет æмæ домы 
фæрстытæ: кæй? цæй? кæмæн? цæмæн? кæмæй? цæмæй? кæуыл? цæуыл? 
цæм? кæимæ? цæимæ?
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Æххæстгæнæн загъд вæййы номдарæй, номивæгæй.
Бæлас дæр йæ сыхагыл (цæуыл?) бакъул кæны. (Æмбисонд)
Мыггагæй мæ (кæй?) ма фæрс. (Къоста)
Хъуыдыйады мидæг хахгонд цæуы афтæ: Æхсарæн радтой кады гæххæтт.

58-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æххæстгæнæнтæ сæ æвæргæйæ. 
Бахахх кæнут хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ æмæ æххæстгæнæн.

1. Лыстæг тын ныххæцыди … . 2. Цæргæс цуан кодта … . 3. Хъæдгæс 
зылдис … . 4. Къудзийы бын сывæллæттæ федтой … .

56-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы хъуыдыйæдтæ бæрæггонд 
дзырдтимæ, къæлæтты фæбæрæг кæнут фæрстытæ хуызæгмæ гæсгæ. 

Хъантемыраты Алыбеджы кой 
Ирыстоны чи нæ фехъуыста, ахæм адæймаг 
стæм разындзæн. Æрмæст ыл нæуæдз азы 
куы сæххæст ис, уæд æрхызт йæ бæхæй. 
Абон номдзыд бæхбадæджы фарн дарддæр 
хæссынц йæ фæдонтæ. Уæлдай тынгдæр ын 
æххæст кæнынц йæ фæдзæхстытæй иу: «Бæх 
у, адæймаджы зæрдæ æппæтæй тынгдæр чи 
æнкъары æмæ æмбары, ахæм цæрæгой».

Алыбеджы кæсгон бæхæн йæ ном хуын- 
ди Терк. Æхсæв-иу цы бæхдоны уыдис, 
уымæн йæ рудзынг асасти. Алыбег цалдæр хатты бæхдоны кусæгæн загъта, цæмæй 
авг раивтаид ногæй. Фæлæ йын уый абон-райсом кодта.

Иухатт Алыбег тынг смæсты ис æмæ йын карзæй загъта, цæмæй æвæстиатæй 
бæхдоны рудзынгыл сæвæра авг. Стæй бахызти бæхдонмæ æмæ джихæй кæсгæйæ 
баззад йæ бæхмæ. Уый-иу дзыхыдзаг хъæмп систа æмæ-иу æй саст рудзынджы 
зыхъхъыры батъыста. Йæ «куыст» куы фæцис, уæд Алыбегмæ æнкъард, æмбаргæ 
цæстытæй ракаст, цыма йын афтæ зæгъынмæ хъавыд:

– Омæ сымахмæ куы кæсон, уæд мæ ам уазал дымгæтæ фæхойдзысты.

Газет «Рæстдзинад»-æй

Хуызæг: Алыбеджы (кæй?) кæсгон бæхæн (цæмæн?) йæ (цæй?) ном хуындис Терк.

60-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ æххæстгæнæнтимæ.

æмбарын – лæдæрун   рудзынг – къæразгæ



28

61-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнут æмбисæндтæ. Ссарут æххæстгæнæнтæ, сæ быны 
сын бахахх кæнут.

1. …йæхæдæг уæлкъуыбыр сбадт.  
2. Хорзæн кад хъæуы, ...   
3. …, уый сырдджын хоны.   
4. Чидæр цæст æнхъæл нæ уыд … .
5. …, уый æркæрддзынæ.
6. Мыст къахта æмæ … 
7. …, йæ бын та сой.

П а й д а  к æ н ы н æ н: цуанон цы комы нæ уыд; æвзæрæн – уайдзæф; 
чидæр зиу ракодта; æмæ æрфыг-æрфыг кодта; цы байтауай; гæдыйы сæр скъахта; 
куыстæн йæ сæр – сындз.

11-æм урок
Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. Бæрæггæнæн

62-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Ссарут, фæрстытæ цавæр? цыхуызæн? кæцы? 
кæй?-æн дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, уыдон æмæ сæ рафыссут семæ баст дзырдтимæ.

  Барбос

Ис хъуынджын къæбыла махæн,
Хонæм æй Барбос.
Сыхы никæмæ ис ахæм,
Бабастам ыл лентæй бос.

къæбыла – къæбис
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Уый йæ фæстæгтыл æрбады,
Чи йæм бадары йæ къух, 
Уымæ рахиз къух уый ратты,
Хъазын уарзы уый æдзух.

Алы бон дæр къусы стæры
Еууы цымгæ, куы – æхсыр. 
Уый къæбæртæ дæр фæхæры
Æмæ тагъд уыдзæни стыр.
                        Плиты Харитон 

● Сывæллæттæ сæ куыдзы уарзынц? Кæцы рæнхъытæ сты ууыл дзурæг?
● Куыдз та куыд фæдары йæхи, сывæллæтты фенгæйæ? Цæуыл дзурæг у уый?

Предметы æууæл (хуыз, ас, хъæд, кæй у æмæ æнд. ах.) цы фæрссаг уæнг 
фæбæрæг кæны, уый хуыйны бæрæггæнæн.

Бæрæггæнæн баст вæййы номдаримæ æмæ дзуапп фæдæтты фæрстытæн 
цавæр? цыхуызæн? кæцы? кæй? цæй? цалæм? Арæхдæр загъд æрцæуы 
миногонæй, номивæгæй, номдарæй, нымæцонæй.

З æ г ъ æ м : 1. Æртыккаг (нымæцон) бон дымы уазал (миногон) дымгæ.  
2. Скодта ахæм (номивæг) диссаджы (миногон) райдзаст (миногон) райсом, 
æмæ мах сфæнд кодтам абон æрдзы хъæбысмæ ацæуын. Бæрæггæнæн хахх 
кæнын хъæуы уылæнтæ хаххæй.

63-аг фæлтæрæн. Бакæсут радзырд рольтæм гæсгæ. Бамбарын ын кæнут йæ сæргонд. 
Дзуапп раттут фæрстытæн.

Æнкъард хабар

Трамвай горæтмæ кæм азилы, уым баййæфтон 
иу лæджы. Иу дæс æмæ дыууиссæдзаздзыд. Йæ 
цуры лæгъзхъуын сырх куыдз цæуылдæр ка-
тай кæны. Йæ фæстаг къахæй сыджыт къахыныл 
афæлвары. Æввахс æм куы бацыдтæн, уæд бафип-
пайдтон, цæджындзмæ баст кæй у, уый. Куы мæ  
ауыдта, уæд фæцырддзастдæр ис. 

– Уыцы лæппу мæ ма фæсайа! – сдзырдта лæг. 
– Кæмæй зæгъыс, хорз лæг?
– Мæ куыдзы хъуамæ хинайæн цады цур искуы ныууадзон. Дæ размæ мæм иу 

лæппу æрбацыд, дæ куыдзы, дам, нæ уæй кæныс. Дæу, зæгъын, фæуæд. Уæдæ, дам, 
мæм, дæ хорзæхæй, банхъæлмæ кæс. Мæ мады афæрсон.

– Куы не ’рбацæуа, уæд та куыдзæн цы дæ зæрды и?
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– Хинайæн цады цур æй бабæтдзынæн.
– Æмæ тæригъæд нæу? Сыдæй нæ амæлдзæни?
– Хуыздæр амал нæй! Мæ хæдзарæй куыдздон куыд саразон?
– Цал азы дæм фæци?
– Фараст.
Лæг куыдзы ’рдæм разылди. Фемдзаст сты. Куыдз ныхъхъыллист кодта, фе-

стади, фырцинæй йæ хицауы астæрдта.

Хъодзаты Æхсармæ гæсгæ

● Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут, бæрæггæнæнтæ æмæ æххæстгæнæнты бын ба-
    хахх кæнут. 
● Куыд уæм кæсы, цавæр адæймаг у куыдзы хицау?
● Ссарут æмæ бакæсут нæлгоймаджы сурæт æвдисæг дзырдтæ.
● Радзурут, куыдз йæхи куыд дардта, уый тыххæй.
● Царды ахæм цаутæ арæх æрцæуы? Цæй аххосæй?
● Сымах та куыд бакæниккат ахæм уавæры?

64-æм фæлтæрæн. Рафыссут 63-аг фæлтæрæны текстæй таурæгъон, фарстон æмæ 
разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ. Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ?

65-æм фæлтæрæн. Ныффыссут чысыл нывæцæн цæрæгойты тыххæй. Архайут, цæмæй 
уæ нывæцæн уа цымыдисаг æмæ йæм уе ’мгæрттæ лæмбынæг байхъусой. Уæ куысты 
пайда кæнут, цы фæрссаг уæнгтимæ базонгæ стут, уыдонæй.  

66-æм фæлтæрæн. Дзырдтæй хъуыдыйæдтæ саразут, афтæмæй текст рафыссут. Бахахх 
кæнут бæрæггæнæнты бын.

Стыр, нæ, хъæу, у. Йæ, цæттæ кæнынц, цæрджытæ, сæхи, стыр, бæрæгбонмæ. 
Уым, бирæ, уыдзæн, алыхуызон, уазджытæ. Кæндзысты, бирæ, хорз, уыдон, 
хъæубæстæ, зарджытæ. Рæсугъд, зарынц, уарзынц, æмæ, аив, кафын, мæ, хъæуккæгтæ.

12-æм урок

Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. Фадатон дзырдтæ

Тæхудиаг, буц хъæбулæй
Йæ уалдзæджы царды хурæй
Чи бафсæст йæ мады хъæбысы.  

Хетæгкаты Къоста 
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67-æм фæлтæрæн. Æркæсут нывмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

● Кæй равдыста Хетæгкаты Къоста йæ нывы?
● Къостайæн йæ сабийы бонтæ цавæр уыдысты?
● Куыд уæм кæсы, цавæр саби уыди Къоста?

68-æм фæлтæрæн. Дзуапп раттут фæрстытæн. Уæ дзуæппытæ ныффыссут. Бахахх 
кæнут, фæрстытæ кæм? кæдæм? кæцæй? кæд? куыд?-æн дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, 
уыдон. Зæгъут, кæцы уæнг æмбарын кæнынц хъуыдыйады.

● Афæдзы цавæр афон æвдыст цæуы нывы? Цæмæй бæрæг у?
● Архайд кæм цæуы?
● Куыд æвдисы сылгоймаджы сурæт нывгæнæг? Лæппуйы сурæт та?
● Кæдæм фæцæуынц мад æмæ сывæллон?
● Сымахмæ гæсгæ, цавæр уыдысты царды уавæртæ хохы?

Архайдæн йæ бынат, йæ афон, йæ хуыз, йе ’фсон, йæ нысан цы фæрссаг 
уæнгтæ æвдисынц, уыдон хуыйнынц фадатон дзырдтæ.

Фадатон дзырдтæ домынц фæрстытæ: кæм? кæдæм? кæцæй? кæд? 
кæдмæ? куыд? куыдæй? цæмæн? цæй тыххæй?

Фадатон дзырдтæ арæхдæр загъд æрцæуынц фæрсдзырдтæй æмæ 
номдартæй. З æ г ъ æ м : 1. Сычъи, дзæбидыр цæгъдынмæ (кæдæм?) хохмæ 
(номдар) Гуйман фæраст ис. (Нигер)

2. (Кæд?) Раджы (фæрсдзырд) уæйыгмæ лæскъдзæрæн иу мæгуыр лæг цард. 
(Къоста) 3. Фыркъа æмæ цæукъа (куыд?) лæмбынæг (фæрсдзырд) хъуыстой сæ 
хицауы ныхæстæм. (Коцойты Арсен)
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69-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут фадатон дзырдтæй. Кæй 
æмдзæвгæтæй ист сты ацы рæнхъытæ?

1. Фест … лæгау, ныхс сапонæй дæхи. 2. Фæрсыс ма мæ, чи дæ? … бай- 
хъус … . 3. Мæхицæй … куы ссардтон дæу дæр, мæ уарзон, мæ иубæстон адæм.  
4. Халон баргъæвст...  5. Рагон нæртон лæгау зарын куы зонин, … куы хъуысид мæ 
фæндыры хъазт. 

Д з ы р д т æ  п а й д а  к æ н ы н æ н :  арвмæ, сындзыл, фыддæр, мæгуырæй, 
уæд, дзæбæх, райсомæй.

70-æм фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг, ныффыссут æй. Фæнысан кæнут хъуыдыйа-
ды сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.  

Ды куы уаис, куыд бирæ  мæ уарзис,
Æмбарис дæ фырты зæрдæ,
Тыхмитæ, фыдæй йæ цæргæсау
Ды хъахъхъæнис царды бæргæ…

● Куыд уæм кæсы, кæмæн фыста ацы рæнхъытæ Къоста?
 

71-аг фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. 

Æрæгвæззæджы Къоста æмæ Дауыт радæй хъом хизынмæ ацыдысты уæлвæз-
мæ. Къоста иу ранмæ бауад. Кæсы, æмæ мыст æхсæр æхсыны йæ хуыккомы раз. 

Лæппу хуыкком лæдзæгæй ракъахта æмæ дзы зымæгмæ æвæрæнтæ ссардта.  
Æхсæр акъæрцц кæны, æмæ аппæй – йæ тæккæ дзаг.

– Мæнæ диссаг, ацы ран æхсæр æввахс куы нæ зыны, уæд сæ кæцæй хъуамæ 
æрбахастаид? – дзуры Къоста Дауытмæ. 

– Кæс-ма, мыст куыд зондджын у æмæ йæхицæн зымæгон æвæрæнтæ куыд 
кæны!

Æхсæртæй сæ дзыппытæ байдзаг кодтой. Уæд Къоста афтæ зæгъы:
– Фæуадзæм-ма йын дзы, тæригъæд у.
Дауытмæ худæг фæкасти:
– Мыстæн цы тæригъæд кæныс? Къæберы дыууæ басылыхъхъы куы бахордта...
– Дадайы карды фистон дæр бахордта, фæлæ йæ уæддæр уазал зымæджы 

æххормагæй куыд ныууадзæм?
Къоста æмæ Дауыт сæ кæр…ынтæ ным…уртæ код…ой æмæ сæ мысты 

хуын…ы ны…æрдтой, æхсæртæй дæр ма йын ныу…агътой.

Хетæгкаты Нафирæт, Хæблиаты Сафар. 
«Къостайы кадæг»

хъахъхъæнын – гъæуай кæнун
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● Рафыссут тексты фæстаг хъуыдыйад, дзырдты хъæугæ дамгъæтæ æвæр-
   гæйæ. 
● Бахахх кæнут фадатон дзырдты бын.

72-аг фæлтæрæн. Рафыссут 71-аг фæлтæрæны текстæй хъуыдыйæдтæ фæрссаг 
уæнгтимæ. Равзарут сæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Зæгъут, цавæр фæрссаг 
уæнгтимæ базонгæ стут, уый. Алы уæнг дæр дзы бамбарын кæнут ахæм фæткыл:

1. Сæйраг уæнг у æви фæрссаг?
2. Кæд фæрссаг уæнг у, уæд кæцы дзырдимæ баст у?
3. Цавæр фарст домы? Цавæр хъуыдыйады уæнг у?
4. Цавæр ныхасы хайæ загъд у?

73-аг фæлтæрæн. Базонут Къостайы царды хабæрттæ æмæ баиу кæнут дзырдты 
къæйттæ. Фæлтæрæн æххæстгонд цæуы дзургæйæ.

ахур кодта     1859 анзи
райгурдæй     1871 анзи
гимназимæ бацудæй             Нари гъæуи
райгъустæй     1899 анзи
ахурмæ бацудæй    Иристонбæл
«Ирон фæндур» фæззиндтæй   Аййевæдти академимæ

74-æм фæлтæрæн. Къостайы уацмыстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ фадатон дзырдтимæ. 
Сбæрæг кæнут, фадатон дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, уый.

Уæлæмхасæн æрмæг 

75-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Рагон нæртон лæгау зарын куы зонин, 
Арвмæ куы хъуысид мæ фæндыры хъазт,
Дунеты се ’ппæт мæхимæ æрхонин,
Радзурин уыдонæн зæрдæйы маст

 Хетæгкаты Къоста

● Цæмæн бæллы поэт нæртон лæгмæ?
● Цавæр маст уыдис Къостайы зæрдæйы?
● Рафыссут скъуыддзаг. Сбæрæг кæнут хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ.

76-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Куыд æмбарут ацы скъуыддзæгты мидис?

3
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…Азтæ куыд цæуынц, афтæ Къоста мæ цæсты кæны кадджынæй-кадджындæр, 
тыхджынæй-тыхджындæр. Æмæ та ногæй бахæлæг кæнын, мæхæдæг дæр кæй туджы 
æртахæй дæн, уыцы ирон адæммæ, ахæм æрдхæрæйнаг хъæбул кæмæн райгуырди.

Абайты Васо

... Признак любого гения – его современность. И, вспоминая Коста, не обя-
зательно громогласно и назойливо говорить о его величии и гениальности. Надо 
только внимательно читать Коста и рассуждать о прочитанном. Тогда на многое, 
что происходит в обществе, он откроет нам глаза.

Генри Кусов

77-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Тæригъæдгæнаг зæрдæ уыди Къостайæн. Стыр æхцаты хицау уæвгæйæ дæр 
байуæрстаид мæгуыртæн йæ исбон. 

Иухатт Нарæй горæтмæ Дзанайты Садуллæимæ рацæйцыди хъæлдзæгæй.
Иучысыл куы рацыдысты, уæд сыл амбæлдис иу ус, мæгуыр, бызгъуыртæ 

дарæсы, пырхытæ дзабырты. Йе ’ккой хаста стыр æргъом. Къоста йæ куы федта, 
уæд фенкъард æмæ сдзырдта:

– Цымæ кæд фервæздзысты нæ хæххон адæм ацы хъизæмары цардæй?
Къоста баурæдта бæх, уæрдоны сæвæрдта сылгоймаджы ’ргъом, стæй йæ 

дзыппы фæцагуырдта æмæ дзы цы фæстаг фондз сомы ссардта, уыдон мæгуыр 
усæн балæвар кодта, дæхицæн дзы дарæс балхæн, зæгъгæ.

Хетæгкаты Нафирæт, Хæблиаты Сафар.
«Къостайы кадæг»

● Кæимæ рацыдис Къоста горæтмæ?
● Кæй федта фæндагыл? Цавæр уавæры уыдис уый?
● Цæмæн æрæнкъард ис Къоста? Цæуыл дзурæг у уый?
● Куыд баххуыс кодта сылгоймагæн Къоста? Бакæсут уыцы бынат тексты.
● Цæуыл уыди Къостайæн йæ мæт, йæ катай? Кæцы хъуыдыйады æвдыст у уый? 

78-æм фæлтæрæн. Рафыссут 77-æм фæлтæрæны текстæй æртæ хъуыдыйады. Рав-
зарут сæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут хъуыдыйады 
уæнгты раиртæстытæ.

79-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Рафыссут дзы фадатон дзырдтæ. Сбæрæг 
кæнут фæрстытæ.

Алцы – халгай
– Мæкъуыл, куыд амад дæ?
– Халгай...
– Денджыз, куыд сæвзæрдтæ?

– Æмбонд, куыд бийгæ дæ?
– Уисгай...
– Хъисын, куыд уафгæ дæ?
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– ’Ртахгай....
– Мæсыг, куыд арæзт дæ?
– Дургай...
– Дуне, куыд кæнгæ дæ?
– Мургай...

– Хъисгай....
– Буар, куыд арæзт дæ?
– Уæнггай...
– Лæппу, куыд байрæзтæ?
– Бонгай....

Дауырæ

13-æм урок
Хуымæтæг цыбыр æмæ даргъ хъуыдыйæдтæ

Нæ рагфыдæлты цардæй

80-æм фæлтæрæн. Тексты сæргондмæ гæсгæ зæгъут, ныхас дзы цæуыл цæудзæнис, 
уый. Бакæсут текст. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Нæ фыдæлты фарн

Ирон адæмæн ис рагон истори. Нæ фыдæлтæн – скифæгтæн æмæ алайнæг-
тæн – сæ ном æрвнæрæгау хъуыстис Азийы æмæ Европæйы быдырты. 

Сæ хæстон балцытæй æмризæджы рызтысты паддзæхтæ æмæ императортæ, уымæ 
гæсгæ семæ агуырдтой хæстæгдзинад, æххуыс æмæ хорзæх.

Бирæ туг фæкалдтой сæ царды нæ рагфыдæлтæ, фæлæ уыимæ ныууагътой 
историйы сæ кады ном дæр.

Æмæ канд хæстон сгуыхтытæй нæ уыдысты номдзыд нæ фыдæлтæ, уыдон код-
той фос æмæ зæххы куыст. 

Джыккайты Шамилмæ гæсгæ

● Чи уыдысты нæ рагфыдæлтæ?
● Цавæр фæд ныууагътой дунейы историйы?
● Сымах та цы зонут скифæгтæ, сæрмæтæгтæ æмæ алайнæгты тыххæй?
● Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад, бахахх кæнут сæйраг æмæ фæссаг уæнгты
    быны.

сгуыхтытæ – скъуæлхтитæ
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Æрмæст сæйраг уæнгтæй арæзт хъуыдыйад хуыйны хуымæтæг цыбыр 
хъуыдыйад. 

З æ г ъ æ м :  Ном хъуыстис. 
Сæйраг уæнгтæй фæстæмæ ма фæрссаг уæнгтæ дæр кæм вæййы, ахæм 

хъуыдыйад та хуыйны хуымæтæг даргъ. 
З æ г ъ æ м :  Ирон адæмæн ис рагон истори.

81-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Сбæрæг кæнут 
хъуыдыйæдты хуыз загъды нысанмæ гæсгæ. Хуымæтæг даргъ хъуыдыйæдтæй саразут 
хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Персы паддзах Дари сфæнд кодта йæ æфсадимæ скифæгты ныддæрæн кæнын. 
Скифæгтæ йæм ныхмæ нæ лæууыдысты. Сæхи-иу фенын кодтой тыхгæнджытæн, 
цæмæй сæ фæсте сурой. Афтæмæй Дарийы хæстонты разæй цыдысты.

Хъуыддаг ныддæргъвæтин ис. Уæд Дари барвыста скифæгты паддзахмæ, 
зæгъгæ, кæд дæм мæ ныхмæ схæцыны тых нæй, уæд дæхи ратт æд зæхх, æд дон.

Дзуаппæн Дари рарвыста лæвæрттæ: цъиу, мыст, хæфс æмæ фондз фаты. Пер-
сы паддзах банхъæлдта, зæгъгæ, скифæгтæ сæхи дæттынц, куырыхон лæг Гоб- 
ри та сын сæ «лæвар» бамбарын кодта афтæ: «Персайнæгтæ, кæд сымах маргъау 
уæлæрвты нæ атæхат, мыстау зæххы бын нæ абырат, хæфсау цады нæ ныггæппытæ 
кæнат, уæд фæстæмæ нал аздæхдзыстут, мард фæуыдзыстут ацы фæттæй».

Таурæгъæй

\

● Тексты мидисмæ гæсгæ раттут кæрæдзимæ фæйнæ фарсты.

82-аг фæлтæрæн. Пъланмæ гæсгæ радзурут хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг 
уæнгты тыххæй. Дæнцæгтæ хæссут 81-аг фæлтæрæны текстæй.

хæфс – хæпсæ
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1. Хъуыдыйады кæцы уæнгтæ хуыйнынц сæйраг? Цæмæн?
2. Цавæр фæрстытæ домынц хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ?
3. Цавæр ныхасы хæйттæй загъд вæййынц хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ?

83-аг фæлтæрæн. Нывтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут цыбыр æмæ 
даргъ хуымæтæг хъуыдыйæдтæ. Равзарут сæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

14-æм урок
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ

Нæ рагфыдæлты цардæй

84-æм фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг радзырдæй. Зæгъут, цæмæй фæтарстысты 
персайнæгтæ.

Лæвæрттæ барвитыны фæстæ скифæгтæ сæхи æрцæттæ кодтой хæстмæ. 
Персайнæгты ныхмæ куыддæр æрлæууыдысты, афтæ се ’хсæнты тæрхъус агæпп 
кодта. Скифæгтæ йæ ауыдтой æмæ йæ фæстæ ныххал сты. Бæстæ хъæр-
хъæлæба сси. Дари афарста, знаг цæуыл скатай, зæгъгæ. Тæрхъусы фæстæ кæй 
ратæх-батæх кæнынц, уый куы базыдта, уæд загъта: «Ацы адæм мах æрдумæ дæр 
нæ дарынц. Ныр мæ бауырныдта, Гобри скифæгты лæвæртты нысаниуæг раст кæй 
бамбарын кодта, уый».  
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Æмæ батагъд кодта фæстæмæ аздæхыныл. Фæлæ бынтон æвыдæй нæ аирвæзт. 
Мæнгæн нæ фæзæгъынц, хæцаг галæн, дам, йæ сыкъа сæтты. Йæ хæстонтæй æстай 
мины ныууагъта тохы быдыры.

Таурæгъæй

● Ныффыссут бæрæггонд хъуыдыйад уæ тетрæдты, равзарут æй хъуыдыйады 
уæнгтæм гæсгæ. Бацамонут æмхуызон уæнгтæ.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ дзуапп дæттынц уыцы иу фарстæн æмæ 
вæййынц хъуыдыйады уыцы иу уæнг. Вæййынц куыд сæйраг, афтæ фæрссаг 
уæнгтæ дæр.

З æ г ъ æ м :  Скифæгтæ, сæрмæтæгтæ, алайнæгтæ уыдысты ирон адæмы 
рагфыдæлтæ.

Скифæгтæ, сæрмæтæгтæ, алайнæгтæ сты хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ – 
сæйрæттæ, загъд сты номдартæй.

85-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. Зæгъут, цавæр 
фæрстытæ домынц, уый.

1. Сатана у Нарты зондамонæг, уынаффæгæнæг, хъомылгæнæг. 2. Не ’взаг, 
нæ эпос сты нæ истори, зæгъгæ, фыста Абайты Васо. 3. Францаг Alain æмæ Alan 
равзæрдысты ирæтты фыдæлты номæй. 4. Астæуккаг æнусты Аланийæн хорз 
ахастытæ уыди Византиимæ, Гуырдзыстонимæ, Уæрæсеимæ. 5. Сау денджы-
зы цæгатварс скифæгты заманæй махмæ æрхæццæ сты скифаг æмæ сæрмæтаг 
нæмттæ – фыст сты бердзенагау. 6. Ахуыргæндтæ Всеволод Миллер, Макс Фасмер, 
Ладислав Згуста сбæрæг кодтой: уыцы нæмтты мидис æппæтæй хуыздæр райхалæн 
ис ирон æвзаджы æххуысæй æмæ сæ нымайын хъæуы рагон ирон дзырдтыл. 7. Уы-
цы нæмттæ сты: фарн, æхсар, æндон, лымæн, саг æмæ æнд. 

86-æм фæлтæрæн. Анахарсисы хъуыдытæ дарддæр ахæццæ кæнут æмæ сæ ныф-
фыссут. Ахсджиаг сты абон дæр? Цæмæ гæсгæ? Баххæст кæнут уæ хъуыдытæ 
дæнцæгтæй. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуыз сæ кондмæ гæсгæ.

Адæмимæ … 
Хæларæн æххуыс кæн, …. 
Ды фыдæлты къонайæн ….
Æгъдауджын … .
Зонд … .

Д з ы р д т æ  п а й д а  к æ н ы н æ н :  у; дзурын зон; кад кæн; дæ бон куыд у, 
афтæ; базонынмæ тырн.
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87-æм фæлтæрæн. Дзырд хæлар атасындзæг кæнут иууон æмæ бирæон нымæцы. 
Фæнысан кæнут кæрæттæ.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæрæдзиимæ баст æрцæуынц кæнæ 
æрмæстдæр хъæлæсы уагæй, кæнæ хъæлæсы уагæй æмæ бæттæгтæ æмæ, 
фæлæ, дæр-æй.

88-æм фæлтæрæн. Схемæтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ æмхуызон 
уæнгтимæ æмæ сæ ныффыссут.

1. ... , ... , ... , ... .
2. ... æмæ ... .
3. ... дæр, ... дæр, ... дæр.
4. ... , фæлæ ... .

89-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ дарддæр ахæццæ кæнут. Куыд баст сты 
кæрæдзиимæ хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ? 

1. Нæ цæхæрадоны зайы ... 
2. Скъоладзаутæ сырддоны федтой ...
3. Компьютеры хæйттæ сты ...
4. Фæззыгон хъарм бæстæм тæхынц ...
5. Ирыстоны цæугæдæттæ сты ...

15-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

16-æм урок

Сидæн
Нæ рагфыдæлты цардæй

90-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бамбарын кæнут сæргонд. 

Кады ном 

Æвзонг паддзах Солæман йæ фыны фехъуыста æбæрæг хъæлæс. «Солæман, кур, 
цы дæ хъæуы, уый», – загъта йын уыцы хъæлæс.  – Ды хъуамæ дæ хъысмæт равза-
рай. Фæнды дæ дæ кады ном дунейыл айхъуыса? Бирæ сыгъзæринтæ дæ къухы бафта? 
Фæнды дæ æппæт адæмты басæттын? Æви дæ бирæ фæцæрын фæнды? Равзар, æмæ 
сæххæст уыдзæн дæ фæндон!»
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Арф ныхъхъуыды кодта Солæман, стæй загъта: «Нæ курын мæхицæн хæстон 
кад, нæдæр хъæздыгдзинад, нæдæр бирæ цæрæнбон, нæдæр адæмæн æлдариуæг 
кæнын. Фæнды мæ æрмæст куырыхон уæвын. Уадз, мæ зæрдæ уа раст, мæ хъуыды 
та – фæлмæн, цæмæй мæ бон уа хорз æмæ æвзæр æвзарын, раст тæрхон кæнын».

Æмæ загъта уыцы хъæлæс: «Афтæ уæд!»
Æмæ ссис Солæман адæмы ’хсæн æппæты куырыхондæр. 

Таурæгъ

● Цы равзæрста Солæман? Бакæсут уыцы хъуыды æвдисæг хъуыдыйад.
● Историйы цавæр адæймагæй баззад Солæман?
● Исты цау зонут Солæманы тыххæй?
● Сымах та цы равзæрстаиккат ахæм уавæры?
● Радзурут таурæгъ хи ныхæстæй.
● Рафыссут нысангонд хъуыдыйад. Сбæрæг кæнут, ныхас кæмæ здæхт у, уый 

æвдисæг дзырд.

Сидæн загъд æрцæуы номдарæй номон хауæны. 
З æ г ъ æ м :  Нарт, абон Уырызмæг æмæ Сатана куывд кæнынц æмæ уæ 

уырдæм хонынц! (Н. к.)
Арæх сидæнæн вæййы иу кæнæ цалдæр бæрæггæнæны æмæ свæййы даргъ: 

Мæгуырæй мын ма тæрс, мæ фыды зæронд. (Къ.) 

91-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. 
Сидæнты бын бахахх кæнут. 

1. Байрайай фыййау! (Дзесты Куыдзæг) 2. Суадз дæ галтæ хохаг! (Дзесты 
Куыдзæг) 3. Сывæллæттæ чиныг адæймагæн у диссаджы æмбал! 4. Хорз адæм 

сыгъзæринтæ – сугъзæринттæ
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амондджын ут! 5. Ма тæрс мæ уарзон нана æз дæ никуы батыхсын кæндзынæн. 
6. Тулдз ды мын уæддæр бауром ме знаджы! (Нарты кадджытæй) 7. Нæртон  
гуырд мæ дæттыл-иу сараз куырæйттæ! (Нарты кадджытæй) 8. Мидæмæ рацæут 
нæ буц уазджытæ! 

Сидæн æвæрд вæййы хъуыдыйадæн йæ райдайæны дæр, йæ астæу дæр, 
йæ кæроны дæр. З æ г ъ æ м :  Сывæллæттæ, уæ зæрдæмæ цæуынц Къостайы 
нывтæ? Пушкины бинонтæ, мæ къона, стырæй-чысылæй бирæ уарзтой театр. 
Кæддæриддæр нын æхсызгон у уæ уынд, нæ хæлæрттæ.

Фысгæйæ сидæн хъуыдыйады иннæ дзырдтæй хицæн кæнын хъæуы 
къæдзыгæй. З æ г ъ æ м :  Сывæллæттæ, æххуыс кæнут уæ ныййарджытæн 
хæдзары куыстыты!

Хъуыдыйады райдайæны æвæрд сидæн хъæрон хъæлæсы уагæй загъд 
куы вæййы, уæд йæ фæстæ æвæрд æрцæуы хъæры нысан. З æ г ъ æ м :  Мæ 
райгуырæн бæстæ! Дæ айнæг къæдзæхæй, Дæ фидар, фæлтæрд риуæй хъусын 
хъæрзын... (Къ.)

92-аг фæлтæрæн. Схемæтæм гæсгæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. С!  2. С, ...     3. ... , С, ...  4. ... , С.

93-аг фæлтæрæн. Сидæнтæ сæвæрут хъуыдыйадæн йæ астæу, йæ кæроны. Бакæсут 
сæ æмбæлгæ хъæлæсы уагæй.

1. Фæсивæд, ныййарджытæн аккаг аргъ кæнын кæддæриддæр фæразут!
2. Мæ хуртæ, сымах æнгомæй куы цæрат, уæд уæ цард фæрныгдæр уыдзæн. 

94-æм фæлтæрæн. 90-æм фæлтæрæнмæ гæсгæ ныффыссут чысыл цау.

Æвзонг (лæппу, чызг) фехъуыста йæ фыны æбæрæг хъæлæс. «…, кур, цы дæ 
хъæуы, уый», – загъта уыцы хъæлæс... 

Ахæццæ кæнут дарддæр уæ цау. Иу хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады 
уæнгтæм гæсгæ.

95-æм фæлтæрæн. Æмдзæвгæтæй скъуыддзæгтæ ныффыссут. Ссарут дзы сидæнтæ, 
сæ быны сын бахахх кæнут. 

1. Мæ Иры фæсивæд! 
    Дæ цинæй, дæ хъыгæй 
    фæластон мæ сау зæрдæ дард.

             Къоста

2. Рохсмæ, фæсевæд, тундзетæ,
    Рохсмæ цæуетæ æнгом,
    Нифс, лæгдзийнадæ уарзетæ,
    Скæнтæ муггагмæ стур ном.

    Малити Геуæрги
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Уæлæмхасæн æрмæг 

96-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут фæстаг хъуыдыйад, цухгонд дамгъæтæ 
æвæргæйæ.

Мангойлаг тыхгæнджытимæ нæ фыдæлтæ фыццаг хатт фембæлдысты 1222 
азы – уæд Чингисханы æрвыст стыр æфсад рацыди Ираныл, Фæскавказыл, Да- 
гъистаныл æмæ ныббырста Аланы бæстæмæ дæр. Алайнаг æлдæрттæн сæ бон нæ 
баци сæ тыхтæ баиу кæнын æмæ хан Батыйы (Чингисханы фырты фырт) ныхмæ 
иумæ схæцын. Мангойлæгтæ ныппырх кодтой быдираг Аланийы сахартæ. Фæлæ 
тох ууыл нæ фæци. Хæхты цы алайнæгтæ цардысты, уыдон ма суанг фæндзайæм 
азты дæр хæцыдысты мангойлæгты ныхмæ. Хæххон Алани баззади сæрибарæй.

Тæтæр-манголы ныб...ырст стыр зиан æрхас...а нæ фыдæлтæн: хæстонтæй 
бирæтæ тохы быдыры фесæфтысты, иу хай та дзы уацары бахаудта.

● Цавæр историон цаутæ æвдыст цæуынц ацы тексты?
● Чингисханы æфсад Аланимæ кæуылты æрбацыди?
● Куыд хæцыдысты алайнæгтæ знаджы ныхмæ?
● Куыд уæм кæсы, цæмæн баззадысты састы бынаты алайнæгтæ?

97-æм фæлтæрæн. 96-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут хуымæтæг даргъ 
хъуыдыйæдтæ. Равзарут сæ лæвæрд фæткмæ гæсгæ.

Хуымæтæг хъуыдыйад æвзарыны фæтк

1. Хъуыдыйады хуыз йæ загъды нысанмæ гæсгæ.
2. Хъуыдыйады грамматикон бындур (сæйраг уæнгтæ).
3. Хъуыдыйады хуыз йæ арæзтмæ гæсгæ (фæрссаг уæнгтæ дзы ис æви нæй, 

уымæ гæсгæ).
4. Хъуыдыйады хуыз интонацимæ гæсгæ.
5. Æмхуызон уæнгтæ (кæд дзы ис, уæд).
6. Сидæнтæ (кæд дзы ис, уæд).

98-æм фæлтæрæн. Бакæсут таурæгъ, сбæрæг кæнут сæйраг хъуыды æвдисæг 
хъуыдыйад. Рафыссут æй, саразут дзы хуымæтæг хъуыдыйæдтæ æмæ сæ равзарут 
уæлдæр лæвæрд фæткмæ гæсгæ.

Иу лæгæн бирæ фырттæ уыдис, фæлæ хъæрмуд нæ уыдысты, æмæ сæ цард 
нæ цыдис. Уæд сæм иуахæмы фыд фæдзырдта кæртмæ. Къуымæй сын уисой 
рахæссын кодта. Загъта сын:

– Абон хъуамæ уæ тых бавзарат уисойыл. Чи йæ асæтта, уый – æппæты 
хъаруджындæр.
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Фырттæ иугай фæцархайдтой уисой фæдыууæ кæныныл, фæлæ сæ къухы нæ 
бафтыдис. Уæд сын фыд афтæ:

– Æриут-ма йæ ардæм.
Фыд уисой райста, райхæлдта йæ æмæ йæ уисгай сæттын райдыдта.
– Афтæ, мæ хуртæ, сымах дæр æнгом куы уат, уæд уын ничи ницы кæндзæни, 

уæ цард фæрныгдæр уыдзæнис. Иугæйттæй та уыл алчидæр тых у, уæ хъомыс – 
къаддæр.

Ацы цау æфсымæртæн зонды хос фæци.

Лев Толстоймæ гæсгæ

● Цавæр иумæйаг хъуыдыйæ баст у ацы таурæгъ 96-æм фæлтæрæны таурæгъимæ?

99-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, равзарут сæ дзургæ æвзæрсты хуызæгмæ 
гæсгæ. 

1. Сæрибардзинад… Уый царды сæйрагдæр цæджындзтæй иу у. 2. Цыппæрæм 
бон арв æмæ зæхх кæрæдзийы хойынц. 3. Бур адардтой кæмттæ. 4. Нартæн сæ 
цæхæрадоны задис стыр фæткъуы бæлас. 5. Уынгæг комы, иу рындзы сæр, лæууы 
рагон мæсыг. 6. Нарты хъалтæ стыр куывды бадтысты æмæ минас кодтой.  

Дзургæ æвзæрсты хуызæг: Иу бон кæсгон æлдар балцы ацыдис. 
Ацы хъуыдыйад у таурæгъон, йæ грамматикон бындур – æлдар (сæйрат), 

ацыдис (зæгъинаг). Хъуыдыйад у хуымæтæг даргъ, уымæн æмæ дзы ис фæрссаг 
уæнгтæ. Æлдар (цавæр?) кæсгон (бæрæггæнæн), ацыдис (кæдæм?) балцы (бынаты 
фадат), ацыдис (кæд?) иу бон (афоны фадат.)

Фысгæ æвзæрсты хуызæг: Иу бон кæсгон æлдар балцы ацыдис. 

17-æм урок
Вазыгджын хъуыдыйад

Адæмон сфæлдыстад. Нарты кадджытæ

100-æм фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдтæн сæ грамматикон бындуртæ. Сбæрæг 
кæнут грамматикон бындурты нымæц алы хъуыдыйады дæр. Цы бафиппайдтат?

1. Нарты фæсивæд се ’фсымæры куы федтой, уæд тынг куыннæ ныццин код-
таиккой! 2. Байдыдта кафын Сослан дæр. 3. Ахаста Сослан астæумагъз хъæдмæ 
æмæ йæ тæрс бæласыл æрбабаста. 4. Ныттар кодта йæхи Уырызмæг. 5. Ацæйы 
фырт чысыл Ацæмæз рахаста йæ фыды хæзна, æнусон сызгъæрин сауæфтыд уа-
дындз, æмæ схызти Сау хохмæ. 6. Иу мæгуыр лæг гæнахы сæрмæ сис самадта, 
æмæ йæ дымгæ куыддæр æгъдауæй раппæрста.
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Дыууæ кæнæ фылдæр хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт хъуыдыйад хуыйны 
вазыгджын. 

З æ г ъ æ м : Бонтæ цыдысты, æмæ цард хуыздæрæй-хуыздæр кодта.
Вазыгджын хъуыдыйæдты мидæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ баст сты 

хъæлæсы уагæй: алкæцыйы фæстæ дæр дзы ис паузæ, фæлæ интонаци цæуы 
уæлæмæ, æрныллæг вæййы æрмæст вазыгджын хъуыдыйады кæрон.

Вазыгджын хъуыдыйæдтæ цы хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт сты, уыдон 
хицæнæй куы фæзæгъæм, уæд сæ алкæмæн дæр ис фæуды (кæроны) интонаци, 
ома фæстаг дзырдыл хъæлæс æрныллæг вæййы.

101-аг фæлтæрæн. Нывтæм гæсгæ ныффыссут хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуыды- 
йæдтæ. Куыд баст сты хуымæтæг хъуыдыйæдтæ вазыгджын хъуыдыйады мидæг?

Тугъанты Махарбег. Нарты куывд

Тугъанты Махарбег. Уацамонгæ
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102-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йын æрхъуыды кæнут сæргонд. Дзуапп раттут 
фæрстытæн.

Нарты фæсивæд æмгуып…æй Хъазæн фæзы æр…мбырд сты æмæ симд са-
мад…ой уыцы ран. Сосланæй хуыздæр ничи сарæхсти симынмæ. Зæх…ыл куыд 
арæхсти, фæсивæды уæхс…ытыл дæр афтæ кафыди Нарты сгуыхт Сослан.

Бацыдысты Нарты фæсивæд фурды былмæ. Уым раластой иу уæныджы; 
фæсивæдæй-иу ын исчи йæ сыкъатыл ныххæцыдаид æмæ-иу æй фехстаид фур-
ды сæрты. Уыцы ’взæрст фæкодтой сæхи, фæлæ дзы иуы бон дæр нæ баци уæныг 
фурды фаллаг фарсмæ фехсын. Уæд Сослан рæгъауы стырдæр уæныджы сыкъа-
тыл ныххæцыд æмæ йæ фехста фурды сæрты – уæныг фурды иннæ фарс сæмбæлд.
Фæуæлахиз Сослан Нарты фæсивæдыл.  

Нарты кадджытæй

● Цавæр фæзы-иу æрæмбырд сты Нарты фæсивæд?
● Куыд æвзæрстой сæ тых?
● Чи разынди тыхджындæр Нарты адæмæй? Радзурут уыцы скъуыддзаг хи ны-

хæстæй.
● Рафыссут текстæй фыццаг абзац, хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут 

хъуыдыйæдты арæзт.
● Куыд баст сты хуымæтæг хъуыдыйæдтæ?

Вазыгджын хъуыдыйады мидæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ баст цæуынц 
хъæлæсы уагæй стæй бæттæгтæ æмæ, фæлæ, цæмæй, уымæн æмæ æ. æнд. руа-
джы.

Фысгæйæ вазыгджын хъуыдыйад аразæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ 
хицæнгонд цæуынц къæдзыгтæй. 

З æ г ъ æ м :  Уæлдæф сабыр, æнæзмæлгæ уыд, æмæ дзырд дзæбæх хъуысти.

амайын – амайун
уæхсчытæ – усхъитæ
ривæд – ревæд
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103-аг фæлтæрæн. Аив бакæсут текст, рафыссут Батрадзы миниуджытæ æвдисæг 
хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: раздæр – хуымæтæг хъуыдыйæдтæ, стæй та – вазыгджын. 
Сбæрæг кæнут хуымæтæг хъуыдыйæдты нымæц алы вазыгджын хъуыдыйады дæр.

Рахастой Нарты хистæртæм æртæ тыны, фыдæлты кадджын æмæ зынаргъ хæзнатæ.
Райста дзы Уырызмæг иу тын æмæ загъта:
– Ацы хæзна Нарты хистæртæ аккаг кæнынц, нæ фæсивæдæй хъæбатырдæр 

æмæ хæрзæгъдаудæр чи разына, уымæн. Йæ ныфс уæ чи бахæсдзæн ацы хæзнамæ? 
Йæ бадæнæй сыстад Хæмыц æмæ дзуры:
– Æз исын ацы тын. Мæ фырт Батрадз у се ’ппæтæй хъæбатырдæр, уымæй 

ныфсджындæр нæ разындзæн Нарты. Уый æвзæрдзинад дæр нæ бакæндзæн, 
кæнын дæр æй нæ бауадздзæн йæ разы.

Райста Уырызмæг дыккаг тын æмæ загъта:
– Ацы хæзнайæ Нарты хистæртæ кадджын кæнынц, йæ гуыбыныл уæздандæр 

чи разына, уыцы адæймаджы. 
Æмæ та сдзырдта Хæмыц:
– Мæнмæ цæуы ацы тын дæр.
– Мæ фырт Батрадзы сæрыл ай исын: гуыбыныл 

дæр ничи уыдзæн уымæй уæздандæр. 
Æртыккаг тын дæр Нарты хистæртæ саккаг кодтой Батрадзæн.

104-æм фæлтæрæн. Лæвæрд схемæтæм гæсгæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. 1, 2, 3.
2. 1, æмæ 2.
3. 1, фæлæ 2.

18-æм урок
Вазыгджын хъуыдыйад æвзарыны фæтк

Нарты кадджытæ

105-æм фæлтæрæн. Равзарут хъуыдыйад хуызæгмæ гæсгæ.

Ралæууыд фæззæг, æмæ Нарты Уырызмæг сфæнд кодта балцы ацæуын.

Хуызæг: Хур аныгуылди, фæлæ ма Нарты фæсивæд кафыдысты Зилахары 
быдыры.

Дзургæ æвзæрст: Ацы хъуыдыйад у таурæгъон, вазыгджын. Арæзт у дыууæ 
хуымæтæг хъуыдыйадæй. Фыццаджы бындур – хур аныгуылди, дыккаджы бын-
дур – фæсивæд кафыдысты. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæ баст цæуынц бæттæг 
фæлæ-йы руаджы.

æууæндын – æндеун
æппæлан – æстаун
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Фысгæ æвзæрст: Хур аныгуылди, фæлæ Нарты фæсивæд кафыдысты Зилахары 

быдыры.

Вазыгджын хъуыдыйад æвзарыны фæтк

1. Хъуыдыйад цавæр у йæ загъды нысанмæ гæсгæ?
2. Цал хуымæтæг хъуыдыйадæй арæзт у, куыд баст сты?

106-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст рольтæм гæсгæ. Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут 
уæлдæр лæвæрд фæткмæ гæсгæ.

Сырдонмæ уыдис хæрзхаст тохъхъыл. Нарт æй сфæнд кодтой бахæрын. Ныха-
сы бадтысты æмæ дзурынц Сырдонмæ:

– Хъаймæт æрхæццæ кæны, Сырдон, æмæ дæ тохъхъыл 
фесæфынæн æвгъау у, фæлтау æй аргæвдæм, физонджытæ 
скæндзыстæм.

Сырдон сразы ис, доны былмæ аласта йæ тохъхъылы. 
Æрбынат кодтой донбыл бæласы бын, аргæвстой 
Сырдоны тохъхъылы æмæ йæ уайтагъд асыгъдæг 
кодтой. Цæй, нæхи уал ауазал кæнæм, зæгъгæ, сæ дзаумæттæ 
раластой æмæ сæхи найын байдыдтой. Сырдон баззад 
кусарты уæлхъус. Сæ дзаумæттæ сын рамбырд кодта æмæ сæ 
арты бакалдта.

Нарт сæхи над куы фесты, уæд рацыдысты доны былмæ. Сæхицæн загътой: 
«Цом ныр Сырдоны тохъхъылæй нæхи хорз фенæм». Фæлæ кæсынц, æмæ сæ 
дзаумæттæ цыдæр фесты.

– Нæ дзаумæттæ нын цы хæйрæг йæхимæ фæхаста? – фæрсынц Нарт Сырдоны.
– Мæнæ сæ арты бакалдтон, – дзуапп радта Сырдон.
– Ау, уый та куыд?
– Æмæ ма сæ цы кæнут, хъаймæт тагъд уыдзæн куы загътат, уæд, – зæгъы сын Сырдон.
Нарт кæрæдзимæ бакастысты, фæлæ ницыуал сдзырдтой.

Нарты кадджытæй

● Кадæджы чи фæсайды ис – Нарт æви Сырдон?
● Вазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ хуыз, скæнут сын схемæтæ.

Вазыгджын хъуыдыйад

Бæттæгджын                      Æнæбæттæг

. . . .

. . .

дзаумæттæ – хъæппæлтæ найын – æртайун хæйрæг – сайтан



48

107-æм фæлтæрæн. 106-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут æртæ вазыгджын хъуы- 
дыйады æмæ æртæ хуымæтæг хъуыдыйады. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæ- 
дзийæ. Вазыгджын хъуыдыйæдтæ равзарут схемæмæ гæсгæ.

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ бакæсæн ис куыд хицæн хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ, афтæ. Зæгъæм: Сырдон бæласы цъуппмæ фыййауы бабаста, 
æмæ фыййау бæласы цъуппыл ауыгъдæй баззади. – Сырдон бæласы цъупмæ 
фыййауы бабаста. Фыййау бæласы цъуппыл ауыгъдæй баззади.

Вазыгджын хъуыдыйад аразæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ бæттæгтæй дæр 
æмæ æнæ бæттæгтæй дæр кæддæриддæр хицæн кæнын хъæуы къæдзыгæй.

З æ г ъ æ м :  Рæсугъд мит дæр у, фæлæ дзы къæхтæ сийынц. (Æмб.) Куырис 
сыгъдис, æмæ йыл бæттæн худтис. (Æмб.)

108-æм фæлтæрæн. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæй хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.  

1. Хох хохыл нæ сæмбæлы, фæлæ лæг лæгыл сæмбæлдзæн. 2. Сырдон раздæхт 
фæстæмæ, фæлæ йæ маст фыхти. 3. Хур хæхты фæстæ фæаууон, æмæ хæхтæ ныт-
тар сты. 4. Уарын тынгæй-тынгдæр кодта, æмæ адæм сæхи аууæттæм байстой. 

109-æм фæлтæрæн. Схемæтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ Сырдоны 
тыххæй.

(Сæйрат, зæгъинаг), уæд (сæйрат, зæгъинаг).
(Сæйрат, зæгъинаг), æмæ (сæйрат, зæгъинаг).
Зæгъут, цы ис иумæйагæй ацы схемæты? Хицæн та цæмæй кæнынц?

110-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) хуымæтæг;  
2) вазыгджын.

Иубон Нарт ацыдысты хæтæны. Сырдоны дæр ахуыдтой семæ. Ницы бафтыд 
сæ къухы æмæ раздæхтысты фæстæмæ. 

Уæд Нарт зыдтой æнæбын цад тар хъæды астæу æмæ загътой: «Уыцы цад 
Сырдон нæ зоны, ууылты йæ арвитæм, æмæ кæд фесæфид». Цадыл пыхсытæ мæнг 
калд ныккодтой æмæ арвыстой Сырдоны цады комкоммæ фæндагыл. Нæ базыдта 
Сырдон, уым цад кæй уыдис, уый æмæ дзы ныххаудис.

Нарты кадджытæй

рихитæй – бецъотæй
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19-æм урок
Комкоммæ ныхас

Дунейыл æгъдауæй хистæр ницы ис

111-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис. Цы ба-
фиппайдтат?

1. Нæ фыдæлтæ дзырдтой: «Фидар ныхас фидар мæсыг у». Хъæуы хистæр 
Бекмырзæ нын æдзух нæ зæрдыл лæууын кодта: «Иу лæг мыггаджы ном хæссы, иу 
лæг мыггаджы ном сафы». 

2. Нæ фыдæлтæ дзырдтой, фидар ныхас, дам, фидар мæсыг у. 
Хъæуы хистæр Бекмырзæ нын æдзух нæ зæрдыл лæууын кодта, иу лæг мыгга-

джы ном хæссы, иу лæг мыггаджы ном сафы, зæгъгæ. 

Искæй ныхас æнæ аивгæйæ, йæ дзурæг æй куыддæриддæр загъта, афтæ загъд 
куы æрцæуа, уæд уый хуыйны комкоммæ ныхас.

Комкоммæ ныхас кæй у, уый цы дзырдтæ æвдисынц, уыдон та хонæм авто-
ры дзырдтæ кæнæ авторы ныхас. 

З æ г ъ æ м :  Уари загъта: «Мыст æмæ хæфс хыл кæнынц æмæ мæ ницæмæ 
дарынц, фæлæ сæм куы фæзынин!»

Авторы дзырдтæ: Уари загъта.
Комкоммæ ныхас: «Мыст æмæ хæфс хыл кæнынц æмæ мæ ницæмæ да-

рынц, фæлæ сæм куы фæзынин!»

112-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды. Равза-
рут, комкоммæ ныхас цы хъуыдыйæдты ис, уыдоны арæзт.

Амонд

Иу бинонтæм æгъдау фидар нæ уыдис. 
Æхсæвы мит рауарыд. Райсомæй сæ зæронд лæг 
сыстадис æмæ федта митыл фæд. «Ай та цæй 
фæд у, мæн йеддæмæ куы ничима сыстад?», – 
хъуыды кæны лæг. Ацыди фæдыл æмæ хъæдмæ 
ссыди. Лæг дистæ кæны: «Ай цы хабар у?»

Уæд æм къутæртæй чидæр радзырд-
та: «Уый мæ фæд у, уæ хæдзары амонд дæн, 
æмæ уæ цы хъæуы, цы курыс, уый мын зæгъ». Зæронд лæг афтæ: «Æз нæхимæ 
афæрсон». Сæхимæ ауади æмæ фæрсы бинонты: «Нæ амонд нæ фæрсы, цы уæ 
хъæуы, зæгъгæ, æмæ цы ракурон?» Лæппутæ загътой: «Хор, зæхх!»
4
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Кæстæр чындз дуарæй æрбахызт æмæ загъта: «Æгъдау, æнувыддзинад». 
Зæронд лæг бацин кодта: «Гъе, уый хорз загъта». Аздæхти хъæдмæ, сæ амондмæ, 
æмæ уæдæй фæстæмæ дзæбæхæй цардысты.

«Ирон æмбисонды хабæрттæ»

● Бакæсут таурæгъ рольтæм гæсгæ. Бацамонут комкоммæ ныхасы миниу- 
джытæ.

● Сымахмæ гæсгæ, раст хъуыдымæ æрцыдысты бинонтæ? Куыд аивта сæ цард?

113-æм фæлтæрæн. Рафыссут 112-æм фæлтæрæнæй хъуыдыйæдтæ комкоммæ 
ныхасимæ. Бахахх кæнут иу хаххæй авторы ныхæстæ, дыууæ хаххæй – комкоммæ ны-
хас.

114-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Æрхъуыды кæнут диалогтæ, лæвæрд 
рæнхъытæй пайдагæнгæйæ. Ныффыссут иу диалог. Зæгъут, цы у авторы ныхас æмæ 
комкоммæ ныхас.

Хистæрæн кæстæр куы дæтта æгъдау,
Кæстæрмæ ничи æрхæсдзæн уæд фау.
Хистæрæн кæстæр куы райса йæ уаргъ,
Кæстæрæн алкæм уыдзæни уæд аргъ.
Хистæрæн кæстæр куы ратта бынат, 
Кæстæр уыдзæни уæд хорзыл нымад.
Кæстæр куы фæрса йæ хистæры зондæй,
Кæстæр уæд никуы фæрæдидзæн сонтæй.

         Дзасохты Музафер

115-æм фæлтæрæн. Чырæгты сæвæрут хъæугæ дзырдтæ. Бамбарын сын кæнут сæ 
нысаниуджытæ.

Д з ы р д т æ  п а й д а  к æ н ы н æ н :  кад, намыс, æгъдауджын, бинонтæ.

116-æм фæлтæрæн. Бакæсут таурæгъ. Бацамонут хъуыдыйæдтæ комкоммæ 
ныхасимæ.

Иу хъæуы хистæртæ сæ куырыхон зондæй хъæуы æппæт цæрджыты дæр ахæм 
раст фæндагыл арæзтой, æмæ хъæубæстæ цардæй тъæпп хаудтой.

Фæлæ, дам, æгæргæнæг æгæр кæны. Хъæубæсты фæсивæд куыстмæ сæ 
хъус нал дардтой, æнæгъдау митæ кæнын райдыдтой. Хистæртæ стыр мæты бацы-
дысты сæ кæстæрты раст фæндагмæ куыд раздахой, ууыл. 
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Фæлæ кæстæртæм хистæрты уайдзæфтæ нал хъардтой. Уыдон дзырд-
той: «Хъыгдарыны хос сты. Нæ рæсугъд æмæ хъæлдзæг цард нын се ’нæкæрон 
уайдзæфтæй æнæзæрдæмæдзæугæ кæнынц». 

«Кæдмæ сын хъуамæ быхсæм? Цæй æмæ кæрон скæнæм ацы хъуыддагæн. 
Алчи дæр, йæ хæдзары цы хистæртæ ис, уыдоны хъуамæ фесафа», – загъта сæ 
налатдæр.

Дыууæ боны фæстæ хъæуы фæсивæд сæххæст кодтой сæ иумæ…аг уынаффæ. 
Иу лæ…пуйæ фæстæмæ. Уымæн уыдис куырм, зæронд фыд, фæлæ стыр куырыхон 
зонды хицау. Лæппуйæн йæ зæрдæ нæ бакуым…та уый фесафын.

Сæ цæхæрадоны кæрон нык…æнд скъахта æмæ йæ фыды уым бамбæ…ста. 
Уырдæм ын хаста хæринаг æмæ дон.

Таурæгъæй

● Цавæр хистæртæ царди хъæуы?
● Бамбарын кæнут бæрæггонд хъуыдыйады мидис.
● Цы сфæнд кодтой хъæуы кæстæртæ? Цæмæн?
● Чи нæ сæххæст кодта иумæйаг уынаффæ? Цæуылнæ?

117-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Æмбисæндтæй спайда кæнгæйæ саразут хъуыдыйæдтæ 
схемæтæм гæсгæ æмæ сæ ныффыссут. 

1.          : «         ».      – авторы ныхæстæ          

2. «         »,         .        – комкоммæ ныхас        

1. Уæздан ныхасмæ калм дæр хъусы. 2. Схъæл ныхас хъæдбыны дæр нæ 
фидауы. 3. Кадджын лæгæн йæ ном нæ сæфы. 4. Мæлæтæй ма фæтæрс, худинагæй 
тæрс. 5. Худинагæй куы тæрсай, уæд дыл не ’рцæудзæн. 6. Уазæджы цур дæ куыдзы 
дæр ма ныццæв. 7. Уазæг буц у. 8. Фидар ныхас фидар мæсыг у. 9. Æвзæр ныхас 
зæрдæ хъæдгом кæны. 10. Æвзæр ныхас цæфæй фыддæр у. 11. Иу лæг мыггаджы 
ном хæссы, иу лæг мыггаджы ном сафы. 12. Æфсымæр æфсымæрæй тыхджын у.

калм – хелагæ
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Комкоммæ ныхас фыссын хъæуы стыр дамгъæйæ æмæ йæ æвæрын 
хъæуы дыкъæдзыгты («К. Н.»).

Авторы ныхæсты фæстæ комкоммæ ныхасы разæй æвæрын хъæуы 
дыстъæлф (А. Н.:). З æ г ъ æ м :  А. Н.: «К. Н.». 

Чызг загъта сæрыстырæй: «Махæн нæ хистæртæ сты зондджын æмæ 
фæлтæрдджын!» 

Комкоммæ ныхас авторы ныхасы разæй куы фæлæууы, уæд йæ фæстæ 
æвæрын хъæуы къæдзыг, хъæры нысан кæнæ фарсты нысан, хъуыдыйад загъды 
нысан æмæ интонацимæ гæсгæ цавæр у, уый хынцгæйæ; сæ фæстæ та – тире.

Авторы ныхæстæ комкоммæ ныхасы фæстæ фыст вæййынц гыццыл 
дамгъæйæ.

З æ г ъ æ м :  «К. Н.», – а. н.
«Уазæджы цур дæ куыдзы дæр ма ныццæв», – загъта Алыбег йæ 

кæстæртæн.

118-æм фæлтæрæн. Кæцы дзырд арæзт у ацы схемæмæ гæсгæ                       ?

а) цыдис;    б) зары;
æ) хæдзарадон;   в) ныффыстон.

Уæлæмхасæн æрмæг 

119-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут таурæгъ. Раттут ын сæргонд, радзурут æй хи 
ныхæстæй.

Хъазахъхъаг историйы алайнæгты тыххæй ис ахæм цау. Иуахæмы тæтæрмæ 
уацары бахауди алайнæгты паддзах. Тæтæр-манголы паддзах фæдзырдта йæ 
фæсдзæуинтæм, ахуыргæндтæм, стъалытæ нымайджытæм æмæ сæ бафарста: «Цы 
ми бакæнæм алайнæгты паддзахæн?»

Иутæ дзырдтой «амарæм æй», 
иннæтæ – «ауадзæм æй», фæлæ паддзах 
семæ не сразы: «Марæн æмæ йæ ауадзæн 
нæй, уый тыххæй æмæ уæд алайнæгтæ 
мах ныппырх кæндзысты. Уыдон тых-
джын æмæ хъæбатыр сты, фæлæ йын 
æндæр исты уынаффæ бакæнын хъæуы».

Иу ахуыргонд бахаста ахæм фæндон: 
«Афтæ бакæнæм, æмæ алайнæгты паддзах 
йæхи низæй куыд амæла. Уый тыххæй 
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та йын алы бон дæр дæттын хъæуы уыцы иу хæринаг. Ахæм хæринагæй адæймаг 
бирæ нæ цæры». Ахæм уынаффæ тæтæр-манголы паддзахы зæрдæмæ фæцыди. 

120-æм фæлтæрæн. 119-æм фæлтæрæнæй рафыссут алайнæгты миниуджытæ 
æвдисæг дзырдтæ. Æрхъуыды кæнут семæ дзырдбæстытæ. Равзарут сæ дзырдбаст 
æвзарыны схемæмæ гæсгæ.

20-æм урок
Диалог

Историон цаутæ

121-аг фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг аргъау «Дыууадæс мæйы»-йæ рольтæм гæсгæ  
Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут йæ архайджыты. Цæуыл нæ ахуыр кæны аргъау? 

– Фæтæригъæд кæнын… Амарын… Хуыздæр уыдзæн, куы ныффыссон «ама-
рын» – уый цыбырдæр у.

 – Дæ бæрзонддзинад, уый цы ныффыстай?
 – Æвæццæгæн та дзы исты рæдыд ссардтай! Раст фыст нæу?
 – Раст фыст бæргæ у, фæлæ уæддæр стыр рæдыд кæныс.
 – Цавæр?
 – Адæймагæн йæ цард скъуыныс, хъуыды дæр ыл нæ акодтай, афтæмæй.
– Уый та цы диссаг у! Уыцы иу рæстæг раст фыссын æмæ хъуыды кæнын мæ 

бон нæу!
– Æмæ нæ хъæуы, дæ бæрзонддзинад. Фыццаг ахъуыды кæнын хъæуы, стæй 

та ныффыссын! 

С. Я. Маршакмæ гæсгæ

Диалог у дыууæ адæймаджы (кæнæ цæрæгойы – аргъæутты, æмбисæндты) 
ныхас.

Диалоджы мидæг алы репликæ дæр фыссын хъæуы ног рæнхъыл, йæ 
разæй вæййы тире.

Авторы ныхæстæ цы репликæты æхсæн ис, уыдоны æрхæцæн нысæнттæ 
æвæрд цæуынц, комкоммæ ныхасы куыд сты, афтæ, æрмæст комкоммæ ныхас 
дыкъæдзыгты æвæрын нæ хъæуы.

122-аг фæлтæрæн. Ныффыссут 121-аг фæлтæрæны тексты сæйраг хъуыды, 
комкоммæ ныхасæй пайдагæнгæйæ. 
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123-аг фæлтæрæн. Комкоммæ ныхас æмæ диалоджы раиртæстытæ бакæсгæйæ, 
зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ? Æрхæссут дæнцæгтæ. Ныффыссут сæ.

124-æм фæлтæрæн. Бакæсут таурæгъ. Рафыссут диалогтæ.

Тæтæр-манголы паддзах загъта:
– Абонæй фæстæмæ дæ мах хæсдзыстæм уыцы иу хæринагæй, æмæ дæ бар ис 

равзарын цыфæнды хæринаг дæр. 
Алайнæгты паддзах ахъуыды кодта æмæ радта ахæм дзуапп:
– Кæд ахæм уынаффæ рахастат, уæд мын дæттут кусарты сæры дзидза.
Худæгæй куыннæ бафсæстаиккой тæтæр-манголы паддзах æмæ йæ фæс-

дзæуинтæ: мах, дам, фосы сæртæ нæ куыйтæн куы æппарæм, уадз æмæ сæ хæра.
Ныхас ууыл ахицæн ис, æмæ алайнæгты паддзахы хæссын райдыдтой сæры 

дзидзайæ, афтæмæй æнхъæлмæ кастысты, кæд амæлдзæнис йæхи низæй, уыцы 
бонмæ. Бирæ сæ бахъуыди æнхъæлмæ кæсын. Уый мæлгæ нæ, фæлæ бонæй-бон 
тыхджындæр кодта.

Фæдзырдтой йæм иубон æмæ йын загътой:
– Мах дæ уацарæй суæгъд кæндзыстæм æмæ дæ кадимæ дæ бæстæмæ 

фæхæццæ кæндзыстæм, æрмæст нын зæгъ, сæры дзидза цæмæн равзæрстай, бар дæ 
куы уыди алыхуызон хæринæгтæй, уæд?

Алайнæгты паддзах сын загъта:
– Сæры дзидзайы ис, адæймаджы цы хъæуы, æппæт ахæм буаргъæдтæ. Уыдо-

ны фæрцы цæры бирæ, кæны тыхджындæр. Сæры магъз куы ахæрай, уæд адæймаг 
йæхи хаты рогæй, æвæлладæй æмæ тыхджынæй.

Куыд баныхас кодтой, афтæ алайнæгты паддзахы йæ бæстæйыл сæмбæлын 
кодтой. Уæдæй фæстæмæ ирон адæм, алайнæгты байзæддæгтæ, цины дæр, зианы 
фынгыл дæр хистæрты раз æвæрынц кусарты сæр.

хъæбатыр – бæгъатæр
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● Цы хæринаг лæвæрдтой сæ уацайрагæн тæтæр-мангол?
● Цавæр фарст радтой тæтæр алайнæгты паддзахмæ? Бакæсут уыцы бынат.
● Чи разынди стырдæр зонды хицау? Цæмæн?
● Цавæр æгъдау фæзындис ирон адæммæ ацы цауы фæстæ? 

125-æм фæлтæрæн. Ныффыссут иу цымыдисаг цау нæ рагфыдæлты цардæй. Пайда 
кæнут диалог æмæ комкоммæ ныхасæй.

Уæлæмхасæн æрмæг 

126-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Скæнут ын пълан.

Иу бон кæсгон æлдар сфæнд кодта хъалонмæ фæцæуын. Йæ чегъретимæ ра-
раст ис Хъобанмæ. Уыцы заман Тлаттаты Чермен хъæды суг ласынмæ уыдис, 
æмæ Хъобанмæ хæстæг йæ сæмæны къубал асаст. Черменæн гæнæн нал уыд æмæ 
йæ сæмæн аразын райдыдта.

Афтæмæй йæ кæсгон æлдар æрбаййæфта. Чермен æмæ æлдар кæрæдзийæн 
салам радтой. Стæй æлдар Чермены фæрсы:

– Лæппу, Хъобанмæ ма бирæ баззад?
Чермен йæ рахиз цонгæй сæмæн æд цалх фелвæста æмæ амоны Хъобаны 

’рдæм:
– Уæлæ дын Хъобан.
Æлдар Черменмæ куы бакаст, уæд базыр-зыр кодта, йæ зæрдæ асаст æмæ 

йæхицæн афтæ зæгъы: «Йæ хъæддзау лæг афтæ тыхджын кæмæн у, уыдонæн 
ма уагæр сæ тохгæнæг адæм та цавæр уыдзысты? Уыдонмæ хъæумæ куы 
бацæуон, уæд мæ хæргæ дæр бакæндзысты!» – æмæ фæндагæй фæстæмæ 
раздæхт...

Адæмон сфæлдыстадæй

● Бакæсут æмæ бамбарын кæнут фыццаг хъуыдыйады мидис. Хъалон фиды- 
ны тыххæй цы зонут?

● Кæмæй фæтарсти кæсгон æлдар? Цавæр адæймаг уыдис хъæддзау сымахмæ 
гæсгæ?

127-æм фæлтæрæн. Рафыссут 126-æм фæлтæрæнæй диалоджы хуызы фыст 
хъуыдыйæдтæ. Бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.

128-æм фæлтæрæн. Бакæсут диалог. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

– Дæ бон хуарз, Алан.
– О, æгас цо, Батраз. Хъæбæр æхцæуæн мин æй нæ фембæлд.
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– Фæстаг хатт Иристони кæмттæй кæми адтæ?
– Дигоргоми.
– Æма си дессагæй ци фæууидтай?
– Берæ рæсугъд бунæттæ ес Дигоргоми.
– Цæхæнттæ?
– Къæрæугоми цъете, Морги лæгæт, сауæдæнттæ, æхсæрдзæнтæ...
– Цæрæгойтæ æма сирдтæй ба циуавæртæ фæууидтай?
– Тæрхъостæ, робæстæ, дзæбодуртæ.
– Иннæ хатт ба кумæ цæунмæ гъавис?
– Цъæййи коммæ.

129-æм фæлтæрæн. Равзарут раст раиртæст.

Хъуыдыйад у:
а) хъуыдымæ гæсгæ баст цы дзырдты къорд нæ вæййы, уый;
æ) æххæст хъуыды æвдисæг дзырд кæнæ къорд дзырды кæрæдзиуыл бастæй;
б) иу дзырд иннæйы бæлвырд хауæны æвæрдæй куы фæдомы, уæд уый. 

130-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут цалдæр цыбыр диалоджы, лæвæрд æмби- 
сæндтæй кæм спайдагæнæн ис, ахæмтæ. Ныффыссут сæ.

1. Лæгдзинад дзыхы ныхасæй нæу. 2. Мыст къахта æмæ гæдыйы сæр скъах-
та. 3. Куыстæн йæ сæр – сындз, йæ бын – сой. 4. Арв куыд нæры, афтæ нæ цæвы.  
5. Гæнæн цæмæн нæй, зæххыл ахæм хъуыддаг нæй.

21-аг урок
Рацыд æрмæг фæлхат кæнын

Нæ рагфыдæлты куырыхон лæгтæ

131-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, раттут ын сæргонд. Ссарут йæ сæйраг мидис 
æвдисæг хъуыдыйæдтæ.

Адæм тыхджын сты. Сæ дзырд кæрæдзиуыл куы бада, сæ зонд иу куы уа, 
сæ хъару куы сæмбырд кæной, уæд уыдоны ныхмæ ничи фæлæудзæн?! Бинонтæ 
кæрæдзиуыл фидар куы хæцой, кæрæдзийы иу ныхасæй куы æмбарой, уæд уыдон 
сты, райхалæн кæмæн нæй, ахæм стыр къуыбылой. Къостайы ныхæстæ дæр ууыл 
сты: «Фидар лæуут, фидар, æнгом, кæрæдзийы дзырд æмбарут, уый йеддæмæ нын 
ничи ницы хъом у!»

Адæймагæн, дам, йæ хъысмæт йæхицæй аразгæ у. Иуæй-иу хатт фадæттæ дæр 
фæсайынц, фæлæ уæд лæгдзинад равдисын фæхъæуы. Уымæ гæсгæ алы бинойнаг 
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дæр хъуамæ архайа, цæмæй бинонтæ иумæ æнгомдæрæй цæрой æмæ кæрæдзийы 
æмбарой. Кæрæдзийы цы бинонтæ æмбарынц, фарн дæр уыдонмæ цæуы.

Агънаты Гæстæн

● Ссарут тексты Къостайы ныхæстæ æмæ сæ бакæсут. Бамбарын сын кæнут сæ 
мидис.

● Бамбарын кæнут комкоммæ ныхас фыссыны æгъдæуттæ.
● Æрхæссут æмбисæндтæ тексты мидисмæ гæсгæ.

132-аг фæлтæрæн. Уæлдæр лæвæрд текстæй рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ. 
Равзарут сæ вазыгджын хъуыдыйад æвзарыны схемæмæ гæсгæ.

133-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут тексты хуыз. Бакæсут æй рольтæм гæсгæ. Куыд 
уæм кæсы, чи сты ныхасгæнджытæ?

– Сыхаг сыхаг у, дæ рынтæ бахæрон.
– Уæдæ, уæдæ, хорз сыхагæн æмбал нæй.
–  О, мæ хур акæнай, бæлас дæр ма, куы ракæлы, уæд йæ сыхагыл банцой 

кæны.
– Æмæ нæ фыдæлтæ дæр, рухс дзæнæты фæбадой, дзæгъæлы нæ дзырдтой, 

хæдзар ма ’взар, сыхаг равзар, зæгъгæ.
– Мæ разæй дыл хорздзинæдтæ æрцæуæд, æз дæр ма уый зæгъынмæ 

хъавыдтæн. Дæ сыхагæй дæм раздæр чи фæзындзæн æххуысмæ? Лæг хуры разæй 
дæр йæ сыхаджы фены.

– Кæннод, дæ хъæбулты хурæй бафсæдай, афтæ никуы фехъуыстай – дард 
хæстæгæй хорз сыхаг хуыздæр у?

● Рафыссут текстæй арфæтæ æмæ æмбисæндтæ.
● Сымахæн дæр ис хорз сыхæгтæ? 

134-æм фæлтæрæн. 133-аг фæлтæрæны текстæй рафыссут фондз дзырдбасты. Равза-
рут сæ дзырдбаст æвзарыны фæткмæ гæсгæ.

135-æм фæлтæрæн. 133-аг фæлтæрæнæй рафыссут æртæ хъуыдыйады. Равзарут сæ 
хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Зæгъут, цавæр сты сæ арæзтмæ гæсгæ.

136-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут диалог æмбалы тыххæй.
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22-аг урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

1. Бацамонут, дывæргонд æмхъæлæсонтæ цы дзырдты фыссын хъæуы, уыдон.

а) сырд… онцъиу;  в) фæл… ой;
æ) сæрд… ыгон;           г) фæл… тæрæн;
б) сæрд… ын;   д) фæл… ад

2. Бацамонут, цухгонд бынæтты хъ кæцы рæнхъы дзырдты фыссын хъæуы, уый:

а) …абар, …алас, …алон, …арбыз;
æ) …ару, …аз, …азæн, …æдгæс;
б) …арк, …онд, …осмос, …æрт.

3. Бацамонут, уидаг раст бæрæггонд цы дзырдты у, уыдон.

а) хæдзарон      в) цæхæраджын

æ) чызгæн      г) бацыдис

б) радзырд       д) æхсæрдзæн

4. Бирæон нымæцы формæйы кæцы рæнхъы номдартæ сты?

а) чызг, нана, мад;
æ) бинонтæ, æмбæлттæ, нæмттæ;
б) каникултæ, ахуыргæнæг, лæппутæ.

5. Сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ хуыйнынц:

а) омонимтæ;
æ) синонимтæ;
б) бирæнысаниуæгджын дзырдтæ.

6. Хъуыдыйæдтæй сæйрат раст бæрæггонд кæцыйы нæу?

а) Сывæллæттæ  хъазынц  кæрты.
æ) Уый   радзырдта  йæ царды тыххæй.
б) Хорз хъуыддаг адæмæй никуы рох кæны.

7. Хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ вæййынц:

а) цыбыр, хъæрон, сæйраг;
æ) таурæгъон, фарстон, разæнгардгæнæн;
б) фарстон, даргъ, дæлбар.
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8. Дзырдбаст арæзт у:

а) сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæй;
æ) кæрæдзиуыл баст дыууæ дзырдæй;
б) сæйрат æмæ зæгъинагæй.

9. Бацамонут дзырдбаст.

а) райдыдта къæвда;   
æ) дæ райсом хорз;   
б) æмбæхстытæй хъазын; 
в) хæдзары раз.

10. Ссарут хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ:

а) Бæрзонд цъæх арвыл ленк кæнынц урс æврæгътæ.
æ) Хур ракастис.
б) Сырдтæ æмæ мæргътæ агурынц холлаг.
в) Кæрдæг фæбур ис.

11. Ацы хъуыдыйады сæйрат у дзырд…

     а)   æ) б) в)

Зæлинæ мын радта чиныг.

12. Æрхæцæн нысæнттæ раст æвæрд кæцы хъуыдыйæдты не сты?

а) Чызджытæ хъæлдзæгæй зарынц, æмæ кафынц.
æ) Мигътæ арв сæхгæдтой, æмæ дуне нытталынг. ис
б) Адæм æрбамбырд сты, æмæ кусын райдыдтой.
в) Фæззæг ралæууыд, æмæ кæрдæг фæбур ис.

13. Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ сты:

а) сæйрат, зæгъинаг, бæрæггæнæн;
æ) æххæстгæнæн, бæрæггæнæн, фадатон дзырдтæ;
в) зæгъинаг, бæрæггæнæн, æххæстгæнæн.

14. Бацамонут, сидæн цы хъуыдыйæдты ис, уыдон (æрхæцæн нысæнттæ æвæрд не сты).

а) Мæ дада цæры Хæтæлдоны.
æ) Сабитæ урокты фæстæ цы фæкусут.
б) Тынг хъарм бон скодта.
в) Æхсыр-ма мын ратт нана.
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15. Бацамонут хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ (æрхæцæн нысæнттæ æвæрд не
     сты).

а) Абон нæм уыдзæн фондз урочы.
æ) Дæ урок сахуыр кодтай фæрсы ахуыргæнæг Аланы.
б) Æз уарзын чингуытæ кæсын.
в) Ай мæнæн цы цард у ныккуыдта тæрхъус æмæ азгъордта йæхи доны  æппа-
   рынмæ.

16. Хъуыдыйады Мах нæ цæхæрадоны ныссагътам уырыдзы, нас, цæхæра, булкъ, 
     джитъри æмхуызон уæнгтæ сты:

а) сæйрæттæ;   
æ) зæгъинæгтæ;  
б) æххæстгæнæнтæ; 
в) фадатон дзырдтæ.

23-аг урок
Фонетикæ

Адæймаг æмæ дуне

Нæ ныхас конд у хъуыдыйæдтæй, хъуыдыйæдтæ – дзырдтæй, дзырдтæ 
та – мыртæй. Мыртæ равзæрынц уæлдæфы руаджы дзурæн буары хæйтты 
архайдæй.

Мыртæн сæ равзæрд, сæ классификаци, сæ ивддзинæдтæ ахуыр кæны 
æвзагзонынады хай – фонетикæ. (Фонетикæ у бердзенаг дзырд, нысан кæны 
мырон.)

Мыртæ бæлвырд нысæнттæй (дамгъæтæй) бæрæггонд куы фæцæуынц, уæд 
уый хуыйны графикæ.

137-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Зæгъут, дзургæйæ дзырдтæ цæмæй арæзт сты. 
Фысгæйæ та?

Фæлтæр, æнус, ивддзинæдтæ, алфамбылай, æрдз, æгъатыр.

Мыртæ равзæрынц уæлдæфы руаджы дзурæн оргæнты æххуысæй.
Дзурæн оргæнтæм хауынц: рæуджытæ, хурх, дзых, æвзаг, былтæ, 

дæндæгтæ, фындз.



61

138-æм фæлтæрæн. Равзарут лæвæрд схемæ. Зæгъут, цавæр къордтыл дих кæнынц 
хъæлæсонтæ, æмхъæлæсонтæ. Æрхæссут дæнцæгтæ.

Ныхасы мыртæ

Хъæлæсонтæ

Цавдон                      Æнæцавдон

Æмхъæлæсонтæ

  Зылангон                   Æзылангон

139-æм фæлтæрæн. Текст аив бакæсут. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Рафыссут 
иу хъуыдыйад. Иу дзырдæн равзарут йæ æппæт мыртæ дæр. Скæнут мырон-дамгъон 
анализ.

…Стыр ныхасмæ бирæ мæлдзгуытæ æрбамбырд, къух бакæнын дзы нал 
уыд. Мæлдзыг-фæсивæд цалдæр къордæй тымбыл кафт кодтой. Уыцы кафт та 
фæкæнынц, се знаг сæ размæ куы фæвæййы, уæд. 

Ацы хатт знаджы бынаты лæууыдтæн æз – Дзег, мæлдзгуыты иузæрдион 
хæлар.

Морæдзыг æппæты зæронддæр мæлдзыгæн йæ хъусы адзырдта, æз – 
адæймаг Дзег – кæй æрбацыдтæн æмæ æмбырд райдайынæн афон кæй у.

Зæронд мæлдзыг сыстад æмæ загъта:
– Æфсымæртæ, мæлдзгуытæ! Басабыр ут! Мæнæй тынгдæр ничи ныххæцид 

адæймаджы зæнгыл йæ аркъау дæндæгтæй, афтæ мæсты дæн! Фæлæ ма рох 
кæнæм нæ хорз æгъдау: мах кæрæдзийы бæсты дзуапп дæттæм нæ алы 
хъуыддаджы дæр. Уый у нæ царды бындур, æмæ йæ ма фехалæм. Ныр та 
байхъусæм адæймагмæ.

Зæронд мæлдзыг раздæхти мæнырдæм:
– Дзур, адæймаг! – загъта мæстыйæ. – Дзуапп ратт мах раз де стыр фыд-

мийæн.

Чеджемты Геормæ гæсгæ

аркъау – аргъæвнæ
афтæ мæсты – уотæ мæстгун
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● Цæмæн æрæмбырд сты Стыр Ныхасмæ мæлдзгуытæ?
● Бамбарын кæнут бæрæггонд хъуыдыйады мидис.
● Цæмæй конд у лæвæрд текст?

140-æм фæлтæрæн. Бацамон, йæ уидаджы æ цы дзырдтæн фыссын хъæуы, уыдон:

 а) б… рзонд;                   в) к… рд;
 æ) б… дзырдта;  г) хъ… дхой;
 б) к… ройнаг;  д) у… рзын

141-аг фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæтæй скъуыддзæгтæ æмæ сæ рафыссут, 
цухгонд дамгъæтæ кæм хъæуы, уым бавæрут, афтæмæй.

Æз уымæн нæ зонын    Цæстысыг …згъæлы
Мæ куысты фæллад,    Агмæ сусæгæй…
Мæ бон нæу …рбадын    Митæйдзаг æхсæлы
Минут дæр …нцад…    Мары фæздæгæй...

           Хъороты Дауыт                   Къоста

24-æм урок
Хъæлæсон мыртæ 

Адæймаг æмæ дуне

142-аг фæлтæрæн. Нывты мидис ныффыссут иугай хъуыдыйæдтæй. Бахахх кæнут 
хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон дамгъæтæ. Фыццаг уал хъæлæсон мыртæ ранымайут, 
стæй та – æмхъæлæсонтæ. Зæгъут, кæцы мыртæ дзургæйæ сæмбæлæм цæлхдуртыл.

[a], [æ], [йэ], [и], [о], [у], [ы] сты хъæлæсон мыртæ.
Хъæлæсонтæ [а], [йэ], [и], [о], [у] сты тыхджын, [æ], [ы] та – лæмæгъ.

143-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Фæстаг абзац рафыссут уæ тетрæдтæм, бахахх 
кæнут хъæлæсон дамгъæтæ. Зæгъут, кæцытæ сты тыхджын, кæцытæ та – лæмæгъ.
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Æз зæгъинаг уыдтæн, адæймаг нæ дæн æмæ сымах раз ницы аххосджын дæн, 
зæгъгæ, фæлæ мæ фыртыхст æмæ къæмдзæстыгæй мæ хъуыдытæ схæццæ-мæццæ 
сты æмæ загътон:

– Æз… Æз адæймаг дæн… Мæлдзгуыты дурмæ чи фæхоста, уыдон та 
адæймæгтæ нæ уыдысты. Уыдон… уыдон уыдысты… дыкъахыг цæрæгойтæ. Уæд 
æз, адæймаг, цæмæн дæттон дзуапп дыкъахыг цæрæгойты тыххæй? Æз, адæймаг, 
цы аххосджын дæн сымах раз?

Мæлдзгуытæ ныхъхъус, ныссабыр сты. Хистæрты ’хсæнæй рахызт иу зæронд 
мæлдзыг. Морадзыгæн йæ хæрз мады мад. 

Уый загъта:
– Æз мæ зæронд зæрдæйæ куыд бамбæрстон, афтæмæй адæм дих кæнынц 

дыууæ хуызыл: æцæг адæймæгтыл, мæнæ Дзеджы хуызæттæ, стæй иннæтæ, уæв-
гæ, … сæ койы аргъ дæр не сты.

Мæлдзыг-фæсивæд уайтагъд сæ мæсты кафт ныууагътой. Се ’ппæт дæр 
мæныл тынг цин кæнын байдыдтой. Иу чидæр ма сæ афтæ дæр ныхъхъæр кодта: 
«Æгас цæуæд адæймаг!» Мæнæн уыцы уарзон ныхæстæм мæ зæрдæ æрбауынгæг…

Чеджемты Геормæ гæсгæ

● Цавæр бæллæх æрцыди мæлдзгуытыл?
● Кæй рахуыдта Дзег дыкъахыг цæрæгойтæ?
● Чи уыди Мæлдзыго? Ссарут æмæ йын бакæсут йæ ныхæстæ. Раст зæгъы? 
   Цæмæн?
● Цæуыл ахицæн ис мæлдзгуыты тæрхон?

144-æм фæлтæрæн. 143-аг фæлтæрæнæй рафыссут фыццаг абзац. Тыхджын 
хъæлæсонты бын бакæнут иугай хæххытæ, лæмæгъты бын та – дыгай.

Дзырды райдайæны хъæлæсон е-йы размæ хъуысы й, фæлæ йæ фыссын нæ 
хъæуы: егар, ерыс, ехс.

Фиппаинаг: е-йы размæ й фыссын хъæуы дзырдты йе, йемæ, йеддæмæ.

145-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Цавæр хъæлæсонтæй райдайынц? Бамбарын 
кæнут дзырдты растфыссынад. Ныффыссут семæ дзырдбæстытæ.

Йемæ, егар, егъау, емылыкк, ерæдзыпп, ердо, ерыс, йеддæмæ, ефс, ехс.

Дзырды райдайæны хъæлæсон о-йы размæ фæхъуысы у, фæлæ йæ фыссын 
нæ хъæуы.
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146-æм фæлтæрæн. Хуызæгмæ гæсгæ сбæрæг кæнут дзырдты растфыссынад. 

Хуызæг:  онг – [уонг]

Обау, ома, оцани, оуани, ололи, оххай-гъе.

147-æм фæлтæрæн. Пъланмæ гæсгæ ныффыссут цыбыр хъусынгæнинаг хъæлæсонты 
тыххæй.

1. Цал æмæ цавæр хъæлæсон мыртæ ис ирон æвзаджы?
2. Кæцы хъæлæсонтæ сты тыхджын?
3. Кæцы хъæлæсонтæ сты лæмæгъ?
4. Цы хицæндзинæдтæ ис, о æмæ е-йæ цы дзырдтæ райдайынц, уыдоны растфыс-
   сынад æмæ растдзурынады?

25-æм урок 
Æмхъæлæсон мыртæ

Ирыстоны спорты номдзыд нæмттæ

148-æм фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст. Зæгъут, цæй руаджы фæдзурæм æмхъæлæсон 
мыртæ, уый. Цал æмхъæлæсоны ис уырыссаг дамгъуаты? Ирон дамгъуаты та? Цавæр 
æмхъæлæсонтæ нæй уырыссаг æвзаджы?

Ирон æвзаджы ис ахæм æмхъæлæсон мыртæ: [бы], [вы], [гы], [гъы], [ды], 
[джы], [дзы], [жы], [зы], [йы], [кы], [къы], [лы], [мы], [ны], [пы], [пъы], [ры], 
[сы], [ты], [тъы], [у], [фы], [хы], [хъы], [цы], [цъы], [чы], [чъы], [шы], [щы].

Мыртæ [жы], [шы], [щы] æмбæлынц æрмæстдæр уырыссаг æвзагæй 
æрбайсгæ дзырдты. З æ г ъ æ м :  журнал, шифер, щ ткæ.

149-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. Радзурут æй хи 
ныхæстæй. Рафыссут текстæй æмхъæлæсонтæй райдайгæ бæрæггонд дзырдтæ 
къæйттæй. 

Хъаныхъуаты Болайы хъаруйы тыххæй адæмы ’хсæн цыдис таурæгътæ. Уæд 
сæ хъæуккæгты бафæндыдис лæппуйы тых бафæлварын. 

Хъобайнæгтæ æртасын кодтой пыхсджын бæлас. Самадтой йыл хосы 
мæкъуыл. Лæппуйæн бахæс кодтой: ацу æмæ галтыл æрлас мæкъуыл. Сæхæдæг 
æм дардæй кастысты. Бола бынатмæ æрцыдис. Мæкъуыл æрбаста бæндæнæй. 
Галтæм æй баввахс кæнон, зæгъгæ, ууыл архайдта. Рахæцыди бæндæныл. Фæлæ 
мæкъуыл йæ бынатæй нæ фезмæлыдис. Дыккаг хатт тынгдæр рахæцыди, бæндæн 
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аскъуыдис. Уæд Бола бæндæн дыууæ дагъæй абаста 
мæкъуылыл. Йæ тых-йæ бонæй йыл уыцы иу хæст ра-
кодта æмæ йæ рафæлдæхта. Æввахс æм куы бацыди, уæд 
федта: мæкъуылимæ бæлас æд уидаг срæмыгъта. Йæ 
хъæуккæгты хиндзинад бамбаргæйæ, Бола æхсызгонæй 
бахудтис.

Гæджиты Сергеймæ гæсгæ

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут

Зылангон æмхъæлæсонтæ равзæрынц хъæлæс æмæ сыбыртты руаджы, 
æзылангонтæ та – æрмæст сыбырттæй.

Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсон мыртæй иутæ сты æмкъæйттæ: б-п, 
в-ф, г-к, гъ-х, д-т, дж-ч, дз-ц, ж-ш, з-с.

Зылангонтæ л, м, н, р, й, у-йæн нæй æмкъай æзылангонтæ.
Æзылангонтæ къ, пъ, тъ, цъ, чъ, щ-йæн нæй æмкъай зылангонтæ.

150-æм фæлтæрæн. Ранымайут дзурæн оргæнты нæмттæ æмæ сæ ныффысут.

151-аг фæлтæрæн. Дарддæр ахæццæ кæнут дзырдты рæнхъ. 

Кусæнгæрзтæ æмæ хæдзары дзаумæттæ: аркъау, дзæбуг, кард, сагой, уæрдон, 
фæрæт, цæвæг…

Сылгоймаджы кусæн дзаумæттæ: арынг, æнгуырстуан, иту, куыси, судзин,  
тебæ, хæсгард,  …

Бæлæстæ: æнгуз, æхсæр, æхсынцъы, бæрз, сусхъæд, цым, наз…
Кæрдæджытæ: давон, хуырхæг, хъоппæг, пысыра, …

● Рафыссут фондз дзырды, сбæрæг кæнут, цалгай мыртæ æмæ дамгъæтæй арæзт  
сты, уый.

5

фæлварын – æвзарун
мæкъуыл – ласæг

кусæнгæрзтæ – косæндзаумæттæ
хæсгард – кæрдæн
иту – туй
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152-аг фæлтæрæн. Кæцы дзырд нæу раст дихгонд дзырды хæйттæм гæсгæ?

а) раз-вæндаг;    
æ) хъæз-дыг-дзи-над;   
б) хох-аг; 
в) æнæ-дон.

153-аг фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр хъусынгæнинаг ацы спортсментæй иуы 
тыххæй. Æртæ дзырдæн сбæрæг кæнут сæ мыртæ æмæ дамгъæты нымæц.

26-æм урок
Дамгъуат

Афæдзы афонтæ. Зымæг

154-æм фæлтæрæн. Дамгъуаты алы дамгъæ дæр раст бакæсут. Цал дамгъæйы ис 
ирон дамгъуаты?

А Æ Б В Г Гъ Д Дж Дз Е Ж

а æ бы вы гы гъы ды джы дзы йэ йо жы

З И Й К Къ Л М Н О П Пъ Р

зы и йы кы къы лы мы ны о пы пъы ры

С Т Тъ У Ф Х Хъ Ц Цъ Ч Чъ Ш

сы ты тъы у фы хы хъы цы цъы чы чъы шы

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

щы хъæ-
бæры
нысан

ы фæл-
мæны
нысан

э йу йа

Санаты Аидæ Дзæгъойты Алан Къудухты Бесик Сæлбиты Альбинæ
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Дамгъæтæ бæлвырд фæткыл æвæрдæй хонæм дамгъуат кæнæ абеты 
рæнхъæвæрд (алфавủт).

155-æм фæлтæрæн. Раст бакæсут лæвæрд дзырдтæ, рафыссут сæ уæ тетрæдтæм, 
фæнысан кæнут, цалгай мыртæ æмæ дамгъæтæй арæзт сты, уый.

Бинойнаг, æппæлын, æлгъ, бызгъуыр, зарын, къалати, бæлас, чъири.

156-æм фæлтæрæн. Бакæсут лæвæрд дзырдтæ, уæ хъус æрдарут сæ мырон 
хицæндзинæдтæм.

уосæ – ус   ех – их
уозун – узын   изæр – изæр
уолæфт – улæфт  еунæг – иунæг
уод – уд    есойнæ – уисой

Ирон дамгъуаты ис 43 дамгъæйы, уыдонæй:
1) 10 æдзухдæр вæййынц хъæлæсонтæ (а, æ, е, и, о, ы, э, ю, я);
2) 30 æдзухдæр вæййынц æмхъæлæсонтæ (б, в, г, гъ, д, дж, дз, ж, з, й, к, къ, 

л, м, н, п, пъ, р, с, т, тъ, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ, ш, щ); 
3) дамгъæ у нысан кæны хъæлæсон мыр дæр æмæ æмхъæлæсон мыр дæр; 
4) 2 – мыр чи нæ нысан кæны, ахæм дамгъæйы (ь, ъ).

157-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Бæрæггонд дзырдтæ рафыссут, сбæрæг кæнут 
дамгъæтæ æмæ мырты нымæц.

Ирон адæммæ бæрæгбонты зымæгон хай райдайы Цыппурсæй (дыгуро-
нау Цæппорсе). Ацы бæрæгбон кодтой зымæгон хурхæтæны бонты, Ног азы 
æрбалæудæй иу къуыри раздæр. Цыппурсы агъоммæ ирæттæ дардтой мар-
хо. Мархо дарыны æгъдау йæ равзæрдмæ гæсгæ у тынг рагон; уый сæвзæрдис, 
адæмыл-иу цы æнамонд хабæрттæ æрцыд, уыдоны бындурыл, аразгæ та йæ кодтой 
уыцы æнамонддзинæдты фæдыл хъынцъым равдисыны нысанæн. Бæрæгбонмæ-иу 
алы хæдзары дуармæ дæр уыдис хъæмп, хос кæнæ нæзыйы къалиуты рæдзæгъдтæ 
æртытæ скæнынæн. 

Фæсивæд æртыты сæрты гæппытæ кодтой æмæ дзырдтой: «Фыдбылызтæ ацы  
арты басудзæнт». Уый фæстæ-иу кæрæдзи къухтыл ныххæцыдысты æмæ арты 
алыварс цæлхзылд кодтой заргæ. 

Уый фæстæ-иу зæронд лæгмæ бахастой сыкъа, уый-иу арты баппæрста нард 
фыдызгъæлы карст æмæ-иу скуывта: «Ацы нард фыдызгъæл артæн куыд æхсызгон 
у, афтæ æхсызгон уæд нæ цард Хуыцауæн». Ахæм æртытæ ма символон хуызы 
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æвдыстой, хур ногæй йæ тыхы кæй бацæудзæн æмæ ног азы хъæууонхæдзарадон 
куыстыты райдиан кæй ралæууыд, уый дæр.

Агънаты Гæстæн

158-æм фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ адих кæнут дамгъæтæ æмæ сæ ныффыссут.

Хъæлæсонтæ Æмхъæлæсонтæ Мыр чи 
нæ нысан 
кæны, ахæм 
дамгъæтæ

Дыууæ 
нысанæй 
арæзт 
дамгъæтæ

Хъæлæсон дæр 
æмæ æмхъæлæсон 
дæр цы дамгъæ 
нысан кæны, уый.

159-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис.

● Бæх æгустæй магоса кæнуй.
● Æгомуг фонс тæрегъæд æй.
● Рувас йæ къæдзилæй тæрсы.
● Тæрхъусæн йæ къæхтæ йæ ирвæзынгæнæг сты.
● Зæронд гал ауæдзи цæуагæ ’й.
● Цъеутæ фæззæг нимадæуй.

160-æм фæлтæрæн. Алы нымæц дæр æвдисы бæрæг дамгъæ (дамгъуаты йæ бынатмæ 
гæсгæ). Цавæр дзырдтæ «æмбæхст сты» нымæцты хуызы?

а) 14, 24, 21, 20;   æ) 29, 2, 20, 7, 39, 24.

27-æм урок
Уæнг. Цавдон æмæ æнæцавдон уæнгтæ

Зымæг

161-аг фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Зæгъут ын йæ сæйраг хъуыды.

Хъызт зымæг, хур æмæ дымгæ

Фæндагыл фæцæйцыди зæронд лæг. Йæ комкоммæ æрбацæйцыд æртæ 
лæджы. Зæронд лæг æрлæууыд фæндаджы астæу, æртæ лæгæн йæ сæрæй 
ныллæг æркуывта, стæй ма ноджыдæр иу хатт акуывта æмæ дарддæр йæ 
фæндаг дары.

Уыцы æртæ лæджы та уыдысты Уазал, Хур æмæ Дымгæ.
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Уыдон хъаугъа кæнын райдыдтой, зæронд лæг уæлдай куывд йæ сæрæй 
кæмæн акодтаид, зæгъгæ.

Хур зæгъы: «Уый мæнæн хъавыди уæлдай арфæ зæгъынмæ, цæмæй судзон, 
фæлæ макæй басудзон».

Уæд Уазал дзуры: «Нæ, уый мæнæн акодта уæлдай куывд, цæмæй йæ æз æгæр 
ма басийын кæнон: хурæй афтæ нæ тæрсы, уазалæй куыд тæрсы».

Дымгæ сæм фæхъуыста, стæй дзуры: «Бирæ æмбарут! Цытæ дзурут, цытæ, 
уый мæнæн уæлдай аргъ кæны æмæ арфæ дæр мæнæн кæны».

Бирæ фæзагъд кодтой, стæй сфæнд кодтой зæронд лæгæн йæхи бафæрсын. 
Баййæфтой йæ, æмæ сын уый радта ахæм дзуапп: «Уæлдай куывд æз ракод-

тон дымгæйæн, æндæр кæмæн?» Дымгæ йæхицæй ныббуц ис. 
«Хорз фæуæд, – загъта Хур, – æз уæдæ зæронд лæджы афыцдзынæн, 

басудздзынæн».
«Ницы йын бакæндзынæ, – дзуры йæм Дымгæ, – æз ыл куы бафутæ кæнон, 

уæд уайтагъд ауазал уыдзæнис».
«Æз та йæ тæдзынæгау асæлын кæндзынæн», – дзуры Уазал.
«Ма тæрсын кæн, – дзуры Дымгæ, – æз куы нæ дымон, уæд уазал уазал нæу, 

æрмæст дæхи хъаруйæ ницы бакæндзынæ.
«Алчидæр æй зоны, уазалæй тас нæу æнæ дымгæйæ. Уый тыххæй мын ис 

уæлдай кад. Зæронд лæг, æвæццæгæн, зондджын у, фæлæ сымахæн уый зын 
бамбарæн у».

Аргъау

● Бакæсут аргъау рольтæм гæсгæ.
● Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ, уæнгтыл сæ дихгæнгæйæ.

Дзырд цал раулæфтæн фæзæгъæм æмæ дзы цал хъæлæсоны уа, уал 
уæнгæй арæзт вæййы.

162-аг фæлтæрæн. 161-аг фæлтæрæны текстæй рафыссут иууæнгон, дыууæуæнгон, 
æртæуæнгон æмæ цыппаруæнгон дзырдтæ. Зæгъут, куыд сбæрæг кодтат уæнгты 
нымæц, уый. Сæвæрут дзырдтыл цавд.

Дзырды уæнгтæй иуыл хъæлæсы уаг фæтыхджындæр кæнын хонæм цавд. 
Ирон æвзаджы цавд арæхдæр хауы фыццаг кæнæ дыккаг уæнгыл. Цавд 
фыццаг уæнгыл фæхауы, тыхджын хъæлæсон дзы куы уа, уæд. Лæмæгъ 
хъæлæсон куы уа фыццаг уæнджы, уæд та цавдон вæййы дыккаг уæнг.

Фиппаинаг: фыццаг дыууæ уæнджы дæр тыхджын хъæлæсонтæ куы вæййы, 
уæд стæм хатт цавдон вæййы дыккаг уæнг дæр.

З æ г ъ æ м :  нана, баба, ирон.
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163-аг фæлтæрæн. Кæцы рæнхъы дзырдтæ сты сеппæт дæр сæрмагонд нæмттæ? 
Сæрмагонд нæмттыл сæвæрут цавд, адих сæ кæнут уæнгтыл.

а) Газет «Рæстдзинад», фыстæг, Зæлинæ;
æ) Терк, цæугæдон, къанау, дон;
б) Дзæуджыхъæу, Беслæн, Алагир, Дигора, Мæздæг;
в) горæт, хъæу, Хæтæлдон, Суадаг.

164-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ. Ныффыссут æй, дзырдтæ уæнгтыл 
дихгæнгæйæ æмæ алы дзырдыл дæр цавд æвæргæйæ.

Митмитгæнаг сидти митмæ:
– Мит! Мит! Мит! – цыдис йæ хъæр.
Æмæ йын кæсут йæ митæм:
Миты бын фæци йæ сæр.

                                    Багаты Лади

28-æм урок
Дзырд иу рæнхъæй иннæмæ хæссыны æгъдæуттæ

Ног азы бæрæгбон

165-æмг фæлтæрæн. Æркæсут таблицæмæ. Дæнцæгтæм гæсгæ базонут æмæ радзурут 
раиртæстытæ. Æрхæссут æндæр дæнцæгтæ дæр.

№ Бахъуыды кæн Дæнцæг

1 Уы-ры-дзы
2 Ком, нас, суг
3 Цъи-титæ
4 Бæл-лиц
5 Æрт-тивынц

166-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Радзурут æй хи ныхæстæй. 

Ног азы æхсæв

Уыцы райсом Фатимæ раджы сыстади. Йæхи ныхсадта. Йæ уæлæ скодта, 
нана йын Ногбонтæм цы къаба бахуыдта, уый. Йæ зæрдæмæ тынг фæцыдысты йæ 
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разгæмттæ. Йæхимæ айдæнмæ кæсынæй нал æфсæсти. 
Тагъддæр куы æризæр уаид, уымæ йæ былыцъæрттæ 
хордта.

Æмæ мæнæ ралæууыд Ног азы æхсæв. Нана хыссæйæ 
скодта бирæ дедатæ, дзæбидыртæ, уæрыччытæ, цъиутæ.

Сæ сыхы сывæллæттæ сæм куы ’рбацыдысты, уæд 
дзы алкæмæн дæр радта дедатæ. Цалынмæ уыдон сæ 
лæвæрттыл цин кодтой, уæдмæ Фатимæ йæ разгæмттæ 
акодта, йæ сæрыл маскæ худ, афтæмæй йе ’мбæлттимæ 
хæдзаронтæ кæнынмæ фæцæуæг ис.

Цы хæдзæрттæм-иу бацыдысты, уым Фатимæ æмæ 
сæ сыхаг чызг Зæринæ кафыдысты иумæ. Зæринæйыл уыди лæппуйы дарæс.

Йæ даргъ цухъхъайы бынæй йæ къæхтæ дæр нæ зындысты. Фатимæ-иу разæй 
йæхи доныхъазы хуызæн ленкгæнгæ ауагъта. Фысымтæ-иу сын арфæтæ фæкодтой.

Гъе афтæ, хъæлдзæг æмæ зæрдæрухсæй, сæмбæлди Фатимæ Ног азыл.

Будайты Милуся

● Куыд сæмбæлди Фатимæ Ног азыл?
● Сымах та куыд сбæрæг кæнут ацы бæрæгбон?
● Рафыссут 3-аг абзац, алы дзырд дæр дих кæнут иу рæнхъæй иннæмæ хæссыны 

æгъдæуттæм гæсгæ.

167-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, дзургæйæ цавæр хицæндзи-
нæдтæ бафиппайдтат. 

Æмбесæхсæви мæйæ искастæй хуæнхти фæстейæй. Бæрзонд ехæмбæрзт 
къæдзæхтæн зиндтæнцæ се ’взестæ рæгътæ.

168-æм фæлтæрæн. Бацамонут, хъуыдыйады уæнгтæ раст бæрæггонд цы хъуыдыйа-
ды не ’рцыдысты, уый.

а) Сывæллæттæ хъазынц кæрты.
æ) Уый радзырдта йæ царды тыххæй.
б) Хорз хъуыддаг адæмæй никуы рох кæны.

169-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Йæ хъуыды йын бамбарын кæнут. 
Бæрæггонд дзырдтæ уæнгтыл куыд адихгæнæн ис?

къаба – пъолци
разгæмттæ – къæртрæзтæ 
хыссæ – къинсæ 
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Æрхæстæг æй зумæг, –
Æрбахуаста.  
Медæмæ йæй фæззæг  
Æрбауагъта.

Æ фингæбæл цæрдæг 
Æрбабадтæй.
Рахецау æй зумæг 
Æ бæркадæн.

  Скъодтати Эльбрус

170-æм фæлтæрæн. Базонут уыцы-уыцитæ. Бæрæггонд дзырдтæ ракæнут фонетикон 
æвзæрст.

● Базон-базон, уый кæд вæййы…

Уазал мигъ комы æрбады ныллæг,
Бафснайынц гонты бæркадджын тыллæг,
Сыфтæртæ фезгъæлынц зæхмæ…

Уазалæй лæгæты бамбæхсы арс.
Митыл тæрхъусвæдтæ цас вæййы, цас!
Ихы бын бамбæхсы дон дæр…

Сæрвæт цъæх хъулонæй ферттивы дард,
Дыргъдонæй райхъуысы сауцъиуты зард,
Быдырмæ ахсайы зæрдæ.

Мæнæуы зад хуымтæ адарынц бур,
Зæххы йæ хъарм тынтæй бафсады хур,
Рацæгъды хосдзау йæ цæвæг.

                      Баситы Мысост

цæгъдын – гъæцу
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Лексикæ 

29-æм урок
Дзырды лексикон нысаниуæг. Бирæнысаниуæгад

А. С. Пушкины сабидуг

171-аг фæлтæрæн. Æркæсут нывтæм. Цы дзы уынут. Иухуызон цæмæн хуыйнынц? 
Цавæр иумæйаг миниуджытæ сын ис?

● Зæгъут, дзырд сыф-æн цал нысаниуæджы ис.
● Дзырд номдар-æн та цал нысаниуæджы ис?

172-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йын йæ мидисмæ гæсгæ раттут фæрстытæ уе 
’мбæлттæм.

Æвзаджы æппæт дзырдтæ иумæ хуыйнынц лексикæ. Дзырд цы фæбæрæг 
кæны, уый та у йæ лексикон нысаниуæг. Зæгъæм, нывгæнæг нысан кæны, ныв 
кæныны дæсныйад кæмæ ис, ахæм адæймаг.

Дзырдтæ вæййынц иунысаниуæгон æмæ бирæнысаниуæгон. Иу нысаниуæг 
кæмæн ис, уыцы дзырд хуыйны иунысаниуæгон (æхсæз, аст, разæфтуан). 

Цалдæр нысаниуæджы цы дзырдæн ис, уый та хуыйны бирæнысаниуæгон 
(сыф, къах, был).

Дзырдæн цалдæр нысаниуæджы куы вæййы, уæд уыцы фæзынд хуыйны 
бирæнысаниуæгад.

173-аг фæлтæрæн. Чырæгты бавæрут хъæугæ дамгъæтæ æмæ саразут дзырдтæ. 
Кæцыйæн дзы ис дыууæ нысаниуæджы?

Галиуæрдыгæй рахизæрдæм:
1. Найæн бынат.
2. Уым уæй дæр кæнынц æмæ æлхæнгæ дæр.
3. Чехийы сæйраг сахар.
4. Рæстæг æвдисæг дзаума.
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174-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст Александр Пушкины сабидуджы тыххæй. Радзу-
рут, фидæны номдзыд поэт куыд архайдта йæ мадæлон æвзаг хорз базоныныл.

Пушкины бинонтæ сæ хæдзары арæх кас- 
тысты пьесæтæ, æвæрдтой спектакльтæ.

Александр бирæ уарзта комедитæ æмæ-
иу уыдонæй скъуыддзæгтæ дзырдта. Лæппу 
æвдыста йæхи фыст чысыл пьесæтæ дæр. 
Арæхдæр æм-иу хъуыста йæ кæстæр хо Оля.

Иу хатт та Александр кастис йæ ног 
пьесæ «Скъæфæг». Ацы хатт Оляйы зæрдæмæ 
нæ фæцыдис йе ’фсымæры уацмыс, Мо-
льеры пьесæйы хуызæн æм фæкастис, æмæ 
дзырдæппарæн кодта. Александрæн уый 
фæхъыг ис æмæ йæ уатмæ азгъордта. Оля йæ 

баййæфта стъолы фарсмæ бадгæйæ æмæ рудзынгмæ кæсгæйæ. Лæппу йæ хойы 
куы ауыдта, уæд æм хин худт бакодта æмæ сдзырдта: 

– Байхъус-ма, мæ пьесæйы тыххæй цы ныффыстон:

Зæгъ-ма, куы ’вдыстой пьесæ «Скъæфæг»,
Цæмæн хъуыстис уæгъддзырд партерæй?
Уый уымæн, æмæ йæ нæ фыссæг
Æххæстæй рафыста Мольерæй, 
– бакастис зыланг хъæлæсæй Александр æмæ хъæрæй ныххудтис. Йе ’фсы-

мæрмæ гæсгæ Оля дæр худтис. Гъе афтæ рæзыдис фидæны номдзыд поэт, фидар 
кодта йæ курдиат.

Н. Воробьева æмæ Н. Верховскаямæ гæсгæ

175-æм фæлтæрæн. Зæгъут, раззаг фæлтæрæны тексты цы бæрæггонд дзырдтæ 
ис, уыдон бирæнысаниуæгон сты æви иунысаниуæгон. Фыццæгтæ рафыссут. Сæ 
нысаниуджытæ сын раргом кæнут дзырдбæстыты фæрцы.

Хуызæг: фарс – фарсыл хуыссын; фæткъуыйы фарс; чиныджы фæндзæм 
фарс; искæй фарс фæуын.

176-æм фæлтæрæн. Рафыссут хицæн къордтæй бирæнысаниуæгон æмæ иунысани-
уæгон дзырдтæ.

Фыссæг, хъусын, пьесæ, фидар кæнын, рудзынг, театр, поэт, скъуыддзаг, æвæрын.

177-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ дзы ссарут бирæнысаниуæгон 
дзырдтæ. Æрхъуыды кæнут  семæ хъуыдыйæдтæ, дзырдтæ сæ алыхуызон нысаниу- 
джыты куыд уой, афтæмæй.
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Пушкины мæлæты фæстæ бирæ азтæ рацыдис. Фæлæ нæ мынæг кæны йæ кур-
диаты цæхæр. Уый абон дæр у уырыссаг литературæйы æппæты ирддæр стъалы.

178-æм фæлтæрæн. Ирон-уырыссаг дзырдуатæй рафыссут дзырдтæ мигъ, дарын, 
уайын-ы нысаниуджытæ, дзырдуаты куыд лæвæрд сты, афтæмæй.

30-æм урок
Дзырдты комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджытæ

Аив дзырды дæсны

179-æм фæлтæрæн. Æркæсут нывтæм æмæ сбæрæг кæнут, дзырд хур цы предметтæ 
нысан кæны, уыдоны цы иу кæны, уый.

180-æм фæлтæрæн. Зæгъут, дзырд хур куы фехъусæм, уæд фыццагдæр цавæр пред-
метыл ахъуыды кæнæм, ома, уыцы дзырды сæйраг нысаниуæг цавæр у.

181-аг фæлтæрæн. Бакæсут ног æрмæг æмæ йæ уæ зæрдыл бадарут.

Дзырдæн йæ сæйраг нысаниуæг вæййы йæ комкоммæ нысаниуæг; уый бын-
дурыл та сæвзæры ахæсгæ нысаниуæг, (уый арæхдæр вæййы фæрссаг). Фылдæр 
хатт иу дзырдæй фæхонæм, æддаг бакастæй æнгæс чи вæййы кæнæ бастдзинад 
кæй æхсæн вæййы, ахæм предметтæ, архæйдтытæ. 

З æ г ъ æ м :  дзырд къах амоны буары хай дæр (йæ комкоммæ нысаниуæг) 
æмæ стъолы, бандоны хай дæр (йæ ахæсгæ нысаниуæг).

182-аг фæлтæрæн. Дзырдты ахæсгæ нысаниуджыты фæрцы фысджытæ саразынц ног 
æмæ аив фæлгонцтæ. Тынг дæсны уыдис ахæм фæлгонцтæ аразынмæ А. С. Пушкин. 
Бакæсут ын йе ’мдзæвгæйæ скъуыддзаг уырыссаг æмæ ирон æвзæгтыл.

Хур

Ды дæ мæ гыццыл хур!
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              Зимняя дорога

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит.
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

          Зымæгон фæндаг

Урс æврæгъты сабыр малы
Мæй куыддæр цыма фæхъус.
Зæхмæ йе ’нкъард тынтæ калы,
Тар быдыртыл тауы рухс.

Митæмбæрзт æнкъард фæндæгтыл
Бæхты се скъæрæг тæры,
Мырмыраг æдзухæй бæхтыл
Разæй иухуызон нæры.

                      Плиты Грисы тæлмац

● Цавæр æнкъарæнтæ уæм æвзæрын кæнынц дыууæ тексты? 
● Цавæр дзырдты руаджы æвдыст æрцыдысты уыцы æнкъарæнтæ?
● Зæгъут, бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ комкоммæ сты æви ахæсгæ.

183-аг фæлтæрæн. Æркæсут нывмæ. Æрфыссут цирчы аренæ. Бахахх кæнут, ахæсгæ 
нысаниуджыты цы дзырдтæй спайда кодтат, уыдоны бын.

С п а й д а  к æ н у т  л æ в æ р д  д з ы р д б æ с т ы т æ й : оркестр æрцагъта, 
нывы раззаг хай, улæфты бон, бæрæгбонхуыз, æрыгон чызг, бæх размæ скъæфы, 
цæхæркалгæ цырæгътæ.

184-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бæрæггонд дзырдтæн бацамонут се ’ппæт 
нысаниуджытæ дæр. Сæ быны сын бахахх кæнут, цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты, 
уымæ  гæсгæ.

Фæлгæсын Кавказыл. Бæрзонд хохæн æз 
Йæ митæмбæрзт цъуппы сæр слæууыдтæн тигъыл.
Мæ бæрзæндæн сабыр йæ базыртæ уигъы 
Æддагон бæрзонд рындзæй сыстæг цæргæс.

                                А. С. Пушкин (Плиты Грисы тæлмац)

31-аг урок
Синонимтæ

Ивгъуыд тохы хъæбатыртæ

185-æм фæлтæрæн. Бакæсут Плиты Грисы æмдзæвгæ «Æртхутæгдон»-æй скъуыд-
дзаг. Зæгъут, цы ауадис инæлары цæстытыл.
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Æрыгон нæу, нæмадæр у зæронд
Ирон инæлар; йе стъолы цур бады,
Йæ разы та – бæхы сæфтæгæй конд
Хуымæтæджы æртхутæгдон цæфхадыл.

Æдзард сæфтæгмæ инæлар ныккаст,
Цыма дзы ивгъуыд тохы мыртæм хъуыста…
Кæсы, æмæ йæм сæфтæгæй æваст,
Мыр-мыргæнгæ, йæ саулохаг бæх сыстад.

Уæд саулохагыл инæлар æрбадт,
Йæ дадзинты хæстон туг ногæй схъазыд, –
Цыма йын уыд хæцæн быдыр йæ уат,
Æмæ – фæбырсы йе ’фсæдтæн сæ разæй.

186-æм фæлтæрæн. Æмдзæвгæйы тексты бæрæггонд дзырдтæн бацамонут сæ 
синонимтæ. Зæгъут, æмкъай синонимтæй æмдзæвгæйы хуыздæр кæцытæ фидауынц, 
уый.

Сæ нысаниуджытæ æмхуызон кæнæ æнгæс кæмæн вæййынц, уыцы дзырдтæ 
хуыйнынц синонимтæ.

Синонимты нысаниуджытæ бынтон æмхуызон нæ вæййынц, фæлæ арæх фев-
дисынц иу хъуыдыйы фæлгъуызтæ.

З æ г ъ æ м :  зæронд, хæлддзаг, дæрдджын, рагон æ. а. д. Синонимтæ ма 
арæх февдисынц дзурæджы ахаст предметмæ. 

187-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдты ’хсæн ссарут синонимтæ æмæ сæ ныффыссут 
къæйттæй. Саразут семæ дзырдбæстытæ.

Ныддæрæн кæнын, тухи, адзал, фыдгул, хæцæнгæрзтæ, ныццæгъдын, хæст, 
знаг, удхар, тох, мæлæт, хотыхтæ.

188-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Бацамонут, адæймаджы удыхъæд æвдисæг 
дзырдтæ. 

Худын; хæрзхуыз, дæнгæл; кæуын; æмбаргæ, зондцух; дурзæрдæ, хъæбæр- 
зæрдæ.

189-æм фæлтæрæн. Саразут дзырдбæстытæ дыууæ цæджындзы дзырдтæй, синони-
мон миногонтæй раст пайдагæнгæйæ.

хæцæн – тохæн
бырсын – æмпурсун
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Хуызæг:  зæронд ус, дæрдджын дзаума.

зæронд, дæрдджын
къуындæг, нарæг
ставд, бæзджын
хæрзхуыз, нард

дзаума, ус
фæндаг, дзабыр
бæлас, чиныг
чызг, карк

190-æм фæлтæрæн. Бакæсут Чермены фыстæг æфсадæй. Бæрæггонд дзырдтæ баивут 
синонимтæй. 

Уæ бон хорз, мæ зынаргъ ныййарджытæ! Æнæхъæн мæй уыдыстæм 
ахуырты, æмæ уæм уый тыххæй нæ фыстон. Мах ахуыр кодтой 
парашютимæ гæпп кæныныл, алыхуызон хæцæнгæрзтæй æхсыныл. 
Æз ма райстон радисты дæсныйад дæр. Иу ныхасæй, мæ хъуыддæгтæ 
цæуынц хорз. Ам ссардтон хорз дыууæ æмбалы. Уæ зæрдæ мæм ма ’хса-
йæд. Æнхъæлмæ кæсдзынæн уæ ног хабæрттæм. 

Уæхи Чермен

191-аг фæлтæрæн. Ныффыссут фыстæг Черменмæ (7–8 хъуыдыйадæй). Спайда дзы 
кæнут синонимтæй.

32-аг урок
Антонимтæ

Музыкæйы дуне

192-аг фæлтæрæн. Æппæт адæм арфмидисджын музыкæ не ’мбарынц. Куыд ис 
бауарзæн ахæм музыкæ? Уый базоныны тыххæй бакæсут текст.

Музыкæмæ фæхъусæм сывæллоны бонтæй фæстæмæ. Фыццаг уал фæцахуыр 
вæййæм рог музыкæйыл – зарæг, марш æмæ кафты цагъдыл. Уыцы хуымæтæг 
музыкæ æнцондæр бауарзæн у, фæлæ арфмидисджын музыкæ бамбарын та у 
зындæр. Арфмидисджын музыкæ арæхдæр фыст вæййы симфонион оркестрæн – 
сонатæтæ, симфонитæ æ. æнд. 

Стыр музыкалон уацмыстæ æмбарынæн уын баххуыс кæндзысты, адæм 
æхсызгонæй кæмæ фæхъусынц, ахæм чысыл пьесæтæ П. И. Чайковскийы «Чы-
сыл доны хъазты кафт», «Неополитаниаг зарæг», В. А. Моцарты «Туркаг марш» 
æмæ æндæртæ. 

зынаргъ – хъазар
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Куыдфæстæмæ бамбардзыстут П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, Л. В. Бет-
ховен æмæ æндæр композиторты арфмидисджын уацмысты рæсугъддзинад дæр. 
Ныр та уал лæмбынæг хъусут чысыл æмæ хуымæтæг музыкалон уацмыстæм. 
Уæ зæрдæмæ дзы цы фæцæуа, уымæ-иу байхъусут цалдæр хатты. Æрцæудзæн 
ахæм бон, æмæ зæгъдзыстут: «Мæ бон нæу цæрын æнæ арфмидисджын музы-
кæйæ».

Д. Кабалевскиймæ гæсгæ

● Музыкæ, æнцон бамбарæн вæййы æви нæ, уымæ гæсгæ цавæр дыууæ хуызыл 
дих кæны?

● Зæгъут цыбырæй, цы хоны автор арфмидисджын æмæ рог музыкæ.
● Текстæн равзарут, йæ мидис ын хуыздæр цы сæргонд раргом кæндзæнис, ахæм: 

«Адæм уарзынц музыкæмæ хъусын», «Музыкæ нæ царды», «Арфмидисджын 
музыкæ куыд бауарзæн ис?»

193-аг фæлтæрæн. Ссарут, дзырдбæстыты ’хсæн, ныхмæвæрд дзырдтæ кæм ис, 
ахæмтæ. Рафыссут сæ уæ тетрæдтæм. Зæгъут, куыд хуыйнынц ныхмæвæрд дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæ. Цавæр фæрстытæ домынц?

Алыхуызон инструменттæ, рог музыкæ, арфмидисджын музыкæ, хуымæтæг 
музыкæ, æнцондæр бауарзæн у, зындæр бауарзæн у, тагъддæр бауарзæн ис, раздæр 
бамбарын, æрæгмæ бамбарын, фæстæдæр бамбарын, стыр уацмыстæ, зындгонд 
уацмыстæ, чысыл пьесæтæ.

Сæ нысаниуджытæ ныхмæвæрд цы дзырдтæн вæййынц, уыдон хуыйнынц 
антонимтæ.

З æ г ъ æ м :  стыр – чысыл, раздæр – фæстæдæр.

194-æм фæлтæрæн. Зæгъут, дзырд рог (музыкæ) 192-аг фæлтæрæны тексты йæ комком- 
мæ нысаниуæджы ис æви йæ ахæсгæ нысаниуæджы. Бамбарын кæнут уæ хъуыды.

195-æм фæлтæрæн. Дзырдбæстыты фыццаг дзырдтæ баивут антонимтæй æмæ ног 
дзырдбæстытимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Хъæлдзæг музыкæ, лæмбынæг хъусын, зæрдиагæй архайын, æнцонæй 
æмбарын, хуымæтæг  уацмыстæ, зындгонд композитор, дæсны уæвын, нырыккон 
музыкæ.

æппæт – еугур
уыдон – етæ
æмбарын – лæдæрун
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196-æм фæлтæрæн. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ. Саразут сымах дæр диалогтæ, 
музыкæмæ цы цæстæй кæсут, куыд æй æмбарут, уый тыххæй.

– Зелим, пианинойæ та куы цæгъдыс!
– Музыкæйæ мæ хæдзармæ куыст æххæст кæнын.
– Скъолайы цæмæй фæцæгъдут?
– Чи фæндырæй фæцæгъды, чи – уадындзæй, чи – хъисфæндырæй.
– Æз æппæты фылдæр уарзын пианинойæ цæгъдын.
– Цавæр композиторты уацмыстæ фæцæгъдыс?
– Алыхуызон композиторты фыст музыкæ.
– Арфмидисджын музыкæ дæр фæцæгъдыс?
– Нæ, æз цæгъдын хуымæтæг пьесæтæ.

197-æм фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр хъусынгæнинаг концерты тыххæй. Спайда 
кæнут дзырдбæстытæй: музыкалон театр, изæры æхсæз сахатыл, симфонион ор-
кестр.

33-аг урок
Омонимтæ 

Мæскуыйы Кремль

198-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ радзурут, Мæскуыйы Кремлы тыххæй цы зонут, 
уый.

199-æм фæлтæрæн. Кремльтæ ис æндæр сахарты дæр, фæлæ Мæскуыйы Кремлæн ис 
йæхи хуыз, йæхи истори. Бакæсут текст. Кремлы тыххæй дзы ногæй цы базыдтат?

Мæскуыйы уынгты æмæ музейты, паркты æмæ театрты фенæн ис бирæ аива-
дон æмæ историон хæзнатæ. Сæ сæйрагдæр у Кремль – Мæскуыйы зæрдæ. Уый 
æрбынат кодта, Мæскуы-доны былыл цы бæрзонд обау ис, ууыл, Сырх фæзы 
фарсмæ.
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Астæуккаг æнусты йæ алыварс уыдис хъæдын къул, фæстæдæр та йæ бæсты са-
мадтой дурын сис. Йемæ æмхæст сты къорд гæнахы. Кремлы æмæ йæ фарсмæ ис 
стыр аргъуантæ, галуантæ æмæ æндæр бæстыхæйттæ. Фынддæсæм æнусы уыдо-
ны арæзты архайдтой итайлаг æмæ æндæр бæстæтæй хуынд архитектортæ. Крем-
лы сæйрагдæр у Успенскийы аргъуан. Цæуы йыл фондзсæдæ азæй фылдæр. Æппæт 
уыцы архитектурон-аивадон цыртдзæвæнтæ иумæ аразынц тынг рæсугъд ансамбль. 
Бæрзонд ран кæй лæууынц, уый руаджы дардмæ бæрæг дарынц.

Кремль иу æнусæй иннæмæ кодта уæрæхдæр æмæ рæсугъддæр. Аивады дæснытæ 
йæм хастой сæхи дуджы миниуджытæ. Кремлы бæстыхæйттæ дисы æфтауынц се ’ддаг 
хуыз æмæ сæ мидæггаг фæлгонцæй. Алкæцыйæн дæр дзы ис йæхи истори æмæ йæхи 
миниуджытæ.

● Бакæсут, Кремль куыд ивта æнусæй-æнусмæ, уый тыххæй æмæ йæ радзурут  
уе ’мбæлттæн.

200-æм фæлтæрæн. Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ 199-æм фæлтæрæнæй. Бацамонут 
сын сæ алыхуызон нысаниуджытæ. Зæгъут, уыцы нысаниуджытæн иумæйагæй цы ис.

Æмхуызон чи фæхъуысы, фæлæ бынтон алыхуызон нысаниуджытæ кæмæн 
вæййы, ахæм дзырдтæ хуыйнынц омонимтæ.

Омонимтæ вæййынц иу ныхасы хайы кæнæ алыхуызон ныхасы хæйтты 
дзырдтæ. Зæгъæм: I) хос – хус кæрдæг; II ) хос – хи дзæбæхгæнæн фæрæз 
(номдартæ); I) сис – къул (номдар) æмæ II) сис (мивдисæг).

Омонимтæ дзырдуæтты вæййынц сæ кæрæдзийы бынмæ лæвæрд.

201-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты бæрæггонд сты, омонимтæ кæмæн ис, ахæм дзырдтæ. 
Зæгъут, сæ омонимон дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты æмæ цы нысан кæнынц.

1. Сырх фæзы цагъта æфсæддон оркестр.
2. Кремлы алыварс ис сырх дурын къул.
3. Рæстæг куыд ивта, афтæ ивта Кремлы хуыз дæр.

202-аг фæлтæрæн. 199-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ. Зæгъут, цæй фæрцы баст сты, уый.

203-аг фæлтæрæн. Бацамонут дзырдты омонимты нысаниуджытæ.

Хуызæг: цæвæг

1. Хос кæрдæн дзаума.
2. Цæвгæ чи кæны, уый.

Тухæн, бырон, кæлæн, уад, сур, сæрæн, ныхсын.
6
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Морфемикæ. Дзырдарæзт. Орфографи

34-æм урок
Дзырды нысаниуæгджын хæйттæ 

Сæ фæрцы стæм æдас

204-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйад. Дзырдтæ адих кæнут уæнгтыл. Зæгъут, 
уæнгтæй кæцытæн ис нысаниуджытæ.

Нæ сыхæгты лæппу сыздæхтис æфсадæй.

Кæрон, уидаг, разæфтуан æмæ фæсæфтуан хуыйнынц дзырды нысаниуæг- 
джын хæйттæ – морфемæтæ, уымæн æмæ сын вæййы цавæрдæр нысаниуджытæ. 
Зæгъæм, дзырд бакæсæгмæ-йы ис цыппар хайы. Уыдонæй -мæ у кæрон, æвдисы 
арæзтон хауæн, иууон нымæц. Фæсæфтуан -æг æвдисы архайæг предмет.

Уидаг у -кæс, амоны архайд, у дзырды сæйраг хай.
Разæфтуан ба- æвдисы архайды здæхт мидæджырдæм.
Дзырдæн йæ кæрон куы аппарæм, уæд дзы баззайы бындур: зæхх-ыл. Дзырдтæ 

вæййынц æнæ кæрæттæй дæр: знон, ам, æдзух æ. æнд.

205-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Уыдон сæ цавæр хæйтты фæрцы сты алыхуы-
зон ныхасы хæйттæ? Иу та сæ цы кæны?

Зæхх, зæххон, æмзæххон; цæхх, цæхджын, æдзæхх.

Уыцы иу уидагæй арæзт дзырдтæ хонæм æмуидагон дзырдтæ.
Дзырдтæ зæхх, зæххон, æмзæххон-æн ис иу уидаг – зæхх, æмæ уымæ гæсгæ 

хуыйнынц æмуидагон.

206-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы боны тыххæй. 
Зæгъут, цал хатты аивта бæрæгбоны ном.

Нæ бæстæйы адæм февралы 23-æм бон кадджынæй 
бæрæг кæнынц Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон. Уый 
у, æфсады лæггадгæнджыты бон. Снысан æй кодтой 
æфсæддонты кадæн. Уыдон мин фарастсæдæ æстдæсæм 
азы Псков æмæ Нарвæйы бынмæ ныддæрæн кодтой 
(разгромили) немыцаг лæбурджыты (захватчиков). 

Бæрæгбон раздæр хуындис Сырх æфсады бон, 
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фæстæдæр – Советон æфсад æмæ Хæстон-денджызон флоты бон. Мин фарастсæдæ 
нæуæдз æртыккæгæм азæй нырмæ та хуыйны Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон. 

207-æм фæлтæрæн. Ссарут 206-æм фæлтæрæны тексты æмуидагон дзырдтæ. 

208-æм фæлтæрæн. Раттут фæрстытæ уе ’мбæлттæм.

1. Чи сты Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ?
2. Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон кæдæй нырмæ бæрæг кæнынц?
3. Дæ хæстæджытæ кæнæ дæ зонгæтæй æфсады исчи лæггад кæны? Кæд æм фæ-
   сидтысты æфсадмæ, æмæ йæ лæггад кæм æмæ куыд цæуы?

209-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут, ацы хахнывтæ (схемæтæ) цавæр ныхасы 
хæйттæн арæзт сты, уый. Дзырдты хæйттæм бафтаут уидæгтæ.

    ыс           мæ     дзæн      ис                 æн

    дзы        стут       ыл     дзы        стæм                ау

210-æм фæлтæрæн. Ссарут дзырдтæн сæ синонимтæ: Фыдыбæстæ, цытджын, 
ныддæрæн кæнын. Дзырдтимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

35-æм урок
Разæфтуантæ æмæ сæ нысаниуджытæ

Æрцу, уалдзæг!

211-æм фæлтæрæн. Æркæсут нывтæм. Цавæр архæйдтытæ дзы æвдыст цæуы æмæ 
дзырды цавæр хай æххуыс кæны архайд алыхуызонæй æвдисынæн?

хъахъхъæнæг – гъæуайгæнæг
хъахъхъæнын – гъæуай кæнун

хæстон – тугъдон
уыдон – йетæ
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Уидаджы разæй цы дзырды хай фæлæууы, уый хуыйны разæфтуан. 
Мивдисджыты уидæгтæм æфтыд куы æрцæуынц разæфтуантæ а-, æр-,  

æрба-, ба-, ны-, ра-, с-, фæ-, уæд уыдон арæх фæбæрæг кæнынц архайды 
здæхт: ацæуын, æрцæуын, æрбацæуын, фæцæуын æ.а.д.

Фиппаинаг. Дыгурон ныхасы разæфтуан а-йы бынаты вæййы разæфтуан 
фæ-. Абарут: ацыдис – фæццудæй. 

212-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Ссарут дзы мивдисджытæ разæфтуантимæ. 
Кæцытæ дзы æвдисынц архайды æххæст хуыз дæр æмæ йе здæхт дæр? 

Æрцу, уалдзæг!

Бон чысыл фæдаргъдæр,
Хъарм дымгæ кæны.
Уалдзæг, рацу тагъддæр,
Зæрдæ дæм бæллы.

Быдыртæ ’мæ хъæдтæ 
Хинымæр тыхсынц,
Алы бон æнхъæлмæ
Уалдзæгмæ кæсынц.

Тагъд та ’рцæудзæн уалдзæг,
Тагъд та ’рцæудзæн май.
Æмæ та нын ратдзæн
Циндзинадæй хай.

Атайдзысты миттæ,
Райхъал уыдзæн æрдз.
Зæхх йæ фæллад синтæй
Аппардзæн йæ кæрц.

Хур та арвыл хъазгæ
Стулдзæни бæрзонд.
Хъæдбынæй та заргæ
Рабырсдзæни дон.

Быдыртæй та хъуысдзæн
Цины зарæг ног.
Алчи та йæ куыстмæ
’Вналдзæни уæнгрог.

                Кочысаты Мухарбег

213-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдтæ æмæ сын рахицæн кæнут сæ разæфтуантæ 
æмæ сæ уидæгтæ.

æппарын – гæлдзун 
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Æгад, æгуыст; æнæсæр, æнæбын; æмзонд, æмкусæг; æдидон, æдсаргъ; 
фæсхæрд, фæссихор.

Разæфтуантæ æ-, æнæ-, æм-, æд-, фæс- аразынц миногонтæ æмæ 
фæрсдзырдтæ, стæмдæр хатт та – номдартæ.

214-æм фæлтæрæн. Æрфыссут ныв. Спайда кæнут, разæфтуантæ кæм ис, ахæм 
дзырдтæй.

215-æм фæлтæрæн. Дзырдтæм бафтаут разæфтуантæ æ-, æнæ-, æм-, фæс- æмæ ныф-
фыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

Тас, коммæгæс, фæлтæрд, кæрон; мæт, сæрæн; хох, дуар, арæнтæ; зонд, фæнд, 
дзырд.

216-æм фæлтæрæн. Бафтаут дзырдтæм разæфтуантæ а-, ба-, ра-, æрба-, ны-, æнæ-. 
Цавæр мырон ивддзинæдтæ æрцыдис разæфтуантæ æмæ уидæгты æхсæн?

Æрвитын, æвналын, ахуыр.
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Разæфтуантæ а-, ба-, ра-, æрба-, ны-, æнæ- хъæлæсон æ-йæ райдайгæ 
дзырдтæм æфтыд куы æрцæуынц, уæд уидаджы райдайæны æ ахауы. 

З æ г ъ æ м :  ба + æвналын – бавналын.
Хъæлæсон а-йæ райдайгæ дзырдтæм разæфтуан æнæ- æфтыд куы æрцæуы, 

уæд разæфтуаны фæстаг хъæлæсон ахауы.
З æ г ъ æ м :  æнæ + ад – æнад.

217-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Уæ хъус æрдарут, адæм уалдзæджы цы куыстытæ 
фæкæнынц, уымæ.

Уалдзæг ралæууыд. Алан æмæ Дада тала бæлæстæ бирæ февзæрстой æмæ 
равзæрстой æртæ бæласы. Иу – фæткъуы бæлас, иннæ – кæрдо бæлас, æртыккаг 
та – бал бæлас. Дада сын сыджыт ныккодта голладжы æмæ сæ уым нывæрдта. 

Изæрæрдæм Алан æмæ йæ Дада ныххæццæ сты хъæумæ.
Алан уайтагъд йæ сыхаг лæппу Сæрмæтмæ ныхъхъæр кодта: 
– Сæрмæт! Мах æрхæццæ стæм! Рацу, æмæ сæ ныссадзæм.
Сæрмæт бæлæстæ фенынмæ тынг бæллыдис æмæ уайтагъд кауы сæрты 

æрбагæпп кодта. 
– Цавæр бæлæстæ балхæдтат? Цы дзæбæх сты! 
– Мæнæ дын бел, æмæ дзыхъхъытæ къахæм!
Акалдис сæ хид дыууæ лæппуйæн. Ныссагътой бæлæстæ æмæ сыл дон нык-

кодтой. 
– Æз сыл алы бон дæр кæндзынæн дон! – загъта Сæрмæт. 
– Алы бон сыл дон кæнæн нæй, сæ уидæгтæ бамбидзысты (сгниют)! – загъта 

йын Дада. 

Дауыраты Зоямæ гæсгæ

● Цавæр лæппутæ схонæн ис Алан æмæ Сæрмæты? 
● Бамбарын кæнут, бæрæггонд дзырдты растфыссынад. 

218-æм фæлтæрæн. Дзырдтæм бафтаут разæфтуан фæ- æмæ сæ ныффыссут. Цавæр 
мыртæ хъуамæ уа дзырдты райдайæны, цæмæй разæфтуан фæ-йы æ раива е-йæ?

Æвдисын, згъорын, аййафын, æууæндын, ссæндын, ссын, згъалын.

Дзырдты райдайæны æ- куы вæййы кæнæ та з, с-йæ райдайгæ 
æмхъæлæсонты къордтæ, уæд разæфтуан æмæ уидаджы æхсæн æрцæуы 
æлвæстад, æмæ уый аххосæй сæвзæры е. 

З æ г ъ æ м :  фæ + æмбæхсын – фембæхсын, фæ + æрвитын – фервитын, 
фæ + ссын – фессын.
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219-æм фæлтæрæн. Чингуытæй кæнæ журналтæй рафыссут аст хъуыдыйады, 
разæфтуанты фæстæ сæ хъæлæсонтæ цы дзырдтæн рахауынц кæнæ æлвæст кæмæн 
æрцæуынц, ахæмтимæ.

36-æм урок
Æмхъæлæсонты ивддзинæдтæ разæфтуанты фæстæ 

Мæргътæ бийынц ахстæттæ

220-æм фæлтæрæн. Цы аивта дзырдты, разæфтуантæ сæм æфтыд куы ’рцыди, уæд?

Æм + фæтæн – æмвæтæн, æ + кад – æгад, дæл + фæз – дæлвæз, уæл + фæй-
нæг – уæлвæйнæг, раз + фæндаг – развæндаг, фæс + цæуын – фæсдзæуин.  

● Ранымайут, кæрæдзийы цы æмхъæлæсонтæ ивынц, уыдоны къæйттæ. Цæмæ 
гæсгæ сты уыдон æмкъай æмхъæлæсонтæ?

Разæфтуантæ æ-, æм-, æнæ-, уæл-, дæл-, фæс-, раз-ы фæстæ æзылангон 
æмхъæлæсон арæх свæййы зылангон: ф-в, к-г, ц-дз, т-д. 

З æ г ъ æ м :  æ + фæд – æвæд.

221-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Цавæр æмхъæлæсонтæ ис разæфтуантæ æмæ 
уидæгты æхсæн?

Бацамонын, ацардауын, райгуырын, ныццамайын, ныййарын, ныййазæлын. 

● Цавæр разæфтуанты фæстæ фæзынынц уидаджы разæй бавæргæ æмхъæлæсон- 
тæ ц æмæ й? Дæргъвæтин цц æмæ йй та?

222-аг фæлтæрæн. Бакæсут раиртæсты текст уæхинымæр, уый фæстæ та – хъæрæй. 
Йæ мидисмæ гæсгæ фæрстытæ раттут уе ’мбæлттæм.

Арæх разæфтуантæ æмæ уидæгты æхсæн фæзынынц бавæргæ æмхъæлæ- 
сонтæ ц, цц, й, йй, у кæнæ хъæлæсон ы.

Дзырдтæ хъæлæсон а-йæ куы райдайынц æмæ сæм разæфтуантæ а-, ба-, æрба-,  
фæ- куы бафтауæм, уæд разæфтуанты фæстæ фæзыны бавæргæ æмхъæлæсон ц. 
З æ г ъ æ м : бацамонын, рацаразын, æрцамайын.

Хъæлæсон а-йæ райдайгæ дзырдтæм разæфтуан ны- куы бафтауæм, уæд 
дыууæ хъæлæсоны æхсæн фæзынынц бавæргæ æмхъæлæсонтæ цц, йй. 
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З æ г ъ æ м :  ныццамайын, ныййазæлын.
Дзырдтæ хъæлæсонтæ и кæнæ у-йæ куы райдайынц æмæ сæм разæфтуан 

ны- куы бафтауæм, уæд дыууæ хъæлæсоны æхсæн фæзынынц бавæргæ 
æмхъæлæсонтæ й, у. З æ г ъ æ м :  ныйивын, ныуулæфын.

Разæфтуантæ а-, ба-, ра-, æрба- æмæ уидæгты æхсæн фæзыны й: райхæлын, байхъу- 
сын. 

Разæфтуан ны-йы фæстæ уидаджы райдайæн æмхъæлæсон фæдæргъвæтин 
вæййы. З æ г ъ æ м :  ныххудын, ныззарын.

223-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, цæмæн аивта Петка йæ фæнд? Текстæн 
скæнут пълан æмæ йæ уымæ гæсгæ радзурут. 

Уалдзыгон хуымты астæуты рацу-бацу кодта фыдуаг лæппу Петка. Уый 
зæхмæ æркастис æмæ ауыдта ахстон, йæ мидæг – цыппар лæппыны. «Æнæ 
æрцахсгæ сын нæй», – ахъуыды кодта Петка æмæ æрæмбæхст.

Цъиу уайтагъд уаллонимæ йæ ахстоны фæмидæг. Йæ лæппынты уасын рай- 
хъуыст. Петка йæхи ахстоныл баппæрста, фæлæ цъиу апæррæст кодта. Петка мæсты 
кæнын байдыдта.

Фæстагмæ цъиуы лæппынты систа ахстонæй, йæ худы сæ авæрдта æмæ иуварс 
ацыди. Цалдæр минуты фæстæ мадæл цъиу æрбатахт, йæ лæппынты уым нал фед-
та æмæ ныцъцъыбар-цъыбур кодта. Ахстоны раз абадтис æндæр маргъ, лæппынты 
фыд. Мæргътæ-иу радыгай сæ ахстоны фæмидæг сты, стæй та-иу фæстæмæ 
тарстхуызæй уасгæ фездæхтысты.

Петка уыдта ныййарджыты уавæр æмæ сын фæтæригъæд кодта. Лæппынты 
фæстæмæ бахаста, арæхстгай сæ нывæрдта ахстоны æмæ иуварс ацыдис. 

Мадæл цъиутæ радыгай батахтысты ахстонмæ æмæ фырцинæй ныцъцъыбар-
цъыбур кодтой.

Петка йæхинымæр (про себя) ахъуыды кодта: «Тæригъæд у цъиуты ахстæттæ 
халын. Нал сæ бахъыгдардзынæн мæхæдæг æмæ нал бауадздзынæн иннæты дæр».

Фæрниаты Дзибусмæ гæсгæ

ахстон – астъонæ
лæппын – бæдолæ
хъыгдарын – хъор кæнун
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224-æм фæлтæрæн. Рафыссут 223-аг фæлтæрæны текстæй, разæфтуантæ æмæ 
уидаджы æхсæн сæ мыртæ цы дзырдтæн аивтой, уыдон. Сæ комкоммæ сын фыссут 
уыцы ивддзинæдты нæмттæ.

Хуызæг: ба + æппæрста – баппæрста (хъæлæсон æ-йы рахауд уидагæй),
    ны + хъавын – ныхъхъавын (разæфтуан ны-йы фæстæ уидаджы  
     райдайæн æмхъæлæсоны дæргъвæтинкæнынад).

225-æм фæлтæрæн. Радзурут, цы зонут мæргъты миниуджыты тыххæй. Куыд сын 
æххуыс кæнут?

226-æм фæлтæрæн. 222-аг фæлтæрæны (раиртæсты) дæнцæгтæ баивут æндæртæй. 
Спайда кæнут ирон-уырыссаг дзырдуатæй.

37–38-æм уроктæ
Фæсæфтуантæ 

8-æм мартъи – Æппæтдунеон бæрæгбон

227-æм фæлтæрæн. 8-æм Мартъийы бæрæгбон адæм кæд бæрæг кæнын райдыд-
той, чи зоны, уе ’мгæрттæ нæ зонынц. Уымæн уын баххуыс кæндзæнис ацы текст. 
Бакæсут æй æмæ йын йæ хæслæвæрд баххæст кæнут.

Уалдзæджы райдайæны. 8-æм Мартъи у 
æппæтдунеон бæрæгбон. Арæзт æрцыдис зындгонд 
революцион архайæг Кларæ Цеткины фæндонмæ 
гæсгæ. Фыццаг хатт æй бæрæг кодтой 1911 азы 
Европæйы: Германы, Австрийы, Швейцари æмæ Да- 
нийы. Уæрæсейы йæ бæрæг кæнын райдыдтой 1913 
азы Санкт-Петербурджы. Уыцы рæстæджы 8-æм 
Мартъи уыдис дунейы сылгоймæгты иудзинады бон 
сæ бартыл тохы. Нæ рæстæджы бæрæгбоны полити- 
кон мидис фесæфтис.

8-æм Мартъийы сылгоймæгты номыл артисттæ 
æмæ скъоладзаутæ февдисынц концерттæ, куыст- 
уæтты саразынц кадджын æмбырдтæ. Сылгоймæг- 
тæн фæкæнынц бирæ хорз арфæтæ, фæдæттынц 
сын лæвæрттæ, дидинджытæ. Уыцы бон нæ нанатæ, 
нæ мадæлтæ æмæ нæ хотæ вæййынц иннæ бонтæй 
рæсугъддæр æмæ хъæлдзæгдæр.
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Уидаджы фæстæ цы нысаниуæгджын хай вæййы, уый хуыйны фæсæфтуан. 
З æ г ъ æ м :  хъæу – хъæууон, ома хъæуæй равзæргæ кæнæ йемæ баст.

228-æм фæлтæрæн. Уæлдæр лæвæрд тексты бæрæггонд дзырдтæ рафыссут 
дзырдбæстыты мидæг. Зæгъут, уыцы дзырдтæ фæсæфтуанты фæрцы цавæр ныхасы 
хæйттæ систы, уый.

229-æм фæлтæрæн. Дзырдты бацамонут фæсæфтуантæ. Зæгъут, уыдон дзырдтæн 
цавæр нысаниуджытæ дæттынц, уый.

Хуызæг:  кадджын – кад кæмæн кæнынц, ахæм.

Цæхджын, картофджын, горæтаг, кафаг, дзураг, къабайаг, хæдойнаг, кусæг, 
бадæг, ирон, кæсгон, циндзинад, æхсинаг, куыст, уарзт, бæхдон.

230-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бæрæггонд дзырдты бацамонут 
фæсæфтуантæ.  

Мадæн дунейы æппæты адджындæр йæ хъæбултæ сты. Уарзы сæ æнæкæрон 
уарзтæй.

Ныхасы мидæг сыхаг æмхъæлæсонтæй иу иннæйы арæх скæны йæхи 
хуызæн. Уыцы фæзынд хуыйны æмхъæлæсонты æмхуызонад (ассимиляци).

Æмхъæлæсонты æмхуызонад арæхдæр æрцæуы, дзырдтæм фæсæфтуантæ 
бафтаугæйæ, æмæ вæййы дыууæ хуызы:

1. Æххæст æмхуызонад – æмхъæлæсон мыр иннæйы бынтондæр йæхи 
хуызæн куы скæны. Зæгъæм: кадджын – каджджын. Мыр дж сыхаг д-йы йæхи 
хуызæн скодта. Фыссæм æй кадджын, уымæн æмæ йæ уидаджы ис д.

2. Æнæххæст æмхуызонад у, æзылангон мыр зылангоны дæр æзылангон 
куы скæны, уый. З æ г ъ æ м :  мæрз – марст – æзылангон т йæ разæй лæууæг 
æмхъæлæсоны дæр скодта æзылангон, фæлæ фысгæ кæнæм марзт, уымæн æмæ 
дзырды уидаджы ис з – мæрзын.

231-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ ныффыссут бирæон нымæцы æмæ зæгъут, дзургæ та сæ 
куыд кæнæм, уый.

Баз, хъаз, фæз, фæд, хъæд, кард, худ, саг, хъуыдыйад, царв, уæларв, уаргъ, 
саргъ.

232-аг фæлтæрæн. Бакæсут, нанайæн цы арфæйы ныхæстæ ныффыстой, уыдон. 
Кæцы дзырдтæ дзы сты зынфыссæн?
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Нана! 

8-æм Мартъийы тыххæй дын арфæтæ кæнæм.
Амондджын нын у бирæ азты дæргъы. 
Мах дæр дын дæ хæрзтæ куыд бафидæм. 

Дæхи Батрадз æмæ Астемыр

233-аг фæлтæрæн. Ныффыссут уæ мадæлтæм кæнæ уæ нанатæм арфæйы ныхæстæ 
сылгоймæгты бæрæгбоны фæдыл (4–5 хъуыдыйады).

39-æм урок
Аразæг бындур. 

Дзырд нысаниуæгджын хæйттыл дих кæныны фæтк
Æнæниз у, мæ мад!

234-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Цавæр зæрдæ дары фырт йæ 
мадмæ? Цы йын фæдзæхсы, уый ссарут тексты. Бакæсут æнкъарæнтæ æвдисæг рæнхъытæ. 

Салам дæуæн, мæ райгуырæн хæхбæстæ! 
Æнæниз у, мæ ныййарæг, мæ мад! 
Æрвитын дын хæсты быдырæй абон, 
Æрвитын дард Украинæй салам. 
Дæ буц хъæбул, дæ иунæг фырт, дæ уарзон 
Нæ рох кæны дæу иу минут дæр ам. 
Мæ цæстыл уайыс алы бон, ныййарæг, 
Цыма та бадыс рудзынджы раз ныр. 
Кæсыс æнхъæлмæ: «Искæцæй, мыййаг, кæд, – 
Фæзæгъыс ды, – æрбазынид мæ фырт…». 
Æз зонын хорз дæ хъуыдытæ, дæ фæндтæ, 
Кæй у дæуæн æнæ мæн, нана, зын. 
Æмбарын æз, кæй мыл риссы дæ зæрдæ, 
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Кæй дæм фæзыны хаттæй-хатт цæссыг…
Нана, дæ зæрдæ ма дзурæд мæнимæ,
Дзæгъæлы ма кæн, ма, нана, æнкъард, –
Куыд нæ дæн æз хæсты быдыры иунæг,
Нæ дæ ды дæр гъе афтæ иу, мæ мад.
Фæуыдзæн хæст! Нæ рæстдзинады кардæй
Ызнаг æрцæудзæн тагъд рæстæджы саст.
Æмæ дæм уæд, ныййарæг мад, æз дардæй
Фæзындзынæн сæрæгасæй æваст.

                              Кочысаты Мухарбег

235-æм фæлтæрæн. 234-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут бæрæггонд дзырдтæ æмæ сын 
сæ фарсмæ бацамонут, цы бындуртæй æмæ цавæр нысаниуæгджын хæйтты фæрцы арæзт 
æрцыдысты, уый.

Хуызæг:  Æфсæддон – æфсад + фæсæфтуан-он

236-æм фæлтæрæн. Алы дзырдæй дæр саразут цалдæр æндæр дзырды разæфтуантæ 
æмæ фæсæфтуæнты фæрцы.

Ад, бон, кæсын, кад, худын, хуыз.

Ног дзырд кæмæй сырæзы, уыцы бындур хуыйны аразæг бындур. Аразæг 
бындур арæзт вæййы æрмæст уидагæй, кæнæ ма уидагмæ æфтыд æрцæуы 
разæфтуан кæнæ фæсæфтуан.

З æ г ъ æ м :  дзырд кусæг-æн йæ аразæг бындур у кус. 

237-æм фæлтæрæн. Дзырдтæй спайда кæнут аразæг бындурты хуызы, ацы разæф-
туантæй сæм искæцы æфтаугæйæ: æм-, æ-, æнæ-, уæл-. Цавæр мырон ивддзинæдтæ 
æрцыдис дзырдты?

Тых, фæлтæрд, змæлд, хатыр, кар, фæз, цæстуарзон, амонд.

238-æм фæлтæрæн. Саразут дзырдтæ хахнывтæм (схемæтæм) гæсгæ:

       ;                  ;                 ;                 ;                       ;                             .

239-æм фæлтæрæн. Цы дзырдтæ ныффыстат, уыдоны арæзты тыххæй радзурут ахæм 
фæткмæ гæсгæ:

æнкъард кæнын – æрхун кæнун хæст – тугъд
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1) кæрон, йæ нысаниуæг;
2) бындур, цы дзырды хæйттæ дзы ис, уыдон;
3) уидаг, 1–2 æмуидагон дзырды;
4) разæфтуан, 1–2 дзырды уыцы разæфтуанимæ, разæфтуаны нысаниуæг;
5) аразæг бындур.

Хуызæг:  ракæсæг.

Ацы дзырдæн кæрон нæй, амоны, номдар номон хауæны, иууон нымæцы 
кæй ис, уый. Дзырды бындур у ракæсæг. Ис дзы фæсæфтуан, уидаг æмæ 
разæфтуан. Уидаг у -кæс, æмуидагон дзырдтæ – кæсын, каст. Разæфтуан – ра-. 
Ссарæн ма йæ ис ахæм дзырдты: рацæуын, разынын æ. æнд. Ацы разæфтуан 
æвдисы архайды здæхт мидæгæй æддæмæ, дзурæгмæ. Дзырд ракæсæг арæзт у 
ракæсын-æй фæсæфтуан -æг-ы фæрцы.

240-æм фæлтæрæн. Ссарут синонимтæ 234-æм фæлтæрæны æмдзæвгæйы æмæ 
сæ рафыссут. 

241-аг фæлтæрæн. Сымах та дард искæцæй уæ мадæлтæм цы ныффыстаик- 
кат?

● Æмдзæвгæ сахуыр кæнут аив кæсын.
● Цыппæрæм хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

40-æм урок
Ныхасы хæйтты тыххæй иумæйаг æмбарынад

Фыццаг балц космосмæ

242-аг фæлтæрæн. Равзарут хъуыдыйад ныхасы хæйттæм гæсгæ. Цæй фæрцы сæ 
раиртæстат? Кæцы дзырдтæм нæй фарст раттæн?

Дыууадæсæм апрель æрмæст космонавтты бон нæу, фæлæ ма у космосон 
наутæ æмæ ракетæтæ аразджыты бæрæгбон дæр.

Ныхасы хæйтты тыххæй ахуырад хуыйны морфологи (ацы термин равзæрдис 
бердзенаг дзырдтæй, амоны «дзырдты формæты тыххæй ахуырад»). Ныхасы 
хæйттæ сты, иухуызон грамматикон нысаниуæг кæмæн вæййы, дзырдты ахæм 
къордтæ (предметы, предметы миниуæджы, архайды, архайды миниуæджы, 
нымæцы).
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Ныхасы хæйттæ аразынц æртæ къорды: сæрмагонд ныхасы хæйттæ (номдар, 
миногон, нымæцон, номивæг, мивдисæг, фæрсдзырд); æххуысгæнæг ныхасы 
хæйттæ (бæттæг, хайыг, разæвæрд, фæсæвæрд); æвастхъæр.

Сæрмагонд ныхасы хæйттæ вæййынц хъуыдыйады уæнгтæ, фæдомынц 
фæрстытæ: чи? кæй? кæм? æ. æнд.

243-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст.

Фыццаг хатт космосмæ атахтис не ’мбæстаг 
Юри Алексейы фырт Гагарин. Уый абалц кодта 
космосон нау «Восток»-ыл мин фарастсæдæ æхсай 
фыццæгæм азы дыууадæсæм апрелы. Гагарины 
размæ ма хъæбатыр бæлццæттæ бирæ уыдис. Сæ 
иутæ сгæрстой денджызтæ æмæ æдзæрæг быдыртæ, 
иннæтæ та мит æмæ ихыл цыдысты полюсмæ. Гага-
рин араст ис, зæххæй тынг дард чи у, ахæм ранмæ. 
Уый йæхиуыл бавзæрста, адæймагæн космосы бум-
булийы уæз дæр кæй нал вæййы æмæ, кæсаг аква-
риумы куыд раленк-баленк кæна, раст афтæ кæй 
фæкæны науы мидæг. Дон дзы куы æркалай, уæд 
уæлдæфы ауыгъдæй баззайы. Рудзынгæй æддæмæ 
куы акæсай, уæд та фендзынæ саудалынг æхсæв. 
Стыр диссаг!

Ракетæ Зæххæй хæрдмæ афтæ тагъд стæхы, æмæ йыл цæст дæр нæ фæхæцы. 
Цы адæймаг дзы фæбады, уый уыцы рæстæг зынгæ фæуæззаудæр вæййы, космосы 
та дзы уæз нал вæййы, бынтон рог свæййы.

Æппæт уыдæттæ фыццагдæр федта, базыдта æмæ сæ йæхиуыл бавзæрста Юри 
Гагарин. Уый иннæ адæмæн байгом кодта фæндаг космосмæ.

Нæ бæстæйы хицауад Гагаринæн саккаг кодта Советон Цæдисы Хъæбатыры ном. 
Бирæ хæрзиуджытæ йын радтой æндæр бæстæты дæр. Йæ ном мыггагмæ баззадис 
Зæххыл.

А. Митяевмæ гæсгæ

● Рафыссут текстæй дыгай дзырдбæстытæ номдартæ, миногонтæ, номивджытæ, мив- 
дисджытæ æмæ фæрсдзырдтимæ. Цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты уыдон?

● Хъуыдыйæдтæ æнæ бæрæггонд дзырдтæй кæронмæ бамбарæн ис? Бæрæггонд 
дзырдтæм фæрстытæ раттæн ис?

Хъуыдыйады уæнгтæ цы дзырдтæ нæ вæййынц æмæ фæрстытæ раттæн 
кæмæ нæ вæййы, уыдон хуыйнынц æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.
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244-æм фæлтæрæн. 243-аг фæлтæрæны текст адих кæнут хæйттыл æмæ сын 
сæргæндтæ скæнут.

245-æм фæлтæрæн. 243-аг фæлтæрæны тексты ссарут, номдар дæр æмæ миногон 
дæр чи вæййы, æхсæз ахæм дзырды.

246-æм фæлтæрæн. Цавæр ныхасы хæйттæ вæййынц æдзухдæр дзырдтæ уæлæмæ, 
уыцы, хицауад, йæ, саккаг кæнын, рæсугъддзинад, дардæй?

247-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй алкæцыимæ дæр æрхъуыды кæнут 
хъуыдыйæдтæ. Бацархайут, дзырд иу хъуыдыйады миногон куыд уа, иннæйы та – 
фæрсдзырд, ууыл.

Бæрзонд, ныллæг, тагъд, сабыр, æваст, цырд, фидар, раст.

Дзырд цавæр ныхасы хай у, уый арæх сбæлвырдгæнæн вæййы æрмæстдæр 
йемæ баст дзырдты фæрцы, уымæн æмæ уыцы иу дзырд арæх вæййы куы ном-
дар, куы миногон, куы та – фæрсдзырд. 

З æ г ъ æ м :  хорз чызг (миногон), цæры хорз (фæрсдзырд), искæмæн хорз 
ракæнын (номдар).

248-æм фæлтæрæн. Цы ма зонут космосон наутæ, ракетæтæ, планетæтæ æмæ космо-
навтты тыххæй?

249-æм фæлтæрæн. 243-аг фæлтæрæны тексты ссарут дыгай номдартæ, миногонтæ, 
номивджытæ, мивдисджытæ, фæрсдзырдтæ æмæ ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

41-аг урок

Номдар. Йæ нысаниуæг æмæ йæ грамматикон æууæлтæ

Уалдзыгон бæрæгбæттæ

250-æм фæлтæрæн. Ранымайут, уæ алфамбылай цы предметтæ ис, уыдоны нæмттæ. 
Зæгъут, цавæр фæрстытæ домынц æмæ цавæр ныхасы хæйттæ сты.

251-аг фæлтæрæн. Бакæсут фæлтæрæн. Ссарут дзы номдартæ æмæ зæгъут, кæцы 
хауæнты æмæ нымæцты æвæрд сты.

Уалдзæджы фæстаг мæйы ном равзæрдис рагон Италийы. Уыцы бæстæйы 
цæрджытæ куывтой бирæ хуыцæуттæм. Сæ иу уыдис сылгоймаг-хуыцау Майæ – 
зæхх æмæ хорæрзады бардуаг. Италиæгтæ йын йæ номæй схуыдтой мæй дæр. 
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Мæйы фыццаг бон-иу сарæзтой кадджын бæрæгбон. Ирон адæм ацы мæйы 
номæй пайда кæнынц дæргъвæтин рæстæг, фæлæ рох нæу йæ иннæ ном дæр – 
зæрдæвæрæны мæй.

● Бæрæггонд дзырдтæ зæгъут уырыссагау.
● Сбæрæг кæнут, фыццаг хъуыдыйады номдартæ цавæр уæнгтæ сты, уый.

Номдар хуыйны, предметы ном цы ныхасы хай фæамоны, уый. Номдар домы 
фæрстытæ чи? цы? Уый ивы хауæнтæ æмæ нымæцтæм гæсгæ. Хъуыдыйады 
мидæг номдартæ вæййынц куыд сæйраг, афтæ фæрссаг уæнгтæ дæр. 

З æ г ъ æ м :  (Цы?) Уалдзæг ралæууыдис. (Цæуыл?) Уалдзæгыл цин кæнынц 
адæм, сырдтæ, мæргътæ.

Номдартæ вæййынц иумæйаг æмæ сæрмагонд. 
Иумæйаг номдартæ сты бирæ иумыггаг предметты нæмттæ: къаба, дур, 

хох. Сæрмагонд номдартæ сты, хицæн предметтыл цы нæмттæ ис се ’мхуызон 
предметтæй сæ хицæн кæныны тыххæй, уыдон. Сæрмагонд номдартæ фыссын 
хъæуы стыр дамгъæйæ. 

З æ г ъ æ м :  Фатимæ, Сослан, Терк, Æрыдон, æмдзæвгæ «Азар».

252-аг фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр предметты нæмттæ сты ацы номдартæ.

Уалдзæг, дымгæ, хур, бæлæстæ, дидинджытæ, кæрдæг, рувас, зыгъарæг, 
зæрватыкк, къамбец, род, бон, æхсæв.

253-аг фæлтæрæн. Рафыссут хуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут, цы номдартæ дзы ис, 
уыдон иугай предметты нæмттæ сты æви иухуызон предметты къордтæ амонынц.

1. Уалдзæг йæ бартæм бахызтис. 2. Хуры тынтæ фæйнæрдæм фæсырдтой тар 
мигъты дзуг. 3. Бæлæстыл сыфтæр фæхæцыдис.

Номдартæй иутæ фæнысан кæнынц иухуызон предметты къордтæ. Ахæм 
дзырдтæ хуыйнынц æмбырдон номдартæ.

З æ г ъ æ м :  æфсад, дзыллæ, цот.

254-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цæй нæмттæ сты сæрмагонд номдартæ.

Цæра, Дæргъæвс, Цымыти, Хъæриу, Нузал, Гæлиат, Джимара, Уацилла, Гуы-
сыра, Даргъ-Къох, Æрæф, Дзывгъис, Лескен, Къæмынтæ, Фæрниатæ.

Хуызæг:  Цæра – нæлгоймаджы ном.
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Вазыгджын сæрмагонд нæмттæй иутæн се ’ппæт хæйттæ дæр фыссын хъæуы 
стыр дамгъæйæ (Цæгат Ирыстон, Хуссар Ирыстон æ. а. д.), иннæтæн та сæ 
кæцыдæр хай кæнæ хæйттæ  фыст вæййынц чысыл дамгъæйæ (Стъараполы 
край, Фыццæгæм май æмæ а. д.).

Куыстуæтты, газетты, чингуыты, уацмысты æмæ æндæрты нæмттæ фыссын 
хъæуы дыкъæдзыгты: журнал «Мах дуг», æмдзæвгæ «Чи дæ?»

255-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Скæнут ын пълан æмæ йæ уымæ гæсгæ радзурут.

Афæдзы мæйтæн ирон æвзаджы ис дыгай нæмттæ. Зæгъæм, уалдзæджы 
мæйты нæмттæ хуыйнынц: тæргæйтты мæй (мартъи), хуымгæнæны мæй (апрель), 
зæрдæвæрæны мæй (май). Фыццаг мæй уымæн афтæ схуыдтой, æмæ уалдзæджы 
райдайæны боныхъæд раив-баив фæкæны, тæргайгæнаг адæймагау. Ацы мæйы ирон 
адæммæ вæййы цалдæр бæрæгбоны. Се стырдæртæ сты Тутыры бæрæгбон æмæ 
Хоры бон. Уыдон баст сты зæхх æмæ фос дарыны куыстытимæ.

Уалдзæджы дыккаг мæй у хуымгæнæны мæй. Ацы мæйæн йæ ном – йæ 
уæлæ: зæхх хуым кæнын райдайынц раст уыцы афон. Мæйы бонтæй иуы вæййы 
Къутугæнæн – хоры, зæххы куысты бæрæгбон. Адæм фæкувынц, цæмæй сæ къутутæ 
æдзухдæр дзаг уой хорæй. Раздæр-иу уыцы бон сылгоймæгтæ фыхтой хыссæйæ чы-
сыл къутутæ.

Уалдзæджы æртыккаг мæй та у зæрдæвæрæны мæй, уымæн æмæ йæ бонтæй иу 
вæййы мысæн бон, Зæрдæвæрæн. Уыцы бон ног зианджынтæ фæзилынц ингæнтæм, 
нæуу сыл февæрынц. Уыцы боны ном баст у нæууы дыгурон æмнысанон дзырд 
зæлдæ-имæ, ома зæлдæ æвæрæн-æй рауадис Зæрдæвæрæн.

256-æм фæлтæрæн. Рафыссут 255-æм фæлтæрæны текстæй сæрмагонд номдартæ 
къордтæй, цæй нæмттæ сты, уымæ гæсгæ. Зæгъут, цалгай хæйттæй арæзт сты уыцы 
нæмттæ. 

257-æм фæлтæрæн. Ныффыссут 12 дæнцæджы ирон газетты, журналты, 
æмдзæвгæты, радзырдты, нæ республикæйы сахартæ æмæ цæугæдæтты нæмттæ.

1. Газетты нæмттæ:   
2. Радзырдты нæмттæ:   
3. Журналты нæмттæ:   
4. Æмдзæвгæты нæмттæ:
5. Цæгат Ирыстон-Аланийы сахартæ:
6. Цæугæдæттæ:

7

вæййы – фæууй сты – æнцæ у – æй
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258-æм фæлтæрæн. 1-æм Май у уалдзæджы бæрæгбон дæр æмæ фæллойы бæрæгбон 
дæр. Бакæсут фæллойы тыххæй фыст æмдзæвгæтæй иу. 

  Фæллой

Дæхицæн дон хæссыс,
Кæныс, мыййаг, куырой,
Йе скъолайы кæсыс,
Цыдæрид у фæллой.

Бæллыс – дæ кæрт, хæдзар
Зæрдæхъæлдзæг кæной,   
Уæд сæ æфснайдæй дар,
Æфснайын у фæллой. 

Фæнды дæ – арв, йе зæхх
Сæ æцæгтæ зæгъой,
Уæд чиныгмæ ыздæх,
Кæн ахуыр, кæн фæллой.

Кæд уарзыс ды, дæ фос
Тыхджын, хæрзхаст куыд уой,
Уæд сæ сæрд хиз, кæрд хос,
Зымæг сæ зылд – фæллой.

Нæ низтæ суры дард,
Нæ уд кæны æнцой,
Рæсугъд, бæрзонд нæ цард –
Фæллой, фæллой, фæллой.

                         Хъайтмазты Аслæмырзæ

● Автор йе ’мдзæвгæйы цавæр куыстытæ ранымадта? Цæмæ дзы арæхсут?
● Зæгъут, æмдзæвгæйы сæйраг мидис кæцы рæнхъытæ æвдисынц.
● Цæмæн фæлхат кæны поэт дзырд фæллой?
● Ссарут тексты æмбырдон номдар.

259-æм фæлтæрæн. Бацамонут 258-æм фæлтæрæны, дыууæ нымæцы формæйы дæр 
кæмæн ис, уыцы номдартæ, стæй та – æрмæст иууон нымæц цы номдартæн ис, уы-
дон.

260-æм фæлтæрæн. Лæмбынæг бакæсут текст æмæ йæ радзурут, хи дæнцæгтæ 
хæсгæйæ.

Фылдæр номдартæн ис иууон æмæ бирæон нымæц.



99

Иууон нымæцы номдар фæнысан кæны бирæ иухуызон предметтæй иуы ном: 
чиныг, сыф, лæппу. 

Бирæон нымæцы та номдар фæнысан кæны цалдæр иухуызон предметы: 
чингуытæ, сыфтæ, лæппутæ.

Иуæй-иу номдартæ фембæлынц æрмæст иууон нымæцы кæнæ та æрмæст 
бирæон нымæцы, з æ г ъ æ м :  намыс (иууон нымæцы), изæрмилтæ (бирæон ны-
мæцы).

261-аг фæлтæрæн. Рафыссут дзырдты къордтæ, баххæст сæ кæнут дыгай дæнцæгтæй, 
афтæмæй. Алы къорды ныхмæ дæр ныффыссут, цæй нæмттæ сты, уый. Зæгъут, цал 
нымæцы сын ис.

Хуызæг: Къæр-къæр, хæр-хæр – алыхуызон архæйдтытæ фæзмæг нæмттæ.

1. Ир, уырыс, тæтæр, сомих –
2. Дзæуджыхъæу, Уынал, Мæскуы, Цхинвал –
3. Сослан, Тамарæ, Хазби –
4. Дзыгъал-мыгъул, гыбар-гыбур –
5. Фæсивæд, цот, зæнæг –
6. Уалдзæг, фæззæг –

● Алы къордæй дæр иу дзырдимæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйад.

262-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Зæгъут, иууон нымæц сын ис æви нæ.

Кæсæнцæстытæ, каникултæ, Фисынмæдзæуджытæ (стъалыты дзыгуыр), 
Къæмынтæ, Дымтæ (хъæутæ Дыгургомы), Слантæ, Фидаратæ, Хетæгкатæ.

Ирон адæмы мыггæгтæм иууон нымæцы гуырынон хауæны æфтыд æрцæуы 
дзырд фырт, адæймаджы æрмæст йæ мыггагæй хонгæйæ: Абайы-фырт, 
Томайы-фырт, Хъайтмазы-фырт.

263-аг фæлтæрæн. Уæ къласы лæппуты номхыгъд ныффыссут, сæ мыггæгтæм сын 
иууон нымæцы гуырынон хауæны формæйы дзырд фырт æфтаугæйæ. Зæгъут, уыцы 
лæппутæй уæлдай фылдæр чи уарзы фæллой кæнын.
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42-аг урок
Номдарты нымæц. 

Номдарты бирæон нымæц аразыны хицæндзинæдтæ
Уалдзæджы дуне райхъал вæййы

264-æм фæлтæрæн. Афæдзы афонтæн сæ ахсджиагдæрыл нымад у уалдзæг. Цæмæн 
афтæ у, уый бамбарæн ис Хуытъинаты Цыппуйы æмдзæвгæйы фæрцы. Бакæсут æй.

Фæллой

Цæй æмæ куыстафон   Карк, æндæрæй, мæргътæ
Ма кæнон æнцой,    Цоты кой кæнынц.
Царды тынтæ уафон,   Хъомтæ, фыстæ, сæгътæ
Царды тын – фæллой.   Фос нын ног дæттынц.
Уалдзæг, миттæ тайгæ,   Булкъ, хъæдындз, цæхæра
Даргъ куы кæна бон,   Раттынц адджынад.
Хъуамæ уæд æз райгæ   Райгæ сæ фæхæра
Исты куыст кæнон!   Бакусæг, фæллад.
Ахæм афон райсынц   Се ’ппæт дæр æнцайгæ
Адæм, зæхх сæ рад.   Нал фæкæнынц, зон –
Ахæм афон кусæг   Афтæ кусгæ, райгæ
Нал фæбады ’нцад.   Хъуамæ æз кæнон!

● Цы фæдзæхсы поэт махæн?
● Бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ?

265-æм фæлтæрæн. 264-æм фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæ ныффыссут иууон æмæ 
бирæон нымæцты формæты. Абарут уыцы формæтæ æмæ бамбарын кæнут, сæ мырты 
кондæй куыд  хицæн кæнынц, уый.

Дзырдтæ иууон нымæцы куы фæвæййынц дывæргонд кæнæ дыгай алыхуы- 
зон æмхъæлæсонтæй, уæд сæ бирæон нымæцы формæйы фæсæфтуан т-йы 
разæй арæх æвæрд æрцæуы хъæлæсон ы. 

З æ г ъ æ м :  гæпп – гæппытæ, кæрт – кæртытæ æ. æнд.
Номдартæ æг-ыл куы фæвæййынц, уæд бирæон нымæцы уыцы хайæ арæх 

ахауы æ, бирæон нымæцы фæсæфтуан т-йы разæй æвæрд æрцæуы хъæлæсон ы, 
æмхъæлæсон г та ивд æрцæуы дж-йæ. 

З æ г ъ æ м :  уасæг – уасджытæ. Фæлæ: хæстæг – хæстæджытæ, æгънæг – 
æгънæджытæ æ. æнд.

цæхæра – къумбул
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266-æм фæлтæрæн. Номдартæ зæгъут бирæон нымæцы.

Цалх, цыхт, чындз, разамонæг, хонæг, амонæг, рæнхъ, гæххæтт, къуыпп, зæхх, 
фырт.

267-æм фæлтæрæн. Зæгъут, бирæон нымæцы фæсæфтуан т-йы разæй дзырдты 
цавæр ивддзинæдтæ цæуы.

Сæхтæг – сæхтæджытæ, рæстæг – рæстæджытæ, æрмæг – æрмæджытæ, къæп-
пæг – къæппæджытæ, фæйнæг – фæйнæджытæ.

Цалдæр уæнгæй конд номдартæ иууон нымæцы ыг-ыл куы фæвæййынц, уæд 
бирæон нымæцы уымæй арæх ахауы ы æмæ фæсæфтуан т-йы разæй бавæрæм 
уы: фæрдыг – фæрдгуытæ. Фæлæ: уырдыг – уырдыджытæ, мæлдзыг – 
мæлдзыджытæ (мæлдзгуытæ дæр).

Хъæлæсон ы нæ рахауы ыг-æй цалдæр дзырды: боныгтæ, къæдзыгтæ.

268-æм фæлтæрæн. Бакæсут къæвдайы тыххæй фыст æмдзæвгæ. Радзурут, къæвда 
куыд райдыдта æмæ куыд фæцис, уый тыххæй.

   Фыццаг къæвда

Хуры цæсгом исдугмæ фæтар,
Сифтыгъта йæ сармадзантæ арв.
Сау мигътæ фæллад галтау фæлæсынц,
Сабитæ сæ хæдзæртты æмбæхсынц.

Раст цыма зæрватыччы лæппын
Ахстонæй йæ бур бырынкъ æвдисы,
Уыйау сыфтæр радардта йæ фындз,
Къуыбарæй йæ бафæндыд æрхизын.

Дуне фендзыг исдугмæ. Æваст
Арв æрцыди Сау хохыл зынг ехсæй,
Цыма къæвда истæмæй фæтарст,
Уыйау фæзты азгъордта цырд ефсау.

     Уырымты Петка

● Куыд æмбарут рæнхъ «Сифтыгъта йæ сармадзантæ арв»?
● Цæимæ бары поэт сау мигътæ, сыфтæр, къæвдайы фæуд?

фындз – фий
къуыбар – къомбос
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269-æм фæлтæрæн. Æрфыссут ныв, номдарты бирæон нымæцы формæтæй 
пайдагæнгæйæ.

270-æм фæлтæрæн. Бакæсут уæлæмхасæн æрмæг бирæон нымæцы тыххæй æмæ йæ 
бахъуыды кæнут:

1. Хæдзарвæндаг кæнæ адæймæгты къорд искæй номæй хуынд куы вæййы, 
уæд уыцы ном æвæрд æрцæуы бирæон нымæцы. 

З æ г ъ æ м :  Дунетхантæ, Бысалтæ, Уырызмæгтæ, Умаритæ æ. а. д.
2. Дзырд ус-æй бирæон нымæц аразгæйæ, фæсæфтуан т-йы разæй æвæрд 

æрцæуы ты: ус – устытæ.
3. Дзырдтæ мад, фыд, æрвад-ы бирæон нымæцы формæйы фæсæфтуан т-йы 

разæй æвæрд æрцæуы æл: мадæлтæ, фыдæлтæ, æрвадæлтæ. 

271-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут номдарты бирæон нымæцы арæзт.

Х у ы з æ г :  ахуыргæндтæ – арæзт æрцыдис дзырд ахуыргонд-æй фæсæфтуан 
т æмæ кæрон æ-йы фæрцы, о æ-йæ ивгæйæ.
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Ахуыргæндтæ, зæрæдтæ, мадзæлттæ, хабæрттæ, хæйттæ, хайæдтæ, æфсæнттæ, 
цæлхытæ, цыхтытæ, кæрчытæ, уæрыччытæ, фырттæ, студенттæ, чындзытæ, 
кусджытæ, разамонджытæ, дзурджытæ, амонджытæ, нæмгуытæ, фыдæлтæ, 
æрвадæлтæ, устытæ, Алыксандртæ, Ладемыритæ, фæндаггонтæ.

272-аг фæлтæрæн. Бакæсут диалог. Йæ бындурыл ын саразут уæхи диалогтæ. Радзу-
рут сæ.

– Фаризæ, кæцæй цæут?
– Горæтгæронмæ атезгъо кодтам.
– Æмæ дзы хорз уыдис?
– Тынг. Сыгъдæг уæлдæфæй фæулæфыдыстæм, хæстонты кадæн арæзт мемо-

риалы нывтæм фæкастыстæм, фæныхæстæ кодтам.
– Нæ сахары уыцы бынат мæ зæрдæмæ дæр тынг цæуы, уæлдайдæр та 

уалдзæг æмæ сæрды. Бæлæстæ дзы дидинæг ракалынц, дидинджытæ райхæлынц, 
мæргътæ цъыбар-цъыбур фæкæнынц. Иннæ хатт цæй æмæ уырдæм иумæ цом!

– Æнæмæнг!

273-аг фæлтæрæн. 268-æм фæлтæрæны æмдзæвгæйы текстæй рафыссут бæрæггонд 
номдартæ, бирæон нымæцы сæ æвæргæйæ.

43-аг урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

44-æм урок
Номдарты тасындзæг

Цæрæгойтæ царды фæндтæ кæнынц

274-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цы хонæм номдарты тасындзæг. Ранымайут хауæнтæ. 
Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Цæвæр хауæнты æвæрд у дзырд хур? 

Уалдзыгон хур скасти. Хуры тынтæ батавтой цæрæгойты. Хæхтæ сæ фæрстæ 
хурмæ дарынц.

Номдартæ æндæр дзырдтимæ арæхдæр баст æрцæуынц хауæнты формæты 
фæрцы.

Номдарты ивынад хауæнтæм гæсгæ хуыйны тасындзæг.
Алы хауæнмæ дæр сæвæрæн вæййы бæлвырд фæрстытæ.
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275-æм фæлтæрæн. Бакæсут хауæнты таблицæ. Атасындзæг кæнут номдартæ ар-
гъау, дымгæ, бæлас.

Хауæнты нæмттæ Фæрстытæ Кæрæттæ

æххæстæй / цыбырæй иууон ным., бирæон ным.

Номон / Н. чи? цы? – -æ

Гуырынон / Г. кæй? цæй?
кæм? цæм?

-ы, -йы -ы

Дæттынон / Д. кæмæн? цæмæн? -æн,-йæн -æн

Иртæстон / Ир. кæмæй? цæмæй? 
кæцæй?

-æй, -йæ -æй

Арæзтон / Ар. кæмæ? цæмæ? кæдæм? -мæ -æм

Æддагбынатон / Æ-б. кæуыл? цæуыл? -ыл, -йыл -ыл

Цæдисон / Ц. кæимæ? цæимæ? -имæ -имæ

Хуызæнон / Х. кæйау?
цæйау?
куыд?

-ау,-йау -ау

Ф и п п а и н а г.  Дыгурон диалекты æддагбынатон хауæны кæрон у бæл 
(бæхбæл); цæдисон хауæны нысаниуæг æвдыст цæуы, дзырды гуырынон хауæны 
формæмæ хæццæ æфтаугæйæ: фиди хæццæ, кизги хæццæ. 

276-æм фæлтæрæн. Рафыссут фæлтæрæн. Къæлæтты ист номдартæ æвæрут хъæугæ 
хауæны. Зæгъут, кæцы дзырдтæй сæм ис раттæн фæрстытæ.

Уалдзæг. (Зæхх) цыдæриддæр змæлæг ис, иууылдæр сæ (цæстытæ) ракæсынц. 
(Цард) фæндтæ сæм фæзыны. Адæймаг йе уæнгтæ аивазы, йæ куысты уæлхъус 
балæууы. Мæргътæ, цъæхснаг хъæлæсæй цъыбарцъыбургæнгæ, бæласæй – (бæлас), 
агъуыстæй – (агъуыст) пæррæст кæнынц. Сæ базыртæ хæрдмæ сисынц, сæ (дзых) 
хъæмпы хæлттæ, бумбулитæ фæхæссынц.

Хатгай æрбатымбыл вæййынц, кæрæдзийæн цыдæртæ ацъыбар-цъыбур 
кæнынц æмæ та фæйнæрдæм – пæррæст, сæ (цард) кой бакæнынц.

Джиоты Дауыт
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277-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут 276-æм фæлтæрæны текст 2–3 хъуыдыйадæй.

278-æм фæлтæрæн. Бакæсут уæлæмхасæн æрмæг хауæнты тыххæй. Йæ мидисмæ 
гæсгæ раттут фæрстытæ уе ’мбæлттæм.

Фарст чи? (кæй? кæмæн? æ. а. д.) лæвæрд цæуы, адæймæгты нæмттæ цы 
номдартæ февдисынц, уыдонмæ; цы? (цæй? цæмæн? æ. а. д.) та лæвæрд цæуы, 
адæймагæй фæстæмæ, æндæр предметтæ цы номдартæ фæнысан кæнынц, 
уыдонмæ.

Фæрстытæ кæцæй? кæдæм? кæм? лæвæрд цæуынц, бынат цы номдартæ 
фæнысан кæнынц, уыдонмæ; æрхæццæ ис кæцæй? – хъæдæй; бахæццæ ис 
кæдæм? – хъæдмæ, бадтысты кæм? – хъæды.

Иууон нымæцы номон хауæны номдарæн ис афтид, æгомыг кæрон. Иннæ 
хауæнты кæрæттæ æфтыд æрцæуынц номон хауæны бындурмæ.

279-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут, дзырдтæ зæрватыкк æмæ карк иууон æмæ 
бирæон нымæцты гуырынон æмæ цæдисон хауæнты кæм уой, ахæм хъуыдыйæдтæ 
æмæ сæ ныффыссут.

280-æм фæлтæрæн. Атасындзæг кæнут номдартæ бындз æмæ фыс таблицæмæ гæсгæ.

281-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ равзарут 276-æм фæлтæрæны 
бæрæггонд хъуыдыйад.

282-аг фæлтæрæн. Бахъуыды кæнут номдар æвзарыны фæтк.

1. Дзырды райдайæн формæ (номон хауæн, иууон нымæц).
2. Сæрмагонд номдар у æви иумæйаг?
3. Кæцы нымæцы ис?
4. Кæцы хауæны ис?
5. Хъуыдыйады цавæр уæнг у?

Хуызæг: Хуымты сæрмæ хуссарварс ног кæрдæг сзынди.

1. Хуымты у номдар, йæ райдайæн формæ – хуым.
2. У иумæйаг номдар.
3. Ис бирæон нымæцы.
4. Гуырынон хауæны.
5. Дзырд сæрмæ-имæ у бынаты фадат.

283-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйады æппæт номдартæ дæр равзарут хуызæгмæ гæсгæ. 

Мæргътæ абадтысты бæласы къалиуыл.
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45-æм урок
Миногон. Йæ нысаниуæг æмæ йæ грамматикон æууæлтæ, 

йæ бастдзинад номдартимæ
Уæлахиздзаутæ

284-æм фæлтæрæн. Бакæсут Чехойты Сæрæбийы æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Ссарут 
дзы миногонтæ. Сбæрæг кæнут, цы нысæн кæнынц, уый. Раттут сæм фæрстытæ.

Цард лæвар кæмæн у рагæй,
Уымæн цард зонын у зын.
Царды даргъ, уæрæх фæндагыл
Æз уæлахизмæ цæуын.

Цард æз тохгæнгæйæ ’мбарын,
Æз лæвар цæрæг нæ дæн.
Цардыл æз цæфæй дæр зарын, –
Адджын уымæн у мæнæн.

Бузныг, демæ кæй дæн, уымæй,
О нæ хъæбатыр фæлтæр!
Зарджытæ нæ кæнын къуымæй, –
Дæн ыстыр хæсты фæлтæрд.

Æз нæма бафсæстæн цардæй,
Æмæ уый тыххæй хæцын.
Хæсты сау фæздæджы арты
Æз нæ уæлахиз уынын.

Миногон хуыйны, предметы æууæлтæ (хуыз, ас, формæ, хъæд æмæ æнд.) цы 
ныхасы хай нысан кæны, уый.

Миногонтæ домынц фæрстытæ цавæр? цыхуызæн?
Хъуыдыйады мидæг миногонтæ арæхдæр вæййынц бæрæггæнæнтæ æмæ 

зæгъинæгтæ. 
З æ г ъ æ м :  (Цавæр?) Ирд райсом скодта. Арв у (цавæр?) ирд.
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285-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. Рафыссут миногонтæ æмæ, 
цы номдарты æууæлтæ æвдисынц, уыдон.

Æрцыд салдат йæ хæстон балцæй. Райсомы æртæх ын ныхсадта йæ уæззау 
цырыхъхъытæ. Йæ зыланг зарджытимæ йыл сæмбæлд хъæуы сæр суадон. 
Ныддæлгом ыл, йæхицæн дзы бафсис æнхъæл нал уыдис. Афтæ адджын у, уый 
фыццаг хатт бамбæрста. Дон æхсызгон æлхысчъытæ кодта, афтæмæй згъордта рус- 
тыл, бæрзæйыл, цæнгтыл. Ласта буары рыст. Хæхтæй дымдта рог уддзæф. Ныт-
тыхсти лæппуйыл. Уый, тæхынæввонг, систа йæ цæнгтæ. Хæхты урс сæртæм 
сарæзта йæ цымыдис цæстæнгас.

Цæгæраты Максим

● Тексты бацамонут, сæ бирæон нымæцы формæты цавæрдæр хицæндзинæдтæ 
кæмæн ис, ахæм номдартæ.

● Тексты кæцы дзырдтæ æвдисынц цины æнкъарæнтæ?
● Бæрæггонд дзырдты арæзт равдисут схемæты фæрцы.

286-æм фæлтæрæн. Номдартæм миногонтæ æфтаугæйæ, ныффыссут дзырдбæстытæ.

Бæстæ, хæст, тох, салдат, фырт, цырыхъхъ, гитлеронтæ, дарæс, адæм, цард.

287-æм фæлтæрæн. Æрфыссут, уæ къласы рудзынгæй цы предметтæ уынут, уыдон 
(сæ ас, хуыз, формæ).

288-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйад æмæ зæгъут, номдартæ семæ баст 
миногонтимæ хицæн цавдимæ дзурын хъæуы æви иумæйаг цавдимæ.

Удуæлдай тох кодтой хæсты быдыры ирон хъæбатыртæ дæр.

Дыууæ кæнæ фылдæр миногоны æмхуызон уæнгтæ куы нæ вæййынц, уæд 
семæ баст номдартимæ загъд цæуынц иу цавдимæ. 

З æ г ъ æ м :  зымæгон даргъ æхсæв.

289-æм фæлтæрæн. Бакæсут фæлтæрæн. Рафыссут миногонтæ номдартимæ бастæй. 
Сæвæрут сыл цавды нысæнттæ.

Хуызæг: фúдар ран.

Арвыл стъалы куыд атæхы, афтæ цыбыр уыдис хъæдгæройнаг цардбæллон 
лæппу Заойты Æхсары цард. Йæ хæстон æмбæлттæ куыд радзырдтой, афтæмæй 
цыфæнды тæссаг рæстæджы дæр йæ цæсгомыл хъазыди хъæлдзæг мидбылхудт.

Тæрсын цы у, уый та æппын нæ зыдта. Иу горæты знаг йæхи æрфидар кодта. 
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Бацайдагъ тугкалæн хæст. Хъæдгæройнаг хъæбатыр лæппуйы рæстдзæф æхстæй иу 
танк иннæйы фæдыл сыгъдис. Æхсар æмæ йæ взвод бирæ хæттыты фесгуыхтысты.

Æхсарæн радтой Сырх Тырысайы æртæ ордены. Æхсары хуызæн цæрынхъуаг 
лæппутæ нæ бæстæйæн æрхастой стыр Уæлахиз.

Чеджемты Æхсармæ гæсгæ

● Куыд дардта йæхи тæссаг уавæрты Æхсар æмæ куыдæй фæмард ис?
● Цавæр миногонтæй равдыста фыссæг лæппуйы миниуджытæ?
● Текстæн скæнут сæргонд æмæ йæ радзурут уæхи ныхæстæй.

290-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Ссарут дзы номдартæ æмæ сæ рафыссут уæхи 
хъуыдыгонд миногонтимæ бастæй. 

Фæйлаудзæни нæ тырыса

Куы ныллæууы йæ фарæстæм бон майæн,
Куы ’рбарухс вæййы дун-дуне дзæбæх,
«Дæ райсом хорз» – фæзæгъæм мах бабайæн, –
Ды хъахъхъæдтай нæ фыдгултæй нæ зæхх.

Рæстдзинадыл, сæрибарыл хæцыдтæ,
Æхсæв уа, бон, нæ сабыр кодта тох.
Ды, тугкалгæ, Берлины онг фæцыдтæ.
Уый махæй никуы, никуы уыдзæн рох».

Цæуы ирон фарн хистæрæй кæстæрмæ.
Уæлахизимæ ахицæн и хæст.
Фæйлаудзæни нæ тырыса нæ сæрмæ,
Бабайы фæндтæ скæндзыстæм æххæст.

        Бирæгъты Владимир

46-æм урок
Миниуæгæвдисæг æмæ ахастæвдисæг миногонтæ

291-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдбæстытæ æмæ зæгъут, миногонтæ предметты 
цавæр миниуджытæ æвдисынц.

Тар хъæд, фидар ран, рæсугъд уæлвæз, стыр дон, уæрæх ком, хæххон дон, 
ныфсджын адæймаг, хъæдын сынтæг.

мидбылхудт – идзулд
уынг – гъæунгæ
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● Цы бафиппайдтат?
● Зæгъут, цавæр дзырдтæ æвдисынц, ивгæ цы миниуджытæ кæнынц (ома хицæн 

предметы къаддæр кæнæ фылдæр бæрцы чи вæййы), уыдон.

Миногонтæ сæ амындмæ гæсгæ вæййынц дыууæ хуызы. Фылдæр кæнæ 
къаддæр бæрцы райсæн кæмæн вæййы, ахæм æууæлтæ фæбæрæг кæнынц 
миниуæгæвдисæг миногонтæ. 

З æ г ъ æ м :  сырх фæткъуы – сырхдæр фæткъуы. 
Миногон цы предметы номæй арæзт æрцыд, уыцы предметы ахаст æндæр 

предметмæ та фæбæрæг кæнынц ахастæвдисæг миногонтæ. 
З æ г ъ æ м :  хъæдын уидыг. Ам миногон хъæдын æвдисы, предмет уидыг 

æндæр предметæй – хъæдæй – конд кæй у, уый.

292-аг фæлтæрæн. Рафыссут текст. Ссарут дзы миногонтæ æмæ сбæрæг кæнут, 
миниуæгæвдисæг сты æви ахастæвдисæг.

Партизанты бынат, цыма йæ æрдз йæхæдæг барæй сарæзта, уыйау уы-
дис фидар ран. Комы æрцыдысты хохы дыууæ къабазы. Куыд мидæмæ ком уы-
дис уæрæхдæр. Уæрæхдæр кæм фæцис, уым уыдис тар хъæд. Хъæды кæрон уы-
дис рæсугъд уæлвæз, нæуу хох, йæ быны – стыр лæгæт. Лæгæты иувæрсты 
цыди рæсугъд суадон. Ацы ранæй фæндæгтæ цæуынц Уæлладжыргоммæ, 
Гуырдзыстонмæ. Лæгæты сæрмæ фæйлауы сырх тырыса. Комы стыр дон йе ’рра 
уылæнтæй быцæу кæны хохимæ, тулы егъау дуртæ æмæ, тигътыл йæхи хойгæ, 
размæ тындзы.

Санаты Умар

293-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут семæ 
хъуыдыйæдтæ. 

Хъæуккаг, хохаг, тæссаг, хъæбатыр, хъæддаг.

294-æм фæлтæрæн. Номдартæй фæсæфтуанты фæрцы саразут ахастæвдисæг 
миногонтæ. Ныффыссут сæ номдартимæ.

Хуызæг: ирон æфсарм.

Ир, кæсæг, уырыс, быдыр, хох, мит, нымæт.

295-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, кæцы хъуыдыйæдты æвдыст 
цæуы миниуæджы стырдæр æмæ иууыл стырдæр бæрц. Кæцы хъуыдыйад не ’вдисы 
предметты абарст сæ миниуæгмæ гæсгæ?
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1. Æндæр æвзаг ахуыргæнгæйæ, тексттæ тæлмац кæнын у хорз мадзал.
2. Искæй æвзаг сахуыр кæныны хуыздæр мадзал у уыцы æвзагыл дзурæг 

адæмимæ æмбæлын æмæ семæ ныхас кæныныл фæлварын.
3. Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, адæмы зонд æмæ зæрдæмæ фæндаг ссары-

ны тæккæ хуыздæр æмæ растдæр мадзал у уыдонæн се ’взаг базонын.

296-æм фæлтæрæн. Бакæсут æрмæг. Бацæттæ йæ кæнут радзурынмæ, миногонтæ хи 
дæнцæгтæй ивгæйæ. 

Миниуæгæвдисæг миногонтæн ис бæрцбарæнтæ: бындурон бæрц, барæн 
бæрц æмæ уæлахизон бæрц.

Бындурон бæрцы предметы миниуæг барст нæ фæцæуы æндæр предметы 
ахæм миниуæгимæ. З æ г ъ æ м :  райдзаст бон, хъæздыг бæстæ.

Барæн бæрц нысан кæны, предметы миниуæг æндæр предметы ахæм 
миниуæгимæ барст кæй цæуы æмæ фылдæр кæй вæййы, уый. З æ г ъ æ м : 
райдзастдæр бон, хъæздыгдæр бæстæ.

Барæн бæрц арæзт цæуы, бындурон бæрцы формæмæ фæсæфтуан -дæр 
æфтаугæйæ. З æ г ъ æ м :  урсдæр.

Уæлахизон бæрцы формæ нысан кæны миниуæджы æппæты фылдæр бæрц 
æмæ арæзт цæуы, дзырдтæ тæккæ, иууыл, æппæты барæн бæрцы формæмæ 
æфтаугæйæ. З æ г ъ æ м :  æппæты урсдæр.

297-æм фæлтæрæн. Бакæсут диалог æмæ бамбарын кæнут фæстаг хъуыдыйады ми-
дис. Диалоджы ссарут миногонтæ æмæ сын бацамонут сæ бæрцбарæн.

– Базон-базон, Дудæг, æппæтæй цыргъдæр цы у?
– Æппæтæй цыргъдæр – алмаси.
– Нæ базыдтай.
– Æппæтæй адджындæр цы у?
– Мыд.
– Нæ базыдтай.
– Уæд фæлмæндæр та цы у?
– Бæмбæг.
– Нæ базыдтай.
– Уæдæ-ма зæгъ, æппæтæй халæгдæр та цы у?
– Дон, арт, дымгæ.
– Нæ та базыдтай.
– Дæхæдæг-ма сæ зæгъ, дæхæдæг, кæд нæ сайыс, уæд.
– Æппæтæй цыргъдæр, æппæтæй адджындæр, æппæтæй фæлмæндæр, æппæ- 

тæй халæгдæр у æвзаг.
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298-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ. Саразут миногонтæй барæн бæрцы 
формæтæ.

1. Æнæууæнк лæг – сомыгæнаг. 2. Бæрзонд хохыл мит нæ уары. 3. Афтид гол-
лаг хъен нæ лæууы. 4. Сур саламæй уазæг æфсæст нæ вæййы. 5. Сау хохæй урс дур 
нæ хауы.

299-æм фæлтæрæн. Абарут, æмкъай номдартæй цы предметтæ бæрæг кæнынц, уыдоны 
миниуджытæ. Цы хъуыдыйæдтæ сарæзтат, уыдон рафыссут æмæ сæ равзарут хъуы- 
дыйады уæнгтæм гæсгæ. 

Хуызæг: Терк у стыр дон. Волгæ у уымæй стырдæр.

Терк æмæ Волгæ. Уæлдæф хохы æмæ горæты. Маргъ æмæ хæдтæхæг. Тæрхъус 
æмæ бирæгъ. Уалдзæг æмæ сæрд.

300-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Рафыссут миногонтæ. Фæбæрæг сын кæнут 
сæ хæйттæ.

Фæмысын æз æхсæв дæр æмæ бон дæр
Хæххон поэты сагъæссаг дзырдтæ:
«Кæд ме ’взаг райсом фесæфа бынтондæр –
Мæлынмæ дæн тæккæ абон цæттæ».
Нæй дзыллæтæй уæлдай «хæрзтæ», «æвзæртæ»,
Зынаргъ сын у сæ фыдæлты цæсгом.
Сты се ’взæгтæ æмбар æмæ æмсæртæ –
Французаг уа, уырыссаг уа, кæсгон.
Лæджы уд нæу æрдзон цардæй æнусваг,
Мæн дæр æййафдзæн саузæрдæ мæлæт. –
Нæ хæхтæ-иу зæгъæнт иронау: «Рухсаг»,
Нæ дымгæтæ мыл хъарджытæ кæнæнт!

                  Цæрукъаты Алыксандр

47-æм урок
Миногоны бæрцбарæнтæ æмæ тыхджындæргонд формæтæ

Не ’взаг у нæ фарн æмæ нæ цин

301-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдбæстытæ. Ратæлмац сæ кæнут ирон æвзагмæ, 
миногонтæн сæ цалдæргай синонимтæй пайдагæнгæйæ.
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Самый красивый язык, очень легкое задание, совсем маленький словарик, 
очень трудное правописание, очень тонкая ткань, очень чистые листы.

Миниуæгæвдисæг миногонтæй ма арæзт цæуынц тыхджындæргонд фор- 
мæтæ дæр – дзырдтæ тынг, бынтон, иттæг бындурон бæрцмæ æфтауыны 
фæрцы кæнæ бындур дывæргæнгæйæ. 

З æ г ъ æ м :  тынг бæрзонд, бынтон гыццыл, иттæг раст, сырх-сырхид, 
сау-сауид æ. æнд. Дзырдты фæстаг хуыз фыссын хъæуы, бындуртæ дефисæй 
хицæнгæнгæйæ.

302-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы, бирæстъæлфыг цы хъуыдыйæдты 
ис, уыдон. Бирæстъæлфыгты бæсты пайда кæнут дзырдтæй: иттæг, бынтон, тынг.

Æвзаг адæмæн у сæ царды уаг æмæ сæ уды фарн æвдисæг. Адæмы цард 
куыд ивта, афтæ ивта се ’взаг дæр, хъæздыгдæр кодта ног дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæй.

Махæн нæ бон у зæгъын: «Не ’взаг у нæ истори». Нæ зæрдыл-ма æрлæууын 
кæнæм астæуккаг æнусты цаутæ. Тæтæр-манголы ныббырсты фæстæ скифæгты 
байзæддæгтæ – алайнæгтæ – æрбынат кодтой хæхбæсты æмæ бангом сты 
бынæттон, кавказаг адæмтимæ. Уый ... стыр ивддзинæдтæ расайдта се ’взаджы. 
Æрбафтыдысты йæм мыртæ къ, пъ, тъ, цъ, чъ, дзырдтæ æхца, сасир, кæрдзын, 
лауаси, булкъ, бырц, къуыри, дзуар, гобан, цъында æ. æнд.

Иннæ историон цау – мин авдсæдæ æвдай цыппæрæм азы Ирыстон баиу 
ис Уæрæсеимæ. Адæм лидзын райдыдтой хæхбæстæй быдырмæ æмæ ... баввахс 
сты уырысы царды уагмæ. Уыйадыл се ’взаджы фæзындысты дзырдтæ: стъол, 
скъапп, тас (таз), асыкк, къалос, пец, хамут, бози (вожжи), картоф, кафетт, 
цай, закъон, газет, инæлар (генерал), булкъон (полковник) æ. æнд.

Нæ адæмыл æвæрд ис ... бæрнон æмæ ... егъау хæс: нæ хъæздыг æмæ ... ра-
гон культурон традици сæфын нæ бауадзын, фидæны фæлтæртæм æй ахæццæ 
кæнын.

303-аг фæлтæрæн. Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цавæр ивддзинæдтæ баййæфта нæ  фыдæлты æвзаг астæуккаг æнусты?
● Цавæр адæмтимæ сæмбæлдысты ирон адæмы фыдæлтæ?
● Цæй тыххæй у хъахъхъæнинаг ирон æвзаг?

304-æм фæлтæрæн. Бахъуыды кæнут миногон æвзарыны фæтк.

сасир – сарсенæ
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1. Миниуæгæвдисæг у æви ахастæвдисæг.
2. Йæ райдайæн формæ.
3. Миниуæгæвдисæг миногонæн йæ бæрцбарæн.
4. Нымæц.
5. Хауæн (номдаримæ баст куы нæ уа, уæд).
6. Цавæр уæнг у хъуыдыйады.

Хуызæг:  Хохы цыргъытыл зымæг йæ урс кæрц æрæмбæрзта.
1. Урс у миниуæгæвдисæг миногон.
2. Йæ райдайæн формæ у урс.
3. Ис бындурон бæрцы.
4. Иууон нымæцы.
5. Номон хауæны.
6. У бæрæггæнæн.

305-æм фæлтæрæн. Миногонтæй саразут тыхджындæргонд кæнæ бæрцбарæны фор- 
мæтæ æмæ сæ ныффыссут.

Урс, бур, тымбыл, зæрдæмæдзæугæ, уæндон, хъæздыг, рагон, æхсызгон.

48-æм урок
Нымæцон. Йæ нысаниуæг æмæ йæ грамматикон æууæлтæ

Цавæр æвзæгтыл дзурынц дунейы адæмтæ?

306-æм фæлтæрæн. Бакæсут фæрстытæ. Дзуапп сын раттут фысгæйæ. Цавæр 
фæрстытæ домынц уыцы дзырдтæ?

Цал боны ис къуырийы? Кæцы къласы ахуыр кæныс? Дыууын æмæ авд иумæ 
цас уыдзысты?

Предметтæн сæ бæрц, сæ рæнхъæвæрд цы ныхасы хай февдисы, уый хуыйны 
нымæцон. Нымæцонтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ вæййынц: бæрцон (иу, дыууæ, 
дæс, дыууын, сæдæ); рæнхъон (фыццаг, дыккаг, дæсæм, дыууынæм, сæдæйæм); 
мурон (иу дæсæм хай, æртæ дæсæм хайы, дыууæ æнæхъæны æмæ дыууæ 
фæндзæм хайы); дихон (дыгай, дæсгай).

307-æм фæлтæрæн. Рафыссут нымæцонтæ дыууæ къордæй.

1. Предметты бæрц чи æвдисы, уыдон. 2. Предметты рæнхъæвæрд чи æвдисы, 
уыдон.
8
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Дæсæм кълас, фæндзæм бон, цыппар хойы æмæ иу æфсымæр, фыццаг партæ, 
фæндзай тетрады, дыккаг хæдзар, фынддæс сомы.

308-æм фæлтæрæн. Рафыссут нымæцонтæ дыууæ къордæй: 1) дихон нымæцонтæ; 2) 
мурон нымæцонтæ.

Фæндзгай бæлæстæ, дыууæ æртыккæгæм хайы, æртæ æнæхъæны æмæ цыппар 
æвдæм хайы, сæдæгай азтæ, милуангай кусджытæ, æвдгай бонтæ.

309-æм фæлтæрæн. Дунейы цы æвзæгтæ ис, уыдон сты алыхуызон уавæрты: сæ 
иутæй пайда кæнынц бирæ адæм, иннæтæй та – чысыл адæм. Бæлвырддæр уый 
тыххæй бакæсут дæлдæр лæвæрд тексты. Ссарут тексты нымæцонтæ, сбæрæг сын 
кæнут сæ хуызтæ.

Зæххы къорийыл ис æдæппæт æхсæз мины астсæдæ æвзаджы. Уыдонæй 
дыууæсæдæ фæндзай æвзагыл дзуры æппынкъаддæр фæйнæ милуан адæймаджы. 
Дунейы цæрджытæн сæ фылдæр та дзурынц фондз сæйраг æвзагыл: китайаг, ан-
глисаг, испайнаг, хинди æмæ уырыссагыл.

Иннæтæ сты чысыл æвзæгтæ – дзуры сыл дунейы цæрджытæн æрмæст сæ 
фондз проценты. Зæгъæм, Ног Гвинейы æхсай знæмы дзурынц мин æвзагыл. 
Сæдæгай, дæсгай адæймæгтæ кæуыл дзуры, ахæм æвзæгтæ дæр бирæ ис. 

● Цавæр æвзæгты кой ис тексты æмæ сыл кæм дзурынц?

310-æм фæлтæрæн. Рафыссут текстæй нымæцонтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ арæзт 
æмæ сæ нысаниуæг.

311-æм фæлтæрæн. Афæрсут кæрæдзийы, базонут уе ̓мбæлттæй чи цавæр æвзаг 
ахуыр кæны, уый. Уыцы раныхæстæй саразут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

312-æм фæлтæрæн. Ацы нымæцтæ зæгъут рæнхъон нымæцонтæй æмæ сæ ныффыс-
сут. Зæгъут, кæцытæн ис цалдæргай хуызтæ.

313-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, цæмæн сæвзæрдис В. Миллермæ цымы-
дисдзинад ирон æвзагмæ.

Ирон æвзаг у дунейы рагондæр æвзæгтæй иу æмæ уымæ гæсгæ ахуыргæндтæм 
æвзæрын кодта æмæ кæны цымыдисдзинад (интерес). Нудæсæм æнусы йæ 
иртæстой уырыссаг академиктæ Андрей Ш грен æмæ Всеволод Миллер.

æдæппæт – æдеугурæй
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А. М. Ш грен мин астсæдæ цыппор цыппæрæм азы мыхуыры рауагъта ирон 
æвзаджы фыццаг наукон грамматикæ. Иннæ стыр ахуыргонд, Всеволод Миллер, 
Ирыстонмæ Мæскуыйæ фыццаг хатт ссыдис мин астсæдæ æвдай фарæстæм азы. 
Цыбыр рæстæгмæ курдиатджын ахуыргонд райдыдта иронау дзурын. Фæстæдæр 
ныффыста æртæ хайæ арæзт чиныг «Ирон этюдтæ». Уым Всеволод Миллер 
равзæрста ирон адæмы истори, дзыхæйдзургæ сфæлдыстад æмæ æвзаджы 
алыхуызон фæрстытæ. Чиныджы хæйттæ мыхуыры рацыдысты мин астсæдæ 
æстай фыццæгæм – мин астсæдæ æстай æвдæм азты. Ахуыргонд ма сарæзта 
æртæвзагон (ирон-уырыссаг-немыцаг) дзырдуат дæр.

314-æм фæлтæрæн. Рафыссут 313-æм фæлтæрæнæй хъуыдыйæдтæ нымæцонтимæ. 
Зæгъут, нымæцонтимæ бастæй номдартæ иууон нымæцы сты æви бирæон нымæцы.

315-æм фæлтæрæн. Фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйад раффыссут. Йæ мидис ын ба-
фидар кæнут уæхи дæнцæгтæй.

Нымæцонтæ номдартимæ баст куы вæййынц, уæд æвæрд цæуынц номдартæн 
сæ разæй æмæ нæ ивынц хауæнтæм гæсгæ. 

З æ г ъ æ м :  иу чызг, иу чызджы æ. а. д.

316-æм фæлтæрæн. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ дзырдбæстытæ.

По пять яблок, сто один человек, первое января, двенадцатое декабря, пятое 
марта, первый класс, вторая парта, у пяти мальчиков, двум учащимся.

317-æм фæлтæрæн. Ныффыссут, бæрцон, рæнхъон, мурон æмæ дихон нымæцонтæ 
номдартимæ баст кæм уой, ахæм фæйнæ хъуыдыйады.

Номдартæ бæрцон нымæцонтимæ бастæй вæййынц иууон нымæцы: иу чызг, 
фараст боны.

Дихон нымæцонтимæ номдартæ кæддæриддæр вæййынц бирæон нымæцы: 
дыгай чингуытæ, фæндзгай бонтæ.

Рæнхъон нымæцонтимæ баст цæуынц куыд иууон нымæцы, афтæ – бирæон 
нымæцы номдартæ дæр: дыккæгæм кълас – дыккæгæм кълæстæ.

318-æм фæлтæрæн. Ныффыссут уæ биографитæ, нымæцонтæй пайдагæнгæйæ.
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49-æм урок
Бæрцон æмæ рæнхъон нымæцонтæ

319-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ дзы ссарут нымæцонтæ. Раныма- 
йут, номдартимæ цы нымæцонтæ баст не сты, стæй та – номдартимæ цы нымæ-
цонтæ баст сты, уыдон.

1. Сæдæйæ уæлæмæ нымайгæйæ, мины онг нымад райдайы ногæй æмæ 
цæуы фыццаг сæдæйы нымады æгъдауыл, æрмæст сæдæтæ цæуынц хицæнæй 
нымад (сæдæ дыууын фондз, сæдæ фæндзай фондз æмæ а. д.). Дæсгæйттæй ны-
мады дæсты нæмттæ сты: дыууын, æртын, цыппор, фæндзай, æхсай, æвдай, 
æстай, нæуæдз. 2. Цæгат Ирыстон чысыл республикæ у: йæ фæзуат æдæппæтæй 
у аст мин квадратон километры. 3. Зæххы диаметр у æртæ мины цыппарсæдæ 
æвдай аст километры. 4. Терчы дæргъ у æхсæзсæдæ километры. 5. Дæсæй рап-
пар цыппар, æмæ уыдзæнис æхсæз. 6. Авдмæ бафтау фондз, æмæ уыдзæнис 
дыууадæс.

Бæрцон нымæцон æмæ номдар иумæ бастæй вæййынц иу хъуыдыйады уæнг: 
арæхдæр – сæйрат, зæгъинаг кæнæ æххæстгæнæн. Æнæ номдарæй бæрцон 
нымæцон хъуыдыйады уæнг фæаразы йæхæдæг иунæгæй. 

З æ г ъ æ м :  1. Сценæмæ рацыдис дыууæ лæппуйы. 
                  2. Фондз дыууæйыл нæ дих кæны.

320-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст Абайты Васойы тыххæй. Раттут ын сæргонд. 
Бахъуыды кæнут ахуыргонды зынгæдæр куыстыты нæмттæ. 

Дисы æфтауынц Абайты Васойы наукон сгуыхтытæ. 
Уый æрмæстдæр ирахуырады дæсны нæ уыдис, фæлæ ма 
тынг хорз зыдта бирæ æндæр адæмты æвзæгтæ, фольклор 
æмæ истори дæр. Васо ныффыста æртæсæдæ куысты бæрц. 
Уыдоны æхсæн сты ахæм чингуытæ: «Ирон æвзаг æмæ 
фольклор», «Уырыссаг-ирон дзырдуат» æмæ «Ирон æвзаджы 
историон-этимологион дзырдуат». Ацы дзырдуатæй базонæн 
ис сæдæгай дзырдты равзæрд æмæ уыдонæй ныхасы пайда 
кæныны æгъдæуттæ.  

321-аг фæлтæрæн. Рафыссут 319-æм фæлтæрæнæй, нымæцонтæ цы хъуыдыйæдты 
ис, уыдон. Сбæрæг кæнут, нымæцонтæ цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты, уый.

. . . .

тынг – хъæбæр
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322-аг фæлтæрæн. Ныффыссут архæйдтытæ дзырдтæй. 

Хуызæг:  9 – 2 = 7. Фарастæй дыууæ раппар, æмæ рауайдзæнис авд.

85 – 15 = ; 19 – 7 = ; 25 + 6; 22 – 18 = ; 56 – 7 = .

Рæнхъон нымæцонтæ арæзт цæуынц, бæрцон нымæцонтæм фæсæфтуан 
-æм-æфтаугæйæ. Цалдæр нымæцонмæ та (фыццаг, дыккаг, æртыккаг) æфтыд 
цæуы фæсæфтуан -аг. Ацы нымæцонтæм ма фæсæфтуан -аг-ы фæстæ бафтауæн 
вæййы -æм дæр: фыццаг – фыццæгæм.

323-аг фæлтæрæн. Ныффыссут æххæст дзуæппытæ фæрстытæн. Нымæцонтæ æмæ 
номдартæй арæзт дзырдбæстыты æвæрут цавды нысан. Цы фæбæрæг кæнæм: а) янва-
ры; æ) 23 февралы; б) 8 Мартъийы; в) 1 Майы; г) 9 Майы?

324-æм фæлтæрæн. Зæгъут, сахæттæ цавæр рæстæг амонынц, уый.

325-æм фæлтæрæн. Ныффыссут радзырд ацы фæрстытæм гæсгæ.

Нæ хæдзар

Кæд арæзт æрцыдис нæ хæдзар? Цал уæладзыджы дзы ис? Мах кæцыйы цæрæм? 
Цал уаты ис нæ хæдзары? Цас у нæ хæдзары (фатеры) фæзуат? Цал рудзынджы ис 
мæ уаты? Цал бинойнаджы ис нæ хæдзары? Цалгай азтæ цæуы мæ ныййарджы-
тыл, хотыл, æфсымæртыл? Цалæм дæн бинонты æхсæн? Цал азы мыл цæуы? Кæцы 
скъоламæ цæуын?

326-æм фæлтæрæн. Бахъуыды кæнут нымæцон æвзарыны фæтк.

1. Райдайæн формæ.
2. Бæрцон, рæнхъон, дихон æви мурон.
3. Хуымæтæг, вазыгджын æви амад.
4. Хауæн.
5. Нымæц.
6. Хъуыдыйады цавæр уæнг у.
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Хуызæг: Ссæдз азмæ азгай æххуырсты цыдтæн. (Къоста)

1. Ссæдз у нымæцон.
2. Йæ райдайæн формæ у ссæдз.
3. У хуымæтæг, бæрцон нымæцон.
4. У номдаримæ баст æмæ уымæ гæсгæ нæ ивы хауæнтæм æмæ нымæцтæм 

гæсгæ.
5. Ацы хъуыдыйады номдаримæ бастæй у афоны фадат.

327-æм фæлтæрæн. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæд райгуырдис (аз, мæй, бон) дæ фыд кæнæ дæ мад? 2. Кæд бацыдис 
скъоламæ æмæ йæ кæцы аз фæцис каст? 3. Скъолайы фæстæ кæдæй кæдмæ фæ-
цахуыр кодта æндæр ахуыргæнæндоны кæнæ цал азы фæкуыста исты куыстуаты? 
4. Кæд райгуырдис Къоста?

50-æм урок
Рацыд æрмæг фæлхат кæнын

328-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бæрæггонд  дзырдтæн бацамонут сæ нысаниу-
джытæ. Тексты ссарут фæйнæ æртæ дзырдбасты.

Кæд дæхи ирон хоныс

Авдæнæй дæ йæ хъæбысмæ систа дæ мад. Бахудти дæм. Дæ русыл дын йæ рус 
авæрдта. Дзурын нæма зыдтай, фæлæ бамбæрстай мады былты хъарм. Йæ худгæ 
цæстыты рухс. «Мæ хъæбул!» – уыцы дзырдтæ уыдысты дæ фидæны дзырдуатмæ 
суадоны сыгъдæг гуырæнау.

Нæма зыдтай цæуын. Фæлæ мадæн æхсызгон уыди, дæ къæхтæ зæхмæ куы 
’руагътай, куы асанчъех кодтай, уæд. Зæххæй нын фæхауæн ничердæм и. Зæхх 
стыр у, фæлæ дæ дæ мад авдæны кæм ауызта, зæххыл кæм æрлæууыдтæ, уый у 
дæ Райгуырæн Зæхх. Адæймаг иу хатт райгуыры, æмæ йын нæ вæййы дыууæ 
райгуырæны. Дунемæ дæ цы мад рауагъта, цы зæххыл бахъомыл дæ, уыдонæй 
зынаргъдæр ницы и.

Дæ мад дæ цы ’взагыл бахъомыл кодта, де ’мхуызон адæмимæ цы ’взагыл 
сдзырдтай, уыцы æвзаг æндæр æвзагæй баивын тыхми у! Ныййарæг мад æмæ 
фыды бирæ дзæбæхтыл хи атигъ кæнынау у.

О, мадæлон æвзагимæ ис æндæр зонæн дæр. Уый бæрц дæр куы амонид дæ 
хъару! 

Æлдаттаты Виктор
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329-æм фæлтæрæн. Æмдзæвгæйы текстæй рафыссут номдартæ бирæон нымæцы 
æмæ сын сбæрæг кæнут сæ арæзты хицæндзинæдтæ. Текстæн раттут сæргонд. 
Текстæй рафыссут фæйнæ 6 дзырды: æртæ -у- хъæлæсон кæм у, ахæмтæ; æртæ та – 
æмхъæласон кæм у, ахæмтæ.

I. Цъититæ – урс æрсытæ,
Схызтысты хæхты дыдæгътæм,
Се ’мбæлттæ айстой сæхи
Цæгатмæ – их-æрсыты рæгъаумæ.

Адон та хуыссынц,
Кæсынц дæлæмæ – кæмттæ æмæ рæгътæм,
Кæсынц уалдзæджы райгæ,
Рæвдаугæ рæдаумæ.
Зæхх хуры сырх хъарм
Æмæ уæлдæфы цъæх æхцон ныхъуыры,
Уæлæмæ ивазынц, цæуынц уæлæмæ

Кæрдæджы æрцытæ,
Цъæх ахорæн зæххæй
Бæлæсты цъуппытæм сбыры,
Се ’хсæн – дидинæфтауджытæ –
Хызæмбæрзт чындзытæ.

Фæхстæ худынц дæтты æрвирд,
Æрттивгæ худтмæ.
Алфамбылай байдзаг цъиуты цъæх уастæй.

         Æлборты Хазби

330-æм фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг æмдзæвгæ «Атакæ»-йæ. Текстæй ра-
фыссут фæйнæ æртæ дзырдбасты миногонтимæ. Миногонтæн сбæрæг кæнут сæ 
бæрцбарæнтæ.

Гъеныр дæ зынтæн æрхæццæ кæрон,
Зæрдæ фæйнæрдæм рæмудзы.
Ралæууыд адæмы мастисæн бон –
Дур дæр сырх пиллонæй судзы.

Цал бæстыл рахызтæ! Хох уа, быдыр –
Ивтой кæрæдзи дæ разы,
Æмæ цы сырдты цæгъдгæ цыдтæ – ныр
Уæртæ сæ сау лæгæт разынд!
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Мин-мин нæмгуытæ дзы калынц цæхæр,
Къах-ма йын бавæр йæ цурмæ!
О, фæлæ рацыди бардзырд уæддæр:
Фидар нын исгæ у штурмæй!

Иу цæстфæныкъуылд ма баззад æрмæст,
Цардыл фæстаг фæлгæст акæ.
Райдыдта ниудты ниуд, лæгты дзынæзт,
Хъарджыты хистæр – атакæ.

Гъеныр, гъе! – Бахæр дæ сыгъдæгдæр ард,
Ракæн дæ мастисæн сомы,
Де знаджы ахстон кæй уадздзæн цъæх арт
Де ’дзард æфсымæрты номæй.

    Плиты Грис

● Куыд ма ис схонæн ацы æмдзæвгæ?

331-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Сбæрæг кæнут номдарты хауæнтæ.

Америкаг горæт Миномонийы пъæлицæмæ телефонæй фæфæдис кодтой:
– Циркæй пыл алыгъд!
Фондзаздзыд пыл Мэри цæуылдæр рамæсты йæ ног ахуыргæнæгмæ æмæ пыхс 

йæ сæрыл ахаста – уынгты-иу цыдæриддæр йæ размæ фæци, уыдон йæ дынджыр 
къæхты бын ссæста, киосктæ йæ сынæгæй фæлдæхта, йæ хæтæлфындзæй бæлæстæ 
бындзарæй тыдта. Иудзырдæй, пъæлицæ дæр æй уромын нæ фæрæзтой. Уалынджы 
йæм егъау платформæйыл йæ мад Торийы æрбаластой. Фыдуаг Мэри йæ мады куы 
ауыдта, уæд æрсабыр.

332-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы номдартæ æмæ зæгъут, цавæр 
хъуыдыйады уæнгтæ сты.

1. Хорз фыййау пыхсы дæр ары йæ фосы фæд. (Къоста) 2. Тохы зарæг бар-
тыл азæлы уæрæх. (Нигер) 3. Уалдзæджы уддзæф зымæджы тых басаста. 4. Цард 
тынг хъæздыг у алыхуызон диссæгтæй. 5. Дæттæ айнæг хæхтыл хъазгæ, заргæ 
уайынц. 6. Иу лæгæты дыууæ арсы иумæ нæ фидауынц. (Æмбисонд) 7. Рагæй 
сæрдасæнау рувас зыгъарæгмæ дары йæ дæндаг. (Къоста)

333-аг фæлтæрæн. Бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад.

Адонмæ, арæхстджын, арынгхафæн, аходæггаг, æфсæддон, баулæфт, бæрæг-
гæнæн, гæрзтæ, кувæггаг, коммæгæс, галвæндаг, удайын, уромын, зыгъгъуытт, 
дзуæрттæ, аргъæуттæ, уæлиау, развæндаг, ныццæуы, цæхдарæн.
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334-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бирæон нымæцы номдартæн сæ 
фарсмæ къæлæтты фыссут сæ иууон нымæц, иууон нымæцы чи ис, уыдонæн та – 
сæ бирæон нымæц. Бамбарын кæнут, уыцы дзырдты бирæон нымæцы цавæр мырон 
ивддзинæдтæ цæуы, уый.

1. Рудзгуыты æвгтæ дымгæмæ зыр-зыр кодтой. (Цæгæраты Максим). 2. Уæд 
иу хатт куывды рæстæджы уыцы чызджытæй иуы, йæ дзыккутæ æхсæвау сæнтсау 
кæмæн уыдысты æмæ хæрз уæздан чи уыд, уыцы чызджы аскъæфта уæларвæй 
æртæхгæ цæргæс. (Аргъау) 3. Хæххон хур ын тынг басыгъта йæ цæсгомы цъар, 
ноджы саудæр дардтой йе стыр цæстытæ, бæлвырддæр уыдысты чызгон къæлæс 
æрфгуытæ. (Косирати Сæрмæт) 4. Мæйы урс-урсид тынтæ згъæлдысты æрдзыл. 
(Епхиты Тæтæри). 5. Цæгатаг уазал уддзæф сусу-бусу кодта бæлæсты бур-бурид 
сыфтæримæ.

335-æм фæлтæрæн. Фысгæйæ бамбарын кæнут дзырдты лексикон нысаниуджытæ 
се ’муидагон дзырдты  руаджы.

Амайæг, цæрæгой, æдзæхх, кæрддзæм, дæлфæдтæ, æнæрхъуыды, разæфтуан, 
æнаххос, фервæзæг.

Хуызæг:  фæсæфтуан – уидагмæ фæсте æфтаугæ дзырды хай.

336-æм фæлтæрæн. Ацы дзырдтæн цалгай нысаниуæджы зонут?

Кæрдын, дарын, барын.

337-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдты къæйттæ бирæнысаниуæгджын дзырдтæ сты 
æви омонимтæ?

Тас (тарст) – тас (хæдзары дзаума), сир (хæринаг) – сир (каф), æхсын 
(æппарын) – æхсын (доны исты æхсын), уад (дымгæ) – уад (уадис).

338-æм фæлтæрæн. Кæцы дзырдты къордтæ не сты синонимтæ?

1) сæрæн, цæрдæг, æвзыгъд, цырд;
2) хæрзконд, гуырвидауц, кондджын, хæрзаив;
3) хæстæг, æввахс;
4) бæрзонд, фæтæнуæхск, рæсугъд;
5) хæдæфсарм, уæздан, хæрзæгъдау;
6) лæгъз, æрттиваг, æхсад.

339-æм фæлтæрæн. Бацамонут дзырдты аразæг бындуртæ.

Æфсæддон, хъæууон, дæлвæз, æвæндонæй, сæмбæлæг, æгуыдзæгдзинад.
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340-æм фæлтæрæн. Дзырдтæм бафтаут разæфтуантæ æ-, æм-, фæс- æмæ зæгъут, 
цавæр нысаниуджытæ сæм хæссынц уыдон.

Фадат, цард, цыд, дзырд, куыст, дуар.

341-аг фæлтæрæн. Ныффыссут æмбисонд æмæ йæ дзырдтæн сбæрæг кæнут сæ ахæм 
миниуджытæ: 

а) иунысаниуæгон / бирæнысаниуæгон; йæ нысаниуджытæ;
æ) сæрмагонд / æххуысгæнæг ныхасы хай; 
б) йæ арæзт.

51-аг урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый
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