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5–7 кълæсты цы æрмæг базыдтой, уый зæрдыл æрлæууын кæнын 
Æрдз нæ алфамбылай

1-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Кæсгæйæ пайда кæнут раст интонацийæ.

Сæумæрайсом… Æртæх обауы кæрдæг æмæ дидин-
джытыл тæмæнтæ калы. Уæлдæф æхсæвы сатæгæй нæма 
февдæлон. Алфамбылай алыхуызон зæлтæ, тынгæй-
тынгдæр хъуысгæйæ, фæллойадон боны иугæндзон 
уынæрмæ раивтой. Егъау стадионы къухæмдзæгъды 
хуызæн уынæр-иу куы æвиппайды фæсабыр, куы та-иу 
ногæй йæ тæмæны бацыд.

Хъæды, быдыры, горæты кæнæ денджызы уат – уæ
алыварс акæсут æмæ байхъусут. Иудадзыг нæ разы цæуынц 
ерыстæ хъару, æвзыгъддзинад æмæ арæхстдзинадæй.

Æнтæфæн, уазал дымгæ æмæ къæвдайæн цæмæй 
бафæразай, бæрзонд хохмæ цæмæй схизай, доны арфы 
цæмæй дæхи ауадзай, уый тыххæй хъуамæ уай хъа-
руджын, фæразон æмæ æвзыгъд. Æнæ иудадзыгон 
фæлтæрæнтæй ацы миниуджытыл нæ сахуыр уыдзынæ. 

Дзырдуат
алфамбылай – алыварс
иугæндзон – æнæсцухæй
æвзыгъддзинад – сæрæндзинад
цадæггай – сындæггай

1-аг урок
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Цæрæгойтæм-ма дзæбæх æркæсут. Куыдз, 
гæды, хъуг, мæргътæ, стæй суанг бындзытæн 
дæр ис карз боны фæтк. Уыцы иу рæстæг 
райхъал вæййынц, хъазынц, бахæрынц, сæ 
фæллад уадзынц. Куыддæр райхъал вæййынц, 
афтæ сæ уæнгтæ айвазынц, сæхимæ базилынц. 
Гæды райхъал, йæ раззаг æмæ фæстаг къæхтæ радыгай айвæзта, азгъордта, сгæппытæ 
кодта, уыцы иу рæстæг йæхицæн массаж кæнгæйæ æмæ йæхи æхсгæйæ, йæ хъуын 
биноныг басдæрдта.

Хур цадæггай арвгæронæй сзынд, йæ тынтæ мыдыбындзыты чыргъæдыл парахатæй 
андзæвыдысты. Бындзытæ сындæггай æддæмæ тæхын райдыдтой, сæ базыртæ ри-
зынц, стахтысты, цæст сыл нал хæцы. Сæхи уæзы æртæ цыппæрæм хай ласæг уаргъимæ 
фæстæмæ чыргъæдмæ здæхынц. Дидинæг агурæг бындз бон сæдæгай хæттытæ 
чыргъæдæй ратæхы. Æппæт ацы миниуджытыл цæрæгойтæ сахуыр вæййынц дæргъвæтин 
æмæ зын фæлварæнты фæрцы.

Хæблиаты Олег

Дзуапп раттут фæрстытæн
1. Бакæсут фыццаг абзац. Обауыл, бæгъæввадæй лæугæйæ, цы банкъарæн ис?
2. Æрдзы цавæр зæлты кой кæны автор? Искуы æрдзы зæлтæм хъуыстат? 

Радзурут уе ’нкъарæнты тыххæй.
3. Цавæр миниуджытæ хъуамæ уа адæймагмæ, цæмæй æрдзы зындзинæдты ныхмæ 

йæ бон лæууын уа? 
4. Цавæр хорз миниуджытæ ис цæрæгойтæм?

2-аг фæлтæрæн. Куыд дих кæнынц мыртæ?
Цы хонæм хъæлæсон мыртæ? Куыд равзæрынц?
Цы хонæм æмхъæлæсон мыртæ? Куыд дих кæнынц?
Текстæй рафыссут, æмкъай зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæй чи рай-
дыдта, ахæм дзырдтæ.

Рафыссут хъуыдыйад æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ. 

Æнæ иудадзыгон фæлтæрæнтæй хорз миниуджытыл нæ сахуыр уыдзынæ.

Цы нымайут адæймаджы хорз миниуджытыл? Кæмæ здæхт у ныхас хъуыдыйады? 
Дзырдты сбæрæг кæнут мырты æмæ дамгъæты бæрц. Се ’ппæт дзырдты æмхуызон 
цæуылнæ сты? Бацамонут дзырд «иудадзыгон»-ы лексикон нысаниуæг. Æрхъуыды йын 
кæнут синонимтæ. Ратæлмац кæнут хъуыдыйад уырыссаг æвзагмæ.

3-аг фæлтæрæн. Рафыссут 1-аг фæлтæрæны тексты фыццаг дыууæ абзацæй, хъæлæ-
сонтæ е æмæ о-йæ цы дзырдтæ райдыдтой, уыдон. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут о 
æмæ е-йы растфыссынады раиртæст дзырдты райдайæны. Уæхæдæг дæр дæнцæгтæ 
æрхæссут, ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

къухæмдзæгъд – æрдзæф
азгъорын – раледзун
цадæггай – сабургай
мыдыбындзыты чыргъæд – бæтман
æндзæвын – æмбæлун
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4-æм фæлтæрæн. Рафыссут фæлтæрæн. Бацамонут бæрæггонд дзырдты 
растфыссынад. Дзырд хинæйдзаг адих кæнут уæнгтыл. Цал мыры æмæ дзы дамгъæйы 
ис? Æрхъуыды йæм кæнут синоним æмæ антоним. Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы 
хæйттæй загъд сты 3-аг хъуыдыйады дзырдтæ.

Хъæды диссаджы хабæрттыл сæмбæлæн ис. Рувасы халæттæ ахсгæ баййафын 
алкæй къухы не ’фты, фæлæ æз ахæм цауæн дæр уыдтæн æвдисæн. Гæды рубæгайы 
хинæйдзаг митæ искæй ныхæстæм гæсгæ нæ зонын, фæлæ йæ мæхи цæстытæй федтон. 
Уый хъæдæй бузныг дæн, стæй Хадзыбийæ. Зæххыл цыдæриддæр æрдхæрдтæ æмæ 
æфсымæртæ ис, уыдонæй дæлдæр чи никуы æрлæудзæн, мæ уыцы æмгар Хадзыбийы 
фæрцы. Уый мæ акодта фондз æмæ ссæдз азы размæ цуаны Къобосты хъæдмæ æмæ 
æмбисонды рувасы æмбисонды уавæры дæр афтæмæй федтон.

Суанг уæдæй фæстæмæ райдыдтон хъæды хъавгæйæ цæуын, цæмæй æрдзы 
диссæгтæ мæ сонт уынæрæй ма фæтæрсой æмæ сæ хуынчъыты арфдæр ма аныгъуылой, 
кæнæ та бынтондæр лидзæг ма фæуой.

5-æм фæлтæрæн. 

1. Ссарут 1-аг фæлтæрæны тексты уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ. 
Дзургæйæ сыл цавд æвæрут. Цæмæй хицæн кæны ирон æвзаджы цавд уырыссаг 
æвзаджы цавдæй? Текстæй æрхæссут дæнцæгтæ ирон æвзаджы цавды æгъдæуттæ баца-
моныны тыххæй.

2. Раст кæсут уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ. Бацамонут сын сæ мырон 
хицæндзинæдтæ: стадион, массаж.

6-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут раиртæстытæ.

 Æвзаджы æппæт дзырдтæ иумæ хуыйнынц лексикæ. Лексикæйы фæрстытæ 
ахуыр кæны … .

 Иунысанон дзырдтæ сты ахæмтæ,
 Бирæнысанон дзырдтæ хонæм … .
 Дзырды комкоммæ нысаниуæг у … .
 Дзырды ахæсгæ нысаниуæг у … .
 Синонимтæ хонæм … .
 Антонимтæ сты … .
 Омонимтæ хонæм ахæм дзырдтæ,

7-æм фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæны фыццаг абзацы баивут, гæнæн кæмæн ис, уыцы 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ синонимтæй. Авторы конд фæлгонцтæ ирддæрæй кæцы 
дзырдтæ æвдисынц? Синонимтæй сæ куы баивæм, уæд куыд фæзындзæн уый текстыл?

Х у ы з æ г :  тæмæнтæ калы – æрттивы.
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8-æм фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæны тексты фæстаг абзацæй рафыссут, антонимтæ ссарæн 
кæмæн ис, фондз ахæм дзырды. Фæстаг хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст.

Х у ы з æ г :  егъау – гыццыл.

9-æм фæлтæрæн. Ацы дыгайрæнхъонтæ ист сты журнал «Ногдзау»-æй. Æмбæхст сæ ис 
омонимтæ. Ссарут сæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ нысаниуджытæ. Цæмæн хуыйны сæ 
рубрикæ «Аппæй – фæйнæхуызон, бакастæй – иу»? (Ис ын æндæр вариант: «Сæ азæлд – 
иу, сæ хъуыды – хицæн»)

1. Махæн басгуыхт а уазæг
 Куыройы дон ауазæг.

2. Нæ уын кæнын уайдзæф, фæлæ уын
 Æмбæлди мæнмæ дæр фæлæууын.

3. Фæдис кодтон, фæдис, –  
 Куы фæцыди фæдис.

4. Дæ фыд мæм фыста:
 «Уæд иннæ фыс та?»

5. Дæ хорзæхæй, астау
 Ды иунæгæй астау.

6. Зылын æмæ раст
 Слæууыдысты раст.

7. Кæд у дæ хурх мæ хурхау,
 Уæд-иу хæрдмæ, мæ хур, хау.

8. Хъазы, ленк кæны,
 Хъазы ленк кæны. 

 Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд цыппæрæм дыууæрæнхъоны.
 Ссарут, сидæн кæм ис, ахæм дыууæрæнхъон. Бацамонут дзы æрхæцæн ны-

сæнтты æвæрд.
 Ссарут антонимтæ кæм ис, уыцы дыууæрæнхъон. Ратæлмац æй кæнут уырыссаг 

æвзагмæ.
 Цæмæй цымыдисаг у æстæм дыууæрæнхъон?
 Уæ зæрдæмæ тынгдæр цы дыууæрæнхъонтæ фæцыдысты, уыдон наизусть, æнæ 

чиныгмæ кæсгæйæ, сахуыр кæнут. 

10-æм фæлтæрæн. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдты сконд. Цы сты аразгæ æмæ 
æнæаразгæ бындуртæ? Лæвæрд дзырдтæ рафыссут дыууæ къордæй: 1) æнæаразгæ 
бындуртимæ; 2) аразгæ бындуртимæ. Бацамонут дзырдты бындуртæ.

Х у ы з æ г :  бон ы  – æнæаразгæ бындур; хъаруджын     – аразгæ бындур.

2-аг урок
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Гæды, азгъордта, æркæсут, дидинæг, фæллойадон, боны, быдыры, æвзыгъддзинад, 
хъаруджын, раззаг, алыварс, уынæр, бафæраз, раивтой, мæргътæ. 

 Бацамонут бæрæггонд дзырдты растфыссынад.

11-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмдзæвгæ уæ тетрæдтæм. Бæрæггонд дзырдтæм æрхъуыды 
кæнут антонимтæ æмæ сæ ныффыссут.

Х у ы з æ г :  рог – уæззау.

 Бахахх кæнут сидæнты бын. Ссарут æмдзæвгæйы фразеологизм æмæ йæ баивут 
синонимæй. Бацамонут дзырд «ныккалдзынæн»-ы растфыссынад æмæ йæ рав-
зарут морфологион æгъдауæй.

Ард

Хæрын ард дæ разы, мæ бæстæ,
Куы ’внала нæм исчи, мыййаг,
Цæттæ дæн уæд тохмæ. Æд гæрзтæ
Цæудзынæн æппæты фыццаг.

Æнцон мæм кæсдзæни мæ зын дæр
Дæ сæрыл, сæрибары дуг!
Кæм бахъæуа туг калын, уым дæр
Ныккалдзынæн, зон æй, мæ туг.

Нæ уыдзæн!.. Цагъайраг уæвынмæ
Мах рогæй нæ ратдзыстæм цард!
Цæттæ дæн дæ сæрыл хæцынмæ, –
Хæрын дын æз уый тыххæй ард!

Чехойты Сæрæби 

5–7 кълæсты цы æрмæг базыдтой, уый зæрдыл æрлæууын кæнын
Удварны миниуджытæ

12-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цы у йæ сæйраг хъуыды.

Чысыл лæппуйæ федтон ацы ныв, фæлæ мæ цæмæдæр гæсгæ абоны онг нæ рох кæны. 
Æвæццæгæн, кæйдæр бæллæх фыццаг хатт кæй уыдтон, уымæн афтæ арф ныххызт 

æппæты фыццаг – æгасей разæй

2-аг урок
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æвзонг зæрдæйы хуымæтæджы чысыл хъуыддаг. Цы ’рцыдис 
уæвгæ та?

Кауы рæбын задис бæрзонд пысыратæ. Æмбæхстытæй 
хъазыдыстæм, æмæ æз уыдон чъылдыммæ бамбæхстæн. Пысы-
райы сыфтæй иу мæлдзыджытæй æмызмæлд кодта. Бурбын, кæлмхæрд, æнцъылдтæсыф 
уыдис. Цæйдæр быр ыл сдзыгуыртæ, æмæ мæлдзыджытæ уый уыгътой, гъæйттæй йæ 
кæдæмдæр скъæфтой. 

Уалынмæ æвиппайды дымгæ сыстад. Æмбыд сыф йæ зæнгæй феуæгъд, кауы 
рæбынты цы къанау уыдис, уый фаллаг фарсмæ атахт, хæмпæлты æрбайсæфт. Æмæ 
уый мæнæн стыр сагъæсы хос фæци: «Цы фæуыдзысты, мæгуырæг, сыфыл цы 
мæлдзыджытæ уыдис, уыдон? Сæхимæ сæм æнхъæлмæ кæсдзысты, фæлæ никуыуал 
сæмбæлдзысты сæ цæрæн бынатыл. Мæлгæ нæ акæндзысты мæлдзыджытæ, хæринаг, 
цæрæн бынат доны фаллаг фарс дæр ссардзысты, фæлæ, æнæмæнг, кæм цардысты, 
уыцы бынат, стæй се ’мбæлтты тынг мысдзысты… Кæрæдзийы мысдзысты, æмбæлгæ 
та нал скæндзысты…».

Ацы цау кæддæриддæр мæ зæрдыл æрлæууы, Турчы ирон адæмы кой куы фехъу-
сын, уæд. Уыдоны дæр сæ хъысмæт кæддæр афтæ ахаста сæ райгуырæн зæххæй 
æмæ сæ доны – Сау денджызы – фаллаг фарс кæйдæр тыгъд быдыры байтыдта.

Мамсыраты Мурат

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Радзурут уæхи ныхæстæй, цы федта лæппу, æмбæхстытæй хъазгæйæ.
 Цæуыл сагъæс кодта лæппу, мæлдзыджыты уавæрмæ кæсгæйæ? Афтæ тынг ын 

йæ зæрдæ цы бацагайдта?
 Искæй зындзинад сымахмæ та цавæр æнкъарæнтæ гуырын кæны?
 Адæймаджы цавæр хорз миниуджытæй хайджын у фыссæджы удыхъæд?

13-æм фæлтæрæн. 

 12-æм фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæм антонимтæ ныффыссут.
 Адих кæнут дзырдтæ уæнгтыл, иу рæнхъæй иннæмæ хæссыны тыххæй. 

Лæппуйæ, æвæццæгæн, хуымæтæджы, æмызмæлд, атахт, сæмбæлдзысты, 
æмбæхстытæй.

ныв – хузæ
æнцъылдтæ – æнхъирдтæ
æппарын – гæлдзун

Дзырдуат
быр – къуыдыргалм
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 Рафыссут 1-аг хъуыдыйад. Дзырдтыл сæвæрут цавд. Бамбарын кæнут уæ 
дзуæппытæ.

 Рафыссут текстæй сæрмагонд ныхасы хæйттæм фæйнæ æртæ дæнцæджы.

Х у ы з æ г : Номдартæ – бæлас, ныв, сыф; 
миногонтæ – ирд æ.аф.д.

 Фæйнæ номдары æмæ миногонæн рæкæнут морфологион æвзæрст.

14-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйад, рæкæнут ын синтаксисон æвзæрст.

Кауы рæбын задис бæрзонд пысыратæ.

 Загъды нысанмæ гæсгæ хъуыдыйад цавæр у?
 Сбæрæг кæнут, лæвæрд дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты. Равзарут сæ дзыр-

ды хæйттæм гæсгæ. Кæсут хуызæгмæ.

Бурбын (сыф), æмызмæлд кодта, райгуырæн (зæхх), æнамонддзинад, атахт, 
ныххæлиу.

Х у ы з æ г :  бурбын (сыф) – миногон, бурбын    .

15-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рæкæнут синтаксисон æвзæрст. Сбæрæг кæнут, цавæр 
ныхасы хæйттæй загъд сты 2-аг хъуыдыйады дзырдтæ. Ссарут хъуыдыйæдты вазыгджын 
дзырдтæ, бацамонут сын сæ арæзт.

1. Хуры зæлдаг тынтæ сындæггай хæдзæртты сæртыл сæхи ахафтой.
2. Фатхъæды талатæ хуссайраг кæлмытау кæрæдзийыл стыхстысты.
3. Нарæг къахвæндаг мæ дынджыр пæлæхсаркъалиу бæласы бынмæ бахуыдта.

16-æм фæлтæрæн. 

 Бакæсут æмæ рафыссут текст. Фæстаг хъуыдыйады мидис бамбарын кæнут. 
Цæмæн спайда кодта фыссæг тексты уыцы иу дзырдæй цалдæр хатты?

Зæрдæйы цæфтæ

Хъæды сабырдзинад халы кæйдæр фæрæты къупп-къупп. Цыма иу цæфæй 
иннæйы æхсæн æмхуызон рæстæг рацæуы, афтæ зыны.

Къупп-къупп! Къупп-къупп! – хъуысынц æгъатыр фæрæты æгъатыр цæфтæ. 
Иуцасдæр сæм куы фæхъуыстон, уæд мæм зæрдæйы цæфты хуызæн кæсын рай-
дыдтой: æгъатыр лæджы æгъатыр зæрдæйы æгъатыр цæфтæ æгъатыр хъуыддагмæ 
æнауæрдонæй фæндæгтæ чи гæрды, ахæм лæджы зæрдæйы цæфтæ.
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17-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бахахх кæнут вазыгджын дзырдты бын. Фæстаг 
абзацæй рафыссут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. 
Ахæсгæ нысаниуджытæ дзы кæмæн ис, уыдоны бын бахахх кæнут. Бæрæггонд хъуыдыйад 
ракæнут синтаксисон æвзæрст.

Адæм æмæ бæлæстæ

Къохы цæуынæй бафæлладтæн. Ныллæг къудзитæ, пæлæхсар цъыхырытæ æмæ 
сындзкъутæрты фæстæ бæрзондбæлас хъæды мæ риуы дзаг сулæфыдтæн. Йæ цъуппытæ 
арвыл кæмæн ныдзæвыдысты, уыцы ставдзæнг фатхъæд, тæрс æмæ тулдз бæлæсты 
æхсæн мын змæлын дзæвгар фенцондæр, ме уæнгтыл схæцыдтæн. Цыма æндарæнæй 
фервæзтæн, уыйау мæ алыварс бирæ фæрухсдæр.

Тыхджын æмæ парахатзæрдæ адæмы æхсæн дæр лæг йæхи афтæ фенкъары. 
Цыбыркъух, цыбырзонд æмæ къуындæгвадат адæм сæхæдæг куыд тыхст вæййынц, 
се ’хсæнмæ чи бахауы, уыдоны дæр афтæ стыхсын кæнынц.

Дзырдбасты тыххæй рацыд æрмæг 
зæрдыл æрлæууын кæнын. Дзырдбасты хуызтæ 

сæйраг дзырды морфологион арæзтмæ гæсгæ
Афæдзы афонтæ

18-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Фæззæджы хъыгдарæг нæй, æмæ йын зæрдæйы фæндон митæ кæныны фадат 
фæцис. Хуры тынтæ сæ фæлмæндзинад мигъты фæстæ æмбæхсыны бæсты йæ зæххыл 
æнæвгъау тауынц. Уый та фæззæджы ахорæнтæн æвдадзы хосæй уæлдай нæу. Алчидæр 
дзы йæ хуыз скалдта. Æмæ цы нæ диссаджы ахорæнтыл æрхæцдзæн цæст! Алы 
сыфтæр, алы зайæг халæн дæр йæхи цæсгом ис.

Уæлдай диссагдæр у хъæд. Бæлæстыл ма цы сыфтæртæ баззад, уыдон, кæд сæхи 
цыфæнды хъæддых дарынц, уæддæр бирæйы фаг нал сты. Чысыл дымгæйы уылæны 
коммæ дæр бакæсынц: узгæ-узгæ сæхи зæхмæ рауадзынц æмæ, уалдзæгæй нырмæ 
фæрсæй-фæрстæм кæимæ фæцардысты, сæ уыцы æфсымæртыл æрæнцайынц.

Фæззæгæй рох нæу зымæджы æрбалæуд æмæ йæм рагацау йæхи цæттæ кæны. 
Зæххыл сыфтæртæй фæлмæн уат дзæгъæлы бакодта? Нæ! Уадз æмæ миты фыццаг 
гæлæбутæ хъæбæрыл сæхи ма ныццæвой. Уадз æмæ кæрæдзиуыл сæмбæлой хъæлдзæг 
æмæ зæрдæрухсæй.

Дзасохты Музафер

æндарæнæй – ахстæй

3-аг урок
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Дзуапп раттут фæрстытæн
 Фæззæджы цавæр миниуджытæ равдыста фыссæг?
 Цæмæй диссаг у фæззыгон хъæд?
 Куыд цæттæ кæны фæззæг йæхи зымæгмæ?
 Æхсызгон у фæззæгæн зымæджы æрцыд? Цæмæй бæрæг у?

19-æм фæлтæрæн. Стъæлфыты бæсты сæвæрут дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ æмæ ба-
цамонут дзырдты растфыссынад. Ссарут бирæнысанон дзырд æмæ йын йæ 
нысаниуджытæ равдисут хицæн хъуыдыйæдты руаджы. Хъуыдыйæдтæ уæ тетрæдты 
ныффыссут.

Фæ … æджы,  ди … аджы, хъæ … ых, уæ … æр,  ко…æ, цæ … æ, зæ … ыл, 
фы… г, ба … ад, ны …æвой.

20-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут раиртæстытæ. Уæ дзуæппытæ бафидар кæнут 
дæнцæгтæй.

 Хъуыдыйады хуызтæ загъды нысанмæ æмæ интонацимæ гæсгæ вæййынц:
 Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ сты:
 Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ сты:
 Хуымæтæг цыбыр хъуыдыйад хонæм … 
 Хуымæтæг даргъ хъуыдыйад у … 
 Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ хонæм …

21-аг фæлтæрæн. 

1. Рафыссут 18-æм фæлтæрæны текстæй бæрæггонд хъуыдыйæдтæ.
2. Равзарут сæ раздæр хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ, уый фæстæ дзы рафыссут 

дзырдбæстытæ. Ссарут дзырдбæстыты сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.
3. Зæгъут, цы хонæм дзырдбаст.
4. Цы хонæм сæйраг дзырд?
5. Цы хонæм дæлбар дзырд?

1. Дыууæ кæнæ фылдæр сæрмагонд ныхасы хайы хъуыды æмæ грамматикон 
æгъдауæй баст куы вæййынц, уæд уый хуыйны дзырдбаст.

З æ г ъ æ м :  бæласы къалиу (цæй къалиу?)

    аив дзурын (куыд дзурын?)

    цæуæм паркмæ (цæуæм кæдæм?)
2. Дзырдбасты фарст цы дзырдæй фæдæттæм, уый хуыйны сæйраг дзырд.

З æ г ъ æ м :  сæрибары дуг (цавæр дуг?)

   ирон æвзаг (цавæр æвзаг?)

3-аг урок
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3. Фарст цы дзырдмæ фæдæттæм, уый та хуыйны дæлбар.

З æ г ъ æ м :  райсоммæ æвæрд (кæдмæ æвæрд?).

    бадæм къласы (бадæм кæм?)
4. Дзырдбасты дзырдтæ кæрæдзийыл баст вæййынц домгæ бастдзинады руаджы.

22-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдты къордтæ. Рафыссут дзы дзырдбæстытæ. Иннæ 
дзырдты къордтæ дзырдбæстытæ схонæн цæуылнæ ис?

Амондджын рæстæг, хъомыл кæнын сывæллоны, рацыдис барæй, æд лæдзæг, хъарм 
рæстæг, бæласы бын, æнæ мастæй, дис кæнынц мæныл.

Сæйраг дзырдтæ цавæр ныхасы хайæ загъд сты, уымæ гæсгæ дзырдбæстытæ дих 
кæнынц æртæ къордыл: номон, мивдисæгон æмæ фæрсдзырдон.

I. Номон дзырдбæстыты сæйраг дзырд вæййы:

1) номдар: рувасы къæдзил, стъолы къах;

2) миногон: дзаумæтты хуыздæр, чызджыты зондджындæр;

3) нымæцон: æртæ бæласы, фондз хайы;

4) номивæг: æндæр истæуыл, гыццыл истæмæй.

II. Мивдисæгон дзырдбæстыты сæйраг дзырд вæййы: мивдисæг, миногми, 
фæрссагми; дæлбар дзырдтæ та вæййынц: номдар, номивæг, нымæцон, инфини-
тив, фæрсдзырд, мивдисæджы формæтæ – фæрссагми, миногми:

1) сæрфын къухæй, цæуын дзургæйæ, дыууæ дæттын, 

æрвитын дæумæ, фыссын тагъд (сæйраг дзырдтæ сты мивдисджытæ);

2) гæрзтæй ифтонг (сæйраг дзырд у миногми);

3) хуымтæ рувгæйæ (сæйраг дзырд у фæрссагми).

III. Фæрсдзырдон дзырдбæстыты сæйраг дзырд вæййы фæрсдзырд, дæлбар 
дзырдтæ та – фæрсдзырд, номдар, номивæг: 

бынтон хæстæг, хæдзармæ æввахс, мæнæй дарддæр.

23-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдбæстыты ссарут сæйраг дзырдтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр 
ныхасы хæйттæй загъд сты, уый. Бацамонут дзырдбæстыты хуыз.

1. Х у ы з æ г :  рувасы къæдзил (сæйраг дзырд – къæдзил, загъд у номдарæй).

1) чиныджы фарс, зæрдæйы хъарм, аст сахаты, бирæ кæйдæрты;

4-æм урок
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2) хæрын уидыгæй, хъаруйæ æххæст, тыргъты цæугæйæ;
3) тынг хорз, хъæумæ æввахс, уыдонæй хуыздæр.

24-æм фæлтæрæн. Хицæн цæджындзты рафыссут номон,  мивдисæгон æмæ фæрсдзырдон 
дзырдбæстытæ. Бахахх кæнут сæйраг дзырдты бын.

Æртæ харбызы, хъæуæй дард, хъæды кæмдæр, бынтон сабыр, фæстæмæ кæсын, 
писмо фыссын, ахуырмæ цæттæ, дарæсы дзæбæх, мин сомæй, хæдзармæ хæстæг, тынг 
хъæрæй, цæвæгæй кæрдинаг.

25-æм фæлтæрæн. 18-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут æртыгай дзырдбæстытæ (номон, 
мивдисæгон æмæ фæрсдзырдон). Алы дзырдбасты дæр ссарут сæйраг дзырд æмæ раирта-
сут, цавæр ныхасы хайæ загъд у, уый.

1. Х у ы з æ г :  гæххæттыл фыст (миногми).

Домгæ бастдзинады хуызтæ дзырдбасты. Æмарæзт. Æфтыдад
Фæззæг

26-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

… Æрæгвæззæг. Сырддонцъиутæн кæфойы дзаг мæнæу акалæгау сыфтæртæй алчи 
йæхи бæласы бын æрбадт. 

Сæрддон-сæрддæргъы æмбæхстæй чи фæлæууыд, бынтон хæстæгмæ дæр кæй нæ 
раиртæстаис, уыцы ахстæттæ, кæм стырдæр, кæм та къаддæр стъæлфытæй зынынц. 
Цыма æмбæхст никуы уыдысты, уый хуызæн сæ сау цæстытæй кæсынц.

Иуæй-иу хатт сæлфынæг фемæхсы æмæ нал æмæ нал фенцайы. Фæлæ хур бонтæ 
дæр скæны. Ахæм заман райсомæй халас æмæ мигъ æддæг-мидæг ауайынц. Иуцасдæры 
фæстæ сæ дыууæйыл дæр хур фæуæлахиз вæййы. Халас атайы. Мигъ сысты.

          Бады Хъазыбег

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цавæр нывтæ равдыста фыссæг йæ уацмысы?
 Цæимæ бары автор, бæласæй цы сыфтæ æрхауд, уыдон? Куыд æмбарут уыцы 

абарст?
 Цæмæн фæкастысты фыссæгмæ фæззыгон ахстæттæ диссаг?

Дзырдуат:
мæнæу –  хоры мыггаг сæлфынæг – лыстæг къæвда

4-æм урок
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 Куыд æвдыст цæуынц фæззыгон боны нывтæ 
тексты? 

 Сымахмæ та фæззыгон æрдзы æппæты диссаг- 
дæр цы кæсы? Радзурут уый тыххæй.

27-æм фæлтæрæн. Рафыссут 26-æм фæлтæрæны текст уæ тетрæдтæм. Ссарут тексты 
хуымæтæг даргъ æмæ хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ, бахахх сын кæнут сæ грамматикон 
бындуртæ. Саразут хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæй хуымæтæг даргъ хъуыдыйæдтæ. 

28-æм фæлтæрæн. 

1) Цы хонæм дзырдты ахæсгæ нысаниуæг?
2) Цавæр дзырдтæ хонæм бирæнысанон?
3) Ссарут 26-æм фæлтæрæны тексты дзырдтæ ахæсгæ нысаниуджытимæ.
4) Дзырд «цæст»-æн йæ нысаниуджытæ равдисут хицæн дзырдбæстыты руаджы, 

ныффыссут сæ уæ тетрæдты. Бахахх кæнут сæйраг дзырдты бын; сбæрæг кæнут, цавæр 
ныхасы хæйттæй загъд сты.

Дзырдбасты хæйтты ’хсæн домгæ бастдзинады хуызтæ сты: æмарæзт æмæ 
æфтыдад.

Æмарæзт у домгæ бастдзинады ахæм хуыз, сæйраг дзырд дæлбар дзырды 
бæлвырд хауæны уæвын куы фæдомы. 

З æ г ъ æ м :  фыссын дæумæ (дæлбар дзырд дæумæ ис арæзтон хауæны)

    цæуын дæуæй (иртæстон хауæн)

    дзурын сывæллонимæ (цæдисон хауæн)

Æфтыдад у домгæ бастдзинады ахæм хуыз, дæлбар æнæивгæ дзырд сæйраг 
дзырдимæ баст куы фæцæуы хъуыдымæ гæсгæ æмæ интонацийæ. Æфтыдадæй 
сæйраг дзырдимæ баст цæуынц:

1) миногонтæ: хорз дæнцæг;

2) фæрсдзырдтæ: хъæрæй худын;

3) миногмитæ: фæзминаг лæг;

4) фæрссагмитæ: заргæйæ цæуын;

5) номдартæ: хур бон.

29-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдбæстытæ уæ тетрæдтæм æмæ сбæрæг кæнут, цавæр 
бастдзинады хуызæй баст сты дзырдбасты хæйттæ.

Х у ы з æ г :  рæвдз кусын (æфтыдад); хъусын дæумæ (æмарæзт)

сырддонцъиу – æхсæрæцъеу
къаддæр – минкъийдæр
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1) куысты уаг, кæсын рудзынгæй, дæттын дæуæн, æлвасын мæхимæ, хуызмæ гæсгæ 
базонын;

2) ног чиныг, хинымæр кæсын, æвзаргæ бумбулитæ, каст чиныг, дзургæйæ цæуын, 
æнгуз бæлас.

30-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдбæстытæ рафыссут дыууæ къордæй: 1) æмарæзты руа- 
джы арæзт; 2) æфтыдады руаджы арæзт.

Х у ы з æ г :  æмарæзт      æфтыдад

             цæуын дæумæ (арæзтон х.)            лæгъзæй дзурын

Аргъуанмæ цæуын, фосимæ архайын, сæууон æртæх, зæрдæхъæлдзæгæй цæрын, 
хистæрмæ хъусын, фыдæлты æгъдæуттæ, авдсæрон уæйыг, суинаг ахуыргæнæг.

31-аг фæлтæрæн. 

 26-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут дзырдбæстытæ дыууæ цæджындзæй 
хуызæгмæ гæсгæ:

         æмарæзт     æфтыдад

         сыфтæртæй алчи    ахæм заман
 Дыууæ дзырдбасты синтаксисон æвзæрст ракæнут.

Х у ы з æ г :  Бады бандоныл – мивдисæгон дзырдбаст, арæзт у дыууæ сæрмагонд 
дзырдæй. Сæйраг дзырд загъд у мивдисæгæй (бады), дæлбар дзырд 
– номдарæй (бандоныл) æддагбынатон хауæны. Баст сты æмарæзты 
руаджы.

32-аг фæлтæрæн. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй рафыссут, сæ мидис кæрæдзимæ хæстæг кæмæн 
у (синонимон), ахæм дзырдбæстытæ. 

1. Æмбалимæ ныхас кæнын зæрдæйæн хæссы æхсызгондзинад. Æмбалимæ ныхас 
ахаста суанг фæсахсæвæртæм.

2. Адæймагæн чиныг кæсын бауарзын кæнын хъæуы гыццылæй. Чиныджы каст 
уыди рæсугъд æмæ аив.

3. Халон цыхт хæрыны фæнд скодта. Йæ зæрды бахæрын æрæфтыд.

 Цы иу кæны синонимон дзырдбæстыты?

Сæ нысаниуæг хæстæг цы дзырдбæстытæн у, уыдон хуыйнынц синонимон. Мады 
уарзын – мадмæ уарзондзинад.
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33-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут дзырдбæстыты хуыз сæйраг дзырдмæ гæсгæ. Цавæр 
бастдзинады руаджы баст сты дзырдбасты хæйттæ? Саразут æмæ ныффыссут синони-
мон дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ.

1) Куыст уарзын  – куыстмæ уарзондзинад.
2) Зæрдæ риссын кæнын  – зæрдæйы рыст.

34-æм фæлтæрæн. 

Саразут дзырдбæстытæ: 1) сæйраг дзырд – номдар, дæлбар – миногон; 2) сæй- 
раг æмæ дæлбар дзырдтæ – номдартæ; 3) сæйраг дзырд – мивдисæг, дæлбар – номдар; 
4) сæйраг дзырд – мивдисæг, дæлбар – фæрсдзырд.

Сбæрæг кæнут, куыд баст сты дзырдтæ алы дзырдбасты дæр.
Алы дзырдбастимæ дæр хъуыдыйад æрхъуыды кæнут æмæ сæ уæ тетрæдты ныффыс-

сут.

35-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы фæйнæ æртæ дзырдбасты æфтыдад æмæ 
æмарæзтимæ æмæ сæ сын ракæнут синтаксисон æвзæрст.
Бæрæггонд дзырд адих кæнут иу рæнхъæй иннæмæ хæссыны тыххæй. Равзарут æй йæ 
кондмæ гæсгæ.

Булæмæргъ йæ диссаджы зардæй йæхимæ æрмæст адæй- 
маджы не ’рыхъусын кæны, фæлæ хъæды æппæт цæрæгойты 
дæр. Ацы бур-урсбын цъиу кæд бакастæй тынг рæсугъд нæу, 
уæддæр рæсугъд у йæ зæрдæ. Вæййы йын хорз зæрдæйы равг 
æмæ йæ равдисы йæ аив зардæй. Заргæ фæкæны къутæрты.

Булæмæргъ хъарм бæстæй иннæ цъиутæй фæстæдæр 
æртæхы, æрдз куы фæцъæх вæййы, йæ хуыз куы скалы, 
уæд æмæ, уалдзыгон æрдзы рæсугъддзинадыл рæсугъд 
зарджытæ фæкæны. Хъæлдзæгæй йæ рæстæг фервиты мæй 
æмæ æрдæджы бæрц, стæй йын йæ зарджытæ арæх нал 
фехъусдзынæ. Уæдмæ йæ ахстоны фæзынынц, фыццаг лопъо, 
стæй хъулон чи свæййы, уыцы лæппынтæ, æмæ йæ зарынмæ 
нал февдæлы – дарын сæ хъæуы æмæ æдзух хæринаг агурæг 
фæратæх-батæх кæны.

Дзырдуат:
хорз зæрдæйы равг –  

хорз зæрдæйы уаг

5-æм урок
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Хуымæтæг хъуыдыйад. Хуымæтæг хъуыдыйады интонаци. 
Логикон цавд

Райгуырæн бæстæ

36-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раргом ын кæнут йæ хъуыды. Æрхъуыды йын кæнут  
сæргонд. 

Уырыссаг хъæу аныгъуылд тары. Нæзы бæлæсты дæрзæг сырх зæнгтыл сирвæзт 
сæуæхсиды зынг. Мæргътæ кæнынц ноггуырд райсомыл сæ кадæг. Хуры тынтæ 
æмбæхстытæй хъазынц сыфтæрты æхсæн.

Диссаджы райсом! Аргъауæнгæс рæсугъд райсом! Фæлæ уый циу!.. Цы нæ фаг 
кæны мæнæн? Цы хъуаг æййафы æрдз? А-а!.. Кæм сты хæхтæ? Æз бафсис кæй уындæй 
нæ зонын, уыцы хæхтæ!..

Чеджемты Геор

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цавæр райсом сныв кодта фыссæг? Бакæсут уыцы рæнхъытæ æмбæлгæ инто-

нацийæ.
 Цавæр хъуыдытæ нæ дæттынц æнцой авторæн? 
 Кæцы рæнхъытæ æвдисынц уацмысы сæйраг хъуыды?
 Цæмæй бæрæг у, фыссæг йæ райгуырæн зæххимæ æнгом баст кæй у, уый?

37-æм фæлтæрæн. 

1. 36-æм фæлтæрæны 1-аг абзац загъды нысанмæ гæсгæ цавæр хъуыдыйæдтæй конд у?
2. Цавæр хъæлæсы уагæй (интонацийæ) пайда кæнут уыцы хъуыдыйæдтæ кæсгæйæ?
3. 36-æм фæлтæрæны тексты ссарут фарст кæм ис, ахæм хъуыдыйæдтæ. Бакæсут 

сæ. Цавæр хъæлæсы уагæй (интонацийæ) спайда кодтат кæсгæйæ? Куыд хуыйнынц ахæм 
хъуыдыйæдтæ?

4. Бакæсут хъуыдыйад æмæ зæгъут, цы у йæ нысан, цы дзы æвдисы дзурæг, цавæр у 
йæ интонаци? «Цу, мæнæ адон де ’мбæлттæн адав», – загъта Гыцци. (Цæгæраты М.)

Интонаци у хъуыдыйады сæйраг æууæлтæй иу. Цыфæнды хъуыдыйадæн дæр 
ис интонацион сконд: хъуыдыйады кæроны (фæуды), хъусынгæнинаджы, фарсты, 
разæнгард кæныны æ. æнд. интонацитæ. Уымæ гæсгæ интонаци (хъæлæсы уаг) ны-
мад у хъуыдыйады иудадзыгон æууæлыл.

Загъды нысанмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ вæййынц таурæгъон, фарстон æмæ 
разæнгардгæнæн.

райсом – сæумæ

5-æм урок
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Таурæгъон хъуыдыйæдтæ сты ахæмтæ, исты цауы, фæзынды, фæнды, хабары 
тыххæй хъусынгæнинаг кæм вæййы. Уыдон загъд фæцæуынц таурæгъон хъæлæсы 
уагæй: хъусынгæнинаджы вазыгджындæр дзырдыл хъæлæс фæбæрзонддæр вæййы 
(логикон цавд ыл фæхауы), уыцы дзырдæй фæстæмæ хъуыдыйады кæронмæ та 
хъæлæс сабыргай æрныллæг вæййы: 

Хæхтæ раздæрау сæ урс пæлæзты бын лæууыдысты. (Цæгæраты М.) 
Мартъийы фæстаг бонты хус рæстæг ахаста. (Цæгæраты М.)
Фарстон хъуыдыйæдты вæййы фарст. Уый лæвæрд цæуы исты базоныны 

тыххæй: 
Чингуытæй дæ зæрдæмæ кæцы тынгдæр цæуы?
Уарзетæ, уазал дын, мыййаг, у? (Цæгæраты М.)
Фарстон хъуыдыйæдтæ дзурын хъæуы фарстон хъæлæсы уагæй (интонацийæ). 

Фарст цы дзырдимæ баст вæййы, уый дзурæм логикон цавдимæ:
Гæбил цæй тыххæй ацыд, уымæн ницы зоныс? (Цæгæраты М.)
Чи йæ байгом кæна, ахæм ис? (Цæгæраты М.)
Разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ хуыйнынц ахæмтæ, дзурæджы фæндон чи 

бæрæг кæны. Сæ нысан у исты архайдмæ сразæнгард кæнын. Уыдон æвдисынц: 
фæдзæхст, домæн, бардзырд, æртхъирæн, фæндон, лæгъстæ, сидт, арфæ, курдиат, 
бæллиц æ. æнд.:

Бæппу, хæдзар дæ бар у, æмæ дæхи истæмæйты хорз фен. (Цæгæраты М.)
Арæхдæр-иу мæ абæрæг кæнут, арæхдæр. (Æгъуызарты Æ.)
Адæмы зæрдæхудты куыд никуы бацæуат, ахæм амондæй хайджын ут. 

(Æгъуызарты Æ.)
Размæ цу дæхи айгæрст фæндагыл, уадз æмæ дæ де знаг дæр уына. (Чехойты С.)

38-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмæ сын сæ фæстæ къæлæтты ныффыссут, 
цавæртæ сты загъды нысанмæ гæсгæ, уый.

1. Алцы дæр зон, фæлæ алцы, алцы нæ хъæуы кæнын. (Чехойты С.) 2. Хъæумæ сыз-
гъæрин мæй арвæй мидбылты худгæ ныджджих. (Чехойты С.) 3. Мæ ныфсы февзæрыс, 
фæлæ кæцон дæ, чи дæ? (Хостыхъоты З.) 4. Æрцыди нæ зарджыты афон, мæ кæсæг, уый 
бауырнæд дæу. (Чехойты С.) 6. Мæ рудзынджы  бын уагæры цы ссардтай. (Хостыхъоты З.) 
7. Ци мин фæцайтæ, уо, ме ’взонг бæнттæ? (Малиты Г.) 8. Фæлæ кæм уыдтæ, зымæджы 
кæм цардтæ? (Хостыхъоты З.) 9. Дард кæцæйдæр æрбайхъуыст фæндыры цагъд. (Цæ-
гæраты М.) 10. Сарайы бын къуымы дурын пецы арт пиллæйттæй сыгъд. (Цæгæраты М.)

Хъæрон хъуыдыйæдтæ. Æнкъарæнтæ (дис, маст, цин, хъыг, уарзт, æнæуынон- 
дзинад, тарст æ. æнд.) цы хъуыдыйæдтæ æвдисынц, уыдон хуыйнынц хъæрон. 
Дзурæм сæ хъæрон хъæлæсы уагæй.

6-æм урок
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Таурæгъон, фарстон æмæ разæнгардгæнæг хъуыдыйæдтæ вæййынц хъæрон 
æмæ æнæхъæрон:

1. Æмæ ай цы кодта, цымæ, ацы гогора сæр?! (Хуыгаты С.)
2. Кæй та нæм æрбачындз кодтат?! (Хуыгаты С.)
3. Цы æрцæйхауыс зонгуытыл мæ разы?! (Чехойты С.)
4. Кæдæм рацарæзтай, кæ дæхи, Хазби! (Хуыгаты С.)

39-æм фæлтæрæн. Рафыссут 36-æм фæлтæрæны текст. Бахахх кæнут хъæрон хъуыды- 
йæдты бын. Сбæрæг кæнут, цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц. 1-аг абзацы хъуыдыйæдты 
ссарут сæйраг уæнгтæ, сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты. 2-аг хъуы-
дыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

40-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Сæвæрут логикон цавд хъуыдыйæдты хуызæгмæ 
гæсгæ. Къæлæтты бæсты сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.

Х у ы з æ г :  Фыдыбæстæ æмæ мадæлон æвзаг афтæ фидар баст сты, æмæ сæ 
фæхицæн кæнын никæй бон бауыдзæн.

Фыдыбæстæ! Йæхицæй рæсугъддæр æмæ зæлланггæнагдæр дзырд зын ссарæн у () 
Удæн тæккæ зынаргъдæр æмæ адджындæр ныхас. Уæдæ йæм цы фæкомкоммæ дæн! Ма-
дыбæстæ дзыхы фидаугæ дæр куы нæ кæны. Хъустæ йыл ахуыр дæр куы нæ сты, стæй 
йыл искуы сахуыр уыдзысты, уый дæр мæ куы нæ уырны, уæд мæм дзы хардзау цы 
фæкаст ()

Мадыбæстæ! Нæ фидауы. Ады цъыртт дзы нæй, цæсты нæ ахады, хъус нæ 
рæвдауы. Ацы вазыгджын дзырды хæйттæ æндæр дзырдтимæ абæтт, уæд уавæр бын-
тон фендæрхуызон уаид: мады ад, райгуырæн бæстæ. Диссæгтæ () Сæ хуыз куыд равды-
стой, æрттывдтытæ куыд акалдтой!..

Хуымæтæг хъуыдыйад. Дзырдты рæнхъæвæрд хуымæтæг хъуыдыйады
Æрдз – нæ дарæг

41-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль. Текстæн æрхъуыды 
кæнут сæргонд.

1. Не ’гъдæуттæм куы ’ркæсæм, уæд нын уыдон бирæ цыдæртæ зæгъынц, 
æрдзы сыгъдæгдзинад, куыд æй хъахъхъæнын хъæуы, уыдæтты тыххæй. 2. Зæгъæм, 
дон чъизи кæнын нæ фæтчы. 3. Уый охыл йæ бырæттæ цæугæдонмæ ничи калдта. 
4. «Дзыхы дон» – ахæм дзырдбастыл ма Нарты кадджыты дæр æмбæлæм. 5. Адæм-

6-æм урок
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иу сæхæдæг дон цы суадонæй нуæзтой, уый уыдис табуйаг. 6. Донскъæфæнты 
йæм кувынмæ цыдысты, ног чындзыты йæм заргæ æмæ кафгæ хуыдтой. 7. Доны 
чызджытыл сæ фæдзæхстой. 8. Алы уалдзæг æмæ фæззæг дæр-иу адæм базылдысты 
суадонмæ. 

9. «Ивары хъæд». 10. Нæ фыдæлтæй нæм æрхæццæ 
ахæм дзырдбаст дæр. 11. Ивары хъæд хуыдтой, хъæуы 
Ныхасы æнæбарлæвæрдæй суг нæ, фæлæ хъæдæрмæг 
ракæнæн дæр кæм нæ уыд, хъæды ахæм хай. 12. Пайда та 
дзы кодтой æхсæнадон царды фарстатæ лыг кæнгæйæ. 
13. Уалдзæг-иу ивылд дæттæ хидтæ куы фæластой, уæд-
иу сæ хъуыди ногæй аразын. 14. Хъæуы куырой заууатмæ 
æрцыд, кæнæ сидзæргæс усæн зымæгмæ суг не сфаг, уæд-иу 
Ныхасы лæгтæ иумæ уынаффæ рахастой. 15. Æнæ уымæй-
иу Ивары хъæдмæ фæрæт чи систа, уый-иу хъæуы Ныхас 
фæивар кодта. 16. Хæхбæсты ирон адæм хъахъхъæдтой 
хъæдты æвæрæнтæ. 17. Сæ фидæны фæлтæрыл 

хъуыдыгæнгæйæ, тыхст цардæн дæр фæрæзтой æмæ уыцы аудындзинады фæрцы нæ хæхты 
фæхстæ не сгæмæх сты. 

Цгъойты Хазби

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цы цæстæй кастысты нæ фыдæлтæ æрдзмæ?
 Цы хуыдтой «Ивары хъæд»? Кæд дзы пайда кодтой?
 Æрдзимæ хæларæй чи нæ царди, уымæн-иу цы бакодтой?
 Адæм хъæды хъæздыгдзинæдтæ кæй хъахъхъæдтой, уый сын цы пайда хаста?

42-аг фæлтæрæн. Бакæсут 41-аг фæлтæрæны тексты фыццаг абзац, бæрæггонд 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хъæлæсы уагæй хицæнгæнгæйæ (логикон цавд 
æвæргæйæ). Цавæр хæс æххæст кæнынц, уыдон?

43-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ ахæм хъæлæсы уагæй, цæмæй логикон цавд 
хауа алы хатт дæр æндæр дзырдыл. Логикон цавд цы дзырдтыл хауы, уыдонмæ дæттут 
фæрстытæ. Цы бафиппайдтат?

Х у ы з æ г :  Æгъдау хъæды рæбын дæр хъæуы. (Цы хъæуы хъæды рæбын?)
       Æгъдау хъæды рæбын дæр хъæуы. (Кæм хъæуы æгъдау?)
       Æгъдау хъæды рæбын дæр хъæуы. (Цы загъд цæуы æгъдауы тыххæй?)

сыгъдæгдзинад – кæдзосдзийнадæ
хъахъхъæнын – гъæуай кæнун
дыргъдон – рæзбун

бырæттæ – бугътæ
чъизи – цъумур
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1. Ирон æгъдæуттæ царды рæсугъдæй хæссæм.
2. Нæ фыдæлтæй нæм æрхæццæ рæсугъд æгъдæуттæ.
3. Адæймаг æгъдауæй фидауы.     

44-æм фæлтæрæн. 41-аг фæлтæрæны текстмæ хæслæвæрдтæ сæххæст кæнут:

1) 17-æм хъуыдыйады ссарут фæсæвæрд. Сбæлвырд кæнут, цы дзырдимæ баст у, 
уымæн йæ разæй лæууы æви йæ фæстæ.

2) Цавæр дзырдимæ баст у æппæрццæг хайыг 10-æм хъуыдыйады, кæм лæууы, 
æмæ куыд фысгæ у, цы дзырдимæ баст у, уыимæ?

3) 16-æм хъуыдыйады ссарут бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзырдимæ. Зæгъут, кæм 
лæууы бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзырдæн.

4) 6-æм хъуыдыйады ссарут номивæджы цыбыр формæйæ загъд æххæстгæнæн. 
Зæгъут, кæм лæууы хъуыдыйады?

Ныхасы сæйраг хъуыды равдисынæн ма стыр ахъаз у дзырдты рæнхъæвæрд 
хъуыдыйады.

Дзырдтæн хатгай хъуыдыйады бæлвырд бынат нæ вæййы.
З æ г ъ æ м :  Лæппу кæсы чиныджы (лæппу кæсы, æндæр исчи нæ).
                   Чиныджы кæсы лæппу (журналы нæ кæсы).
Ахæм уæгъдибар рæнхъæвæрды арæх фыццаг бынатмæ логикон цавдимæ 

рахæссæм, хъус тынгдæр цы дзырдмæ æрдарын фæхъæуы, уый.
Хъуыдыйæдты рæнхъæвæрды сæ бынæттæ ивæн нæй иуæй-иу дзырдтæн:
1. Бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзырдæн кæддæриддæр фæлæууы йæ разæй.
Рæсугъд ран æрцарди нæ хъæу. (Цæгæраты М.)
2. Уыцы иу дзырдæн цалдæр бæрæггæнæны куы уа, уæд дзы фыццаг бынаты 

æвæрд вæййы номивæгæй арæзт бæрæггæнæн, дыккаг бынаты – номдарæй арæзт 
бæрæггæнæн, стæй миногонæй арæзт бæрæггæнæн.

Æрцыдтæн мæ райгуырæн хъæумæ, мæ сабийы бонтæм. (Бесаты Т.)
3. Фæсæвæрд, цы дзырдимæ баст уа, уымæн фæлæууы йæ фæстæ.
Хъæуы фæрсты абухгæ, фынккалгæ згъоры цъитидон. (Цæгæраты М.)
4. Фарстон дзырдтæ фæлæууынц зæгъинагæн йæ разæй.
Куыд æрвыстой ам сæ царды бонтæ мæ фыдæлтæ? Кæдæм цыдысты? 
Цæмæ тырныдтой, кæдæм фæхæццæ сты æмæ цытæ бафтыд сæ къухы? (Бесаты Т.)
5. Æппæрццæг хайыгтæ, æппæрццæг номивджытæ æмæ æппæрццæг фæрсдзырдтæ 

кæддæриддæр фæлæууынц зæгъинаджы разæй.
1) Уæдæй фæстæмæ уый нал цыдис хъазтмæ, нал цыди ныхасмæ. (Коцойты А.)
2) Иу райсом хос кæрдынмæ ничи ацыд. (Дзесты К.) 
3) Раст кæркуасæнæй райдыдта уарын æмæ суанг изæрмæ никуы банцад. 

6. Хайыгтæ-бæттæгтæ та, дæр æмæ фæрсдзырд ма фæтырнынц хъуыдыйады 
фыццаг дзырды фæстæ бынат æрцахсынмæ.
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1) Ныр та ма кæдæм цæуа, кæм агура йæ фыды? (Дзесты К.) 
2) Доди дæр хъуыдытæ кодта, фæлæ уымæн йæ дзæкъулæй дарддæр никæдæм 

хæццæ кодтой. (Дзесты К.) 
3) Темсырæн ма æрмæст иу хуымы гæбаз баззад хуссарвахс. (Дзесты К.)
7. Æххæстгæнæнтæ, номивджыты цыбыр формæтæ куы вæййынц, уæд фæлæу- 

уынц хъуыдыйады фыццаг дзырды фæстæ.
1) Нырма мын ницы у. (Дзесты К.) 
2) Æцæг сын ницы загъта Доди. (Дзесты К.)
Цæуын та дæм ма бахъæуæд, тагъд-иу фездæх. (Дзесты К.)

45-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйад æмæ йæ ныффыссут 
тетрæдты. Бацамонут дзы дзырдты рæнхъæвæрд (пайда кæнут раиртæстытæй). 
Фæбæрæг кæнут, логикон цавд цы дзырдтыл хауы, уыдон. Бамбарын кæнут уæ 
дзуæппытæ.

Æхсæвты-иу, сæрдыгон, атымбыл стæм, бæдултау, мæйрухс, йæ алыварс, карчы.

46-æм фæлтæрæн. Рафыссут 41-аг фæлтæрæны текстæй дыккаг абзац. Хъуыдыйæдты 
сбæрæг кæнут сæйраг дзырдтæ, бахахх сын кæнут сæ быны. Куыд рахицæнгæнæн ис 
дзургæйæ сæйраг дзырдтæ? Цæмæн сæ хъæуы хицæн кæнын дзургæйæ? Цы хуыйны 
уыцы фæзынд? Алы хъуыдыйады дæр бацамонут дзырдты рæнхъæвæрд.

Х у ы з æ г :  Хæхбæсты ирон адæм хъахъхъæдтой хъæдты æвæрæнтæ.
Хæхбæсты ирон адæм. (Бæрæггæнæн фæлæууы бæрæггæнинаг дзырды 
разæй.)

47-æм фæлтæрæн. I. Рафыссут æмбисæндтæ. Цавæр иумæйаг хъуыдыйæ баст сты? 
Бæрæггонд дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты æмæ кæм фæлæууынц хъуыдыйады?

	Искæй уæзæгыл мæ Хуыцау æхсин дæр ма скæнæд.
	Искæй зæххыл амонд ничи ссардта.
	Дæ райгуырæн бæстæйыл макуы сыстырзæрдæ у.

II. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут номивджыты цыбыр формæтæй загъд 
æххæстгæнæнты бын. Зæгъут, кæм ис сæ бынат хъуыдыйады.

1. Æмæ дæ никуы ратдзынæн
   Ызнагæн, зон уый ды. (Кочысаты М.)
2. Иу минут ын нæй йæ хæдзары æрбадæн,
   ’хсæв дæр æй нæ фæахсы хуыссæг. (Калоты Х.)

III. Рафыссут. Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты бæрæггонд дзырдтæ. Кæм 
лæууынц хъуыдыйæдты, сæ бынæттæ сын баивæн ис?
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1. Ныр дæр ма мæ цæстытыл уайы 
   Гъе уыцы уæззау бонты таг. (Кочысаты М.)
2. Кæмдæр та халон – 

Цыма дзы хъалон 
Нæ фыййау дардта – 
Цыхты къæртт ссардта. (Хетæгкаты Къ.) 

IV. Скæнут хатдзæгтæ:

Х у ы з æ г :  1. Æппæрццæг хайыгтæ, æппæрццæг номивджытæ æмæ æппæрццæг 
фæрсдзырдтæ хъуыдыйады кæддæриддæр фæлæууынц ...

2. 
3. 

48-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бахахх кæнут, хъуыдыйæдты сæ бынæттæ ивæн 
кæмæн нæй, уыцы дзырдты бын. Бæрæггонд дзырдты нысаниуæг бацамонут дзырдуатмæ 
гæсгæ.

Алы хæрыны кæрдæг дæр кæны хицæн ад, уымæн æмæ 
мæрæй цъирынц буаргъæдтæ. Иу хуызы кæрдæджытæ кæнынц 
гæзæмæ судзагад, иннæтæ – туагад, æртыккæгтæ – адджын, 
цыппæрæмтæ – мастад. Хуырхæджытæ сты цалдæр хуызы æмæ 
кæнынц туагад гæзæмæ адджынæй. Хуырхæгæй адæм кодтой 
цæхдон, фыхтой дзы хъæрмхуыпп æхсыр, картоф æмæ фиуимæ. 
Æфтыдтой йæ цæхæраджыны дзаджджынмæ.

Хуырхæгæн йæ æрдзон хæрзтæ тынг пайда сты адæймаджы 
æнæниздзинадæн. Фыдыбæстæйы хæсты рæстæг Мамысо-
ны æфцæджы рæбын рæстæгмæ æрбынат кодтой сæрмагонд 
æфсæддон хæйттæ. Сихоры хъарм аходæнæн хуырхæгæй фыхтой цъæх борщ. Хъæды 
сæрмæ гыццыл хъæубæстæ та сын æхсыр лæвæрдтой. Афтæ у цард: æрдзон хæрзтæ, 
кæрдæджы халæй адæймаджы онг, æппæтæй тынгдæр сбæрæг вæййынц сæрбахъуыды 
рæстæг. Хæсты фæстæ зын азты дæр бирæтæ фервæзтысты хæрынæн бæзгæ 
кæрдæджыты фæрцы.

                    Айларты Измаилмæ гæсгæ

хуырхæджытæ – тауæгтъафæ
дзаджджын – гахæ
сихор – рæфтад

хъæрмхуыпп – цумуйнаг
хæст – тугъд
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Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйрат æмæ зæгъинаг. 
Хъуыдыйады грамматикон бындур

Адæм æмæ æрдз

49-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Раст æвæрут хъуыдыйæдты логикон цавд. 

Цалдæр азы размæ куырой фехæлдтой. Хæлын рай-
дыдтой, дæсгай хъæутæй ардæм цы фæндæгтæ цыдис, уы-
дон дæр. Æрбанарæг сты суадоны кады арæнтæ. Раздæр 
куыройы зарын æнæхъæн Æрджынарæгыл хъуыст. Ныр 
йæ зæлтæ пыхсытæ йеддæмæ никæмæуал хæццæ кæнынц. 
Фыццагау дардæй æрцæуæг суадоны былгæрон нал 
æрлæууы æмæ, йæ ирдцæст цæппузыртæ зæххы бынæй 
куыд фегуырынц æмæ йæ уæлцъар куыд айсæфынц, уымæ 
кæсыныл нæ фæвæййы. Кæддæр æй бирæ адæм зыд-
та. Ныр уыдоны нымæц бонæй-бон къаддæр кæны. Сæ 

зæрдæ йыл кæй сивтой, уый тыххæй нæ: куыроймæ сидæг фæндæгтæй сæм хонæг нал 
ис, æмæ уымæн. Сæ фылдæрыл кæрдæг æрзад, пысырайы азар сæ басыгъта. Фæлæ йæ 
кæддæры зонгæтæй йæ рæзты чи фæцæйцæуы, уый йæм æнæ баздæхгæ нæ фæвæййы. 
Йæ рæзты нæ, фæлæ йæм дардæй дæр æрбазилынц. Уыдонимæ – æрыгæттæ дæр. Бе- 
хъаны тæккæ уазалдæр æмæ сын рæсугъддæр суадон кæддæры хуызæн йæ 
хорздзинæдтæй дæтты. Сæ дойны сын суадзы, йæ сатæгдзинад сын балæвар кæны. Суа-
дон у амондджын…

Бады Хъазыбегмæ гæсгæ

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Куыройы фехæлд æрдзыл куыд фæзынд?
 Цæуылнæ сивтой адæм сæ зæрдæ суадоныл?
 Куыд æмбарут фæстаг хъуыдыйады мидис? 

50-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæнут сæ хъуыды? Сæ 
кондмæ гæсгæ цавæр хъуыдыйæдтæ сты? Зæгъут, се ’ппæт дзырдтæм дæр ис фарст 
раттæн? Цæмæн афтæ у? Куыд хуыйнынц, фарст раттæн кæмæ ис, уыцы дзырдтæ? Цы 
хонæм хъуыдыйады уæнгтæ?

1. Уæздандзинад æмæ æгъдау рæстдзинадыл баст сты.
2. Уæздан лæгыл гæды ныхас нæ фидауы.
3. Раджы заман адæм æууæнкæй цардысты. 

Дзырдуат:
куырой – хорыссæн
нук – куыройы  
     фыдтæм донуадзæн

куырой – куройнæ сты – æнцæ

7-æм урок
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1. Хъуыдыйады фарст раттæн кæмæ ис, уыцы дзырдтæ хуыйнынц хъуыдыйады 
уæнгтæ. Загъд вæййынц сæрмагонд ныхасы хæйттæй.

Хъуыдыйады уæнгтæ сты: сæйрат, зæгъинаг, æххæстгæнæн, бæрæггæнæн æмæ фа-
датон дзырдтæ.

2. Фарст раттæн кæмæ нæй, уыцы дзырдтæ хъуыдыйады уæнгтæ нæ вæййынц. 
Загъд вæййынц æххуысгæнæг ныхасы хæйттæй æмæ æххæст кæнынц алыхуы-
зон функцитæ: сæрмагонд дзырдтæ кæрæдзийыл бæттынц, æвдисынц алыхуызон 
æнкъарæнтæ æ. а. д.. 

З æ г ъ æ м :  Æрдз нæ радта æмæ нæ хъахъхъæнгæ дæр кæны.
Цы? – æрдз (номдар)
Цы ми бакодта æрдз? – радта (мивдисæг)
Цы ми кæны æрдз? – хъахъхъæнгæ кæны (мивдисæг)
Кæй радта æрдз? – нæ (мах) (номивæг)
Кæй хъахъхъæны æрдз? – нæ (мах) (номивæг)
Фæлæ дзырдтæ æмæ стæй дæр-мæ фарст раттæн нæй. Уыдон не сты хъуы- 

дыйады уæнгтæ. Сты æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. Æмæ у бæттæг, дæр – ха- 
йыг. Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ та хъуыдыйады уæнгтæ нæ вæййынц. Фарст раттæн 
дæр сæм уымæн нæ вæййы.

51-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Хъуыдыйады уæнгтæ цы дзырдтæ не сты, 
уыдоны бын бахахх кæнут. Бамбарын кæнут уæ дзуæппытæ. 

1. Адæммæ бæрзондæй куы кæсай, уæд сæм нæ зындзынæ, æмæ дæ нымайгæ дæр 
   нæ кæндзысты.
2. Йæ рæдыдтыл фæсмон чи нæ кæны, уымæн сын кæрон нæ уыдзæн.
3. Фыд ма кæн, кæд дæ бон баххуыс кæнын нæу, уæд.
4. Раттаг æмæ райсагæн иу зæрдæ нæ вæййы.
5. Æнæ Райгуырæн бæстæ адæймаг у æнæзæрдæ булæмæргъ.
6. Æнæ дунгæй кæрдæг æзмæлгæ нæ кæнуй.

52-аг фæлтæрæн. 

 Хъуыдыйад уæ тетрæдтæм рафыссут.
 Ссарут дзы хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ, бахахх сæ кæнут. Хъуыдыйады цавæр 

уæнгтæй конд у грамматикон бындур? 
 Цы у сæйрат? Цавæр фæрстытæн дзуапп дæтты?
 Цы у зæгъинаг? Цавæр фæрстытæн дзуапп дæтты?
 Цавæр синтаксисон функцитæ æххæст кæнынц сæйрат æмæ зæгъинаг хъуыдыйады?
 Куыд хуыйнынц хъуыдыйады иннæ уæнгтæ та?
 Фæрссаг уæнгтæн та хъуыдыйады цавæр синтаксисон функцитæ ис?

Рог дымгæ йемæ æхсызгон сатæг хаста.

дунгæ – дымгæ

7-æм урок
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Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ сты: дымгæ (цы?) – сæйрат, хаста (цы ми кодта?) – 
зæгъинаг.

Уыдон аразынц хъуыдыйады бындур, бæрæг кæнынц, хъуыдыйады ныхас цæуыл 
цæуы, уый, ома ныхасы предмет, ныхасы сæр.

Хъуыдыйады иннæ дзырдтæ та бæлвырддæр кæнынц сæйраг уæнгты (сæйрат 
æмæ зæгъинаджы), кæнæ та – хъуыдыйады иннæ уæнгты. Уыдон хуый- 
нынц хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. 

Сæйрат у хъуыдыйады сæйраг уæнг. Æвдисы, хъуыдыйады кæй кой кæнæ цæй 
кой ис, уый. Сæйрат дзуапп дæтты фæрстытæн: чи? цы?

Цъиутæ сæ зарынæй банцадысты.
Зæгъинаг у хъуыдыйады сæйраг уæнг. Æвдисы, сæйраты тыххæй цы фæзæгъæм, уый. 

Зæгъинаг дзуапп дæтты фæрстытæн: цы ми кæны? цы кæны? цы у? цавæр у? æ. æнд.
Цъæх бирæгътæ рындзæй гуыбырбæрзæйæ кастысты.

53-аг фæлтæрæн. 

 49-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут 1, 2, 3-аг хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы сæйраг 
уæнгтæ. Цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты? 1-аг хъуыдыйады цавæр хицæндзинад 
раиртæстат? 

 Сбæрæг кæнут, 3-аг хъуыдыйады дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæй загъд æр-
цыдысты, уый.

 Дзырд «хорздзинæдтæй» равзарут йæ арæзтмæ гæсгæ.

54-æм фæлтæрæн. 

 49-æм фæлтæрæны тексты ссарут хуымæтæг цыбыр хъуыдыйад æмæ йæ 
рафыссут. Хъуыдыйады цавæр уæнгтæй конд у? Саразут дзы хуымæтæг даргъ 
хъуыдыйад.

 Куыд аивта хъуыдыйад? Цæй руаджы?

Æрмæст сæйраг уæнгтæй (сæйрат, зæгъинаг) арæзт хъуыдыйад хуыйны 
хуымæтæг цыбыр. Стъалытæ æрттывтой (стъалытæ – сæйрат, æрттывтой – 
зæгъинаг).

Сæйраг уæнгтæй уæлдай ма хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ дæр куы уа, уæд 
уый у хуымæтæг даргъ хъуыдыйад. Уалдзыгон стъалытæ арвыл мин цæстæй 
æрттывтой.

55-æм фæлтæрæн. Дзырдты рæнхъæвæрды æгъдæуттæ зæрдыл даргæйæ, саразут 
хъуыдыйæдтæ-æмбисæндтæ. Ныффыссут сæ æмæ дзы бахахх кæнут грамматикон 
бындуртæ.
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1. Фыд, халоны, хæры, халон, нæ.
2. Халы, нæ, ныхас, хæлардзинад, æргом.
3. Фæрсы, æгомыджы, ничи.
4. Ма, уаид, куынæ, дзы, дзых.
5. Алы, бадыс, ды, дæр, та, дзырдмæ, гæппæввонгæй.
6. Кæныс, цы, бустæ, мыл? Хæрзтыл, фæкалдтæн, дæ?
7. Кæны, æвдæлон, ныхæстæ, лæджы.
8. Цитгин, уæззау, æма, æй, нæ дигорон, æгъдау.

Х у ы з æ г :  Халон халоны фыд нæ хæры.

56-æм фæлтæрæн. Къæлæтты æвæрд дамгъæтæй стъæлфыты бæсты дзырдты кæцытæ 
ныффысдзыстут? Цæмæн? Дзырдтимæ æрхъуыды кæнут хуымæтæг даргъ хъуыдыйæдтæ. 
Ссарут дзы хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. 

фæндæ … тæ (г-к)   басы…та (гъ-х)
си…той (в-ф)    йæ рæ …ты (з-с)

57-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бахахх кæнут хъуыдыйæдты грамматикон бындур- 
тæ (сæйрат, зæгъинаг). Тексты фæстæ цы фæрстытæ ис, уыдонæн дзуæппытæ бацæттæ 
кæнут.

Лубæ ахæм кары бацыд, æмæ йæ йæ мад сфæнд кодта хъазтмæ арвитын. Уæдмæ 
йын бахуыдта æрвхуыз дари разгом къаба. Рагацау ын амыдта, йæхи йæ куыд дарын 
хъæудзæн адæмы æхсæн, уыдæттæ.

– Уæлдай каст-иу макæмæ бакæн. Худын æмæ ныхас кæнын хъазты рæнхъы нæ фи-
дауы. Цалынмæ де ’мкафæг лæппу рахиза æмæ дæ разы æрлæууа, уæдмæ дæ бынатæй 
ма фезмæл. Стæй-иу аив рахиз æмæ дæ кафты куыст кæн. Бадты мидæг чызгæн 
зыд хæрд кæнын худинаг у. Уый дæ зæрдыл дар, æмæ, дæхи чысыл æххормаг куы 
фæуадзай, уæддæр дын ницы уыдзæн.

Лубæ уыцы амындтæ фыццаг хатт хъуыста. Зонгæ сæ рагæй кодта, фæлæ сæ ныр арфдæр 
йæ зæрдæмæ хаста, ныр æй бахъæудзысты, уымæн æмæ хизы цавæрдæр ног дунемæ.

Хъазтмæ цæуæн бон æрхæццæ. Сатайы хæдзары æрæмбырд сты бирæ устытæ. Алчи-
дæр ын дзы йæхирдыгонау дзæбæхтæ кодта йæ дарæс, йæ дзыккуты быд. Чызг се ’ппæты 
коммæ дæр касти, йæ дзаумæттæ æмæ йын йæ дзыккутæ чи куыд арæзта, уымæ хъуыста. 

Мамсыраты Дæбе

 Куыд рæвдз кодта мад йæ чызджы хъазтмæ?
 Хи дарыны цавæр æгъдæуттæ йын амыдта?
 Куыд фæкастысты Лубæмæ мады амынд æгъдæуттæ?
 Куыд рæвдз кодтой сыхæгтæ Лубæйы фыццаг хатт хъазтмæ?
 Ныртæккæ ма ахæм æгъдау ис? Сымахмæ та куыд кæсы ацы æгъдау?

æххормаг – стонг
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Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйраты арæзт
Нæ ирон æгъдæуттæ

58-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Бон-сауизæрмæ кæстæртæ чындзхасты бирæ фæцин кодтой. 
Изæрæрдæм уадымс тынгдæрæй рахъазыд хæхтæй. Тынгдæрæй 
ахаста уый фæндыры зæлтæ йемæ нарæг комы. Сæ азæлд сын 
фæзмыдтой бæрзонд къæдзæхтæ.

Хистæртæ сыстадысты сæ фынгæй. Хæдзары æфсинтæн 
арфæ ракодтой. Стæй уæд кæрты хъазтмæ рацыдысты. 
Æрфæндыд сæ симды рæгъы æрлæууын æмæ симын. Ам 
ныр хистæрæй кæстæры сæрыл нал уыд циныл цин кæнын. 
Æмдзæгъдгæнæг дзы уыйас нал уыд, кафæг дзы цас уыд. Симды 
куы бацæуай, уæд та дзы симын хъæуы. Уæрæх кæрт сын хорз 
фадат лæвæрдта сæхи айвазынæн, се уæнгтæ срог кæнынæн.

Хур сын лæварæн æрвыста йæ фæстаг тынтæ арвæй. 
Рæсугъддæр сын кодта сæ хъæлдзæгдзинад нæртон симды. Хистæртæй чидæр ныййа-
мыдта зарæг. Адæм ын, мидбылты худгæйæ, циндзастæй хъырныдтой. Хъазты зарын у 
ирон адæмы рæсугъддæр æгъдæуттæй иу. Цалдæр зарæджы ма азæлыд хæхтыл. Симд 
йæ тæмæнмæ бахæццæ. Фæсивæды цæсгæмттыл бæрæг дардтой хъæлдзæгдзинад æмæ 
мидбылты худт.

Бесаты Тазе 

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цавæр æгъдауы кой ис тексты?
 Куыд æрвыстой фæсивæд сæ рæстæг ирон чындзæхсæвы?
 Цæмæй фидауы ирон хъазт?
 Искуы ирон хъазты уыдыстут?
 Радзурут, фыццаг хатт хъазтмæ куыд ацыдыстут, уый тыххæй. Цавæр 

æнкъарæнтæ уæм гуырын кæны ирон фæндыры цагъд?

59-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст, стъæлфыты бæсты хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. 

Зæрваты…ытæ зæ…ыл абадаг не сты. О, фæлæ уыдон иууыл бæрзæндты дæр нæ 
фæтæхынц. Уыдон бирæ уарзынц адæймаджы æмæ йæм сæ ахстæ…æ хæстæгдæр 
саразынц. Афтæ хæстæг ратæх-батæх систой уыдон ныр дæр. Ай-гъай, сæумæцъæхæй 
ам, хæ…он уыгæрдæнты алфамбылай, вæ…ы ди…аджы цымыдисаг. Æрдз рай- 

чындзхаст – киндзæхсæвæр тынгдæр – хъæбæрдæр

8-æм урок
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хъал вæ…ы. Сæ…он ирдгæ дзæвгар рогдæр æмæ хъæлдзæгдæрæй рахъазы цъитиджын 
бæрзонд хæхтæй.

Бесаты Таземæ гæсгæ

60-æм фæлтæрæн. 

 Ссарут 59-æм фæлтæрæны тексты, хъуыдыйады уæнгтæ чи нæ у, ахæм дзырдтæ. 
Цавæр ныхасы хæйттæ сты?

 Бахахх кæнут хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ.
 Цы у сæйрат?
 Цы у зæгъинаг?
 Ссарут тексты хуымæтæг цыбыр хъуыдыйад. Цæмæй конд у? Цавæртæ сты ин-

нæ хъуыдыйæдтæ сæ кондмæ гæсгæ?
 Бакæсут бæрæггонд хъуыдыйад. Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодта уыцы 

ныв? 
 Тексты фæстаг хъуыдыйадæй рафыссут дзырдбæстытæ æмæ сæ синтаксисон 

хуызы равзарут. 

1. Сæйрат загъд вæййы хицæн дзырдтæй.
2. Арæхдæр сæйрат загъд вæййы номдар æмæ номивæгæй номон хауæны.
Адæм (номдар) кæрæдзийы руаджы цæрынц.
Алцы (номивæг) йæ афоныл хорз у.
3. Сæйрат загъд вæййы æндæр ныхасы хæйттæй дæр (уыдон номдары хæстæ куы 

феххæст кæнынц, ома фæрстытæн чи? цы?-йæн дзуапп куы фæдæттынц, уæд):
1) миногонæй – Тыхджын кæуын нæ зоны;
2) миногмийæ – Цæрæг истытæ уыны;
3) нымæцонæй – Иу нæ фæччы;
4) мивдисæджы æбæлвырд (инфинитивон) формæйæ – Баххуыс кæнын 

удыбæстæ у.
4. Сæйрат ма загъд вæййы дзырдбæстытæй дæр.
1) нымæцон æмæ номдар: Иу ныхас кæдæм цæуы, дыууæ ныхасы дæр уырдæм 

цæуынц.  

8-æм урок
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2) номивæгон фæрсдзырд æмæ номдар: Цалдæр боны аивтой лæппуйы 
хъуыдытæ. 

3) номдар æмæ номдар: Фыд лæппуимæ ныссагъта бæлас. 
4) номивæг æмæ номивæг: Мах дæуимæ цыфæнды хъуыддаг дæр сараздзыстæм.
5) номивæг æмæ номдар: Æз Сонаимæ ацыдтæн уазæгуаты. 

61-аг фæлтæрæн. 

 7-æм урочы 49-æм фæлтæрæны тексты бæрæггонд дзырдтæ цавæр хъуыдыйады 
уæнгтæ сты?

 Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд æрцыдысты.
 Скæнут хатдзæгтæ: сæйрат загъд вæййы: 1) номдарæй: Æрбанарæг сты суадоны 

кады арæнтæ. 2) ... .

62-аг фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ уæ тетрæдтæм. Бацамонут сын сæ мидис. 
Ссарут дзы сæйрæттæ. Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты. Скæнут 
хатдзæг: сæйрат хъуыдыйады загъд æрцæуы: а) …., æ) …, б) …,  в) …, г) … .

1. Æвзæр – иу ныхас. 2. Аузын у сывæллонæн хуыссæджы хос. 3. Æртæ – куывд. 
4. Бирæ ныхæстæ кæдæм цæуынц, иу ныхас дæр уырдæм цæуы. 5. Дыууæ адæймаджы 
иуæн – æфсад.

63-аг фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ, цæмæй лæвæрд дзырдбæстытæ 
уой сæйрæттæ.

1) Зæринæ Агуындæимæ … .
2) Сосланимæ уыдон … .
3) Мах сымахимæ… . 
4) æртæ цуаноны ... .

 Цæмæй загъд сты сæйрæттæ?
 Скæнут хатдзæг. Сæйрат ма загъд вæййы ахæм дзырдбæстытæй дæр: … .

64-æм фæлтæрæн. 

 Рафыссут 58-æм фæлтæрæны текстæй фыццаг абзац.
 Ссарут хъуыдыйæдты сæйрæттæ; бахахх сын кæнут сæ быны. Цы ныхасы 

хæйттæй загъд æрцыдысты, уыдон сын сæ сæрмæ ныффыссут.

65-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут таблицæ дæнцæгтæй – хъуыдыйæдтæй.

9-æм урок
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Сæйраты арæзт

Сæйрат арæзт вæййы Дæнцæгтæ

1. Номдар н. х.

2. Номивæг н. х.

3. Номдарты бæсты кæй фæзæгъæм, ахæм ныхасы хæйттæ н. х.

1) миногонтæ

2) миногмитæ

3) нымæцонтæ

4) мивдисæджы инф. формæ

4. Дзырдбæстытæй:

1) Нымæцон + номдар

2) бæрцон номивæг + номдар

3) номдар (н. х.) + номдар (ц. х.)

4) номивæг (н. х.) + номивæг (ц. х.)

5) номивæг (н. х.) + номдар (ц. х.)

Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйраты арæзт 
Удварны миниуджытæ

66-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды.

Сындзытæ алыхуызæттæ сты. Иутæ сты хуымæтæджы 
сындзытæ, иннæтæ та ма уымæй уæлдай сты цæстысындзытæ 
дæр. Нæ хъæугæрон дæр иу ахæм цæстысындз ис. Фосæй дæр 
æмæ йæм адæмæй дæр хæстæг ничи цæуы.

Урскъах уæрыччытæ дзы лидзæг фæвæййынц. Ногзад 
родтæй йыл исчи æнæнхъæлæджы куы андзæвы, уæд уайтагъд йæ фæд æрбайсæфы. Сæхи 
дзы дæрдты ласынц хъомтæ æмæ фыстæ. Уæддæр йæхицæй хуымæтæджы хъал у. Йæ алы-
варс цы бирæ зайæгойтæ ис, уыдонæй иуы дæр æнæ фауæй нæ ныууагъта. Чи йын дзы 
тæппуд у, чи – лæмæгъ, чи – цы...

Хизынц кæрдæгыл фос æмæ мæргътæ. Иутæн цъиудзæхæра у хæстæгдæр сæ 
зæрдæмæ, иннæтæн – хъоло, æртыккæгтæн – дзындзалæг. Сындзкъутæры алыварс 
цалдæр зылды дæр æркæндзысты, уæддæр æм дзы ничи бавналдзæн. Уымæй сындз 
хуымæтæджы хъал у. Йæ алыварс афæлгæсы æмæ сæрыстырæй фæзæгъы:

9-æм урок

Дзырдуат:
цъиудзæхæра, дзын-
дзалæг – хæры-
нæнбæзгæ зайæгойтæ  
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– Дзæбæх мæм куы ничи уæнды!
Дзуапраттæг ын никуыма фæци, афтæмæй та йын йæ ных бакъуырын æмбæлы. 

Уадз æмæ зона, тæрсгæ дзы кæй ничи кæны, йæ иувæрсты та, кæй никæй хъæуы, 
уымæн кæй азилынц.

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цæмæй хъал у цæстысындз?
 Цæмæн дзы лидзынц иууылдæр дæрдты?
 Сымахмæ гæсгæ, цæстысындз амондджын уыди? Уæ дзуæппытæ бамбарын 

кæнут.

67-æм фæлтæрæн. Рафыссут 66-æм фæлтæрæны текстæй уæ тетрæдтæм сæйрæттæ. 
Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты æмæ сын сæ сæ акомкоммæ ныффыссут. 

 Скæнут хатдзæгтæ: сæйрат загъд вæййы ахæм ныхасы хæйттæй: ... 
 Сæйрат алы хъуыдыйады дæр ис æви нæй?

68-æм фæлтæрæн. Рафыссут фæлтæрæн. Бахахх кæнут сæйрæтты бын, сбæрæг кæнут, 
цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты æмæ сын сæ сæ сæрмæ ныффыссут.

Æрдзы алцыдæр кæрæдзиуыл баст у. Зайæгойæ, цæрæгойæ, арвæй, зæххæй... 
Кæрæдзиуыл баст сты бон æмæ æхсæв, цин æмæ хъыг...

Иу фæтæрсы, ныфсджындæрыл кæй сæмбæлы, уымæн. Уыцы ныфсджындæр йæхи-
цæй ныфсджындæрыл куы амбæлы, уæд уымæн дæр æнæфæтæрсгæ нæ вæййы...

Доны былмæ нæма бахæццæ дæн, афтæ мæ тæккæ размæ гæккуыри ныййарц.
Хæмпæлты йæ сæр фæцавта, æмæ дзы хæфс фæтарст. Уый йæхи бæрзонд фехста æмæ 
доны йæ тъæпп фæцыд. Тагъд-тагъд бауадтæн æмæ ма, байбыны куыд фæмидæг, уый 
ауыдтон. Змæст фæд уадзгæ хъуынайы аныгъуылд. Балерыл йæхи скъуырдта, цы! – кæсаг 
уыциу цъыввытт раласта æмæ донгуырæны ’рдæм пыхс йæ сæрыл ахаста. Чи зоны, 
уымæн йæхицæй дæр чидæртæ фæтарстаид, доны иу æмæ дыууæ цæрæгойы ис?..

Лæджы зонд уыйбæрц куы ахсид, уæд уыцы бастдзинæдты цæг фæстæмæ 
гæккуырийæн йæхимæ æрцæуид, æмæ уæд хъуыддæгтæ иууылдæр сæ гаччы абадиккой, 
ома цæджы архайджытæй уыцы иу рæстæг алчидæр уаид хъæбатыр дæр æмæ тæппуд 
дæр, ныфсджын дæр æмæ тæрсаг дæр. 

69-æм фæлтæрæн. 

 Рафыссут 68-æм фæлтæрæны текстæй антонимтæ. Æрхъуыды-ма кæнут уæхæ- 
дæг дæр фæйнæ æртæ дæнцæджы.

 Дзырд ныфсджындæрыл равзарут йæ арæзтмæ гæсгæ.
 Рафыссут текстæй, ахæсгæ нысаниуджытæ кæмæн ис, уыцы дзырдтæ.
 Бацамонут дзырд фæцавта-йы растфыссынад æмæ ма йæм æртæ дæнцæджы 

бафтаут.
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70-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут сæйраг уæнгты бын. Сæйрæт- 
тæ цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, уый хъуыдыйæдты фæстæ къæлæтты фыссут.

1) Дыргътæ æмбырдгæнæг нын нæ дуармæ дыууадæс асыччы æркалдта. (   )
2) Уалдзæджы ацы къалиу хæдзары сæрыл ныдзæвгæ дæр нæ фæкæны. (   )
3) Бирæ адæм æрæмбырд ис нæ сыхæгтæм. (   )
4) Фондз дыууæйыл нæ дих кæны. (   )
5) Чидæр мын фæстæрдыгæй йæ армытъæпæнæй мæ цæстытæ ахгæдта. (   )
6) Уазæгуаты хъæрæй дзурын аив нæу. (   )
7) Чифæнды цыфæнды дзурæд, æз уæддæр мæ фæтк нæ аивдзынæн. (   )
8) Уайтагъд уынгмæ разгъордтой æртæ æнахъом сывæллоны. (   )
9) Арвы цъæх зæрдæйæн æхсызгондзинад хаста. (   )
10) Михал æмæ Батрадз сæ фембæлд снысан кодтой изæры фондз сахатмæ. (   )

 Скæнут хатдзæгтæ: сæйрат загъд вæййы: ...

71-аг фæлтæрæн. 

 Рафыссут. Бахахх кæнут хъуыдыйæдты сæйраг уæнгты бын. Сбæрæг кæнут, ца-
вæр ныхасы хæйттæй загъд сты сæйрæттæ æмæ сын сæ сæ сæрмæ ныффыссут.

 Рафыссут вазыгджын дзырдтæ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут сæ равзæрд æмæ 
растфыссынад.

Æрæгвæззæг быдыры рацу-бацу кæнынæй бафæллад. Йæ къахы фæд кæм нæ 
ныууагъта, иу ахæм гæбаз нал баззад. Ахорæнтыл дæр нæ бацауæрста. Иууылдæр ын 
хардзгонд фесты. Æппæты фылдæр æй бахъуыд бур ахорæн. Сау æмæ цъæх дæр сæ 
куыст бакодтой.

Бур-бурид тъæпæнты уынд цæстытæ рæвдауы. Адæймагæн æхсызгон у фæлдæхт 
хуымы тар цæсгом дæр. Гъе фæлæ ногæвзæрд мæнæуы цъæх зæрдæйыл не ’мбæлы. 
Кæд, ацы хуызы афонтæ фæсте кæй аззадысты, уый тыххæй. Мæнæ арты цур куы бадай 
æмæ йын йæ тафс куы нæ ’нкъарай, уый хуызæн.

Сау æмæ бур хуыз адæймагмæ хæстæгдæр сты, тынгдæр сыл æууæнды, уымæн 
æмæ æрæгвæззæджы дарæс уыдонæй фидауы, мæнæуы хуыз та йыл æндæрхуызон 
хъуымацæй æмпъузæны хуызæн у.

3
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Зæгъинаг. Зæгъинаджы хуызтæ. Хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг. 
Амад мивдисæгон зæгъинаг 

Зæххыл кад дæр ис æмæ цард дæр

72-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. «Тугæй ахуырст таурæгъ» æй цæмæн хоны фыссæг? 

Госæма: Цы зоныс, уый дæр æгъгъæд у мастæн. Фæлæ 
дын зæгъдзынæн, ацы тугæй ахуырст таурæгъ куыд рай-
дыдта, уый. Кæд ма дæ йæ райдайæн дæр хъæуы, уæд уый 
дæр. Рæсугъд быдырты рæсугъд цардысты Æфхæрдтæ, 
сæ сыхаг уыдысты Мулдарты æлдæрттæ, æмæ ныффæнд 
кодтой Æфхæрдты зæххытæ сæхи бакæнын, сæхи та 

сын хъазайрæгтæ скæнын. Зæххъуаг уыдысты, уый тыххæй нæ, фæлæ сæ зыдæн кæрон 
нæ уыд. Æрæмбырд кодтой сæ бирæ тыхтæ æмæ æрбабырстой Æфхæрдтæм. Басыгъ-
той хъæу, фæцагътой адæмы æмæ хохы къуымтæм батардтой, Æфхæрдтæй ма æгас 
чи баззад, уыдоны. Фæлæ сæ уым дæр æнцой цæрын нæ уагътой. Цагъартæ сæ кодтой 
сæхицæн, фæлæ æлдары фæндоныл нæ разы кодтой æмæ сын сæттын куы нæ куымд-
той, уæд сфæнд кодтой бынтон сæ фесафын. Æфхæрдтой нæлгоймæгты, сылгоймæгты, 
сывæллæтты, нæ ауæрстой фыдмитыл, кæуыл хæст кодтой, уыдоныл. Сæ цард æмæ 
сæ кад хъахъхъæнгæйæ, Æфхæрдты хуыздæртæ фæцыдысты мæрдтæм дыгай, 
æртыгæйттæй. Мыггагæй ма фæстагмæ баззадис дæ мæгуыр фыд, Солæман… 

Мамсыраты Дæбе

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Чи уыдысты Æфхæрдтæ? Цавæр дзырдæй равзæрд сæ мыггаг? Ссарут уыцы 

дзырдæн синонимтæ. Сæ мыггаг сæ царды уавæртыл бады? Цæмæн?
 Мулдартæ та чи уыдысты? Куыд цардысты?
 Цы сфæнд кодтой Мулдартæ Æфхæрдтæн? Цæмæн?
 Цавæр фыдмитæ сын бакодтой?
 Куыд уæм кæсынц ахæм ахастдзинæдтæ адæмы ’хсæн? Кæй фарс стут? Цæмæн?
 Зæгъут, цæмæн хъæуы адæймаджы ном æмæ кад æмæ цы хъæуы уыдон бахъахъ-

хъæнынæн. 

73-аг фæлтæрæн.

 72-аг фæлтæрæны текстæй рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад. Бамбарын ын 
кæнут йæ мидис.

 Бахахх кæнут сæйраг уæнгты бын, сбæрæг кæнут, цæмæй загъд сты.

Дзырдуат:
хъазайрæгтæ – дæлбартæ 
æнцой цæрын – сабыр, 

æнæмастæй цæрын
цагъар – æххуырст
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 Зæгъинагмæ æрхъуыды кæнут синоним.
 Хъуыдыйады бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Зæгъинаджы хуызтæ йæ арæзтмæ гæсгæ:
Зæгъинаг

    хуымæтæг  амад

        мивдисæгон    номон

Ι. Хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг арæзт вæййы хуымæтæг æмæ вазыгджын 
мивдисджытæй, стæй фразеологизмтæй (æнгом дзырдбæстытæй).

З æ г ъ æ м :  1. Уызын дæр йæхи къудзийы бынмæ лыгъди. Зæгъинаг лыгъди 
загъд у хуымæтæг мивдисæгæй.

2. Куыстуарзаг æнцад бадгæйæ хъыг кæны. Зæгъинаг хъыг кæны загъд у вазыг-
джын мивдисæгæй.

3. Мад йæ къухтæм æмхасæнтæ кæны. Зæгъинаг къухтæм æмхасæнтæ кæны у 
фразеологизмæй загъд.

Равдисæм хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаджы арæзт таблицæйы хуызы:

Хуымæтæг 
мивдисæгон 
зæгъинаг загъд у:

1. Хуымæтæг мивдисæгæй:
 Цæвæг йæхæдæг нæ кæрды.

2. Вазыгджын мивдисæгæй: 
 Иу боны куыст æхсæвæн дæр нæ фаг кæны.

3. Фразеологизмæй:
 Йæ уды быцъынæг тоны.

ΙΙ. Амад мивдисæгон зæгъинаг конд вæййы дыууæ хайæ: номон æмæ 
æххуысгæнæг.

1. Номон хай загъд вæййы мивдисæджы æбæлвырд формæтæй æмæ фæбæрæг 
кæны зæгъинаджы лексикон нысаниуæг. 

2. Æххуысгæнæг хай загъд вæййы цæсгомон мивдисджытæй. Æххуыс- 
гæнæг хай æвдисы зæгъинаджы грамматикон формæтæ.

З æ г ъ æ м :  Куыд уынын, афтæмæй дæ фадæттæ хуыздæр кæнын байдыдтой. 
(Мамсыраты Д.)

Ацы хъуыдыйады амад мивдисæгон зæгъинаг: хуыздæр кæнын байдыдтой. 
Хуыздæр кæнын у амад мивдисæгон зæгъинагæн йæ номон хай. Уый бæрæг кæны 
мивдисæгæн йæ лексикон нысаниуæг. Загъд у мивдисæджы æбæлвырд формæйæ.

Байдыдтой у амад мивдисæгон зæгъинагæн йæ æххуысгæнæг хай, нысан 
кæны архайдæн йæ райдайæн. Амад мивдисæгон зæгъинаджы ивгæ кæны æрмæст 
æххуысгæнæг хай.

10-æм урок



36

З æ г ъ æ м :

хуыздæр кæнын
байдыдта
байдайдзæнис
байдаид

Æххуысгæнæг мивдисæджы (хайы) нысаниуæг вæййы æрмæст здæхæн, афон, 
нымæц æмæ цæсгом æвдисын.

Æххуысгæнæг мивдисджытæ (хæйттæ) ма февдисынц архайдæн йæ райдайæн, йæ 
кæрон, архайд хъæугæ у æви нæ æ. æнд. ах.

Æххуыстгæнæг мивдисджытæ арæхдæр вæййынц: уæвын, кæнын, ласын, аразын, 
амайын, исын, райдайын, фæуын, хъæуын, фæндын æ.æнд.

74-æм фæлтæрæн. 

 Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы уæ бафтыдта дисы.
 Рафыссут текст, ссарут дзы амад мивдисæгон зæгъинæгтæ, бахахх сын кæнут сæ 

быны. Сбæрæг кæнут, куыд конд сты æмæ цæмæй загъд æрцыдысты.
 Бæрæггонд хъуыдыйадæн синтаксисон æвзæрст ракæнут.

Кæуынæй зарынмæ

Доныхъаз зарын зоны, фæлæ йæ арæхстдзинад иу хатт йеддæмæ никуы равдисы – 
йæ мæлæты хæдразмæ. Йæ царды бонтæ нымад куы фæвæййынц, уæд йæ мæлгъæвзаг 
хъæлæсыл нал бацауæрды, цæрæнбонты авд дуары фæстæ æхгæдæй кæй фæдары, уыцы 
зарæг сисы, æмæ дуне дисы бацæуы. Зарæггæнæджы курдиат æм чи нæ зыдта, уыдон 
æм хъусыныл фæвæййынц. Йæ зарæджы мыртæ ныронг æмбæхстæй кæй фæдардта, уый 
сæ сцымыдис кæны.

Бынтон æндæрхуызон фæдары йæхи адæймаг. Куыддæр сывæллон боны рухсмæ 
фæзыны, афтæ кæуынмæ фæвæййы. Цъæхахстæй кæуынмæ, хъустæ чи къуырма 
фæкæны, ахæм хъæлæсæй.

Цард кæуын æмæ зарын у. Кæмæн кæуынæй райдайы, кæмæн та зарæгæй 
фæвæййы. Æвæццæгæн, сывæллон кæй ницыма фембары, уымæн фæкæуы, доныхъаз та, 
æгæр бирæ кæй базоны, уый тыххæй фæзары.

75-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæй хицæн цæджындзты хуымæтæг æмæ амад 
мивдисæгон зæгъинæгтæ.

1. Иннæ хæттытау сæм рудзынг нæ бахоста, æфцæгыл хæдзарау сæ рæзты ацыд, 
кæмдæр хæдзæрттæ фесты, быдыр райдыдта. (Цæгæраты М.) 2. «Æвæццæгæн, ма-
хон иннæйы хæдразмæ ныффыста писмо», – хъуыды кодта Уарзетæ. (Цæгæраты М.)  
3. Уат ныссабыр, æрмæст ма хъуысти къулы сахаты фæлмæн цъыкк-цъыкк, æмæ афтæ 
зынди, цыма ныхасмæ сиды дыууæ лæгмæ, цыма йæхæдæг дæр ныхас кæнынмæ хъа-
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Дзырдуат:
тæраз – барæн
хъаст – ам:  

зæрдæхудт

вы семæ. (Хуыгаты С.) 4. Хъазыбег къæсæргæрон æрлæууыди, гæххæттыты рагъмæ 
кæсгæйæ баззади. 5. Бæлæстæй иу дæр сакъадахæй рахизын нæ комы. (Дзасохты М.)  
6. Дæ лæггæдтæн та дын кæддæрæй ноджы тынгдæр аргъ кæнын. (Дзасохты М.)

76-æм фæлтæрæн. Рафыссут фæлтæрæн уæ тетрæдтæм. Бахахх кæнут хуымæтæг æмæ 
амад мивдисæгон зæгъинæгты бын. Сбæрæг кæнут, цæмæй загъд сты.

Хуымæллæг бырынæй нæ фæллайы. Алы аз дæр уыцы иу фæндагыл кæй фæцæуы, 
уымæй нæ фæлмæцы. Кæрз бæласыл тыхсгæ суанг цъупмæ сфардæг вæййы, дидинæг 
акалы, йæ тарбын бур цуппæлттæ йын æртындæуæд, æмæ ууыл йæ хæс æххæстгондыл 
банымайы.

Рагуалдзæг та дзы ног тых бацæуы. Зæххы бынæй йæ сæр сдары, цæмæй 
æппынфæстаг йæ сæр кæрз бæласы цъуппæй сдара, уый тыххæй.

Афтæ уыди ацы уалдзæг дæр. Суанг фæззæджы райдайæнмæ æдæрсгæ йæ зонгæ 
фæндагыл фæцыд. Йæ тонджытæм æнхъæлмæ кæсыны дуг ралæууыд.

Зæгъинаджы хуызтæ. Амад номон зæгъинæгтæ 
Уæздан æгъдауджын лæджы хонынц

77-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Скæнут ын сæргонд.

Ам, хæхты астæу цæрæг адæммæ, уæздандзинады æгъдæуттæ 
бæрзонд æвæрд сты. Сæ царды уыдонмæ алцыдæр нымад у. 
Адæймагæн йæ алы фезмæлд дæр, йæ алы миниуæг дæр тæразæй 
барынц. Иу хæдзары хъуыддæгтæм дæр сæдæ цæсты фæкæсы. 
Раарфæ кæнынмæ, раппæлынмæ куыд рæдау сты, афтæ рæвдз сты 
фаутæ æвæрынмæ дæр æмæ хъаст ахæссынмæ дæр.

Адæм цины дæр æмæ зианы дæр кæрæдзийæн æгъдау дæттын, салам зæгъын 
фæразынц. Цины дæр æмæ зианы дæр дзы иу иннæмæ йе уæхск бадары, уымæ чи нæ 
арæхсы кæнæ афтæ цæрын кæй нæ фæфæнды, уыдонæн та кад никуы кæнынц.

Бесаты Таземæ гæсгæ

 Куыд кад кæнынц хохы цæрæг адæм уæздандзинадæн?
 Цавæр уæздан æгъдæуттæй хайджын сты?
 Кады аккагыл цавæр адæймаджы нæ нымайынц?
 Цы у сымахмæ гæсгæ та уæздандзинад? Цавæр уæздан æгъдæуттыл хæст сты 

уæ бинонтæ?
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ΙΙΙ. Амад номон зæгъинаг арæзт вæййы дыууæ хайæ:
1. Номон, кæцы зæгъинагæн бæрæг кæны йæ лексикон нысаниуæг.
2. Æххуысгæнæг, кæцы зæгъинагæн бæрæг кæны йæ грамматикон формæтæ.
Æххуысгæнæг хай – мивдисæгон бæттæн – вæййынц: мивдисджытæ уæвын 

(фæуын, ауын, суæвын, рауын, фестын, вæййын, бавæййын, свæййын), зынын, 
æвналын, кæсын, кæнын, сисын, æвæрын, æрвитын, дарын, калын, кæлын, 
хæцын, лæууын, æййафын, уадзын, хауын, хæссын, цæуын, кæсын, æфтауын, 
уынын æ. æнд.

Хæрзгæнæгæн æз хорзы бацæуын. (Нарты кадджытæ)
Ацы хъуыдыйады амад номон зæгъинаг у хорзы бацæуын. Йæ номон хай у хор-

зы, бæрæг кæны зæгъинагæн йæ лексикон нысаниуæг, бацæуын у æххуысгæнæг 
хай.

Амад номон зæгъинаджы номон хай вæййынц номдар, миногон, нымæцон, 
номивæг.

1. Лæг сагъæстыл фæци.
Сагъæстыл фæци – амад номон зæгъинаг. Сагъæстыл у номон хай, загъд у 

номдарæй. Фæци – æххуысгæнæг хай.
2. Алы зайæг хал, алы бæласы мыггагæн дæр йæ уидæгтæ адджын сты. (Дзасох-

ты М.) 
Адджын сты – амад номон зæгъинаг. Адджын – номон хай. Загъд у миногонæй. 

Сты – æххуысгæнæг хай, мивдисæг «уæвын» 3 цæсгомы бирæон нымæцы формæйы.
3. Æрджынарæгмæ иу у сæ фæндаг. (Къоста) Иу у – амад номон зæгъинаг. Иу 

– номон хай, конд у нымæцонæй. У – æххуысгæнæг хай, мивдисæг «уæвын» 3 
цæсгомы иууон нымæцы формæйы. 

Адæм иу куы уой, уæд сыл ничи фæтых уыдзæн. (Æмбисонд) 
Иу уой – амад номон зæгъинаг. Иу – номон хай, конд у нымæцонæй. Уой – 

æххуысгæнæг хай, мивдисæг «уæвын» 3 цæсгомы бирæон нымæцы формæйы.
4. Сывæллон ахæм у, æмæ йын амонын ницы хъæуы.
Ахæм у – амад номон зæгъинаг. Ахæм – номон хай, загъд у номивæгæй, у – 

æххуысгæнæг хай, мивдисæг «уæвын» 3 цæсгомы иууон нымæцы формæйы.
Ахæм чызг у, æмæ йын æмбал нæй. (Нарты кадджытæ)
Ахæм у – амад номон зæгъинаг. Ахæм – номон хай, загъд у номивæгæй, у – 

æххуысгæнæг хай, мивдисæг «уæвын» 3 цæсгомы иууон нымæцы формæйы.

78-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисонд, рафыссут æй. Ссарут дзы амад номон зæгъинаг. 
Куыд арæзт у? Цы бæрæг кæнынц амад номон зæгъинаджы хæйттæ? Цавæр ныхасы хæйттæй 
конд вæййы номон хай? Зæгъут æххуысгæнæг мивдисæг уæвын-æн йæ иннæ формæтæ дæр.

	Бинонтæ кæрæдзийы куы уарзой, уæд сæ бæркад бирæ у. (Æмбисонд)
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79-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды. Ссарут дзы 
зæгъинæгтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз. Бамбарын кæнут, цæмæй загъд æрцыдысты амад 
зæгъинæгты номон æмæ æххуысгæнæг хæйттæ.

Ис амонд адæмы æхсæн, 
Уый мах нæ иудзинадæй хатæм.
Æз уымæн амондджын куы дæн,
Кæй ысты амондджын нæ адæм.

Лæг цардæй хæс фæдары, хæс,
Æмæ æз бузныг дæн гъе уымæй:
Кæй цæрын адæмимæ æз, 
Кæй цæрынц адæм дæр мæнимæ.

Чехойты Сæрæби

 Бæрæггонд дзырдæн ракæнут фонетикон æвзæрст.

80-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмæ бамбарын кæнут фысджыты хъуыдытæ. Ссарут хъуыды-
йæдты зæгъинæгтæ. Сбæрæг кæнут, куыд конд сты æмæ цæмæй загъд æрцыдысты сæ хæйттæ.

1. Мады ныхмæ цæуын худинаг у. (Мамсыраты Д.) 2. Мадæн йе стырдæр 
фæдзæхст йæ хъæбулы амонд у. (Хуыбецты Р.) 3. Ныййарæджы армы конд æндæр ад 
кæны. (Санахъоты У.) 4. Мады уарзтæн абарæн ницæимæ ис. (Цоциты Р.) 5. Мад куы 
нæ уаид, уæд уарзондзинад дæр нæ уаид зæххыл. (Нига)

 Баивут æмбисæндтæ синонимон хъуыдыйæдтæй æмæ сæ зæгъут.

81-аг фæлтæрæн. Куыд баст сты æмбисæндтæ Чехойты Сæрæбийы æмдзæвгæимæ? Ра-
фыссут æмбисæндтæ, ссарут дзы зæгъинæгтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз.

1. Иу арс кæрдо нæ цæгъды. 2. Иунæг мæгуыр у. 3. Иу бæласæй цæхæрадон нæй. 
4. Иунæгæй куывды бадын дæр зын у. 5. Иунæгæй ницы фидауы. 6. Иу мыдыбындз 
чыргъæд нæ дзаг кæны. 7. Иунæгæй хъæды маргъ дæр нæ цæры. 8. Иу къухæй йæхи 
ничи ’хсы.

82-аг фæлтæрæн. 

 Рафыссут æмбисæндтæ.
 Сбæлвырд сын кæнут сæ иумæйаг темæ.
 Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты сæйрæттæ.
 Бахахх кæнут хуымæтæг æмæ амад мивдисæгон зæгъинæгты бын.

1. Хорз хæдзарæй хорз ном фылдæр лæууы.
2. Адæймаг хъуамæ йæ сæрæн кад кæна. 
3. Уый марды хурхмæ дæр нæ фæлæудзæн.

хатын – лæдæрун
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4. Кадджын лæгæн йæ ном нæ мæлы.
5. Хистæрмæ цы кæстæр нæ хъусы, уый йæхицæн фыдбылыз у.
6. Зондджын ныхас сæрæй къæхты бынмæ хъары.
7. Зондджын зæгъыныл нæ тагъд кæны.
8. Лæг йе ’гъдау йæ мады гуыбынæй рахæссы.
9. Уæздан лæгыл гæды ныхас нæ фидауы.
10. Чидæр фыр æфсæрмæй йæ чъири къæйыл ныууагъта.
11. Иу галæй дыууæ цармы ничи стигъы.

 Бæрæггонд дзырдтæн сæ сæрмæ ныффыссут сæ хауæнтæ.

83-аг фæлтæрæн. Рафыссут. Бахахх кæнут зæгъинæгты бын. Сбæрæг сын кæнут сæ конд 
æмæ сæ хуыз. Фæбæрæг сæ кæнут сæ сæрмæ.

Зæххы уæлдай æфсарм ис, уымæн æмæ уый ныййарæг у, стæй хуымæтæджы ныййа-
рæг нæ: уый у, йæхæдæг ныййарæг чи у, уыдоны ныййарæг дæр. Дунейы цыдæриддæр ис, 
уыдон иууылдæр зæххимæ, æппынæдзух дæр туг кæм цæуы, ахæм дадзинтæй баст сты.

Зæхх æппæты хъæлдзæгдæр æмæ уыцы иу рæстæг æппæты стырдæр вæййы уал-
дзæджы æмæ уæлдайдæр та – сæрды. Зайæгойты тыхтæ куы базмæлынц, мæргътæ æмæ 
сырдтæ цот кæнын куы райдайынц, уæд. Зæххы цы мыггæгтæ ныххауы, уыдон сæхи 
хурмæ ивазынмæ фæвæййынц æмæ хæрдмæ сгæпп ласынц. Рухсæй фæхъæстæ уæвыны 
фæстæ сæхи ноджы уæлдæр ивазын райдайынц æмæ зæххæй фæбæрзонддæр вæййынц. 
Мад йæ сывæллоны йæ къухтыл куыд сисы, афтæ сæ зæхх дæр хуры рухсмæ сдары.

Тире сæйрат æмæ зæгъинаджы æхсæн
Ирон культурæ

84-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст.  

Диссаг у ирон фæндыр. Йæ хуылфы цыма зæрдæ бады, афтæ 
мæм кæсы. Уыцы зæрдæ йæ тæккæ æмбæхстдæр хъуыдытæ нывæры 
амонæнтæ æмæ тæнты хуылфы. Цæгъдæг сæ йе ’нгуылдзтæй радыгай 
агайы. Цы бæллиц, цы монцмæ бандзæвынц æнгуылдзтæ, уый бæлонау 
стæхы æмæ йæ базыртæй хъа...ты адæмæй алкæй зæрдæйы тæ…тыл дæр 
йæхи ахафы. Зæронд адæм сæ æрыгон бонтæ мысынмæ фæвæййынц, 
æрыгæттæн та сæ зæрдæты арт тынгдæр ссудзы.

Нæ хъæуы зарагдæр лæппутæ фæндырдзæгъдæгмæ сæхи 
хæстæгдæр байстой. Уый фæндырдзæгъдæг бафиппайдта æмæ 
йæ фæндыры тæнтæ ноджы уæрæхдæр айвæ…та. Кафæг йæхицæй 
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куыннæ ныббуц уа, ахæм кад кæмæн кæнынц, æмæ йæ къахайст но-
джы фæаивдæр. Лæппуты дæр ма æндæр цы хъуыди зарæг сисынмæ. 
Фæндырдзæгъдæгмæ бахъырныдтой, стæй сæ зарæг фæндыры цагъдимæ 
сбаддзæн, ууыл куы баууæндыдысты, уæд райдыдтой. Хъазт стынг.

Бады Хъазыбегмæ гæсгæ

 Цавæр хъуыдыты бафтыдта ирон фæндыры цагъд фыссæджы?
 Сымахмæ та цавæр æнкъарæнтæ равзæры ирон фæндыры цагъдмæ хъусгæйæ? 

Радзурут уый тыххæй.
 Цæмæй фидауы, сымахмæ гæсгæ, ирон хъазт? 

85-æм фæлтæрæн. Рафыссут 84-æм фæлтæрæны текст. Стъæлфыты бæсты æвæрут 
хъæугæ дамгъæтæ æмæ сын бацамонут сæ растфыссынад. Бæрæггонд хъуыдыйадæй 
рафыссут дзырдбæстытæ æмæ сын ракæнут синтаксисон æвзæрст.

86-æм фæлтæрæн.  

 Ссарут 84-æм фæлтæрæны раздæр хуымæтæг мивдисæгон зæгъинæгтæ, уый 
фæстæ та – амад мивдисæгон зæгъинæгтæ æмæ амад номон зæгъинæгтæ. 

 Бацамонут сын сæ конд.

87-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут дзы зæгъинæгтæ. Сбæрæг кæнут, цæмæй загъд 
сты. Цавæр иу къордмæ хауынц? Зæгъинаг фразеологизмæй конд кæцы хъуыдыйады у? 
Æрхъуыды йын кæнут синоним.

Фæндыр, цыма цæгъдгæ нæ, фæлæ сусæг хъарæг кæны. Цыма кæйдæр зæрдæйы 
тæгтыл цавæрдæр хъыг йæ уд исы. Цыма фæндыры зæлтæ искæмæй лидзынц. 
Ныдздзæгъæлтæ сты… Иунæг Азаухан ма цагъта афтæ уынгæгæй, афтæ зæрдæ- 
бынæй. Ныр йæ чызджытæй чидæр… Фæлæ чи? Кæцыйы зæрдæйы сæ бамбæхст 
мады цагъд?

Цæгæраты Максим

88-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисонд. Рафыссут æй. Бацамонут ын йæ хъуыды.

Мæсыг у дургай, цъына у халгай, цард та у мургай.  

 Цал хъуыдыйадæй конд у æмбисонд?
 Цавæр хъуыдыйады уæнгтæй конд сты хъуыдыйæдтæ?
 Куыд хуыйнынц ахæм хъуыдыйæдтæ?
 Сæ арæзтмæ гæсгæ зæгъинæгтæ цавæртæ сты? Куыд хуыйнынц сæ хæйттæ?
	Бакæсут æмбисонды зæгъинаг æнæ æххуысгæнæг хайæ (æнæ бæттæнæй). Куыд 

аивта интонаци?

Дзырдуат:
амонæнтæ – 

клавиши
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 Æххуысгæнæг хæйтты бæсты æмбисонды сæвæрут тиретæ æмæ йæ афтæмæй ныф-
фыссут.

Амад зæгъинаджы арæх цухгонд æрцæуы æххуысгæнæг мивдисæг-бæттæн 
уæвын æмæ йæ формæтæ: дæн, дæ, у, стæм, стут, сты.

З æ г ъ æ м : Мады ад – ныфсдæттæг, мады уарзт – тыхдæттæг. (Æмбисонд)
Цумайæн – раззаг, гъамайæн – фæстаг. (Æмбисонд)
Цухгонд бæттæны бæсты æвæрын хъæуы тире.

89-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ, тирейы бæсты хъæугæ бæттæнтæ 
æвæргæйæ. Ссарут дзы грамматикон бындуртæ, бахахх сын кæнут сæ быны.

1. Фос – бæстæ дарæг. 2. Æвзæр – мыггаг худинаггæнæг. 3. (Æнæ) фыййау фос – 
бирæгъты амæттаг. 4. Кæрцæй хæдон – хæстæгдæр. 5. Сыхаг – айдæн, хъæубæстæ – чи-
ныг. 6. Адæм лæгæн – зæрдæнцой. 7. Ды – хицау, æз – хицау: кусгæ та ма чи кæндзæн? 
8. Чи фæрæдыд, уый – æз. 9. Иу фысæн – авд фыййауы. 10. Уыцы усы къухтæ – Сата-
найы къухтæ. 

 Фæлтæрæны фæстаг æмбисонды мидисмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут цыбыр уац 
æмæ йæ радзурут.

90-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст, кæм æмбæлы, уым æвæрут тире. Бацамонут тирейы 
æвæрд. Бахахх кæнут хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ. Сбæрæг кæнут зæгъинæгты 
хуыз. 

 Гуда æмæ лæдзæгæй хъазт

Уыцы хъа…тæй хъазыдысты æ…æты арæхдæр.
Гудайы дæргъ уыди фын…æс – ссæдз сантиметры. Йæ 

кæрæ…æ ды…æрдыгæй дæр кърандасы хуызæн цыргъ. 
Лæдзæгæй æнцон цæвæн куыд уыдаид, афтæ. Хъавыдысты-
иу йæ кæрæ…æм. Гудайы кæрон лæдзæджы цæфæй куы 
фесхъиуа, уæд æй ды…аг цæф ныккæн. Цас дарддæр уа, 
уыйас хуыздæр. Хъа…т цыдис лæ…уты ды…æ къорды 
’хсæн. Йе та ды…æ лæ…уйы ’хсæн.

Хъайттаты Сергей 
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Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. Æххæстгæнæн
Æвзæгтæ. Культурæ

91-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. 

Хицæн адæмыхæттытæ фæрсæй-фæрстæм куы цæрой, уæд сын æнæмбæлгæ нæй, 
хорзæй цы уыной кæрæдзимæ, уымæн – æнæфæзмгæ. Зæгъæм, ныртæккæйы кефир 
æппæт адæмтæм дæр ахæццæ махæй. Кæнынц æй хъуджы æхсырæй. Йæ ирон ном уы-
дис «къæпыты мисын». Къæпы у, æхсыр чи æнхъизын кæны, ахæм буаргъæд. Æндæр 
æвзæгтæм афтгæйæ дзырд чысыл фендæрхуызон вæййы, æмæ ам дæр афтæ рауад: 
къæпы – капир – кефир.

Æхсыры кой кæм скодтам, уым æххæст райхалæм, дуканиты кæй фелхæнæм, уыцы 
«пастеризованное молоко»-йы «сусæгдзинад» дæр. Уæвгæ æрмæст æхсыр нæ, фæлæ 
консервтæ дæр кæнынц пастеризаци. Цæмæй сæ зианхæссæг буаргъæдтæ фесæфой, 
уый тыххæй сæ стæвд кæнынц 100 градусы онг (фылдæр нæ). Ацы ногдзинад 
æрхъуыды кодта францаг биолог Луи Пастер æмæ йыл уый ном баззад.

Мамсыраты Мурат

 Цы базыдтат ногæй кефиры тыххæй? 
 Цавæр ног дзырдты равзæрдимæ базонгæ стут?

92-аг фæлтæрæн.

 Кæцы дзырдтимæ баст сты тексты бæрæггонд дзырдтæ? Цавæр фæрстытæн 
дæттынц дзуапп? Цы нысан кæнынц?

 Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, куыд хуыйны хъуыдыйады ахæм уæнг.

Æххæстгæнæн у хъуыдыйады фæрссаг уæнг. Уый нысан кæны предмет æмæ 
дзуапп дæтты хауæнты фæрстытæн: кæй? цы? кæмæн? кæмæ? цæмæ? кæмæй? 
цæмæй? кæуыл? цæуыл? кæимæ? цæимæ? Фылдæр хатт æххæстгæнæнмæ фарст 
фæдæттæм зæгъинагæй.

 Цавæр ныхасы хæйттæ вæййынц æххæстгæнæнтæ?

13-æм урок
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Æххæстгæнæнтæ вæййынц ахæм 
ныхасы хæйттæ:

Дæнцæгтæ:

Номдар. Хъуамæ адæмæн ахæм хæрзты бацæуай, æмæ дæ сæ 
зæрдæйæ рох куыннæуал кæной.

Номивæг. Махæй йын ис бар, Хуыцауæй – лæвар.

Миногон. Хорзæй хорз зæгъын хъæуы.

Нымæцон. Астæн фараст æмбал нæу.

Мивдисæджы æбæлвырд формæ. Хи стауынæй хи фауынæй хъауджыдæр нæй.

Нымæцонтæ æмæ номдарæй арæзт 
дзырдбæстытæ.

Иу къæбиц дыууæ ’фсинæн – хылы хос.

93-аг фæлтæрæн.

 Сбæрæг кæнут, 91-аг фæлтæрæны тексты цы æххæстгæнæнтæ ис, уыдон цавæр 
ныхасы хæйттæй загъд æрцыдысты.

 Скæнут хатдзæг: Æххæстгæнæны ролы арæхдæр вæййынц: ...

94-æм фæлтæрæн. Таблицæйы æмбисæндты ссарут æххæстгæнæнтæ. Цавæр фæрстытæн 
дæттынц дзуапп æмæ цавæр ныхасы хæйттæ сты?

Хъуыдыйæдтæ Фарст Ныхасы хай

1. Кусæгæн мæгуырæй тас нæу. тас нæу (кæмæн?) кусæгæн; 
тас нæу (цæмæй?) мæгуырæй

номдар
миногон

2. Æртæйæ Хуыцауæн кувынц.

3. Бæрзондмæ хизынмæ æрчъитæ хъæуы.

4. Æвзæрæн хорз бæсты нæ цæуы.

5. Дард æрвадæй хæстæг сыхаг хуыздæр у.

6. Лæгмарæй алчи йæхи хъахъхъæны.

7. Сабыр уæрыкк дыууæ мады бададта.

 Раргом кæнут фыццаг æмбисонды мидис. 

95-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ. Бæрæггонд дзырдтæ цавæр хъуыдыйады 
уæнгтæ сты? Кæцы æмбисонд у иувæрсыг хъуыдыйæдтæй конд? Кæцыйы ис хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæ? 2-аг æмæ 3-аг æмбисæндты тире цæмæн ис?

1. Уæздан йæ дзырд дыууæ нæ кæны. 
2. Уæздан лæг – финги фидауцæ. 
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3. Сау лæгæн йæ разы сбад, уæзданæн – йæ чъылдыммæ. 
4. Уæздандзинад æмæ æгъдау рæстдзинадыл баст сты. 

 Радзурут, сымахмæ гæсгæ, уæздан лæг цавæр хъуамæ уа?
 Æмбисæндтæ уæ зæрдыл бадарут.

96-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты бæрæггонд дзырдтæ? 
Цæмæй загъд æрцыдысты æмбисæндты? Раттут сæм фæрстытæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ 
хауæнтæ.

1. Фынгæй æрмæст дæхи хай бахæр. 
2. Хорз лæг йæхи стауын нæ уарзы. 
3. Кусыныл нал ауæрста: бон дæр нал бадт, æхсæв дæр нал хуыссыд. 
4. Уайдзæфы къæбæр куыдз дæр нæ хæры. 
5. Адæймаг йæ цæсгомæн чъизийæ куы нæ тæрса, уæд цы нæ бакæндзæн!

 Радзурут, куыд æмбарут фыццаг æмбисонды мидис.

97-æм фæлтæрæн. Рафыссут, стъæлфыты бæсты хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Ссарут 
тексты æххæстгæнæнтæ. Раиртасут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты.

Адæймаджы æрдз сфæлдыста æмæ йын цæрынæн æппæт фадæттæ дæр сарæ…
та. Суанг ма йын æрдзон æмæ цæрæн бынæтты нæм…æ дæр бацамыдта. Иутæ дзы 
равзæрдысты сæ хуызмæ, сæ кондмæ, иннæтæ – сæ миниуджытæм кæнæ таурæ…тæм 
гæсгæ. Ис дзы, æцæг цаутимæ баст чи у, ахæмтæ дæр.

Нæ гыццыл Ирыстоны дæр бирæ ис уыцы нæм…æй.
Дыгургом. Ацы ном йæхæдæг йæхи амоны: дыгур кæм цæрынц, уыцы ком. Ды-

гургомы хъæу Махческмæ хæстæг ис Астани къубус (къубус иронау – къуыбыр, обау). 
Обауыл ис рагон гæнахы (башня, крепость) хæлддзæгтæ. Астан та у лæджы ном. Ном 
йæхæдæг дыгуронау амоны «аст ан», ома аст стæм.

Иу таурæ…мæ гæсгæ, Астан у, æппæт дыгур дæр кæмæй равзæрдысты, уыцы ра-
гон фыдæл. Иннæ таурæ…мæ гæсгæ та, дам, Астаны байзæддæгтæ сты æппæт дыгур 
нæ, фæлæ Цакъотæ, Охъазтæ, Тауаситæ, Цохътæ, Гæуистæ æмæ Дзапартæ. Кæнынц 
æрвадиуæг.

Фæстæдæр ацы обау схуыдтой Абисалты къубус, ома обауы алыварс зæххытæ кæй 
баисты, уыцы хъæздыг Абисалты обау.

Журнал «Ногдзау»-æй
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Комкоммæ æмæ фæрссаг æххæстгæнæнтæ. Æххæстгæнæнты 
бастдзинад, цы дзырдтæ фæбæрæг кæнынц, уыдонимæ

Удварны æууæлтæ

98-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Адæм фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæсивæды хъомыл кæнынц алыхуызон мадзæлттæ 
æмæ фæрæзтæй. Уыцы фæрæзтæ сты æнæнымæц. Хатгай сын бамбарæн дæр нæ вæййы 
адæймагæн.

Æз зæгъдзынæн, адæймаджы царды мæм ахсджиагдæр цы кæсы, ахæм цалдæр 
миниуæджы тыххæй. Хуыцауы дуне афтæ диссаг арæзт у, æмæ йын йæ сусæгдзинæдтæ 
кæронмæ бамбарæн нæй. Фæлæ мæхæдæг мæхи цас æмбарын, уымæй æрцыдтæн 
хатдзæгмæ: хи хъахъхъæнын хъæуы канд стыр фыдгæндтæй нæ, фæлæ чысыл гæды 
мийæ дæр.

Адæймагæн хорз ракæнынæй хуыздæр ницы ис. Лæгæн йæ тыхсты сахат баххуыс 
кæн.

Адæймаг хъуамæ уа удæй сыгъдæг. Искæуыл ма худ – худаджы хал хауаг у. 
Исчи куы фæрæдийа, уæд æм æвиппайды знаджы цæстæй ма ракæс, бацархай уый 

бамбарыныл, феххуыс ын кæн дæ хæлар зæрдæйæ.
Удæй тыхджын адæймаг бæрæг у, дæ зæрдæйæ сур (æнæ) уынондзинад æмæ маст 

исыны фæнд.
Рæстдзинад зæгъынæй макуы фæтæрс – куыддæр рæстдзинадыл гадзрахатæй 

рацæуай, афтæ адæймаг нал дæ.
Ис ахæм дыгурон æмбисонд: «Тог æма стæгæй хæстæг нæййес, ес уодæй хæстæг». 

Ацы æмбисонд адæм фæлтæрæй-фæлтæрмæ цырагъау лæвæрдтой кæрæдзимæ. 
Ахъуыды йыл кæнут. 

Уæ зæрдыл дарут Чырыстийы фæдзæхст: «Дæхицæн дæ цæст цы нæ уарзы, уый 
иннæмæн дæр ма уарзæд».

Малиты Васо

 Адæймаджы цавæр ахсджиаг миниуджытыл цæуы дзырд тексты?
 Кæцы миниуджытæй стут хайджын уæхæдæг? Царды дзы сæйрагдæр кæцы у?

99-æм фæлтæрæн. Бацамонут 98-æм фæлтæрæны текстæй ист дзырдты растфыссынад. 

Мадзæлттæ, фæрæзтæ, диссаг, арæзт, сусæгдзинæдтыл, хатдзæгмæ, стыр.

 Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. 
 Ссарут тексты æмбисæндтæ. Раргом сын кæнут сæ хъуыды.

14-æм урок
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 Дзырд «лæвæрдтой» ракæнут фонетикон æвзæрст.

100-æм фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдты æххæстгæнæнтæ. Кæцы дзырдтимæ баст сты? 
Цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп? Сбæрæг кæнут, архайд комкоммæ предметмæ – æх-
хæстгæнæнмæ рахизы æви нæ.

Зæрдæ зонды нæ фæрсы. (Коцойты А.) Адæймаджы цард уарзондзинадыл арæзт у. 
(Гæдиаты С.) Дзæгъæл фосы бирæгъ хæссы. (Æмбисонд).

Æххæстгæнæнтæ вæййынц дыууæ хуызы: комкоммæ æмæ фæрссаг.
Комкоммæ æххæстгæнæн бæрæг кæны, архайд комкоммæ кæмæ ахизы, ахæм 

предмет æмæ баст вæййы цæугæ мивдисæгимæ. Фæдомы фæрстытæ кæй? цы?
З æ г ъ æ м :  1. Къутуйы бæркад мыст хæссы. (Æмбисонд)
                      хæссы (цы?) бæркад (комкоммæ æххæстгæнæн)
                  2. Цард дæ йæхæдæг сахуыр кæндзæн. (Æмбисонд)
                             сахуыр кæндзæн (кæй?) дæ (дæу) (комкоммæ æххæстгæнæн)
Фæрссаг æххæстгæнæн баст вæййы куыд æдзæугæ, афтæ цæугæ мивдисæгимæ 

дæр æмæ дзуапп фæдæтты дæттынон, иртæстон, арæзтон, æддагбынатон æмæ 
цæдисон хауæнты фæрстытæн.

З æ г ъ æ м :  1. Цард кусæг лæджы уæхскыл бады. (Æмбисонд) 
                      бады (цæуыл?) уæхскыл (фæрссаг æххæстгæнæн)
                  2. Цард бирæ лыстæг хæйттæй конд у. (Бесаты Т.)
                     конд у (цæмæй?) хæйттæй (фæрссаг æххæстгæнæн)

101-аг фæлтæрæн. 

98-æм фæлтæрæны текстæй бæрæггонд дзырдтæ рафыссут, цы дзырдтимæ баст сты, 
уыдонимæ.

Цавæр бастдзинады руаджы баст сты кæрæдзийыл дзырдбæстыты хæйттæ?
Цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты бæрæггонд дзырдтæ?

Æххæстгæнæн зæгъинагимæ баст вæййы æмарæзты руаджы.
З æ г ъ æ м :  Дæхицæн дæ цæст цы нæ уарзы, уый иннæмæн дæр ма уарзæд. Нæ 

уарзы (кæмæн?) дæхицæн (д. х.)
Сæйраг дзырд (зæгъинаг) дæлбар дзырды (æххæстгæнæны) æвæры бæлвырд 

хауæны. Ма уарзæд (кæмæн?) иннæмæн (д. х.)

102-аг фæлтæрæн. 101-аг фæлтæрæны дзырдбæстытæ фæдих кæнут дыууæ къордыл: 
комкоммæ æмæ фæрссаг æххæстгæнæнимæ æмæ сæ ныфыссут, сæ фæрстытæ сын 
къæлæтты æвæрут, афтæмæй.

14-æм урок
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Х у ы з æ г :  хъомыл кæнынц (кæй?) фæсивæды.

103-аг фæлтæрæн. 98-æм фæлтæрæны тексты 3-аг абзацæй дæлæмæ рафыссут фæйнæ 
цыппар дзырдбасты комкоммæ æмæ фæрссаг æххæстгæнæнтимæ. Сбæрæг сын кæнут 
сæ бастдзинады хуыз.

104-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмдзæвгæ уæ тетрæдтæм. Ссарут дзы комкоммæ æмæ 
фæрссаг æххæстгæнæнтæ. Фæбæрæг кæнут æххæстгæнæнтæ, цы дзырдтæ бæрæг кæнынц, 
уыдонимæ куыд баст сты, уый. 

Æмдзæвгæйы тыххæй æмдзæвгæ нæ фыссын,
Æппындæр мæ номæй нæ хъазын.
Нæ сæрибар адæм цы ног цардмæ бырсынц,
Æз дæр уый нæ адæмау уарзын.

Цæуылты фæриссын, цæуылты фæтыхсын,
Цæуылты фæцин кæнын бирæ,
Æз уыдæттæ уарзын, æз уыдæттыл фыссын,
Хæс уыдонæй дарын, нæ Ирæй.

Æз уарзын нæ зонын ныхæстæй кæйдæртау,
Æз уарзын зæрдæ ’мæ хъуыддагæй.
Æз не сцырын кодтон мæ пъеро уæдæрттау, –
Нæ цæрын мæ пъеройæ рагæй.

Дæхи ма-иу айваз, цæйбæрц у дæ хуыссæн,
Ысчъизи кæн куысты дæ къухтæ.
Йæ хъуыддаг кæмæн нæу йæ ныхасы хуызæн,
Уый адæмы сайы æдзухдæр.

Чехойты Сæрæби

Бæрæггæнæн. Цавæр ныхасы хæйттæ вæййынц бæрæггæнæнтæ. 
Бæрæггæнæнты бастдзинад, цы дзырдтæ фæбæрæг кæнынц, 

уыдонимæ
Удварны æууæлтæ

105-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Кæстæрты цард хистæрты цардæй куыд аразгæ у?

Иу номдзыд лæг загъта: «Хорз хистæртæ кæм уа, уым кæстæртæн æгуыдзæг уæвæн 
нæй». Фæлæ чи у хорз? Хорз у, йæ мад æмæ йæ фыд йæ цæсты кадджын кæмæн сты, 

чъизи – цъумур

15-æм урок
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йæ мадæлон æвзаг зынаргъ кæмæн у æмæ йæ кур-
диат, йæ фæллойæ рæсугъд хъуыддæгтæ чи аразы. 
Йæ райгуырæн зæхх йæ уды бæрц чи уарзы æмæ 
афтæмæй йæ фыдæлты кад æмæ ном бæрзонд чи 
хæссы. Ахæм лæгтæ сæ адæмы ’хсæн кæддæриддæр 
уыдысты кадджын æмæ сæ ном цыди иу фæлтæрæй 
иннæ фæлтæрмæ.

Иу кадджын хистæр зараг æмæ кафаг фæсивæдмæ бирæ фæкаст, стæй загъта: 
«Хуыцау мæ мæгуырæй фæцæрын кæнæд, æрмæст, зæрдæйæ хъæздыг чи у, ахæм 
адæмимæ». Уымæй зæронд лæг йæ кæстæртæн уый зæгъынмæ хъавыд, æмæ алы адæмæн 
дæр хуыз дæттынц йæ хорз лæгтæ.

Мæ хæлар, ахуыр кæнын хъæуы хорз, цæмæй, царды дæ размæ цы нысан 
сæвæрдтай, уый дæ къухы бафта. Де ’мбæлттыл хинæй макуы рацу. Стырзæрдæ макуы 
су дæ райгуырæн хæдзарыл. Мæ кæстæр, кæд дæ бон хорздзинад аразын нæу, уæддæр 
æвзæрдзинад макæмæн ракæн, æмæ дын уый хорзы бæсты уыдзæн. 

Чеджемты Æхсар

 Автормæ гæсгæ хорзыл нымад цавæр адæймаг у?
 Цы фæдзæхсы фыссæг йæ хæлар кæстæртæн?  
 Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодтой фыссæджы хъуыдытæ?
 Цы иу кæны ацы текст 14-æм урочы текстимæ?

106-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут раиртæстытæ.

Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ сты … .
Сæйрат хуыйны … .
Зæгъинаг у … .
Æххæстгæнæн у … . 

107-æм фæлтæрæн. 105-æм фæлтæрæны тексты дыккаг абзацæй рафыссут номдартæ, се 
’ууæлтæ сын цы дзырдтæ бæрæг кæнынц, уыдонимæ. Раттут сæм фæрстытæ. Кæцы ран 
лæууынц номдартæн? Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, куыд хуыйны ахæм хъуыдыйады 
уæнг?

Бæрæггæнæн у, предметы æууæлтæ чи æвдисы, хъуыдыйады ахæм фæрссаг 
уæнг.

Предметы æууæлтæ сты: хъæд, хуыз, рæнхъæвæрд, предмет кæй у, кæцы у, цæй 
хай у æ. а. д.

Бæрæггæнæн дзуапп дæтты фæрстытæн: цавæр? цыхуызæн? цалæм? кæй? 
цæй? кæцы? æ. æнд.

4

Дзырдуат:
æгуыдзæг – æнæсæрæн
хуыз дæттынц – ном кæнынц
дыууæ цæды галтæ – цыппар 

галы ифтыгъдæй

15-æм урок
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1. Сыгъдæг зæрдæ йæхи койыл нæ вæййы. (Джыккайты Ш.) 
    Цавæр зæрдæ? – сыгъдæг. Кæй койыл? – йæхи.
2. Хуры тынтæ сау кæнынц – æнхъæлмæ кæс тæрккъæвдамæ.
    Цæй тынтæ? – хуры.
3. Хъуысы ’хсæрдзæнты сæх-сæх сау айнæг къæдзæхтæй. (Калоты Х.)
    Цыхуызæн къæдзæхтæй? – сау.
    Цавæр къæдзæхтæй? – айнæг.
4. Ацы дидинджытæ быдыры æрæмбырд кодтон.
    Кæцы дидинджытæ? – ацы.
    Бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзырдæн фæлæууы арæхдæр йæ разæй.

108-æм фæлтæрæн. 105-æм фæлтæрæны тексты фæстаг абзац рафыссут. Бæрæг- 
гæнæнты бын бахахх кæнут. Зæгъут, цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп 
бæрæггæнæнтæ æмæ предметты цавæр æууæлтæ æвдисынц? Бакæсут текст æнæ 
бæрæггæнæнтæй. Цы бафиппайдтат? 

Бæрæггæнæнтæ æххуыс сты хъуыды аивдæр æмæ ирддæрæй равдисынæн.

109-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут 7 хъуыдыйады 
бæрæггæнæнтимæ. Бæрæггæнæнты бын бахахх кæнут æмæ бацамонут, цавæр ныхасы 
хæйттæй загъд сты, уый.

110-æм фæлтæрæн. Ссарут 105-æм фæлтæрæны тексты антонимтæ æмæ синонимтæ. Ра-
фыссут фразеологион дзырдбæстытæ æмæ сæ синонимтæй баивут. Рафыссут, ахæсгæ 
нысаниуæг кæмæн ис, фондз ахæм дзырды. Ссарут хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ 
æмæ дзы бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

17-æм урок



51

111-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Ссарут дзы бæрæггæнæнтæ. Бахахх сын кæнут сæ 
быны. Цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц? Предметты цавæр миниуджытæ бæрæг 
кæнынц? 

Диссаджы цъиу

Æппæты къаддæр æмæ диссагдæр цъиуы мыггаг у колибри. 
Иуæй-иуты уæз дзы хæццæ кæны дыууæ граммæ. Тынг æнæнцой 
цард кæнынц. Уæлдæфон акробат æмæ диссаджы цæрдæг цъиу коли-
брийы æртыккаг хай сты йæ нуæрттæ, йæ зæрдæ та у йæ риуыдзаг.

Ахуыргæндтæ куыд зæгъынц, афтæмæй колибри сахатмæ 
тæхы цыппор астæй сæдæ фæндзай километры онг. Иуæй-иутæ дзы 
тæхгæ-тæхын секундмæ сæ базыртæ тилынц 200 хатты. Æрвылбон 
дæр колибри фыдæбон кæны хæринаг агурыныл. Хæры сасктæ æмæ 
нуазы дидинджыты дон. Цæмæй бафсæда, уый тыххæй йæ бас-
гарын фæхъæуы дыууæ мин дидинæджы бæрц. Цы бахæры, уый 
вæййы йæ уæзы æрдæджы бæрц.

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

Æмхасæн
Удварны æууæлтæ

112-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы у сæйрагдæр кæстæрты царды?

Ныртæккæйы фæсивæд сты цымыдис, зонындзинæдтæм тырнæг, æмбаргæ. Уымæ 
гæсгæ, семæ дзургæйæ, алы ныхасыл дæр лæмбынæг хъуыды кæнын хъæуы.

Мæ хорз кæстæртæ, алчи дæр ацы зæххыл иунæг хатт цæры, æмæ тырнын хъæуы 
уымæ, цæмæй адæймаг йæ фæстæ ныууадза рæсугъд фæд.

Сымахæн, æрыгæттæн, уæ сæйрагдæр хæс у хорз  
ахуыр кæнын, зонындзинæдтæм тырнын, зондджын 
хистæрты фарны ныхас зæрдæмæ исын. Æз хорз хъуыды 
кæнын, мах, Дур-Дуры астæуккаг скъолайы ногдзаутæ, 
куыд æххуыс кодтам, нæ хъæуы уæззау æмæ тыхст уавæры 
чи уыд, уыцы бинонтæн. Дзотты Лазæр, Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты хъæбатыр, уыд мах хъæуккаг. Нæ къорд 
æппæты фыццаг бацыд уый бинонтæм. Хæдзары куысты-
ты фæкæсынмæ фæзындыстæм, уый куы бамбарын кодтам, 

Дзырдуат:
саск – уырынгон

17-æм урок
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уæд хъæбатыры фыд Алæг йæ цæстытæ доны разылдта, стæй йæ мидбылты бахудт æмæ 
афтæ: «Уæ цæрæнбонтæ бирæ уæнт! Кæй стут, уыдон фæндиаг байрæзут!»

Уыдис рагуалдзæджы хъарм хур бон. Нæ чызджытæ цæугæдонæй бедраты дон 
æрбаскъæфтой æмæ ныхсадтой пъолтæ. Мах, лæппутæ, хæдзары хицауæй ракуырдтам 
халамæрзæнтæ æмæ сагæйттæ æмæ бавнæлдтам цæхæрадоны фароны хæмпæлтæ æмбырд 
кæнынмæ. Иуахæмы ныл нæ районы газет «Сурх Дигорæ» рауагъта, дуне æппæлæн 
ныхæстæ кæм уыд, ахæм уацхъуыд.

Газет куы рацыд, уæд нæм фæдзырдта скъолайы директор Хуыдæлты Илас. Уый нæ 
раппæлыд æмæ, мидбылты худгæйæ, загъта: «Сымах диссаг куы басгуыхтыстут, æмæ йæ 
æз абоны онг куы нæ зыдтон».

Нæ (æнæ) зæрдæхудт фæллойы тыххæй нæ нæ хъæуы разамонджытæ (æнæ) 
рæвдыд никуы ныууагътой. 

Мæхæмæтты Ахуырбег 

къорд – къуар бедра – къибила халамæрзæн – пахса

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цы зæгъы автор фæсивæды тыххæй? Цавæр зонд сын амоны?
 Цы нымайы æрыгæтты сæйрагдæр хæсыл?
 Цавæр хорз хъуыддæгтæ кодтой йе ’мгар лæппутæ æмæ чызджытимæ?
 Сымах та уæ уæгъд рæстæг куыд æрвитут? 

113-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ? Кæцы 
дзырдтимæ баст сты хъуыдыйады æмæ сын цавæр нысаниуæг ис, цы бæрæг кæнынц?

1. Хъæуы хистæр Хæмæт ныхас кæны фæсивæдимæ. 2. Мах, ирон адæм, 
бирæ уарзæм нæ райгуырæн Ирыстон. 3. Къостайы уацмысмæ гæсгæ арæзт ки-
нофильм «Фатимæ» тынг фæцыдис адæмы зæрдæмæ. 4. Не скъолайы къулы га-
зет «Бонвæрнон»-ы редактор Алан скъоладзаутæй райста уацхъуыдтæ. 5. Æхсар, 
нывгæнæг, йæ куыстыты равдыста Ирыстоны æрдз. 6. Фæззæг, адæмы фæллойы 
хыгъдхæссæг, йæ тынджы бацыд.

Æмхасæн у бæрæггæнæны хицæн хуыз, кæддæриддæр загъд вæййы номдарæй. 
Æмхасæн æвдисы, бæрæггæнинаг предмет чи у кæнæ цы у, уый.

Æмхасæн цы хъуыдыйады уæнг фæбæрæг кæны, уымæн арæхдæр фæлæууы йæ 
фæстæ. Зæгъæм: 1. Майор Цæлыччы-фырт фесгуыхт хæсты быдыры. (Цæлыччы-
фырт – æмхасæн, ныхасы хæйттæм гæсгæ у номдар, хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ 
– бæрæггæнæн, бæрæг кæны дзырд майор (чи у?). 2. Горæт Дзæуджыхъæу у 
Ирыстоны столицæ. (Дзæуджыхъæу – æмхасæн, загъд у номдарæй, хъуыдыйады у 
бæрæггæнæн æмæ бæрæг кæны дзырд горæт.)
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Æмхасæнтæ вæййынц æмбарынгæнæн дзырдтимæ дæр (даргъгонд), стæй æнæ 
æмбарынгæнæн дзырдтæй дæр (æнæдаргъгонд). Зæгъæм: 

1. Мах, Ирыстоны спортсментæ, архайдзыстæм Олимпаг хъæзтыты. (Ирысто-
ны спортсментæ – даргъгонд æмхасæн, загъд у номон дзырдбастæй; Ирыстоны 
– æмбарынгæнæн дзырд.) 2. Æз, скъоладзау, уарзын ирон фысджыты уацмыстæ 
кæсын. (Скъоладзау – æнæдаргъгонд æмхасæн). 

Æмхасæны ролы вæййынц иумæйаг номдартæ дæр æмæ сæрмагонд номдартæ 
дæр. Зæгъæм: 1. Йæ фыд Зурапп уыд кæддæр дисæн дзуринаг хорз цуанон. 2. Мах, 
ирон адæм, стыр аргъ кæнæм Къостайæн.

Арæх æмхасæнтæ вæййынц бадзырдон сæрмагонд номдартæ: газетты, журналты, 
чингуыты, кусæндæтты æмæ æндæр ахæмты нæмттæ. Зæгъæм: Журнал «Ногдзау» 
ныммыхуыр кодта скъоладзауты уацмыстæ. Кавказаг повесть «Фатимæ» Къоста 
ныффыста уырыссаг æвзагыл.

114-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, ссарут дзы æмхасæнтæ, бахахх сын 
кæнут сæ быны. Кæцы дзырдты бæрæг кæнынц? Цавæр ныхасы хæйттæ сты 
æмхасæнтæ? Даргъгонд сты æви нæ?

1. Сæрдæй, зымæгæй, // Гуыбыр, тызмæгæй, // Йæ кæрцы мидæг, // Ныхасы бады 
Зæронд Хъуыбады, // Нæ фæндырдзæгъдæг... (Къоста) 2. Фондз уады скодта дæрдтыл 
Цъыллингаты былыстæр цуанон, зæронд Биби. 3. Ирон адæмы стыр ахуыргонд Абайты 
Васо бирæ рæстæг царди æмæ куыста Мæскуыйы. 4. Газет «Рæстдзинад» мыхуыргонд 
цæуы 1923 азæй нырмæ. 5. Бабыз, Дæхцийы ус, архайдта арынджы цур, хæдзары къуы- 
мы. (Гæдиаты Ц.) 6. Номдзыд уырыссаг поэт Лермонтов бирæ уарзта Кавказ. 7. Ныр 
ног мæт бацыдис Дæхцийы хуылфы: йæ фырт Мысост, йæ чызг Сона … (Гæдиаты Ц.) 
8. Къоста йе ’мдзæвгæ «Салдат»-ы равдыста паддзахы рæстæджы æфсæддон службæйы 
зындзинæдтæ.

115-æм фæлтæрæн. 112-æм фæлтæрæны ссарут хъуыдыйæдтæ æмхасæнтимæ. 
Сбæрæг кæнут, æмхасæнтæ дзы цавæр ныхасы хæйттæ сты æмæ кæцы дзырдты 
бæрæг кæнынц. Рафыссут сæ; бæрæггæнинаг дзырдты бын иу хахх бакæнут, 
æмхасæнты бын та – дыууæ хаххы.
Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, бацамонут дзы æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд, сбæрæг кæнут, æмхуызон уæнгтæ хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты.
Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут, къæлæттæ байгом кæнут, афтæмæй; бацамонут уыцы 
дзырдты растфыссынад. Равзарут хъуыдыйад хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

I. Æмхасæн иртæстгонд (ома къæдзыгтæй хицæнгонд) вæййы ахæм уавæрты:
а) бæрæггæнинаг дзырд номивæгæй загъд куы уа, уæд: 1. Мах, æрыгæттæ, рар-

гом кæндзыстæм дунейы сусæгдзинæдтæ. 2. Сымах, Ирыстоны фæсивæд, тырнут 
ахуыры бæрзæндтæм.
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æ) бæрæггæнинаг дзырд сæрмагонд номдарæй загъд куы уа, æмхасæн та – 
иумæйаг номдарæй, уæд: Фаризæт, библиотекæйы кусæг, сарæзта чиныгкæсджыты 
конференци. 

б) æмхасæн даргъгонд куы уа, уæд: 1) Ирон драмон театры актер, Советон 
Цæдисы адæмон артист Тæбæхсæуты Бало, уыд Отеллойы ролы хъазæг дунейы 
артисттæн сæ хуыздæртæй иу. 2) Мæй, стъалыты фыййау, сындæггай фæхъуызы 
хæхты цъуппытыл.

II. Иртæстгонд æмхасæнтæ, цы дзырдтæ бæрæг кæнынц, уыдонимæ æвæрд 
вæййынц иу хауæны формæйы: 1. Мах, ирон адæм, бирæ уарзæм нæ Райгуырæн 
бæстæ. 2. Махмæ, ирон адæммæ, ис бирæ хорз æгъдæуттæ.

III. Æмхасæн иртæстгонд нæ вæййы ахæм уавæрты:
а) бæрæггæнинаг дзырд иумæйаг номдар куы уа, æмхасæн та – сæрмагонд ном-

дар, уæд: Поэт Кочысаты Мухарбег фæмард Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау.
æ) бæрæггæнинаг дзырд разæй куы лæууа, уæд: Кремль лæууы Мæскуы-доны 

былыл.
б) дыкъæдзыгты æвæрд сæрмагонд нæмттæй загъд куы уа, уæд: Фæллойы ветера-

ныл ныффыстой очерк журнал «Мах дуг»-мæ.

116-æм фæлтæрæн. Рафыссут, æрхæцæн нысæнттæ раст æвæргæйæ. Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Ирыстоны стырдæр цæугæдон Терк æппæты рæсугъддæр вæййы сæрды. 2. Хе-
тæгкаты Къоста Иры номдзыддæр поэт йе ’нæмæлгæ чиныг «Ирон фæндыр» мы-
хуыры рауагъта 1899 азы. 3. Сæнайы хох Кавказы хæхты бæрзонддæртæй иу йе ’нусон 
цъититæ хурмæ тавы. 4. Фæхæссон-ма, загътон, уæддæр фæстæмæ мæ иунæджы сæр 
мæ Ирмæ мæ Райгуырæн бæстæм … (Къоста) 5. Цæрай мæ хуыздæр æмбал къласы мæ 
фарсмæ бады. 6. Батальоны командир Сопойы-фырт стыр лæгдзинад равдыста горæт 
Фирин байсыны тохты. (Хъайтыхъты А.) 7. Горæт-хъæбатыр Сталинград фашистон 
æфсæдтæн бæрзæйсæттæн цæф ныккодта. 8. Мах сыхы сывæллæттæ арæх цыдыстæм 
æрыскъæфдзуан.

117-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхасæнтимæ. Бамбарын 
кæнут æмхасæнты арæзт. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты, уый. Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнттæ æвæрыны фæтк.

Кочысаты Розæ, фыццаг ирон сылгоймаг – курдиатджын фыссæг æмæ публицист, 
æдæппæт 22 азы фæцард, æмæ йын кæд бирæ нæ бантыст, уæддæр стъалыйау æрттивы 
ирон литературæйы арвыл. Йæ алы уацмыс нæ, фæлæ йæ алы рæнхъ дæр у цыкурайы 
фæрдыгау. Уымæн æмæ дзы æвæрд ис рæсугъд ирон ныхасы уаг, ирон дзырды тых. 
Уымæн æмæ нæм дзы азты сæрты хъуысы нæ фыдæлты царды хъæр: сæ тухитæ, сæ мæт, 
сæ сагъæс. Фæрнджын æмæ хъомысджын у Кочысаты Розæйы сфæлдыстад, зæрдæ агайы, 
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зонд рæвдауы. Размæ нæм сиды. Ууыл уыдис йæ уды рис, æмæ нын рад-
та йæ цыбыр цард æппæтæй дæр.

Æлборты Барысби, зындгонд ирон ахуыргонд, Розæйы хъæуккаг 
æмæ æмдугон, уыдис йæ уацмысты фыццаг æмбырдгæнæг, сæ 
аргъгæнæг. Розæйы цард æмæ сфæлдыстадыл дæр æппæты фыццаг 
уый ныффыста уац – «Рухсмæ бæлгæйæ».

Кочысаты Розæйы уацмыстæ Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны бирæ 
хæттыты рацыдысты хицæн чингуытæй. Чиныг-альбом «Иры номдзыд 
чызг» бацæттæ кодта Уанеты Владимир. Уый бæстон æмæ биноныгæй 
фембырд кодта фыссæджы сфæлдыстад, цыдæриддæр ыл уацтæ æмæ æмдзæвгæтæ 
фыст æрцыдис, уыдон, æмæ сæ иу чиныджы рауагъта Хуссар Ирыстоны рауагъдад 
«Ирыстон»-ы. Ардæм хаст æрцыдысты Розæйы пьесæтæ «Гæды лæг», «Мæ уарзон- 
дзинад æви мæ фыды ныхас?», йæ уацтæ «Нæ Иры чызджытæм», «Хетæгкаты Къостайы 
мысынæн», йæ пьесæ «Зæхх – ме ’вдисæн, хур – мæ комдзог».

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

Фадатон дзырдтæ. Афоны фадат. Бынаты фадат
Чиныг – зонындзинæдты къæбиц

118-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг мидис.

Адæймаджы бартæн сæ ахъаззагдæр у фæллой. Фæл-
лой кæм уа, уым цард йæ мидбылты худы адæймагмæ. 
Скъоладзауты сæйрагдæр хæс та у ахуыр кæнын, 
æфсармджын æмæ æгъдауджын уæвын.

Фæлæ ныртæккæ бирæты цæсты чиныг нымад 
æрцыд уæлдай дзаумайыл. Нал фидауы кæйдæр æфснайд 
къуымты.

Чиныг – удсыгъдæггæнæн, чиныг – зондамонæг æмæ фæндагамонæг. Нæ зæрдыл-
ма æрлæууын кæнæм, зындгонд уырыссаг фыссæг М. Горький цы загъта чингуыты 
тыххæй, уый: «Цыдæриддæр мæ уды хорзæй ис, уымæй æз хæсджын дæн чингуытæй». 
Пушкин дуэлы мæлæтдзаг цæф куы фæци, нал фервæздзæни, уый куы базыдта, уæд йæ 
уатæй йæ къухæй ацамыдта чингуыты тæрхæгмæ æмæ загъта: «Хæрзбон раут, мæ хæлар 
æмбæлттæ!»

Мах, фæсхæсты азты сывæллæттæ, æндæр цæстæй кастыстæм чиныгмæ. Мах нæ 
былыцъæрттæ хордтам уыцы чиныгыстæм дунейы исты ног чиныг бакæсыны тыххæй.

Чиныджы кой афтæ бирæ уымæн кæнын, æмæ мæ уырны, кæстæртæ чиныгмæ 
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се ’ргом куы раздахиккой, чиныджы рухс къæсæртыл куы бахизиккой чиныджы рухс 
галуанмæ, уæд сæ уый раст фæндагыл слæууын кæнид.

Кæддæр Ф. Достоевский фыста: «Дуне фервæзын кæндзæн рæсугъддзинад». 
Фæлæ мæнмæ афтæ кæсы, цыма чиныг раздахдзæн цардмæ, йæ фæндагæй æнæбары чи 
фæиртæсти, уыцы кæстæрты. Чиныгæй цардхъомдæр фæрæз нæй ныры дуджы нæ цар-
ды зынты ныхмæ тох кæнынæн.

Хуыгаты Сергей 

Дзуапп ратт фæрстытæн
 Цы зæгъынц номдзыд адæм чиныджы тыххæй? 
 Ссарут тексты æмбисонд. Бамбарын ын кæнут йæ хъуыды.
 Цы у скъоладзауты сæйрагдæр хæс?
 Цавæр бынат ахсы чиныг адæймаджы царды? Дæнцæгтæ æрхæссут текстæй.
 Радзурут, ныртæккæ цы чиныг кæсут, уый тыххæй. 

119-æм фæлтæрæн. Рафыссут 118-æм фæлтæрæнæй бæрæггонд дзырдтæ, цы 
дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. Сæ акомкоммæ сын ныффыссут сæ фæрстытæ æмæ, 
архайды цавæр æууæл æвдисынц, уый. Скæнут хатдзæг. 

Х у ы з æ г :  худы (кæм?) – уым (æвдисы архайды бынат).

Архайд кæд, кæм, куыд æмæ цæмæн цæуы, уый æвдисæг хъуыдыйады фæрссаг 
уæнгтæ хуыйнынц фадатон дзырдтæ.

З æ г ъ æ м :  1. Райсомæй суадон тынг уазал куы уа, уæд рæстæг хорз уыдзæн.
Уазал куы уа кæд? – райсомæй (афон)
2. Адæм бирæ низтæ сдзæбæх кæныны тыххæй пайда кæнынц нурыйæ. Пайда 

кæнынц цæй тыххæй? – сдзæбæх кæныны тыххæй (нысан)
3. Бæх сæргуыбырæй куы фæхизы, уæддæр йæ алыварс алцыдæр уыны.
Фæхизы куыдæй? – сæргуыбырæй (архайды хуыз)
4. Кæрчытæ рыджы кæнæ змисы фæбæгъдулæг кæнынц уарыны размæ.
Фæбæгъдулæг кæнынц кæм? – рыджы кæнæ змисы (бынат)
5. Ныззарыд цъиу йæ зарæг, фырцинæй зары уый. (Гæдиаты Ц.)
Зары цæмæн? – фырцинæй (æфсон)
Фадатон дзырдтæ хауынц зæгъинаджы къордмæ. Фæрсдзырдтæй загъд фадатон 

дзырдтæ зæгъинагимæ баст вæййынц æфтыдады руаджы. 

З æ г ъ æ м :  зæрдиагæй кусын – куыдæй кусын? – дæлбар дзырд (фадатон дзырд) 
зæрдиагæй ивгæ нæ кæны. Сæйраг дзырдимæ (зæгъинагимæ) баст у хъуыды æмæ 
интонацийæ.
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Æндæр ныхасы хæйттæй загъд фадатон дзырдтæ зæгъинагимæ баст вæййынц 
æмарæзты руаджы. 

З æ г ъ æ м :  быдыры кусы – кæм кусы? Номдарæй загъд фадатон дзырд быдыры 
æвæрд у гуырынон хауæны.

120-æм фæлтæрæн. Ссарут 118-æм фæлтæрæны тексты фадатон дзырдтæ. Рафыссут сæ, 
цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ. Бамбарын 
кæнут, фадатон дзырдтæ зæгъинагимæ куыд баст сты, уый.

121-аг фæлтæрæн. 1. Ссарут 118-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйад тиреимæ. Бам-
барын кæнут тирейы æвæрд. 
2. Ссарут 118-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ æмхасæнтимæ, бацамонут дзы 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Цавæр ныхасы хæйтты æмбарын кæнынц æмхасæнтæ? 
3. Бацамонут дзырдты растфыссынад: загъта, мæлæтдзаг, азтæ, сывæллæттæ, 
æмбæлттæ, былыцъæрттæ. 
4. Цавæр дзырд æмбæлы тексты æппæты арæхдæр? Цæмæн? Цавæр хауæнты ис 
уыцы дзырд? Цавæр хъуыдыйады уæнг у алы хъуыдыйады дæр? Æрхъуыды кæнут, 
ацы дзырдимæ, фадатон дзырд кæм уа, ахæм хъуыдыйад.

122-аг фæлтæрæн. Рафыссут скъуыддзаг Дзаттиаты Тотырбеджы роман «Хæххон 
стъалы»-йæ. Ссарут дзы, архайды афон чи æвдисы, ахæм дзырдтæ. Рафыссут сæ, цы 
дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. Сæ фæрстытæ сын æвæрут къæлæтты. Сбæрæг кæнут, 
цавæр ныхасы хæйттæ сты афон æвдисæг дзырдтæ, уый.

Дыккаг бон Къостайыл æрцыди, цæрæнбонтæм кæй нал ферох кодтаид, ахæм 
бæллæхтæ. Фæвæййы царды ахæм цаутæ, адæймаг æдзух йæ зæрдыл кæй фæдары. 
Афтæ рауади уыцы сæрдыгон бон дæр.

Ахуыры аз фæци, æмæ скъоладзауты рауагътой улæфынмæ. Къоста фæци дыккаг 
кълас, æмæ ууыл афтæ тынг нæ цин кодта, зæрдæ агайдта æндæр хъуыды: Иуанейæ йæ 
маст æмæ йе ’мбæлтты маст куыд райса, уый. 

 Дзырд «рауагътой» ракæнут фонетикон æвзæрст.

Афоны фадат æвдисы архайдæн йæ афон æмæ дзуапп дæтты фæрстытæн: кæд? 
кæдæй? кæдмæ? цас рæстæг? кæдæй ардæм?

Афоны фадат арæхдæр загъд вæййы фæрсдзырдтæй, номдартæй (кæнæ иунæгæй, 
кæнæ нымæцонтимæ), номивджытæй фæсæвæрдтимæ æ. æнд.

1. Абон цы уынай, уымæй цард нæй. (Æмбисонд) Уынай кæд? – абон 
(Фæрсдзырд) 

2. Алцыдæр йæ афоныл хорз у. (Æмбисонд) Хорз у кæд? – афоныл (Номдар) 
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3. Иу рæстæг цалдæр куысты кæнæн нæй. (Нымæцон номдаримæ.)
4. Дæхи разæй уазæджы кой бакæн. (Æмбисонд) (Номивæг фæсæвæрдимæ.)

123-аг фæлтæрæн. Бакæсут «Хæххон стъалы»-йæ скъуыддзаг. Ссарут дзы архайды бы-
нат æвдисæг дзырдтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ сты архайды бынат 
æвдисæг дзырдтæ.

Елызбарты гæвзыкк хæдзар гуымирытæ амад у айнæг къæдзæхы дурæй. Нары 
хъæуы уымæй уæлдæр æмæ бæрзонддæр хæдзар нæй. Фæдисонтæ бафæлладысты æмæ, 
гом дуары рухс куы ауыдтой, уæд фæцырддæр сты. Рухс кæцæй калди, уыцы хæдзармæ 
разæй бацыди Чендзе.

Сæгæйдзаг хæдзары астæу къонайы сæрмæ ауыгъд цырагъдарæныл къæр-къæр 
кодтой нæзыхъæд цырагъы къæцæлтæ. Æндæр хуыздæр рухс та кæцы хæххон хæдзары 
уыди? Къонайы сæрмæ рæхысыл ауыгъд уыди къаннæг цуайнаг æмæ йæ быны къæр-
къæр кодтой хус пыхсытæ. 

 Фыццаг хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.
 Рагон мæгуыр хæххон хæдзары нывтæ уæ цæстытыл кæцы дзырдты руаджы ауа-

дысты?

Бынаты фадат æвдисы архайдæн йæ бынат æмæ дзуапп дæтты фæрстытæн: 
кæм? кæцæй? цæм? кæдæм? кæцырдыгæй? æ. а. д.

Бынаты фадат загъд вæййы фæрсдзырдтæй, номдартæй æмæ æндæр ныхасы 
хæйттæ фæсæвæрдтимæ.

З æ г ъ æ м :  1. Хъæуæй хъæуы ’хсæн дæр хицæн æгъдау ис. (Æмбисонд) Æгъдау 
ис кæм? – Хъæуæй хъæуы ’хсæн. (номдар фæсæвæрдимæ).

2. Кæй уæрдоны бадай, уый зарæг кæн. (Æмбисонд) Бадай кæм? – уæрдоны 
(номдар).

3. Цырдæм у дæ фæндаг, цырдæм – дæ рындз? (Æмбисонд) Фæндаг у 
кæцырдæм? – цырдæм (фæрсдзырд).

124-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ ныффыссут, архайды афон æмæ бынат чи æвдисы, 
ахæм дзырдбæстытæ. Дзырдбæстыты бахахх кæнут архайды бынат æмæ афон æвдисæг 
дзырдтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты. Дзырдбæстытимæ æрхъуыды 
кæнут хъуыдыйæдтæ.

сæгæйдзаг – хъуæцдзуд

19-æм урок
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125-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ æмæ дзы бахахх кæнут архайды афон æмæ 
бынатæвдисæг дзырдты бын. Рафыссут сæ, цы зæгъинæгтимæ баст сты, уыдонимæ, æмæ 
сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты.

Х у ы з æ г :  Арс иуæрдæм кафыди, йæ лæппынтæ – иннæрдæм.
кафыди иуæрдæм (фæрсдзырд).

1. Арс иуæрдæм кафыди, йæ лæппынтæ – иннæрдæм.
2. Уæрммæ дон куы хъара, уæд фæллой сæфт у.
3. Цæрынæй хæрынмæ хæдзар-хæдзар фæкодта æмæ æдзарæй баззад.
4. Иунæгæй куывды бадын дæр зын у.
5. Адæм кæцырдæм симой, ды дæр уыцырдæм сим.
6. Йæ боны чи нæ фæуа, уый сæдæ боны нæ комы.
7. Хуымгæнæг йæ хуыздæр гал фæстаг ауæдзы ифтындзы.

    

Фадатон дзырдтæ. Архайды хуызы фадат. Æфсоны фадат. 
Нысаны фадат

Нæ истори, нæ рагфыдæлтæ

126-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цæмæй бæрæг у, автор фыдæлтыккон царды кой кæй 
кæны, уый?

Æрхыхъæу ис хъæдрæбын, цъæх нæууыл, Хъарадзауты зæххыл. Æрхыхъæуы 
цæрджытæ нымад сты сау адæмыл, Хъарадзауты кæвдæсæрдтыл. 3. Хъæу цардис са-
быр, æнæмæтæй. Афæдзæй-афæдзмæ-иу бакуыстой хор, стæй-иу радтой Хъарадзаутæн 

19-æм урок
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сæ хай. 5. Ногæй та-иу бакуыстой хор Хъарадзаутæн сæ хъалон раттыны тыххæй. 
Бафæлладысты адæм хъалон фидынæй. Афтæмæй æрвыстой сæ царды бонтæ.

Æрхыхъæуы уыдис иу хъæуыхицау æмæ къуылых писыр.
Æрхыхъæумæ афтæ кастис, цыма уыдонæй стырдæр хъæу никуы ис, стæй уыдон 

писыр æмæ хъæуыхицауæй уæлдæр хицæуттæ уæвгæ дæр нæ вæййы.
Æрхыхъæуы цардис æдæппæт æртиссæдз хæдзары. Уыдис сæм къæнцылар, уыцы 

къæнцылары ауыгъд уыди телефон, фæлæ йæм хъæуыхицау æмæ писыр йеддæмæ ничи 
уæндыди. Тарстысты адæм телефоны тыххæй алыхуызон ныхæстæй: «Уым хæйрæг бады, 
æндæра дзæнгæрæг чи ныццæгъды».

13. Хъæуы адæм барæй нæ хастой сæ хъаст къæнцыларæй æддæдæр – 
худинагæй тарстысты.

14. Æндæр хъæумæ дæсны бафæрсыны тыххæй дæр нæ цыдысты. Сæхи дæснытæ 
номдзыд уыдысты. Æфсæрмæй чындз дæр нæ хастой æндæр хъæуæй. Сæхи чызджытæй 
хуыздæр никуы уыдис. Афтæ æнæсагъæс, æнæмæтæй изæрты бадтысты зæрæдтæ ныха-
сы. Æрхыхъæу хуыздæр цард нæ федтой æмæ тынг бузныг уыдысты сæ цардæй.

Хъазт, кафт æмæ-иу зардæй хъæу никуы цух кодта. Фæсивæд-иу кафыдысты 
бæрæгбонты – фæсхъæу, нæууыл, суанг райсомæй изæрмæ. Æрвыстой минæвæрттæ, куырд-
той устытæ æмæ цардысты сæ фыдæлты цардæй.

Фæрнион Къостамæ гæсгæ

 Кæм æрбынат кодта Æрхыхъæу?
 Цавæр адæм дзы царди? Куыд цардысты?
 Сæ уавæр уæ зæрдæмæ цæуы? Цæуылнæ?
 Куыд уæм кæсы, амондджын сты Æрхыхъæуы цæрджытæ? Сæхимæ гæсгæ та? 

Цæмæн?

127-æм фæлтæрæн. 126-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут æртыккаг хъуыдыйад, ссарут 
дзы архайды æууæлтæ æвдисæг дзырдтæ. Раттут сæм фæрстытæ. Сбæрæг кæнут, архайды 
цавæр æууæлтæ æвдисынц, уый. Цавæр ныхасы хæйттæй конд сты?

Д з у а п п  д æ т т у т  х у ы з æ г м æ  г æ с г æ :
1. Архайды æууæлтæ æвдисынц ахæм дзырдтæ …
2. Дзуапп дæттынц фæрстытæн …
3. Æвдисынц архайды ахæм æууæлтæ ...
4. Конд сты ахæм ныхасы хæйттæй …
5. Ахæм фадатон дзырдтæ хуыйнынц …

Архайды хуызы фадат æвдисы, архайд куыд фæцæуы, уый æмæ дзуапп дæтты 
фæрстытæн куыд? куыдæй? кæйау? цæйау? цы хуызы?

Архайды хуызы фадатон дзырд загъд вæййы:

хæйрæг – сайтан
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1) фæрсдзырдæй: Зары дон, зæллангæй зары, æз æдзынæг æм кæсын. (Калоты 
Х.) Кæсын (куыд?) æдзынæг (фæрсдзырд);

2) номдарæй: 1. Ныр та йæ царды тын нывæнды дзæбæхæй алчи хурау хъазгæ. 
(Калоты Х.) Нывæнды (цæйау?) хурау (хуызæнон хауæны номдар);

3) номдарæй фæсæвæрдимæ: Халамæрзæны хуызæн йæхимæ ссивы. 
(Æмбисонд). Ссивы (цæйау?) халамæрзæны хуызæн (номдар фæсæвæрдимæ);

4) фæрссагмийæ: Даргъ зымæг ивгæйæ, хъазгæ, æрттивгæйæ ралæууыд бон. (Гу-
луты А. ) Ралæууыд (куыдæй?) ивгæйæ, æрттивгæйæ (фæрсагмитæ);

5) фæрссагмион здæхтæй: Лæппу æнцад бадти, рудзынгмæ æдзынæг кæсгæйæ. 
Бадти (куыдæй?) рудзынгмæ æдзынæг кæсгæйæ (фæрссагмион здæхт);

6) номивæгæй: Дæуау æз дæр бæлæстæ бахсæстон. Бахсæстон (кæйау?) дæуау 
(номивæг);

7) номивæг фæсæвæрдимæ: Мах хуызæн мардмæ нæ цæуынц æндæр рæтты. (Къо-
ста) Нæ цæуынц (кæйау?) мах хуызæн (номивæг æмæ фæсæвæрд).

128-æм фæлтæрæн. 126-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут æртындæсæм хъуыдыйад, сса-
рут дзы, архайд цæй æфсонæй цæуы, уый æвдисæг дзырдтæ. Раттут сæм фæрстытæ. 
Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты.

Д з у а п п  д æ т т у т  х у ы з æ г м æ  г æ с г æ :
1. Архайды æфсон æвдисы дзырд …
2. Дзуапп дæттынц фарстæн …
3. Ныхасы хæйттæм гæсгæ сты: …

Æфсоны фадат æвдисы, архайд цæмæн, цы ’фсонæй цæуы, уый æмæ дзуапп 
дæтты фæрстытæн цæмæн? цæй тыххæй? 

Æфсоны фадат загъд вæййы: æфсоны фадаты фæрсдзырдтæ, номдартæ иртæстон 
хауæны, сæрмагонд ныхасы хæйттæ фæсæвæрдтæ тыххæй, фыдæй, фæдыл æмæ 
гæсгæ-имæ.

1) фæрсдзырдæй: Рагацау дæм барæй бадзырдтон. Бадзырдтон (цæмæн?) барæй 
(фæрсдзырд);

2) номдарæй: Ныззарыд цъиу йæ зарæг, фырцинæй зары уый. (Гæдиа- 
ты Ц.) Зары (цæмæн?) фырцинæй (номдар); 

3) номдар фæсæвæрдимæ: Ахæсты зæрдæ дæр хуры руаджы барухс и цинæй 
дзæбæхдæр, хуыздæр. (Гæдиаты Ц.) Барухс и (цæй руаджы?) хуры руаджы (ном-
дар хур æмæ фæсæвæрд руаджы).

129-æм фæлтæрæн. 126-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут фæндзæм хъуыдыйад, ссарут 
дзы архайды нысан æвдисæг дзырдтæ. Цавæр фарстæн дæттынц дзуапп? Цавæр ныхасы 
хæйттæй загъд сты?
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Д з у а п п  д æ т т у т  х у ы з æ г м æ  г æ с г æ :

1. Архайды нысан æвдисы дзырд … 
2. Дзуапп дæтты фарстæн …
3. Ныхасы хæйттæм гæсгæ у …

Нысаны фадат æвдисы, архайд цæмæн, цы хъуыддаджы тыххæй, цы нысанæн 
хъæуы, уый æмæ дзуапп дæтты фæрстытæн: цæмæн? цæй тыххæй? цæмæ?

Нысаны фадат загъд вæййы:
1) мивдисæджы инфинитивон формæйæ: Алы сывæллон дæр скъоламæ 

цæуы зонындзинæдтæ райсынмæ. Цæуы (цæмæн?) зонындзинæдтæ райсынмæ 
(мивдисæгон дзырдбаст);

2) номдарæй: Зæрдæхъæлдзæгæн тæрхæттæ кодта, æмæ фыдæнæн, йæ цыхт нæ 
хордта. (Къоста) Тæрхæттæ кодта (цæмæн?) зæрдæхъæлдзæгæн (номдар);

3) номдарæй фæсæвæрдимæ: Бæлас гуыппы тыххæй ма кал. (Æмбисонд) Ма 
кал (цæй тыххæй?) гуыппы тыххæй (номдар фæсæвæрдимæ).

130-æм фæлтæрæн. 126-æм фæлтæрæны тексты ссарут архайды хуызы, æфсоны æмæ 
нысаны фадатон дзырдтæ æмæ сæ рафыссут, цы зæгъинæгтимæ баст сты, уыдонимæ. 
Сæ фæрстытæ сын æвæрут къæлæтты. Сбæрæг кæнут, цавæр фадатон дзырдтæ сты 
æмæ цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, уый.

131-аг фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдты фадатон дзырдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ 
хуыз. Рафыссут сæ ахæм фæткыл: 1) бынаты; 2) афоны; 3) архайды хуызы; 4) æфсоны; 
5) нысаны фадатон дзырдтæ. 

1. Арв нæры … Мигътæ фæлидзынц хуры æндзæвдæй. (Гæдиаты Ц.) 2. Мæй са-
быргай гæды бæлæсты цъуппытæй йæ был сдардта. (Цæгæрæты М.) 3. Мæйрухсы 
нарæг уадздзæгтæ зыр-зыр кодтой Мамсыры къæхты бын. (Цæгæрæты М.) 4. Мыг-
гагæн, дам, сæ раластой нартхæрттæ. 5. Мамсыр ныртæккæ ныхас иннæрдæм кæй 
аздахдзæн, ууыл махæй дызæрдыг ничи кодта. (Цæгæрæты М.) 

 Бæрæггонд дзырдты растфыссынад бамбарын кæнут.

132-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафыссут æй. Ссарут дзы фада-
тон дзырдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз æмæ, цавæр ныхасы хæйттæй конд сты, уый. 

Арв нæры…

Арвы æрттывдæй дуне фæхъусау,
Фестъæлфы бæстæ арвы гæрæхтæй.
Уалдзыгон халсар райхъал и буцау,
Цардыхосдæттæг уарыны ’ртæхтæй.
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Арв нæры …
Уарын фæрсудзгæ къултыл фæхъуызы,
Уарын пырхгæнгæ комыл фæсиры.
Уалдзыгон халсар хæхты хъæбысы
Уарыны ’ртæхтæ дойныйау цъиры.

   Гæдиаты Цомахъ

 Бæрæггонд дзырд ракæнут фонетикон æвзæрст.

133-аг фæлтæрæн. Бакæсут радзырдæй скъуыддзаг. Рафыссут æй, стъæлфыты бæсты 
хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Ссарут дзы фадатон дзырдтæ, бахахх сын кæнут сæ быны, 
сæ фæстæ сын къæлæтты ныффыссут сæ хуыз æмæ цавæр ныхасы хæйттæй конд сты, уый.

Фæстаг æхсæв

Хурыл дæр ма мигъы къæм абады, – хуымæтæджы-иу нæ дзырдтой нæ рагон 
фыдæлтæ. Дунейы хæр…тæй ма иу хорздзинад нæ фаг кодта Зæрондхъæуæн. Лидзгæ 
дæр уый ты…æй ракодтой. Цæвиттон, кæ…æр хъæуы астæуты, футтытæгæнгæ, 
йæ уылæнтæй хъазгæ згъордта фыдуаг хæ…он дон. Фæлæ иу сæрд, цыма йæ хур 
йæхимæ систа, кæнæ зæ…ы скъуыды аирвæ…т, уый хуызæн бахуыскъ. Бирæ ма йæм 
фенхъæлмæ кастысты хъæуы цæрджытæ, бирæ ма йын фæцагуырдтой хъæды къохы йæ 
фæд. Нал фæзынд, нал æфсæста йæ донæй адæмы. 

Йæ зæронд цæрæнтæ ныууадзыныл не сразы æрмæстдæр Бæройты Гайти, Нуцайы 
лæг. Дон та искуы хъæумæ йæ зæронд цæуæнтыл кæй æрцæудзæн, ууыл йæ зæрдæ 
дардта. Стæй, раст зæгъын хъæуы, уый доны сæр уый бæрц ницæмæн хъуыд. Иннæ 
хæдзæр … æй хъауджыдæр йæ цæхæрадоны дыууæ æнгуз бæласы бын хæрдмæ абухта 
рæсуг суадон.

Цæгæраты Максим

 Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Сбæрæг кæнут, 
цавæр ныхасы хæйттæй конд сты хъуыдыйады уæнгтæ.



64

Иувæрсыг хъуыдыйæдты дыууæ къорды
Удварны æууæлтæ

134-æм фæлтæрæн. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ, ссарут 
дзы хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ æмæ сын сæ быны бахахх кæнут. Зæгъут: æппæт 
хъуыдыйæдты ис сæйрат дæр æмæ зæгъинаг дæр? Æппæт хъуыдыйæдтæ дæр æххæст 
хъуыды æвдисынц? Сæ кондмæ гæсгæ цавæр хъуыдыйæдтæ сты?

1. Æвзæр нæу, афонтæй, æрдзы, иу дæр.
2. Сыфтæртæ, бæласы, æрызгъæлдысты, кæрдо.
3. Быдырæй, хъæдмæ, митæмбæрзт, бахызтæн.
4. Æрбауазал кодта, уайтагъд, чысыл фæстæдæр.
5. Рæсугъд, бынат, диссаджы.

135-æм фæлтæрæн. Схемæмæ гæсгæ 134-æм фæлтæрæнæй скæнут хатдзæгтæ.

хуымæтæг хъуыдыйад

 дыууæ сæйраг уæнгимæ    иу сæйраг уæнгимæ

          зæгъинагимæ       сæйратимæ

Хуымæтæг хъуыдыйæдтæ вæййынц дыууæ сæйраг уæнгимæ кæнæ иу сæйраг 
уæнгимæ. Дыууæ сæйраг уæнджы цы хъуыдыйады ис, уый хуыйны дывæрсыг  
хъуыдыйад. Зæрдæ зонды нæ фæрсы. (Коцойты А.) Сонт зæрдæ сæттаг у. 
(Брытъиаты Е.)

Иу сæйраг уæнг цы хъуыдыйады ис, уый хуыйны иувæрсыг хъуыдыйад. 
Сабыргай сбон ис. Уары. 
Уалдзæг. Диссаджы цъæхдзыкку уалдзæг!

136-æм фæлтæрæн. Рафыссут: раздæр иувæрсыг хъуыдыйæдтæ зæгъинæгтимæ, уый 
фæстæ та – сæйрæттимæ. Сæйраг уæнгты бын бахахх кæнут. Дывæрсыг хъуыдыйæдтæ рав-
зарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

1. Сывæллоны мæстæй куы марай, уæд мæстыгæр кæны. (Æмбисонд) 2. Уарзон 
хъæбулæн дæр хъулон митæ нæ хъæуы. (Æмбисонд) 3. 1941 аз. 22 июнь. Хуыцаубон. 
Хурхæтæны тæккæ даргъдæр бон. Райдыдта Фыдыбæстæйы Стыр хæст. 4. Зæрдæ 
сбуц кæнынæн бирæ нæ хъæуы. (Гуыцмæзты А.) 5. Зæрдæйы фæндоны ныхмæ зын 
тохгæнæн у. (Хацырты С.) 6. Сæрдыгон райсом. Гомсæрæй бады Цæрæг Дæлбылы 
хъæргæнæг доны фарсмæ. (Цæгæрæты М.) 

20-æм урок
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137-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, сæйраг 
уæнгты бын бахахх кæнут. Бамбарын кæнут уæ дзуæппытæ.

Дыккаг бон Мæсчъыхъæумæ фæраст дæн.
Зын фæндаджы фæстæ мæ размæ байгом диссаджы 

хæххон æрдз.
Хъæуы фæйнæфарс, бæрзонд айнæг хæхты цъуп-

пыл, лæууыди дыууæ рагон мæсыджы. Уæлдæр, хъæуы 
сæрмæ, нарæг къахвæндаг кæуылты цыд, уырдыгæй  
суанг айнæджы рагъмæ схылди цъæх-цъæхид нæзы хъæд. 
Хъæды сæрмæ тæмæнтæ калдтой копрадзхуыз цъититæ. 
Хъæуы бынты, фынккалгæ, уади цъитидон.

Комы нарæгæй бахызтæн. Диссагмæ кæсæгау кастæн 
мæ алывæрстæм. Хъæумæ хæстæг доны был æрбадтæн. 
Мæхи ауазал кодтон.

«Ныр хъæумæ дард нал у. Хæццæ кæндзынæн», – 
загътон мæхинымæр.

Хидмæ бахæццæ дæн. Чысыл раздæр цы хæдзармæ 
кастæн, уый бынтон хæстæг у ардæм. Мæхи уыцырдæм 
систон. Хæдзары дуармæ нæма схæццæ дæн, афтæ 
кулдуарæй рахызт ныллæг, къæсхуыртæ лæг. 

Салам ын радтон.
«Цы хур, цы къæвда æрбахаста дæ хуызæн дзæбæх лæджы Мæсчъыхъæумæ?» – ба-

фарста уый.
«Иу чысыл хъуыддаджы фæдыл … Æмæ фæсмон кæнын, нырмæ уæм кæй ни-

куы æрбафтыдтæн, ууыл. Диссаджы рæсугъд ран. Æхсæрдзæнтæ … . Дидинæгджын 
сæрвæттæ  … . Сыгъдæг уæлдæф …». 

«Акæс-ма, мидæмæ дæр дын нæ загътон … Табуафси, мидæмæ … Мæ дуарæй 
аздæхгæ дæ чи фена, уый цы зæгъдзæн? Худинаг мæ куы кæныс».

Цæгæраты Максиммæ гæсгæ

 Хæххон æрдзы рæсугъддзинад куыд равдыста фыссæг? 
 Æрдзон нывтæй тынгдæр цы бафтыдта дисы авторы?
 Бакæсут, хæдзары хицауы тыххæй тексты цы загъд ис, уый. Ирон адæмы цавæр 

хуыздæр миниуæгæй хайджын у хохаг лæг?

I. Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ дих кæнынц дыууæ къордыл: сæ иуты сæйраг уæнгтæй 
вæййы æрмæст зæгъинаг, иннæты та – æрмæст сæйрат. Æрмæст зæгъинаг кæм ис, 
ахæм иувæрсыг хъуыдыйæдтæ хуыйнынц мивдисæгон, æрмæст сæйрат кæм ис, уы-
дон та номон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ.

5

20-æм урок

сæрвæт – хезнæ

Дзырдуат:
айнæг – къæдзæх
копрадзхуыз – цъæх
фæрсаг кæнын – хъырнын
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З æ г ъ æ м :  1. Цæй, дæ фæндырæй æрцамон. (Калоты Х.)
Хорзы агурын æмбалæн. (Калоты Х.)
Ацы иувæрсыг хъуыдыйæдты сæйраг уæнгтæй ис æрмæст зæгъинаг.
2. Тар æхсæв …  Хъæу … Фæллад уынæр ма хъуысы. (Калоты Х.)
Ацы иувæрсыг хъуыдыйæдты сæйраг уæнгтæй ис æрмæст сæйрат.
II. Дывæрсыг хъуыдыйæдты хуызæн, иувæрсыг хъуыдыйæдтæ дæр вæййынц цы-

быр æмæ даргъ.
З æ г ъ æ м :  1. Бахсæв и. – Хæхбæсты бахсæв и. Æрталынг. Хъæуы сабыргай 

æрталынг.

2. Изæр. Рæсугъд изæр. 
Райсом. Диссаджы фæззыгон райсом. 

138-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Раргом сын кæнут сæ хъуыды æмæ сын 
сбæлвырд кæнут сæ иумæйаг темæ. Рафыссут сæ, бахахх дзы кæнут сæйраг уæнгтæ. 
Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ фæбæрæг кæнут. Ссарут сæм синонимон æмбисæндтæ. Уырыссаг 
æмбисæндтæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæнут. 

1. Хæддзу уазæгæн кад нæй. 2. Уазæг нæртон лæгмæ цæуы. 3. Кæдæй-уæдæй! Куыд 
ма нæм фæрæдыдтæ? 4. Хорз уазæг йæ фысымæй хъаст нæ хæссы. 5. Уæ къæсæртæ 
уын фæсастон? 6. Уазæг фысымы бар у. 7. Кæрдзын-фысым мын фæу. 8. Уазæгуарзæг 
хæдзар амондджын вæййы. 9. Мæ фыдгулы хæдзармæ ма уазæг ма ’рцæуа. 10. Хо-
роший гость – хозяину в поч т. 11. Погасил невзначай свечу – жди гостей. 12. Гость 
хозяину не указчик. 13. Как молодой месяц покажется, да опять и спрячется. 14. Добро-
му гостю хозяин рад.

139-æм фæлтæрæн. Спайда кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдтæй æмæ ныффыссут цыбыр со-
чинени, уазæджы бабуц кæнынæн сымах бинонтæм та цавæр æгъдæуттæ ис, уый тыххæй. 
Сæргондæн ын райсут 138-æм фæлтæрæны 2-аг æмбисонд.

 

Бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
Райгуырæн зæххы ад

140-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. 

Ацы хабар раджы уыди – мæ сабибонты заман.
Иу фæззыгон бон мын мæ мады хо балæвар кодта хуызджын ахорæнтæ. Стæй урс-

урсид гæххæттытæ – тынг бирæ! Æмæ мын за…та: «Арыхъхъы рæ…тæ ныр сæ тæккæ 

21-аг урок
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рæсугъдæй сты. Цу, мæ нывгæнæг хæрæфырт, æмæ сын 
сæ ны…тæ сараз». Æз цингæнгæ Арыхъхъы рæ…тыл 
балæууыдтæн. Цымыдисæй кæсын æрдзы рæсугъд ны…
тæм: сырх тæгæр бæлæстæм, сызгъæрин къуыбыртæм, бур-
бын къахвæндæгтæм.

Уайтагъд ныв кæнын райдыдтон. Тæгæр бæлæстæ, 
къуыбыртæ, къахвæндæгтæ разындысты урс гæххæттыл. 
«Тагъддæр, тагъддæр ныв кæн!» – дзурын мæхицæн, 
уымæн æмæ тæссаг у уарынæй!

Æцæгæйдæр ма: арв æрбахгæдта тар ми…тæй. Æмæ 
дзурын арвмæ: «Арв! Ма рауар. Ныв кæнын мæ ба-
уадз». Фæлæ нæй! Нæ мæм хъусы. Нæры. Уынæргъы. 
Стæй уарын райдыдта. Æмæ мын мæ ныв … æрæхсадта … 
«Æвæццæгæн, арвы зæрдæмæ нæ фæцыд мæ ныв», – ахъуы- 
ды кодтон мæхинымæр æмæ цæмæдæр гæсгæ мæ зæрдæ 
суынгæг.

Чеджемты Геор 

Дзуапп раттут фæрстытæн 
 Цы балæвар кодта мады хо йæ хæрæфыртæн? Цæмæн?
 Цы йын загъта, лæвар дæтгæйæ?
 Арыхъхъы рæгътæ сæ тæккæ рæсугъдæй кæд вæййынц?
 Цы сныв кодта лæппу? 
 Цы ахъуыды кодта нывгæнæг, къæвда йын йæ куыст куы æрæхсадта, уæд? 

Цæмæн?
 Сымахæн та æрдзы нывтæй уæ зæрдæмæ тынгдæр кæцы цæуы? 
 Нывгæнджытæ куы уаиккат, уæд сæ цавæр ахорæнтæй сфæлгонц кæниккат? 

Цæмæн? 

141-аг фæлтæрæн. 

1. Рафыссут 140-æм фæлтæрæны текст, стъæлфыты бæсты хъæугæ дамгъæтæ 
æвæргæйæ.

2. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд тексты.  
4. Дыккаг хъуыдыйад равзарут синтаксисон æгъдауæй. 
5. Бæрæггонд хъуыдыйæдты ссарут сæйраг уæнг – зæгъинаг æмæ сбæрæг кæнут, 

кæуыл æмæ цæуыл цæуы дзырд, хъуыдыйæдты? 

I. Бæлвырдцæсгомон хуыйнынц ахæм иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, кæцыты сæйраг 
уæнг – зæгъинаг загъд вæййы мивдисæджы 1-аг кæнæ 2-аг цæсгомы формæтæй.

Дзырдуат:
Арыхъхъ – Заманхъулы 
                    рæгътæ
тæгæр – бæласы мыггаг

21-аг урок
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З æ г ъ æ м :  Уалдзæгдзæуæн цъæх фæндагыл
Дæ размæ рацыдтæн. (Чеджемты Г.)
Дзæуджыхъæумæ схæццæ уыдзыстæм райсомæй аст сахатыл.
Æнхъæлмæ кæсæм уазджыты ’рбацыдмæ.
Сывæллæттæм уæ цæст дарут.

II. Мивдисджыты 1-аг æмæ 2-аг цæсгæмтты кæрæттæ бæлвырдæй амонынц 
архайæгмæ. Ахæм хъуыдыйæдты сæвæрæн вæййы сæйрат – 1-аг æмæ 2-аг цæсгомы 
номивджытæ (æз, ды, мах, сымах). Бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдты 
сæйраты сæр нæ хъæуы, уымæн æмæ мивдисæг – зæгъинаджы формæйæ бæрæг у 
архайæджы цæсгом..

III. Бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ сты синонимон дывæрсыг хъуыдыйæдтимæ.
З æ г ъ æ м :  Дæхи фыдгулы цæсты макуы бафтау. 

Ды дæхи фыдгулы цæсты макуы бафтау.
IV. Бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæй арæхдæр пайда кæнынц дзургæ ныхасы.

142-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, иувæрсыг сты æви дывæрсыг? Уæ 
дзуæппытæ раст кæй сты, уый бамбарын кæнут.

1. Хъæугæрон цавæрдæр цъиу зæрдæхалæн уаст 
кæны – кæуы боны сæфтыл. (Цгъойты Х.) 2. Поэт дæ, 
уæд удæнцой ма зон. (Хъодзаты Æ.) 3. Ныхæстæгæнгæ 
цæуæм Терчы былты галуаны ’рдæм. (Цгъойты Х.) 
4. Хæстæг сыхæй ирон фæндыры æрдхæрæн цагъд 
райхъуыст. (Цгъойты Х.) 5. Зырнæй зилай, сау зæхх 
фæлдахай, цыргъ бырауæй айгæрдай хох – уæхскуæзæй, 

сæруæлдайæ архай. (Хъодзаты Æ.) 6. Фæстаг хатт ма æртæ къуырийы размæ уыдтæн 
хъæды. (Дзасохты М.) 7. Ногæй та ацы доны былгæрæтты æруадтæн. (Дзасохты М.) 

143-аг фæлтæрæн. Ныффыссут бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ, фынджы уæлхъус хи 
куыд дарын хъæуы, уый тыххæй. Бахахх кæнут зæгъинæгты бын. Бамбарын кæнут уæ 
дзуæппытæ. 

Х у ы з æ г :  Цалынмæ хистæр сыста кæнæ дын сыстыны бар ратта, уæдмæ бад,
  фынгæй ма ацу. Хæргæйæ цъæм-цъæм ма кæн.

144-æм фæлтæрæн. Къæлæтты æвæрд мивдисджытæ сæвæрут амынд формæты æмæ 
афтæмæй хъуыдыйæдтæ ныффыссут. Бамбарын кæнут, цавæр иувæрсыг хъуыдыйæдтæ уæм 
рауад.

1. (Æрымысын)-ма, кæд ма лæууы дæ зæрдыл
   Сæрдыгон изæр, дидинæгджын фæз. (2 ц., 1 н., ныр. аф.)

Дзырдуат:
зырн –  тæрх
бырау –  кусæнгарз
сæруæлдайæ – æнувыдæй,
                          зæрдиагæй
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2. Хохаг къаннæг хъæуы зæрæдтæй (хъусын), –
   Арæх-иу таурæгътæ кодтой мæнæн. (1 ц., 1 н., ивгъ. аф.)
3. Дысæрон цæргæсау бæрзондæй (кæсын),
   Æппæт дæр дунейыл бæрæгæй (уынын) (2 ц., 1 н., ныр. аф.).
4. Нæ (фæллайын) мур дæр
   Зæрдæрай куыстæй. (1 ц., бир. н., ивгъ. аф.)
5. (Æрисын) та мæ рог цæвæг, – 
   Йæ ком нæма у згæ. (1 ц., иу. Н., ивгъ. аф.)
6. Нæ хох, нæ быдыртæ, нæ фæзтæ,
    Нæ фидæн (хъахъхъæнын), нæ сом. (1 ц., бир. н., ныр. аф.)

(Кочысаты М.)

 Скæнут хатдзæг: Бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ сты … 

145-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рувасы ныхæстæ раст хъæлæсы уагæй дзурут. Ссарут аргъа-
уы æмбисонд. Куыд ын æмбарут йæ хъуыды? Æрхъуыды кæнут аргъауæн æндæр кæрон.

Рувас æмæ тахынæг

Рувас хъæдбыны тахынæг ссардта. Цинæй йыл 
марди, хъазын дзы байдыдта, куы йæ размæ æппары, 
куы – хæрдмæ. «Дæуæй та цы бахæрон!.. Йе нард куы 
нæ дæ, йе дыл бырц куы нæ ис, цæхх хъуаг дæр куы 
дæ, комыдæттæ дæр дæм куы нæ уайынц!..»

Фырцинæй йæ иу хатт афтæ тынг сæппæрста 
хæрдмæ, æмæ тахынæг бæласыл ацауындзæг. Куынæуал 
хауди, уæд æм дзуры рувас хæрдмæ: «Рахау, мæ хур, 
рахау! Бырц дæр дыл ис, хъæдындзы смаг дæр кæныс, 
нард дæр дæ, цæхх хъуаг дæр нал дæ!»

Тахынæг бæласыл ауыгъдæй баззад. Рувас мæстæй 
мæлгæйæ алыгъди, уæдæ ма цы кодтаид!..

Къухы цы уа, уый цæсты нæ ахады.

Æмбалты Цоцко 

 Рафыссут текст. Ссарут дзы бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут 
зæгъинæгты бын, сбæрæг сын кæнут сæ цæсгом æмæ сæ нымæц. 

146-æм фæлтæрæн. 

Кæм бамбæхсы фæззæг

Мæ сабибонты арæх хъуыды кодтон Фæззæгыл. Зымæг куы ’рцæуы, уæд Фæззæг 
цы фæвæййы? Кæм бамбæхсы? Кæд уый дæр Хъарм Бæстæм атæхы мæргътимæ? Кæд, 

Дзырдуат:
тахынæг – хиконд къалбас
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мыййаг, тæгæр бæласы сырх сыфтæрты бын бануæрды 
йæхи? Æмæ уæд уалдзыгон хъарм бонты кæм вæййы? 
Кæнæ сæрды тæвд бонты?..

… Мæнæ та ныр дæр кæмдæр бамбæхсти Фæззæг. 
Арвæй миты гæлæбутæ хауынц. Фæуазал. Тæргайдоны 
былгæрæттыл нывæфтыд æвзист фæхæцыд. Ихы бын-
ты уазал цъæх доны уылæнтæ сабыр кæсæгтау ленк 
кæнынц, ивылынц. 

Быдыртæ, къуыбыртæ – урс. Бæлæстæ – урс нымæт, урс худты бын. Фæззæджы 
фæндæгтыл Зымæг æрцарди. Кæм дæ, цы фæдæ, Фæззæг?..

Бирæ фæцагуырдтон Фæззæджы. Фарстон митæмбæрзт бæлæсты. Фарстон къуы-
бырты, фарстон быдырты. Ницы мын загътой: тарф фынæй баисты …

Раздæхтæн нæхимæ. Нана мыл бацин кодта. Сæрдыгон хæдзарæй мын æрхаста 
сырхфарс бур фæткъуы. Æз æй æхсæв мæ базы бын бавæрдтон. Æмæ федтон диссаджы 
фын: цыма бафтыдтæн Аргъæутты Бæстæм. Уым Хурджын быдыры сæмбæлдтæн… 
сырхуадул бур Фæззæгыл! Æз æй уайтагъддæр базыдтон. Уымæн æмæ Фæззæг кодта 
сырхфарс бур фæткъуыйы хæрздæф …

Уæдæй фæстæмæ зонын бæлвырдæй: зымæгон уазал бонты Фæззæг бамбæхсы 
сырхфарс бур фæткъуытæ уарзаг сабиты адджын фынты.

Чеджемты Геор

 Текст аив хъæлæсы уагæй бакæсут. 
 Загъды нысан æмæ интонацимæ гæсгæ цавæр хъуыдыйæдтæ ис тексты? Ссарут 

дзы хъæрон хъуыдыйад, цавæр æнкъарæнтæ дзы æвдыстæуы?
 Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Цы хонæм æмхуызон уæнгтæ? 

Цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты? Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 
 Ссарут тексты хъуыдыйад тиреимæ æмæ йын бацамонут йе ’вæрд.
 Рафыссут текстæй вазыгджын дзырдтæ; сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ 

сты æмæ куыд конд сты, уый.

Х у ы з æ г :  сабибонты  – номдар; номдар + номдар;
сырхфарс (фæткъуыйы) – миногон; миногон + номдар

 Бæрæггонд орфограммæты растфыссынад бацамонут.
 Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут синтаксисон хуызы.

147-æм фæлтæрæн. Рафыссут 146-æм фæлтæрæны текстæй бæлвырдцæсгомон 
хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут, даргь сты æви цыбыр, сæйраг уæнгтæ бахахх кæнут, 
афтæмæй. Цавæр формæты сты зæгъинæгтæ-мивдисджытæ, уый сын сæ сæрмæ ныффыс-
сут. 

22-аг урок
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Æбæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
Нæ фыдæлты хæзнатæ

148-æм фæлтæрæн. Байхъусут текстмæ. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль æмæ йæ жанр. 

Сæрджынсаг

Кæддæр, зæгъынц, Ирыстоны тар хъæдты цар-
ди æмбисонды нæртон саг. Хуыдтой йæ сæрджынсаг. 
Раджы-иу афтæ дзырдтой, йæ хъуын, дам, хурмæ 
сыгъзæринау æрттывта. Афтæ дæр ма-иу загътой: 
«Йæ алы æрдуйыл дæр хъуытаз ис. Æмæ-иу, тар 
хъæды згъоргæйæ, йæ хъуытазтæ алы æвзæгтæй уа-
сыдысты уадындзæй уасæгау».

Фæлæ, зæгъынц, Иры хæхты фæзынди фыдбоны 
цуанон, æмæ сæрджынсагтæн сæ бынæй рухс суагъ-
та: æрттигъ фæттæй сæ бындзагъд ныккодта.

Уæдæй фæстæмæ, дам, сæрджынсагты хъуы-
тазты зарæг никуыуал райхъуысти Иры тар хъæдты, 
Иры сатæг хæхты.

Фæлæ ма афтæ дæр фæзæгъынц: сæрджынсаджы авдзæлон зарæг, дам, фестади авд-
хуызон арвæрдын æмæ фæскъæвда йæхи ныллæг æруадзы тар хъæды бæлæстæм, Иры 
сатæг хæхтæм …

Чеджемты Геор

 Радзурут аргъау хи ныхæстæй.

Дзуапп раттут фæрстытæн
 Цавæр саг царди Ирыстоны тар хъæдты?
 Цæмæн æй хоны автор «æмбисонды нæртон саг»?
 Куыд фесæфт сæрджынсаг?
 Цæй хуызы баззад æрдзы?

149-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйад. Сбæрæг кæнут, цавæр у йæ арæзтмæ гæсгæ. 
Саразут дзы иувæрсыг хъуыдыйад. Абарут дыууæ хъуыдыйады æмæ зæгъут, цæмæй 
хицæн кæны иувæрсыг хъуыдыйады мидис дывæрсыг хъуыдыйады мидисæй.

Жюрийы уæнгтæ уæлахиздзаутæн радтой лæвæрттæ.

Дзырдуат:
æрду – хъуын
сæрджынсаг – цæгатаг саг
хъуытаз – гыццыл дзæнгæрæг
æрттигъ – æртæтигъон фат

22-аг урок
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Æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйад у, зæгъинаг-мивдисæг 3-аг цæсгомы, бирæон 
нымæцы, нырыккон æмæ суинаг афоны, стæй бирæон нымæцы, ивгъуыд афоны 
æвæрд кæм вæййы, ахæм иувæрсыг хъуыдыйад. 

З æ г ъ æ м :  Бæлæстæ цæгъдынц чъырæй. Бæлæстæ сцæгъддзысты чъырæй. 
Бæлæстæ сцагътой чъырæй.

Æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйады зæгъинаг февдисы, æбæлвырд адæймаг кæй 
феххæст кæны, ахæм архайд.

Æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйады архайæг предметы сæр нæ фæхъæуы, ам 
сæйрагдæр вæййы архайд йæхæдæг. Уымæ гæсгæ ахæм хъуыдыйады сæйрат нæ 
вæййы. 

З æ г ъ æ м :  Уыцы уалдзыгон бон хуссæртты хуым кодтой. 
Ацы хъуыдыйад у æбæлвырдцæсгомон. Сæйрагдæр дзы у, чи хуым кодта, уый нæ, 

фæлæ архайд йæхæдæг (хуым кодтой).
Арæх æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдты архайæг предмет дзурæгæн зонгæ вæййы, 

фæлæ йæ кой нæ фæкæны, уымæн æмæ хъуыдыйады сæйрагдæр вæййы архайд равди-
сын. 

З æ г ъ æ м :  Æз ракастæн фæстæмæ. Байхъуыстон сæм. Цæуылдæр дзолгъо-молгъо 
кодтой. Мæ бынты дыууæрдæм силлæг сты. (Цæгæраты М.) 

Фиппайнаг. 3-аг цæсгомы, бирæон нымæцы зæгъинаг-мивдисæг æбæлвырд 
архайæг куы амона æмæ йæ йæ разæй фыст хъуыдыйадæй базонæн куы уа (ома 
контекстæй), уæд уый уыдзæн æнæххæст дывæрсыг хъуыдыйад.

А б а р æ м :  1. Лæппуты фæцагуырдтой æртæ боны (Цæгæраты М.). (Æбæлвырд- 
цæсгомон хъуыдыйад). 

2. Хъæуы лæппутæ доны был хъазыдысты. Цыппарæй дурмæ схылдысты. 
Сæхицæн æлыгæй мæсгуытæ амадтой. Цæуылдæр худтысты (Цæгæраты М.) 
(Æнæххæст хъуыдыйæдтæ).

150-æм фæлтæрæн. Рафыссут 148-æм фæлтæрæны текст. Бахахх кæнут æбæлвырд- 
цæсгомон хъуыдыйæдты бын. Сбæрæг дзы кæнут сæйраг уæнг – зæгъинаджы цæсгом, 
нымæц æмæ афон. Цы æвдисынц æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ сæйрагдæр? 
Бафæлварут æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ дывæрсыгтæй баивын. Цы ивддзинæдтæ 
раиртæстат? Радзурут текст хи ныхæстæй.  

151-аг фæлтæрæн. 

 Ссарут 148-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ, бамба-
рын сын кæнут сæ арæзт æмæ æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

 Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ бавæргæ дзырдтимæ, бацамонут дзы æрхæцæн ны-
сæнтты æвæрд. 

 Баивут фразеологион дзырдбæстытæ синонимтæй:
æмбисонды нæртон саг –  
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алы æвзæгтæй уасыдысты –  
сæ бынæй рухс суагъта – 
сызгъæринау æрттывта – 

 Бацамонут дзырдты растфыссынад: загътой, сæрджынсагтæ, суагъта, æвзæгтæ, 
хъуытазты, хъæдты.

152-аг фæлтæрæн. Лæвæрд мивдисджытимæ æрхъуыды кæнут æбæлвырдцæсгомон хъуы-
дыйæдтæ. Скæнут хатдзæгтæ: цавæр формæты вæййы æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдты 
зæгъинаг, цавæр архайд февдисы?

Фехъусын кæнын, балхæнын, сныв кæнын, аргъ кæнын.

153-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут тексты æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ æмæ 
уæ дзуапп бамбарын кæнут. Радзурут, фæсмынтæ-иу куыд кодтой, уый.

Фæсбунтæ кодтонцæ (худтонцæ) тунæй. 
Дардтонцæ сæ нæлгоймæгтæ цъиндай бæсти 
зæнгæйтти медæгæй. Фæсбунти хъуртæ бас- 
мæхъти хъуртæй даргъдæр уиуонцæ. Фæсбунти 

хъуртæбæл худтонцæ алдæнбид, рæсугъдгæнæн зæриндаги халæ ба – нæ.
Фæсбунтæ ма худтонцæ местæлтæ дæр. Æрмæст местæлтæ конд уиуонцæ 

тæнæгдæр тунæй. 

154-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст, стъæлфыты бæсты хъæугæ дамгъæтæ æвæрут, аф- 
тæмæй. Бахахх кæнут æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдты бын. Ссарут дзы сæйраг уæнгтæ 
æмæ сын сбæрæг кæнут сæ цæсгом, нымæц æмæ афон. Æртыккаг хъуыдыйад равзарут син-
таксисон хуызы. 

Хор-хор

Уалдзыгон къæлиндары фы…аг бæрæгбон 
у Хор-хор. Хуыдтой ма йæ æндæр нæм…æй дæр: 
Хоры Уациллайы куывд, Хоры бон, Зæхмæвналæн 
бон, Нæмыгхæссæн бон, Хуымрайдайæн. Хор-хоры 
бæрæгбон хуыдтой Рæмон бон дæр.

Абайты Васомæ гæсгæ, Рæмон нысан кæны 
ныфсы бон, ома ныфс æвæрдта хъæздыг ты…æг 
райсынæй.

Ацы стыр бон бæрæг кодтой куыд æгас 
хъæубæстæ иумæ, афтæ хицæн хæдзæр…æ дæр. 
Аразгæ та-иу æй кодтой хъæуы иумæйаг фæзуаты 
кæнæ, фысым чи уыд, уый хæдзары.

Галтæ-иу сифтыгътой æмæ-иу дзывырæй æ…ахсдæр хуымзæххы æртæ гутонвæды 

басмæхъти – басмахъ, къахыдарæс
местæлтæ – местæнæг – сæракæй 
                               цъында

Дзырдуат:
фысым – хæдзары хицау
дзывыр – рагон зæхкусæн дзаума
      (соха)
мархо – комдарæн (пост)
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акодтой. Уый фæстæ-иу дзы хоры нæмгуытæ апырх кодтой æмæ-иу сæ къахæй 
бамбæрзтой. Хуымгæнæг-иу йæ уæлæ скодта зыгъуыммæ фæлдæхт кæрц – уæд, дам, 
ацы кæрц куыд хъуынджын у, афтæ бæзджынæй сæвзæрдзысты нæ хуымтæ. 

Ацы æгъдæу…æ-иу куы бакодтой, уæд-иу æрбаздæхтысты хæдзармæ æмæ-иу 
бæркадджын фынгыл æрбадтысты.

Цыбырты Людвиг

Иумæйагцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
Æмбисондхæссæг – зондамонæг

155-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Сæ мидисмæ 
гæсгæ сæ хицæн къордтыл адих кæнут. Алы къордæн дæр 
иумæйаг сæргонд скæнут, афтæмæй сæ рафыссут.

1. Авд фæндагыл куы ацæуай, уæд авд лымæны ссар- 
дзынæ. 2. Мæлæтæй ма тæрс, худинагæй тæрс. 3. Æнæууæнк лæ- 
гæй дæхи бирæгъау хъахъхъæн. 4. Магусайæ мацы дом. 5. Дæ 
рæбыны цы бавæрай, уый дзы рахæсдзынæ. 6. Кæд куыройы исты 
бавæрдтай, уæд æм къæсса дæр бадар. 7. Æнæууæнкæн йæхиуыл 
дæр ма баууæнд. 8. Чысыл хæрам дæр кæимæ фæуай, ууыл ма-
куыуал баууæнд. 9. Дæхи фыдгулы цæсты макуы бафтау. 10. Дæ 
сæрмæ æгад хъуыддаг ма ’рхæсс. 11. Кæрдзини лимæнбæл макæд 
баууæндæ.

 Бахахх кæнут зæгъинаг-мивдисæджы бын; кæцы цæсгæмттæ æмæ нымæцты сты?
 Бамбарын кæнут дыгурон æмбисонды мидис. Дзырд «лимæн»-æн цавæр 

синонимтæ ис?
 Цавæр архайд æвдисынц мивдисджытæ? Кæмæ здæхт у уыцы архайд?
 Ныв кæцы æмбисондмæ конд у?

156-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ æмæ сын бацамонут сæ хъуыды. Алкæцы- 
йы дæр дзы сбæрæг кæнут мивдисæг-зæгъинаджы формæ.

1. Иу хатты ныхас алы бон ма мыс. 2. Дон куыд кæстæрæй 
нуазынц. 3. Уæхстæн æхсæр æмæ бæрз агурынц. 4. Ард бахордтай, 

уæд фидар лæуу. 5. Иу загътай, уæд дыууæ мауал зæгъ. 6. Дæ сæр бахиз. 7. Дæ мас- 
ты фæндагыл дæ зонд ма аздах. 8. Дæ царди нивæ адгин куы кæнай, уæд ходуйнагæй 
макæд тæрсæ. 9. Дон сихирнайæй нæ хастæ уй. 10. Сосæг зар гъæрæй нæ фæккæнунцæ.

сасир – сарсенæ

23-аг урок
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Зæгъинаг 2-аг цæсгомы иууон нымæцы мивдисæгæй загъд кæм æрцæуы, ахæм 
иувæрсыг хъуыдыйæдтæ сты иумæйагцæсгомон.

З æ г ъ æ м :  Дардыл ацу æмæ дæ хæдзар ссарай (Æмбисонд). Масты фæдыл ма-
куы ацу. (Æмбисонд)

Мивдисæджы ахæм формæ ис бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдты дæр, 
фæлæ уыдоны мивдисæг нысан кæны, æрмæст æмдзурæгмæ чи хауы, ахæм архайд. 

З æ г ъ æ м :  Рацу мæм фысыммæ, фен-ма мын мæ куыст. (Калоты Х.)
Иумæйаг архайд мивдисæг февдисы 3-аг цæсгомы, бирæон нымæцы æвæрдæй 

дæр.
З æ г ъ æ м :  Хос сæрды фæкæрдынц. (Æмбисонд) Худæгыл худгæ кæнынц. 

(Æмбисонд)
Ацы формæ ис æбæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдты дæр. Хицæн кæнын 

сæ хъæуы сæ хъуыдымæ гæсгæ. Иумæйагцæсгомон хъуыдыйады архайд алкæмæ дæр 
ис ахæссæн, æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйады та – цавæрдæр æбæлвырд архайæгмæ. 

З æ г ъ æ м :  Мах базонгæ кодтой конкурсы архайджытимæ. (Æбæлвырдцæсгомон 
хъуыдыйад.) 

Иумæйагцæсгомон хъуыдыйæдтыл арæх фембæлæн ис æмбисæндты: Уазæджы 
цур дæ куыдзы дæр ма ныццæв. Хæдзармæ кæстæры номæй фæдзурынц. 

157-æм фæлтæрæн. Рафыссут иумæйагцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. Бахахх дзы 
кæнут мивдисджытæ-зæгъинæгты бын. Сбæрæг кæнут, кæцы цæсгомы æмæ нымæцы 
сты, уый.

1. Дæ цæстæй цы фенай, ууыл æууæнд. (Æмбисонд) 2. Гæдыбын ныхæстæй зæрдæ 
ма ’вæр. (Æмбисонд) 3. Суг хъæдæй фæласынц. (Æмбисонд) 4. Адæмæн фехъусын код-
той ног хабар. (Æмбисонд) 5. Хæдзармæ нæлгоймаджы номæй фæдзурынц. 6. Мадзура 
лæг хонынц Бечыры. (Дзесты К.) 7. Уарзут уæ бæстæ, аргъ кæнут ирон æгъдæуттæн, 
уæд уæм æфсарм! 8. Сугтæ мын хæссис æргъомæй... (Къоста) 9. Цæй-ма, мæлгæйæ цы 
худыс? Ме ’мкарæн, исты-ма зæгъ. (Бестауты Г.)

 Цы хъуыдыйæдтæ нæ рафыстат, уыдон цавæртæ сты?
 7-æм хъуыдыйад равзарут синтаксисон хуызы.
 Ссарут хъуыдыйад сидæнимæ. Зæгъут, цы у сидæн? Цавæр у æмæ цæмæй загъд 

у ацы хъуыдыйады? Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд сидæнтимæ. 

158-æм фæлтæрæн. Рафыссут хицæнæй иумæйагцæсгомон æмæ æбæлвырдцæсгомон 
хъуыдыйæдтæ. Бахахх дзы кæнут мивдисджытæ-зæгъинæгты бын. Сбæрæг сын кæнут 
сæ формæ. Зæгъут, иумæйагцæсгомон æмæ æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдты архайд 
цæмæй хицæн кæны кæрæдзийæ.

23-аг урок
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1. Æхсæны куывды хъулон хай ма агур. 2. Чындзхæс- 
джыты уынд сын фæкодтой. 3. Хæрæджы фосы ’хсæн йæ 
хъустæй базонынц. 4. Хæргæйæ дзургæ ма кæн. 5. Куы- 

дзæппарæн былæй йæ аппæрстой. 6. Уæнгуыты дзывырау æй уæлвонг систой. 7. Знагæй 
лымæн макуы скæн. 8. Лымæны æууæнк макуы фесаф. 

159-æм фæлтæрæн. Бакæсут дыгурон æмбисæндтæ. Зæгъут сæ иронау. Бамбарын 
кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты хуыз. Сбæрæг кæнут зæгъинæгты формæ.

1. Уæззау дорбæл рæуæг дзурдæй не схуæцдзæнæ. 2. Зæ- 
ронди нимайæ, æвзонги ба ахур кæнæ. 3. Дони ма найæ, ку си 

найай, уæд уордæгмæ гъавæ. 4. Хуарзæн бун ма скæнæ, лæгъузæн бун ма ниууадзæ. 
5. Ци байтауай, уой æркæрддзæнæ. 6. Дæ зæгъуйнаг, игъосæг дæмæ ку нæ уа, уæд ма 
зæгъæ!

160-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты хуыз. Уæ дзуæппытæ ба-
фидар кæнут раиртæстыты руаджы. Рафыссут 2, 3, 4, 6-æм хъуыдыйæдтæ æмæ сæ син-
таксисон æвзæрст ракæнут. Цавæр жанрмæ хауынц ацы хъуыдыйæдтæ?

1. Иугæр ард бахордтай, уæд æй адзалмæ хæсс. 2. Балцы цæугæйæ дæ гæрзтæ 
хæдзары ма ныууадз. 3. Хорз уазæджы бæсты æвзæр уазæджы хорз фен. 4. Фат æмæ 
æрдынæй къутугæнæнты хъазынц. 5. Фæразоны æккой фылдæр æвæрынц. 6. Кæмдæр 
хуыскъ быдыры (æнæ) донæй куырой арæзтой. 7. Лымæны æууæнк макуы фесаф.

 Бацамон бæрæггонд дзырдты растфыссынад.
 Цавæр хъуыдыйады уæнг æмæ ныхасы хай у дзырд «хорз» 3-аг хъуыдыйады? 

Ссарут хъуыдыйады антонимтæ.

161-аг фæлтæрæн. Иумæйагцæсгомон хъуыдыйæдтæй арæзт æмбисæндтæ уæ зæрдыл 
æрлæууын кæнут æмæ сæ ныффыссут. Бахахх дзы кæнут зæгъинæгтæ-мивдисджыты бын 
æмæ сын сбæрæг кæнут сæ формæ.

162-аг фæлтæрæн. Лæвæрд иумæйагцæсгомон хъуыдыйæдтæм, сæ хъуыдымæ гæсгæ 
хæстæг чи у, ахæм ирон иумæйагцæсгомон хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

1. Что посеешь, то и пожн шь. 2. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 3. Цыплят по 
осени считают. 4. Сначала подумай, потом говори. 5. Дал слово, сдержи. 6. Возлюби 
ближнего, как самого себя. 

163-аг фæлтæрæн. 8-æм къласы «Ирон литературæйы чиныг»-æй рафыссут фæйнæ 6 иу-
мæйагцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйады. Бахахх кæнут зæгъинæгты-мивдисджыты бын, 
сбæрæг сын кæнут сæ формæ.

чындзхæсджытæ – 
     киндзхонтæ

æвзæр – лæгъуз

25-æм урок
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24-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

Æнæцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
Нæ лымæн цæрæгойты дуне

164-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст.  

Тæкку, Кокыс æмæ Уызынæг

Хъоппæгцæст гыццыл къæлæу Кокыс, йæ зæронд 
мады фæстæ уайгæйæ, схæццæ Арыхъхъы рагъмæ. 
Мад хæрæгсындзытæ хордта, Кокыс та разгъор-баз-
гъор кодта. Дидинджытæ агуырдта: йæ къæхты бынæй-
иу спæррæст кодтой… дидинджытæ. Кокыс сæ фæдыл 
згъордта чъыллиппытæгæнгæ. Æмæ фæдзæгъæл. 
Бафæллад. Æмæ кæуын райдыдта. Уагъæлыйы 
къутæры бынæй йæм лæппын тæрхъус Тæкку рагæпп 
кодта.

– Цæмæн кæуыс, Дынджыр Тæрхъус? – фæрсы йæ.
Къæлæу йæ кæуынæй фæлæууыд:
– Æз Дынджыр Тæрхъус нæ дæн. Æз Гыццыл Къæлæу дæн.
Афтæ базонгæ сты Тæкку æмæ Кокыс. Уагъылыйы къутæры алыварс бирæ 

фæхъазыдысты.
Уæдмæ изæр кæнын райдыдта.
– Дойны мын у, – æнкъардæй загъта Кокыс.
Тæкку йæ тæнæг сырх æвзагæй йæ былтæ асдæрдта:
– Мæнæн дæр дойны у … Цом, бацагурæм суадон.
Тæкку æмæ Кокыс агурынц суадоны цæст. Фæлæ никуы 'мæ ницы. Быдыры æнтæф 

уыдис, æмæ фыр дойныйæ сæ хъуыртæ ныххус сты. Ныффæсус сты. Афтæмæй сыл 
хæрхæмбæлд фæци Уызынæг. Уый йæ гыццыл лæппынтæн йæ судзинты кæрæттыл 
хаста доны æртæхтæ. Тæкку æмæ Кокыс дойныйæ мæлынц, уый куы федта, уæд йæ 
зæрдæ æрбауынгæг:

– Мæнæ мæ судзинты æртæхтæй ахуыппытæ кæнут. Æмæ уæ гыццыл уæнгты тых 
бацæуа.

Тæкку æмæ Кокыс Уызынæджы судзины æртæхтæй сæ дойны суагътой. Сæ 
хъоппæг цæстытæ сæрттывтой. Сæ гыццыл уæнгты та хъару бацыди.

Уалынмæ æризæр. Дард кæцæйдæр Кокысы мады уасын райхъуысти. Кокысæн йæ 

дойны – æдонуг
хус кæнын – сор кæнун

25-æм урок
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хъоппæг цæстытæ цины æрттывд фæкодтой æмæ ныййарц, йæ нанайы уасын кæцæй 
хъуысти, уыцырдæм. Тæкку æмæ Уызынæг дæр фæраст сты сæ хæдзæрттæм.

Чеджемты Геор 

 Чи сты аргъауы архайджытæ?
 Куыдæй сæ æвдисы автор?
 Куыд базонгæ сты Кокыс æмæ Тæкку Уызынæгимæ?
 Цавæр хорздзинад сын бакодта Уызынæг?

165-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. Сæйраг уæнгтæй дзы 
кæцы ис? Зæгъут, сæйрат бавæрæн ис уыцы хъуыдыйæдты. Уæдæ цæмæй хицæн 
кæнынц иннæ иувæрсыг хъуыдыйæдтæй? Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ даргъ сты æви цы-
быр?

Изæрдалынгтæ кæны. Хур йæхи хъæды ’рдæм айста. Нæзыты цъуппытæ ма 
æрттивынц йæ хъарм тынтæм. Æнæнхъæлæджы æрбадымдта. Уалынмæ ставд 
æртæхтæй рауарыд. Бонæй уыди тынг æнтæф, æмæ бæрæг уыд, уаргæ кæндзæн, уый.

Къæвда бирæ нæ ахаста, æмæ уайтагъд мæргъты зарын райхъуыст. Бынтон 
æрталынг. Хъæд æхсæвы тары аныгъуылд. 

 2-аг æмæ 3-аг хъуыдыйæдтæ ракæнут синтаксисон æвзæрст.

Æнæцæсгомон хуыйнынц ахæм иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, кæцыты сæйраг уæнг 
– мивдисæг бæрæг кæны архайæгимæ бабæттæн, архайæгмæ ахæссæн кæмæн нæй, 
ахæм архайд.

Æрбабон. Алфамбылай уыди æдзæм. Зарæг йæ сæрæй чындæуы.
Зæгъинаг æнæцæсгомон хъуыдыйæдты арæхдæр вæййы:
1. Мивдисæджы æнæцæсгомон формæ: Æхсæвы хай нæ уагъдæуы. Рынчынмæ 

афтид армæй нæ цыдæуы.
2. Æрдзон фæзындтæ æвдисæг мивдисджытæ иууон нымæцы, 3-аг цæс- 

гомы формæйы: Æризæр ис. Æрбауазал кодта. Схъызыд.
3. Адæймаджы æмæ цæрæгойты уавæр æвдисæг мивдисджытæ фæндын, цæуын 

(фæндын-ы нысаниуæгимæ), æвдæлын, хъæуын æ. æнд. Мæн фæнды ахуыргонд 
суæвын. Гыцци, хæрын мæм цæуы. Горæтмæ цæуынмæ мæ нæма ’вдæлы.

4. Мивдисæджы æбæлвырд формæ æххуысгæнæг мивдисæг «уæвын»-имæ: Ацы 
хъуыддагæн саразæн ис. 

166-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Бахахх кæнут зæгъинæгтæ-мивдисджыты бын, сбæрæг 
сын кæнут сæ формæ. Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ цавæртæ сты? Цæмæй хицæн кæнынц 
бæлвырдцæсгомон, æбæлвырдцæсгомон æмæ иумæйагцæсгомон хъуыдыйæдтæй?
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1. Æфсæйнаг йæ тæвдыл цæгъдын хъæуы. (Æмбисонд) 2. Зæххы куыстæй 
фæллайæн нæй (Брытъиаты Е.). 3. Дон сыхырнайы нæ хастæуы. 4. Амонд ссары-
ныл тох хъæуы (Боциты Б.). 5. Æмбаргæ адæймагимæ æнцон дзурæн у (Агънаты Г.).
6. Адæммæ лæгъз æвзаг дарын зонын хъæуы (Джиоты Д.). 7. Зæрондыл худæн 
нæй. (Æмбисонд) 8. Рæстдзинадæн нæй бамбæхсæн (Нигер). 9. Бахъуыды рæстæг нæ 
сыхæгты чызгæн æнæрбацæугæ нæй. 10. Фынджы уæлхъус хъæрæй дзурæн нæй.

167-æм фæлтæрæн. 

 164-æм фæлтæрæны тексты ссарут æнæцæсгомон хъуыдыйæдтæ. Бамба-
рын кæнут уæ дзуæппытæ. Рафыссут, тексты ма цы иувæрсыг хъуыдыйæдтæ 
ис, уыдон. Бахахх сын кæнут сæ сæйраг уæнгты бын, сбæрæг сын кæнут сæ 
формæ.

 Ссарут тексты 1-аг абзацы вазыгджын дзырдтæ. Бацамонут сын сæ арæзт æмæ 
сæ растфыссынад.

 Рафыссут текстæй фæсæвæрдтæ, цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ. Цы 
хонæм фæсæвæрдтæ?

 Ссарут тексты хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут уæ 
дзуæппытæ. 

168-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут æрмæстдæр æнæцæсгомон хъуыдыйæдтæ. Ба-
хахх дзы кæнут зæгъинæгтæ-мивдисджыты бын, сбæрæг сын кæнут сæ формæ.

1. Лыстæг сæлфынæг кæны. (Цæгæраты М.) 2. Амонд кургæйæ не ссардзынæ. 
(Æмбисонд) 3. Нæй рахæссæн фыды зæххæн дзæкъулы. (Джыккайты Ш.) 4. Фæуæ-
лахизуæвджытæн радтой кады гæххæттытæ. («Рæстдзинад») 5. Фезмæлæн нал уыди 
абон нæ уæлмæрдты. (Къоста) 6. Сусæг зарæг хъæрæй нæ чындæуы. (Æмбисонд) 
7. Æдде ныссабыр. (Цæрукъаты А.) 8. Ихæн дын нæу? (Цæрукъаты А.) 

169-æм фæлтæрæн. Æбæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæй саразут æнæцæсгомонтæ 
æмæ сын сæ ныффыссут сæ акомкоммæ. Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ? Куыд 
аивтой зæгъинæгтæ-мивдисджытæ? Уæ дзуæппыты пайда кæнут темæйы 
раиртæстытæй.

1. Быдыртæ хъацæнтæй пырх кæнынц.
2. Хуымтæ донхорыг фæкæнынц.
3. Денджызы былмæ фæцæуынц фæллад уадзынмæ. 
4. Нæ сыхаг лæппуйы æфсадмæ акодтой.
5. Тых нартæн дæр кодтой.

170-æм фæлтæрæн. Æнæцæсгомон хъуыдыйæдтæй саразут æбæлвырдцæсгомон 
хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г :  Дисыл дис чындæуы – Дисыл дис кæнынц.
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1. Дисыл дис чындæуы. (Æмбисонд) 2. Æлдары кой фæсвæд 
чындæуы. (Æмбисонд) 3. Æддейæ дæм дзырдæуы. 4. Знон дæ 

æмбырды фарстæуыди. 5. Æлдары хъæу ма фæрсгæйæ ссардæуыд. (Æмбисонд) 6. Цæ- 
уæджы фæстæ нæ дзырдæуы. (Æмбисонд) 7. Арфæ хæдзары чындæуы. (Æмбисонд) 8. 
Рæстдзинадæй фæлидзæн нæй. (Æмбисонд)

171-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут æнæцæсгомон хъуыдыйæдтæ æмæ сæ рафыссут уæ 
тетрæдтæм. Бахахх кæнут, зæгъинæгты бын сæ сæрмæ сын сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы 
хæйттæй конд сты, уый.

1. Цы дын радзурон, мæ хуры чысыл? (Гæглойты В.) 2. Поэт дæ, уæд удæнцой ма 
зон. (Хъодзаты Æ.) 3. Уыцы уалдзыгон бон хуссæртты хуым кодтой. (Гуыцмæзты А.) 
4. Изæрмилтæ кæнын райдыдта. (Баситы М.) 5. Фаутæ алы адæймагмæ дæр æрхæссæн 
ис. (Мамсыраты Д.) 6. Бирæ дын бантысæд дæ ног бынаты. (Епхиты Т.) 7. Мæн хъæуы 
фæстаджы тохы ’рхауын. (Калоты Х.) 8. Иу къухæй гутон нæ адардзынæ. (Æмбисонд) 
9. Иу чъирийæ куывды нæ бадтæуы. (Æмбисонд) 10. Фыдбылызæн бирæ нæ хъæуы.  
11. Мæн цæрын фæнды сæдæгай азты, мæн. (Калоты Х.)

Номхуындон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
Нæ рагфыдæлты удварны æууæлтæ

172-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цæмæн зæгъы автор: «Тæхуды, сымах карæн ма чи у!»

… Рæсугъд уалдзыгон бон. Хърупсы 
хъæугæрон. Кæддæр бæгъæввадæй родтæ кæм 
хызтон, уыцы фæз. Цалдæр сабийы. Сæ хызынтæ 
кæрæдзийыл самадтой, сæ хæдæттæ хъæддаг 
кæрдойы цонгыл сауыгътой. Гæлæбутау ратæх-
батæх кæнынц. Бæстæ сæ сæрыл систой. Аивæй 
сæм кæсын. Хæрзхуыз, æфснайд лæппутæ.

«Тæхуды, сымах карæн ма чи у!.. Цæй 
æмæ мæ дзабыртæ фелвасон. Ау, нæ сæ бай-
йафдзынæн? Æмæ уæд мæ сæры урсытæ та?» – 
мæ хъуыдытæ мæ сæ уæлныхты систой, сæ рог ба-
зыртыл мæ ахастой мæ сабийы бонтæм.

1929 аз. Уæллаг Зджыд. Æргъайзæн. Æрæгвæззæг. Мигъ æнгом ныббадти комы, 
æрæнцад хæхтыл. Уазал сæлфынæг. Къæхтæ дудынц. Зæронд уæйлаг нымæт дæр сын 
ницыуал ахъаз у. Къостайы уæлыгæсау мæ фæлидзынмæ бирæ нал хъуыд. Стæй мæ 

Дзырдуат:
Хърупс – горæт Алагиры иу хай;
уæлныхтыл сисын – ам: æхсыз-

 гон, буц хъуыдыты бацæуын;
Æргъайзæн – фосхизæн Зджыды; 
уæйлаг нымæт – нымæтæй конд 
       уæлæдарæн дзаума;
ахъаз у – æххуыс у, пайда у;
уæлыгæс – уæрыччытæ хизæг

чъири – къере

26-æм урок
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зæрдыл æрлæууыд, абон мын не ’рвадæлты лæппу Геор цы чиныг радта, уый. Арæхстгай 
йæ систон мæ хызынæй, цæмæй ма ныххуылыдз уа, уый тыххæй йæ нымæты къабазæй 
æрæмбæрзтон.

Чиныджы фарсæй та мæм æнкъардæй скасти 
ме ’нæзонгæ куырм лæппу. Бызгъуыртæ дарæсы. 
Æнæ худæй, бæгъæввадæй. Йæ къухы – хъисын 
фæндыр.

Уæд та чиныджы ныхæстæй исты куы зонин!
Цалдæр боны фæстæ, мæ чиныг мæ хызыны, 

афтæмæй ныууагътон Æргъайзæн. Æрфардæг дæн 
Хърупсмæ, нæ хæдзармæ.

Æз уæд йеддæмæ никуы федтон мæ фыды 
цæстытæ уымæлæй. Йе ’вастæй кæй æрцыдтæн, 
уый йын кæд цыфæнды хъыг уыди, уæддæр мæм 
схуыст ныхас не сфæрæзта. Кæрты астæу лæууыд 
æмæ каст, бинонтæ мыл куыд цин кодтой, уымæ.

Дыккаг бон нæ сыхы лæппутимæ скъолайы 
балæууыдтæн.

Цæгæраты Максим 

Дзуапп раттут фæрстытæн 
 Цавæр хъуыдытыл бафтыдта хъæлдзæг сабиты уынд фыссæджы?
 Куыд арвыста лирикон хъæбатыр йæ сывæллоны бонтæ?
 Куыдæй уадысты авторы цæстытыл йæ сывæллоны бонтæ?
 Цæмæ бæллыди автор, æмæ куыд сæххæст йæ бæллиц?

173-аг фæлтæрæн. Бакæсут 172-аг фæлтæрæны тексты 1-аг абзац. Хъуыдыйæдты сса-
рут сæйраг уæнгтæ. Цæмæй загъд сты? Рафыссут, сæйрат кæм ис, ахæм иувæрсыг 
хъуыдыйæдтæ. Цы æвдыст цæуы уыцы хъуыдыйæдты?

Номхуындон хъуыдыйад у ахæм иувæрсыг хъуыдыйад, сæйраг уæнгтæй 
æрмæст сæйрат кæм вæййы.

З æ г ъ æ м :  Зымæгон æхсæв. Хæххон ирон хæдзар. Сырх пиллонæй судзы къо-
найы арт. (Дзесты К.)

Номхуындон хъуыдыйæдтæ февдисынц, предмет кæнæ æрдзы фæзынд æцæг 
кæй у, уый.

З æ г ъ æ м :  Бæрзæфцæг. Дыууæуæладзыгон къазарма. «Быдырты къазарма» 
кæй хонынц, уый. Зымæг. Цалдæр боны дæргъы митуард æмæ тымыгъ нæ сабыр 
кæнынц. (Дзесты К.)

6

чиныг – киунугæ
род – уæс
куырм – хъæрæу

26-æм урок
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Номхуындон хъуыдыйæдтæ вæййынц цыбыр æмæ даргъ.
З æ г ъ æ м :  Хъæу … Фæллад уынæр ма хъуысы. (Калоты Х.)
                  Æгæрон даргъ быдыртæ. (Калоты Х.) 
Номхуындон хъуыдыйæдтæ арæзт вæййынц:
1. Æрмæст сæйратæй: Хæхтæ …
2. Сæйрат бæрæггæнæнтимæ: Фыдæбойнаг Иры зæрæдтæ. (Калоты Х.)
3. Сæйрат хайыгтимæ: Мæнæ нæ уæзæг. (Гаглойты В.)
4. Сæйрат æвастхъæртимæ: Ой, фæдис! (Калоты Х.)
Номхуындон хъуыдыйæдтæй арæхдæр пайда кæнынц аивадон уацмысты.

174-æм фæлтæрæн. 

 Бакæсут тексты 3-аг абзац. Ссарут дзы номхуындон хъуыдыйæдтæ. Бамбарын 
кæнут уæ дзуæппытæ. 

 Ссарут сæрмагонд номдартæ æртыккаг абзацы. Бацамонут сын сæ растфыссы-
над. 

 Раст бакæсут, 3-аг абзацы дæргъвæтин æмхъæлæсонтимæ цы дзырдтæ ис, уы-
дон. Бацамонут сын сæ растфыссынад.

175-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут номхуындон хъуыдыйæдтæ. Даргъ сты æви цы-
быр? Бамбарын кæнут уæ дзуæппытæ.

Бурдзæст дидинджытæ.   Изæр. Æмбисонды сабыр изæр,
Хуры рухс тынтæ.    Стъалыты денджызмæ кастæн …
Цардбæллон чындзытæн –    Диссаг, нæртон диссаг! Разилы сæр,
Уалдзыгон фынтæ.    Нæй йын кæронбæрæг, уастæн!..

Бальмонт Константин              Цæголты Георги
Чеджемты Георы тæлмац        Чеджемты Георы тæлмац

176-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды. Цавæр зæрдæйы 
уаг ис авторæн? Цæмæн? 

Уалдзæг. Ногæй та Хъæууатмæ æрбафтыдтæн. Кæддæры 
сирень. Йæ тæккæ дидинæг æфтаугæйæ йæ æрбаййæфтон. 
Уайтагъд мæ хъæбыс дидинæгæй айдзаг. Æнахуыр диссаджы 
адджын тæф! Замманай рæсугъд дидинджытæ! Æхсызгон 
æнкъарæнтæ. Мæ хъуыдытæ кæрæдзиуыл ныттыхстысты.

Фараст æмæ ссæдз азы размæ фæлварæнтæ исæг 
ахуыргæнджыты стъол дæр ахæмтæй фидыдта. Фæлæ сæ ныр 
та кæмæн ахæссон, цы фæлварæнтæ мын дæттинаг уыд, уыдон 
иууылдæр лæвæрд куы фæдæн, уæд?
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Æви цард æнæхъæнæй дæр иу стыр фæлварæн у?.. Уæд æз цæттæ дæн Хъæууаты 
дидинджытæ иууылдæр цардæн балæвар кæнынмæ!..

Бады Хъазыбег

 Рафыссут текст. Бахахх кæнут номхуындон хъуыдыйæдты бын. Бацамонут 
даргъ æмæ цыбыр номхуындон хъуыдыйæдтæ. Цæмæй даргъгонд сты номхуын-
дон хъуыдыйæдтæ? Цавæр ныхасы хайæ загъд сты сæйрæттæ?

177-æм фæлтæрæн. Рафыссут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ ахæм фæткмæ гæсгæ: бæлвырд-
цæсгомон, æбæлвырдцæсгомон, иумæйагцæсгомон, æнæцæсгомон, номхуындон.

1. Туалгом… Мæ райгуырæн уæзæг. (Мурасты Э.) 2. Уазæгæн аргъæуттæ ма 
кæн. (Æмбисонд) 3. Мæ хъæбул, худинаг дæ сæрмæ ма ’рхæсс. 4. Дæ хорзæхæй, ам 
дæ хъахъхъæнæг сæвæрдтой? (Хъодалаты Г.) 5. Мæнгæн нæ фæзæгъынц, цин æмæ 
хъыг фæрсæй-фæрстæм цæуынц. (Хъайтыхъты А.) 6. Зæххы куыстæй фæллайæн 
нæй. Уæлдайдæр ныртæккæ. (Баситы М.) 7. Уымæ ис стыр хæдзæрттæ, дисæн сæ 
хæссынц. (Калоты Х.) 8. Кæнæм сымахау тох, агурæм рæстдзинад, фæлæ н ’арæм. 
(Хъодзаты Æ.) 9. Сырх Сæрибар…. Сырх Уæлахиз…. Мæ сырх туг фæци сæ хай 
фæстаг æртæхы онг. (Хъодзаты Æ.) 10. Лæгдыхæй ницы бакæндзынæ, фæлæ зондæй 
сархай. (Æмбисонд)

178-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмæ сбæрæг кæнут, цавæр хъуыдыйæдтæй фыст у 
æмдзæвгæ? Цавæр стилистикон нысан ис иувæрсыг хъуыдыйæдтæн æмдзæвгæйы?

Æхсæв

Талынг æхсæв… Доны зарæг …
Бæлæсты сыр-сыр …
Зад уыгæрдæн … Сау æндарæг …
Гобихуыз быдыр …

Арвыл тар мигъты дыдагъы  
’Взист тæбæгъау – мæй …
Уæлæ ног хъæу … Къорд цырагъы …
Хæдзæрттæ – фынæй …

Къардиу … Хъамылты ызмæлын …
Æрдз æнцад ныхъхъус …
Рацу, хур, дæумæ куы бæллын …
Райтындз та дæ рухс.

Калоты Хазби

 Æмдзæвгæйы кæцы хъуыдыйæдтæ ис бафыссæн нывы бынмæ?

гоби – къуæдти
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179-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут дзы иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын 
кæнут сæ хуыз, уæ хъус æрдарут, цæмæй æмæ куыд кодтой царв.

Царв

Царв кодтонцæ хъаймагъæй. Хъаймагъ ба æхсирæй. Уой туххæй ба, гъог доцгæй, 
фæстагмæ ци æхсири цумд æрдоцунцæ, уой хецæн дзаумауи фембурд кæнунцæ. Уæхæн 
æхсири æмбурдгондбæл къуæре ку рацæуй, уæд си рауайуй хъаймагъ. Хъаймагъæй ба 
цæрвцæгъдæни цагъди фæсте исесунцæ царв. Уæхæн царв фæххонунцæ хом. Хом царв 
рафицгæй ба ин æ тад сойни рæсог еу рауæнмæ рауадзунцæ. Ауæхæн царв ба фунх царв 
хуннуй. Фунх царв берæ рæстæг ке лæууй, уомæ гæсгæ ба си зумæги дæргъи фæппайда 
кæнунцæ хуæруйнаг кæнгæй. 

180-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Сбæрæг кæнут, цавæр хъуыдыйæдтæ сты.

Æмбал скæнæн ис ахæм адæймагæй, зындзинады дын чи баххуыс кæна, дæ циныл 
дын чи бацин кæна, раст фæндаг дын чи бацамона царды, фæлмæнзæрдæ чи у æмæ 
тæригъæд кæнын чи зоны.

Ахæм æмбал ссарын æнцон нæу, æмæ дæхæдæг дæр хъуамæ тырнай зæрдæйы стыр 
миниуджытæ агурынмæ.

 Дзуапп раттут дæлдæр цы фæрстытæ ис, уыдонæн. Уæ хъуыдытæ фæуæрæхдæр 
кæнут æмæ фæрстытæм гæсгæ ныффыссут сочинени. Пайда кæнут иувæрсыг 
хъуыдыйæдтæй дæр. Сочиненийæн æрхъуыды кæнут сæргонд.

Адæймаджы цавæр миниуджытæн кæнут æппæты стырдæр аргъ?
Æмбал ссарын æнцон у æви зын?
Куыд уæм кæсы, æцæг æмбал зындзинады рабæрæг вæййы æви циндзинады?

181-аг фæлтæрæн. Рафыссут фæлтæрæн. Бахахх кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты бын. 
Сбæрæг кæнут, кæцы цæсгом æмæ нымæцы сты мивдисджытæ-зæгъинæгтæ. Бацамонут 
иувæрсыг хъуыдыйæдты хуыз æмæ сæ фыссут хъуыдыйæдты фæстæ къæлæтты.

Хъæды дзæвгар фæцæуыны фæстæ мæ фæллад суадзыны фæнд скодтон. Уыцы 
хъуыды мæм раздæр дæр уыд, фæлæ доны хæл-хæл куы айхъуыстон, уæд уынæр агурæг 
хæмпæлты балæгæрстон. Цалдæр къахдзæфы фæстæ суадоны тагъдуайаг уылæнты 
сатæгдзинад мæ цæсгомыл æрбакалд. Фæрв бæлæсты аууон æмæ доны уазалмæ мæ 
фæллад фæцыдæр. Суадоны астæумæ бацыдтæн æмæ æнæзмæлгæйæ лæууыдтæн.

Суадон згъорыныл нæ ауæрста. Æмæ мæм диссаг дæр уый фæкаст. Фæдисонау 
тæх, размæ хæлофæй лæбур æмæ ихы къæртты хуызæн уазалæй баззай! Уымæй чы-
сыл раздæр цы доны сæрты æрбахызтæн, уый та сындæггай цыд. Иуæй-иу рæтты та-иу, 
цæугæдон уыд æви цад, уый равзарæн нæ уыд. Афтæмæй – хъæрмуст. Æмæ ууыл дæр 
дисæй амардтæн. Иу ран лæугæйæ, хъуамæ уазал уыдаид. Æвæццæгæн, иутæ тагъд кæй 

27-æм урок
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фæцæуынц, уымæн стæвд вæййынц, иннæтæ та тагъд кæй фæцæуынц, уазалæй уымæн 
баззайынц...

Цард цыфæндыйæ дæр ныхмæвæрддзинæдтæй арæзт у...

 Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

Æххæст æмæ æнæххæст хъуыдыйæдтæ 
Æрдз нæ алфамбылай

182-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цал адæймаджы æхсæн цæуы ныхас? Куыд 
хуыйны ахæм текст? Бакæсут хицæнæй бæрæггонд хъуыдыйæдтæ. Сæ хъуыды сын 
æмбарут? Цæуылнæ? Тексты руаджы сæ баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй, цæмæй 
сын сæ хъуыды бамбарæн уа.

– Ботаз, изæрыгæтты цы фæкусыс?
Ботаз ацы фарстмæ цæттæ нæ уыд æмæ хæццæйæ загъта:
– Æз?.. Ницы … – стæй ахъуыды кодта æмæ ма сæм 

бафтыдта: – Хæдзары бирæ куыстытæ ис.
– Чингуытæ нæ фæкæсыс?
– О, чингуытæ дæр куыннæ …
Чингуытæ æвæрæн тарвазыл мæ цæст рахастон. Фæлæ 

дзы Ботазы аккаг ницы разынд. Райстон Арсены чиныг.
– Ботаз, ацы чиныджы исты бакастæ?
– Нæ, ницы. Æз ме скъолайы чиныг кæсын.
– Æмæ уый æгæр цъус нæу?
– Æмæ-гъа, уæд мын ахуыргæнæг загътаид.

                                                Гафез

Æнæххæст хонæм ахæм хъуыдыйад, кæцыйы цухгонд æрцæуы, йæ хъуыды 
бамбарынæн чи хъæуы, ахæм искæцы уæнг. Цухгонд уæнг базонæн вæййы, разæй 
цы хъуыдыйæдтæ вæййы, кæнæ, архайд цы фадæтты фæцæуы, уыдонмæ гæсгæ. 
Æнæххæст хъуыдыйæдтæ арæхдæр фембæлынц диалоджы, ома дыууæ адæймаджы 
куы фæдзурынц, уæд уыдоны ныхасы: 

З æ г ъ æ м :  – Цавæр чиныг бакастæ ды фæстаг хатт?
                  – «Хъæбатырты кадæг».
Фыццаг хъуыдыйад у æххæст. Уым ис хъуыды бамбарынæн хъæугæ æппæт 

сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ дæр. Дыккаг хъуыдыйад у æнæххæст. Уым цухгонд 
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сты сæйраг уæнгтæ æмæ дыууæ фæрссаг уæнджы. (Æз фæстаг хатт бакастæн чиныг 
«Хъæбатырты кадæг».)

Æнæххæст хъуыдыйæдтæ ма фембæлынц вазыгджын хъуыдыйады дыккаг хайы 
дæр: Ус хæдзарыл баст у, лæг та – куыстыл. (Æмбисонд)

Цухгонд зæгъинæгтæ дзургæйæ бæрæг кæнæм паузæйæ, фысгæйæ та – тирейæ.
Хойы зæрдæ – æфсымæрмæ, æфсымæры зæрдæ – хъæдмæ. (Æмбисонд)

183-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цæуыл дзуры автор ацы уацмысы?

1. ... Бехъаны цадмæ ныххæццæ дæн. 2. Йæ былгæрæттæ 
ныссалдысты. 3. Тæнæгцъар ихыл бацæуæн нæй. 4. Цады 
рæбинаг къуым хъæддаг бабызæй нæ зыны. 5. Иутæ дзы 
сты бынтон гыццылтæ, иннæтæ та дыууæ-æртæ хатты 
стырдæртæ. 

6. Сæ бæрæгастæу сæ сæртæ бæрзонд систой доныхъазтæ. 7. Дыууæ, цыппар, 
æхсæз, аст ... цыппæрдæс ... æхсæрдæс хъазы. 8. Уыцы уæзданæй ленк кæнынц. 9. Мæ 
зæрдæйы сагъæстæй цы фæлм æрбадт, уый тæнæгæй-тæнæгдæр кодта. 10. Фæстагмæ 
бынтондæр алæзæрд, йæ бæсты разындысты хурæфсæст быдыртæ æмæ дæлвæзтæ.  
11. Кæд сын урс-урсид доныхъазтæ радтой ахæм æрттиваг хуыз?..

 Бамбарын кæнут 9-æм хъуыдыйады мидис. 
 1-аг абзацæй рафыссут дыууæ æнæххæст, дыууæ иувæрсыг æмæ иу дывæрсыг 

хъуыдыйады. Бамбарын кæнут уæ дзуæппытæ. Цæй руаджы бамбæрстат 
æнæххæст хъуыдыйæдты мидис?

	Дывæрсыг хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.
	Ссурт тексты вазыгджын дзырдтæ, бацамонут сын сæ растфыссынад.
	Бæрæггонд дзырдтæн æрхъуыды кæнут синонимтæ æмæ сæ уæ тетрæдты ныф- 

фыссут.

Хъуыдыйæдтæ æххæст вæййынц, сæ хъуыды бамбарынæн чи хъæуы, уыцы 
сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ дзы иууылдæр куы вæййынц æмæ йæ хъуыды 
æмбæрстгонд куы вæййы æнæ сыхаг хъуыдыйæдты æххуысæй, уæд.

Цъаммар лæг дыууæ хатты фæмæлы,
Хорз лæг та дыууæ хатты цæры. (Чехойты С.)

184-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Дзуапп раттут, тексты бынмæ цы фæрстытæ 
ис, уыдонæн. Ссарут дзы æнæххæст хъуыдыйæдтæ. Уæ дзуæппытæ бамбарын 
кæнут.

Дзырдуат:
фæлм – цъар (пелена)
алæзæрд – апырх
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Уæрдон фенкъуысыд. Дунетæ дæр йæхи баисты, афтæмæй бады Рая; рагæй дæр 
цыма хæрæгуæрдоны цæуын ахуыр у, уыйау йæ хъæбысы хуыр-хуырæй зары гæды. 
Чызг æм уыцы зæрдиагæй хъусы. Уæрæх санчъехæй хæрæджы фарсмæ цæуы Быдыго.

Цалынмæ хъæуæй хызтысты, уæдмæ Æрджынарæджы рæгътыл андзæвыд хур 
æмæ сындæггай фæсхохмæ ныттылд.

– Баба, æз дæр куы базæронд уон, уæд базондзынæн?
– Цы?
– Гæдыты 'взаг.
– Мæ-гъа, цы дын зæгъон: иутæ зæрондæй дæр къуыттыйæ баззайынц, гæдыты 

нæ, фæлæ сæм адæмы хъæр дæр нæ бахъары, иннæтæ та дуры æвзаг дæр бамбарынц. 
Дæуæн дæр дæ амонд конд уыдзæн.

Æгæр зынæмбарæн разынд дзуапп, æмæ Рая ныхъхъус.
Сæхимæ йæм æнхъæлмæ каст диссаг: Маняйæн дыууæ роды фæзындис. 

Сывæллæттæ цинæй хæрдмæ хаудтой, Кудзиан та сын тæригъæд кодта: сæ сæр нæма 
ахсы, æхсыр сæм æмбис къаддæр кæй хаудзæн, уый.

Хæблиаты Сафармæ гæсгæ

 Цавæр дзуапп радта Баба чызджы фарстæн? Куыд æй æмбарут?
 Цавæр диссаг æнхъæлмæ касти чызгмæ хæдзары?
 Цы хъуыды кодта Кудзиан сывæллæтты цины тыххæй? Цæмæн? 
 Ныффыссут цыбыр диалог. Спайда кæнут æнæххæст хъуыдыйæдтæй. 

185-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Бацамонут æххæст æмæ æнæххæст хъуыдыйæдтæ. 
Æнæххæст хъуыдыйæдтæй кæсгæ-кæсын æххæст хъуыдыйæдтæ аразут. Цы бафип-
пайдтат? Ацы худындзæгты цалгай адæймæгтæ архайы? Куыд хуыйны ахæм ныхас?

Математикæйы ахуыргæнæг скъоладзауы фæрсы:
– Алан, дæ хæлафы иу дзыппы фынддæс сомы куы уа, иннæйы та – туман, уæд 

дæм æдæппæтæй цал сомы уыдзæн?
– Иу дæр нæ!
– Хуыздæр куы ахъуыды кæнай, уæд та? – загъта ахуыргæнæг.
– Æмæ йыл цы хъуыды кæнон? Уый мæ хæлаф нæ уыдзæн, уый бæлвырд у, – йæ 

мидбылты бахудт лæппу.

Журнал «Ногдзау»-æй 

Æртыккаг къласы скъоладзауы ахуыргæнæг фæрсы:
– Зæгъ-ма, Вадим, бонтæ æппæты цыбырдæр кæд вæййынц?
– Сæрды каникулты, – дзуапп радта Вадим.
– Цæмæн дæм афтæ кæсы? – бадис кодта ахуыргæнæг.
– Уымæн æмæ уайтагъд атæхынц, – загъта лæппу æмæ арф ныуулæфыд.

Журнал «Ногдзау»-æй 
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186-æм фæлтæрæн. Саразут диалог (цы чиныг бакастыстут, цы кино кæнæ спектакль фед-
тат, уый фæдыл) хуызæгмæ гæсгæ. Спайда дзы кæнут æнæххæст хъуыдыйæдтæй.

– Мæди, ирон æмбисæндтæ зоныс?
– О, зонын.
– Бирæ? 
– Дзæвгар.
– Æмæ сæ искуы спайда кæныс?
– Тынг арæх.

187-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Бахахх кæнут æнæххæст хъуыдыйæдты бын. Бацамонут, 
цавæр уæнгтæ дзы цухгонд æрцыди.

1. – Цы равдыстат кадæн, зæгъут-ма, уæддæр? – Мах?.. Ницы!.. (Къоста) 2. Нæу 
сусæг хорзæн йе ’цæг ном, налатæн та – йæ фæсномыг. (Къоста) 3. Сындæггай цæуы 
Хетæг … Сдымдта тамако. Схуыфыд. (Мæрзойты С.) 4. Фырдæйæ æппæт дæр ферох. 
Кæсы сценæмæ. Фестъæлфы … Зарæг азæлы. (Мамсыраты Д.) 5. Хорзæн кад хъæуы, 
æвзæрæн – уайдзæф. (Æмбисонд) 6. Тетрад кæм бæззы, уым хорз у, фæлæ кæм нæ 
бæззы, уым зиан у. (Агънаты Г.)

Æххæст æмæ æнæххæст хъуыдыйæдтæ
Удварны хæзнатæ

188-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмбæлгæ интонацийæ. Куыд ын æмбарут йæ сæргонд?

Сæхицæй сæхимæ

Донæн размæ цæуынæй бафæллайæн нæй. Фæстæмæ иу хатт дæр никуыма фæкаст. 
Йæ хъуыдытæ иууылдæр фидæнимæ баст сты. Фидæнмæ та дывæндтæ кæнгæйæ 
нæ фæхæццæ уыдзынæ. Æмæ доны уылæнтæ, кæрæдзийы къухтыл хæцгæйæ, 
ныфсджынæй лæгæрдынц сæ нысанмæ.

Дымгæ æмæ хæмпус гæлæбутимæ кæцæйдæр митмитгæнаг æрбатахт æмæ 
былгæрон тихалæгыл абадт. Уылæнты хъазтмæ иудзæвгар фæкаст, стæй доны бафарста:

– Кæдæм тæхыс, тагъд уалдзæг куы ралæудзæн?
– Мæ фæстæ бирæ уылæнтæ ис, æмæ йын уыдон «æгасцуай» зæгъдзысты.
– Ды дæхæдæг та кæцæй цæуыс?
– Нæхицæй.
– Æмæ уæхимæ кæм ис?
– Цъитийы рæбын.
– Цæугæ та кæдæм кæныс?

28-æм урок
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– Нæхимæ.
– Уæхимæ та кæм ис?
– Денджызы.
– Уæхицæй уæхимæ цæуыс?
– О.
– Нæ дæ ’мбарын…
– Уым æнæмбаринагæй ницы ис! Нæхимæ, 

хохы цъуппыл, гуыргæ ракодтон, нæхимæ, 
денджызмæ та цæрынмæ цæуын.

Митмитгæнаг донмæ бахæлæг кодта. Стæй йæм хæлæг кæнын дæр æмбæлы, 
сæхицæй рацæугæйæ, сæхимæ нал баздæхгæйæ, сæхимæ чи бахауы, йæ цардвæндаг 
райгуырæн хæдзарæй амонды хæдзармæ кæмæн у.

Дзасохты Музафер

 Бакæсут 1-аг абзац. Бамбарын ын кæнут йæ мидис. Кæцы хъуыдыйад дзы у 
сæйрагдæр æмæ цæмæн?

 Цæмæн бахæлæг кодта митмитгæнаг донмæ?
 Цæмæй амондджын у дон? Тексты кæцы рæнхъытæ дзурынц ууыл?

189-æм фæлтæрæн. 

 188-æм фæлтæрæны тексты ссарут æмæ бакæсут æнæххæст хъуыдыйæдтæ. 
Сбæрæг кæнут, цавæр уæнгтæ дзы æрцыди цухгонд. Куыд аивдзæн текст, 
цухгонд уæнгтæ дзы куы бавæрæм, уæд. Цавæр тексты фембæлынц арæхдæр 
æнæххæст хъуыдыйæдтæ?

 Фыццаг абзацы хъуыдыйæдты ссарут сæйраг уæнгтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр 
хъуыдыйæдтæ сты: дывæрсыг, иувæрсыг, æнæххæст. Уæ дзуæппытæ бам-
барын кæнут. Цæмæй хицæн кæнынц дывæрсыг, иувæрсыг æмæ æнæххæст 
хъуыдыйæдтæ кæрæдзийæ? 

 Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад æмæ йæ равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. 
 Ссарут тексты фæрссагмитæ. Куыд арæзт сты? 
 Равзарут йæ кондмæ гæсгæ дзырд «æнæмбаринагæй».

190-æм фæлтæрæн. 1) Бацамонут лæвæрд дзырдты растфыссынад. Æрхæссут-ма 
дæнцæгтæ уыцы раиртæстытæм.

Загъта …
Æфсæрмхуызæй …

Цæстæнгасæй …
2) Бацамонут дзырдты лексикон нысаниуæг æмæ растфыссынад: бамбæрста – бамбæрзта; 

бауæндыдис – баууæндыдис
3) Хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

28-æм урок
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Зæрватыччытæ нæ кæрты фæткъуы бæласы къалиуыл рæгъ-рæгъы рабад-
тысты æмæ фырцинæй цъыбар-цъыбур систой.

191-аг фæлтæрæн. Ацы æмбисæндты æнæхъуаджы цы дзырдтæй пайдагонд æрцыдис, 
уыдон аиуварс кæнут хуызæгмæ гæсгæ æмæ сæ афтæмæй рафыссут. Абарут сæ. 
Цæмæй хицæн кæнынц? Аивдæр сæ кæцытæ сты?

Х у ы з æ г :  Ирон лæвар у сусæг хæс. – Ирон лæвар – сусæг хæс.

Хистæр у зондамонæг, кæстæр у æгъдаухæссæг.
Адджын ныхас абон сæкæр у, райсом та у мыд.
Фæлмæн ныхас хур у, дæрзæг ныхас къæвда у.
Хорз ныхас сæрд у, æвзæр ныхас та у зымæг.
Чызг нæмыг æмæ ’рдæгæй цæры, лæппу та цæры кæрдзын æмæ ’рдæгæй.
Цъылын æмæ уисой мæрзынæн сты, фæлæ цъылын хæдзары лæууы, уисой та 

лæууы тыргъы.
Кæстæр у рæдиаг, хистæр у бараг.
Адæмæй иутæ амонд хæссынц, иннæтæ та хæссынц фыдбылыз.

 Сымахмæ гæсгæ, цавæр адæймаг хæссы амонд, стæй цавæр адæймаг хæссы 
фыдбылыз. 

192-аг фæлтæрæн. Зæгъæм, æндæр республикæйæ уе скъоламæ æрбацыдысты уе ’мгæрт-
тæ уазæгуаты. Цавæр диалог рауаид уе ’хсæн? Ныффыссут æй уæ тетрæдты. 

193-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Бахахх кæнут æнæххæст хъуыдыйæдтæ.

Дзуапп

– Дон, зæгъ-ма, куы раивылыс, уæд фæдисонау комы цæмæн фæцагайыс?
– Цæмæй мыл хæрдмæ дæр ма бафта æмæ уæрхмæ дæр.
– Æмæ уымæй цæмæй тæрсыс?
– Тæрсгæ нæ кæнын.
– Уæдæ?
– Æфсæрмы.
– Кæмæй?
– Хæхтæй. 
– Кæддæр сын мæнæн фæндаг раттын кæд цыфæнды зын уыд, уæддæр сæ иудзи-

надыл нæ бацауæрстой, карды лыгау дыууæ дихы фесты æмæ сæхиуыл фæйнæрдæм 
ахæцыдысты. Ивылды заман мæ цыд куы нæ фæтагъддæр кæнон, уæд та мæ хæхты 
бахъыгдарын хъæудзæн, æмæ мæ уый та нæ фæнды. Раджы мын цы хорздзинады ба-
цыдысты, уый æдзухдæр мæ зæрдыл фæлæууы. Цæмæй уæлдай дон тагъддæр йæ бы-
нат ссара, ууыл вæййы мæ сагъæс. Кæд фæндагыл искæй зæрдæхудты бацæуын, 
уæд – æнæбары. Тагъдгæнæг рæдийаг вæййы.

Бады Хъазыбег 

мæрзын – сæрфун

29-æм урок
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Хъуыдыйады æмхуызон уæнгты тыххæй
æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

Мæ райгуырæн хъæу

194-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йе стиль.

Фыццаг къахдзæфтæ

Мæ райгуырæн хъæу Ход уæлхох быдыры ис, Садоны къуырфы сæрмæ. Нæ хъæуы 
ис æртæ цæугæдоны, суадæттæ та – сæдæйæ уæлæмæ. Фæлæ дзы мæ рæстæджы бæлæстæ 
нæ уыди. 

Дæ къах авæр – æмæ дидинвæлыст уыгæрдæнтæ. Хъæддаг мæргътæ, мыды-
бындзытæ æмæ дзы хъулон-мулон гæлæбутæ мигъау сæнкъуысынц.

Мæ малусæджы кары ма куы уыдтæн, уæд-иу афтæ æнхъæлдтон, цыма арвæй 
зæххы ’хсæн нæ хъæуы йеддæмæ цæрæг никуы ис. Кæй зæгъын æй хъæуы, хуыздæрæй-
хуыздæр хъæутæ Иры дзыхъхъы бирæ ис, фæлæ æз фыццаг улæфт кæм скодтон, фыццаг 
хатт боны рухс кæм федтон, бæгъæввадæй цы зæххыл ауадтæн, мæ малусæджы пакъуы 
кæм азгъæлдтон, уымæй адджындæр ран мын зæххы цъарыл нæй.

Нæ хъæуы ставд дыргътæ æмæ халсартæ нæ зад. Уыдоны бæсты рагуалдзæджы 
хордтам сæкæрау адджын хуыскъæлтæ, мæкæрæз, мæнтæджы бын, пысырайы 
æууæрцъ … Уыдоны фæстæ-иу фæзындысты хуырхæг, æхсæвæрæг, кæркусæг, сы-
къамо, лæджирттæг …

Хосгæрдæнты та-иу сцæттæ сты мæцкъуы, рæгъсис, саунæмыг, мæнæргъы, сых-
сы, дзедырæг… Уыдоны фæстæ – цым, мугæ, дурвæткъуы, тæрс, æхсæр, хъæддаг 
фæткъуы æмæ кæрдо, цъуй, уагъæлы, мыртгæ … æмæ сæ нымад чи фæуыдзæн!..

1931 аз. Бахызтæн Ходы райдайæн скъолайы къæсæрæй. Уæд цæй скъоладзауы 
дарæс уыдис! Нæ хуымæтæг хæлæфтæ æмæ хæдæттыл – алыхуызон æмпъузæнтæ. Дза-
бырты – фæсал. Кæмæ нæ чиныг нæ уыд, кæмæ – тетрад, фæлæ уæддæр уыдыстæм 
хъæлдзæг, зæрдæрухс.

1930 – 1940 азты нæ хъæуы ахуыргæнджытæй чи куыста, уыдон уыдысты тынг 
кадджын. Амыдтой нын ирон æгъдæуттæ, æфсармы ахадындзинад царды, хистæртæн 
кад æмæ лæггад кæнын, зæхмæ зилын, фæллой кæнын, æрдз хъахъхъæнын.

Хъайтыхъты Азæмæт

29-æм урок

Дзырдуат:
Ацы дзырдтæ сты хæры-

нæнбæзгæ зайæгойты, хоры 
мыггæгты, гагадыргъты 
æ. æнд. нæмттæ. 
Уæ зæрдыл сæ бадарут.

хъæбæрхор
хуыскъæл
мæкæрæз
мæнтæг

æхсæвæрæг
кæркусæг
сыкъамо
дурвæткъуы
тæрс

цъуй 
фæсал
мæцкъуы
рæгъсис
сыхсы
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Дзуапп раттут фæрстытæн
 Куыд сныв кодта автор йæ райгуырæн хъæуы фæлгонц? 
 Æрыгонæй-иу куыд хъуыды кодта йæ райгуырæн хъæуы тыххæй?
 Цы цæстæй касти фыссæг йæ Райгуырæн бæстæмæ? Кæцы рæнхъытæй бæрæг 

у? Бакæсут сæ.
 Æрдзимæ æнгом баст кæй уыди фыссæг, уый цæмæй бæрæг у?
 Цы уавæрты ахуыр кодтой уыцы рæстæг скъоладзаутæ æмæ сын цавæр зæрдæйы 

уаг уыди?
 Цард цавæр хъæугæ хъуыддæгтыл ахуыр кодтой уæды рæстæг скъоладзауты?

195-æм фæлтæрæн. 

 Зæгъут, тексты бæрæггонд дзырдтæ кæцы дзырдтимæ баст сты, уый. Цавæр 
фарстæн дæттынц дзуапп? Куыд хуыйнынц хъуыдыйады ахæм уæнгтæ? Куыд 
баст сты кæрæдзиимæ уыцы дзырдтæ? Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты? 

 194-æм фæлтæрæны тексты ма ноджыдæр ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон 
уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, кæцы дзырдтимæ баст сты, уый æмæ сæм фæрстытæ 
раттут. 

 Рафыссут дзырдтæ, стъæлфыты бæсты дамгъæтæ æвæргæйæ. Бацамонут сын 
сæ растфыссынад: са...той, дæндæ...тыл, суадæ...æ, мæр...тæ, дыр...тæ, хæ- 
дæ...ыл, а...джын, бахы...тæн, æгъдæу...æ, ка...джын. 

 Рафыссут текстæй фадатон дзырдтæ, цы зæгъинæгтимæ баст сты, уыдонимæ. 
Сбæрæг кæнут фадатон дзырдты хуыз. 

Х у ы з æ г :  æрæнцад (кæм?) хъæуы сæрмæ – бынаты фадат. 

 Ссарут тексты иувæрсыг хъуыдыйæдтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ хуыз.

1. Уыцы иу фарстæн дзуапп чи дæтты æмæ уыцы иу дзырд чи æмбарын 
кæны, ахæм хъуыдыйады уæнгтæ хонæм æмхуызон уæнгтæ. Æмхуызон уæнгтæ 
кæддæриддæр вæййынц иу хуызы хъуыдыйады уæнгтæ: 1) сæйрæттæ: Зæгъæм: Ацы 
æхсæв сæ фаг бахордтой кæрдзын фыд æмæ фырт (Дзесты К.); 2) зæгъинæгтæ: 
Хуымтæй хъæбæрхоры мæкъуылтæ ластой æмæ сæ бæрзонд хъилтыл амадтой. 
(Хуыгаты С.); 3) æххæстгæнæнтæ: Уынд æмæ кондæй та сылгоймæгты æхсæн 
бæрæг дардта Уæздинцæ. (Хуыгаты С.); 4) бæрæггæнæнтæ: Дуар æрбайгом æмæ 
æрбахызт бæрзонд, бæзæрхыг лæг. (Хуыгаты С.); кæнæ 5) фадатон дзырдтæ: Бон-
изæрмæ æмæ æхсæв-бонмæ мит йæ уарынæй нæ банцад. (Дзасохты М.).

2. Æмхуызон уæнгтæ арæхдæр загъд вæййынц уыцы иу ныхасы хайæ. За-
рынц фыййæуттæ, уасынц уадындзтæй алы рæгътæй. (Фæрнион Къ.) Æмхуызон 
зæгъинæгтæ загъд сты мивдисджытæй. 
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Æмхуызон уæнгтæ загъд вæййынц хицæн ныхасы хæйттæй дæр. Сценæ, рольтæ, 
къухæмдзæгъд, кафын, зарын арæх æрымысы ныр зæронд актер. («Рæстдзинад»). 
Æмхуызон æххæстгæнæнтæ загъд сты номдартæй æмæ мивдисæджы æбæлвырд 
формæтæй.

3. Æмхуызон уæнгтимæ арæх фембæлынц æмбарынгæнæг дзырдтæ: Дзаг уыди 
хъæд алыхуызон диссаджы дидинæгæй, хъæддаг дыргътæй, мæнæргъытæй, 
дзедыртæй, æрыскъæфтæй. (Фæрнион Къ.)

4. Æмхуызон уæнгтæ загъд куы уой номдартæй кæнæ номивджытæй фæрссаг 
хауæнты формæйы, уæд хауæны кæрон арæх æфтыд æрцæуы æрмæст фæстагмæ, 
иннæтæ та вæййынц номон хауæны формæйы: Хадзымураты æфсæддонтæ 
æнæхъæн æхсæв уыдысты циндзинады: хъазт  , кафт  , нозт   æмæ хæрд  . 

5. Уыцы иу хъуыдыйады уæвæн ис æмхуызон уæнгты цалдæр рæнхъæн, ома дзы 
вæййы æмхуызон сæйрæттæ æмæ æмхуызон зæгъинæгтæ æ. а. д. 1). Мысинæгтæ йæ 
куысты дæр æмæ хуыссæны дæр минуты бæрц уæгъд нæ уадзынц, рухсы цъыртт 
нæ хæссынц. (Малиты В.) (Ис дзы æмхуызон уæнгты дыууæ рæнхъы: фыццаг рæнхъ 
– æмхуызон бынаты фадæттæ, дыккаг – æмхуызон зæгъинæгтæ).

Боны рухсмæ дæр æмæ æхсæвы талынджы дæр цъысцъысагæн йæ хуынчъы был 
абадын у йæ уд, йæ дзæцц (Дзасохты М.) (Ис дзы æмхуызон уæнгты дыууæ рæнхъы: 
фыццаг рæнхъ – æмхуызон афоны фадæттæ, дыккаг – æмхуызон зæгъинæгтæ.) Цар-
дис æмæ уыдис лæг æмæ ус. (Аргъау) (Фыццаг рæнхъ – æмхуызон зæгъинæгтæ, дык-
каг – æмхуызон сæйрæттæ.) 

6. Фиппаинаг. Арæх хъуыдыйады хъуыды ирддæрæй равдисыны тыххæй иу 
дзырд загъд æрцæуы цалдæр хатты: Бирæ, тынг бирæ стъалытæ, фæлæ та сын 
мæй кæм и, мæй? (Хуыгаты С.) «Фæлæуу, ныр тагъд мауал кæн, тагъд», – загъта 
æрæджиау Цопан. 

Иу дзырд афтæ дыууæ хатты загъд куы фæцæуы, уæд уыдон æмхуызон 
уæнгтыл нымайын нæ хъæуы.

7. Æмхуызон уæнгтæ арæх кæрæдзиимæ баст вæййынц бабæтгæ бæттæгтæй: 
Хæрд æмæ нозт нæ разæй дæр уыдысты. (Æмбисонд)

8. Æмхуызон уæнгтæ баст вæййынц æрмæст интонацийы руаджы дæр: Мит уары 
тъыфылæй, æрæхгæдта рындз. (Цæгæраты М.) Дзырд хуримæ – æмхуызон, 
æнæмæлгæ, æнусон! (Цæрукъаты А.) Ахæм æмхуызон уæнгтæ фæзæгъæм уыцы иу 
хъæлæсы уагæй, фысгæйæ та сын се ’хсæн æвæрæм къæдзыгтæ.

196-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдты къордтæй спайда кæнут, куыд хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæ, æмæ ныффыссут семæ иувæрсыг æмæ дывæсыг хъуыдыйæдтæ. Бахахх 
кæнут сæйраг уæнгты бын. 

1) рæсугъд, уалдзыгон;    3) тагъд, æнæзивæгæй;
2) хистæртæ æмæ кæстæртæ;   4) горæты дæр æмæ хъæуы дæр; 
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5) знон дæр, абон дæр;    7) зайæгойтæн æмæ цæрæгойтæн.
6) кæсын æмæ фыссын; 

197-æм фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ æмæ сæ рафыссут. 
Сбæрæг кæнут, цавæртæ сты. Кæм æмбæлы, уым æрхæцæн нысæнттæ сæвæрут. Бамба-
рын сæ кæнут. Ссарут, æмхуызон уæнгты цалдæр рæнхъы кæм ис, ахæм хъуыдыйæдтæ.

1. Амондджынæй кæрæдзийы уарзгæйæ цæрут сымах. (Цгъойты Х.)
2. Стурвосы рæгъæуттæй фысты дзугтæй уæлвæзтæ бæз-бæз кодтой. (Хъайтыхъты А.)
3. Мæгуыр хæдзар мæгуыр бинонтæ цæсты нæ ахадынц. (Бекъойты Е.)
4. Æфхæрд мæгуыр удæн фæлмæн æвзаг рæвдыд ныхас сты æвдадзы хос. (Гафез)
5. Мулк æхца лæггæнæг не сты. (Гуыцмæзты А.)
6. Бæлæстæ æмæ къудзитæй кæмæн йæ къуыбар ныннæрсти 

кæуыл сыфтæр фæхæцыд. (Дзасохты М.)
7. Нуца сывæллоны йæ хъæбысмæ фелвæста уынгмæ разгъордта æмæ йæ дзыхы-

дзаг ныхъхъæр кодта. (Хъайтыхъты А.)
8. Æвæдза, ирон æгъдау æмæ æфсарм куыд тыхджын куыд рæсугъд уыдысты! 

(Хъайтыхъты А.)
9. Цард арæзт æй æма федауй æгъдау æма æфсарæй.
10. Зæнхæ фонс æма хæзнатæ ку рахецæн унцæ, уæд уоститæ рацох кæнунцæ 

хæдзари дзаумæуттæ: къостæ едгутæ къибилатæ æ. æнд.

198-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Ба-
хахх сын кæнут сæ быны æмæ сбæрæг кæнут хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты.

199-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. 

Æппæты адджындæр бæлас сусхъæд у. Раздæр кæцы хæдзары нæ уыдаид хъæдын 
уидгуытæ куыситæ къустæ арынгтæ къæртатæ къуыстилтæ кæхцытæ тъæпæнджытæ 
æмæ æндæр ахæм дзаумæттæ!

бедра – къибила

30-æм урок
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Сабитæн циндзинад хæссынц алыхуызон хъæдын 
хъазæнтæ. Æмæ сæ цæмæй аразынц? Сусхъæдæй! Ацы бæласы 
мыггаг зылынтæ стæй скъуыдтæ дæр нæ кæны, у æнцонгуыст. 
Сусхъæдыл конд рæсугъд нывтæ фидауын кæнынц Зымæгон га-
луаны раздæры паддзахы резиденци. Фæлæ уæддæр æппæты 
адджындæр бæлас цæмæн у? Уый мах базондзыстæм æмæ 
бамбардзыстæм уалдзæджы, дидинæг калын куы райдайа, уæд. 
Бæлвырд у иу хъуыддаг: сусхъæды мыд у иууыл адджындæр. 
Мыдыбындзыты уацары уымæн бахауы. Ахуыргæндтæ зæгъынц, 
зæгъгæ, иу сусхъæд бæласæй мыдыбындзытæ æрæмбырд 
кæнынц, æнæхъæн гектар сауфагæйæ цас æрæмбырд кæнынц, 
уый бæрц мыд. Æмæ цавæр мыд вæййы! Хæрзхъæд хæрздæф 
æмæ тынг пайда. Мыдыбындзытæ зонынц, сусхъæд бæлæстæ 10–
12 боны йеддæмæ дидинæг кæй нæ фæкалынц уый, æмæ уыцы 
рæстæг фæкусынц уæлдай зæрдиагдæрæй уæлдай æнæрынцойæ.

Сусхъæды бын абадын кæнæ атезгъо кæнын адæймагæн хæссы стыр æхсыз- 
гондзинад. 

 Ссарут тексты архаизмтæ, рафыссут сæ «Ирон-уырыссаг дзырдуат»-æй пайда 
кæнут, афтæмæй сæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

 Æрхъуыды кæнут синонимтæ текстæй ист дзырдтæн: раздæр, зæрдиагдæрæй, 
æнæрæнцойæ, ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

 Дзырд «зæрдиагдæрæй» равзарут йæ кондмæ гæсгæ уæ тетрæдты.
 Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад, равзарут æй хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ
Ирыстоны историон цыртдзæвæнтæ

200-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль. 

Цъæйы ком

Кавказы рæсугъддæр бынæттæй иу у Цъæйы 
ком. Адæймаджы цæст рæвдауынц йæ урссæр 
хæхтæ, йæ диссаджы нæзытæ æмæ назтæ, йæ 
дидинæгджын æрдузтæ æмæ йæ фынккалгæ дæттæ. 
Ахæм диссаджы нывтæм кæсгæйæ, зæрдæйыл 
базыртæ базайы, райгуыры йæм цардбæллон 
бæллицтæ æмæ уæлмонц æнкъарæнтæ. 

Дзырдуат:
сауфагæ – гречиха

30-æм урок
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Æнусон цъæх бæлæстæй æхгæд фæхстæм 
кæсынæй адæймаг не ’фсæды. Æмбал нæй Цъæйы 
сыгъдæг уæлдæфæн. Хур æм бирæ æндæр рæттæй 
фылдæр рæстæг кæй кæсы, уый дæр хорзæрдæм 
зыны адæймаджы æнæниздзинадыл. 

Цъæй астæуккаг æнустæй фæстæмæ нымад у 
ирон адæмы фæдзæхст бынæттæн сæ сæйрагдæртæй 
иуыл. Ацы комы ис цыппæрдæс кувæндоны. 
Уыдонæн сæ ахсджиагдæр у Реком. 

Уый хуызæн дыккаг кувæндон Ирыстоны нæй. 
Ам уыдысты тæккæ зынаргъдæр лæвæрттæ: бронзæ 

хъуытаз, гуырдзиаг паддзах Георги XI-мы лæвар, аланты паддзах Ос-Бæгъатыры згъæр 
худ, дзуæртты нывтæ, рагон æхцатæ.

Цъæй зындгонд у куыд фæлладуадзæн бынат дæр. Тыхст рынчынтæ-иу куыд тагъд 
сдзæбæх сты, уый тыххæй баззад диссаджы цымыдисаг хабæрттæ. Цъæйы уæлдæфæн 
æвдадзы хос дæттынц йæ зазтæ æмæ йæ нæзытæ, цæссыджы хуызæн сыгъдæг тагъдуа- 
йаг дæттæ, æнусон цъититæ, суадæттæ æмæ æхсæрдзæнтæ. 

Хуадонты Тамарæ

 Цæмæй хъуыстгонд у Цъæйы ком?
 Цæмæй зындгонд у Реком?
 Цы пайда хæссы адæймаджы æнæниздзинадæн Цъæйы ком, цæй руаджы?

201-аг фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдты æмхуызон уæнгтæ. Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ 
сты, стæй цавæр ныхасы хæйттæй конд сты?

1. Иу хорз уалдзыгон бон Æгайты хуссары сау фосы дзуг хизæныл схæлиу 
сты. (Гæдиаты С.) 2. Мæ хуыздæр хъулон карк дæр мын ды нæ адавтай æмæ йæ нæ 
ауæй кодтай горæты базары? (Хъаныхъуаты И.) 3. Данелы кæрты – хъазт, гæрæхтæ 
æмæ зард. (Хъаныхъуаты И.) 4. Адæм фæсабыр, фæхъус сты. (Гæдиаты С.) 5. Баде 
æдзухдæр уыдта бæрзонд хæхтæ, хъæдтæ æмæ комвæзтæ æмæ сæ йæ цæст бафсæсти. 
(Тугъанты Б.) 6. Хъазыбеджы хох, куыд уыд, афтæ домбай æмæ бæрзондæй фæлгæсы 
хæхты сæрты. (Тугъанты Б.) 7. Уыцы бонæй фæстæмæ дыууæ зæрондæн сæ ныхас дæр 
фендæрхуызон ис, фылдæр кодтой карк æмæ бабызы кой. Карк æмæ бабыз дæр сыл са-
хуыр сты æмæ сæ разæй никæдæмуал цыдысты. (Коцойты А.)

202-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Хъуыды- 
йæдты сбæрæг кæнут æмхуызон уæнгты хуыз.

1. Хъæд – гæрæм, æмбæрзт у бур сырххъуын кæрцытæй; дзаг – сыр-сыр пæр-
пæрæй къалиуты къæрццытæй ... 2. Æз райсын йæ чиныг ныхæстæй конд, – кæм 
тæлфы йæ зæрдæ йæ сагъæс йæ зонд йæ бирæ фыдæбон йæ бирæ хъыгтæ йæ хурныв 

равдæлон сты – сревæд æнцæ
рынчынтæ – сæйгитæ
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цæстыты æрттивгæ сыгтæ! 3. Дыккаг кæркуасæнты фæстæ ныттар ныггоби хохрындз. 
4. Фæтæхынц, фæтæхынц бæрзæндты хъыррутæ, сæ сæрмæ фæззыгон тæнæг арв, 
цъæхдзаст. 5. Цъæх айнæг, бæрзондæй ныллæгмæ – дæ каст. Дæу саузæрдæ скодтой 
хæлæг æмæ маст.

Цæрукъаты Алыксандр

 Фыццаг хъуыдыйады тиретæ цæмæн ис?
 Æртыккаг хъуыдыйады ссарут вазыгджын дзырдтæ, бацамонут дзы дæргъвæтин 

æмхъæлæсонты растфыссынад.
 Бацамонут дзырдты растфыссынад: æмбæрзт, сыр-сыр, хъыгтæ, сыгтæ, скодтой.

203-аг фæлтæрæн. 

 200-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Бакæсут 
сæ раст хъæлæсы уагæй. Сбæрæг кæнут, куыд баст сты кæрæдзиимæ æмхуызон 
уæнгтæ? Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты?

 Бæрæггонд хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст. Бацамонут бæрæггонд 
дзырдты растфыссынад. 

 Равзарут йæ арæзтмæ гæсгæ дзырд æнæниздзинадыл. 
 Рафыссут фæйнæ дыууæ дзырдбасты бындурон, барæн æмæ уæлахизон бæрцы 

миногонтимæ. 

204-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бахахх кæнут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. 
Цавæртæ сты?

Мадæлон ныхас

Ирон зæлланг ныхас, дæу айс мæнæй, – 
Уæд баззаин къуырма æмæ куырмæй. 
Нæ арв, нæ зæххæн нал уынин сæ хуызтæ;
Æнæ дæу мын мæ къæхтыл ацæуæн уæд нæй,
Стæй басгарæн нæ хох, нæ арф кæмтты хъæбыстæ!

  Цæрукъаты Алыксандр

 Бацамонут дзырдты растфыссынад. 

Баззаин, хуызтæ, (æнæ) дæу, кæмттæ.

 Ссарут скъуыддзаджы номивджытæ. Сæ амындмæ гæсгæ цавæртæ сты, кæцы 
хауæнты сты?

 Скъуыддзаг сахуыр кæнут зæрдывæрдæй. 

205-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ. Цавæртæ сты? Куыд баст сты кæрæдзийыл? Хъуыдыйæдты ссарут антонимтæ.
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* * *

Абони кæстæрти иронх кæнун нæ гъæуй хестæртæн 
агъдау æма кадæ кæнун. Уæд сæхецæн дæр фæстагмæ сæ 
зæруæ кадгиндæр уодзæнæй. Еци фæткитæ иронхгæнгути 
цард ба æгадæмæ цæудзæнæй.

Еу лæг иннемæ циргъаг – кард, фæрæт, æхсирф, 
хирхæ ку фæддæттуй, уæд циргъагæн æ мæкъурбæл фæххуæцуй, æ хуæцæнæй ба ’й 
иннемæ раттуй.

* * *

Дууæ лæги нарæг надбæл ку фембæлунцæ, уæд кæстæр хестæрæн над раттуй. 
Нæлгоймаг æма силгоймаг ку фембæлунцæ, уæдта над раттуй нæлгоймаг.

* * *
Фæндаггон, бæлццон, хестæр æма саударæг лæги над лух кæнун не ’нгъезуй.

206-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. 
Сбæрæг кæнут, хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты æмæ сæ хъуыдыйæдты фæстæ къæлæтты 
ныффыссут. 

Цæугæ æмæ размæ

Ацы дынджыр урс дур цыма исчи доны былгæрон 
садзгæ ныккодта, уыйау фидар лæууы. Йæ цыргъ ти- 
гъыл абадынæй хуыздæр мацы ратт мæргътæн, 
уæлдайдæр Хиуайæн. Мæнæ та ныр дæр дон ануæзта 
æмæ дурыл абадт. Иуцасдæр уылæнты зардмæ 
фæхъусыны фæстæ, доны был цы фатсæр Кæрдо бæлас 
зад, уымæ скаст æмæ йæм дзуры:

– Рагæй нырмæ дæ иу хъуыддагæй бафæрсынмæ 
хъавын…

– Хъусын дæм, – базмæлыд Кæрдойы бинаг къалиу.
– Дон дæлæмæ згъоргæ кæны æви уайгæ?
– Дæлæмæ нæ, фæлæ уырдыгмæ, – дзуапп радта Кæрдо. – Стæй згъоргæ дæр нæ æмæ 

уайгæ дæр, фæлæ – тæхгæ.
Мæлдзыг йæ губаккæй рахылд зылын-мылын фæндагыл, Хиуа цы дурыл бадт, 

уырдæм сбырыд æмæ ныхасгæнджытæм дзуры:
– Дыууæйæ дæр раст не стут!
– Цæуылнæ? – æмфарст æй акодтой Хиуа æмæ Кæрдо.
Мæлдзыг Хиуайы къахыл алæууыд:
– Ды фарст раст нæ радтай, ды та – дзуапп, – Кæрдомæ фездæхгæйæ, загъ-

та Мæлдзыг. – Дон нæдæр згъоргæ кæны, нæдæр – уайгæ, нæдæр – тæхгæ. Дон кæны 

над – фæндаг
лух кæнун – лыг кæнын
не ’нгъезуй – не ’мбæлы
зæруæ – зæронд

31-аг урок
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цæугæ. Цæугæдон дæр æй уымæн хонынц. Йæ фæндаг дæр ын раст нæ бацамыдтай. 
Уый уырдыгмæ дæр нæ цæуы æмæ дæлæмæ дæр, фæлæ – размæ.

Бады Хъазыбег 

 Ссарут тексты синонимтæ æмæ сæ рафыссут.
 Æрхъуыды кæнут антонимтæ дзырдтæн: сау, лæмæгъ, къуымых, уæллаг, 

уæлæмæ, раст, фæстæмæ.
 Равзарут йæ арæзтмæ гæсгæ дзырд «бафæрсынмæ».

Бæттæгтæ хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ
Удварны хæзнатæ

207-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Цавæр стилæй фыст у?

Махмæ ис бирæ хорз æмбисæндтæ. Сæ иу зæгъы: «Хис- 
тæрæн йæ фындз амæрз æмæ йæ зондæй бафæрс». 

Зонд дæр æмæ фæлтæрддзинад дæр, чи цас фылдæр 
фæцард, æрмæст уымæй не сты. Фæлтæрддзинад у удварны хъæздыгдзинад. Адæймаг 
рæстæг, æхсæнад, цард, чингуытæй æмæ, йæ рæстæджы адæм цы хорздзинæдтæ 
сфæлдыстой, уыдонæй цас фылдæр райса, уыйас хъæздыгдæр у, уыйас фылдæр зоны.

Мæ хорз хæлар! Æмæ ды ахæм кары дæ, дæ зонд дæр æмæ дæ зæрдæ дæр 
алцыдæр æнцонæй куы исынц. Дæ кар у тынг вазыгджын. Хорз æмæ æвзæры, раст 
æмæ зылыны, рæсугъд æмæ чъизийы æхсæн арæнтæ зын æвзарæн систы. Æмæ мæ 
тынг фæнды, ды дæр æмæ нæ рæзгæ фæлтæр дæр, нæ фæсивæд дæр рæсугъд, раст 
фæндагыл куы ацæуиккой. Тынг мæ фæнды, дæ бинонтæ, дæ мыггагæн, æппæт 
Ирыстонæн дæр аккаг хъæбул куы рауаис, сæрыстыр дæ куы уаиккой. Æмæ уый 
дæхицæй бирæ аразгæ у. Дæ хистæрты, дæ ныййарджыты, дæ ахуыргæнджыты зæрдæ 
дын æвзæр никуы зæгъдзæн æмæ сæм хъусын зон, аргъ сын кæн. 

Мæ хорз хæлар! Æз дын фидарæй зæгъын: хистæры, ныййарæджы йæ цот, 
йæ кæстæртæн йæ цæст æвзæр никуы бауарздзæн, рæдыд фæндагыл сæ никуы 
сараздзæн.

Агънаты Гæстæн 

 Цæмæй кæстæртæй аккаг хъæбултæ рауайа Ирыстонæн, уый тыххæй цы кæнын 
хъæуы?

 Сымах та куыд æмбарут ацы ныхæстæ: «Хистæрæн йæ фындз амæрз æмæ йæ 
зондæй бафæрс»?

 Разы стут Агънаты Гæстæны ныстуанимæ?

31-аг урок

чызг – кизгæ
лæппу – биццеу
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208-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ. Зæгъут, куыд баст сты æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийыл.

1. Мулк, æхца лæггæнæг не сты. (Гуыцмæзты А.)
2. Раст æмæ зылын къæцæл доны куы баппарай, уæд зылын истæуыл ныххæцы, 

расты дон аласы. (Æмбисонд)
3. Уазал æмæ стонгæй бирæгъ дæр тæрсы. (Къоста)
4. Кад, ном æмæ цыт – æмхуызон. (Æмбисонд)

 Дыккаг хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст. Сбæрæг кæнут, хъуыдыйады 
уæнгтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты, уый.

209-æм фæлтæрæн. 1. Ссарут 207-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон 
уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, куыд баст сты кæрæдзийыл. Бацамонут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ. Цавæр бæттæгтæй баст сты 
æмхуызон уæнгтæ? 2. Ссарут тексты иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ 
хуыз. 3. Тексты ссарут антонимтæ, синонимтæ. 4. Рафыссут фæйнæ фондз дзырдбасты 
æмхуызон уæнгтимæ.

Æмхуызон уæнгтæ кæрæдзиимæ баст вæййынц æнæ бæттæгтæй, ома æрмæст ин-
тонацийы руаджы, стæй бæттæгты руаджы.

Æмхуызон уæнгтæ бæттæм бабæтгæ бæттæгтæй. Бабæтгæ бæттæгтæ вæййынц 
æртæ хуызы: иугæнæг, ныхмæвæрды æмæ дихон.

Бæттæгтæ Дæнцæгтæ
1. Иугæнæг: æмæ, дæр-
дæр, уæд-уæд, уа-уа, 
нæ-нæ, нæдæр-нæдæр, 
ма-ма, мадæр-мадæр, 
налдæр-налдæр æ. æнд.

Цард æмæ рæсугъддзинад иппæрдæй нæ фидауынц. 
(Мæрзойты С.) Зымæг дæр æмæ сæрд дæр бæрзонд 
хæхты цъуппытæ æмбæрзт сты митæй. Нæмыг уæд, 
топпыхос уæд – хъуаг ницæмæй стæм. Мухтар ка-
бинеты не ’рбаййæфта нæдæр Мæхæмæты, нæдæр – 
бухгалтеры. (Епхиты Т.)

2. Ныхмæвæрды: 
фæлæ, та, науæд, 
уæддæр æ. æнд.

Туалгом… Армытъæпæнау чысыл, фæлæ зæрдæйау 
стыр дæ. (Мурасты Э.)
Уый мæм бирæ фæхъуыста, уæддæр мæ нæ 
бамбæрста. 

3. Дихон: йе, йе-йе, 
куы-куы, кæнæ-кæнæ, 
фæнды-фæнды, æви- 
æ. æнд.

Йе йæ бацыдыл нæ фæсмон кæны, йе йæ рацыдыл. 
Куы мæм горæты хуыздæр фæкæсы, куы – хъæуы. 
Ацæуон æви уал банхъæлмæ кæсон?

Æмхуызон уæнгтæ бæттæгтæ æмæ, æви-йæ баст куы уой, уæд се ’хсæн къæдзыг 
æвæрын нæ хъæуы: 1. Кавказы хæхтæн сæ тæккæ бæрзонддæр цъуппытæ сты Эльбрус 
æмæ Хъазыбег. 2. Хæстæг ран æй агурон æви дард ран? 

Иннæ бæттæгтæй баст æмхуызон уæнгты ’хсæн кæддæриддæр æвæрæм къæдзыг.
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210-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ раст интонацийæ. Рафыссут æй, бахахх дзы 
кæнут хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын. Зæгъут, куыд баст сты кæрæдзиуыл.

     Фæззыгон этюд

Рагвæззæг… Ацафон – алцы йæ уагыл:
Бæлæстæ, къутæртæ – сырх æмæ бур.
Сауцъиу, дзывылдар – балцы фæндагыл, – 
Йемæ сæ асайдта Хъарм Бæстæм хур.

Урс Зымæг рарвыста сау хъæдмæ дардæй…
Уазал сæлфынæг – уæларвы цæссыг…
Тар хъæд… Йæхимæ ныхъхъуыста æнкъардæй…
Къалиуыл бандзыг и хъоппæгцæст уыг…

Сау хъæды дзибатæ афонмæ Хъарм Бæсты
Аразынц ахстæттæ хуры тынтæй.
Гъе фæлæ Сау хъæды Сау Хъоппæгцæстæн
Райгуырæн тар хъæдæй уарзондæр нæй.

Чеджемты Геор 

 Ссарут тексты антонимтæ.
 Ссарут дзы номхуындон хъуыдыйæдтæ. Куыд сæ базыдтат?
 Равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ: Урс зымæг рарвыста сау хъæдмæ 

дардæй уазал сæлфынæг – уæларвы цæссыг.
 Кæцы рæнхъыты равдыста поэт йæ уарзондзинад Райгуырæн бæстæмæ? 
 Бакæсут сæ.
 Радзурут, сымах та цы цæстæй кæсут уæ райгуырæн зæхмæ.

211-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр бæттæгтæй баст сты. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд. 

1. Æцæгдзинадæн бамбæхсæн нæй нæдæр адæймаджы зæрдæйы, нæдæр – зæххы 
бын. (Бæдоаты Хъ.) 2. Пыл хъæддаг у, фæлæ æрмахуыр дæр кæны. (Æмбисонд) 
3. Рæстдзинад хъуамæ адæймагæн йæ удысконд æмæ йæ зондæй цæуа. (Агънаты Г.)
4. Удыхъæд æмбарын дæр, æрдхорд ссарын дæр лæгдзинад у. (Мæрзойты С.) 5. Дуг
фæлтæрæй æмæ рæстæгæй у. (Æмбисонд) 6. Марг марг у, фæлæ хос дæр у. 
(Æмбисонд)

212-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бахахх  
кæнут бæттæгтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз.

сауцъиу – саумæлгъæ
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1. Амонд хъæздыгдзинады фæдыл нæу фæлæ адæймаджы фæдыл у. (Туаты Д.) 
2. Хъуыддаг зонд æмæ хъаруйæ у. (Боциты Б.) 3. Æнæ тохæй æнæ хæлардзинадæй 
нæй уæлахиз. (Мæрзойты С.) 4. Мыййаг та кæд фæкуыдтай йе фæхудтæ, уæдæ цæмæн, 
цæмæн калыс цæссыг? (Цæрукъаты А.) 5. Мæгуырмæ зонд дæр æмæ амонд дæр хæстæг 
нæ цæуынц. (Æмбисонд) 6. Расыг лæджы æвзаг æрра бæхæй уæлдай нæу: нæ хæрд 
æвзары нæ – уырдыг. (Гаглойты В.) 7. Цæргæ уыры дæр кæны фæлæ боны рухс нæ 
уыны. (Æмбисонд)

213-æм фæлтæрæн. Бакæсут дыгурон æмбисæндтæ. Иронау сæ зæгъут. Ссарут дзы хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ. Сбæрæг кæнут, цавæр бæттæгты руаджы баст сты.

Æнсувæр хумæ æма игуæрдæни не ссердзæнæ. Хæстæг 
хумæ, игуæрдæни нæ зайуй.Цæрунæн дæр, мæлунæн дæр 
лæг гъæуй. Алцæмæндæр афонæ æма радæ йес. 

214-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Ссарут дзы хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. Бацамо-
нут, куыд баст сты кæрæдзиуыл. Сбæрæг кæнут бæттæгты хуыз.

Æрдз кæддæриддæр рæсугъд у. Хохы дæр æмæ быдыры дæр. Уалдзæг дæр æмæ 
зымæг дæр. Адæймагæн уæлдай ад кæны, боны рухс кæм федта, уыцы къуым, йæ 
къахыл кæм ауад, уыцы зæххы гæппæл. Йæ сабийы бонтæ кæм арвыста, уымæй йын 
зынаргъдæр ницы ис, æмæ йæ цæрайæ уымæн фæцæры, йæ сæрвæлтау мæлæт райсы-
ныл уымæн сразы вæййы.

Цард æмæ мæлæт. Уыдон Райгуырæн бæстæйы уидæгтæ сты. Кæд цæргæ – уæд 
райгуырæн зæххыл, кæд мæлгæ – уæд райгуырæн зæххы сæраппонд.

Мæ мады мад Лези йæ мæлæты рынчын куы ’рци, уæд, цæмæй тагъддæр адзæбæх 
уа, ууыл нæ хъуыды кодта, фæлæ йæ цотæн фæдзæхста:

– Хъусут, ам-иу мæ ма баныгæнут, æз хохы мæрдтæй никæй зонын. Цыфæнды зын 
уын куы уа, уæддæр-иу мæ быдырмæ аласут.

Цалдæр боны фæстæ мæ мады мад амард. Йæ хъæбултæ йын сæххæст код-
той йæ фæдзæхст æмæ йæ Уæлладжыры комы рæбынæй быдираг хъæумæ раластой. 
Баныгæдтой йæ, йæ царды фылдæр азтæ кæм арвыста, уыцы зæххыл.

Зынаргъ у тынг райгуырæн зæхх адæймагæн. Æгасæй дæр æмæ мардæй дæр.

Дзасохты Музафер

 Цы у тексты сæйраг хъуыды? Куыд баст у Чеджемты Георы æмдзæвгæ «Фæз-
зыгон этюд»-имæ?

 Цымæ цæмæн баныгæнын кодта зæронд ус йæхи, йæ царды фылдæр бонтæ кæм 
арвыста, уыцы ран?

 Иу хатт-ма бакæсут тексты фыццаг абзац æмæ зæгъут, разы стут авторимæ? 
Цæмæн?

игуæрдæн – уыгæрдæн

32-аг урок
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Æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ
Удварны хæзнатæ

215-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рæдзурут, цавæр æнкъарæнтæ уæм равзæрд.

Болайы цæссыгтæ

Иу сæрдыгон хур бон райсомæй Болайæн йæ фыд 
бафæдзæхста:

– Лæппу! Уæртæ дын дыууæ галы, уæрдон, æмæ 
нæ мæкъуылтæ рагацау æрлас æфтауцдонмæ.

Хохаг цæрдæг лæппуйæн фырцинæй йæ цæсгом 
ныррухс и: æгайтма йын йæ фыд æцæг лæджы куыст 
бафæдзæхста! Æмæ цырдгомау, æнæзивæг фæрасти 
уыгæрдæнмæ. Æфсондзахуыр галты баурæдта иу 
бæрзонд, хæрзамад мæкъуылы раз. Хосы бæндæн ыл 
ронбаст æрбакодта, æрбалвæста йæ, æмæ дынджыр 
мæкъуыл Болайы домбай фæтæн уæхсчытыл февзæрди. 
Уæрдонмæ йæ хъавгæ баргъæвта. 

Йæ гæрæм къобор галтæн «гъæй» зæгъынмæ 
куыд хъавыди, афтæ ма мæкъуылуаты цъæх хосы бын- 
дзыг ауыдта. «Зымæджы нæ саргъыбæхæн иу ком- 
дзагваг уыдзæни», – загъта Бола йæхинымæр æмæ 
мæкъуылуатмæ фездæхти. Хосы бындзыг фелвасон, 
зæгъгæ, куыд фæгуыбыр кодта, афтæ джихæй баззади. 
Фæлмæнгæрдæг æфтуаны ауыдта… мысты бæгънæг 
лæппынты. Сæ цуры – сæ мад, быдираг саурагъ мыст. 

Йæ лыстæг дзæмбытæй йæ фæныкхуыз хурхмæ сæвнæлдта æмæ цъист-цъист кæны. 
Гъæйттæй кæуы! Бола сæ разы æрбадти. Йæ зæрдæ суынгæг. Æмæ уый дæр гъæйттæй 
кæуы…

Бола йæ дынджыр армытъæпæнæй æнарæхстæй сæрфы йæ цæссыгтæ, хъуыды 
кæны:

– Æз, нæ хæдзары хъуыддæгтæ кæнгæйæ, кæйдæр хæдзар…. Кæйдæр хæдзар… 
фехæлдтон….

Уæд сæм бирæ нал фæкасти. Хæстæгдæр мæкъуылтæй хосы пирæнгæмттæ фæхаста 
æмæ йæ зонгæ мыстæн сарæзта ног хæдзар. Раздæры хæдзарæй стырдæр, хуыздæр 
хæдзар! Ноджы ма йын æрбахаста еууы гагатæ дыууæ армыдзаджы. Æнæхъæн нæртон 
зымæгваг…

Уыцы бон Уæллаг Хъобаны цæрджытæ иууылдæр фехъуыстой æхсызгон ха-

32-аг урок

Дзырдуат:
гæрæм гал – хъулон гал
æфтауцдон – хос æфснайæн
                      бынат 
æфсондз – гал ифтындзæн 
                  дзаума
еуу – хоры мыггаг

ных – тæрних
мæкъуыл – къапуна, ласæг
уæхсчытæ – усхъитæ
лæппынтæ – бæдæлттæ
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бар: Хъаныхъуаты фæйнæгфарс Бола, дам, канд бæрзонд æмæ домбай нæу, фæлæ ма у 
æппæтæй зæрдæхæлардæр, æппæтæй тæригъæдгæнагдæр хохаг нæртон лæппу.

Чеджемты Геор 

 Болайы æмбисонды лæппу цæмæн хонынц?
 Цы цæстæй касти фæллоймæ? Бакæсут уыцы рæнхъытæ.
 Радзурут, цавæр хабар æрцыди Болайыл уыгæрдæны.
 Адæймаджы цавæр хорз миниуджытæй хайджын уыди Бола?

216-æм фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдты бæрæггæнæнтæ. Рафыссут сæ бæрæг- 
гæнинаг дзырдтимæ иумæ. Зæгъут, предметы цавæр миниуджытæ æвдисынц бæрæг- 
гæнæнтæ.

1. Аивгъуыдта уалдзæг, куыстæй рæсугъд æмæ намысджын уалдзæг. Уалдзыгон 
ногæвзæрд хуымты астæуты рацу-бацу кодта лæппу. (Цæгæраты М.) Сыгъдæг цъæх ар-
выл, цыма исчи цæхæры кæфой акалдта, уыйау стъалытæ тыбар-тыбур кодтой.

2. Сæнтсырх æмæ урс-урсид розæтæ иумæ мыггагхæццæ кæныны руаджы Мичурин 
æрзайын кодта тынг рæсугъд розæтæ.

 Цавæр ныхасы хæйттæ сты дефисæй хицæнгонд вазыгджын дзырдтæ? Ссарут-
ма фæлтæрæны вазыгджын дзырдтæ æмæ сын сæ растфыссынад бацамонут.

I. Бæрæггæнæнтæ вæййынц æмхуызон æмæ алыхуызон. 
Бæрæггæнæнтæ предметæн уыцы иу миниуæг (хуыз, ас, формæ, хъæд æ. а. д.) 

куы фæбæрæг кæнынц, уæд хуыйнынц æмхуызон бæрæггæнæнтæ: 1. Æфхæрд, 
мæгуыр удæн фæлмæн æвзаг, рæвдыд ныхас æвдадзы хос у. (Гафез) 2. Фæлмæн, 
хæмпус зæххы уындæй рухс кодта адæмы зæрдæ. (Мамсыраты Д.) 

Бæрæггæнæнтæ предметæн йæ алыхуызон миниуджытæ куы бæрæг кæной, уæд та 
сты алыхуызон бæрæггæнæнтæ: 1. Мæй йæ урс хъуымбыл дзыккутæ арвы денджы-
зы æхсадта. (Цырыхаты М.) 2. Уалдзыгон рæсугъд зарæгау атадысты Туалгомы мæ 
сабийы бонтæ. (Мурасты Э.)

Хатгай æмхуызон бæрæггæнæнтæ зын раиртасæн вæййынц алыхуызон 
бæрæггæнæнтæй. Уый тыххæй зæрдыл дарын хъæуы:

1. Æмхуызон бæрæггæнæнтæ се ’ппæт дæр фæбæрæг кæнынц бæрæггæнинаг 
дзырды: Чысыл нæууы гæбазыл йæхи æруагъта бæрзондгомау, хæрзконд, саулагъз 
лæппулæг. (Цырыхаты М.) (бæрзондгомау лæг, хæрзконд лæг, саулагъз лæг)

2. Алыхуызон бæрæггæнæнтæй та бæрæггæнинаг дзырды фæбæрæг кæны, 
хæстæгдæр æм цы бæрæггæнæн фæлæууы, уый, иннæ бæрæггæнæн та фæбæрæг 
кæны бæрæггæнинаг дзырд æмæ фыццаг бæрæггæнæны иумæ: Цыма фæззыгон сау-
далынг æхсæвы сæ даргъ фæндаг ныссуйтæ. (Цæрукъаты А.) (фæззыгон саудалынг 
æхсæв)
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II. Æмхуызон бæрæггæнæнты ’хсæн фæлæууы кæнæ фылдæр хатт сæвæрæн 
вæййы бæттæг æмæ (бæрзондгомау æмæ хæрзконд лæппулæг). Алыхуызон 
бæрæггæнæнты ’хсæн та бæттæг æмæ нæй сæвæрæн. Нæй зæгъæн: фæззыгон æмæ 
саудалынг æхсæв. 

Алыхуызон бæрæггæнæнты ’хсæн паузæ кæнæн нæ вæййы, уыдон бæ-
рæггæнинаг дзырдимæ загъд фæцæуынц, куыд иу дзырд, афтæ – иумæйаг цавдимæ: 
Хуыссыдыстæм дурæй конд уазал цъыф пъолыл. (Гæдиаты Ц.)

Æмхуызон бæрæггæнæнтæ бæттæгтæй баст куы нæ уой, уæд сæ дзургæйæ хицæн 
кæнын хъæуы паузæтæй, фысгæйæ та – къæдзыгтæй: Суадоны галиу былгæрон зади 
сырх, бур, æрвхуызцъæх дидинджытæ.

217-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Ссарут æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ. Бахахх 
кæнут æмхуызон бæрæггæнæнты бын.

1. Нæуæгæй та хъусын, æхсæрдзæн, дæ рæсугъд, дæ диссаг ныхæстæм. 
(Гæдиаты Ц.) 2. Хъæдбынтæ урс-урсид дардтой каконы, уагъылыйы, дурвæткъуыйы 
дидинджытæй. (Дзасохты М.) 3. Зæрондхуыз мæгуыр лæппу, гомриу, бæгънæгæй, 
æрæнцадис арты цур, артмæ кæсы. (Гæдиаты Ц.) 4. Хъæлдзæг æмæ рухс цæстæнгас 
дæттынц рæсугъд æмæ диссаджы уæлхох быдыртæ. (Гæдиаты Ц.) 5. Быдырæй хъæдмæ 
лидзæг адæм цыдысты фæззыгон уазал æхсæв. (Бесаты Т.)

218-æм фæлтæрæн. Текст бакæсут аив, æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Цавæр æнкъарæнтæ 
равдыста И. Тургенев ацы ныхæстæй? Ссарут дзы хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, 
сбæрæг кæнут, цавæртæ сты. Сахуыр æй кæнут æнæ чиныгмæ кæсгæйæ дзурын.

Уырыссаг æвзаг

Мæ райгуырæн бæстæйыл сагъæсгæнгæйæ, мæ тыхст æмæ дызæрдыджы бонты 
иунæг дæуæй ныфсджын æмæ фидар у мæ зæрдæ, о не стыр, нæ хъомысджын, раст 
æмæ сæрибар уырыссаг æвзаг! Ды йын нæ дæ, зæгъгæ, уæд катайыл куыннæ бафта лæг 
ам, нæхимæ, цытæ цæуы, уыдон уынгæйæ? Фæлæ ахæм æвзаг стыр адæмæн лæвæрд ма 
уа, ууыл баууæндæн нæй.

Гуытъиаты Хъазыбеджы тæлмац

219-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Ссарут дзы 
æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ æмæ сæ бахахх кæнут.

1. Фыццаг бонтæй фæстæмæ лыстæг цыргъ æмæ фидар сындзытæ уагъылыйы тала-
йæн басгуыхтысты къæрцхъус хъалагъуртæ. (Дзасохты М.) 2. Æртæхджын дурвæткъуы 
бæласæй стахти хиуаты дзыгуыр. (Цæрукъаты А.) 3. Ацы азы зымæджы хуызæн 
хъызт карз æмæ дæргъвæтин зымæг никуыма ралæууыд. (Дзасохты М.) 4. Рæсуг ирд 
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зымæг цæуы йæ фæндагыл заргæ, сыгъдæгæй, рæсугъдæй, суадон никæй хъыгдары, 
фæлæ йæ уæддæр аныхъуыры мæсчъы чъизи, цъымара дон. (Фæрнион Къ.) 5. Гæдыты 
арф уынгæг ком бынтондæр ингæнау ныттар. (Хъайытыхъты А.) 6. Йе ’рдæгхæлд 
фæлурсцъæх сыфты астæу иу сырх гага ауыдтон. (Дзасохты М.)

 Бахахх кæнут вазыгджын дзырдты бын. Бацамонут сын сæ растфыссынад.
 1-аг хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст.

220-æм фæлтæрæн. Ссарут 215-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон 
уæнгтимæ. Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты? Зæгъут, цавæр функци æххæст кæнынц 
тексты бæрæггæнæнтæ. Хицæнæй рафыссут æмхуызон æмæ алыхуызон 
бæрæггæнæнтæ, цы дзырдты æмбарын кæнынц, уыдонимæ.

221-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут текстæй хъуыдыйæдтæ æмхуызон æмæ алы- 
хуызон бæрæггæнæнтимæ. Хицæнæй рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. (Сæй- 
рæттæ, æххæстгæнæнтæ æмæ фадатон дзырдтимæ.) 

Бацæттæ кæнут дзургæ дзуæппытæ:
1) Куыд æмбарут бæрæггонд хъуыдыйады мидис? 
2) Цавæр аргъ скодта немыцаг бæлццон Кох ирон æгъдæуттæн?

Хæдзары хицау

«Хохаг æлыгсæр, алакъул ирон хæдзары цы фарн, 
уæздандзинад, æфсарм æмæ рæсугъд æгъдæуттæ ис, 
ныгуылæны сызгъæрин галуанты уыдонæн сæ кой – сæ хъæр 
дæр нæй», – фыста дыууæ æнусы размæ зындгонд немыцаг 
бæлццон Кох.

Æцæгæйдæр, рагон ирон хæдзары нæргæ тыхджын фарн, 
æфсарм æмæ лæгдзинад уæле исгæ, бынæй ахадгæ кæй уы-
дысты, уый абон дызæрдыггаг нæу. Бæллæх уый у, æмæ 
ныл ацы фыдæнусы сызгъæрин галуанты гæбæр низ кæй 
бахæцыд.

Æцæгæйдæр, цытджын ирон хæдзар мыды чыргъæдау уыди.
Бинонты сæргъы дзы бындзыты æлдарау бадти хистæр – хæдзары хицау. Уый уыди 

йæ гыццыл паддзахадæн уынаффæгæнæг, разамынддæттæг. Йæ ныхасы – кад, уæз, 
дыууæ зæгъын ыл никæй бон уыд. Доны дæхи баппар, зæгъгæ, бинонтæй кæмæн загъ-
таид, уый йæ цæст дæр не ’рныкъуылдтаид, афтæмæй хистæры дзырд сæххæст кодта-
ид. Уый бæрц кад ын кодтой, æмæ уый разæй хуыздæр дзаума йæ уæлæ ничи скодтаид, 
хистæры разæй йæ дзыхмæ комдзаг ничи систаид. Хæдзары къæсæрæй хистæр бахызт, 
уæд-иу ын бинонтæ се ’ппæт дæр фестадысты æмæ цырагъау лæууыдысты, цалынмæ 
уый æрбадтаид, уæдмæ.

æлыг – æргъæ

33-аг урок
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Гъе ахæм кад, ахæм цыт йæ кæстæртæ цы буц, амондджын хистæрæн кодтой, уый 
куыннæ цардаид 100–150 азы! Ахæм кары адæймæгтæ та йæ рæстæджы Иры дзыхъхъы 
иутæ, дыууæтæ нæ уыди.

Хъайтыхъты Азæмæт

Æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ
Ирыстоны историон цыртдзæвæнтæ

222-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст.

Дæргъæвс

Дæргъæвс тынг рагон хæххон хъæу у – фондзсæ- 
дæ азæй йыл фылдæр цæуы. Йæ алыварс бæрзонд 
фæцыдысты цъæх айнæг къæдзæхтæ. Бирæ дзы ис 
хурæфсæст уыгæрдæнтæ æмæ сæрвæттæ.

Дæргъæвс хъæздыг у рагон архитектурон цырт- 
дзæвæнтæй. Уæлдай фылдæр та дзы ис хæстон æмæ 
цæрæн мæсгуытæ. Арæзтой сæ нæ номдзыд æмæ кад-
джын фыдæлтæ, уымæн æмæ сæ сæр æхсызгон хъуы-
ди: хъахъхъæдтой сæ æддагбæстаг тыхгæнджытæй.

Хъæуы зæрдылдарæн бынæтты сæйрагдæр æмæ диссагдæр у Мæрдты горæт. Уый 
нæм баззади астæуккаг æнустæй. Дæргъæвсы некрополь (грекъагау некрос – мард, по-
лис – горæт) у Цæгат Кавказы тæккæ стырдæр. Ис дзы 95 зæппадзы. Ахуыргæндтæ 
куыд нымайынц, афтæмæй зæппæдзтæ амайын райдыдтой ирæтты фыдæлтæ – алантæ. 

Дæргъæвсы Мæрдты горæт абарынц Египеты фараонты дæлвæзимæ. Дæргъæвсы 
фæстæ Ирыстоны мæрдты тæккæ стырдæр æмæ зæронддæр горæт ис Доныфарсы. 

Дæргъæвсы дæлвæз дынджыр кæй уыди, уымæ гæсгæ йæ алыварс сарæзтой цыппар 
кувæндоны. Уыдонæн сæ тæккæ стырдæр ис Тбауы хохыл. Уырдæм кувынмæ цыдысты 
сыхаг хъæуты цæрджытæ дæр.

Дæргъæвсы дæлвæзы истой кинонывтæ «Абырæг Зауыр» æмæ «Чермен». Хынцæ-
джыхъæуы лæгæты цы ирон фидар ис, уый та канд Цæгат Ирыстоны нæ, фæлæ 
æнæхъæн Цæгат Кавказы дæр нымад у, æмбал кæмæн нæй, ахæм историон-архитекту-
рон цыртдзæвæныл.

Хуадонты Тамарæ 

 Цавæр хъæу у Дæргъæвс?
 Нæ фыдæлтæ-иу мæсгуытæ цæмæн амадтой?

33-аг урок



108

 Радзурут, цы базыдтат Мæрдты горæты тыххæй.
 Цæмæй хъуыстгонд у Дæргъæвсы дæлвæз?

223-аг фæлтæрæн. Ссарут 222-аг фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнг- 
тимæ. Рафыссут раздæр хъуыдыйæдтæ æмхуызон бæрæггæнтимæ, стæй та – алыхуы-
зон бæрæггæнæнтимæ. Бацамонут, куыд баст сты æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийыл. 

224-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут хъуыдыйæдты алыхуызон æмæ æмхуызон бæрæггæ-
нæнтæ. Зæгъут, куыд сæ раиртæстат кæрæдзийæ.

1. Хъомгæс арты цæстæй исы
   Тъупфых, тъупдæндаг хъуыдыды.

2. Фæтæхынц, фæтæхынц бæрзæндты хъырруйтæ,
   Сæ сæрмæ – фæззыгон тæнæг арв, цъæхдзаст.

3. Мæн ма хон æддагон, – дæ хъæстæ фæзынд!
   Æрттивы мæм рагон хæлд къонайæ зынг…

4. Цъæх æмæ сырх фæлмы ныгъуылы нæ зæххæн йæ къори.

5. Дыууæ стыр зæлдаджы: цъæх-цъæхид, сырх-сырхид – тæнгъæдтау,
   Сæ кæрæдзи ивынц, æрцахсынц кæрæдзи фæндæгтæ.

6. Хъæд – гæрæм, æмбæрзт у бур, сырххъуын кæрцытæй;
   Дзаг – сыр-сыр, пæр-пæрæй, къалиуты къæрццытæй …

7. Ызгъоры къахвæндаг мæ разæй…
   Быдираг хъамылты сыр-сыр …
   Æртæхджын дурвæткъуы бæласæй
   Ыстахти хиуаты дзыгуыр, –  
   Сæууон сырх цæссыг мыл нызгъæлди,
   Уæрагмæ арф кæрдæг – хуылыдз.

Цæрукъаты Алыксандры уацмыстæй 

 Бацамонут бæрæггонд дзырдты растфыссынад.
 Фæстаг скъуыддзаджы бахахх кæнут хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. 

225-æм фæлтæрæн. 

1. Сæвæрут дзырд «некрополь»-ыл цавд. Бацамонут ын йæ мидис.

2. Æрхъуыды кæнут дзырдтæм синонимтæ:

рагон –   хъæздыг –
чысыл –    кадджын –

хъуыдыды – нартихуар
хуылыдз – цъифæ
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3. Æрхъуыды кæнут дзырдтæм антонимтæ:

стырдæр –    дынджыр –   хорз –
фылдæр –    бирæ –   бæрзонд –

4. Ссарут 222-аг фæлтæрæны тексты миногонтæ æмæ сæ ныффыссут таблицæйы 
æмбæлгæ чырæгты. Бацамонут сын сæ конд æмæ сæ растфыссынад.

бындурон бæрц барæн бæрц уæлахизон бæрц

5. Хъуыдыйад синтаксисон æвзæрст ракæнут.

Дæргъæвс хъæздыг у рагон архитектурон цыртдзæвæнтæй.

226-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ алыхуызон бæрæггæнæнтæй æмæ сæ ра-
фыссут.

1. Изæрæрдæм бахæццæ стæм …. цæугæдонмæ.
2. Сценæмæ рацыди … лæг.
3. Сывæллæттæ ахуыр кæнынц … скъолайы.
4. Æфсин фынгыл æрæвæрдта … уæливыхтæ.
5. Хæдзары хицау нæ æрбадын кодта … кæрты.

227-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, 
цавæр уæнгтæ сты æмæ цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты.

1. Сæрибар уалдзыгон ныхæстæй
    Мæ зæрдæ цинæй арт ысуагъта. (Калоты Х.)
2. Мæй кæсы, мæнмæ кæны тæхуды. (Бестауты Г.)
3. Хæхтæ, кæмттæ йæ базыртæй тар æхсæв цадæг æмбæрзы. (Цæрукъаты А.)
4. Уынджы, хъуыдыгæнгæ арф,
    Иунæгæй зилын, цæуын. (Бестауты Г.)
5. Мæ цæстытыл уайынц нæ хæхтæ,
    Нæ цъититæ, адæгтæ, ком … (Чехойты С.)
6. Цъититыл уалæ æнцайы
    Сабыр, æнæзмæлгæ мигъ. (Чехойты С.)
7. Хæхтæ бадынц куырыхон уæзбын лæгтау
   Сæ къæрид кæрцыты, сæ сæрыл – фысдзарм худтæ. (Бестауты Г.)

 3-аг хъуыдыйад равзарут синтаксисон хуызы. 
 Хъуыдыйæдтæй иувæрсыг кæцы у? Сбæрæг ын кæнут йæ хуыз. 
 Ссарут хъуыдыйæдты, ахæсгæ нысаниуæг кæмæн ис, ахæм дзырдбæстытæ.
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228-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, кæм æмбæлы, уым æрхæцæн нысæнттæ 
æвæрут, афтæмæй. Бахахх кæнут æмхуызон бæрæггæнæнтæ.

1. Хуыцау, нæ зæрдæ кæмæ ’хсайы, дард чи у, уыдонæн 
даргъ æмæ уæрæх амонд ратт. (Гуыцмæзты А.)

2. Уыдон хуымæтæджы ирон лæгимæ ныхас кæнынмæ дæр сæ сæрмæ нæ хæссынц, 
дзурынц æм æрмæст ехсы бырынкъæй. (Дзесты К.)

3. Фæхæссы мæгуыр ус йæ суджы ’ргъом, ныттымбыл ис суджы ’ргъомы бын, 
фæцæуы хæрдмæ уæззау фæллад æмæ хъавгæ цыдæй. (Гæдиаты Ц.)

4. Сыгъдæг цъæхбын арвæй æрттывтой æнæнымæц стъалытæ. (Гæдиаты Ц.)
5. Ацы къаннæг уацмысæй мæн фæнды æрымысын уазæгуарзон рæдау æмæ 

фæрнджын рагон ирон хъæу Гæлуаты ном. (Дзесты К.)
6. Дзаххо уал æппæты фыццаг сарæзта, тæссаг бырынцъаг бынæттæ кæм уыд,  уы-

дон. (Дзесты К.)
7. Чъребайы уынгтæй сæ иуы æххуырст хатæны цард ирон æмæ англисаг æвзæгты 

ахуыргæнæг. (Гуыцмæзты А.)
8. Аив зæрдæмæдзæугæ хъæлæс, стæй ирон ныхас … Æнцад æм хъуыстой адæм, 

æдзынæгæй кастысты сценæмæ – ныхасгæнæгмæ. (Гæдиаты Ц.)
9. Рагон æнæкæрон денджызмæ бахауд æхсæрдзæн, 
   Урсбарц æнæнцой фæйлауæн æй ахаста дард. (Гæдиаты Ц.)

Æмхуызон уæнгты иугæнæг дзырдтæ. 
Æрхæцæн нысæнттæ иугæнæг дзырдтимæ

Мæргъты цардæй

229-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды æмæ йын скæнут 
сæргонд.

Уалдзæг æмæ сæрд куыд аивгъуыдтой, уый зонгæ 
дæр нæ бакодтон. Дыргъдоны бæлæстæн фæткъуыйæ, 
кæрдойæ, балæй, чылауийæ сæ сыфтæртæ бур 
кæнынмæ февнæлдтой. Æрмæст иухуызон бур не сты. 
Цъæхæмхæццæ бур, сырхбынæнгæс, хъайлахуыз – 
алкæцы дæр дзы у æрдзы фидауц.

Хæрзæрæджы дæр ма хъус ахста зæрватыччытæ 
æмæ сауцъиуты зарджытæ. Ныр хъарм бæстæм атах-
тысты дзылытæ æмæ уæрццытæ, дзывылдæрттæ æмæ 
хърихъуппытæ. Ам ма баззадысты, райгуырæн бæстæ 

æргъом – баст, уаргъ

34-æм урок
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зынаргъ кæмæн у, уыцы мæргътæ: сырддонцъиутæ æмæ 
гæркъæрæгтæ, цæргæстæ æмæ митмитгæнджытæ. Уы-
дон райгуырæн зæххыл никуы сыстырзæрдæ вæййынц, 
нæ тæрсынц уазæлттæй æмæ хъызтытæй, дымгæтæ 
æмæ уадтымыгътæй.

Халоны фыдгой нæ фæкæнæм? Мæнмæ гæсгæ, йæ ныхмæ дзæгъæлы фæдзурæм. Ха-
лоны æрдзон санитар хуымæтæджы нæ хонынц. Халон куы нæ уаид, уæд, æвæццæгæн, 
хæцгæ низтæй адæм тынгдæр хъыгдард æййафиккой. Уæдæ йæ райгуырæн бæстæйыл 
æнувыд кæй у, уый дæр ын йæ хорз миниуджытæй иуыл банымайын æмбæлы. Халон, 
сынт æмæ цъиах – иууылдæр сты кæрæдзимæ æввахс мæргътæ сæ миниуджытæ, сæ цар-
ды уагмæ гæсгæ. Уыдон, куы фæуазæлттæ кæны, уæд хъармдæр бæстæтæ агурынмæ нæ 
фæвæййынц, фæлæ цы зæххыл райгуырдысты, уым цæргæйæ баззайынц. Дунейы рухс 
сын чи фенын кодта, уыцы мадæлтæ æмæ фыдæлты фæтк нæ халынц, дарддæр æй хæццæ 
кæнынц кад æмæ радимæ.

Бады Хъазыбег 

 Цавæр ахорæнтæй ацахуырста фæззæг дыргъдоны бæлæстæ?
 Кæцы мæргътæ батагъд кодтой хъарм бæстæм атæхыныл? 
 Цавæр цъиутæ ма баззади ам æмæ цæмæн?
 Иуæй-иу цъиутæ цæмæн атæхынц зымæг хъарм бæстæм?
 Цы базыдтам халоны тыххæй? Авторы зæрдæ йæм «фæлмæн» цæмæн у? 

Бакæсут уыцы бынат.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ арæх вæййы иугæнæг дзырд кæнæ иугæнæг 
дзырдты къорд.

Иугæнæг дзырд у, æмхуызон уæнгтимæ уыцы иу хъуыдыйады уæнг чи вæййы, 
фæлæ йæ мидисмæ, нысаниуæгмæ гæсгæ уыдонæй уæрæхдæр чи вæййы æмæ 
æмхуызон уæнгтæн иумæйаг номæн чи фæбæззы, ахæм дзырд.

Иугæнæг дзырдтæ фæлæууынц æмхуызон уæнгтæн кæнæ сæ разæй, кæнæ сæ 
фæстæ: 1. Бæлæстæ, къутæртæ, къудзитæ – иууылдæр сæхимæ хъусыныл фес-
ты. (Дзасохты М.) 2. Уадымс рамбырд кодта йæ тыхтæ æмæ йæ фæндаг адардта 
ныллæджытæм: тархъæд, хъæутæ æмæ быдыртæм. (Бесаты Т.)

Иугæнæг дзырдты фæстæ куы лæууой дзырдтæ зæгъæм, куыд, уæд сын сæ 
фæстæ æвæрын фæхъæуы дыстъæлф, сæ разæй та – къæдзыгтæ: 1. Сывæллæттæй 
бирæтæ, зæгъæм: Зауыр, Алыбег, Сослан – ныссагътой бæлæстæ. 2. Ирыстоны скъо-
латы ахуыр кæнынц ахæм фæсарæйнаг æвзæгтæ, куыд: англисаг, немыцаг, францаг.

Æмхуызон уæнгтимæ иугæнæг дзырд куы нæ вæййы, фæлæ хъуыдыйады иннæ 
уæнгтæй паузæйæ хицæнгонд куы цæуой, уæддæр сын сæ размæ æвæрæм дыстъæлф: 
Чиныгкæсджыты конференцийы архайдтой: Фаризæт, Гæмæт, Æхсар æмæ Мæдинæт.

34-æм урок

канд – айдагъ, æрмæст
хърихъупп – хъуррой
гæркъæраг – хъеухъеуагæ
митмитгæнаг – метгор цъеу
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Иугæнæг дзырдты разæй æмхуызон уæнгты фæстæ куы фæлæууынц дзырдтæ 
иу дзырдæй, иу ныхасæй, уæд ацы дзырдты разæй æвæрæм тире, сæ фæстæ та 
– къæдзыг: Зæрватыччытæ, сырддонцъиутæ, халæттæ – иу дзырдæй, мæргътæ 
иууылдæр бамбæхстысты къæвдайæ.

Иугæнæг дзырд æмхуызон уæнгтæн сæ разæй куы фæлæууы, сæ фæстæ та – 
хъуыдыйадæн йæ иннæ уæнгтæ, уæд иугæнæг дзырды фæстæ æвæрын хъæуы 
дыстъæлф, æмхуызон уæнгты фæстæ та – тире: Хъæуы цæрджытæй алчидæр: 
дохтырæй, скъоладзауæй, шофырæй – рацыдысты зиумæ.

230-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут иугæнæг дзырдтæ, раиртасут, хъуыдыйады цавæр 
уæнгтæ сты, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Цъиутæ дæр, дидинджытæ дæр, кæрдæг дæр – иууылдæр æнхъæлмæ кæсынц 
хурмæ. 2. Хъæд нæ фарсмæ уыди алырдыгæй дæр: галиуæрдыгæй, рахизæрдыгæй, 
разæй, фæсте. 3. Доны тæккæ был зади алыхуызон бæлæстæ: фæрв, кæрз, сусхъæд, 
тæгæр, тулдз æмæ хæрис. 4. Бæлæстæ дæр, зæхх дæр, хæдзæртты сæртæ дæр – 
алцыдæр æмбæрзт уыди митæй. 5. Нæ бон, нæ æхсæв – никуы ныууагъта завод йæ 
куыст. 6. Райгуырæн бæстæ уарзын, рæстдзинад, æфсымæрдзинад, æцæгдзинад – уы-
дон æвдисынц æппæт рæстзæрдæ адæмты бæллицтæ. 7. Бæхджынæй, фистæгæй – 
иууылдæр фезмæлыдысты. 

231-аг фæлтæрæн. Бафтаут æмхуызон уæнгтæм иугæнæг дзырдтæ æмæ саразут семæ 
хъуыдыйæдтæ.

1. Малусæг, уарди, зырзыраг, сирень. 
2. Халамæрзæн, къæпи, бел, сагой.  
3. Скифтæ, сæрмæттæ, алантæ. 
4. Хъæдындз, нуры, цывзы, цæхæра.

232-аг фæлтæрæн. Саразут æмхуызон уæнгтимæ ахæм хъуыдыйæдтæ, цæмæй дзы лæвæрд 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ уой иугæнæг дзырдтæ.

Мæргътæ, уацмыстæ, ахуыры дзауматæ, адæмыхæттытæ.

233-аг фæлтæрæн. 

 Ссарут 228-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. 
Цавæр уæнгтæ сты? Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Рафыссут, 
æмхуызон уæнгтæ иугæнæг дзырдтимæ кæм сты, уыцы хъуыдыйæдтæ. Бахахх 
кæнут иугæнæг дзырдты бын. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд иугæнæг 
дзырдтимæ. 
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 Ссарут тексты æнæххæст хъуыдыйад. Ракæнут ын синтаксисон æвзæрст. 
 Ссарут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз. Ракæнут сын син-

таксисон æвзæрст. 
 Бæрæггонд дзырдты растфыссынад бацамонут.

234-æм фæлтæрæн. Фæрстытæн фысгæ дзуæппытæ раттут. Пайда кæнут хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæй æмæ иугæнæг дзырдтæй.

1. Иувæрсыг хъуыдыйæдты цавæр хуызтæ ис ирон æвзаджы?
2. Литературæйы цавæр жанртæй пайда кодта Къоста?
3. Адæймаджы хуыздæр миниуджытæ цавæртæ сты?
4. Цæхæрадоны куыстытæй кæцытæ уарзыс? 

235-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ ныффыссут 
хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, спайда 
кæнут иугæнæг дзырдтæй дæр.

236-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бахахх 
кæнут иугæнæг дзырдты бын. Дзырд «бæхджынæй» равзарут йæ кондмæ гæсгæ.

1. Цæхæрадæттæ æмæ кæртытæй уынгтæ æмæ быдыртæй астымтæ æмæ хуымтæй 
алы ранæй дæр дымгæ æрбахæссы фæззæджы тæф. (Дзасохты М.) 2. Бæхджынæй 
фистæгæй иууылдæр фезмæлыдысты. (Хъуылаты С.) 3. Мæ цæстытыл уайынц 
кæддæры нывтæ мæ рох хъæууæттæ тæссар лæзгъæртæ сырхрухс сæумæтæ цъæхдзаст 
изæртæ. (Цæрукъаты А.) 4. Хорæлдарæн, адæмы уырнындзинадмæ гæсгæ, ис зæххон 
адæймаджы миниуджытæ хæры нуазы балцы цæуы вæййы уæларвы. (Цыбырты Л.) 
5. Æдылы сиахс æркаст хæзнатæм æмæ дзы райста йæхицæн æртæ дзаумайы 
æрчъиаджы султъы нымæтын ехс æмæ гамхуд. (Нарты кадджытæ) 6. Бындзыты 
дыв-дыв цъиуты цъыбар-цъыбур æппæт дæр дзуры дыргъдоны рæсугъддзинадыл. 
(Цæгæраты М.)

237-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Сæвæрут хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнттæ. Бахахх 
кæнут иугæнæг дзырдты бын. Сбæрæг кæнут, æмхуызон уæнгтæ хъуыдыйады цавæр 
уæнгтæ сты.

1. Æз дæр Мухтар дæр шофыр дæр иууылдæр багомыг стæм. (Гафез) 2. Олимпиадæ 
цæттæ уыди алцæмæ дæр æрцахсæнт æй ахæссæнт æй Сыбырмæ амарæнт æй. (Малиты В.) 
8
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3. Бæрзондæй хорз уыны (хъæмпы рагъ), йæ алыварс цыдæриддæр ис, уый ихы къæрттау 
уазал суадоны уылæнтæ гæнгæлыджын адгуытæ Бехъаны бæлæстæ. (Дзасохты М.)  
4. Æхсæрдзæны нæрын дымгæйы къуыззитт дидинджыты сусæг ныхас хæхты азæлд 
ныхасы даргъ таурæгъ æппæт дæр зарæг сси. (Цæгæрæты М.) 5. Уым уыд æппæт нæ 
уарзт нæ маст нæ зын дæр. Æвзæр уыд хорз – уæддæр хуынди нæ  цард. (Хостыхъоты З.)  
6. Адæм сырдтæ чысыл цъиутæ алчи куысты сæр лæууы. (Æмбалты Ц.)

238-æм фæлтæрæн. Рафыссут, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ æмæ иугæнæг дзырдты бын бахахх кæнут.

1. Тыхсгæ ма кæн, дæ цард ма æнæхъæнæй дæр разæй ис нырма скъола инсти-
тут хæлæрттæ. (Малиты В.) 2. Æрыгон азтæ мæ рæзты тæхынц нæ хъæуы цæрджытæ, 
нæ къласы чызджытæ. (Цæрукъаты А.) 3. Ирон адæммæ ивгъуыд замантæй абонмæ 
æрцыдысты терминтæ хъæуы зæд, сæры зæд, быдыры зæд æ. а. д. (Цыбырты Л.) 
4. Донымыстытæй райдай æмæ уырдтыл фæу иууылдæр сæ ных сарæзтой сæ уар-
зон бынатмæ. (Дзасохты М.) 5. Нæ ис нæ барад зæххытæн сæ пайда иууылдæр уæ 
бар. (Джыккайты Ш.) 6. Æууæнк æмæ зæрдæ уыдон æнæкæрон бирæ лæвæрттæ, зы-
наргъ хæзнатæ сты, æмæ сæ хайджын ут. (Санаты У.) 7. Сæ амондæн сын куывтой 
иууылдæр хæстæджытæ хæлæрттæ зонгæтæ æнæзонгæтæ. (Цгъойты Х.)

  

Хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ. Æрхæцæн нысæнттæ сидæнтимæ
Удварны æууæлтæ

239-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Сбæрæг кæнут, бæрæггонд дзырдтæ хъуыдыйады иннæ 
дзырдтимæ баст сты æви нæ. Цæуылнæ?

Уалдзæг, удыхос дæуимæ и, ауадз къуылдымты дæ бæх. (Хостыхъоты З.) О 
мæ бæлас, дæ сыфтæрты ’хсæнæй цъиуты макæдæм ауадз тæхын. (Хостыхъоты З.) 
Рохсмæ, фæсевæд, тундзетæ, рохсмæ цæуетæ æнгом... (Малити Г.) Тæходуй, æна, 
Ацæмæзау дин æз ку фестинæ дессаг фæндургин. (Малити Г.) Быдыр, демæ баст дæн 
м’ амæлæтмæ æз. Ракæн дæ хабæрттæ, уылæн – мæ фысым! (Цæрукъаты А.)

240-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды.

Ме ’мгар, ме ’мзæрдыг, ме ’рдхорд лымæн,
Уарзон сауцæст чызг – удау зынаргъ – 
Се ’ппæт рохы куы ныууадзынц мæн,
Гъе уæддæр мæ нæ лидзут сымах,
Уæ, мæ хæлар хъуыдытæ, тæргай. 

35-æм урок



115

Мемæ ’рбадут куырыхон лæгтау,
Риуы ’ртайы уæ ныхæстæм мæт;
Сты уæ дзырдтæ фæндыры тæгтау.
Æз уæ рæвдыд куы нæ ’ййафин, уæд
Зæрдæ риуы фæхауид фæркгай…

Хатт мæм сагъæс фæзыны æваст – 
Хъыг, былысчъил, кæуындзаст, æнкъард, – 
Зулдзых уарзонау йе ’рбадт, йæ каст
Уды ’нцойад фæсурынц кæд дард,
Нæ, мæстæлгъæд нæ зайын уæддæр:
Цырд æртæхут рæубазыр зæдтау
Уæ, мæ рæсугъд бæллицтæ, сымах;
Риуы куы ахуыссы рухс цин, уæд та
Талынг зæрдæйы ссудзут цырагъ,
Æмæ айсæфы масты фæд дæр…

Уæ, мæ хæлар хъуыдытæ, цæрат!
Сагъæс, ма уа дæ буцтæн фæуæн!
Рухс бæллицтæ, æвидигæ уат!
Ныфс, æнустæм дын ма уæд мæлæн!
Амонд, дардæй мæм мидбылты худ!
Æз куы нæ ’нкъарин цин æмæ маст,
Æз куы нæ уадзин судзгæ цъæх арт, 
Æз куы нæ кæлин зæххыл æваст,
Уæд æрдумæ нæ дарин мæ цард,
Уæд зындоны хай уаид мæ уд.

Бестауты Гиуæрги 

 Цыфæнды зын рæстæджы дæр цæуыл дары йæ зæрдæ лирикон хъæбатыр?
 Кæй фæрцы ссудзы лирикон хъæбатыры талынг зæрдæйы рухсы цырагъ?
 Кæцы ныхæсты æвдыст у поэты зæрдæйы уаг, йæ царды нысан?

241-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Уæ хъус æрдарут, бæрæггонд дзырдтæ цы 
интонацийæ кæсын хъæуы, уымæ. Цæмæн хъæуынц уыцы дзырдтæ хъуыдыйæдты? 
Куыд хуыйнынц ахæм дзырдтæ? Сидæнтæ хъуыдыйады уæнгтæ сты? Цæуылнæ? 
Сбæрæг кæнут, кæм лæууынц сидæнтæ хъуыдыйæдты. 

1. Ирыстон, зын бонтæ æрвыстай,
   Зын уавæрты бахауд Кавказ.
2. Æмæ-иу бавæрут, æмгæрттæ,
   Мæн рагон сау къæдзæхты ’хсæн.

35-æм урок
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3. Нæ фыдæлтæ сæ хъарм тугæй
   Дæу балхæдтой, мæ зæхх.
4. Фæлæ уæддæр, ныййарæг зæхх,
   Дæуæн æмбал кæм и?!
5. Ды дæ мæ цин, мæ цардамонд,
   Фыдыбæстæ...
6. О, курын уæ, зынаргъ æмгæрттæ,
   Æз иу хъуыддаг...
7. Цæй, хæрзбон, мæ уарзон!
   Æз фæцæуын балцы.
8. Æмбæлттæ! Æрцыди рæстæг! –
   Йæ фæстаг бон тугдзых лæгмарæн.

    Кочысаты Мухарбеджы уацмыстæй

Сидæн хонæм ахæм дзырд, кæцы æвдисы, ныхас кæмæ здæхт у, уый. Сидæнтæ 
вæййынц номдартæ кæнæ миногонтæ номдарты ролы номон хауæны формæйы:  
1. Хæхтæ, уалдзæг та ’рбафсæрста, мæнæ ралæууыд майы мæй. (Бестауты Г.)  
2. Ацу, æвзæр, раст мæ нæ бамбæрстай.

Арæх сидæнтæ даргъгонд æрцæуынц æмбарынгæнæн дзырдтæй: Мæ рухс дуне, 
мæ удлæууæн, ды та цы ’руагътай сæр? (Кочысаты М.)

Сидæнты, уæлдайдæр даргъгонд сидæнты, равдисæн вæййы нæ зæрдæйы уаг, 
кæмæ дзурæм, уымæ: Мæ уарзон райгуырæн Кавказ, мæнæн зынаргъ дæ ды. (Ко-
чысаты М.)

Сидæнтæ фылдæр хатт вæййынц удджын предметты нæмттæ. Фæлæ поэтикон ны-
хасы сидæнтæ вæййынц æнæуд предметты нæмттæ дæр: 

Салам дæуæн, мæ райгуырæн хæхбæстæ,
Æнæниз у, мæ ныййарæг, мæ мад! (Кочысаты М.)
Не ’нкъарæнтæ ирддæрæй, тыхджындæрæй равдисыны тыххæй сидæн арæх 

хъуыдыйады æрцæуы фæлхатгонд: Хазби, о Хазби, ам дæ, цы?

242-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы сидæнтæ. Цавæр ныхасы 
хæйттæй конд сты? Даргъгонд сидæнты бацамонут æмбарынгæнæн дзырдтæ. Зæгъут, 
цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц сидæнтæ ацы хъуыдыйæдты.

1. Ме ’рыгон азтæ, ме ’рыгон азтæ, ногæй фæзынут мæм тагъд! 2. Мæ ныййарæг 
сау зæхх, нæ фыдæлты тугæй дæ зыхъхъыртæ – дзаг. 3. О ме ’мвæлтæр хъæууон чызг, 
дæ сурæт та мæ разы фестад. 4. Хæхтæ, уæ хæхтæ, æрцæуат æгас! – Уемæ у, уемæ мæ 
зæрддаг ныхас. 5. Фæлæ, о адæймаг, дæ кадæн, дæ зонд, дæ зæрдæйы тыгъдадæн æз ни-
куы ссардзынæн кæрон. 6. Гитарæ, зар мын, – хатын та дæм ногæй, – æз уарзын, о, дæ 
авд тæны зыр-зыр. 7. Зæрдæ, зæрдæ, фæнды дæу цыдæртæ зæгъын, мæн дæумæ фæнды, 
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кæд, мæ зæрдæ, тæхын. 8. Кæцæй фæдæ, кæцæй фæдæ, кæркусæг, кæцæй фæдæ мæ 
развæндагмæ ды?

Цæрукъаты Алыксандры уацмыстæй

243-аг фæлтæрæн. 

 240-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ, рафыссут сæ. Сбæ- 
рæг кæнут, даргъгонд сты æви цыбыр. Даргъгонд сидæнты бацамонут æмбарынгæнæн 
дзырдтæ. Цавæр ныхасы хæйттæ сты сидæнтæ æмæ цавæр предметты нæмттæ сты? 
Цавæр æнкъарæнтæ равдыста поэт сидæнты руаджы ацы æмдзæвгæйы?

 Æмдзæвгæйы 1-аг строфайæ рафыссут, хъæлæсонты фембæлд кæм ис, уыцы 
дзырдтæ æмæ сын бацамонут сæ растфыссынад.

 Ссарут синонимтæ æмæ сæ рафыссут. 
 Рафыссут æмдзæвгæйæ хъуыдыйад æмхуызон уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, кæцы 

дзырдтимæ баст сты æмхуызон уæнгтæ æмæ цавæртæ сты. Куыд баст сты 
кæрæдзийыл?

244-æм фæлтæрæн. Рафыссут Кочысаты Мухарбеджы æмдзæвгæ. Бахахх кæнут сидæнты 
бын. Сæ сæрмæ сын ныффыссут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, уый.

          Цæй, хæрзбон, мæ уарзон!

Цæй, хæрзбон, мæ уарзон!
   Æз фæцæуын балцы,
Ма-иу кæ мæ фæстæ
   Иунæгæй æнкъард.
Диссагау дæм абон
   Ма фæкæсæд м’ ацыд, – 
Сиды мæм нæ бæстæ
   Тохы фæзмæ тагъд…
Фидар лæуу, мæ дуне:
   Æз цæссыг нæ уарзын,
Ма-иу ку мæ фæстæ
    Тар æхсæв æдзух.
Фидæнмæ та ногæй
   Фестдзынæн дæ разы,
Æмæ та дын худгæ
   Райсдзынæн дæ къух.
Акса, мæ хур, уæлæ,
   ’нкъард зарæг кæнгæйæ,
Мæргътæ дæр куы кæнынц
   Хъарм бæсты ’рдæм тагъд.
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Фæлæ та фæстæмæ,
   Уалдзæгмæ бæлгæйæ,
Райгуырæн бæстæмæ
   Зон, уыдзæн сæ тахт.

        Кочысаты Мухарбег 

 Ссарут тексты хайыгтæ. Бахахх сын кæнут сæ быны.
 Бахахх кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты бын æмæ сын сæ хуыз сæ сæрмæ ныф-

фыссут.
 Рафыссут текстæй æппæт номивджытæ дæр, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз.

Æрхæцæн нысæнттæ хъуыдыйæдты сидæнтимæ
Æрдз – адæймагыл фæдзæхст

245-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Уæ хъус æрдарут, сидæнтæ цавæр интонацийæ 
кæсын хъæуы, уымæ. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Фæндаг Зилгæйы сæрмæ къуыбыртæм схылд. Бæрзонд-
дæр бæлæсты къалиутыл зынынц æвзалыйы къуыбæрттæ.

– Баба, уæлæ-ма, уыдон та цы сты? – бацымыдис 
сывæллон.

– Сауцъиутæ, бабайы карк, уалдзæг æрхастой семæ, 
ныр мит рауарынæй тас нал у. Дысон æрбахæццæ сты, 
нырма сын хæдзæрттæ дæр нæма ис.

– Æмæ цы фæуыдзысты уæдæ, Баба?
– Дард фæндагæй куыддæр сæ фæллад суадзой, афтæ 

ахстæттæ кæнынмæ бавналдзысты.
Фыд иу фисыныл уæрдон æрурæдта. Дæлбылгонды, 

хæрисы рæбын къардиуы – доны кул. Фыд йæ къухтæ 
дуртыл æрæвæрдта, йæ уæз сыл æруагъта æмæ суадоныл 
ныддæлгом, адджынæн дзы нуазы.

– Фен ды дæр, Бабайы карк, зилгæйаг дон. 
«Цы мын æй уынын кæны – дон æмæ дон, морс, мый-

йаг, куы нæ у».
Уæддæр чызг йæ фыды фарсмæ æрзоныгыл кодта æмæ йæ къух доны атъыста. 

Мæлæты уазал у. Ануæзта дзы æмæ йын дзы Бабайау бафсис нал и, нуазы æмæ нуазы – 
æнахуыр хæрзад разынди. 

– Фæцыд дæ зæрдæмæ, Бабайы хур?

36-æм урок

Дзырдуат:
æвзалы – ам: сауцъиутæ
фисын – тигъ
кул – мал

ахстæттæ – астъæнттæ
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Разыйы тылд бакодта сывæллон йæ сæр, уæлбылмæ куы сцæйхызтысты, уæд ма 
фæстæмæ фæкаст: донвæды фæйнæфарс цъæх-цъæхид дары ногдзыд кæрдæг; чызг 
æрызгъордта, йæ дыууæ гыццыл армыдзаг ма фелвæста суадонæй æмæ йæ ануæзта.

Хæблиаты Сафармæ гæсгæ 

 Куыд æмбарут дзырдбаст «уалдзæг æрхастой семæ»?
 Цавæр дард фæндагыл цыдысты сауцъиутæ? Цæмæн?
 Куыд ахъуыды кодта гыццыл чызг раздæр суадоны тыххæй?
 Цæмæй бæрæг у, суадоны дон йæ зæрдæмæ фæцыд, уый?
 Искуы суадон федтат? Радзурут, цы зонут суадæтты тыххæй æмæ куыд хъахъ-

хъæнын хъæуы æрдзы хъæздыгдзинæдтæ.

246-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут сидæнты бын. Зæгъут, 
кæм лæууынц хъуыдыйæдты. Цавæр интонацийæ кæсын хъæуы хъуыдыйæдтæ 
сидæнтимæ?

Тымыгъ, рацу, бавзарæм нæ тых. Нæ, мæ бон, ничи мæ дардзæнис азымы. Дзы-
лыйы ахстонау, мæ сызгъæринхъул авдæн, уыдтæ сæ хуыссæн авд хъæбулæн ды.

Сидæн хъуыдыйады фæлæууы разæй дæр, астæуæй дæр æмæ кæронæй дæр. 
Сидæнтæ дзургæйæ хицæн кæнæм паузæйæ.

247-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ раст интонацийæ. Бацамонут 
сидæнты бынат хъуыдыйæдты. Уæ хъус æрдарут æрхæцæн нысæнттæм сидæнтимæ.

1. Цу-ма, мæ лæппу, уæлæ Гыбæмæ суай. 2. Разден, æнæныфс лæгæй дæ нæ зыдтон, 
афтæмæй ныл пъæззы ныббадын кодтай. 3. Ам дæ цы, Хъæвдын?! 4. Марадз-ма, Со-
хион, уазæджы хордзентæ радав. 5. Фæсабыр ут, мæ хуртæ, ахуыргæнæг лæугæ кæны. 
6. Лæппутæ, уым фæйнæрдæм алæуут æмæ лæджы рауадзут!.. 7. Ай уæм æмбисонды 
хизæнтæ куы ис, Хазби! 8. Дæ хуын бирæ, хорз чызг! Самсыхъо, а хъæуы астфондзыссæдз 
хæдзары ис, æмæ махыл нæ банцади. 10. А, салам-алейкум, Хазби! Куыдтæ цæрыс? 

Хуыгаты Сергейы уацмыстæй

I. Сидæнтæ хъуыдыйады иннæ уæнгтæй кæддæриддæр хицæн кæнын хъæуы 
къæдзыгæй. 

З æ г ъ æ м :  Æгас нæм цу, Хъуырман. (Джусойты Н.)
Дзæцци, дуары сæрмæ цы хъавæнтæ ис, уырдæм рацæут! (Джусойты Н.)
II. Сидæн хъуыдыйады кæрон куы вæййы, уæд йæ фæстæ уыцы æрхæцæн нысан 

сидæнæй аразгæ нæ вæййы, фæлæ æвæрд фæцæуы хъуыдыйады иумæйаг хъуыдымæ 
гæсгæ, ома хъуыдыйад таурæгъон уа, фарстон æви хъæрон, уымæ гæсгæ. 

36-æм урок
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З æ г ъ æ м :  Мæ Ирыстон, дæ сау лæппу цы зæгъа? (Малиты В.)
Цæмæ лыгъдыстæм горæтмæ, Дзыцца? (Хостыхъоты З.)
Æнцон мæм кæсдзæни мæ зын дæр
Дæ сæрыл, сæрибары дуг! (Чехойты С.)
III. Сидæн хъуыдыйады райдайæны куы фæлæууы æмæ загъд куы фæцæуы тых-

джын æнкъарæнимæ, уæд ын йæ фæстæ æвæрæм хъæрон нысан, хъуыдыйад та 
дарддæр фыссæм стыр дамгъæйæ.

З æ г ъ æ м :  Нæ фыдæлтæ! Лæгæн йæ бартыл
Уæ цард кæд æвгъау кодтат, кæд? (Малиты В.)
IV. Сидæны размæ тыхджындæргæнæг хайыгтæ о, уæ, гъе (гъей) куы 

фембæлынц, уæд сæ æрхæцæн нысанæй хицæн кæнын нæ хъæуы. 
З æ г ъ æ м :  О Дунескæнæг! Нæ куывд дын абон барст фæуæд. (Малиты В.)
Гъей фыдæлты сау хъама! Гъей фыдæлты ныфс! Цалдæр азы ауыгъдæй къу-

лыл ды лæууыс. (Кочысаты М.)

248-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Даргъгонд 
сидæнты бацамонут æмбарынгæнæн дзырдтæ. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн 
нысæнттæ дзы æвæргæйæ; бамбарын сын кæнут се ’вæрд.

1. Даки адæм уынынц, дæ удæй цас атоныс, уый… Фæлæ æгæр кæныс. (Бицъоты Г.)  
2. Зонд дын нæ амонын Даки фæлæ йæ дæхæдæг куыннæ æмбарыс: кусæг лæджы уæлхъус 
куы æрлæууай, уæд æм дзæбæх сдзур. (Бицъоты Г.) 3. Дæхи кой бакæн, змæлын дæ 
хъæуы, бирæ цæйдæрты бæрны бацыдтæ Даки. (Бицъоты Г.) 4. О гыцци кæд уыдзæн. 
Райс-ма цæй дæ аг! (Къоста) 5. Гъе ныр хæрзбон, мæ хур!.. (Къоста) 6. Æз дæ зарынмæ 
куы хъусын, уæд хъæлдзæгдæрæй фæкусын о мæ хуры хай, азар-ма, чызгай! (Къоста)  
7. Додой фæкæнат, – мæ райгуырæн хæхтæ. (Къоста) 8. Сахуыр мæ кæн о хуымгæнæг 
хоры кæндыл зарын. (Малиты В.) 9. Дæ цæргæбонтæ цардыл тохты арвыстай, цæргæ та 
ма кæд кæндзынæ Ирыстон? (Хостыхъоты З.) 10. Зарæг табу уа дæхицæн, ратæх-ма, кæм 
дæ! (Хостыхъоты З.)

249-æм фæлтæрæн. 

 245-æм фæлтæрæны тексты ссарут сидæнтæ. Цавæр ныхасы хæйттæ сты? Цы-
быр æви даргъгонд сты, кæм лæууынц хъуыдыйæдты?

 Цавæр æрхæцæн нысæнттæ дзы сæвæрдтат, цавæр предметтæ нысан кæнынц? 
 Дыккаг хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст.
 Ссарут тексты æнæххæст хъуыдыйæдтæ. 
 Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. 
 Бацамонут бæрæггонд дзырдты растфыссынад.

250-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бацамонут 
сын се ’вæрд. Цавæр ныхасы хæйттæй конд сты сидæнтæ æмæ цавæртæ сты?
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1. Дæ хъæбулæн мæ Ир фæндараст зæгъ. 2. О ма ку ма ныййарæг мад мæ фæстæ 
ма кæн хъыг. 3. Гъе уый тыххæй абон Ирыстон дæ разы мæ цæсгом у рухс. 4. Кæм дæ, 
кæм дæ мæ райгуырæн хæхбæстæ цы фæдæ цы мæ ивгъуыд бонты цард? 5. О Ирыстон. 
О мæ мæгуыр адæм. Хъусын хъусын дардмæ дæр дæ хъæр. 6. О уарзон ныййарæг о ме 
схæссæг мад кæд арæх æнæ мæн фæкæныс æнкъард. 7. О мæ фæндыр уарзын дæ æз 
уарзын. 8. Хæрзбон хæрзбон мæ уарзон. Æз дард балцы цæуын. 

Кочысаты Мухарбеджы уацмыстæй

251-аг фæлтæрæн. Ныффыссут писмо уæ мадмæ (æфсымæрмæ, хомæ, хæлармæ ...). Спай-
да кæнут сидæнты алы хуызтæй.

Хæлæрттæ, æмгæрттæ æмæ хистæртæй алкæимæ хицæн хуызы фæныхас кæнынц. 
Уыдонæй иуты сидæнты руаджы æвзаг вæййы фæлмæн, иннæты – официалон, 
æртыккæгты æвзаг та – гуымиры.

Сидæнтæ арæх, кæимæ фæныхас кæнынц, уыдонæн канд сæ нæмттæ нæ 
фæзæгъынц, фæлæ ма равдисынц уыдонмæ сæ цæстæнгас дæр (уарзондзинад, аргъ 
ын кæй кæнынц, кæнæ та тæригъæддзинад, маст…).

252-аг фæлтæрæн. Аив бакæсут Кочысаты Мухарбеджы æмдзæвгæ «Фыстæг мæ 
мадмæ»-йæ скъуыддзаг. Рафыссут дзы хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ. Цавæртæ сты? 
Кæм лæууынц хъуыдыйæдты? Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Цавæр 
æнкъарæнтыл уæ бафтыдтой, поэт цы сидæнтæй пайда кæны, уыдон? 

Ыссыгътон цырагъ ныккæнды æдæрсгæ.
Мæ чысыл пецы бафу кодтон арт…
Салам дæуæн, мæ райгуырæн хæхбæстæ,
Æнæниз у, мæ ныййарæг, мæ мад!

Æз зонын хорз дæ хъуыдытæ, дæ фæндтæ,
Кæй у дæуæн æнæ мæн, нана, зын.
Æмбарын æз, кæй мыл риссы дæ зæрдæ,
Кæй дæм фæзыны хаттæй-хатт цæссыг.

Нана, дæ зæрдæ ма дзурæд мæнимæ,
Дзæгъæлы ма кæ, ма, нана, æнкъард, –
Куыд нæ дæн æз хæсты быдыры иунæг,
Нæ дæ ды дæр гъе афтæ иу, мæ мад. 

Фæуыдзæн хæст! Нæ рæстдзинады кардæй
Æзнаг æрцæудзæн тагъд рæстæджы саст,
Æмæ дæм уæд, ныййарæг мад, æз дардæй
Фæзындзынæн сæрæгасæй æваст.
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253-аг фæлтæрæн. Бакæсут Чехойты Сæрæбийы писмо йе ’рдхордмæ. Рафыссут æй, 
æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бахахх кæнут сидæнтæ. 

Мæ зынаргъ æфсымæр мæ уарзон хæлар Хадæхц! 
Æрæгмæ дæм куы фæфыссын, уæд мæхицæн 

зындæр вæййы. Афтæ дæм ма кæсæд, æмæ мæ рох 
вæййыс. Æппындæр нæ. Цы хæлар æмæ дæм уарзон 
зæрдæ дарын, ууыл дызæрдыг макуы кæн. Дыууæ 
къуырийы æмгъуыдмæ хохмæ ацыдтæн, дæ фæстаг 
писмо дæр мемæ ахастон, афтæмæй. Дзуапп раттын 
мын нæ бантыст æмæ дæ уый тыххæй хатыр курын.

Кусын, кæм кусын æмæ цы кусын, уымæй разы дæн. 
Зынаргъ Хадæхц рауагъдадмæ ме ’мдзæвгæтæй фыст роман радтон. Цалдæрæй 

йæ бакæсдзысты поэттæ, стæй та директор, сæйраг редактор æмæ аивадон редакцийы 
хистæр редактор. Уый фæстæ æрæмбырд уыдзысты æмæ йæ æвзардзысты. 

Дæ ном кæмæй ссардтон, уый ды куыд фыссыс, афтæмæй чысыл æмдзæвгæ нæу
ме ’фсымæр фæлæ æнæхъæн поэмæ «Сау нымæт»! 

Æз дæу никуы ферох кæндзынæн ме ’фсымæр. Хъуамæ адæймагæн аргъ кæнай 
амæлæты бонмæ кæнæ та фыццаг гадзрахатдзинадмæ. Уæдæ афтæ: мах кæрæдзийы 
хъæуæм æмæ нæ иу иннæмæ кæддæриддæр тырндзæни. Æдзухдæр дæхи Сæрæби.

 

Бавæргæ арæзтытæ. Бахæсгæ арæзтытæ. 
Æрхæцæн нысæнттæ бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытимæ 

Ирыстоны историон цыртдзæвæнтæ

254-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цæмæн сси Дзывгъисы фидар ирон адæмы 
историон цыртдзæвæн?

Дзывгъис

Раджы заман ацы хъæуæн стыр ахадындзи-
над уыд. Уый æрбынат кодта æмуырдыг хохы 
рæбын. Уыцы хохы сарæзтæуыд диссаджы фи-
дар. Уырдыгæй фенæн уыдис, комы цы цау цыд, 
уыдон се ’ппæт дæр. Куыддæр-иу знæгтæ комы 
фæзындысты, афтæ-иу сæ фыццагдæр бафиппайд-
той дзывгъисæгтæ æмæ-иу хабар, æнæмæнг, Куырт- 
таты комы цæрджытæн дæр фехъусын кодтой. 

Дзывгъисы фидар афтæ бæрзонд уыд, æмæ йæм 

37-æм урок

æрбабырста – æрбампурста
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фат нæ хæццæ кодта. Куыд дзурынц, афтæмæй йæ Шах Аббасы бон байсын дæр нæ 
баци. Йæ байсыныл афæлвæрдта Къуылых Тимур дæр. Хины фæрцы йе ’фсæддонтимæ 
йæ къухы бафтыд фидармæ бабырсын æмæ дзы, хъыгагæн, бирæ адæмы ныццæгъдын.

Фидары стырдæр лæгæт ис астæуæй, зæххæй 10 метры уæлдæр, йæ æрфæн у 10, 5 
метры, йæ бæрзæнд та – 6 метры. Йæ цæрæн фæзуат у 26 квадратон метры. 

Кæддæр лæгæттæ иууылдæр уыдысты кæрæдзиимæ баст. Дзывгъисæгты бон, 
дам, дзы уыди дæргъвæтин рæстæг цæрын. Знаг-иу куы ’рбабырста, уæд-иу сæ фи-
дар кæддæриддæр фыдбылызæй бахъахъхъæдта. Уазал рæстæг-иу дзы арт скодтой. 
Хæринаджы мæт дæр сæ-иу нæ уыди, уымæн æмæ-иу семæ ’рбахастой фаг хойрæгтæ.

Ацы лæгæттæ, иуæй-иу ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, хæццæ кодтой суанг 
Уæлладжыры коммæ дæр.

Мах рæстæджы фылдæр лæгæттæм зын бацæуæн у, зын æмæ тæссаг. Дзывгъисы 
фидары хуызæттæ, зæгъынц ахуыргæндтæ, æнæхъæн Уæрæсейы дæр зын ссарæн у.

Хуадонты Тамарæ

 Цавæр ахадындзинад уыд раджы заман Дзывгъисы хъæуæн? Цæмæн?
 Цæмæй цымыдисаг уыд Дзывгъисы фидар?

255-æй фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмбæлгæ интонацийæ. Цавæр нысан ис 
бæрæггонд дзырдтæн хъуыдыйæдты? Бакæсут хъуыдыйæдтæ æнæ бæрæггонд 
дзырдтæй æмæ зæгъут, куыд аивтой хъуыдыйæдты мидис æмæ интонаци. Сбæрæг 
кæнут, Бæрæггонд дзырдтæ хъуыдыйады уæнгтæ сты æви нæ. Бамбарын кæнут уæ 
хъуыдытæ.

1. Дыдта, мæгуырæг, мæ фыдмæ фæстæмæ фæкæсын дæр нæ уæндыд. 2. Рагон 
таурæгътæ дзурынц, зæгъгæ, дам, зæххыл хъаймæты размæ дзæнæтон цард уыдис.  
3. Дыдтайы лæвæрттæ афтæ рæсугъд уыдысты, æмæ сæм, бæгуыдæр, цымыдис адæм 
уынынмæ цыдысты. 4. Хъыгагæн, Илаты фæйнæгфарс Серге уый фæстæ бирæ нал 
ацард. 5. Табу Хуыцауæн, æвæццæгæн, арвы цæст расыгъдæг уыдзæн.

Хъайтыхъты Азæмæты уацмыстæй

Бавæргæ арæзтытæ хъуыдыйады мидæг февдисынц дзурæджы ахаст, цы дзуры, 
уымæ: 

Ды æмæ Батрадз, æнæмæнг, уыцы изæр Ногхъæумæ ацæудзыстут. (Цæгæраты 
М.) Бавæргæ дзырд æнæмæнг æвдисы уырнындзинад: æцæг кæй ацæудзысты 
хъæумæ.

Сæ кондмæ гæсгæ бавæргæ арæзтытæ вæййынц:
1) дзырдтæ: Куы ницы фехъуыстай, æнхъæлдæн, Тотыр! (Хуыгаты С.)
2) дзырдбæстытæ: Дæхи загъдау, иу дæс сахатыл хъуамæ уым уæм. (Хуыгаты С.)
3) хъуыдыйæдтæ: Чи зоны, сæрмагонд æмбырд дæр скæндзыстæм. (Хуыгаты С.)
Бавæргæ арæзтытæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ дих кæнынц цалдæр къордыл:

37-æм урок
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Бавæргæ арæзтытæ æмæ сæ 
нысаниуæг

Дæнцæгтæ

1. Уырнындзинад, æцæгдзинад: 
æнæмæнг, æнæмæнгæй, ай-гъай, 
бæгуы, бæгуыдæр, æцæг, æцæгдæр, 
бæлвырд, бæлвырддæр, кæй зæ-
гъын æй хъæуы, ард хæрын, уырны 
мæ, раст зæгъгæйæ æ. æнд.

1. Цард, æнæмæнг, фæхуыздæр уыдзæн. 
2. Æмæ та, бæгуыдæр, цæттæ уыди Къала, нæ? 
(Хуыгаты С.) 
3. Ай-гъай, ды тыхджындæр дæ.

2. Дызæрдыгдзинад, гуырысхо: 
æвæццæгæн, гæнæн ис, чи зоны, 
æнхъæлдæн, мыййаг, цæвиттон, 
чысыл ма бахъæуа, бæгуы æ. æнд.

1. Æвæццæгæн, загъта: «Куыст – цардæн 
фæрæз». (Къоста) 
2. Цæмæй тарстæн, уый, æнхъæлдæн, мæ сæрыл 
æрцыд. (Мамсыраты Д.) 
3. Цæвиттон, æрыскъæфдзуан арæх цыдыстæм.

3. Алыхуызон æнкъарæнтæ: мæ 
амондæн, мæгуыр, мæгуырæг, бе-
цау, гормон, диссаг, мæ фыдбы-
лызæн, тæхуды, бæргæ, мæ хур 
акæнай æ. æнд.

1. Тæхуды, йæ дзыллæйы раз чи ракæны бар-
джын ныхас... (Къоста)
2. Гъе, зæддоны абадай, цы бон дæ, цы! Сæрдыгон 
боны хуызæн нæу? (Хуыгаты С.) 
3. Æмæ кæм и, мæгуыр, Хъæвдын? (Хуыгаты С.)

4. Ныхас кæмæ гæсгæ цæуы, кæй 
хъуыды æвдисы: дам, зæгъгæ, 
мæнмæ гæсгæ, дзурынц, куыд акæ-
нынц, куыд бафиппайдтон æ. æнд.

1. Дзурынц, номæвæрæг дæсны у. (Джыккай-
ты Ш.) 2. Дæхи загъдау, æууæнк уал мыл ис. 
(Мамсыраты Д.)
3. Сосе, дзæбидыры сæныкк, дам, цъити-йыл 
баззад… (Гафез)

5. Хъуыдыты фæткæвæрд, баст- 
дзинад: фыццаджыдæр, дыкка-
джыдæр, иуæрдыгæй, иу дзырдæй, 
цыбыр ныхасæй, зæгъæм, уæдæ 
афтæ æ. æнд.

1. Æппынфæстаг, мах та ногæй бафснай-
дзыстæм. 2. Иуæрдыгæй, лæппу фыццаг хатт 
ацыд хъæдмæ, иннæрдыгæй, æгæр адард 
фæндагæй, аннæрдыгæй, хурмæ гæсгæ хуссар 
æмæ цæгат сбæрæг кæнын нæ зыдта æмæ, иу 
ныхасæй, фæдзæгъæл.

Фысгæйæ бавæргæ арæзтытæ хицæн кæнæм къæдзыгтæй. 
З æ г ъ æ м :  1. Цыбыр дзырдæй, Цæрадзонты кувæндон уыцы дуджы Цъуалыйы 

(Бурон) уыди. (Хъайтыхъты А.) 2. Арс, æвæццæгæн, йæ мæгуыры бон бамбæрста, 
æмæ цæссыгæй йæ хъуынджын рустæ ныууымæл сты. (Хъайтыхъты А.) 3. Мæгуыр 
лæгæн хъæд фæззыгон бæркадджын къæбиц вæййы, æвæдза. (Хъайтыхъты А.)  
4. Терк, иууылдæр æй зонынц, Ирыстоны дæттæн у се стырдæр. 

Бавæргæ арæзтытæн сæ фæстæ куы фæлæууынц хайыгтæ иу, ма, та кæнæ 
цæсгомон номивджыты цыбыр формæтæ, уæд бавæргæ арæзтыты фæстæ паузæ нæ 
фæкæнæм æмæ дзы къæдзыг æвæрын дæр нæ хъæуы. 
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З æ г ъ æ м :  1. Æгас цу, Коки, зæгъгæ-иу æм Миска йæ къух куы бадардта, уæд-
иу æм уый дæр йæ рахиз раззаг къух авæрдта. 2. Бæгæны Козиан æркæнынмæ 
хъавыд, фæлæ дурын Местъа йæхимæ райста, ома та фыццаг сыкъа Матемæ куы 
авæра. (Гуыцмæзты А.) 3. «Æвæццæгæн та дæ фыдбылызы ныссагъта?» – дыууæ 
лæджы ныхæстæй ныррухс и Козиан. (Гуыцмæзты А.) 4. Иу сыф та дзы бæласы 
цонгыл ауыгъд уыд, æвæццæгæн æй мысынæн сæвæрдæуыд. (Гуыцмæзты А.)

256-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ раст хъæлæсыуагæй. Рафыссут сæ, бахахх 
кæнут бавæргæ арæзтыты бын æмæ сын бацамонут сæ нысаниуæг æмæ сæ арæзт.

1. Æвæццæгæн, Ирыстоны хъæутæй дыккаг ахæм нæй, ирон æвзаджы хъæздыг-
дзинæдтæй Хъобаны хуызæн кæм пайда кодтой. 2. Æвæдза, цас тыхтæ, æнкъарæнтæ 
æмбæхст ис адæймаджы миддунейы. (Цгъойты Х.) 3. Тæхуды, куы бафидин мæ хæс 
мæ бæсты раз æмæ куы ’рхауин. (Калоты Х.) 4. Раст зæгъын хъæуы, уæд ма нæ хъæуы 
алы хæдзары дæр уыдис лыстæгкъах фос. (Хъайтыхъты А.) 5. Къултыл хойы йæхи, 
мæгуыр, зæрдæ. (Хостыхъоты З.) 6. Йæ бакастмæ гæсгæ уый уыдаид, æвæццæгæн, 
Леуаны цахъхъæн. Æцæгдæр, афтæ рауади. (Хъайтыхъты А.) 7. Чи зоны, хæдзары 
бынтон æндæр адæймаг уыди, чи зоны, уым райхæлдтаид йæ зæрдæ. (Бицъоты Г.) 
8. Дыууæ голладжы картоф, дам, мæ хъæуы æмæ, дам, сæ фæззæджы алхæндзынæн. 
(Хуыгаты С.) 

 Ссарут хъуыдыйæдты фразеологион дзырдбæстытæ. Бацамонут сын сæ мидис.

257-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйад, радыгай йæм, дæлдæр цы бавæргæ арæзтытæ 
ис, уыдон æфтаугæйæ. Бамбарын кæнут, куыд ивы хъуыдыйады мидис алы хатт дæр.

Ацы аз уыдзæн хъарм уалдзæг.

Бавæргæ дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ: æнæмæнг, раст зæгъын хъæуы, чи 
зоны, æнхъæлдæн, бауырнæд дæ, дзурынц, цыбыр дзырдæй, иу ныхасæй, æцæгдæр.

258-æи фæлтæрæн. Ссарут 254-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйæдтæ бавæргæ 
арæзтытимæ. Бакæсут сæ раст интонацийæ. Уæ хъус æрдарут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрдмæ. Бацамонут бавæргæ арæзты нысаниуæг хъуыдыйæдты. 
Бамбарын кæнут бæрæггонд орфограммæты растфыссынад. Æртыккаг хъуыды- 
йад равзарут синтаксисон хуызы.

259-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бахахх 
кæнут бавæргæ арæзтыты бын. Бамбарын сын кæнут сæ нысаниуæг æмæ сæ арæзт.

1. Сæ ныхас нал хъуысы: æрбацæуæг æвæццæгæн 
фæсабырдæр. (Гафез) 2. Тæхуды уый ран фест! (Гафез) 
3. Цы кæна мæгуыр иуæй чысыл у æмæ йæ ныллæг хъæлæс нæ хъуысы, иннæмæй та 

æрыскъæф – лискъæф
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фæзы ис æмæ лидзын нæу йæ бон. (Гафез) 4. Чи зоны чызгæй дæр афтæ уыд. (Гафез) 
5. Фидар дам лæуу. «Хурзæрин»-ы дам фыдзонд адæм бирæ ис ма дам сæ тæрс. (Га-
фез) 6. Бедзатæм кæцæйдæр куы æрбафтыдтæ, уæд æнхъæлдæн фæндзæмтæм цыдтæ. 
(Бицъоты Г.) 7. Зоны йæ бæргæ Быдыго йæхæдæг дæр. (Хæблиаты С.) 8. Æппæты 
фæсте баззадыстут, райхъал ут зæгъгæ сын алы хицау дæр уайдзæф кодта. (Бицъоты Г.) 
9. Иу ныхасæй æрыскъæфæн йæ гæды митæ кæнын афон ралæудзæн йæ дыргъ цæттæ 
кæнын куы райдайа, уæд. (Дзасохты М.) 10. Уæртæ уæм къуылых бæхтæ дæр куы ис 
æнхъæлдæн? «Бæргæ æрмикъæбæрæй сæ куы хæссиккам», – бахъуыр-хъуыр кодта Га-
цыр. 

 Цавæр ныхасы хай у фыццаг хъуыдыйады бæрæггонд дзырд?
 Æртыккаг хъуыдыйады бæрæггонд дзырдæн æрхъуыды кæнут синонимтæ.

260-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бацамонут бавæргæ арæзтытæ. Бамбарын 
кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Амондджын бон нæ райгуырди, æвæццæгæн, Додти. (Коцойты А.) 2. Афтæ 
фæдзурынц, зæгъгæ, адæймаг æнæ хуыссæгæй дыууæ боны дæр нæ бафæраздзæн цæрын. 
(Коцойты А.) 3. Чи зоны, æз раст нæ дæн. (Гафез) 4. Æмæ, табу Хуыцауæн, сæрддон-
сæрддæргъы йæ хæдзар уазæгæй никуы фæцух вæййы. (Гуыцмæзты А.) 5. Æвæццæгæн, 
ахæм цæфы фæстæ, æцæгæйдæр йæ бон сызмæлын нал бауыдзæн. (Гуыцмæзты А.) 
6. Рæстдзырды фарн, зæгъынц, мæрдтæм нæ цæуы… (Ходы К.) 7. Æцæгæлонау ме ’взаг-
мæ куы кæсон, мыййаг, куы суа мæ зæрдæйæн æддæссонд. (Ходы К.) 8. Æвæццæгæн, 
Болайы йас уыди Биби дæр. (Хуыгаты С.) 9. Йе та, цы бæрæг и, бæх кæй нæ аргъæвта, 
уый тыххæй йыл чызджы зæрдæ фæхудти. (Агънаты Г.) 10. Мæлæты къæхты хицау! 
Фæразæй! Мæгуыр, æдзух йæ зæнгтæй хъæрзы. (Агънаты Г.)

1. Хъуыдыйад ног хъуыдыйæ, фиппайнагæй цы дзырдтæ, дзырдбæстытæ æмæ 
хъуыдыйæдтæ баххæст кæнынц, уыдон хуыйнынц бахæсгæ арæзтытæ. Бахæсгæ 
арæзтытæ аскъуынынц, ахицæн кæнынц хъуыдыйады уæнгтæ кæрæдзийæ. 

2. З æ г ъ æ м :  1. Дагомы Мадизæн (афтæ хуынди Ныхас) иу æнаккаг 
фыдгæнæгæн карз тæрхон рахаста. (Хъайтыхъты А.) 2. Йæ стипенди – æгасæй 
дыууæ туманы иста – йæ райсыны агъоммæ бæрстытæ æмæ дихтæ уыд. (Хуыгаты 
С.) 

3. Бахæсгæ арæзтытæ æвæрд вæййынц къæлæтты кæнæ хицæнгонд цæуынц 
тиретæй. 

З æ г ъ æ м :  Къæмбыры сæрæй дæлæмæ куы ’ркастæ (уæдмæ мигъ дæр сыстад), 
уæд нæм кæд Уастырджийы хуызæн нæ фæкастæ. (Дзесты К.) Лæппутæ ныххостой 
сæ бæхты æмæ уайтагъд Тæдзæнтæй – афтæ хуыдтой комбæстæ къæдзæхы 
æмуырдыг ронбаст – фæуæле сты. (Джусойты Н.)
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261-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Ссарут бавæргæ 
арæзтытæ, стæй бахæсгæ арæзтытæ. Бацамонут сын сæ нысаниуæг æмæ æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

1. «Сымах, æвæццæгæн, махмæ æнхъæлмæ кæсут», – 
æрæджийау загъта Ауызби. (Æгъуызарты Æ.) 2. Тæхуды, уый 
ран фест! (Гафез) 3. Сосе, дзæбидыры сæныкк, дам, цъити- 
йыл баззад. (Гафез) 4. Æртæ уæливыхы (хосдзау иунæг уыд, фæлæ акува) æмæ авджы- 
дзаг къуымæл ахастой уыгæрдæнмæ мад æмæ фырт. (Дзесты К.) 5. Цы кæна, мæгуыр, 
иуæй, чысыл у æмæ йæ ныллæг хъæлæс нæ хъуысы, иннæмæй та, фæзы ис æмæ ли- 
дзын нæу йæ бон. (Гафез) 6. Æвæццæгæн та дæ фыдбылызы ныссагъта. (Гуыцмæз- 
ты А.) 7. Æвæццæгæн æй мысынæн сæвæрдæуыд. (Гуыцмæзты А.) 8. Джери æмæ Хыдыр 
(сæ мыггаг сын барæй нæ фыссын) сæ иунæг хъæбул Хадзыбечыры сæ дæллагхъуырты 
радав-бадав кæнынæй не ’фсæстысты. (Хъайтыхъты А.) 9. Дысон æхсæвæры размæ йæ 
уæрагыл бæхбадт кодта Будзийæн Бола, кæстæр лæппу, – æниу цас кæстæр вæййы дыууæ 
фаззонæй иу, фæлæ йæ уæддæр кæстæр хонынц, – æмæ йын дзырдта хъæрæй аргъау. 
(Хуыгаты С.) 10. Æз уæд æнхъæлдтон – фехæла дæ хæдзар, дæ зæрдæйы дæн афтæ арф 
æвæрд... (Чехойты С.)

262-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бахахх кæнут 
бавæргæ арæзтыты бын. Сбæрæг кæнут, цавæр функцитæ æххæст кæнынц хъуыдыйæдты, 
æмæ цæмæй загъд сты, уый.

1. Æвæццæгæн Мухтары тыххæй æрбауад – йæ бонæй уæд уарзондзинад! (Гафез) 
2. Æнхъæлдæн мæ ныхас Симæйы зæрдæмæ дæр нæ фæцыд. (Гафез) 3. Цæвиттон Мурат 
адæмы размæ куы рацыд, уæд ыл фыд йæ цæст æрхаста. (Æгъуызарты Æ.) 4. Ам та пад-
дзахы инæлæрттæ райсом чи зоны Куындыхаты Муссæйы дæр Тепса æмæ Бæтæхъойы 
уавæрмæ æрæппæрстой. (Булкъаты М.) 5. Ныббар мын, кæд-иу дæм мæ зарæг кæуæгау 
фæкæса мыййаг. (Къоста) 6. Цæвиттоны хъуыддагæй иуы хуыммæ иннæйы гал 
баирвæзти. (Æгъуызарты Æ.)

263-аг фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ лæвæрд бавæргæ 
арæзтытимæ: мæ амондæн, мæгуыр, мæ хур акæнай, тæхудиаг, урс уæрыкк дын фестон, 
бæргæ. Бацамонут бавæргæ арæзтыты нысаниуæг. 

264-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Кæм æмбæлы, уым бавæргæ арæзтытæ æмæ 
бахæсгæ арæзтытæ æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнут. Кæцы хъуыдыйæдты нæ сæвæрдтат 
æрхæцæн нысæнттæ æмæ цæуылнæ?

1. Кæй зæгъын æй хъæуы чысыл сæ исчи хистæр уыдзæн, фæлæ чи, ууыл быцæу 
кæнынц. (Гуыцмæзты А.) 2. Æвæццæгæн ын Аслæмырзæйы фырт бæх йæ цурмæ барæй 
æрбаласта. (Агънаты Г.) 3. Хуссар Ирæй нæ нæ цæрæнтæй куы расырдтой фехъуыста-
ис ахæм хабар уæд низ сыстадис… Мæ фыд ма ардæмыты æрбахæццæ. (Бицъоты Г.) 

дысон – æдосæ
сæныкк – дæркъæ



128

4. Хъæлдзæг уыдысты сывæллæттæ уыцы бон иуæй сæ ног дарæсæй, иннæмæй та – 
сырх æйчытæ, адджын гуылтæ, алыхуызон къафеттæ. (Цæгæраты М.) 5. Æвæццæгæн 
та фæсивæд фæскуыст кæйдæр дуармæ хъазт сарæзтой. (Æгъуызарты Æ.) 6. Уæртæ 
æрдæгхæлд урс агъуысты къухæй бацамыдтон æз æнхъæлдæн æмæ ис се штаб. (Хъай-
тыхъты А.) 7. Æвæццæгæн-иу йæ цыргъ дæндæгтæй тугдзых маргъы фæцагайдта. 
(Хъайтыхъты А.) 8. Бæрæгъуыйнæгтæй иу лæг йæ ном æмæ мыггаг ын нал хъуы-
ды кæнын йæхи æрфистæггæнгæ Сергеймæ бауырдыг, демæ дам мын хъæбысæй æнæ 
рахæцгæ нæй. (Хъайтыхъты А.) 9. Иухатт ын иу бæрнон æмбырды Сланбег обкомы ног 
секретарь йæ ныхас рафаудта æцæг. (Хуыгаты С.) 10. Ды зон, кæй ысты, ма риссæд дæ 
сæр, зæронд бæлæстæн адджындæр сæ дыргътæ. (Чехойты С.)

 5-æм хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

265-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут, цухгонд дамгъæтæ æмæ æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ. Бахахх кæнут бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытæ. 

Мæ фæндиæгтæ фæсивæдæн

Фарн уæм бадзурæд нæ Ирыстоны буц кæстæртæ! Царды уæз сомбон сымах 
уæхсчытыл æнцайдзæн, æмæ йæ дарддæр кад æмæ радимæ хæ..ын куыд фæразат, уыцы 
хорз амондæй хайджын ут! Бауырнæд уæ мæ хуртæ рагæй-æрæгмæ бирæ дзы...æтæ 
хæлæг кæмæ кодтой, сымахæн уыцы ариаг туг уæ дадзинты кæй æхсиды, уый.

Хъысмæт нæ æвæ...æгæн алкæйы дæр фæлваргæ кæны, гъемæ галиу фæндагыл 
куыннæ арæдийат, уыцы хорз арфæ уын нæ Цы...джын Хуыцау ракæнæд.

Нæ буц фæсивæд сæйрагдæр зонут æмæ уæ зæрдыл дарут нæ адæмы цардæвæрд уæ 
райгуырæн къона. 

Уæ зæрдæтæм айсут нæ фыдæлты бæрзонд фæдзæхст: аланты сæрыстырдзинад 
мулкæй баргæ кæй никæд уыдис, фæлæ йæ тых кæй уыдис лæгдзинад æмæ куыстæй 
аразгæ.

Уæхицæй макæд æ...æлут, уымæн æмæ адæмы ’хсæн сымахæй зон...джындæртæ 
тыхджындæртæ бирæ ис. Фы...аджыдæр уæхи бахизут хæлæг хъуыдыйæ: «Ды мæнæй 
цæмæй хуыздæр, цæмæй лæгдæр дæ?» Ды...аджыдæр уæззау зондыл хæцут æмæ уæхи 
иуварс ласут загъд æмæ хъæлæбатæй. Арæхдæр кæсут ирон чингуытæ.

Уæ хæрд уæ нуæзт хъуамæ уой фæткыл, – афтæ домы ирон æгъдау. 
Цы ирон æвзагыл фу-фу кæнæм, уый та нын уалдзыгон дыргъдонау æнустæм 

дидинæг æфтауæд.
Бæргæ, Санаты Семау мæр...тæ æмæ сырдты æвзæгтæ дæр куы зониккам, фæлæ нæ 

кæрæдзимæ та, Хуыцау нын цы рæсугъд æвзаг балæвар кодта, уымæй куы дзури...ам.
Къуырттон каркæн нывæрынц бабызы æйчытæ. Цъиутæ сæ рауадзы схъомыл сæ 

кæны фæлæ дзы иу дæр карчы хъуыдатт никуы ныккæны.
Кæрæдзиимæ дзурут мадæлон æвзагыл, иу къухы æнгуылдзтау æнгом ут.

Хъайтыхъты Азæмæт

38-æм урок
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Бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытæ
Ирыстоны историон цыртдзæвæнтæ

266-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. 

Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ

Цæгат Ирыстоны æрдзы диссæгтæй иуыл баны- 
майæн ис Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ. Уыдон сты 
Джызæлдоны райдайæны, Мидæгрæбыныдоны рахиз 
фарс. Æхсæрдзæнтæ афтæ бæрзондæй кæлынц, æмæ 
адæймаг фенхъæлы, цыма арвæй æмуырдыг хауынц. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, уæлдай рæсугъддæр вæййынц 
сæрдыгон, доны æртæхтыл арвæрдын куы сæрттивы, уæд.

Мидæгрæбыны стырдæр æхсæрдзæн схуыдтой Стыр 
Зæйгæлæн. Геологты бæрæггæнæнтæм гæсгæ донхауæны 
бæрзæнд у 800 метры. Ацы æхсæрдзæнтæ, æцæгæйдæр, 
сты тæккæ бæрзонддæртæ. Ахуыргæндтæ куыд ныма- 
йынц, афтæмæй æнæхъæн дунейы дæр сæ ном кæмæн 
айхъуыст, уыцы Виктория (йæ уæрх – 1800 метры, йæ 
бæрзæнд – 120 метры) æмæ Ниагарæ (йæ уæрх – 914 мет- 
ры, йæ бæрзæнд – 51 метры) хауынц æхсæрдзæнтæн сæ 
уæрæхдæртæм. Бæрзондæй чи хауы, уыцы æхсæрдзæнтæй 

фыццаг бынат ахсы Анхель (Венесуэлæ), дыккаг ис Хуссар Америчы, æртыккаг та – 
Америчы Иугонд Штатты. Стыр Зæйгæлæн Европæйы ахсы фыццаг бынат æмæ ис ду-
нейы бæрзонддæр донхауæнты номхыгъды.

Æдæппæт Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ сты фараст. Алы рæстæджыты сæ бæрзæнд 
вæййы алыхуызон. Иумæ та хауын райдайынц сæрды. Æппæты бæрзонддæрæй фæкæ-
лынц июлы æмæ августы. Зымæгон семæ рахæссынц ихы стыр фæзгъæртæ. Уыцы 
хабæрттæ дзургæйæ дæр диссаг сты, уæлдай диссагдæр та у, дæхи цæстæй сæ куы фе-
най, уæд.

Хуадонты Тамарæ

 Цæмæй æфтауынц дисы Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ?
 Кæд вæййынц Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ уæлдай рæсугъддæр æмæ цæмæн?
 Куыд хуыйны Мидæгрæбыны стырдæр æхсæрдзæн æмæ дунейы æхсæрдзæн-
     ты ’хсæн кæцы бынат ахсы? 

267-æм фæлтæрæн. Рафыссут, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бавæргæ æмæ бахæсгæ 
арæзтытæн сбæрæг кæнут сæ нысаниуджытæ æмæ сын бацамонут сæ арæзт.

9

38-æм урок

арвæрдын – æрвæндурæ
æдæппæт – æдеугурæй
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1. Мæнмæ гæсгæ царды уаг куыд у, афтæ хъуамæ алы лæгмæ дæр æхсар уа йæ 
зæрды цы ис, уый зæгъыны фаг. (Барахъты Г.) 2. Ай-гъай иу чысыл статьяйы мах сегас 
хъуыддæгтыл не ’рдзурдзыстæм. (Барахъты Г.) 3. «Сыгъдæгæй хъуамæ ирон уа ай», –
зæгъы Алхæст. (Барахъты Г.) 4. Чызг раст зæгъын хъæуы иу-дыууæ боны рæсугъдæй 
равдыста йæхи. (Æмбалты Ц.) 5. Цæвиттон уый агъоммæ дæр Парсаимæ хæлар уыди. 
(Беджызаты Ч.) 6. Æвæццæгæн мæ Заза ныр та дæуæй фæлвары, Мæргъион. (Беджы-
заты Ч.) 7. Хъуынтъыз бон ма мын хуры цæсты бæсты вæййы табу уæхицæн мæ иунæг 
чызджы ракаст. (Нарты кадджытæ) 8. Фыццаг хатт ам кæддæр уыдтæн ма æз хæрз 
саби фыдыуæзæджы монц мæ зæрдæйы ныттагъди. (Хъодзаты Æ.) 9. Æз афтæ уарзын 
нæу мын уый æнцон, куынæуал уон, уæддæр ма мæ куыд мысат. (Чехойты С.) 10. Тыр-
гъы Ганыкк сæ размæ куы фæци æрбацæуæг Ганыкк кæй уыд, уый уайтагъд базыдта 
уæд йæ уæнгтæ æрызгъæлдысты. (Хуыгаты С.) 11. Майор Касян Дзандар афтæ хуыдта 
Касены камендант æмæ Маирбегимæ куы фæзындысты уынджы, уæд Дзандар æмæ йæ 
бинойнаг сæ размæ рацыдысты. (Æгъуызарты Æ.)

 Цы хонæм бавæргæ арæзтытæ æмæ бахæсгæ арæзтытæ?
 Цавæр нысаниуджытæ ма вæййы бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытæн, 

фæлтæрæны чи æмбæлы, уыдонæй уæлдай?

268-æм фæлтæрæн. Ирон литературæйæ цы уацмыстæ ахуыр кæнут, уыдонæй иуы 
мидисмæ гæсгæ саразут диалог. Уæ ныхасы уе ’мдзурæгмæ равдисут уæздандзинад, аргъ 
ын кæй кæнут, уый. Цæхгæр дзуæппытæй уæхи бахизут. Спайда кæнут, дæлдæр цы 
бавæргæ арæзтытæ ис, уыдонæй.

Мæнмæ гæсгæ, чи зоны, кæй зæгъын æй хъæуы, хъыг дын ма уæд, табуафси, æвæц-
цæгæн, æцæгдæр.

269-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут бавæргæ арæзтытæ. Кæцытæ дзы 
æвдисынц хъуыдыты фæтк æмæ бастдзинад кæрæдзийыл? Бацамонут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

Æгъдауджын адæймаг

Æгъдауджын адæймæгтæм, мæнмæ гæсгæ, хъуамæ уа ахæм 
миниуджытæ.

Фыццаджыдæр, хъуамæ аргъ кæной адæймагæн. Уый тыххæй хъуамæ уой барон, 
уæздан, лæгъз æвзагæй йæм дзурой.

Дыккаджы, хъуамæ уой тæригъæдгæнаг. Сæ зæрдæ рисса, цæстæй фенæн кæмæн 
нæй, ахæм хъуыддæгтыл дæр… 

Æртыккаджы та, хъуамæ уыдон аргъ кæной кæйдæр исбонæн…
Æмæ, æппынфæстаг, хъуамæ уой сыгъдæгзæрдæ, артæй тæрсæгау тæрсой гæды 

митæ æмæ æнæраст хъуыддæгтæй. Цыфæнды чысыл хъуыддаджы дæр хъуамæ са- 
йын сæ сæрмæ ма хæссой, уымæн æмæ дæ гæды ныхасæй æфхæрыс, чи дæм хъусы, 

исбон – циййес
уынг – гъæунгæ
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уый, æгад кæныс дæхи йæ цæсты. Æгъдауджын адæймæгтæ сæхи иннæтæй уæлдæр 
никуы æвæрынц. Уынджы дæр æмæ хæдзары дæр сæхи дарынц иухуызон уæздан. 
Дзæгъæлдзырдæй сæхи хъахъхъæнынц, фæрсæг сæ куы нæ вæййы, уæд сæ дзы-
хыл хæцынц… Искæй сæ ныхæстæй куы сфæлмæцын кæной, ууыл хъуыдыгæнгæйæ 
арæхдæр хъусæй лæууын хуыздæрæн равзарынц.

Антон Чеховмæ гæсгæ 

 Радзурут, цавæр миниуджытæ ма хъуамæ уа æгъдауджын адæймагмæ. 
 Куыд æмбарут, адæймагæн аргъ кæнын хъæуы, зæгъгæ, уыцы хъуыды?
 Кæмæн æмæ куыд аргъ кæнын зонут сымах та?
 Бацамонут бæрæггонд дзырдбæстыты мидис. Сæ нысаниуджытæ комкоммæ æви 

ахæсгæ сты?

270-æм фæлтæрæн. 

 Рафыссут 266-æм фæлтæрæны текстæй хъуыдыйæдтæ бавæргæ æмæ бахæсгæ 
арæзтытимæ. Бахахх кæнут бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтыты бын. Бацамонут 
сын сæ нысаниуджытæ æмæ æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

 Ссарут тексты сæрмагонд номдартæ, сæ растфыссынад сын бацамонут. 
 Сæ нысаниуæгмæ гæсгæ цавæр нымæцонтæ æмбæлы тексты? Сæ кондмæ гæсгæ 

цавæртæ сты? Бацамонут сын сæ растфыссынад. 
 Ссарут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хуыз. 

271-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ ахæм уагыл, цæмæй бавæргæ арæзтытæ нысан 
кæной: 

1) хъуыдыты фæткæвæрд; 2) архайды æцæгдзинад; 3) ныхасмæ хъус æрдарын; 
4) æнкъарæнджын аргъ дæттын; 5) гуырысходзинад; 6) ныхас кæмæй цæуы. 

1. Йæхæдæг дæр, раст зæгъгæйæ, æгуыстæй нæ бадти. (Дзасохты М.) 2. Цæвиттон, 
чидæр æхцайыл фæтыхсти, æмæ йын нæ лæппу баххуыс кодта. (Хуыгаты С.) 3. Бу-
гъамæ, æвæццæгæн, хъарын байдыдта лæгты цæстæнгас, æмæ дзурынмæ фæци. 
(Хуыгаты С.) 4. Дæхи загъдау, æууæнк уал мыл ис. (Мамсыраты Д.) 5. Иуæй, хорз сты, 
иннæмæй сæ дæхæдæг ныссагътай, æмæ дын уымæн адджын сты. (Мамсыраты Д.)
6. Бауырнæд дæ, Косер, иунæг уысм ма, æмæ дæ æрбамардтаин. (Тыджыты Ю.) 
7. Чызгау, æгæрмæгуыр, йæхи искæмæн абуц кæныны бон дæр æй нæ уыд. (Мурасты Э.) 
8. Æцæгæйдæр, Хостыхъоты Зинæ кæмдæриддæр куыста, йæ фæстæ уагъта рæсугъд 
æмæ фæрнæйдзаг фæд. (Мурасты Э.)

272-аг фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бахахх кæнут бавæргæ арæзтытæ æмæ бавæргæ 
хъуыдыйæдтæ. 



132

Мæй æмæ боныхъæд

Адæм арæх фæдзурынц, зæгъгæ, дам, боныхъæд Мæйæ 
аразгæ у. Ног Мæй, дам, йæ дыууæ къабузы дæлæмæ куы дара, 
уæд уый, æнæмæнг, къæвдайы нысан у. Фæдзурынц ма, зæгъгæ, 
мæйноджы куы скъæвда уа, уæд бирæ рæстæг ахæсдзæн. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, ацы мæнг уырнæнтæ баззадысты фыдæлты 
заманæй. Уæд афтæ æнхъæл уыдысты, цыма адæймаджы цард 
æнæхъæнæй дæр æрвон буæрттæй аразгæ у. Уый уыди талынг, 
фæстæзад рæстæг. Иуæй, адæймаг бирæ не ’мбæрста æрдзы 
тыхтæн, иннæмæй та – æрвон буæрттæ цы сты, уымæн. 

Боныхъæд Мæимæ баст кæй нæу, уый алкæмæн дæр йæ 
бон у сбæлвырд кæнын. Æцæгдæр, бирæ хатт Беслæны горæты 
къæвда ласæнтæ фæкæны, Дзæуджыхъæуы та æртах дæр не 
’рхауы, афтæмæй та дыууæ ран дæр вæййы мæйног, кæнæ 
мæйзæронд.

Мæйы аххосæй вæййынц денджызы фæйлауæнтæ. Денджы-
зы был чи цæры, уыдон зонынц, дон бæрзондæй-бæрзонддæр 
куыд кæны, уый. Денджызы былтæ ныллæг кæм сты, уым дон 
æрбакæлы тынг мидæгау. Æрбафæйлауынæй æхсæз сахаты куы 
рацæуы, уæд денджызы дон фæстæмæ аивылы. Æхсæз сахаты 
фæстæ та денджызы дон ногæй æрбакæлы æмæ ныллæг былтæ 
кæм ис, уыдон йæ быны фæкæны.

Гъе, уыцы фæйлауæнтæ вæййынц Мæйы аххосæй.

                         Сиукъаты Никъала

 Бæрæггонд дзырд равзарут йæ кондмæ гæсгæ.
 Дзырд «мæйноджы» равзарут фонетикон хуызы.

Рацыд æрмæг фидар кæнын 
Ирыстоны историон цыртдзæвæнтæ

273-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль.

Æхсинтæ

Хохы Дыгурмæ тæккæ бацæуæн кулдуар хуыйны Æхсинтæ. Ацы ран Æрæфы 
дон дыууæ дихы фæкодта айнæг къæдзæх. Дон афтæ быно…ты кæлы, æмæ йæм 
адæймаг ныккæсынæй дæр тæрсгæ кæны. Иуæй, дон кæуылты кæлы, уый тынг 

39-æм урок
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арф у – 74 метры онг, иннæмæй, у нарæг, æмæ йæ фыццаг 
фендæй адæймаджы уæн… тыл зыр-зыр бахæцы. Йæ сæрты 
цы æфсæнбетон хид ис, ууылты æдæрсгæйæ зын бацæуæн 
у. Дон кæд цыфæнды тагъд згъоры æмæ йæ уылæнтæ тынг 
хъæр кæнынц, уæддæр уæлæмæ сæ уынæр дзæбæх нæ хъуысы. 
Хуымæтæджы йæ не схуыдтой хæйрæджыты хид.

Уæлдæр куыд за…там, афтæмæй Æхсинтæ Дыгургоммæ кул-
дуары хуызæн сты. Бирæ æнусты дæргъы ауылты знæгтæн зын 
æрбацæуæн уыди. Мидхæсты рæстæджы дзы уыдис стыр тохтæ 
æрыгон Советон республикæйы знæ… тимæ. 1919 азы Дыгу-
ры партизантæ хъазуат тохы бацыдысты Деникины æфсæдтимæ. 
Знæгтæй бирæтæ æппæрст æрцыдысты Хæйрæджыты хидæй. 

Хæйрæджыты хид Куырттаты комы Хъæдæргъæвæны сæр-
сæфæнимæ абаргæйæ у дзæвгар стырдæр. Йæ дæргъ у иу кило-
метр æмæ цæуы хуссарæй цæгатмæ. Хуры тынтæ йæм фаг кæй 
нæ хæццæ кæнынц, уымæ гæсгæ дзы уалдзæг ралæууы 20–25 
боны фæстæдæр. Комы фæхстæ сты тар хъæдæй æмбæр…т. Йæ 
алыварс æрдз у тынг рæсугъд. Цæгатæрдыгæй фарс æмбæрзт 
у тæрс, фатхъæд, кæрз æмæ сусхъæд бæлæстæй. Сæрсæфæнæй 
иуæй-иу рæтты 15 метры нарæгæн йеддæмæ нал вæййы. 

Хуадонты Тамарæ 

 Кæцы ран сты Æхсинтæ?
 Куыд схуыдтой, Æрæфы сæрмæ цы хид ис, уый æмæ цæмæн?
 Цавæр тохтæ æрцыд хиды цур?
 Цæмæй диссаг у Дыгуры комы сæрсæфæн?

274-æм фæлтæрæн. 

 273-аг фæлтæрæны текстæй рафыссут, стъæлфыты бæсты дамгъæтæ фыссын 
кæм хъæуы, уыцы дзырдтæ æмæ сын бацамонут сæ растфыссынад. 

 Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад, равзарут æй хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. 
 Рафыссут иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хуыз æмæ сæм ныф-

фыссут синонимон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. 
 Ссарут хъуыдыйæдтæ бавæргæ арæзтытимæ, рафыссут сæ. Бахахх кæнут 

бавæргæ арæзтыты бын. Цавæр нысаниуджытæ сын ис? 
 Ссарут, æмхуызон уæнгтæ кæм ис, уыцы хъуыдыйад, рафыссут æй. Бахахх 

кæнут сæмхуызон цæнгты бын. Хъуыдыйады цавæр уæнгтæ сты? Куыд баст сты 
кæрæдзиуыл? Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

 Дзырд «Æхсинтæ» морфологион хуызы равзарут.

39-æм урок
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275-æм фæлтæрæн. Бакæсут Дзугаты Георгийы æмдзæвгæ. Цы сразæнгард кодта 
поэты æмдзæвгæ ныффыссынмæ? Цавæр хъæлæсы уагæй йæ кæсын хъæуы? 
Цæмæн? Рафыссут æмдзæвгæ уæ тетрæдтæм. 

Сауæрфыг изæртæ

Нæ хæххон сауæрфыг изæртæ, 
Æз уæ сывæллонау фæмысын.
Æруадзут цъæх нæууыл уæ сæртæ
Сыгъдæг уæздан фæлмæн хъæбысы.

Æппæт дæр басабыр, ныхъхъус и,
Тæрсын ыссыбырттæй, тæлфынæй.
Æмыр, æнæсымæй фæхъусын, –
Мыййаг, куы райхъал уат уæ фынæй.

Улæфут, ме ’фсæрмдзæст изæртæ, 
Фæззыгон бурдзыкку фæсалыл.
Ныр дæр уын уе ’нцойад мæ зæрдæ
Кæддæры рагфынау ыссары.

 Ссарут æмдзæвгæйы хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Хъуыдыйады 
цавæр уæнгтæ сты? Цавæр интонацийæ сæ кæсын хъæуы? Куыд баст сты 
кæрæдзиуыл? Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

 Æмдзæвгæйы ссарут хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ. Цавæр сидæнтæ сты? Цавæр 
æрхæцæн нысæнттæ дзы æвæрд ис? Цæмæн?

 Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Цавæр ныхасы 
хæйттæй загъд сты хъуыдыйады уæнгтæ?

 Бацамонут дзырд «ссыбырттæй»-йы растфыссынад æмæ йæ равзарут йæ 
кондмæ гæсгæ. 

 Ссарут тексты синонимтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ функцитæ.
 Ссарут æмдзæвгæйы вазыгджын дзырдтæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ арæзт.

276-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Уæ цæстытыл ауайын кæнут Æхсары æмæ йын йе 
’ддаг бакаст дзургæйæ сныв кæнут. Ссарут радзырды æнæххæст хъуыдыйæдтæ. Бах-
хæст сæ кæнут цухгонд уæнгтæй æмæ афтæмæй бакæсут текст. Цы бафиппайдтат? Цал 
адæймаджы ’хсæн цæуы ныхас? Куыд хонæм ахæм текст? Бацамонут дзы æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

Æхсар скъолайæ æрбаздæхт, йæ пъартфел диванмæ баппæрста æмæ йæ мадæн 
афтæ: «Ма, историйæ та нын ног ахуыргæнæг ис»… 

Мад йæ мидбылты бахудт: «Æмæ куыд у? Дæ зæрдæмæ фæцыд?» 
Æхсар батыхсæгау кодта: «Цыма ницы зоны, афтæ мæм кæсы»… 
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«Ау, уый та куыд? Афтæ тагъд æй цæмæй базыдтай?» – бадис кодта мад. 
«Æмæ йын цы зонын хъæуы? Алцæмæй дæр нын нæхи фарста». 

277-æм фæлтæрæн.

 Ссарут рæдыд хъуыды.

1. Сидæн æвдисы, ныхас кæмæ здæхт у, уый.
2. Сидæн хъуыдыйады уæнг нæ вæййы.
3. Даргъгонд сидæны хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ нæ вæййы.
4. Сидæн хицæн кæнæм къæдзыг, хъæры кæнæ фарсты нысанæй.

 Ссарут хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ, рафыссут сæ, сæвæрут дзы æрхæцæн 
нысæнттæ.

1. Цæй цы хабæрттæ ис ме ’фсымæр?
2. Гокко иугæр кæртмæ æрбахызтыстут, уæд агъуыстмæ бакæсын æмбæлы.
3. Фынг куы суæгъд, уæд ын Додæ йæ иу кæронмæ æввахс æрбадт.
4. Баби, æрдæбон кæм бадт, уым æнхъæлмæ кæсы.
5. Æппын ирон æфсарм дæр нал ис Гаги?

Сечъынаты Ладемыры уацмыстæй

 Кæцы хъуыдыйады ис пунктуацион рæдыд? Рафыссут сæ, æрхæцæн нысæнттæ 
раст æвæргæйæ.

1. Бæрзонд фæтæнуæхск æмæ уæнгæлвæст адæймаг у Дзантемыр. (Сечъынаты Л.)
2. Ныры рæсугъд, фæлмæн æмæ уæздан чызджытæй Мурат йемæ кæй акæна? 

(Гуыцмæзты А.)
3. Æфсæст, æнæмæт адæймаг фын нæ уыны. (Тлатты Х.)
4. Уыцы ныхæстæ кæнгæйæ иу стыр æнахуыр агъуысты размæ бацыдыстæм. (Тлатты Х.) 

 Ссарут рæдыд хъуыды:

1. Бавæргæ дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ хъуыдыйады уæнгтæ нæ вæййынц.
2. Бавæргæ дзырдтæ æвдисынц дзурæджы ахаст, цы дзуры, уымæ.
3. Бавæргæ хъуыдыйæдтæ, цы хъуыдыйады сты, уыимæ иумæ аразынц вазыгджын 

хъуыдыйад.
4. Бавæргæ хъуыдыйæдтæ фæхицæн кæнæм къæлæттæй дæр.

 Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ раст æвæрд кæм не сты, уым сæ 
раст æвæргæйæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Фæтæген кæмæ нæ уыдис, мæгуыр, уыдон сæ талынг къуымты куырмытау ар-
хайдтой. (Сечъынаты Л.)
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2. Æвæццæгæн, дзы сæ бон базыдтой. (Сечъынаты Л.)
3. Тæхуды, тæхуды… ныр нæм афтæмæй уазæг куы ’рбалæууид. (Сечъынаты Л.)
4. Бæгуыдæр, ын æмбæрста йæ ныхæстæ. (Сечъынаты Л.)

278-æм фæлтæрæн. Спайда кæнут æнæххæст хъуыдыйæдтæй æмæ ныффыссут уæхи 
цардæй исты цымыдисаг цау.

Хъуыдыйады иртæстгонд уæнгты тыххæй æмбарынад
Æрдз – адæймагыл фæдзæхст

279-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Уыди фæлладуадзæн бон. Хур акъул и, æмæ 
асæстытæ сындæггай бæрзæндтæм лæстысты. 
Хъæугæрæ…ы, тагмæ хæстæг, хуыргæрчытæ «айк-айк»-
æй бæстæ сæ сæрыл систой. Æхсæвæры мæт цæрæгойты 
базмæлын кодта. Арвы цъæхы дыууæ цæргæсы, 
зилдухгæнгæ, зæхмæ фæлгæсынц. Æвæццæгæн, уы-
доны дæр холыйы мæт уыди.

Нæ сыхы хистæртæ дæр та, сæ къæрид кæрцытæ 
сæ уæлæ æрбакъуырдтой æмæ гæнахы фарсмæ, аууоны 
бадгæ, ивгъуыд царды бонтæ мысыдысты. Мах, 
бæгъæмзæнг, бæгъæввад сывæллæ…æ, уыдонæй чысыл 
фалдæр, къанауы доны, хъазыдыстæм. Æвиппайды 
нæ тæккæ рæзты топпы нæмыгау фæсыффытт кодтой 
дыууæ маргъы. Уый цъиусур йæ разæй скъуымбил 
кодта æхсинæджы.

Бæлонæн æндæр мадзал нал уыдис æмæ, 
мæгуырæг, мæ фыды фыды гом кæрцы тæртты 
смидæг. Цъиусур хъуахъдзыхæй аззад æмæ фæтæхы.

– Уæллæй, Аслæнбег, уыцы бæлон дыл хуымæ- 
тæджы йæхи нæ бафæдзæхста, – бабайæн, дисгæн- 
гæйæ, дзырдтой йе ’мгæр…æ, нæ сыхы хистæртæ.

Мæ фыды фыд тарст бæлоны йæ ронæй сабыргай райста æмæ сын ахæм дзуапп радта:
– Рох уæ ма уæд, Хуыцау, нæ дарæг, æрдзы адæймагыл бафæдзæхста, æмæ йæ 

махæн цæсты гагуыйау хъахъхъæнын хъæуы.
Уый фæстæ, хъæбул, зæгъгæ, мæнмæ фæдзырдта. Бæлон мын арæвдауынмæ мæ 

къухтæм радта. Мæ риумæ йæ æрбангом кæнинаг уыдтæн, фæлæ куы стæлфыд, уæд 

40-æм урок

Дзырдуат:
уаддзалх – зайæгой
таг – къох
хуыргарк – маргъы мыггаг 
холыйы мæт – цы бахæрой, 
                     уый мæт
гæнах – мæсыг
кæрцы тæрттæ – фæдджитæ  
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дзы фæтарстæн, æмæ апæррæст ласта. Æз йæ фæдыл комхæлиуæй кæсгæ баззадтæн. 
Бауырнæд уæ, йæ тарст уды тæпп-тæпп ын абон дæр ма мæ къухты уырзтыл æнкъарын.

Хъайтыхъты Азæмæтмæ гæсгæ 

 Сырдтæ æмæ мæргътæ æнæнцой цæмæн уыдысты?
 Куыд æрвыстой сæ фæлладуадзæн бон хистæртæ?
 Цы куыстой сывæллæттæ та?
 Радзурут, йæ сабибонты мысинæгтæй нын цавæр цау равдыста фыссæг.
 Куыд æмбарут Аслæнбеджы ныхæстæ: «Хуыцау, нæ дарæг, æрдзы адæймагыл 

бафæдзæхста, æмæ йæ махæн цæстыгагуыйау хъахъхъæнын хъæуы». Куыд 
æххæст кæнут уыцы фæдзæхст? 

280-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Уæ хъус æрдарут, бæрæггонд дзырдтæ хъæлæсы уагæй 
куыд кæсæм, уымæ. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цæмæн хъæуынц бæрæггонд 
дзырдтæ хъуыдыйæдты, цы у сæ нысаниуæг?

1. Ходыхъæуы сæрмæ, Урсхохрæбын, йæхицæн æрбынат кодта 
Гуыдырты ком.

2. Ам, комы бинаг арынджы, суадæттæ æхсæвæй бонæй сау чысы удæй хъазынц.
3. Махмæ, ирон адæммæ, сыхагæй хуын бамбæхсын стыр худинаг у.
4. Мах, лæппутæ, байрæгтæм зылдыстæм, чызджытæ та – родтæм.
5. 1932-æм азы, уæззау æххормаг рæстæджы дæр мæ фыд йæ ахуыр нæ фехæлдта.

Хъайтыхъты Азæмæты уацмыстæй

Хъуыдыйады искæцы дзырды мидис чи фæбæлвырддæр, феххæстдæр кæны æмæ 
иннæ уæнгтæй паузæ æмæ интонацийæ кæй фæиртасæм, уыцы хъуыдыйады уæнгтæ 
хуыйнынц иртæстгонд уæнгтæ. 

З æ г ъ æ м :  Æз, фарастаздзыд лæппу, уæд хохæй быдырмæ фыццаг хатт 
цыдтæн. (Хъайтыхъты А.)

Бæрæггонд дзырдтæ хъуыдыйады иннæ уæнгтæй дзургæйæ хицæн кæнæм 
паузæйæ.

Сæ нысан у, сæ разæй цы дзырд лæууы, уый мидис фæбæлвырддæр, феххæстдæр 
кæнын.

Æз (бæлвырддæрæй чи?), фарастаздзыд лæппу.
Иртæстгонд уæнгтæ фысгæйæ хицæн кæнын хъæуы къæдзыгæй, стæмдæр хатт та 

– тирейæ.
Нарæг комы, фыдуаг хæххон доны галиу фарс, барджытæ хъазыдысты сæ хаст 

бæхтыл. (Цæгæраты М.)
Мах – сыхы сывæллæттæ та – уæлдай хъулон уарзтæй уарзтам Бæгъæ- 

гуыссæйы. (Цæгæраты М.)

40-æм урок

Дзырдуат:
чыс – хуыр
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281-аг фæлтæрæн. Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ иртæстгонд уæнгтимæ. Æмбæлгæ 
хъæлæсы уагæй сæ кæсут. Сбæрæг кæнут, кæцы дзырдты бæлвырддæр кæнынц. Уæ 
хъус æрдарут æрхæцæн нысæнтты æвæрдмæ.

282-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, ссарут дзы иртæстгонд уæнгтæ. Сæвæрут 
æрхæцæн нысæнттæ. Бахахх кæнут, цы дзырдты бæлвырддæр кæнынц, уыдоны бын.

1. Маря Къостайы мад уыди Чендзейы хуыздæр æмгар æмæ хæстæгдæр хæлар. 
(Дзаттиаты Т.)

2. Цъисоны рагъ ис хъæуæй 3 – 4 версты æддæдæр Ходæй Мызуры хъæуы ’хсæн. 
(Хъайтыхъты А.)

3. Мах нæлгоймæгтæ æрдæг уæргътæ дæр зынтæй хастам. (Хъайтыхъты А.)
4. Дардмæ парахат быдырты стъалыты дзыгуыртау, амыты-уымыты цæст ахста 

бирæ рæсугъд хъæутæ æмæ сæрвæттæ. (Хъайтыхъты А.)
5. Цъыфджыны ныр «Ирон хæдзар» кæм ис уым мæ цæст æрхæцыд уæртджын 

хæфсытыл. (Хъайтыхъты А.)
6. Лæхъуæни балций æгъоимæ зæронд Гуæдзо Хъурмани мадæ хуæруйнаги 

дзæбæхтæй фæндаггаг бацæттæ кæнидæ. (Бесаты Т.)

283-аг фæлтæрæн. Бæрæггонд дзырдтæ фæбæлвырддæр кæнут иртæстгонд уæнгтæй æмæ 
афтæмæй ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Мах бирæ уарзæм нæ райгуырæн Ирыстон. 2. Райсомæй мах цæттæ уыдыстæм 
фæндагмæ. 3. Горæты сæрмæ сарæзтой Намысы аллейæ. 4. Дзæуджыхъæу у рæсугъд 
æмæ æрыгон. 5. Сæрдыгон Терчы был вæййы сатæг. 6. Мæ райгуырæн хъæу Црау бы-
дыры ис. 

284-æ фæлтæрæн. 279-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут, бавæргæ арæзтытæ кæм ис, 
уыцы хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут, цæмæй хицæн кæнынц бавæргæ арæзтытæ иртæстгонд 
уæнгтæй. 

285-æм фæлтæрæн. 

 Бацамонут 279-æм фæлтæрæны цухгонд дамгъæты растфыссынад. 
 Бæрæггонд хъуыдыйадæн синтаксисон æвзæрст ракæнут. 

286-æм фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр сочинени «Мæ фыццаг балц». Хъуыдыйæдты пай-
да кæнут иртæстгонд уæнгтæй.

41-аг урок
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Иртæстгонд бæрæггæнæнтæ æмæ æмхасæнтæ
Удварны миниуджытæ

287-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Бæрæггонд дзырдтæ цавæр хъæлæсы уагæй кæсын 
хъæуы? Цы у сæ нысаниуæг уыдонæн, цæмæн хъæуынц хъуыдыйæдты? Раттут сæм 
фæрстытæ æмæ зæгъут, цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты.

1. Уым бæрз бæлас, урсзæнг, дондзаст зади. (Нигер)
2. Æрбадугъ кодта æртындæсаздзыд чызг, тæнæг, мæллæг, тæтæйраджы хуызæн. 

(Дзаттиаты Т.)
3. Мысост æмæ Сона, йæ иунæг фырт æмæ йæ иунæг чызг, цавæрдæр 

æмбырдтыл зилынц… (Гæдиаты Ц.)
4. Æрмæст-иу Зæли, Тедойы æрыгон ус, æнкъард уыд алы хатт, йæ лæг-иу цуаны 

куы цыд, уæд. (Къоста) 

Бæрæггонд дзырдтæ хъуыдыйады иннæ уæнгтæй хицæн кæнæм паузæйæ, стæй сæ 
фæзæгъæм бæрзонддæр хъæлæсы уагæй, цæмæй сæм хъусдард тынгдæр æрцæуа.

Хъуыдыйады искæцы дзырды мидис чи фембарын, фæбæлвырд кæны кæнæ, 
хъуыдыйадмæ уæлæмхасæн хъуыды чи бахæссы æмæ иннæ уæнгтæй интонацийæ 
кæй рахицæн кæнæм, уыцы уæнгтæ хуыйнынц иртæстгонд.

1. Иртæстгонд вæййынц хъуыдыйады æппæт фæрссаг уæнгтæ дæр.  
Бæрæггæнæн иртæстгонд æрцæуы, бæрæггæнинаг дзырдæн йæ фæстæ куы 

фæлæууы, уæд. Ирон æвзаджы бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзырдæн йæ разæй кæй 
фæлæууы, уымæ гæсгæ иртæстгонд бæрæггæнæнтæ арæх не ’мбæлынц.

3. Иртæстгонд фæцæуынц бæрæггæнæнтæ.
Иртæстгонд бæрæггæнæнтæ загъд вæййынц:
а) миногмитæй сæ дæлбар дзырдтимæ (миногмион здæхтытæ); 
æ) миногонтæй æмæ миногонтæй сæ дæлбар дзырдтимæ.
б) æмхасæнтæй (номдартæй конд).
З æ г ъ æ м :  Æмбисонды хорз адæм сты мæ фысымтæ, цардмæ бæллон, фæллой- 

уарзаг (Епхиты Т.). Рацыдис уазджытæм æлхынцъæрфыгæй Сайнæг-æлдар, урс цыл- 
лæзачъе, нарæгастæу æмæ фæтæнуæхск (Нарты кадджытæ). Елмурза не ’ппæтмæ 
дæр фæкастис рагон зонгæйы хуызæн, хион æмæ зынаргъ хистæр (Бесаты Т.).

4. Иртæстгонд цæуынц куыд даргъгонд, афтæ æнæдаргъгонд æмхасæнтæ дæр. 
Зæгъæм: Нæ разæй цыд Мзокты Беце, бæрзонд, фæтæнуæхск хистæр лейтенант 
(Хъайтыхъты А.). Пæлæхсар тулдз йæ сæрты акаст къохæн, йæ сау мæрайы цъиу-
бинонтæ ’рцарди (Хъодзаты Æ.).
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288-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Иртæстгонд уæнгтæ бахахх кæнут. 
Сбæрæг сын кæнут сæ хуыз.

1. Сæ иу, иннæйæ бæрзонддæр æмæ хъуынджындæр, цыдæр худæджы ныхас 
кæны (Дзесты К.). 2. Зыны сахат алчи йæ бынат бацахста, суанг сабитæ дæр (Андиа-
ты М.). 3. Иу бон, изæрдалынгты, Тасолтаны хъæумæ фæсвæд фæндæгтыл фæцæйцыди 
барæг, нымæт æмæ басылыхъхъы тыхт (Коцойты А.). 4. Бало Софийæн йæхи хуызæн 
у, саулагъз, ныллæггомау, фæлæ фæтæнуæхск æмæ хæрзконд у. 5. Фæндагæй иртæст, 
бæлæсты аууон, ифтыгъд уæрдон лæууы (Коцойты А.).

289-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут, цавæр уæнгтæ цæуынц иртæстгонд хъуыдыйæдты. 
Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнттæ иртæстгонд уæнгтимæ

1. Уый уыдис стыр ахуыргонд лæг, æфсæддон куысты лæуд. 2. Арвæй хæдон 
кæнын, зæххæй – дзабыр, кæйдæр рæгъæутты фæстæ цæугæйæ (Гаглойты В.). 3. Сус-
хъæды мард бур сыфтæ иугай-дыгай, зилдухгæнгæ, хауынц бынмæ, æмæ уыдон дæр 
æнкъарддзинад æфтауынц Лексойы зæрдæйыл (Коцойты А.). 4. Æвзæргæнæг уæвгæйæ, 
дæхи æууæнкджынæй æвдисыс æмæ ма къазнайæ мызд дæр исыс (Коцойты А.). 5. Ног 
æгъдæуттæ рæзынц зæронд æгъдæутты бындурыл, кæрæдзимæ æнгом баст уæвгæйæ 
(Хъайтыхъты А.). 

290-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, иртæстгонд уæнгтæ æрхæцæн нысæнттæй 
хицæн кæнгæйæ.

1. Къати инæлары ус афтæмæйты балцы цæуын ахуыр нæ уыди (Коцойты А.). 
2. Куыстмæ бæлгæйæ куыстмæ тындзгæйæ хæрдмæ-иу хаудис (Нигер). 3. Фестад 
Хъуыдайнат йæ цæфыл хæцгæйæ (Коцойты А.). 5. Дыккаг бон махæн скъоладзаутæн 
ахуыргæнæг цæстуынгæ фæлварæнты фæрцы бамбарын кодта мæйы сусæгдзинад 
(Хъайтыхъты А.). 5. Каспийы денджызы былыл æнкъардæй лæууы бæрзонд цъæх 
дурæй амад мæсыг (Барахъты Г.). 

291-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Ссарут, æрхæцæн нысæнттæ æвæрын кæм 
хъæуы, уыцы бынæттæ æмæ сæ бамбарын кæнут. 

Миша колхозы сæйраг зоотехник фермæмæ фæзынд ногæлхæд машинæйы. Цин 
кæны, ныр амæй фæстæмæ йæ куыст фæрогдæр уыдзæн.

Кæрчыты фермæйы хицау æрыгон чызг Заретæ та хъуыды кодта цы фæуыдзæн 
фермæйы бæхтæрæг Хъуыдайнат та? Цы фæуыдзæн йæ бæх? Нал хъæут, зæгъгæ сыл 
иуварс ахæц, уæд уый раст уыдзæн?

Хъуыдайнат фæлтæрдджын фæллойуарзаг зæронд лæг хæстæй æнæ къахæй ссы-
ди æмæ ныр куы йæ хъæдын къахимæ фæцæуы, куы та – лæдзджытимæ. Зæронд лæг 
йæ уæрдоны фермæйы мæргътæн холлаг ласы. Æнæхин, уæздан хистæрæй зонынц 
колхозонтæ Хъуыдайнаты. Йæ ныхасæн ын аргъ кæнынц. Куысты хъæндзинæдтæ куы 
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фены, уæд сæ комкоммæ фæзæгъы, кæмæ хауынц, уымæн. Уый тыххæй йæм арæх ра-
уайы быцæутæ колхозы сæйраг зоотехник Мишаимæ дæр.

Агънаты Гæстæн

1. Цæуыл цин кодта Миша?
2. Цæуыл уыд йæ сагъæс Заретæйæн та?
3. Чи уыди Хъуыдайнат? Радзурут, цавæр фæзминаг миниуджытыл хæст уыд. 

292-æм фæлтæрæн. Стъæлфыты бæсты бавæрут фæрссагмион здæхтытæ æмæ хъуыды-
йæдтæ æмæ сæ афтæмæй ныффыссут. Хъуыдыйæдты æвæрут æрхæцæн нысæнттæ.

Х у ы з æ г :  Адæм… æрсабыр сты. – Адæм, кæрæдзийы бамбаргæйæ, æрсабыр сты.

1. Фыстæ… хъæдмæ алыгъдысты. 2. Скъоладзаутæ… уыцы иу рæстæджы ацы-
дысты экскурсийы. 3. Дон… згъоры кæдæмдæр. 4. Цæргæс… ленк кæны уæлдæфы. 
5. Цъиутæ… бадынц бæлæстыл. 

293-æм фæлтæрæн. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, цæмæй загъд вæййынц иртæстгонд бæ-
рæггæнæнтæ æмæ æмхасæнтæ. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут, бæрæггæнæнтæ æмæ 
æмхасæнтæ иртæстгонд уæнгтæ кæм уой, ахæм хъуыдыйæдтæ. 

294-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Бахахх кæнут хъуыдыйæдты иртæстгонд уæнгтæ, сбæрæг 
сын кæнут сæ хуыз æмæ сæ ныффыссут къæлæтты хъуыдыйæдты фæстæ. .

1. Алан, институты хуыздæр студент, архайдта наукон конференцийы. 2. Фысымты 
хистæр Бимболат, бæрзонд урсзачъе зæронд лæг, бамбæрста æххуырсты сагъæс æмæ йæм 
лыстæгдæр бакаст. 3. Сырæзти Каспийы денджызы был бæрзонд мæсыг, цъæх дурæй 
конд (Барахъты Г.) 4. Уым-иу лæууыд Сæлимæт, йæ уарзон сылгоймаг, кусаг, æнæзивæг, 
æнæмаст. (Дзаттиаты Т.) 5. Мыст, æнæрынцайгæйæ, къæссайы æртæ боны æмæ æртæ 
æхсæвы тæлфыди. 6. Гъе Батрадз, хъæбатыр Годахы фырт! Æз дæумæ куы дзурын.

Иртæстгонд фадатон дзырдтæ
Æрдз æмæ адæймаджы ’хсæн гармони (бастдзинад)

295-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Сидæныхъæуы, галиуфарсæрдыгæй, бæрзонд фæцыд иу къæдзæх. Сырхаоны 
къæдзæх – йæ ном. Алырдыгæй хæххон уыгæрдæнтæ фæтæн адардтой, уалдзыгон 
рæвдыд кæнынц цæст. Хъæуæй хосгæрдæнты исчи ардæм куы ссæуы æмæ йæ алы-
варс фæтæнтæм куы афæлгæсы, уæд афтæ банхъæлы, цыма æгас дуне уый у.
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Уæле, йæ сæрæй ракæсгæйæ, зæрдæ уынгæг 
кæны, цæстытæ – тар, сæр зилы. 

Раджы кæддæр, фыдæлты заманы, ам стыр 
тæригъæддзинад рачынд.

Асæрды Бимболатимæ хуыргæрчыты фæдыл 
сдзæгъæл стæм бæрзонд хæхты. Хуыргæрчыты дзугтæ 
нæ сæ фæдыл бæрзондæй-бæрзонддæр сайдтой.

Ацæргæ лæг уыд Бимболат, чысыл фæгуыбыр, 
фæлæ уæддæр – кондджын, æнæрæнцой цуанон. 
Æнæрулæфгæ, сычъиау, згъордта хуыргæрчыты 
фæдыл. 

Атæррæст ласы Бимболат къæдзæхæй-къæ- 
дзæхмæ, сагъдæй аззайы тæккæ былыл, ныккæсы дæ- 
лæмæ, къæдзæхы арф бынмæ, араст вæййы дарддæр.

Цымыдисæй кастæн йæ цæрдæгдзинадмæ, йæ рог фезмæлдмæ æмæ йæм, 
æнхъæлдæн, хæлæг дæр бакодтон. Æз рагæй нал уыдтæн хохы. 

Къæдзæхтыл цæуын ахуыр нал дæн.
Иу чысыл ацуан кодтам, стæй сæфтыдыстæм Сырхаоны къæдзæхы сæрмæ. Тæккæ 

хосгæрдæн афон уыд, алырдыгæй хъуыстысты хъæлдзæг зарджытæ. Карст бынæттæ 
æмраст рæнхъытæй зындысты. Иуæй-иу ран мæкъуылтæ дæр фæзынд. Уыди куыст 
уадзыны афон. Бирæтæ ныууагътой сæ кæрдын æмæ сæ ныхас, сæ хъæлæба хъуыс- 
ти суанг хъæумæ. Мах Бимболатимæ æрхызтыстæм къæдзæхы рæбынмæ æмæ 
æрбадтыстæм нæ улæфт суадзынмæ.

  Дзассохты Васо

 Куыд равдыста автор хæххон æрдзы нывтæ?
 Куыд сныв кодта автор Бимболаты æддаг бакаст? Кæцы рæнхъытæ йын 

æвдисынц йæ цæрдæгдзинад? 
 Адæмы зæрдæйы уаг цавæр уыди хосгæрдæнты? Цæуыл дзурæг у уый? 

296-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Цавæр хъуы- 
дыйады уæнгтæ хицæн кæнут хъæлæсæй? Цы у сæ нысаниуæг уыдонæн хъуыды- 
йæдты? Кæцы ран лæууынц, цы уæнгты æмбарын кæнынц, уыдонæн?

1. Хъæлци хуыссы йæ уæтæры лыстæныл, йæ хъарм кæрцы бын. (Хъуылаты С.) 
2. Дон дæр æмæ фæндаг дæр фæуайынц дæлæмæ, дард, райгонд быдыртæм. (Хъуыла-
ты С.) 3. Уæлæ хъæдрæбын, лæнчы, уыцы хъæу, Асинеты хъæу. (Хъуылаты С.) 4. Уæд 
сыстадис йæ бынатæй Афæхъо, фæстæмæ, тезгъогæнæгау, фездæхтис… Æмæ … уæлæ, 
къулыл, чъылдымæрдыгæй, фæндыр ауыгъд. (Барахъты Г.) 5. Федта, цæсты зулæй 
ракæсгæйæ, рæсугъды Афæхъо, Канаты Афæхъо. (Барахъты Г.) 6. Уый уыд фарон 
сæрд, меньшевиктæ нæ фалæмæ куы фæсырдтой, уый фæстæ. (Дзассохты В.) 7. Елхоты 

роцъо – рехæ 
сычъи – сикъе
хæлæг кæнын – хицæ кæнун
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хъæуы астæу, мæзджыты фарсмæ, уыди хъæуы правлени. (Бæдоаты Хъ.) 8. Уый раджы 
уыди, 1910 азы. (Бæдоаты Хъ.) 9. Дардыл, быдыртыл, фæлгæсынц. (Гæдиаты С.)

I. Фадатон дзырдтæ (æрмæст сæрмагонд дзырдæй кæнæ сæрмагонд дзырд 
фæсæвæрдæй загъдæй) сæ размæ æвæрд фадатон дзырдты хъуыды куы бæлвырд 
кæной, уæд дзургæйæ иртæстгонд фæцæуынц хъæлæсы уагæй, фысгæйæ – 
къæдзыгтæй. 

З æ г ъ æ м :  1. Кæмдæр, æфцæджы ’рдыгæй, фыййау уадындзæй цагъта 
Дзылаты рæсугъды кадæг. (Хъайтыхъты А.) Ацы хъуыдыйады æфцæджы 
’рдыгæй у иртæстгонд бынаты фадат. Бæлвырддæр кæны, йæ разæй цы фадатон 
дзырд ис (кæмдæр), уый хъуыды: кæмдæр (бæлвырддæр кæм?) – æфцæджы 
’рдыгæй. 2. Изæрыгæтты, куысты фæстæ, хъæууон фæсивæд арæх саразынц 
ирон хъазт. Изæрыгæтты (бæлвырддæр кæд?) – куысты фæстæ. Иртæстгонд 
афоны фадат (куысты фæстæ) бæлвырддæр кæны, йæ разæй цы фадатон дзырд ис 
(изæрыгæтты), уый хъуыды. 

II. Иртæстгонд вæййынц фæрссагмийæ æмæ фæрссагмион здæхтæй (фæрс- 
сагмиимæ баст дзырдтæ) загъд фадатон дзырдтæ дæр. 

З æ г ъ æ м :  1. Уазджытæ, бæхтæй нæ рахизгæйæ, адæмæн арфæ загътой. (Ко-
цойты А.) Тымыгъ, хъæрзгæйæ, хæры йæ хъиутæ. (Дзуццаты Х-М.)

Фæрссагмийæн фæрсдзырды нысаниуæг куы вæййы, уæд иртæстгонд нæ 
фæцæуы. 

З æ г ъ æ м :  Кусгæ кодта йæхæдæг æвæллайгæйæ хуры скастæй хуры 
ныгуылдмæ. (Мамсыраты Д.)

III. Абарстон здæхт иртæстгонд цæуы, логикон цавд ыл куы фæхауы æмæ йæ 
паузæтæй куы рахицæн кæнæм, уæд: Бануæзта æмæ былæй, рагъæй дур æрхауæгау, 
асхъиудта. (Сечъынаты Л.). Фæзмгæ кæны фæлмæн хъæлæсæй, хъазæгау. (Айлар-
ты И.) Иртæстгонд ма æрцæуы, хъуыдыйады æвæрд куы вæййы бæттæг куыд-имæ, 
уæд: Зардзынæн дын зарджытæ, куыд уарзыс ды. Æмæ уæлбæхæй куы ’ртулон æз, 
куыд тулы дур... (Хъамбердиаты М.)

297-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут иртæстгонд фадатон 
дзырдтæ. Сбæрæг кæнут, кæцы дзырдты бæлвырддæр кæнынц æмæ цавæр иртæстгонд 
уæнгтæ сты. Зæгъут, иртæстгонд уæнгтæ цыбыр сты æви даргъ.

1. Рухс уæлдæфы, раст донфыцæны сæрмæ, ферттывта, зынджы стъæлфæнау, уый 
дæр уæлдæр... (Гæдиаты Ц.) 2. Уым, цъититы бын, къæдзæхты æхсæн, рацагур, кæд 
дæ суадоны сæр ссарын фæнды, уæд. (Дзассохты В.) 3. Стыр галуаны астæу, кæрты, 
адæм рæнхъытæ алæууыдысты. (Гæдиаты С.) 4. Ацафон, уæлдайдæр та ахæм уаргæ 
бон, хъæд æдзæрæг вæййы. (Бесаты Т.) 5. Дыккаг райсом, аходæн афон, Куырттаты 
æфцæгыл хурварс лæууыдысты дыууæ адæймаджы. 6. Æртыккаг райсом, куыддæр хур 
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йæ был сдардта, афтæ хъæуы сæрмæ фæзындысты хæдтæхджытæ. (Цæгæраты М.) 7. 
Сæумæрайсом, хур йæ был куы сдары, уæд йæ цыд мæлæты уæндон вæййы. (Дзасохты 
М.) 8. Хæхбæсты, уæлдайдæр та мæ хъæу Ходы, хъæды къохтæ раджы стæнæг сты. 
(Хъайтыхъты А.)

298-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, иртæстгонд уæнгтæ æрхæцæн 
нысæнттæй хицæнгæнгæйæ. Сбæрæг кæнут, цавæртæ сты иртæстгонд уæнгтæ. 

1. Комынарæджы доны былыл зæлдаг кæрдæджы астæуæй 
йæ сæр сдардта фыццагау хъæлдзæгæй быдырон дидинæг. 

(Гæдиаты С.) 2. Ам та хæдзары уынаффæ чи бакодтаид. (Епхиты Т.) 3. Раст иннæ 
уыцы афон иу райдзаст бон дуар æрбахостæуыд. (Коцойты А.) 4. Бынæй комы дон 
хъæргæнгæ уади йæ айнæг къæйбыныл. (Къоста) 5. Æнусон дыууæ хохы астæу суанг 
Зæриуы цъититы дымæгмæ цъæх хъæдабæ фæтæн ронау фæцыди Джимарайы уæлхох 
лæгъз быдыры таг. (Цырыхаты М.) 6. Арв сгыбар-гыбур кæны æмæ ныццæлхъ ласы
йе ’хсидæвтæ фæйнæрдæм калгæ. (Епхиты Т.) 7. Атынæджы размæ къуырийы иу 
мæйдар æхсæвы сæ зæрдæмæ маст бахæсгæйæ хъудæгтæ æнæуаг ми сфæнд кодтой. 
(Хъуылаты С.) 8. Рараст ис Хъæлци къулбæрзæйæ йæ даргъ лæдзæгимæ, ныххызти ком-
мæ фæндагмæ. (Хъуылаты С.) 9. Къæдзæхты æмæ дурты сæрты гæппытæгæнгæ фезгъоры 
комы дон, йæ фынк калы урс-урсид тъыфылтау, æдзух хъæлæба кæны. (Хъуылаты С.) 

 5-æм хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.
 Бацамонут дзырдты нысаниуæг: æхсидæвтæ, атынæг, мæйдар (æхсæв), хъудæгтæ, 
   тъыфылтæ.
 Ссарут иувæрсыг хъуыдыйад, сбæрæг ын кæнут йæ хуыз.
 Ссарут хъуыдыйæдты бирæнысанон дзырдтæ. 

299-æм фæлтæрæн. 

 295-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйæдтæ иртæстгонд уæнгтимæ. Куыд 
иртæстгонд цæуынц дзургæйæ, стæй фысгæйæ? Сбæрæг кæнут, иртæстгонд 
уæнгтæ цавæр сты? Бамбарын кæнут уæ дзуæппыттæ.

 Бацамонут тирейы æвæрд  хъуыдыйæдты.
 Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ; зæгъут, куыд баст сты æмхуызон 

уæнгтæ кæрæдзиуыл æмæ дзы цавæр æрхæцæн нысæнттæ сæвæрдтат.
 Ссарут тексты иу-цалдæр вазыгджын дзырды; бацамонут сын сæ арæзт. 
 Лæвæрд дзырдтæ сæ растфыссынадмæ гæсгæ хицæн къордтæй рафыссут: 

дзугтæ, кондджын, ныууагътой, æрхызтыстæм, хуыргæрчытæ, сдзæгъæл 
стæм, æнæрæнцой, æмраст, згъордта, хосгæрдæн. 

 Бæрæггонд хъуыдыйæдтæ ракæнут синтаксисон æвзæрст. 

300-æм фæлтæрæн. Рафыссут, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут, 
иртæстгонд уæнгтæ цавæр фадатон дзырдтæ сты. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд.

аходæн – сехуар
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1. Бæрзонд хæхты æхсæн арф комы тъæпæнтæ æмæ къултыл æнкъардæй æрæнцад 
Дæллагхъæу (Санаты У.). 2. Уæлæуæз иу хохы тæккæ цъуппыл сау къæйты æхсæн 
иунæгæй рæзы иу хæххон дидинæг (Гæдиаты Ц.). 3. Адæмы фæзмгæйæ иу хатт мæ 
ерæдзыпп ахастон тулдзджынмæ мемæ (Къоста). 4. Бынæй комы дон хъæргæнгæ уади 
йæ айнæг къæй былыл… (Къоста). 5. Бæх æртæхджын кæрдæг хæргæйæ куы иуæрдæм 
аздæхы, куы иннæрдæм (Коцойты А.). 6. Уалдзæджы фæлмæн къæвдаты фæстæ зæлдаг 
кæрдæг ныггуыпп ласта (Дзасохты М.). 7. Хур арвыл уыцы цæхæркалгæйæ стылди 
(Дзасохты М.). 

 Дзырдуатмæ гæсгæ бацамонут дзырдты нысаниуæг: ерæдзыпп, зæлдаг.
 6-æм хъуыдыйады ссарут сæйраг уæнгтæ; бацамонут сын сæ конд; бамбарын 

сын кæнут сæ лексикон нысаниуæг.
 2-аг æмæ 3-аг хъуыдыйæдтæ ракæнут синтаксисон æвзæрст.

301-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ дзы ссарут иртæстгонд уæнгтæ. Сбæрæг кæнут, 
цавæртæ сты. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Зæронд музыкант хъисфæндырæй цæгъдын уарзта Пушкины 
цыртдзæвæны цур. Уыцы цыртдзæвæн ис Мæскуыйы, Тверы бульва-
ры райдайæны. Алырдыгæй йæм ис мраморæй конд асинтæ. Зæронд 
музыкант-иу уыцы асинтыл схызт, цыртдзæвæны рæбынмæ-иу ба-
цыд, йе ’ргом-иу бульвармæ раздæхта, Никитæйы кулдуары ’рдæм, 
æмæ-иу йе ’рдын хъисфæндыры тæнтыл андзæвыд. Цыртдзæвæны 
цур-иу уайтагъддæр æмбырд кæнын райдыдтой сывæллæттæ, уынг-
ты цæуджытæ, хæстæгдæр киоскы газеткæсджытæ. Иууылдæр-иу 
æдзæмæй æнхъæлмæ кастысты, музыкант-иу сын æхсызгондзинад, 
амонд æмæ бæллиццаг царды уысмтæ кæд балæвар кæндзæн, уымæ.

Зæронд лæг-иу хъисфæндырæй цæгъдынмæ рацыди хурныгуылды фæстæ, 
изæрдалынгты. Талынг æмæ сабыр уавæрты йæ музыкæ йæхи сæрибардæрæй æнкъардта. Лæг 
зæронд кæй уыд, уымæй йæхи дæлджинæггондыл нæ нымадта. Зæронд лæг тарсти, адæмæн 
æхсызгондзинад куы нæ хæсса, уымæй æмæ барвæндонæй цыди бульвармæ хъисфæндырæй 
цæгъдынмæ. Уым, талынджы, уæлдæфы, зæлыдысты йæ хъисфæндыры зæлтæ, кæд æдзух 
нæ, уæддæр хаттæй-хатт хъардтой зæрдæйы арфмæ, адæймагæн æхсызгондзинад хæсгæйæ, 
цардбæллондзинад æм æвзæрын кæнгæйæ, йе ’уæнгты йын уагътой ныфс.

А. Платоновмæ гæсгæ 

 Чи у уацмысы сæйраг архайæг?
 Цæмæй бæрæг у, йæ цагъд адæмы зæрдæмæ цæуы, уый?
 Цавæр æнкъарæнтæ гуырын кодта зæронд музыканты цагъд адæммæ?
 Цæмæн-иу цагъта музыкант уыцы иу рæстæг?
 Цы нымадта зæронд лæг йæхицæн амондыл?

10
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1. Ссарут тексты уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ.
2. Фыццаг хъуыдыйад равзарут синтаксисон хуызы.
3. Радзурут уацмысы мидис хи ныхæстæй. 

302-аг фæлтæрæн. Саразут хъуыдыйæдтæ, фæрстыты бæсты иртæстгонд фадатон дзырдтæ 
æвæргæйæ.

1. Сæрды (бæлвырддæрæй кæд?) æз улæфыдтæн мæ фыды фыдмæ. 2. Уый сыхаг 
хъæуы цæры (кæм бæлвырддæрæй?) 3. Йæ хæдзар ис хъæуы кæрон (бæлвырддæрæй 
кæцы ран?) 4. Хъæумæ хæстæг (бæлвырддæрæй кæм?) кæлы чысыл цæугæдон. 
5. Райсомæй-иу (бæлвырдæй кæд?) мах мæ фыды фыдимæ доны был кастыстæм 
хурыскастмæ. 6. Уым мын-иу (бæлвырддæр кæм?) уарзта йæ хъæуы тыххæй дзурын.

303-аг фæлтæрæн. Рафыссут, стъæлфыты бæсты бæрæггонд дзырдты хъуыды чи 
бæлвырддæр кæны, ахæм фадатон дзырдтæ сæм æфтаугæйæ.

1. Дæле… хæххон доны хъæр хъуысти. 2. Знон… мах скъолайы кæрты ныссагътам 
ног бæлæстæ. 3. Сывæллæттæ ратахтысты… ахуыргæнæджы размæ. 4. Раджы 
кæддæр… мæ фыды мадæй фехъуыстон иу хабар. 5. Доны фаллаг фарс… ссардтон 
уызыны лæппын. 6. Суадон тындзы… размæ. 

304-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Ссарут хъуыдыйæдты иртæстгонд уæнгтæ æмæ сæ рахицæн 
кæнут æрхæцæн нысæнттæй. Зæгъут, иртæстгонд уæнгтæ цавæртæ сты.

1. Уæлиау арвы астæумæ æввахс ленк кæны цæргæс. 2. Сæумæрайсом раст хуры-
скæсыны афон цъиутæ райдайынц сæ алæмæттаг зарджытæ. 3. Æхсынцъы дидинæг 
раджы ракалдта иннæ бæлæстæн се ’ппæты разæй. 4. Иу райдзаст æрдузы хъæды кæрон 
суадоны уылæнтыл тыбар-тыбур кодтой хуры тынтæ. 5. Æрæджиау фæстæмæ цæугæйæ 
фæкомкоммæ дæн малусæг дидинджытæм. 6. Ам ададжы сæхи амондджын хонынц 
мæргътæ æмæ сырдтæ дæр. 7. Хъæды цæугæйæ æнæзонгæ бынæттæм бафтгæйæ 
лæдзæг адæймагæн æмбалы хуызæн у. 8. Фæстагмæ бабызы лæппынтæ райрæзтысты 
æмæ сын, раздæримæ абаргæйæ, хæринаг арæхдæр дæттын хъуыд. 

 4-æм хъуыдыйад ракæнут синтаксисон 
æвзæрст.

 Рафыссут вазыгджын дзырдтæ, баца-
монут сын сæ арæзт æмæ сæ растфыс-
сынад.

 Бæрæггонд дзырдты растфыссынад ба-
цамонут.

44-æм урок
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43-аг урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

Комкоммæ æмæ фæрссаг ныхас
Æрдз – нæ дарæг

305-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль. Цавæр æнкъарæнтæ 
уæм равзæрын кодта?

Хъæды сæфт

Æрбабон. Ныронгау хъæлдзæгæй нал райхъал сты 
бæлæстæ. Тас бацыди се уæнгты.

Хур дзæвгар суади арвыл, афтæ комы ’рдыгæй фе-
хъуысти адæймаджы къæхты уынæр. Хус сыфтæртæ басы-
бар-сыбур кодтой, къæцæлтæ нырдиаг кодтой, цыма фыд-
былыз кæй фæзынди, уый хъусын кодтой, уыйау.

Дæлейæ сцæйцыди лæг.
«Ссæуы, ссæуы», – сызнæт сты сыфтæртæ.
Уалынмæ фæзындис адæймаг. Йæ рахиз къухы – 

фæтæнкомджын фæрæт. Æрлæууыд бæласы бын æмæ йæм 
хæрдмæ скасти.

Лæджы æнæфсис цæстытæ галы къæлæтты йæстæ аис- 
ты. Цыма бæлас ныртæккæ æд уидæгтæ аныхъуырдзæн, 
уыйау æм фæхæппæввонгæй лæууыди.

«Цæф! Цæф!» – лæджы къухы йæ гæндзæхтæ сцагъта фæрæт.
«Хъыррыст-рыст!» – сæрдиаг кодта хъæд.
Лæджы къухы та ныззæлланг кодта фæрæт æмæ та афардæг æвзонг талайы буары. 

«Нана, нана! Уæуу!» – ныцъцъæхахст кодта тала.
«Æрлæуу! Ма бакæн уыцы æвирхъау ми! – бынаты йæ удисгæ ныууы-

нæргъыдта зæронд бæлас. – Уыдон нырма æдых, æнæуд сты. Бауадз сæ! 
Байрæзой! Æмæ та уыдон дæр мыггаг скæной. Æрлæуу! Æрлæуу, æнæзонд, 
кæрæф адæймаг! Дæ фæстæ дæр ма дæ зæнæджы цæрын куы хъæудзæн, уæд нын 
цæмæн скъуыныс нæ мыггаг?»

Фæлæ дурзæрдæ адæймагмæ нæ бахъардтой зæронд бæласы лæгъстæтæ.
Кæрæдзийы фæдыл сæ мады фарсмæ æрфæлдæхтысты æвзонг талатæ. Хъæды 

бирæгъ сын сæ рæсугъд къæбæлдзыг сæртæ рæбыныл акъуырдта æмæ сæ æрфардæг 
кодта хъæумæ. Дыккаг бон сæ лæг кæмæндæр ауæй кодта.

Гаглойты Владимирмæ гæсгæ 

44-æм урок
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1. Цæмæн хуыйны уацмыс «Хъæды сæфт»?
2. Куыд банкъардтой фыдбылызы æрбацыд хъæды зайæгойтæ? Бакæсут уыцы 

бынæттæ.
3. Куыд схуыдта зæронд бæлас адæймаджы? Цæмæн?
4. Бакæсут, авторы зæрдæйы уаг лæгмæ цы ныхæстæ æвдисынц, уыдон.
5. Куыд уæм кæсы, автор цæуылнæ радта ном лæгæн? 
6. Кæцы ныхæстæй æвдыст у уацмысы сæйраг хъуыды?
7. Цавæр цæстæй кæсут сымах та æрдзмæ?

306-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, абарут сæ æмæ зæгъут, сæ хъуыдымæ 
гæсгæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц æви нæ? Сæ формæмæ гæсгæ та?

1. Зыгъарæг бирæгъмæ дзуры: «Фыдæлты æгъдау уал бакæн, стæй дын кæдæм 
ирвæзын». (Аргъау)

2. Зыгъарæг бирæгъмæ дзуры, фыдæлты æгъдау, дам, уал бакæн, стæй дын кæдæм 
ирвæзын.

Искæй ныхас равдисæн ис дыууæ хуызы:
1. Искæйы ныхасæн йæ мидис, йæ хуыз æмæ йæ интонаци нæ ивгæйæ.
З æ г ъ æ м :  «Руба, уый та цы митæ кæныс?!» – афарста йæ худæнбылæй 
                  лæппын.
2. Искæй ныхасæн йæ мидис ивд куы нæ ’рцæуы, йæ хуыз та куы аивы, уæд ахæм 

конструкци хуыйны фæрссаг ныхас.
З æ г ъ æ м :  Руба, уый та цы митæ кæныс, зæгъгæ, йæ афарста худæнбылæй 
                       лæппын.
Искæй ныхас, йæ формæ йын куы нæ аивæм, афтæмæй йæ, чи загъта кæнæ ныф-

фыста, уый номæй куы фæзæгъæм, уæд хуыйны комкоммæ ныхас.
Комкоммæ ныхас цы хъуыдыйæдты вæййы, уыдон арæзт вæййынц дыууæ хайæ – 

искæй ныхас æмæ авторы ныхасæй:
«Хорз мын цæрай», – дзуры бирæгъ зыгъарæгмæ.

(искæй ныхас)      (авторы ныхас) 

Хърихъупп æм бадзырдта: «Цæй-ма, мæ мызд мын!» (Къ.)
       (авторы ныхас)               (искæй ныхас)

Искæй ныхас, йæ формæ йын куы аивæм, афтæмæй йæ куы фæзæгъæм, уæд уый 
хонæм фæрссаг ныхас.

Фæрссаг ныхас арæзт вæййы домгæвазыгджын хъуыдыйады хуызы: йæ иу хай 
искæй ныхас, иннæ та – авторы ныхас.
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Комкоммæ ныхас
Скъоладзау загъта: «Æз уар-
зын футболæй хъазын».

Фæрссаг ныхас
Скъоладзау загъта, футболæй хъазын, 
дам, уарзын.

Фæрссаг ныхас арæзт æрцæуы дзырдтæ дам, зæгъгæ, зæгъы кæнæ бæттæгтæ 
æмæ бæттæг дзырдтæ кæй, куыд, цæмæй æмæ æндæрты руаджы.

Дзырдтæ дам, зæгъгæ, зæгъы-йы руаджы арæзт фæрссаг ныхас фылдæр хатт 
комкоммæ ныхасæй йæ формæмæ гæсгæ ницæмæй фæхицæн кæны. Ахæм фæрссаг 
ныхасы уæвæн ис сидæнтæн, æвастхъæртæн æ. æнд. ах.

Комкоммæ ныхас
1. Мад лæппуйы афарста: «Цы дын 
кодта къæбыла?» 
2. «Нана, ацы батинкæтæ мæн 
сты?» – бафарста лæппу. 
3. «Цæй-ма, цæуыл кæуыс!» – 
тызмæгдæр æм сдзырдта фыд.  
4. «Оф, мæ уд æрцыд», – сулæфыд 
арс.

Фæрссаг ныхас
Мад лæппуйы афарста, зæгъгæ дын цы 
кодта къæбыла.
Нана, ацы батинкæтæ мæн сты, зæгъгæ, 
бафарста лæппу.
Цæй-ма, цæуыл кæуыс, зæгъгæ йæм 
тызмæгдæр сдзырдта фыд. 
Оф, мæ уд æрцыд, зæгъгæ, сулæфыд арс. 

Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ кæй, куыд, цæмæй æмæ æндæрты руаджы арæзт 
фæрссаг ныхасы нæ вæййы сидæнтæ, бавæргæ дзырдтæ, æвастхъæртæ æ. æнд. ах.

Комкоммæ ныхас
1. Лæппу загъта: «Æз дæн 
ахуыргæнæг».
2. Мад йæ фыртæн фæдзæхсы: 
«Лæппу, гормон, хъомтæ-ма 
рæгъаумæ схæццæ кæн».
3. Хъылци Таймуразы бафарста: 
«Куыд цæрыс, мæ сыхаг?»
4. «Ехх, æвæдза, цард куыд æнцон 
сси», – дис кодта зæронд Майрæм.

Фæрссаг ныхас
Лæппу загъта, уый ахуыргæнæг кæй у.
Мад йæ фыртæн фæдзæхсы, цæмæй хъомтæ 
рæгъаумæ схæццæ кæна.

Хъылци йæ сыхаг Таймуразы бафарста, 
куыд цæры, уымæй.   
Цард куыд æнцон сси, ууыл дис кодта 
зæронд Майрæм.

307-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ фæрссаг 
ныхасимæ. Уæ дзуæппытæ бамбарын кæнут. Уæ хъус æрдарут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрдмæ.

1. «Хæлæрттæ, – загъта бирæгъ. – Уæ зæрдыл æй дарут, 
нæ цард тæразыл æвæрд у, кæнæ – мæлæт, кæнæ та – фæрæт». 
2. «Раст зæгъы тæрс бæлас», – æрæджиау загъта сæлавыр. 
3. Дзурынц, зæгъгæ, дам, тæрс бæласы йæ чызджытимæ 
хъæды къæрныхтæ адавтой. 4. «Тæрсгæ ма кæнут, мæ 
зæрдæйы уидæгтæ, сымах нырма æвзонг æмæ тасаг стут 

Дзырдуат:
тæраз – барæн
тæрс – бæласы мыггаг
сæлавыр – сырд
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æмæ уæм ничи бавналдзæн», – ныфсытæ æвæрдта зæронд бæлас йæ талатæн. 5. «Рагæй 
фæстæмæ тæппуд кæй дæ æмæ сырдты кадджын ном кæй худинаг кæныс, уый тыххæй 
дæ хъуамæ бахæрæм», – загътой сырдтæ тæрхъусæн. 6. Иу хатт, дам, хæххон цæхæрцæст 
цуанон Тега дзæбидыры фæдыл бафтыд комы сæрмæ. 7. Зæронд бæлас талаты фæрсы: 
«Куыд бафынæй кодтат дысон, мæ чызджытæ?» 8. Дзуры хъæд дымгæмæ: «Æнæмæт, 
дурзæрдæ дæ ды».

308-æм фæлтæрæн. 

 305-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ фæрссаг 
ныхасимæ. Цавæр хæйттæй арæзт вæййынц хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ? 
Цы хонæм авторы ныхас стæй искæй ныхас?

 Бæрæггонд скъуыддзаджы хъуыдыйæдтæй саразут фæрссаг ныхас. Цы хонæм 
фæрссаг ныхас?

 Цавæр æнкъарæнтæ равдыста зæронд бæлас, талаты тыххæй дзургæйæ? Куыд 
кæсын хъæуы уыцы рæнхъытæ? Цæмæн? Цы цæстæй кæсы зæронд бæлас лæгмæ 
æмæ кæцы хъуыдыйады æвдыст сты йæ хъуыдытæ? Куыд æмбарут скъуыддза- 
джы фæстаг хъуыдыйад?

 Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтæ æмæ сидæнтимæ. Уæ дзуæппытæ 
бамбарын кæнут.

309-æм фæлтæрæн. Саразут комкоммæ ныхасæй фæрссаг ныхас æмæ хъуыдыйæдтæ уæ 
тетрæдты ныффыссут. Цæй руаджы уæм рауад фæрссаг ныхас?

1. «Цæй-ма, – лæг ын иу хатт загъта, – Ахицæн мæ кæ!» (Къоста) 2. «Цы 
бауыдзæн, куыд уыдзæнис ацы сидзæр чызг?» –  сагъæс кодта Хæмыцон. (Гаглойты 
Вл.) 3. Æрæджиау Сона афтæ бакодта: «Хорз чызг нын бæргæ у, фæлæ, æвæццæгæн, 
йæ амонд афтæ уыд». (Гаглойты Вл.) 4. «Ау, куыд рæсугъд æмæ уындджын сты ацы 
быдыртæ æмæ сæ куыд никуы рахатыдтон», – хъуыды кодта йæхинымæр Мæдинæт. 
(Гаглойты Вл.) 5. «Уый та куыд, æнæ мæн фенгæйæ хъуамæ ацыдаис? – фæдисæгау 
кодта Мæдинæт. – Мæ дзыхæй дæр дæм никуыуал сдзырдтаин. (Гаглойты Вл.)  
6. Уый фæстæ загъта Гæмсыр: «Куыд кæсын, афтæмæй ма махæй мæгуырдæртæ дæр 
ис». (Хацырты С.)

310-æм фæлтæрæн. Бакæсут арфæтæ, раргом сын кæнут сæ хъуыды æмæ сæ уæ зæрдыл 
бадарут. 

1. Косæг лæги размæ бацæугæй ба ин фæззæгъунцæ, байрайæ кенæ ба берæ косæ, 
зæгъгæ. Дзуапп ба фæууй: «Хуарзæй байрайæ», кенæ ба: «Берæ цæрай».

2. Иуазæг хуарздзийнади фæдбæл зелæнгæнгути размæ ку бацæуй, уæд син салам 
раттуй мæнæ атæ: «Бæрскувд уотæ, æма уæ гъуддæгтæ рæстмæ уæнтæ!» Арфи дзуапп ба 
ин фæззæгъунцæ, арфийаг уо, æма нæбæл ауæхæн хабæрттæ ба фулдæр цæуæд, зæгъгæ.

45-æм урок
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3. Къохгин лæг ескæмæн аййев дзаумау ку исаразуй, уæд ин райарфæ кæнунцæ 
мæнæ атæ, дæ къохтæ фæрнæй кенæ сугъзæрийни фæддарæ, зæгъгæ.

4. Фæндаггон лæг гъонгæсæн кенæ фиййауæн фæззæгъуй: «Дæ фонс берæ».
Фонсгæс ба ин дзуапп раттуй æгас цо æма берæ цæрай кенæ ба – дæ гъуддаг раст, 

зæгъгæ.

Тамати Таймуразы чиныгæй

311-æм фæлтæрæн. Рафыссут 8 къласы литературæйы чиныгæй фæйнæ дыууæ хъуы-
дыйады комкоммæ æмæ фæрссаг ныхасимæ: 1) комкоммæ ныхас авторы дзырдты разæй; 
2) комкоммæ ныхас авторы дзырдты фæстæ; 3) авторы ныхæстæ комкоммæ ныхасы 
астæу; 4) фæрссаг ныхасимæ.

Æрхæцæн нысæнттæ комкоммæ ныхасы
Удварны миниуджытæ

312-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Мæ цæстытæ куы байгом кодтон, уæд мæм 
хæрзæггурæггаг фæци хуры тын æмæ мæм бадзырдта: 
«Дæ райсом хорз! Дæ райсом хорз! Уæлæмæ сыст!»

«Хур – царды фæдисон, дæ райсом хорз, дæ райсом 
хорз!»

Гыцци мæм цал хатты хыл кодта: «Искæуыл 
куы амбæлыс, уæд-иу салам ратт! Дæ алфамбылай 
акæс. Рæстæджы афон-иу базон æмæ афтæмæй ратт са-
лам. Кæд райсом уа – «Дæ райсом хорз!», кæд бон уа – 
«Дæ бон хорз!»

Знон фæстаг экзамен радтон. Ахуыр фæдæн, каст фæдæн! Хурæн «Дæ райсом 
хорз!» зæгъон, науæд та мæм Гыцци хыл кæндзæн.

Æз ныр Гыццийы æнцой лæууын æмæ зарын: 
Адæм, сырдтæ, чысыл цъиутæ,
Алчи куысты сæр лæууы.
Мæлдзыг уаргъимæ фæцæуы,
Хизмæ мыдыбындз тæхы.

Уый æз нæ, фæлæ зæрдæ зары. Зарынц бæлæсты сыфтæртæ, бандæттæ, машинæтæ, 
адæмы цæсгæмттæ, бæлæттæ. Хæдзæрттæ змæлынц, цæуынц мемæ æмæ зарынц: 
«Салам! Уæ райсом хорз!»

45-æм урок

бырынкъ – къембур
бандон – къела



152

Алцыдæр змæлы æмæ зары уыцы зарæг.
Цы хорз зарæг у! Чысылæй йæ зарыдтæн. Мæ чумæданæй кæйдæр скъуырдтон. 

«Сæрхъæн!» – загътой мын. Æз та: «Салам! Салам! Дæ райсом хорз!» Йæ мидбылты 
бахудти – базарыд. Фæцæуы. 

Цы зондджын дæ, Гыцци! Цы дзæбæх дзырдтæ сты: «Уæ бонтæ хорз!» Арфæйы 
дзырдтæ. Цас сæ и зæрдæйы хъарм, царды комулæфт, хæлардзинад.

Гафезмæ гæсгæ

1. Цæмæн хоны автор хуры «царды фæдисон»?
2. Цæуыл ахуыр кодта гыцци йæ сывæллоны? Цæмæн?
3. Куыд æмбарут фæстаг абзацы хъуыды?

313-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Ссарут 
комкоммæ æмæ фæрссаг ныхас. Уæ хъус дарут æрхæцæн нысæнтты æвæрдмæ. 

1. «Хъæбысæй хæцыс мемæ?» – дызæрдыггæнгæйæ йæм бакаст Мате. 2. «Цом», 
– загъта Матейæн æмæ, йе ’ргом сæхимæ разилгæ, йæ къахвæдтыл фæцæуæг. 3. Кози-
ан ныддис кодта: «Райсом та цæмæн? Нырма цыппурс дæр куы нæ ’рцыдис». 4. «Дысон 
куы афынæй дæн, – дзырдта Козиан, – уæд хъусын, æмæ чидæр дуар хойы». 5. Местъа, 
хæрзæггурæггаг та, дам, мын рахæсс, Абе, дам, æфсадæй æрцыди. 6. Зæгъын, бахатыр 
кæн, фæлæ дæ нал хъуыды кæнын. 7. Ай ныл æвиппайды цæй зымæг ныккодта, зæгъгæ, 
дис кодта Местъа.

Гуыцмæзты Алешы уацмыстæй

I. Комкоммæ ныхас кæддæриддæр фыссын хъæуы дыкъæдзыгты.
II. Комкоммæ ныхас авторы дзырдты фæстæ куы лæууа, уæд авторы дзырдты 

фæстæ æвæрæм дыстъæлф, комкоммæ ныхас райдайæм стыр дамгъæйæ, йæ фæстæ 
та йын æвæрæм, цавæр хъуыдыйад уа, уымæ гæсгæ кæнæ стъæлф, кæнæ фарсты 
нысан, кæнæ хъæры нысан: Даки мæллæг хъæлæсæй загъта: «Куыдтæтæ стут?» 
(Бицъоты Г.)

Гацыр уæрдонæй ахъæр кодта: «Уæ Сæбан! Æрыхъус-ма мæм чысыл!» (Бицъо-
ты Г.) Гацыр загъта: «Ам æхсæвиуат бакæнæм». (Бицъоты Г.)

III. Комкоммæ ныхас авторы дзырдты разæй куы вæййы, уæд ын йæ фæстæ 
æвæрæм, кæд таурæгъон хъуыдыйадæй конд уа, уæд къæдзыг æмæ тире, кæд фарс- 
тон кæнæ хъæрон хъуыдыйадæй конд уа, уæд та – фарсты кæнæ хъæры нысан 
æмæ тире, кæд, йæ фæстæ бирæстъæлфыг кæмæн уа, ахæм хъуыдыйадæй конд уа, 
уæд та бирæстъæлфыг æмæ тире, авторы дзырдтæ та райдайæм гыццыл дамгъæйæ: 

«Сæ чъынды æмбисондæн дзуринаг куы фæци», – загъта Сæбан (Бицъоты Г.) 
«Адон цы сты?» – адæргæй афарста Даки. (Бицъоты Г.) «Хъыг мын уыди йæ ны-
хас, æмæ йæм цыдæртæ сдзырдтон…» – зæрдиагæй загъта Сæбан. (Бицъоты Г.)
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IV. Авторы ныхæстæ комкоммæ ныхасы астæу куы уой, уæд æрхæцæн 
нысæнттæ æвæрын хъæуы афтæ:

а) авторы ныхæстæ хуымæтæг кæнæ вазыгджын хъуыдыйады астæу куы уой, уæд 
сæ разæй дæр æмæ сæ фæстæ дæр æвæрæм къæдзыг æмæ тире: «Цы хабар у? – 
айхъуыста Гацыры ныхас. – Дзынга дыл фæхæцыди?» (Бицъоты Г.) «Даки, дæхи ма 
хæр, – загъта Сæбан, – уыцы гæххæттытæй цал фæмæнг уыдзæн…» (Бицъоты Г.); 

æ) авторы ныхæстæ дыууæ сæрмагонд хъуыдыйады астæу куы лæууой, уæд 
сæ фæстæ æвæрæм стъæлф æмæ тире, сæ разæй та, кæд фыццаг хъуыдыйад 
таурæгъон уа, уæд къæдзыг æмæ тире, кæд фыццаг хъуыдыйад фарстон йе хъæрон 
уа, уæд та фарсты кæнæ хъæры нысан æмæ тире:

1. «Адæм иууылдæр æрæмбырд сты, – загъта сæрдар. – Æмбырд райдайæм».  
2. «Ирыстоны хæхты искуы уыдтæ? – фæрсы Зарæ йæ мæскуыйаг æмбалы. – 
Ахæм диссаджы æрдз арæх нæ фендзынæ». 3. «Куыд диссаг у æрдз! – хъуыды 
кæны адæймаг. – Алцыдæр дзы йæ бынаты ис».

Фæрссаг ныхас авторы дзырдтæй хицæн кæнæм къæдзыгтæй: Адæм дзырдтой, 
Сослан æгъдауджын лæппу кæй у.

Фæрссаг ныхасы бавæргæ дзырдтæ дам, зæгъы, зæгъгæ хъуыдыйады иннæ 
дзырдтæй кæддæриддæр хицæн кæнын хъæуы къæдзыгтæй: 1. Æз адæймаджы кад 
нæ фæхудинаг кæндзынæн, зæгъгæ, загъта Уырызмæг. 2. Дæхи цæстæй йæ федтай, 
зæгъгæ, афарста Сæбан. (Бицъоты Г.)

314-æм фæлтæрæн. 

 312-æм фæлтæрæны тексты ссарут хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ фæрссаг 
ныхасимæ. Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Бæрæггонд 
хъуыдыйæдтæй саразут фæрссаг ныхас æмæ сæ уæ тетрæдты ныффыссут. 
Зæгъут, цæй руаджы уæм рауад фæрссаг ныхас æмæ дзы цавæр æрхæцæн 
нысæнттæ сæвæрдтат. 

 Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, цавæртæ 
сты. Цавæр æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнынц æмхуызон уæнгтæ? Куыд?

 Цавæр æнкъарæнтимæ кæсын хъæуы текст? Цæмæн?
 Хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст: Цъиу йæ бырынкъæй айчы цъар 

асæтты æмæ райгуыры.

315-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут комкоммæ æмæ фæрссаг ныхас кæм ис, уыцы 
хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут уæ дзуæппытæ.   

Арв худы, арв зары

Арвмæ фæсрагъæй сленк кодтой мигътæ. Радымгæ кодта. Уый тыхджын къæвдайы 
нысан у. Арв ныннæрыд æмæ бæлæсты сыфтæртыл, кæрдæгыл – къупп-къупп-къупп. 
Фемæхст уарын.
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Тæрхъус уагъылыйы къутæры бын бабырыд 
æмæ хъуыды кæны: «Арв кæмæдæр смæсты æмæ йæ 
фæдæлдон кæнынмæ хъавы». 

Уызын дæр фæткъуы бæласы бын æрæмбæхст æмæ 
хъуыдыты аныгъуылд: «Дымгæ мæн тыххæй ракодта. 
Уадз æмæ мын фæткъуытæ æрызгъала бæласæй. Фæлæ 
уарынæй та цы кодтон?»

Уыцы рæстæг рувас уыди хъæугæрон æмæ, кæм 
амбæхстаид, уымæн ницыуал зыдта. Йæ бур кæрц ныд-
донласт, афтæмæй æрбахæццæ йæ хуыккоммæ. «Къæвда 
мæ кæрчытæ давын нæ бауагъта. Арв, æвæццæгæн, 
давæгойты нæ уарзы», – хъуыды кодта, йæ къуди 
тилгæ, рувас.

«Арв ниуы», – загъта йæхинымæр бирæгъ æмæ
йе ’ххормаг гуыбынмæ ныхъхъуыста.

«Арв богъ-богъ кæны», – бахъуыр-хъуыр кодта арс 
æмæ йæ иу фарсæй иннæмæ рафæлдæхт.

Уарыны урс фæрдгуытæ кафынц бæлæсты сыфтæртыл, залмысыфтыл. Кæрдæджы 
хъуырты æмбæхсынц.

Хъуысы кæрдæджы ныхас. Арв худы. Арв зары.

Чеджемты Геор

 Хъæды цæрæгойтæм алыхуызон цæстæнгас цæмæн ис уарынмæ?
 Кæй цæстæнгас  дзы фæцыдис уæ зæрдæмæ? Цæмæн? 

316-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Комкоммæ æмæ фæрссаг ныхас кæм ис, уыцы 
хъуыдыйæдты æвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ, афтæмæй рафыссут текст.

Мæ рæзты æрбахызтысты, чысыл сабийы къух-
тыл хæцгæйæ, ус æмæ лæг. 

Саби хынцфарст кæны йæ фыды Баба, доны мидæг 
та цырæгътæ куыд судзынц? Фыд стыр зæрдиагæй 
æмбарын кæны йæ фыртæн доны цырæгъты хабар. 
Фæлæ чысыл сабимæ нæ хъарынц фыды амындтытæ 
æмæ та, дисгæнгæйæ, ногæй афæрсы Æмæ доны бын 
разгъор-базгъор та цæмæн кæнынц?

Уый доны уылæнтæ змæлын кæнынц цырæгъты 
зæгъгæ бамбарын кодта фыд. Баба, æмæ уылæнтæ та цы сты зæгъгæ та фæрсы гыццыл 
лæппу.

Фыд йæ хъуырмæ сси. Архайы, цас йæ бон у, уый бæрц, фæлæ йæ ныхæстæ 
сабимæ ницы хуызы хъарынц. Мад сæм йæ хъус дары æмæ амондджынæй бахуды.

Дзырдуат:
залмысыф – стырсыфджын 
                  зайæгой
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Амондджын бинонтæ! Æмæ æхсызгон у мæнæн дæр. Уадз æмæ алы хæдзары дæр 
уа фарн, рæсугъд, хъæлдзæг цард. 

Гаглойты Владимирмæ гæсгæ

1. Бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты растфыссынад.
2. Ссарут тексты хъуыдыйад иртæстгонд уæнгтимæ. Бамбарын кæнут, цавæр 

уæнгтæ цæуынц иртæстгонд.
3. Ссарут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Бамбарын сæ кæнут.

317-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ бамбарын кæнут хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ 
фæрссаг ныхæстимæ. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Халон халонмæ тæхы, Халон халонæн зæгъы: «Халон! Цæй-ма, ныр цы хæрæм? 
Сихорæн амал цы скæнæм?» (Къоста) 2. Цырд лæппу гæлæбу Æрцахста… Зæгъ ын: 
«Нæ уалдзæг дæ уазæг, Ныууадз æй цæрын!» (Къоста) 3. «Цæй-ма, – лæг ын иу хатт 
загъта, – Ахицæн мæ кæ!» (Къоста) 4. «Оххай, цы кодтай, цы?» – рувас йæ хæдфæстæ 
Радзырдта рагъæй. (Къоста) 5. Адон сты Нарты Мæргъуыдзы бæхтæ, зæгъгæ, загъ-
той бæхгæстæ (Нарты кадджытæ). 6. Ахуыргæнæг нын дзырдта, тел, дам, ссы-
ди Бетъырбухæй. (Коцойты А.) 7. Мæ мад-иу афтæ загъта, фæндагыл цæугæйæ 
дыл сауджын куы амбæла, уæд дын рæствæндаг фæуæн нæй, зæгъгæ. (Боциты Б.)  
8. Сывæллæттæ куырдтой зæронд Бибойæ, цæмæй та сын радзура аргъау.

318-æм фæлтæрæн. Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæй пайда кæнут, афтæмæй хъуы-
дыйæдтæй саразут фæрссаг ныхас æмæ сæ уæ тетрæдты ныффыссут. Бацамонут 
æрхæцæн нысæнттæ.

1. Нарт загътой: «Сырдонæн дурты бын дæр мæлæн нæй!» 2. «Ай æдде рухс куы 
у, уæд мæ ацы талынджы цæмæн дарынц?» – бафарста йæхинымæры Батрадз. 4. Нарты 
Сырдон куы марди, уæд йæ усæн ныффæдзæхста: «Сæрд мыл мидхъуын кæрц макæд 
бадар, зымæг мыл тæвд дзул макуы бахæр æмæ уый фæстæ уазал дон макæд бануаз!» 
5. Æрцахста Кадзиты Сатанайы (Батрадз) æмæ йын зæгъы: «Тагъд, ме ’фсымæр Сос- 
лан кæм и, уый мын зæгъ, кæннод мын додойаг дæ къона кæны!» 6. Кадзиты Сатана 
фæтарсти æмæ зæгъы Батрадзæн: «Уæртæ æргъæу уаты…»

Нарты кадджытæй

319-æм фæлтæрæн. Комкоммæ ныхас раивут фæрссаг ныхасæй, бавæргæ дзырдтæ, 
сидæнтæ æмæ хайыгтæ дзы ныууадзут, афтæмæй.

1. Хохæй бынмæ Нарты симдмæ касти сохъхъыр уæйыг, Æфсæроны хъал фырт 
Алæф, æмæ загъта: «Цон æмæ Нарты симдмæ ныццæуон, хорз фæсимон...» 2. Уыцы 
ныхасмæ йæм йæ фыд Æфсæрон дзуры: «Уæ, ма кæ, ма ацу – Нарты гуыппырсартæй 
дын исчи исты фыдбылыз сараздзæн…» 3. Уый фæстæ дзуры (Алæф): «Куыйты Нарт! 
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Рацæут æмæ симæм, нæ хъару бавзарæм!» 4. Сохъхъыр уæйыг æм дзуры: «Æнхъæлдæн, 
саудзагъд æмæ къуыпных лæппу уым нæ уыди!» 5. «Сауæй, урсæй, къуыпныхæй, 
дзыхъныхæй – иууылдæр уым уыдысты Нарты фæсивæд, фæлæ мæм дзы хъыпп-сыпп 
ничи суæндыд», – загъта лæппу. 

Нарты кадджытæй 

 Фæстаг хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст. Бацамонут дзы æрхæцæн 
нысæнттæ.

320-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Фыццаг 
хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст. Тексты дзырдтæй, гæнæн кæмæ ис, уыдонмæ 
синонимтæ æмæ антонимтæ æрхъуыды кæнут.

Æнкъард стъалы

Арвы талынг къуымы иу лæппын стъалы мынæг 
рухс тауы. Хъоппæгдзæст æрттиваг стъалытæ йыл 
алы æхсæв худын байдайынц: «Ай нын цавæр фынæй 
стъалы у? Æрцъынд-фæрухс кæны!»

Иу æхсæв лæппын стъалыйы Мæй афтæ бафарс- 
та: «Зæгъ-ма, дæ хорзæхæй, иннæ стъалытау тынг 
рухс цæуылнæ кæныс?»

Лæппын стъалы арф ныуулæфыд æмæ тынг æнкъардæй загъта: «Зоныс, Мæй, нæ 
дынджыр уазал арвыл мын зонгæ стъалы нæма ис, æмæ кæй тыххæй рухс кæнон, уый 
нæй».

Чеджемты Геор

 Ныффыссут цыбыр сочинени ахæм темæйыл: «Ныхас лæппын стъалыимæ». 
Цæмæй рухс кæна стъалы, æнкъард ма уа, уый тыххæй хъуамæ йæ царды 
цы ’рцæуа? Пайда кæнут комкоммæ æмæ фæрссаг ныхасæй.

321-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сæвæрут дзы цухгонд æрхæцæн нысæнттæ. 
Кæм хъæуы, уым дзырдтæ фыссут стыр дамгъæйæ. Æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамбарын 
кæнут.

1. Æвиппайды сæ разы æрбалæ (?) уыд æлдары 
лæг – моурау æмæ сын афтæ зæгъы Уæ сывæл-
лæ (?) ты уын æлдар йæхимæ куры (Гæдиаты С.).  
2. Фыййау къуыбырæй ны (?) хъæр кодта Джир-

гол, дæ фос дзæгъæлы фæцæуынц зæгъгæ. (Гæдиаты С.) 3. Схæццæ ис (Алæф) æмæ 
дзуры Куырдалæгонмæ, мæнæ дын сызгъæрин æмæ Батрадзы куыд байсæрстай, 
афтæ мæн дæр байсæр» (Нарты кадджытæ). 4. Батрадз æндон уыд, фæлæ ды 

Дзырдуат:
моурау – æлдары фæсдзæуин
байсæрын – бахсидын

46–47-æм уроктæ
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басудздзынæ æмæ тæригъæд дæ зæгъы йын Куырдалæгон (Нарты кадджытæ). 
5. Хорз дæ хай уæд Батрадз дзуапп ын радта лæг (Нарты кадджытæ). 6. Цы агу-
рыс мæгуыр лæг фæрсы йæ Батрадз. (Нарты кадджытæ) 7. Бафæдзæхстой мын 
зæгъы ноджы фехъусын кæнын сымахæн цæмæй фидар лæууæм… (Гæдиаты Ц.) 
8. Ноджыдæр ын (Маринейæн) загъта чидæр зæды хуызæн ус дам у фæндаджы хи-
цау, зæды хуызæн сылгоймаг, цæры дам Дзæуджыхъæуы. (Гæдиаты Ц.) 9. Дæуæй уал 
мæ маст систон загъта Сослан. Гъе ныр ма Балсæджы цалхæй мæ туг ист куы ’рцæ-
уид, уæд æрæнцаин (Нарты кадджытæ). 10. Уæ хъæрццыгъа дзуры йæм Сос- 
лан атæх, Æхсæртæггатæм мын фæдисхъæргæнæг фæу… (Нарты кадджытæ)

Диалог. Цитатæ. Æрхæцæн нысæнттæ диалог æмæ цитатæйы
Удварны миниуджытæ

322-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. 

Тузиччы рæйын ссыд. Ахæм дзы мæн- 
гард нæма федтон. Æмбары йæ, æз кæй дæн, 
уый, уæддæр хъуамæ йæхи исты хуызы базо-
нын кæна. 

– Кæм дæ изæрсарæй? – ауад мæ хъус- 
тыл. 

Дзыцца тæккæ бахизæны лæууыд, æмæ 
йæ талынджы нæ федтон.

– Æмбæхсджытæй хъазыдыстæм.
Дзыцца асинтыл йæхи фæллад уагъд 

æркодта. Æз дæр йæ фарсмæ æрбадтæн.
Стъалытæ мæм ноджы ирддæр 

фæкастысты.
– Ихæн дын нæу? – афарста мæ Дзыцца, 

мæ фæсонтæ йæ къухæй æрсæрфгæйæ.
– Нæу.

– Афтæ рогæй цæуынафон нæма у. Рагуалдзæджы хъармыл æууæнк нæй…
Дзыцца мын алцæмæй дæр тæрсгæ кæны.
– Дзыцца, цыма уалдзæг стъалытæ фылдæр вæййынц, афтæ дæм нæ кæсы? – мæ 

цæстæнгас арвыл ахæсгæйæ, сдзырдтон æз.
– Мæнæн уæлдай нæу. Уалдзæг дæр æмæ мæм зымæг дæр æртæ стъалыйы 

йеддæмæ нæ ферттивы.

46–47-æм уроктæ

сынтæг – хуссæн
хынджылæг кæнын – гириз кæнун
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– Æмæ ныртæккæ нæ зынынц?
– Зынынц, Дзыццайы хур, зынынц… Мæнæ дзы иу мæ фарсмæ бады.
– Æцæгæй зæгъын…
– Æз дæр дын æцæгæй зæгъын.
– Уæд иннæ дыууæ та?
– Фынтæ уынынц… нæ хъæдын сынтæгыл.
Æз Дзыццайы æцæгæй фарстон, уый та мæ хынджылæг кодта. Мæ хуыссæны 

дæр ма мæ цæстытыл стъалытæ уадысты… Æвæццæгæн та мæ фыны уыдонимæ 
архайдзынæн… 

Байматы М.

1. Цавæр æнкъарæнтæ уæм равзæрд текст бакæсыны фæстæ?
2. Куыд æвдыст у мады сурæт тексты? 
3. Чи уыдысты, Дзыццамæ цы æртæ стъалыйы æрттывтой, уыдон?
4. Радзурут уæ мадимæ баст ирддæр æмæ цымыдисагдæр цауы тыххæй.

323-аг фæлтæрæн.

 322-аг фæлтæрæны тексты цал адæймаджы ныхас кæнынц? Бакæсут текст 
рольтæм гæсгæ. Алы адæймаджы ныхасимæ дæр ис авторы дзырдтæ?

 Тексты 2-аг абзацы бацамонут алы дзурæгæн дæр йæхи ныхæстæ (комкоммæ 
ныхас), стæй авторы дзырдтæ.

 Цавæр æрхæцæн нысан æвæрд ис дзурджытæй алкæй ныхасы размæ дæр?

Арæх, комкоммæ ныхас цы хъуыдыйæдты вæййы, уыдон февдисынц, ныхас 
дыууæ кæнæ фылдæр адæймаджы ’хсæн кæй фæцæуы.

Дыууæ кæнæ фылдæр адæймаджы ’хсæн ныхас хуыйны диалог. Алы дзурæджы 
ныхас дæр у репликæ.

Фысгæйæ алы ног репликæ дæр райдайын хъæуы ног рæнхъæй æмæ йын йæ 
разæй æвæрынц æрмæст тире.

– Дзырд кæддæриддæр дзырд сайы, – авдæн исты зæгъ!
– Авд сæры уæйыгыл зайы, зондæй та – къæдзæх.
– Цæй-ма, цæй, уæдæ мын астæн исты дзуапп ыссар!
– Аст азы дæ фосмæ кастæн, айс сæ ныр, – хæлар!.. (Къоста)
Стæмдæр хатт диалоджы репликæтæ фыст æрцæуынц кæрæдзийы бынмæ нæ, 

фæлæ фæд-фæдыл, æмæ уæд репликæты æхсæн æвæрын хъæуы тире, комкоммæ 
ныхæстæ та исын хъæуы дыкъæдзыгты 

З æ г ъ æ м :  «Фарн уæ ныхасы!» – загътой лæппутæ ныхасы адæмæн. – 
                  «Фæрнæйдзаг ут!» – дзуапп радтой лæппутæн адæм.
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324-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ рафыссут диалогтæ. Цал адæймаджы ’хсæн 
цæуы ныхас? Чи сты? Æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамбарын кæнут.

I

Уыцы рæстæджы уатæй райхъуысти хъæрзын. Æхсæртæг бафарста:
– Кæй хъæрзын у уый?
– Гъеуый, кæмæй дын зæгъæм, уый у, – нæ хо Дзерассæ.
– Æмæ йын ницы хос и? – афарста æфсымæрты Æхсæртæг.
Æмæ йын уыдон загътой:
– Бæргæ йын ис хос.
– Æмæ йын цы хос ис?
– Йæ туджы ’ртæхтæ – уыдон сты йæ хос; уыдон куы ’рæмбырд кæнай æмæ йыл 

сæ куы бафу кæнай, уæд фервæздзæн, кæннод ын фервæзæн нал ис.
– Æмæ йæ чи сдзæбæх кæна, уымæн цы хорз ракæндзыстут? – бафарста сæ 

Æхсæртæг.
– Уыцы лæгæн æй раттиккам нæ уарзон хо Дзерассæйы – Хуыцау æй уымæн саккаг 

кодта.

(Нарты кадджытæ) 

II

«Байрай!» – дзуры Сослан кæсагахсæгмæ. – «Æгас цу, уазæг! – дзуапп ын радта 
кæсагахсæг. – Кæцæй фæдæ?» – «Æз агурын мæхицæй тыхджындæры, – загъта Сос-
лан, – æмæ куыд кæсын, афтæмæй дæуæй тыхджындæрыл нал сæмбæлдзынæн». – «Æз 
ницы, – загъта кæсагахсæг, – фæлæ ам дæлæмæ ацу дон-дон; уым, дæлдæр, мæ хистæр 
æфсымæр кæсаг ахсы, уый – мæнæй тыхджындæр». 

(Нарты кадджытæ) 

325-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ахъуыды кæнут æмæ зæгъут, бæрæггонд хъуыдыйад 
фыццаг хъуыдыйады рæстдзинад равдисынæн исты æххуыс у æви нæ.

Къоста зыдта, мæгуыр адæмы хъизæмар цардæн кæрон кæй æрцæудзæн æмæ 
сæрибар дуг кæй ралæудзæн. Уый йе ’мдзæвгæ «Мæ цæстмæ ма дар ды», зæгъгæ, уым 
фыста: «Нымад ысты минуттæ… ’рцыдысты фæдисы цаутæ, джебогътыл судзы ирд 
сæуæхсидæн йæ тын…»

Нæ хъуыдыты растдзинад равдисыны тыххæй искæй ныхасæй цы скъуыддзаг 
æрхæссæм, уый хуыйны цитатæ. 

З æ г ъ æ м :  Адæмон куырыхондзинад йæхицæн ссардта æнусон, кадджын æмæ 
уæздан бынат афоризмон дзырдаивады хæзнадоны. Базырджын ныхæстæ æмæ куы- 
рыхон хъуыдытæ адæймагæн свæййынц йæ цардаразæг, фæндагамонæг, тохæмбал 
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хæлæрттæ. Йæ рæстæджы уый тыххæй Геродот афтæ фыста: «Рагæй нырмæ дæр 
адæммæ ис, мах ахуыр кæнын кæуыл хъæуы, ахæм куырыхон æмæ иттæг хорз 
хъуыдытæ». 

Цитатæты растфыссынады тыххæй зæрдыл дарын хъæуы:
I. Цитатæтæ авторы дзырдтимæ цы хъуыдыйады æмбæлой, уым лæвæрд куы 

цæуой, куыд хицæн хъуыдыйад кæнæ хицæн хъуыдыйæдтæ, уæд цитатæты æрхæ- 
цæн нысæнттæ æвæрæм, комкоммæ ныхасы куыд æвæрæм, афтæ. 

З æ г ъ æ м :  1. Къоста фыста: «Алкæмæн йе ’гъдау йæ гакк у кæддæриддæр». 
2. Зындгонд ирон ахуыргонд Абайты Васо фыста: «Нарты эпосы 
бындурон хай у алайнаг адæмы эпос. Алантæй та йæ базыдтой иннæ 
цæгаткавказаг адæмтæ…»

II. Фæлæ цитатæтæ авторы дзырдтæм хаст куы цæуой хъуыдыйады иу хайы хуы-
зы, уæд цитатæтæ исæм дыкъæдзыгты, фæлæ сæ фыссæм гыццыл дамгъæйæ:

1. Къостайы зæрдæ «судзгæ баууылдта маст – зæрдæхалæн». 
2. «Маст – зæрдæхалæн» Къостайы зæрдæ «судзгæ баууылдта».
III. Цитатæтæ лæвæрд куы вæййынц, куыд хицæн хъуыдыйад, афтæ, фæлæ уыцы 

хъуыдыйадæй хицæн дзырдтæ цухгонд куы ’рцæуынц, уæд цухгонд дзырдты бæсты 
æвæрæм бирæ стъæлфытæ:

1. Къоста фыста: «Адæмæн зæхх у сæ дарæг…». 2. Мамсыраты Дæбе загъта: «Лæг 
уазæгуаты куы фæцæуы, уæд …. бæрæгбонхуыз вæййы». 3. Хъороты Дауыт афтæ 
фыста: «… сыгъдæг зарæг зæрдæйы уидæгтæм хъары».

326-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут тексты цитатæтæ. Бацамонут дзы æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд. Бафæлварут текст хи ныхæстæй радзурыныл, йæ стиль ын ма феха-
лут, афтæмæй.

Райдайæн кълæсты куы ахуыр кодтон, уæд Фыдыбæстæйы Стыр хæсты фæудыл 
нымадæй 2–3 азы йеддæмæ нæма рацыди. Æз дæр æмæ ме ’мкарæнтæ дæр хæстæн 
йæ кой цы хъуыстам, нæ фыдæлты сабидуг дзы сидзæрæй цы аззади, æндæр ын йæхи, 
зæгъæн ис, лæгæй-лæгмæ не ’рæййæфтам. Уæд ницыма зыдтам зынгхуыст поэтты, 
уыимæ Кочысаты Мухарбеджы цардвæндаджы тыххæй дæр. Фæлæ нын нæ ахуыргæнæг 
бацамыдта зарæг, æмæ йæ мах дæр æхсызгон æмæ разæнгардæй зарыдыстæм:

Лæгæн зынаргъ куыннæ вæййынц
Йæ бинонтæ, йæ мад!
Лæгæн зынаргъ куыннæ вæййы
Йæ рæзгæ бонты цард!
Фæлæ уæддæр, ныййарæг зæхх,
Дæуæн æмбал кæм и!
Дæуæй зæрдæйæн адджындæр,
Зæгъ-ма мын, чи у, чи?!
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Уацмысы рæнхъытæ ахæм æрдзон, ахæм хуымæтæг æмæ зæлланггæнаг уыдысты, 
æмæ-иу сæхæдæг æвзаджы кæроныл бадæгау акодтой:

Ды дæ мæ цин, мæ цардамонд,
Фыдыбæстæ, дæуæй
Мæнæн зынаргъдæр, адджындæр
Нæ уыдис æмæ нæй…

Мухарбег уыди романтик. Романтикæ та у цард уарзыны, зæххон уæвынады 
хорзæхтыл цин кæныны, йæ хæрамдзинæдтыл ын сагъæс кæныны тæккæ уæлдæр æмæ 
уæздандæр хуызтæй иу. Æмæ цин кодта нæ поэт дæр æвзист æхсæрдзæнтыл æмæ тар 
хъæдтыл, уарзон чызджы судзгæ цæстытыл æмæ цъæх уалдзæгыл…

Фæлæ сыл нæ бафсæст цин кæнынæй…
Мухарбеджы уды трагеди басгуыхти йæ адæмы, йæ Фыдыбæстæйы амонды символ. 

Поэт йæ дзыллæйæн, йæ райгуырæн уæзæгæн былдауæн ныхæстæ кæй нæ кодта, уый 
равдыста карзæй æмæ æгъатырæй: йæ цард нывондæн æрхаста йæ бæрзонд идеалты 
сæраппонд:

Æмæ дæ никуы ратдзынæн
Ызнагæн, зон уый ды,
Фæлтау мæлæт ыссардзынæн
Дæ сæрвæлтау хæсты!

      Ходы Камалмæ гæсгæ

327-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут фæлтæрæн, цитатæтæ æрхæцæн 
нысæнттæй хицæнгæнгæйæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

Нæй зынаргъдæр ницы Райгуырæн бæстæй фыста йæ иу 
æмдзæвгæйы поэт Чехойты Сæрæби. Хуымæтæгдæр ныхæстæ 
нæ уыдзæн, фæлæ кæй зæрдæмæ нæ бахъардзысты! Цавæр 
адæймагæн нæ фæуыдзысты цины хос, рæсугъд æнкъарæнты 
гуырæн! Æмдзæвгæйы ма ис ахæм ныхæстæ дæр:

Хъæу. Изæр. Æрталынг.
Уынгты рухс кæлы…
Чидæр хафы арынг, –
Чъиритæ кæны.

Зæрдæйы рæсугъддæр æмæ æнкъарагдæр тæгтæ куыннæ хъуамæ базмæлой ахæм ныв 
цæстытыл ауайын кæнгæйæ! Адæймаг æрдзы хъæбул у, æмæ цас кæрæдзимæ хæстæгдæр 
уой, уый бæрц тынгдæр фидауынц. Адæймаг зæххыл цæрынæн райгуырд æмæ дзы 
хъуамæ иппæрд ма уа.

Газет «Рæстдзинад»
11
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 Цæуыл ахуыр кæнынц 325, 326 æмæ 327 фæлтæрæнты тексттæ?

328-æм фæлтæрæн. 

 Бакæсут, рафыссут, бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд цитатæтимæ. 
 Ссарут сæрмагонд номдартæ. Куыд фыст сты? 
 Кæцы хъуыдыйады ис синонимтæ? Цавæр ныхасы хæйттæ сты?

1. Коцойты Арсен фыста: «… мæлын дæр адæмы 
æхсæн фидауы…» 2. Фæрнион Къоста дзырдта: «Зонд 
хъæуы, цæмæй хъару æмæ тых фаг архайой, уый 

тыххæй…» 3. Нигер загъта: «Æвзаг, ирон æвзаг Елбыздыхъойæн уыдис хæцæнгарз…» 
4. Коцойты Арсен фыста: «Къостайы ном… арф æвæрд у ирон зæрдæйы». 5. Гæдиаты 
Цомахъ фыста: «… Хетæгкаты Къоста… у ирон литературæйы æмæ Ирыстоны 
æхсæнадон царды мидæг æппæтæй стырдæр стъалы». 6. Калоты Хазби фæдзæхста: «… 
дæ зæрдыл-иу мыггагмæ дæ ирвæзынгæнæджы дар». 7. Поэт Хъазбегти Хъазбег загъ-
та: «Дигорон æвзагбæл ка финста æма ка финсуй, уонæй айевади дæсниадæй поэзий 
медæгмæ Малити Геуæргий уæнгæ некема схъæрттæй...»

329-æм фæлтæрæн. 

 325-æм фæлтæрæны тексты ссарут бавæргæ арæзтытæ. Бацамонут сын сæ 
нысаниуæг æмæ æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Ссарут хъуыдыйæдты сидæнтæ. 
Анализ сын скæнут: а) цы ’вдисынц сидæнтæ? æ) цавæр ныхасы хæйттæй 
конд сты? б) цыбыр сты æви даргъгонд? в) цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц 
хъуыдыйæдты?  

 325-æм фæлтæрæны бæрæггонд хъуыдыйад ракæнут синтаксисон æвзæрст. 

330-æм фæлтæрæн. 328-æм фæлтæрæны 4-æм хъуыдыйады мидисы фæдыл ныффыссут 
цыбыр сочинени. Спайда кæнут цитатæтæй.

Рацыд æрмæг фидар кæнын 
Удварны миниуджытæ

331-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. 

Мураты йæ фыды ныхæстæ ивгъуыд бонтæм ахастой. Йæ къæхтæ фыццаг хатт 
батинкæты хъæстæ куы фесты, уыцы хабар æрымысыди. Цалдæр азы размæ уыди уый. 

айевадæ – аивад
схъæрттæй – схæццæ ис
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Чи зоны, ныр йæ къæхтыл фæсалджын уымæл дзабыртæ 
кæй ис, тынгдæр æй уымæ гæсгæ æрымысыди…

… Куырдадз сæ уынджы чысыл дæлдæр уыдис. 
Урокты фæстæ-иу Мурат уым смидæг… Цалынмæ-иу 
ыл йæ фыды цæст æрхæцыд, уæдмæ-иу кæнæ дуар- 
гæрон фæлæууыд, кæнæ-иу йæхи мидæгдæр байста.

– Гъы, лæггаг, цы райстай абон та?
– «Фондз» ирон æвзагæй.
– Ахæм ма уырыссаг æвзагæй дæр куы уаид…
– Уырыссагæй знон «цыппар» райстон.
– Цу, лæггаг, исты уал бахæр æмæ дæ уроктыл æрбад. Куы бафæллайай, уæд та-иу 

æрбауай.
– Бæппу, иннæбон нын бæрæгбон у… Æмбырд нæм уыдзæн, уый фæстæ – 

зарджытæ, кæфтытæ… Уæ ныййарджыты дæр, дам-иу, æрбахонут. Чи куыд ахуыр 
кæны, уый тыххæй дæр дзурдзысты. Бацæудзынæ?

Мурат æмæ Тæтæри иумæ æрбацыдысты скъоламæ.
Адæм æрæмбырд сты скъолайы стырдæр уаты. 
Тæтæри сын салам радта æмæ æппæты фæсте, къулмæ хæстæг, бандоныл йæхи 

æруагъта. Асæй чысыл нæ уыд æмæ йæм ардыгæй алцыдæр хорз зынд. Æнæуи дæр,  
куывды уа, æмбырды уа, размæ никуы тырныдта.

Уалынмæ стъолы уæлхъус æрлæууыди сæ ахуыргæнæг Уардис æмæ райдыдта дзу-
рын. Мураты кой дæр ракодта: «Æнæзивæг… Хæрзæгъдау… Ахуыр хорз кæны…»

Уый фæстæ райдыдта концерт. Мурат ма хъуыды кæны, сæргуыбырæй размæ рацы-
ди, цыма дзы йæ дзуринаг айрох, уыйау исдуг алæууыдис, стæй йæ сæр хæрдмæ систа 
æмæ райдыдта:

Халон баргъæвст сындзыл…
Уад тымыгъ хæссы…
Дыккаг райсом Мурат йæ хуыссæны раз ауыдта дыууæ сау-сауид батинкæйы. 

Йæ къæхтыл никуыма уыди нæдæр батинкæтæ, нæдæр туфлитæ. Æмæ йæм фыны 
уынæгау кастысты.

Цæвиттон, Мурат адæмы размæ куы рацыд, уæд ыл фыд йæ цæст æрхаста. Æмæ 
йæм бæгънæггомау фæкаст. Йæ сау хæдон æмæ хæлаф нырма бæззыдысты, фæлæ 
йæ хъусджын дзабыртæ равдисыны аккаг нæ уыдысты. Лæг йæ дзыпмæ нывнæлдта, 
æрысгæрста æхцатæ. Йæхицæн сæ бухайраг уæлдзармæй конд худ æлхæнынмæ 
ауæрста.

Æгъуызарты Æхсармæ гæсгæ

1. Цавæр мысинæгтæ æрлæууыдысты Мураты зæрдыл? 
2. Фыд æмæ фырты ’хсæн ахастдзинæдтæ уæм куыд фæкастысты?
3. Цавæр лæппу у Мурат?
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332-аг фæлтæрæн. 

I. Фæрстытæн дзуапп раттут: 1) цы у дзырдбаст? 2) цавæртæ вæййынц 
дзырдбæстытæ? 3) домгæ бастдзинады хуызтæ цавæртæ сты дзырдбасты?

II. Баххæст кæнут таблицæ текстæй ист дæнцæгтæй:

Дзырдбасты хуыз
Цæмæй загъд у сæйраг 
дзырд æмæ йæ фарст

Бастдзинады хуыз 
дзырдбасты

I Номон
  
Х у ы з æ г :  фыды ныхæстæ
1.
2.

Ныхæстæ (кæй?) фыды, 
загъд у номдарæй.

Æмарæзт

II мивдисæгон
1.
2.

III фæрсдзырдон
1.
2.

333-аг фæлтæрæн. Рафыссут текстæй æртæ хуымæтæг хъуыдыйады. Сбæрæг кæнут, 
цавæр ныхасы хæйттæй конд сты сæйрат æмæ зæгъинаг. Зæгъут, цæмæй загъд 
вæййынц ноджыдæр сæйрат æмæ зæгъинаг.

334-æм фæлтæрæн. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут бабæтгæ бастдзинады бæттæгты хуызтæ. 
Рафыссут текстæй хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Бабæтгæ бастдзинады цавæр 
бæттæгты руаджы баст сты æмхуызон уæнгтæ? 

335-æм фæлтæрæн. Бæрæггонд хъуыдыйæдтæ синтаксисон хуызы равзарут.

336-æм фæлтæрæн. Цы хонæм æнæххæст хъуыдыйæдтæ? Ссарут сæ тексты, бамбарын кæ-
нут уæ хъуыды. Баххæст сæ кæнут хъæугæ уæнгтæй, цæмæй сæ æххæст хъуыдыйæдтæ ра- 
уайа.

337-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут раиртæстытæ æмæ сæ бафидар кæнут текстæй ист 
дæнцæгтæй.

 Сидæн хонæм…
 Сидæнтæ конд вæййынц ахæм ныхасы хæйттæй …
 Сæ арæзтмæ гæсгæ сидæнтæ вæййынц…
 Сидæны дзурæг равдисы…

49-æм урок



165

 Хъуыдыйады сидæн фæлæууы…
 Сидæнты æвæрæм ахæм æрхæцæн нысæнттæ….

338-æм фæлтæрæн. Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ бавæргæ арæзтытимæ. Сбæрæг сын 
кæнут сæ нысаниуæг. Бацамонут сын сæ бынат æмæ æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 
Бафæлварут сæ æндæр бавæргæ арæзтытæй баивын. Куыд аивдзысты хъуыдыйæдтæ? 

339-æм фæлтæрæн. Тексты ссарут хъуыдыйад иртæстгонд уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, 
цавæр уæнгтæ сты, цавæр æрхæцæн нысæнттæ дзы æвæрд ис. Цæмæн? Зæгъут, иртæстгонд 
ма хъуыдыйады цавæр уæнгтæ вæййынц.

340-æм фæлтæрæн. Ссарут æмæ рафыссут хъуыдыйад æмхасæнимæ. Цы у æмхасæн? 
Цавæр ныхасы хæйттæ фæбæрæг кæны æмхасæн æмæ цавæр бастдзинады руаджы баст 
вæййы семæ?

341-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, цы у диалог. Ссарут тексты диалог 
æмæ йæ бакæсут æмбæлгæ хъæлæсы уагæй. Рафыссут æй, æрхæцæн нысæнттæ дзы 
раст æвæргæйæ. Бацамонут сын се ’вæрд. Ссарут диалоджы æнæххæст хъуыдыйад 
æмæ дзы саразут æххæст хъуыдыйад.

342-аг фæлтæрæн. Цавæртæ вæййынц хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ? Уæ 
дзуæппытæ тексты хъуыдыйæдтæй бафидар кæнут.

343-аг фæлтæрæн. Раст бакæсут дзырдтæ. Бацамонут сын сæ растфыссынад. Раиртæстытæ 
уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.

Цалынмæ, æруагъта, тырныдта, баргъæвст, ауыдта, уалынмæ.

344-æм фæлтæрæн. Цавæр дзырдтæ сты сæ лексикон нысаниуæгмæ гæсгæ дзабыртæ, 
фæсал, куырдадз? Бафтаут-ма сæм ноджыдæр иу цалдæр.

345-æм фæлтæрæн. Ныффыссут, уæ ныййарджыты лæвæрттæй уæ зæрдыл тынгдæр кæцы 
бадардтат æмæ цæмæн, уый тыххæй.

Рацыд æрмæг фидар кæнын
Удварны миниуджытæ

346-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ ныхасы хуыз. Æрхъуыды 
йын кæнут сæргонд. 

1600 азы 20 январы Брунойæн (итайлаг философ, поэт) рахастой арты басу- 
дзыны тæрхон. Бруно байхъуыста сабырæй уыцы тæрхонмæ æмæ загъта: «Æнхъæл- 
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дæн, æмæ уыцы тæрхон расидынæй сымах уæхæдæг 
тынгдæр тæрсут»… Дины хицæуттæ ма ноджыдæр 
бафæлвæрдтой Брунойы, цæмæй «йæ рæдыдыл» басас- 
таид, фæлæ уыцы хъуыддагæй ницы рауад. Æрбахæццæ 
ис йæ мæлæты бон. Уый уыди 1600 азы 17 февралы.

Шиллер (немыцаг поэт æмæ драматург) Брунойы 
мæлæты тыххæй фыста афтæ:

«Ром. Дидинджыты фæз. Диссаджы хур бон. 
Горæты алы рæттæй цæуынц адæм чыртæ-чыртæй. 
Байдзаг Дидинджыты фæз адæмæй. Æнхъæлмæ кæсынц 
Брунойы æрбакæнынмæ. Æвиппайды адæм ныссабыр 
сты… Æрбакæнынц æй. Йæ разæй йын хæссынц сырх 
тырыса. Аргъуанты цæгъдынц дзæнгæрджытæ. Тыры-
сайы фæстæ цæуынц хæрзарæзт сауджынтæ. Хъуысы 
сæ кады зарæг. Сауджынты фæдыл сабыр къахдзæфтæй 
цæуы Бруно. Йæ сæрыл ын æркодтой гæххæттын худ. 
Брунойы хæдфæстæ цыдысты хицауады лæгтæ æмæ 
уæздæттæ. Æппæты фæстæ цыдысты, тæрхон ын чи 
рахаста, уыцы инквизитортæ. Адæм мингæйттæй тыр-
ныдтой фæзмæ, тыгуыртæ кодтой уынгты, цæмæй ба- 
кастаиккой Бруномæ.

Мæнæ Бруно дæр. Мæллæг, фæлурс. Базæронд 
ахæстоны фыд цардæй. Ис ын бур зачъе, раст фындз, 
стыр æрттиваг цæстытæ, бæрзонд ных. Бруно цæуы 
йæ къæхтыл фæстаг хатт. Дзыгъал-мыгъул кæнынц йæ 
къухты æмæ йæ къæхты рæхыстæ. Утæппæт адæмы 

’хсæн уый зыны æппæтæй бæрзонддæр, афтæмæй та асæй рæстæмбисæй дæр ныллæгдæр 
у. Бахæццæ сты. Бруно фæхизы сугты сæрмæ. Бæттынц æй рæхыстæй цæджындзмæ. 
Ссыгътой сугты сæрмæ. Арты пиллон къæс-къæс кæны, йæхи уæлæмæ-уæлæмæ исы…»

Афтæ басыгътой дины хицæуттæ Брунойы. Фæлæ Брунойы басудзынæй уыдон исто-
рийы уæззау цалх йæ тулынæй нæ баурæдтой, уымæн æмæ уый никæй бон у. Историйы 
цалх йæ тулынæй бауромынмæ чи хъавы, уыдон кæддæриддæр йæ быны фæвæййынц.

Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ

 Куыд сæмбæлд Бруно, цы тæрхон ын рахастой, ууыл?
 Куыд æвдыст сты дины кусджытæ?
 Шиллеры æрфыстмæ гæсгæ Бруно уæ цæстытыл куыдæй уайы?
 Цæмæн фæкасти Шиллермæ утæппæт адæмы ’хсæн Бруно æппæтæй 

бæрзонддæр?
 Цæуыл дзурæг сты тексты фæстаг абзацы ныхæстæ?

Дзырдуат:
инквизитор – хурхæймарæг

чыртæ-чыртæй – 
къуæрттæ-къуæрттæй

зачъе – рехæ
ных – тæрних
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347-æм фæлтæрæн.

 Ссарут 346-æм фæлтæрæны тексты хъуыдыйад комкоммæ ныхасимæ. Скæнут 
ын анализ. Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Саразут дзы фæрссаг 
ныхас æмæ йæ ныффыссут уæ тетрæдты. 

 Ссарут тексты цитатæ. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд цитатæты. 
 Ссарут хъуыдыйæдтæ бахæсгæ арæзтытимæ, сбæрæг сын кæнут сæ 

нысаниуджытæ, сæ арæзт æмæ æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
 Тексты кæцы хъуыдыйады ис æмхасæн? Цы у æмхасæн? Уæ зæрдыл æрлæууын 

кæнут, куыд æвæрæм æрхæцæн нысæнттæ æмхасæнтимæ.
 Баххæст кæнут таблицæ текстæй ист зæгъинæгтæй.

Хуымæтæг 
мивдисæгон зæгъинаг

Амад мивдисæгон 
зæгъинаг

Амад номон зæгъинаг

1. 1. 1.
2. 2. 2.

 Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Æмхуызон уæнгты бын бахахх 
кæнут. Цавæр уæнгтæ сты? Куыд баст сты кæрæдзийыл?

 Цы хонæм иувæрсыг хъуыдыйæдтæ? Рафыссут сæ текстæй. Бахахх кæнут сæйраг 
уæнгты бын. Сбæрæг кæнут иувæрсыг хъуыдыйæдты хуыз. Фылдæр цавæр 
иувæрсыг хъуыдыйæдтæ ис тексты? Цæмæн? Цавæр иувæрсыг хъуыдыйæдтæ 
нæй тексты?

 Бæрæггонд хъуыдыйад синтаксисон хуызы равзарут. Рафыссут дзы 
дзырдбæстытæ. Сбæрæг кæнут, цавæртæ сты сæ сæйраг дзырды морфологион 
арæзтмæ гæсгæ. Цавæр бастдзинад ис дзырдбæстыты хæйтты ’хсæн?

348-æм фæлтæрæн.

 346-æм фæлтæрæны тексты бæрæггонд орфограммæтæ бамбарын кæнут.
 Равзарут дзырдтæ сæ кондмæ гæсгæ: æрбакæнынмæ, сауджынтæ, 

къахдзæфтæй, фыдцардæй.

349-æм фæлтæрæн. Рафыссут текстæй фæйнæ сæрмагонд ныхасы хайы таблицæмæ æмæ 
сæ равзарут морфологион хуызы.

Сæрмагонд ныхасы хай Сæ фæрстытæ Морфологион æвзæрст
1. Номдар
2. Миногон
3. Нымæцон
4. Номивæг
5. Мивдисæг
6. Фæрсдзырд
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Рацыд æрмæг фидар кæнын
Уалдзыгон æрдз

350-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Скæнут ын сæргонд. 

Хуры хъарм ногзад уæрыкмæ дæр бахъардта. 
Уый гыццыл цæхæрадонæй ратахт æмæ фæскъул 
балæууыд. Уæрыкк зæхмæ хосы хæлттæм æргуыбыр 
кæнынмæ хъавыд, фæлæ Майрæмыкарчы ауыд-
та æмæ фæтарст. Йæ сæр бæрзонд систа æмæ йæм 
уыцы цымыдисæй кæсы. Уалынмæ йæ мад йæ фæстæ 
æрбатахт æмæ йæ фæрсы: «Цы кодтай?» Уæрыкк йæ 

рахиз къах бæрзонд систа æмæ зæхмæ æдзынæг ныккаст. Мад йæ уæрыччы къæхты 
бын ауыдта сырх-сырхид саустъæлфджын Майрæмыкарчы. Уæрыччы къахыл схилын уыд 
йæ зæрды, фæлæ дзы тæрсгæ кæны, уый куы бамбæрста, уæд дарддæр ацыд.

Фысы тарст æрцыд. Уый зæрдæйæ ма йæ хъæбул æцæг исты тæссаг уавæры ба-
хауд. «Уый Майрæмыкарк у, ма дзы тæрс», – бамбарын кодта мад æмæ йæ уæрыччы сæр 
астæрдта. «Майрæмыкарк?.. – бадис кодта уæрыкк.

Уæдмæ Майрæмыкарк иудзæвгар ахылд. Уæрыкк дæр хъавгæ йæ фæдыл ацыд. «Уыцы 
ном ыл чи сæвæрдта?» – бафарста уæрыкк. «Адæм, – дзуапп радта мад. – Фæлæ йыл, 
мæнмæ гæсгæ, уалдзæджы карк сæвæрын хъæуы». – «Цæмæн?» – цымыдисæй та бафарста 
уæрыкк. «Цыдæриддæр саскæй ис, уыдонæн уалдзæджы фидиуæг у. Майрæмыкарк сын 
куы нæ уаид, уæд-иу хуысгæйæ баззаиккой. Уый дæр дзывылдары хуызæн у. Дзывылдар 
дæр цалынмæ хъарм бæстæй не ’ртæхы, уæдмæ адæм хуым кæнынмæ нæ бавналынц. 
Алыхуызон сасчытæн та Майрæмыкаркмæ вæййы сæ каст: иугæр йæ ахстонæй рахилæд, 
æндæр иууылдæр базмæлынц. Иу-дыууæ боны фæстæ-ма-иу кæс, кæддæра бындзыты 
дыв-дыв нæ сарæх уаид, мæлдзыджытæ дыууæрдæм дугъ нæ сисиккой».

Дзасохты Музафер

 Радзурут, уæ цæстытыл куыдæй ауад ногзад уæрыкк.
 Цы базыдтат Майрæмыкарк æмæ дзывылдары тыххæй?
 Куыд аивы æрдз Майрæмыкарчы фæзындимæ? Цæмæн?
 Сымах та кæд банкъарут уалдзæджы ’рцыд?

351-аг фæлтæрæн. 

 Сбæрæг кæнут, цавæр бастдзинад ис лæвæрд дзырдбæстыты хæйтты ’хсæн. Ра-
фыссут сæ хицæн цæджындзты сæ бастдзинады хуызмæ гæсгæ.

50-æм урок
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Хуры хъарм, ногзад уæрыкмæ, бахъардта уæрыкмæ, зæхмæ ныккæсын, цымы-
дисæй кæсын, бæрзонд систа, хъавгæ ацыд, хъарм бæстæ, æргуыбыр кодта хæлттæм.

 Баххæст кæнут раиртæстытæ, ныффыссут сын дæнцæгтæ.

1) Номон дзырдбасты сæйраг дзырд вæййы:

Х у ы з æ г :  а) Номдар: æмдзæвгæты чиныг, зæронд аргъау.
        æ)
        б)
                 в) 

2) Мивдисæгон дзырдбæстыты сæйраг дзырд вæййы…
3) Фæрсдзырдон дзырдбæстыты сæйраг дзырд вæййы…

 Фыццаг абзацы бæрæггонд хъуыдыйадæй рафыссут дзырдбæстытæ. Сбæрæг кæнут, 
цавæр бастдзинад ис дзырдбæстыты ’хсæн æмæ цавæртæ сты сæ хуызмæ гæсгæ.

 Рафыссут тексты æртыккаг хъуыдыйад. Бæрæггонд дзырдтæ цавæр ныха-
сы хæйттæ сты? Морфологион æвзæрст сæ ракæнут. Хъуыдыйад синтаксисон 
æвзæрст ракæнут.

 Цы хонæм æнæххæст хъуыдыйæдтæ? Ссарут сæ тексты, баххæст сæ кæнут цух-
гонд уæнгтæй æмæ сæ афтæмæй ныффыссут уæ тетрæдты.

 Равзарут текстæй хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Сбæрæг кæнут, цавæр 
уæнгтæ сты. Бацамонут дзы æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

 Фыццаг абзацы хъуыдыйæдтæй рафыссут зæгъинæгтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ 
хуыз.

 Ссарут тексты фадатон дзырдтæ, бацамонут сын сæ нысаниуæг. Цы ма фæнысан 
кæнынц ноджыдæр фадатон дзырдтæ?

352-аг фæлтæрæн. Ахæццæ кæнут раиртæст кæронмæ. Равзарут раст дзуапп. Фæрстытæн 
дзуапп раттут. 

 Æмхуызон уæнгтæ хонæм…
 Æмхуызон уæнгтимæ æмбарынгæнæн дзырдтæ: а) вæййы; æ) нæ вæййы.
 Æмхуызон уæнгтæн алы хатт иу хауæны формæ: 
 а) вæййы; æ) нæ вæййы. 
 Куыд баст вæййынц æмхуызон уæнгтæ кæрæдзиимæ?
 Цавæр интонацийæ дзурæм æмхуызон уæнгтæ?
 Кæд вæййынц бæрæггæнæнтæ æмхуызон?
 Алыхуызон бæрæггæнæнтæ хонæм ахæмтæ…
 Цавæр бæттæгтæй баст вæййынц æмхуызон уæнгтæ?
 Цы хонæм æмхуызон уæнгты иугæнæг дзырдтæ æмæ цавæр æрхæцæн нысæнттæ 

æвæрæм семæ? 

50-æм урок
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353-аг фæлтæрæн. 350-æм фæлтæрæны комкоммæ ныхасимæ хъуыдыйæдтæн скæнут ана-
лиз. Раивут сæ фæрссаг ныхасмæ. Бацамонут æрхæцæн нысæнтты æвæрд комкоммæ 
ныхасимæ дæр æмæ фæрссаг ныхасимæ дæр.

354-æм фæлтæрæн. 

 Рафыссут дзырдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ дамгъæтæ æмæ мырты бæрц, адих сæ 
кæнут уæнгтыл, сæвæрут сыл цавд.

Фæскъул, балæууыд, гыццыл, саустъæлфджын, майрæмыкарк.
 
 Равзарут тексты вазыгджын дзырдтæ, бацамонут сын сæ арæзт æмæ сæ раст-

фыссынад.
 Тексты фæстаг абзацы ссарут номивджытæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хуыз, сæ ны-

саниуджытæ.
 Дзырдтæн антонимтæ ныффыссут: гыццыл, бæрзонд, рахиз, дарддæр, хъарм.
 Дзырд «хъæбул»-æн æрхъуыды кæнут синонимтæ æмæ сæ ныффыссут.
 Бацамонут дзырд «бахъардта»-йы лексикон нысаниуæг 1-аг хъуыдыйады.

355-æм фæлтæрæн. Радзурут 350-æм фæлтæрæны текст хи ныхæстæй, комкоммæ ныхас 
нæ фехалгæйæ.

51-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый
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Сæргæндтæ

1-аг урок. 
2-аг урок.
3-аг урок. 

4-æм урок. 
5-æм урок. 
6-æм урок.
7-æм урок. 

8-æм урок. 
9-æм урок. 
10-æм урок.

11-æм урок.
12-æм урок.
13-æм урок.
14-æм урок.

15-æм урок. 

16-æм урок. 
17-æм урок.
18-æм урок.
19-æм урок.
20-æм урок.
21-аг урок.
22-аг урок.
23-аг урок.
24-æм урок.
25-æм урок.
26-æм урок.
27-æм урок.
28-æм урок.
29-æм урок. 

30-æм урок. 
31-аг урок.
32-аг урок. 
33-аг урок.

5–7 кълæсты цы æрмæг ахуыр кодтат, уый зæрдыл æрлæууын кæнын...........
5–7 кълæсты цы æрмæг ахуыр кодтат, уый зæрдыл æрлæууын кæнын...........
Дзырдбасты тыххæй рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.
Дзырдбасты хуызтæ сæйраг дзырды морфологион арæзтмæ гæсгæ...............
Домгæ бастдзинады хуызтæ дзырдбасты. Æмарæзт. Æфтыдад.......................
Хуымæтæг хъуыдыйад. Хуымæтæг хъуыдыйады интонаци. Логикон цавд....
Хуымæтæг хъуыдыйад. Дзырдты рæнхъæвæрд хуымæтæг хъуыдыйады.......
Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйрат æмæ зæгъинаг. 
Хъуыдыйады грамматикон бындур....................................................................
Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйраты арæзт..................................................
Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Сæйраты арæзт.................................................
Зæгъинаг. Зæгъинаджы хуызтæ. Хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг. 
Амад мивдисæгон зæгъинаг................................................................................
Зæгъинаджы хуызтæ. Амад номон зæгъинæгтæ................................................
Тире сæйрат æмæ зæгъинаджы æхсæн................................................................
Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ. Æххæстгæнæн.................................................
Комкоммæ æмæ фæрссаг æххæстгæнæнтæ. Æххæстгæнæнты 
бастдзинад, цы дзырдтæ фæбæрæг кæнынц, уыдонимæ...................................
Бæрæггæнæн. Цавæр ныхасы хæйттæ вæййынц бæрæггæнæнтæ. 
Бæрæггæнæнты бастдзинад, цы дзырдтæ фæбæрæг кæнынц, уыдонимæ......
Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый.......................................................................
Æмхасæн................................................................................................................
Фадатон дзырдтæ. Афоны фадат. Бынаты фадат................................................
Фадатон дзырдтæ. Архайды хуызы фадат. Æфсоны фадат. Нысаны фадат....
Иувæрсыг хъуыдыйæдты дыууæ къорды..........................................................
Бæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ.....................................................
Æбæлвырдцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ.................................................
Иумæйагцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ.....................................................
Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый.......................................................................
Æнæцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ............................................................
Номхуындон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ...............................................................
Æххæст æмæ æнæххæст хъуыдыйæдтæ.............................................................
Æххæст æмæ æнæххæст хъуыдыйæдтæ............................................................
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгты тыххæй æрмæг зæрдыл 
æрлæууын кæнын.................................................................................................
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ........................................................................
Бæттæгтæ хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ..................................................
Æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ.....................................................
Æмхуызон æмæ алыхуызон бæрæггæнæнтæ.....................................................
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34-æм урок. 

35-æм урок.
36-æм урок. 
37-æм урок.

38-æм урок.
39-æм урок.
40-æм урок.
41-аг урок.
42-аг урок.
43-аг урок.
44-æм урок.
45-æм урок.
46–47-æм 
      уроктæ. 
48-æм урок.
49-æм урок.
50-æм урок.
51-æм урок.

Æмхуызон уæнгты иугæнæг дзырдтæ. 
Æрхæцæн нысæнттæ иугæнæг дзырдтимæ.......................................................
Хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ. Æрхæцæн нысæнттæ сидæнтимæ.....................
Æрхæцæн нысæнттæ хъуыдыйæдты сидæнтимæ............................................
Бавæргæ арæзтытæ. Бахæсгæ арæзтытæ. Æрхæцæн нысæнттæ бавæргæ 
æмæ бахæсгæ арæзтытимæ.................................................................................
Бавæргæ æмæ бахæсгæ арæзтытæ.....................................................................
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