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Дзырдуат:
æхсидын

асанчъех кæнын
царды уаг

5-8 кълæсты рацыд 
æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

Грамматикæ арæзт у дыууæ хайæ: морфологи æмæ синтаксисæй. «Син-
таксис» у бердзенаг дзырд æмæ нысан кæны «арæзт», «конд». Ахуыр кæны 
дзырдбæстыты æмæ хъуыдыйæдты арæзт, сæ нысаниуæг. 

1-аг урок
Дзырдбасты хуызтæ

Ирон æвзаг

1-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Ирон æвзаг! Мæ зынджы хай, мæ арт!
Æрттив, æхсид æнусбонтæм æдасæй.
Дæ цæрайæ, дæ рухс æмæ дæ тавсæй
Цæрдзынæн æз æмæ хæрдзынæн ард.

Хъодзаты Æхсар

 Цæмæн хоны поэт «ирон æвзаг мæ зынджы хай, мæ арт»?
 Цæмæ бæллы автор йе ’мдзæвгæйы?
 Цæмæн у зынаргъ мадæлон æвзаг?
 Цы уавæры ис абон ирон æвзаг?  

1. Рафыссут дзырдбæстытæ. Сбæрæг кæнут: 1) сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ; 2) дзырд- 
бæстытæн сæ бастдзинады хуызтæ.

2. Рафыссут бæрæггонд дзырдбаст, синонимæй йæ баивут.

2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй. Æрхæссут 
дзырдбæстыты дæнцæгтæ.

Кæрæдзиуыл баст дзырдтæй иутæ æмбарын кæнынц иннæты. Уымæ гæсгæ 
фыццæгтæ сты сæйраг дзырдтæ, дыккæгтæ та – … . Сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ 
кæрæдзийæ раиртасæн ис фæрстытæм гæсгæ. Кæрæдзиуыл баст дзырдтæй фарст 
кæцыйæ дæттæм, уый у … дзырд. Фарст цы дзырдмæ фæдæттæм, уый та у … 
дзырд. Кæрæдзиуыл баст сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ иумæ хуыйнынц … .

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  дæлбар, сæйраг, дзырдбаст.
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кæуыл?

цæй?

куыд?цавæр?

Сæйраг дзырд дæлбар дзырды куыд домы, уымæ гæсгæ домгæ 
бастдзинады хуызтæ сты дыууæ: æмарæзт æмæ æфтыдад.

Сæйраг дзырд дæлбар дзырды бæрæг хауæны куы февæрын кæны, 

уæд ахæм бастдзинад хуыйны æмарæзт: æууæндын адæймагыл, 

царды фæтк.
Дæлбар дзырд сæйраг дзырдимæ баст куы цæуа æрмæст хъуыдымæ 

гæсгæ, æнæ йæ формæ ивгæйæ, уæд ахæм бастдзинад хуыйны æфтыдад: 

хæрзад алтъами, кусын рæвдз.

3-аг фæлтæрæн. Рафыссут дзырдбæстытæ, сбæрæг кæнут бастдзинады хуызтæ.

Дзурын дæумæ, лæппуйæ бæрзонддæр, æппæлыд йæ зондæй, царды фæтк, райсын 
æфсымæрæй, æууæндын адæймагыл, архайын бамбарыныл, райгуырæн бæстæмæ уар-
зондзинад, цыдмæ гæсгæ зонын, æмбулын зонды фæрцы, дзаумæтты дзæбæх.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:
Дзырдбасты хуызтæ сæйраг дзырдмæ гæсгæ сты:
мивдисæгон – сæйраг дзырд загъд у мивдисæгæй, дæлбар дзырд 

та номдар, номивæг, нымæцон кæнæ фæрсдзырдæй: размæ тындзын, 
скъоламæ цæуын; 

номон – сæйраг дзырд вæййы: 1) номдар: боны фæтк, астæумæ доны; 
2) миногон: хæринаджы дзæбæх, мæнæй хъаруджындæр; 3) номивæг: гыц-
цыл истæуыл, æндæр чидæр; 4) нымæцон: дыууæ æмбалы;

фæрсдзырдон – сæйраг дзырд вæййы фæрсдзырд, дæлбар дзырд та – 
фæрсдзырд, номдар, номивæг: тынг хорз, адæммæ хæстæг, иннæтæй 
хуыздæр (цæрын).

4-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдбæстытæ, сбæрæг кæнут цавæр бастдзинад ис дзырд-
ты æхсæн. сæ хуыз сæйраг дзырдмæ гæсгæ.

Къахфындзтыл кафт, бирæ кæмæйдæрты, пиринаг къуымбил, æнхъæлмæ 
кæсын, бæласы къалиу, зæрдæйы хъарм, аст сахаты, хъæдын уидыг, марзт уынг.

5-æм фæлтæрæн. Тексты сæргондмæ гæсгæ сбæрæг кæнут, ныхас дзы цæуыл 
цæудзæнис, уый. Рафыссут цалдæр дзырдбасты, сбæрæг сын кæнут сæ хуызтæ.
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Æрдзон хæс

Авдæнæй дæ йæ хъæбысмæ систа дæ мад. Бахудти дæм. Дæ русыл дын йæ рус 
авæрдта. Дзурын нæма зыдтай, фæлæ бамбæрстай мады былты хъарм, йæ худгæ 
цæстыты рухс. «Мæ хъæбул!» – уыцы дзырдтæ уыдысты дæ фидæны дзырдуатмæ 
суадоны сыгъдæг гуырæнау.

Нæма зыдтай цæуын. Фæлæ мадæн æхсызгон уыдис, дæ къæхтæ зæхмæ куы 
’руагътай, куы асанчъех кодтай, уæд. Зæххæй нын фæхауæн ничердæм ис. Зæхх 
æнæкæрон у, фæлæ дæ дæ мад авдæны кæм ауызта, фыццаг къахдзæф кæм акод-
тай, уый у дæ Райгуырæн зæхх. Адæймаг иу хатт райгуыры. Дунейыл мад æмæ, 
цы зæххыл сырæзтæ, уыдонæй зынаргъдæр ницы ис.

Дæ мад дæ цы ’взагыл бахъомыл кодта, дæ иухуызон адæмимæ цы ’взагыл 
сдзырдтай, уыцы æвзаг æндæр æвзагæй баивын тыхми у!

Йе ’гъдау, йе ’фсарм, йæ уаг, йе ’взаг адæмы æхсæн рæсугъд кæмæн сты, уы-
доныл лæууы нæ ирон царды уаг.

Махæн дæр нæ Райгуырæн Ирыстоны нæ ирон æвзагыл сыгъдæг дзурын, 
æфсармджынæй цæрын у æрдзон хæс.

Æлдаттаты Виктор

  бамбæрстай – балæдæрдтæ  асанчъех кæнын – раампъез кæнун
  зынаргъдæр – хъазардæр  сыгъдæг – кæдзос

1) Тексты мидисмæ гæсгæ раттут фæйнæ фарсты кæрæдзимæ.
2) Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ дзырдтæ, дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ.

6-æм фæлтæрæн. Бакæсут æвзаджы тыххæй æлвæст хъуыдытæ. Сымах та куыд 
хъуыды кæнут? Дыууæ къордæй рафыссут æмарæзт æмæ æфтыдады руаджы баст 
дзырдбæстытæ.

1. Алы мыггагæн дæр йе ’взаг йæ хæзна у. Цас хъæздыгдæр æмæ цыргъдæр уа 
не ’взаг, уыйас уæрæхдæр уыдзысты нæ царды фадæттæ. (Т. А.) 2. Ирон æвзаг у ра-
гон æмæ тынг рæсугъд æвзаг, бирæ бакастæн уый тыххæй. Гъе, стæй йæм куы хъу-
сай, уæд ын æвæджиауы мелоди ис, æмæ йын куыд ис æнæ уарзгæ? Мадæлон æвзаг 
чи нæ уарзы, уый йæ национ культурæйæ æнæ хай у. (Уайльт. Великобритани) 
3. Мадæлон æвзаг мадæлон уымæн хуыйны, æмæ сывæллон фыццаг ныхæстæ йæ 
мадæй базоны. Тæхуды æмæ, ныййарæг мад, йæ сывæллоны авдæны бæтгæйæ, йемæ 
иронау куы дзурид, ирон зарджытæ йын куы кæнид. (С. Къ.)

7-æм фæлтæрæн. Скъолайы къулы газеты мыхуыргонд æрцыд æрмæг «Мæ хъуы-
дытæ ирон æвзаджы тыххæй». Бакæсут æмæ базонут, уе ’мгæрттæ мадæлон 
æвзагмæ цы цæстæй кæсынц, уый. Рафыссут дзырдбæстытæ, сбæрæг кæнут баст- 
дзинады хуызтæ.  
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«Æз дæн уырыссаг лæппу, фæлæ мæ сæр бæрзæндты хæссын, 
Къостайы æмдзæвгæтæ мæ бон иронау кæсын кæй у, уымæй. Ныхас 
куы фæкæнын мæ алыварс ирæттимæ, æмæ ирон лæппутæ иронау 
куы нæ фæдзурынц, уæд мын уый тынг хъыг вæййы».

«Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи æвзаг, истори, æгъдæуттæ. Ирон 
æвзаг у тынг рæсугъд æмæ хъæздыг. Ирон æгъдæуттæ та сты кад-
джын æмæ аив. Зындгонд дагестайнаг поэт Расул Гамзатов кæддæр 
зылдис хъæутыл æмæ æмбырд кодта æлгъысты ныхæстæ. Стæй дзы 
равзæрста æппæты карздæр æлгъыст: «Ферох кæн дæ мадæлон æвзаг». 

Æмæ цæмæй нæхи ахæм æлгъыстæй бахизæм, уый тыххæй алы ирон хæдзары дæр 
хъуамæ дзурой иронау».

1) Сымах та куыд хъуыды кæнут? Уæ дзуæппыты спайда кæнут ахæм 
конструкцитæй: мæнмæ гæсгæ…, æз афтæ хъуыды кæнын, æ. æнд.

2) Рафыссут иу хъуыдыйад æмæ йæ равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. 

8-æм фæлтæрæн. Ныффыссут уæ хъуыдытæ мадæлон æвзаджы тыххæй. Спайда 
кæнут æмбисæндтæй, æлвæст хъуыдытæй. Рафыссут дзы æртæ дзырдбасты, сбæрæг 
сын кæнут сæ хуыз сæйраг дзырдмæ гæсгæ æмæ сæ бастдзинады хуызтæ. 

Дунейы тæккæ стырдæр хæзнатæн сæ хуыздæр у мадæлон æвзаг. Чи 
йæм кæсы иунæг боны цæстæй, гъеуый йæ адæмæн у знаг.

    Цæгæраты Максим

2-аг урок
Дзырдбаст
Ирон æвзаг

9-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ, бамбарын кæнут сæ нысаниуæг. Равзарут 
дзы дзырдбæстытæ алыхуызон бастдзинадимæ. Бахахх кæнут сæйраг дзырдтæ æмæ 
сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ сты. 

1. Æвзаджы цæрæнбон – адæмы цæрæнбон. 2. Мадæлон æвзаг – номдæттæг. 
3. Æвзаг куы нæ змæла, уæд къуымых кæны. 4. Цы ’взаг тулы, уый æмбулы. 5. Ма-
дæлон æвзаг æмæ Фыдыбæстæ иу сты. 6. Адæймагæн йе сæфт дæр æмæ йæ амонд 
дæр йе ’взагыл баст сты. 

1) Дзырд «мадæлон» равзарут дзырды хæйттæм гæсгæ, æрхъуыды кæнут йемæ хъуы-
дыйад.
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10-æм фæлтæрæн. Бакæсут зындгонд ахуыргæндты æмæ фысджыты ныхæстæ 
мадæлон æвзаджы тыххæй. Куыд сæ æмбарут? Рафыссут дзырдбæстытæ бæрæггонд 
хъуыдыйадæй, равзарут сæ схемæмæ гæсгæ.

1. Æвзаг у адæмы истори. Æвзаг у цивилизацийы æмæ 
культурæйы фæндаг.

А. И. Куприн

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

Абайты Васо

3. Райгуырæн бæстæйæн æцæгæй уарзæн нæй, дæ адæмы æвзаг куы нæ 
уарзай, уæд. Йæ мадæлон æвзагыл стырзæрдæ чи у, уыцы адæймаг хъæддаг у. 
Уый цы у, уымæй зианхæссæг у, уымæн æмæ, йæ адæмы ивгъуыд замантæм, абоны 
бонмæ æмæ фидæнмæ бынтон куыдфæндыйы цæстæй кæй кæсы, йе ’взагыл дæр 
стырзæрдæ уый тыххæй у.

К. Г. Паустовский

Дзырдбаст æвзарыны схемæ

1. Раттын фарст æмæ сбæрæг кæнын сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.
2. Сбæрæг кæнын дзырдбасты хуыз сæйраг дзырды морфологион 

арæзтмæ гæсгæ, цавæр ныхасы хай у дæлбар дзырд.
3. Домгæ бастдзинады хуыз (æмарæзт, æфтыдад).

*11-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, цавæр хъуыды дзы æвдыст цæуы. 

Мадæлон æвзаг

Не ’взагыл цæуæм цъыф къахæй –
Нæ йыл мæт кæны иу дæр махæй.
Вæййы нæ бар æвзаргæ хорæй, 
Уæддæр æй баивæм фæлхорæй.

Кæйдæр дзырдтыл кæнæм хæлæф, 
Æрцахсæм тъепа, суадзæм кæф.

Дзырдуат:
былысчъил
ахадындзинад
миддуне
æдзыт
фидæн
стырзæрдæ

уæвын
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Æцæгæлон дзырдтæ нын систы
Цæмæндæр хион цины, хисты.

Ныхасæн нал зонæм йæ ад,
Фыдыусы ысхуыдтам мад.
Ысбадти уæртджын хæфсыл маргъ –
Фæндагыл зайдзæни нæ уаргъ.

                                                                       Дзасохты Музафер

1) Разы стут поэты цæстæнгасимæ?
2) Бацæттæ кæнут фæйнæ фарсты æмдзæвгæйы мидисмæ гæсгæ æмæ сæ раттут 

кæрæдзимæ.
3) Рафыссут цалдæр дзырдбасты, равзарут сæ схемæмæ гæсгæ.

12-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæнут дзырдбæстытæ. Схемæты 
хуызты равдисут дзырдты бастдзинад. Къæлæтты фæнысан кæнут дзырдбасты 
хуызтæ сæйраг дзырдмæ гæсгæ. 

Х у ы з æ г :  хæлар адæймаг (æфтыдад, номон).

Хæлар, маст, зын, кад, цыбыр, рог, мæллæг, адæм, цæрын, бæллиц, æхсæв.

13-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Рафыссут дзырдбæстытæ, æртæ дзы равза-
рут схемæмæ гæсгæ. 

1. Дард æрвадæй хорз сыхаг – хуыздæр. 2. Бадæг æмæ кусæг æфсымæртæ не 
сты. 3. Хорзæн кад кæнын хъæуы, æвзæрæн – уайдзæф. 4. Дæ къух хæстæгмæ куы 
не ’ххæсса, уæд æй дардмæ ма иваз. 5. Æдылы хъусгæ къаддæр кæны, дзургæ – 
фылдæр. 6. Дæхæдæг цы хъуыддаг нæ зоныс, уый искæмæн ма амон.

Сабийæ у хæдæфсарм, лæппуйæ у хиуылхæст, дæ лæджы кары хæц 
рæстдзинады фарс, зæры бон та у уæззау зонд. 

Анахарсис, скифаг куырыхон лæг

цавæр?



9

3-аг урок
Хуымæтæг хъуыдыйад (фæлхат кæнын)

Райгуырæн бæстæ

14-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Равзарут ын йæ мидис.

   Райгуырæн бæстæ    

 О ме схъомылгæнæг Ирыстон,
  Æз дæн дæуæн дæ туг, дæ хъæстæ,
 Ды дæ мæ фыд, ды дæ мæ мад.
 Æнæ дæу састбазыр цæргæс дæн,
 Æнæ дæу циу мæ цард, мæ кад?

           Плиты Харитон

1) Скъуыддзагæй рафыссут дзырдбаст, стæй та – хъуыдыйад. Зæгъут, цæмæй хицæн 
кæнынц кæрæдзийæ. Хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

15-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис. Рафыс-
сут дзы хуымæтæг хъуыдыйæдтæ, равзарут сæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Сбæрæг 
кæнут сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.

Х у ы з æ г :  Ирон лæг æрхъуыдыджын у. Лæг у æрхъуыдыджын – хъуыдыйа-
ды сæйраг уæнгтæ; ирон – хъуыдыйады фæрссаг уæнг.

1. Лæг хъуамæ йæхи уæзæгыл райгуыра, æмæ йæ йæ 
фæстаджы бон йæхи уæзæгыл бавæрой. 2. Нарт-иу, сæхи уæзæгыл 
чи нæ райгуырд, уый сæхицæй нæ хуыдтой. 3. Æнахуыр бæсты 
æлдарæй дæр зын цæрæн у. 4. Дард бæлццон йæ райгуырæн 
бæстæм куы ’рбафты, уæд ног райгуырæгау вæййы. 5. Адæймаг 
æгъдауæй фидауы. 

Хъуыдыйады мидæг фарст раттæн кæмæ ис, уыцы дзырдтæ хуый-
нынц хъуыдыйады уæнгтæ. 

Зæгъæм: Дон кæлы къæдзæхы сæрæй.
Хъуыдыйады уæнгтæ дих кæнынц сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтыл. 

Сæйраг уæнгтæ бæрæг кæнынц, хъуыдыйады ныхас цæуыл цæуы, уый: 
Дон кæлы.

Фæрссаг уæнгтæм та хауынц иннæ дзырдтæ, уыдон æххуыс кæнынц 
сæйраг дзырдтæ фæбæлвырддæр кæнынæн:  къæдзæхы сæрæй.

Дзырдуат:
уæзæг
фæрныг
 хъысмæт
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Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:

Хъуыдыйады уæнгтæ

  сæйраг                              фæрссаг

    сæйрат     зæгъинаг        æххæстгæнæн         бæрæггæнæн         фадатон 
                дзырдтæ

  афоны фадат        бынаты фадат     архайды хуызы    æфсоны фадат    нысаны 
      фадат             фадат  

16-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, рафыссут æй, хъæугæ дзырдтæ æвæргæйæ. 
Бæрæггонд дзырдты нысаниуæг бамбарын кæнут. Фæстаг хъуыдыйады бахахх кæнут 
номдарты бын, сбæрæг кæнут, цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты, уый. 

Иу фæрныг бæстæйы адæм амондджын цард кодтой. Рæстæг цыди æмæ йæ 
кад, йæ ном ... . Хистæртæ сагъæсы бацыдысты... 

Бирæ чи ..., бирæ чи..., иу ахæм зæронд лæджы фæрсынц: «Нæ буц хистæр, нæ 
бæстæ цы уавæрмæ æрцыд, уый дæхæдæг уыныс. Дæумæ гæсгæ, цы ... хъæуы, цæмæй 
нæм нæ фыццаджы кад æмæ ном фæстæмæ раздæхой?» Зæронд лæг арф ... . Бирæ 
фæхъуыды кодта, стæй загъта: «Ǽнцон фарст мæм нæ радтат, мæ хуртæ, фæлæ 
уын мæ хъуыды æргомæй ... . Нæ бæстæ, нæ адæмы сæргъы æрлæууынæн равзарут 
ахæм адæймаг, йæ райгуырæн зæхх, йæ адæмы йæхи удæй фылдæр чи ...».

(Тæурæгъмæ гæсгæ)

цудын – кеун 

бæрцы фадат
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Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  ныуулæфыд, фæцудыдтой, федта, зыд-
та, зæгъдзынæн, уарзы, бакæнын.

 Иу дывæрсыг хъуыдыйадæй саразут иувæрсыг хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г : Мах стæм æрыгон фæлтæр – Стæм æрыгон фæлтæр.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:

Хуымæтæг хъуыдыйæдты дих сæ арæзтмæ гæсгæ

 Дывæрсыг хъуыдыйæдтæ    Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ
 (дыууæ сæйраг уæнгимæ)       (иу сæйраг уæнгимæ)
           Абон у райдзаст бон.      

                мивдисæгон                                   номон

æнæцæс-
гомон:
Æризæр. 

бæлвырдцæс-
гомон: Уарзын 
дæ æмæ курын, 
ма мæ ферох 
кæн. (К. Х.)

æбæлвырд-
цæсгомон:
Дуар 
æрбахостой.

иумæйаг-
цæсгомон:
Ус куы курай, 
уæд æй йæ
мадæй бафæрс.

номхуын-
дон:
Сæрдыгон 
райсом.

17-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бацамонут иувæрсыг æмæ дывæрсыг 
хъуыдыйæдтæ. Иувæрсыг хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ хуыз.

Мах цæуæм Дыгургоммæ. Схæццæ стæм Æхсынтты хидмæ. Æрæфы дон 
бынæй кæмдæр фæдисонау тындзы быдырмæ. Æризæр. Диссаджы рæсугъд æрдз! 
Рæууон уæлдæф хизы буары. Хæхтæ. Хъæд. Фæлæ ма мах цæуын хъæуы. Æмæ 
дарддæр араст стæм нæ фæндагыл.

18-æм фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр сочинени лæвæрд темæтæй иуыл. Сбæрæг 
кæнут хъуыдыйæдты арæзт 

1) Райгуырæн бæстæ зынаргъ у?
2) Йæ райгуырæн бæсты чи нæ цæры, уый царды ад нæ зоны.
3) «Адæймагæн а дунейыл зынаргъдæрæн цы баззад?» «Мад, хæдзар, 

райгуырæн бæстæ!»
4) Сæрибар темæ.
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Нæ Иры кад, нæ фыдæлты бæркад æмæ нæ кæстæрты лæггад нæ 
къухæй макуы ахауæнт, искæмæй кургæ æмæ агургæ ма уæнт! 

             Цæгæраты Созырыхъо

4-æм урок
Хъуыдыйæдтæ сидæнтæ 

æмæ бавæргæ дзырдтимæ (фæлхат кæнын)
Райгуырæн бæстæ

19-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, рафыссут сæ, æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ. Бацамонут сидæнтæ. Сбæрæг кæнут: 1) хъуыдыйæдты хуызтæ загъды 
нысанмæ гæсгæ; 2) сидæн кæм нæй, уыцы хъуыдыйад.

1. Мæ зонд мæ хъару мæ цард дæуæн дæттын Фыдыбæстæ!
2. Тæхуды йæ уарзондзинад йæ хорз ном йæ фыдæлты кад 
чи уадзы уæлæуыл зæрондæй! (Къ.) 3. Цард мæ хур тох у дæ 
тыхтæ дзы бавзар. (Х. З.) 4. Уæ мæ Ир куыд адджын мын дæ 
куыд! (М. Б.) 5. Уæ мæ сабитæ мæ хуртæ нæй уæ фæндагыл 
цæлхдуртæ. (Д. Д.) 6. Мæ уарзон райгуырæн Кавказ мæнæн зы-
наргъ дæ ды мæн демæ акæнын ныхас зæрдиагæй фæнды. (К. М.)

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:
Дзурæджы ныхас цы предметмæ, архайæгмæ арæзт вæййы, уый 

æвдисæг дзырд хуыйны сидæн. Сидæнтæ хъуыдыйады иннæ уæнгтимæ 
грамматикон æгъдауæй баст нæ фæцæуынц. Уыдон загъд вæййынц 
дзырдтæй кæнæ дзырдбæстытæй æмæ фæлæууынц хъуыдыйадæн йæ 
райдайæны, йæ астæу кæнæ йæ кæроны. 

Зæгъæм: О мæ хæлар, рабад, райс дæ гæрзтæ! (П. Г.) Ракæс-ма, 
Ресы хох, ракæс, − Адæмæй байдзаг дæ раз! (П. Х.) Кæдмæ цæрон дæу 
агурæг, Чермен! 

Сидæнты ролы вæййынц адæймæгты, æнæуд предметты, æрдзы 
фæзындты нæмттæ, хæстæгдзинад, кар, дæсныйад, æнкъарæнтæ æ. æнд. 
нæмттæ æвдисæг дзырдтæ.

20-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Баца-
монут сидæнтæ.

Дзырдуат:
цæлхдуртæ

нывонд
ронбæгъд
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1. Мæ зæрдыл дæ дарын цы ныфсæй фæразон мæ райгуырæн бæстæ мæ 
фыдæлты зæхх? (Къ.) 2. Фæлæ уæддæр ныййарæг зæхх дæуæн æмбал кæм и! (К. М.) 
3. Мæгуырæй мын ма тæрс мæ фыды зæронд. (Къ.) 4. Адæм дæ фырт дæн дæ 
хъæбул дæн æз. (Нигер) 5. Додой фæкæнат мæ райгуырæн хæхтæ. (Къ.)

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:

Бавæргæ дзырдтæ хъуыдыйады февдисынц дзурæджы цæстæн-
гас: æвæццæгæн, бæлвырд, æцæг, æнæмæнг, бæгуы, цæвиттон, мæгуыр, 
гормон. Бавæргæ дзырдтæ фысгæйæ хицæн кæнæм къæдзыгтæй. 

Зæгъæм: Æмæ йыл, æцæгдæр, фембæлд суадоны раз. (Хъ. М.) Цард, 
æнæмæнг, фæстæдæр ноджы хуыздæр уыдзæн.

21-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бавæргæ 
дзырдты бын бахахх кæнут.

1. Ныббар мын кæд иу дæм мæ зарæг кæуæгау фæкæса мыййаг. (Къ.) 2. Нæ 
фыдæлтæ чи сты нæ зоныс сæрæй? (Къ.) 3. Мыййаг хæсты быдыры искуы куы 
фæуон мард... (К. М.) 4. Æввахс кæмæ не ’рцæудзæни сыгъдæг уарзондзинад, уый 
дæр фæзæгъы уарзын зæгъгæ. (Хъ. Д.)

22-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ æмæ бавæргæ дзырдтимæ. 
Тексты сæйраг хъуыды æвдисæг хъуыдыйад рафыссут. 

...Фæзылдысты, фæцагуырдтой, фæлæ никуы æмæ ницы: цыбыр дзырдæй, 
ахæм лæг не ссардтой. Уалынмæ кæсынц, æмæ тыгъд быдыры иу лæг 
хæрæгуæрдоныл æрбацæуы. Цæй-ма, зæгъынц, ацы лæппуйы дæр бафæрсæм, 
цымæ нын уый та цы дзуапп раттид. Йæ размæ рацыдысты, салам ын радтой, уый 
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фæстæ йæм дзурынц: «Лæппу, цæвиттон, мæнæ нæ бæстæ цы уавæрмæ æрцыд, 
уый дæхæдæг уыныс. Фæлæ нæм цæмæй нæ фыццаджы кад æмæ ном фæстæмæ 
раздæхой, уый тыххæй хъæуы дæ цард». Лæппу иугыццыл зæхмæ джихæй фæкаст, 
ахъуыды кодта, стæй афтæ зæгъы: «Хорз адæм, ау, цæмæй нæм нæ фыццаджы кад 
æмæ ном раздæхой, бæгуыдæр, уымæн кæд мæ цард йеддæмæ ницы хъæуы, уæд ма 
каст цæмæ у? Æз цæттæ дæн !»

Йæ райгуырæн бæстæ йæхицæй фылдæр чи уарзта, уыцы паддзахы фæрцы та 
бæстæ сындæггай йæхиуыл схæцыд, фæстæмæ йæм раздæхтысты йæ фыццаджы 
кад æмæ ном. Йæ адæм та амондджынæй цардысты. 

Таурæгъмæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн.
 Тых æви уарзондзинад кæны бæстæ размæ?
 Цавæр адæймаг уыд бæлццон?
 Сымахмæ гæсгæ, абон ахæм адæм ис?

2) Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут æмæ йæ равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

23-аг фæлтæрæн. Ссарут хъуыдыйæдты бавæргæ дзырдтæ. Рафыссут сæ. 

1. Гъей тæхуды мæ сæр нывондæн куы ’рхæссин!.. (Хъ. Д.) 2. Нæ разынд 
ронбæгъд бæргæ Фацбай дæр фæлæ цы кæна цы кæна иунæг! (Ниг.) 3. Чи зоны 
куы йæ курид уæд ын комгæ дæр бакæнид. (К. А.) 4. Истæмæ уæ сæрвыстой 
æвæццæгæн. (К. А.) 5. Æнтæф... Æнуд... Цæрæгойтæ сæхи цы фæкæной уый нал зо-
нынц мæгуырæг. (Х. Т.) 6. Æнхъæлдæн фыццаг хатт нæ цæуын... (Къ.) 

24-æм фæлтæрæн. Ирон литературæйы чиныгæй рафыссут хъуыдыйæдтæ сидæн-
тимæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Бирæ у адæмы тых, æрмæст се ’хсæн иудзинад куы уа, уæд. 

                            Брытъиаты Елбыздыхъо

5-æм урок
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ (фæлхат кæнын)

Ирыстон

25-æм фæлтæрæн. Бакæсут дыууæ къорды хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæ æмæ зæгъут, цæй руаджы баст сты кæрæдзиимæ.
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1. Хъæлдзæг æмæ рухс цæстæнгас дæттынц рæсугъд æмæ диссаджы уæлхох 
быдыртæ. (Г. Ц.) Хæлынбыттыр куы мæргъты сайы, куы – мыстыты. (Æмб.) Мах 
бацыдыстæм сыгъдæгмарзт æмæ хæрзæфснайд хæдзармæ. (Е. Т.) 

2. Даргъ урс дарæс, урс худ дары, зачъе салдæй зæронд лæг. (Г. Ц.) Хъæлдзæгæй, 
æвзыгъдæй фæхæтай фæрнæй, нæ хæхты, нæ бæсты æлдар кæмæн нæй! (Къ.) 
Адæмæн сæ чындзхонты хъазт хæхтæ, къæдзæхтæ хæссы. (Къ.)

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:

Уыцы иу фарстæн дзуапп чи дæтты æмæ уыцы иу дзырд чи 
æмбарын кæны, ахæм хъуыдыйады уæнгтæ хонæм æмхуызон уæнгтæ. 

Æмхуызон уæнгтæ кæрæдзиимæ баст вæййынц бæттæгтæй, кæнæ 
æрмæст интонацийы руаджы. 

Зæгъæм: Мигътæ ризынц, тъизынц, лидзынц. (Ниг.) Æнхъæлмæ 
кастысты мад æмæ фыд Мысост æмæ Сонамæ. (Г. Ц.)

26-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут дзы хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. 
Зæгъут, цæй руаджы баст сты кæрæдзиимæ? 

Рагон мæсыг

Уынгæг комы, иу рындзы сæр, лæууы рагон бæрзонд 
мæсыг. Никуы баци знаджы бон уыцы мæсыг байсын. 
Æнусты дæргъы лæууы, фæлгæсы дардмæ, фидарæй, 
æрмæст йæ цъупп фæкъахыртæ. Ныр дæр сауæй зынынц 
йæ топпæхсæнтæ. Бынæй, комы нарæджы, размæ тындзы 
хæххон, хъæлдзæг дон. Фынккалгæ згъоры æмæ абухы 
размæ.

Æдзæрæг у ацы мæсыг. Хæстæг æм ничиуал цæуы, 
дымгæ дзы цы зилы, æндæр. Æрмæст ма хатгай йæ цурмæ 
æрбафты фыййау йæ фосы къордимæ. Йæ сæгътæ æмæ 
фыстæ фæхизынц къæдзæхвæхсты. Йæхæдæг æрбады 
аууоны æмæ йæхицæн зарджытæ кæны.

Тызмæгæй кæсы мæсыг фыййаумæ, цыма йын афтæ 
дзуры: «Ды хъæлдзæг зарджытæ кæм кæныс, уым кæддæр 
калди дæ хъæбатыр фыдæлты туг, уым хъуыст топпы хъæр 
æмæ карды зæлланг, уым æнцой нæ уыд, æмæ дзы хъуыст 
фæдисмæ сидт æмæ тохы уынæр. Дæ фыдæлты кад æмæ 
тыхæн æрмæст æз дæн æвдисæн дæ райгуырæн комы, æмæ 
дын зæгъын: "Ды ницæйаг дæ!"»

Дзырдуат:
æвзыгъд
рындз
къахыр
топпæхсæнтæ
лæнк
зæлланг
гæнах
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Уый уыд номдзыд, стæй фæлтæрдджын мæсыг. 
Уый самадтой дыууæ ’фсымæры – Тæга æмæ Куырт-
та, Тæгиатæ æмæ Куырттаты фыдæлтæ. 

Таурæгъмæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн.
 Цавæр рæстæджы арæзт æрцыдысты мæсгуытæ?
 Цавæр цаутæ федта?
 Мысы уыцы бонтæ æви нæ? Цæмæй бæрæг у?
 Куыд хоны фыййауы? Цæмæн?
 Цавæр уайдзæф ын кæны?
 Цæмæн хоны фыййауы «ницæйаг»? Раст у мæсыг?
 Нæ рæстæджы патриотизм æрмæст тохы быдыры ис равдисæн? Уæ хъуыдытæ 

баххæст кæнут дæнцæгтæй.
 Текстæй рафыссут номон, мивдисæгон æмæ фæрсдзырдон дзырдбæстытæ. 

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут:

Æмхуызон уæнгтæ бæттæгтæ æмæ, æви-йæ баст куы уой, уæд се 
’хсæн къæдзыг æвæрын нæ хъæуы: Тæга æмæ Куыртта самадтой 
мæсыг. (Т.) Зæронд таурæгъ уын ракæнон æви ног? (Н. к.)

Иннæ бæттæгтæй баст æмхуызон уæнгты ’хсæн кæддæриддæр 
æвæрæм къæдзыг. Лæппу æнæмбаргæ каст кодта куы хойы тарст- 
хуыз цæсгоммæ, куы дуармæ. (М. Д.)

Фиппаинаг: Бæттæг дæр – дæр-æй баст æмхуызон уæнгты æхсæн ма 
арæх фембæлы бæттæг æмæ. Ахæм æмхуызон уæнгтæ дæр къæдзыгæй 
хицæн кæнын нæ хъæуы: Уæ зондджын дæр æмæ уæ тыхджын дæр цæй 
æдых у! (Б. Е.)

27-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæнут. Хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæм скæнут схемæтæ.

Х у ы з æ г :  Æмвæнд, æмдзырд адæмæн хох дæр нæ лæууы. (Æмб.)

Схемæ:  ,  адæмæн.

1. Хъæд дзаг уыди алыхуызон диссаджы дидинæгæй, хъæддаг дыргъæй, …, 
…, … . 

2. Родтæ, …, …, … сæхи хурмæ тавынц. 
3. Мурат у уæздан, … лæппу. 
4. Цъæх, …, …, … сыфтæ бæлæстæй хаудысты фæззыгон зæхмæ.

тызмæг – мæстгун
гыццыл – минкъий
хъæбатыр – бæгъатæр
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28-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ лæвæрд схемæтæм гæсгæ. 
Зиллаккæй нысангонд цæуынц æмхуызон уæнгтæ. Бæттæгтæ фыссут зиллаккæн йæ 
разæй кæнæ йæ фæстæ. Кæм хъæуы, уым къæдзыг æвæрут.

1.  æмæ  .    3.  дæр,  дæр.

2.  фæлæ  .    4.  æви  .

Хи бæллæхты адæм аххосджын кæнынц хъысмæт, хуыцæутты æмæ 
кæйфæнды дæр, æрмæст сæхицæй фæстæмæ. 

Платон, рагон бердзенаг философ

6-æм урок
Вазыгджын хъуыдыйад

Ирыстон

29-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Цы хоны йæ райгуырæн 
бæстæ поэт? Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут, сбæрæг ын кæнут йæ грамматикон 
бындур.

Ды искуы федтай дидинæфтыд фæзтæ?
Æгæндæг хъæдтæ, зад мæнæуы хуым?
Уый у мæ Ир −
Мæ райгуырæн хæхбæстæ,
Зæххы фидыц,
Дунейы фарны къуым!

                                     Баситы Мысост

30-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр сты, уый 
фæнысан кæнут. Бахахх кæнут бæттæгты бын. Бамбарын кæнут орфограммæтæ.

1. Кæрты бæрæг астæу лæууыдысты чызг æмæ лæппу. (М. Д.) 2. Фæрæт 
цыргъ у, фæлæ æрх дæр хъæбæр у. (Æмб.) 3. Бон цæуы æмæ фарн йемæ хæссы. 
(Æмб.) 4. Хъæубæсты куырæйттæ бирæ уыди, фæлæ адæм сæ хор арæхдæр лас-
той Хъæвдыны куыроймæ. (К. А.) 5. Арв куыд нæры, афтæ нæ цæвы. (Æмб.)
6. Боныцъæхтæм ныхъхъус ис уарын, æмæ цъæх дарийау сæрттывта æнæмигъ 
арв. (М. Д.)
Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 2
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Хъуыдыйæдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ вæййынц хуымæтæг æмæ ва-
зыгджын.

Дыууæ кæнæ фылдæр хуымæтæг хъуыдыйадæй арæзт хъуыдыйад 
хуыйны вазыгджын: 1. Æз дæуимæ никуы кодтон бустæ, æз дæуимæ никуы 
кодтон хыл. (К. М.) 2. Хæст фæци, æмæ адæм сæ хæдзæрттæм здæхын 
райдыдтой. (Дз. М.)

Хуымæтæг хъуыдыйæдтæ вазыгджын хъуыдыйады мидæг баст 
вæййынц: 1) бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты руаджы; 2) æнæ бæттæгтæ 
æмæ бæттæг дзырдтæй. Уымæ гæсгæ вазыгджын хъуыдыйæдтæ сты 
дыууæ хуызы: бæттæгджын вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ æнæбæттæг 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Зæгъæм: 1) Кæд ам нæй, уæд Борæйы афæрс. 
(Н. к.) 2) Дæларв æй бавæрæм: Донбеттырты хæрæфырт уыди. (Н. к.)

31-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуыдыйæдтæ. 
Хицæнтæй сæ рафыссут. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ.

1. Рæсугъд изæр скодта. Хур аныгуылди, фæлæ ма йæ тынтæ хъазыдысты ар-
выл. (Г. А.) 2. Сæ тæригъæдæй бирæгъ дæр нынниуид, ныхъххъæрзид арс. (П. Г.)
3. Хорзæй баззай, мæ райгуырæн Ир! (К. М.) 4. Фыдæлтæ нын цы фæтк æмæ цы 
’гъдæуттæ ныууагътой, уыдон ныр дæу тыххæй кæм халдзыстæм. (П. Г.) 5. Бы-
дыртæ цъæх адардтой, кæрдæджы астæуæй зынынц алыхуызон дидинджытæ, 
сæ адджын тæф фындзыхуынчъытæ рæвдауы æмæ адæймагæн йæ зæрдæ 
хъæлдзæг кæны. (Епх. Т.) 6. Рæсугъд у Ирыстон. Бæрзондæй фæлгæсынц рухс 
цæстæй æнусон цъититæ. (Г. Ц.) 7. Мит-иу арф ныууарыдис æмæ-иу бынтондæр 
сæхгæдта хæххон къахвæндæгтæ. (Дз. К.)

32-аг фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) бæт-
тæгджын вазыгджын хъуыдыйæдтæ, 2) æнæбæттæг.

1. Сæхи фæхонынц бирæтæ уæздан, фæлæ сæм иу уæздан ми дæр нæ вæййы (П. 
Г.). 2. Хъысмæтæй дæм цы хал æрхаудта, уый дын кæй аххос у? (П. Г.) 4. Сымахæн 
адæймаг уæд дæн, уæ быны дон куы бацæуы (П. Г.) 5. Кæуынæй кæй ницы ис, уый 
раджы базыдта Хæзнион æмæ Къæбыла дæр æмбарын кодта, уæливыхæй йæ ахæрын 
кæй фæнды, уый. (Дз. К.) 7. Æнæдзургæйæ цæуынц мыггаг стыр хæдзармæ, алчи йæ 
кармæ гæсгæ йæ бынат ссары йе бадджыты ’хсæн, йе лæуджыты. (Б. Ч.) 8. Фæливгæ 
цæстæй худы цад, йæ хуылфы хъазынц мигътæ (Ц. А.) 9. Æз сын хорз базыдтон сæ 
ахаст: уæздан ныхас не ’мбарынц. (Б. М.)
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7-æм урок
Вазыгджын хъуыдыйæдты арæзт

Ирыстон

33-аг фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст æмæ зæгъут, вазыгджын хъуыдыйæдтæ цавæр 
вæййынц, уый. Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ, ныффыссут сæ.

Бæттæгджын хъуыдыйæдтæ, сæ хæйтты бастдзинадмæ гæсгæ 
дих кæнынц къордтыл: бабæтгæвазыгджын æмæ домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтыл.

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад хуыйны, йæ хæйттæ бабæтгæ 
бастдзинады бæттæгтæй баст кæмæн сты, ахæм хъуыдыйад. Арæзт 
вæййы æмсæр хуымæтæг хъуыдыйæдтæй: Лæгтæ-иу цыдысты 
дзæбидырдзуаны, устытæ та кодтой хæдзары куыстытæ. (Къ.)

Домгæвазыгджын хъуыдыйад у йæ хæйттæ домгæ бастдзинады 
бæттæгтæ, кæнæ бæттæг дзырдтæй арæзт вазыгджын хъуыдыйад: 
Цалынмæ мæ цæст æрттива, уæдмæ дын цырагъдар уыдзынæн. (Хъ. А.)

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ баст вæййынц 
хъуыдымæ гæсгæ æмæ интонацийы руаджы: Фæндыры цагъд фæсыкк, 
кафджытæ фæйнæрдæм агæппытæ кодтой. (Дз. Т.)

34-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ хицæндзинæдтæ.  

Зæххыл сæм фынæй кæнынæй æхсызгондæр ницы каст, иунæг райсом дæр 
афоныл никуы фестадысты, сæууон хурыскаст нæ федтой. (И. æмб. х). Кæрæдзи 
афæрстытæ кодтой, чи дзы кæцæй цæуы, уымæй. (И. æмб. х). Хъæуы мидæг 
бирæтæ дызæрдыг кодтой дыууæ давæг лæгыл, фæлæ сын цы сæ бон уыд. (Т.) 
Рагæй кæмæ бæллыдтæн, уый мæ хай фæци. (Æ. Ц.) Афтæ сты æхсæвтæ дæр: 
куы ирд арвæй мæй æмæ стъалытæ хъæлдзæгæй фæхудынц, куы та сау мæйдар 
ныввæййы. (Б. Т.) Аууæттæ не сты – æцæг адæм сты. (А. Г.)

35-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дыууæ вазыгджын хъуыдыйады. Зæгъут, 
сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр сты, уый.

Нæ республикæ

Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы 
хуссайраг хайы рæсугъддæртæй иу, йæ фæзуат у аст 
мин квадратон километры. Ам цæрынц алыхуызон 
адæмыхæттыты минæвæрттæ: ирæттæ, уырыссæгтæ, 
сомихæгтæ, гуырдзиæгтæ, дзуттæгтæ æмæ æндæртæ. 
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Республикæйы бынæттон цæрджытæ сты ирæттæ − рагон скифæгты, сæрмæтты æмæ 
аланты байзæддæгтæ. Æппæт адæмтæ дæр цæрынц хæларæй.

Ирыстоны хæхтæ хъæздыг сты гранитæй, чъырдурæй, здыйæ, цинкæй, алы-
хуызон суартæй. Хъæуты адæм кæнынц стурвос æмæ маргъ дарыны куыст, уымæй 
уæлдай ма быдырты тауынц нартхор, мæнæу, кæнынц халсарты æмæ дыргъты куыст.

Республикæйы сæйраг горæт Дзæуджыхъæу у стыр æмæ аив, ис ма дзы æндæр 
горæттæ дæр: Æрыдон, Алагир, Беслæн, Дигора æмæ Мæздæг.

Республикæйы ис бирæ рæсугъд бынæттæ: Цъæйгом, Дзынагъа æмæ æндæртæ. 
Сæрдыгон Ирыстон уæлдай рæсугъддæр вæййы, уымæ гæсгæ нæ республикæ 
фенынмæ фæтырнынц бæлццæттæ æппæт дунейæ. Уыдонæн арæзт æрцыд тынг 
аив фысымуæттæ.

1) Тексты ссарут сæрмагонд номдартæ. Бамбарын кæнут сæ растфыссынад.

36-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут æмæ дзы рафыссут фæйнæ æртæ хуымæтæг 
æмæ вазыгджын хъуыдыйады. Зæгъут, куыд баст цæуынц хуымæтæг хъуыдыйæдтæ 
бабæтгæвазыгджын æмæ домгæвазыгджын хъуыдыйæдты. 

Куырттаты ком

Куырттаты ком йæ рæсугъд æрдз, йæ 
сыгъдæг уæлдæфæй хъуыстгонд у. Уалдзæг 
куы ралæууы, уæд æрдз райхъал вæййы. Йæ 
рæсугъддзинадмæ кæсынæй нал фефсæды 
адæймаг. Бæрзонд урсцъити хæхтæ, сæ бынмæ – 
цъæх-цъæхид рæсугъд бæлæстæ, мæнæ сæ цыма 
исчи ныв скодта ахорæнтæй. Хур бæрзондæй йæ 
даргъ тынтæ рауадзы æмæ сæ коммæ саразы. 
Тæмæнтæ фæкалынц бæрзонд хæхтæ, алыхуы-
зон тыбар-тыбур фæкæнынц рæгътæ. Хæхты 
фæхстыл сойджын кæрдæгыл фæхизынц фос, 
бонрæфты сæхи байсынц хъæдрæбынтæм, 
къудзиты аууон бамбæхсынц хуры цæстæй. 

Дард кæцæйдæр райхъуысы фыййæутты 
зард. 

Алыхуызон рæсугъд хъæлæстæй цъыбар-цъыбур кæнынц цъиутæ. Хуырты бынæй 
æхсызгон сыр-сыр кæны цæстысыджы хуызæн суадон, сыгъдæгæй уайы дурты ’хсæнты. 
Сæрдыгон тæвд бон суадоны дон у æвдадзы хос. Ардæм сæрды хъарм бонты сæ фæллад 
уадзынмæ цæуы бирæ адæм. 

Дзукъаты Фатимæ

Дзырдуат:

æгæндæг
адæмыхæттыты минæвар
чъырдур
зды
хуызджын промышленность
фысымуат

къудзи – къотæр
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37-æм фæлтæрæн. Ирыстоны уæ кæм фæндид уæ фæллад суадзын? Цæмæн? Сбæрæг 
кæнут уæ балцы фæндаг картæйыл. Ныффыссут уый тыххæй чысыл радзырд. Спайда 
дзы кæнут вазыгджын хъуыдыйæдтæй.

Бирæтæ тырнынц, фæсденджызы цы ис, уый фенынмæ, сæ цæстыты 
цур цы ис, ууыл та æрвæсгæ нæ кæнынц.

   Плиний, рагон ромаг фыссæг

8-æм урок
Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады арæзт

Ирыстоны æрдз

38-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, къæлæтты фыст номдартæ бирæон 
нымæцы æвæргæйæ. Бамбарын кæнут ацы дзырдты бирæон нымæцы арæзт.

Сæрдыгон бон. Хур ныккасти йæ зынг цæстæй дунемæ, 
æмæ (хох) ныддардтой сæ (фарс) йæ тæвдмæ. (Цъити) 
æрттивынц хуры рухсæй. (Къæдзæхы) (цъупп) ныгъуылынц 
арвы цъæхы.

Уæлæуæз, иу хохы тæккæ цъуппыл, сау (къæйы) æхсæн 
иунæгæй рæзы иу хæххон дидинæг. Йæ дзæбæх фæлурс 
цæсгомæй, йæ рæсугъд хъал (цæстæй) кæсы, фæлгæсы 
комы дæлæмæ.

Сæрдыгон фæлмæн дымгæ рахъазы хохы (цъуппыл), 

Дзырдуат:
дзагъырдзастæй
хъырнын
æгуыстаг
æнæнхъæлæджы
цыхцырæг
суар
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ракафы дидинæджы алыварс, йæ хъæбысы йæ акæны æмæ та фæаууон вæййы 
кæмдæр (дæлбылы).

                       Гæдиаты Цомахъмæ гæсгæ
1) Тексты мидисмæ гæсгæ раттут кæрæдзимæ фæрстытæ. 
2) Хи ныхæстæй йæ радзурут, уæ ныхасы пайда кæнут миногонтæй. 
3) Текстæй рафыссут вазыгджын хъуыдыйад. Сбæрæг ын кæнут йæ хуыз. 
 

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ сты æмсæр, ома иу хай 
иннæйы дæлбар нæу. Зæгъæм: Уæдæй нырмæ рацыд бирæ азтæ, фæлæ дур 
афтæ æнæсастæй лæууы уыцы хохы сæр. (А. Г.) Уыцы хæйттæ баст цæуынц 
бабæтгæ бастдзинады бæттæгты руаджы: æмæ, стæй, дæр – дæр, æви, фæлæ æ. 
æнд. Зæгъæм: Рацу-ма мидæмæ, Æмзор, æви дæм хонæг арвитон? (А.) Уыйа-
дыл ус амард, æмæ лæг сидзæр сабитимæ баззад. (А.)

39-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Сбæрæг кæнут, бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдты 
хæйттæ цавæр бæттæгты руаджы баст цæуынц.

1. Йæ хæлафы къах быруйы зæгæлыл фæхæцыд, æмæ лæппу сындзджын 
хъалгъæнмæ ныххаудта. (Гайд.) 2. Æлдар араст, фæлæ йын йæ ныхæстæ къулбадæг 
ус фехъуыста. 3. Дыууæ писмойы ма арвыста, стæй дзы уæд ницыуал бæрæг ха-
бар сыхъуыстис. (М. Д.) 4. Сабан фæбырыд, фæлæ йе ’мбæлттæ ахæм хъуыддагмæ 
цæттæ уыдысты: фидар хæцыдысты бæндæныл. (Къ.)

Бахъуыды кæнут:

Бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйæдты баст-
дзинады хуызтæ

Бæттæгтæ Дæнцæгтæ

1. Бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ 
иугæнæг бæттæгтимæ

æмæ, дæр, нæ – нæ, 
нæдæр – нæдæр, 
кæм – кæм, уæ – 
уæ, куыд афтæ...

1) Нæ уаргæ кæны, нæ хур кæсы. 
2) Уарын тынгæй-тынгдæр код-
та, æмæ адæм аууæттæм сæхи 
байстой. (Б. Хъ.)

2. Бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ 
ныхмæвæрды 
бæттæгтимæ

фæлæ, та, науæд, 
кæннод, æндæр, 
уæддæр, æрмæст...

Уазæгæн йе ’рбацæуын йæхи 
бар у, йæ ацæуын та – фысымы 
бар. (Æмб.)

3. Бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ дихон 
бæттæгтимæ

куы – куы, кæнæ – 
кæнæ, æви, йе – йе...

Куы-иу хур ракаст, куы та-иу 
дзæбæх ставд рауарыд. (Б. Т.)
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40-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут дæнцæгтæ хъуыдыйады алы хуызимæ дæр.

1. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ иугæнæг бæттæгтимæ февдисынц, уыцы 
иу рæстæджы кæнæ та кæрæдзийы фæдыл чи цæуы, ахæм архæйдтытæ. Дæнцæг: 

2. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ ныхмæвæрды бæттæгтимæ февдисынц, 
кæрæдзийы ныхмæ чи вæййы, ахæм архæйдтытæ. Дæнцæг: 

3. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ дихон бæттæгтимæ февдисынц, хуы- 
мæтæг хъуыдыйæдты цы архæйдтытыл цæуы ныхас, уыдон, йе кæрæдзийы кæй 
ивынц, йе дзы æрмæст иуæн кæй ис уæвæн. Дæнцæг: 

Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады цы хуымæтæг хъуыдыйæдтæ 
вæййы, уыдон кæрæдзийæ хицæн кæнын хъæуы къæдзыгæй: 1. Гал 
бастыгъдæуыд, æмæ кард йæ къæдзилыл асаст. (Æмб.) 2. Стырæн 
фæчысылгæнæн ис, фæлæ чысылæн фестыргæнæн нæй. (Æмб.) 3. Зонд лæгæн 
фæндагамонæг у, зæрдæ та йын æхсар дæтты. (Æмб.) 

Фиппаинаг: Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады бæттæг æмæ-йæ цы 
хуымæтæг хъуыдыйæдтæ баст фæцæуынц, уыдонæн иумæйаг уæнг куы уа, 
уæд сæ къæдзыгæй хицæн кæнын нæ хъæуы: Нæ хæхты зайынц алыхуызон 
хъæды мыггæгтæ æмæ хæлхæлгæнгæ згъорынц урс-урсид цъитидæттæ.

41-аг фæлтæрæн. Ацы хуымæтæг хъуыдыйæдтæй бæттæгтæ фæлæ, æмæ, куы-йы 
руаджы саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут хуымæтæг хъуыдыйæдты 
бастдзинад: æмсæр сты, æви дзы иу иннæйы æмбарын кæны. Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Уалдзæг ралæууыдис. Мæргътæ хъарм бæстæй тæхын байдыдтой. 2. Иубон 
Таймураз куыстæй æрбацæйцыд. Азау та хуымонтæн кæрдзын ахаста. (Г. С.) 3. Арв 
æмæ зæхх кæрæдзийы хойынц. Мах нæ куыст нæ уадзæм. (С. С.)

Вазыгджын хъуыдыйад æвзарыны схемæ:

1. Бæттæгимæ у æви æнæбæттæг?
2. Бабæтгæвазыгджын у æви домгæвазыгджын?
3. Цавæр хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт у?
4. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад æвзаргæйæ бацамонын хъæуы, 

хуымæтæг хъуыдыйæдтæ цавæр бæттæгтæй баст сты, уый.
5. Алы хуымæтæг хъуыдыйад дæр равзарын хицæнæй (иувæрсыг, 

дывæрсыг, бæлвырдцæсгомон, æнæцæсгомон, æххæст, æнæххæст, æмхуызон 
уæнгтимæ…).

42-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. 
Иу хъуыдыйад равзарут схемæмæ гæсгæ.
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Х у ы з æ г : Йæ фыд Зурапп кæддæр уыд хорз цуанон, фæлæ ныр зæрондæй 
йæ хъару асаст.

1) Бæттæгимæ
2) Бабæтгæвазыгджын
3) Йæ фыд Зурапп кæддæр уыд хорз цуанон. Ныр зæрондæй йæ хъару асаст
4) Бæттæг фæлæ
5) Дывæрсыг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ

1. Бон цæуы æмæ фарн йемæ хæссы. (Æмб.) 2. Уалдзæг уызыны галтæрæн 
уистæм рарвыстой æмæ фæззæджы мæкъуылафон æрыздæхт. (Æмб.) 3. Рæсугъд мит 
дæр у фæлæ дзы къæхтæ сийынц. (Æмб.) 4. Чидæр куырæйттæ марзта иннæ та йæ 
фæдыл ссадгур згъордта. (Æмб.)

43-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Хицæнæй рафыссут бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) дихон бæттæгтимæ; 2) ныхмæвæрды бæттæгтимæ; 3) 
иугæнæг бæттæгтимæ. Сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æмæ сæ бамбарын кæнут.

1. Уарын тынгæй-тынгдæр кодта æмæ адæм аууонмæ сæхи байстой. 2. 
Мит дæр рауарыд фæззыгон куыстытæ дæр ахицæн сты. 3. Æрттывта нæууыл 
йæ туг æртахгай æмæ дзы надта йæ тынтæ буц хур. (Ниг.) 4. Фæлæ ныр 
æнæнхъæлæджы Хъазыбеджы хохы цъупмæ нымдзаст и уый рæсугъддзинадæй 
дисы бацыд æмæ йæ сæры февзæрдысты ног хъуыдытæ. (Тугъ. Б.) 5. Хабар 
радзурын хъæуы хицауадæн, кæннод æй нал ныууадздзæн. (М. Д.) 6. Куы дард 
æлдаратæм лæбурын куы та мæм хъæды смуды сырд. (Ниг.)

Рæстæг дугъон бæхæй хъауджыдæр нæу: нæ уавæртæм кæсы, нæ йæ 
цин æндавы, нæ йæм маст хъары. 

                                                            Айларты Измаил

9-æм урок
Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад

Ирыстоны æрдз

44-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Рафыссут вазыг-
джын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут сæ хуызтæ. Иу дзы равзарут вазыгджын хъуы-
дыйад æвзарыны схемæмæ гæсгæ.

Хæхтæ, æвæдза, цæрынæй-хæрынмæ цас диссæгтæ федтат! Æрдз уын æвзаг 
нæ радта, æмæ уайсадæг чындзытау æфсæрмдзастæй лæуут. Куыд æвæллайгæ, 
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куыд домбай стут! Сымахæн нæ фыдæлты зæрдæтæ 
уæ хуылфы баззадысты, æмæ сæ зынг нæ хуыс-
сы, худын æмæ кæуын дæр гъе уымæн зонут. Уый 
бæрæг вæййы уе ’рттывд æмæ уæ цæссыгтæй. Уæ, 
кæддæр хъайтар адæм чи уыд, уыцы Иры хæхтæ! 
Цалынмæ дæларм-уæларм хæцгæйæ цæрат, уæдмæ 
уын басæттæн нæй. Æз уæ хорз æмбарын. Сымахæн цæстысындз у, уæ быны 
хъæндилау чи хила, уæ цъуппæй ракæсынмæ чи нæ тырна, уый. Æз уæ хорз 
æмбарын, бæсты æнусон уырдыгыстджытæ! Мæ ныййарджытæм тындзæгау та 
уæм тындзын…

Мыртазты Барис

Дзуапп раттут фæрстытæн.
 Цæуыл цæуы ныхас тексты?
 Куыд æмбарут хъуыдыйæдтæ: «Сымахæн нæ фыдæлты зæрдæтæ уæ хуылфы базза-

дысты… .», «Уæ, кæддæр хъайтар адæм чи уыд, уыцы Иры хæхтæ!»
 Цавæр таурæгъ зонут хæхты фæзынды тыххæй?
 Чи у сæ «цæстысындз» хæхтæн?
 Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды. Ссарут уыцы бынат æмæ йæ бакæсут.

45-æм фæлтæрæн. Рафыссут 44-æм фæлтæрæнæй:
1) хъуыдыйад бавæргæ дзырдимæ.
2) хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ, бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд; 
3) хъæрон хъуыдыйæдтæ; цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц?
Фæстаг хъуыдыйадæй саразут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад бæттæг æмæ-йы руа- 

джы. Равзарут æй схемæмæ гæсгæ.

46-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Сбæрæг 
кæнут бæттæгты хуыз бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдты. Бахахх кæнут фæсæвæрдты 
бын.

1. Æви...айды дуар байгом, æмæ рынчыны цурмæ тагъдгомау æрбацыд йæ 
астæу...аг фырт Бабе. (Æ. И.) 2. Бæлæсты æхсæнæй зындысты хæдзæр...ы сæртæ, 
горæты астæуæй фидарау урс дардта бæрзонд аргъуан. (Г. Ц.) 3. Хуры цалх та 
ны...тылди хæхты фæстæмæ, æмæ æрталынг ис. (Дз. Т.) 4. Иу сæрдыгон бон 
Хъуыдинæйы бинонтæ æмбырдæй ба...тысты сæ дза...джын фынджы уæлхъус. (Ц. М.)
5. Араст и Сослан бæрзонд хохы сæрмæ. (Н. к.) 6. Горæты фæзы, æф- 
сæд...онтæм кæдæм фæсидынц, уыцы урс хæдзары комко...мæ сид...онтæ лæу...ынц 
къордæй. (Тугъ. Б.) 7. Бæрзонд нæудзар къуылдымы рæбын, фыдуаг чысыл 
цæугæдоны былыл ныт...ыгуыр сты нудæс хæдзары. (Дз. К.) 8. Мит мит у, фæлæ 
уый дæр къæхты бын ко...мæ нæ кæсы, нæ комы с...æндын. (Г. А.)

Дзырдуат:
дæларм-уæларм хæцын
цæстысындз
уырдыгыстæг
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мæнтæг – монт

47-æм фæлтæрæн. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй бæттæг «æмæ»-йы руаджы саразут ды-
гай хъуыдыйæдтæ: фыццаг бæттæг æмæ æмхуызон уæнгтæ куыд бæтта, стæй та 
− бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад аразæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ. Равзарут иу 
бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад схемæмæ гæсгæ.

Хуызæг: Хæхты ’рдыгæй фæлмæн уддзæф хæссы æмæ уалдзыгон ныфс 
æфтауы адæмы уæнгтыл. Хæхты ’рдыгæй фæлмæн уддзæф хæссы, æмæ бæстæ йæ 
мидбылты худы.

1. Хъæды къох иууылдæр цъæх адардта. 2. Къалиутыл æвзонг сыфтæртæ 
фæзынд. 3. Бæлæстæ райгонд сты сæ уалдзыгон фæлыстæй. 4. Уалдзæджы æрцыд 
дидинæгæй тагъддæр ничи банкъары. 5. Мæнтæджы сыф æртыдтон. 6. Хъæугæрон 
рæзы бæрзонд бæлас. 7. Къæвда нæм цыди рагъы сæрты. 8. Бæстæ нытталынг ис.

Мах арæх нæхимæ ссарæм, иннæтæ махæй цы æмбæхсынц, уый, æмæ 
иннæтæм ссарæм, нæхимæ фенын нæ цы нæ фæнды, уый.

       Вовенарг, францаг философ

48-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ, бамбарын 
сæ кæнут. Цавæр бæттæгтæй баст сты вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ? Равзарут иу 
вазыгджын хъуыдыйад схемæмæ гæсгæ.

1. Хæхтыл мит рауарыд æмæ фæуазал. 2. Тæрккъæвда фæци æмæ хуры 
тынтæ ныррухс кодтой бæлæсты цъуппытæ. 3. Рагон нæртон лæгау зарын куы 
зонин арвмæ куы хъуысид мæ фæндыры хъазт. (Къ.) 4. Скъолайæ хъæумæ дард 
фæндаг нæу фæлæ дзы иу ран ададжы къададоны сæрты бахизын хъæуы. (Б. Г.) 
5. Лæгтæ-иу цыдысты дзæбидырдзуаны устытæ та кодтой хæдзары куыст. 6. Æгас 
ком æрæмбæрзы рухсдзыд цъæх мигъ цагъд къуымбилау æмæ дзы фæзынынц 
цыргътигъджын хæхтæ.  

49-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) иугæнæг бæттæгтимæ, 
2) ныхмæвæрды бæттæгтимæ, 3) дихон бæттæгтимæ. Хъуыдыйады сæйраг уæнгты 
бын бахахх кæнут.

1. Ног æмбал ссарын хорз у, фæлæ зæронды дæр рох кæнын нæ хъæуы. (Æмб.) 
2. Æгуыстæй чи цæры, уый искæй фæллой хæры. (Æмб.) 3. Хур йæ был сдардта 
цыргъсæр хæхты фæсте, æмæ сырх арт суагъта Хъазыбеджы хох. (Дз. Т.) 4. Куы-иу 
хур ракаст, куы та-иу дзæбæх ставд æртахæй рауарыд. (Б. Т.) 5. Иу дзы райгуыр-
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дис фыццаг кæркуасæнты, иннæ та райгуырдис дыккаг кæркуасæнты, Бонвæрноны 
скастмæ. (Н. к.) 6. Кæрты уазджытæ амбырд сты Бибойыл, æмæ гыццыл лæг сæ 
астæуæй нал зынд. (Дз. К.) 7. Йе мидæмæ рахиз, йе та мæн ауадз æддæмæ.

50-æм фæлтæрæн. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ.

Хуызæг: Адæймаг чиныгдонмæ цæуы чингуытæ кæсынмæ. − Адæймаг 
чиныгдонмæ цæуы, цæмæй чингуытæ кæса, уый тыххæй.

1. Адæм денджызмæ цæуынц улæфынмæ. 2. Лæг æмæ ус бацæттæ кодтой дзау-
мæттæ хъыбыл æфснайынмæ. (К. А.) 3. Бынтон æнкъардæй та мæгуыр лæппу ауад 
æд къæбæр фыстæ скъæрынмæ. (Къос. С.) 4. Сывæллæттæ ацыдысты быдырмæ 
дидинджытæ тонынмæ. 5. Мæргътæ бон-изæрмæ цуан кæнынц сæ лæппынтæ баф-
садыны тыххæй. 6. Таймураз асин сæвæрдта цармæ сбырынæн. 7. Уавæр домд-
та хъуыддагыл хорз ахъуыды кæнын. 8. Хъæдмæ ацыдтæн мæргъты зарджытæм 
байхъусынмæ.

*51-аг фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ Ирыстоны 
æрдзы тыххæй, спайда кæнут иугæнæг, ныхмæвæрды æмæ дихон бæттæгтæй. 

52-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ сæвæрут, сбæрæг 
кæнут сæ хуыз. Иу хъуыдыйад равзарут схемæмæ гæсгæ.

1. Лæг тыхæй æнцон абырсæн у фæлæ зондæй зын абырсæн у. (Æмб.) 2. Ничи 
нæм уарзы тызмæг æввонгхор зымæджы фæлæ уый уæддæр йæ цыд кæны. (Дз. К.)
3. Цæугæ æмæ дæ фæллад суадз æз ардыгæй нæхимæ мæхæдæг ацæудзынæн. (Т. А.)
4. Йæ сæнтсау сæрыхъуынтæ фыццагау уырынгтæ бадтысты сау цæстытæ дæр ма 
фыццагау æрттывтой. (К. А.) 5. Уаргæ бон уыди æмæ  æмбæрзт файтон Ванойы 
рестораны дуармæ хæстæг-хæстæг бацыди. (К. А.) 6. Рагæй бæллыдысты искуы 
хибарæй фембæлынмæ фæлæ сын фадат никуы фæцис. (Дз. К.)

Хъæбатыр суæвынæн иу уысм фаг у, фæлæ аккаг адæймаг суæвынæн 
æнæмæнг хъæуы æнæхъæн цард. 

Поль Брюла, францаг фыссæг
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10-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад. 

Сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ
Афæлгæст афæдзы афонтыл. Фæззæг

53-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут, цæмæй хицæн кæнынц 
кæрæдзийæ. Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут хуымæтæг 
хъуыдыйæдты бастдзинад: æмсæр сты æви дзы иу иннæйы æмбарын кæны. 

1. Алыхуызон дидинджытæн сæ адджын тæф фындзы-
хуынчъытæ рæвдауы, æмæ адæймагæн йæ зæрдæ хъæлдзæг 
кæны. (Епх. Т.) 2. Боны хъарм куыд тынгдæр æндавы, 
афтæ халас тайы. (Дз. К.) 3. Цыма боны ралæудыл цин 
кодтой, уыйау сæ цъæхснаг зарæг хъуысти мæргътæн.
4. Хур аныгуылди, фæлæ ма йæ тынтæ хъазыдысты райдзаст 
арвыл. 5. Дыргъдæттæй цъыбар-цъыбур кодтой, ног чи 
æртахт дард хуссайраг бæстæтæй, уыцы мæргътæ. 6. Мит 
арф ныууарыд, æмæ бæстæ урс-урсид фестад. 7. Фыййаг-
иу куы райста æмæ-иу куы араст и фæндаг-фæндаг йе 
’мбæлттимæ йæ кæрцы бызгъуыры мидæг, йæ рагон къогъодзиты, уæд-иу æм 
хъуыддаг афтæ каст, цыма стыр царды хорзы бахаудта, уыйау. (Г. Ц.) 

1) Зæгъут, афæдзы афонтæй кæцытæ æвдыст цæуынц? 

Домгæвазыгджын хъуыдыйад у, йæ хæйттæ домгæ бастдзинады 
бæттæгтæ кæнæ бæттæг дзырдтæй баст кæмæн вæййынц, ахæм вазыг-
джын хъуыдыйад.

Домгæвазыгджын хъуыдыйады иу хай иннæйы дæлбар кæны. Дæлбар 
хай хуыйны уæлæмхæст, дæлбар æй цы хай кæны, уый та – сæйраг.

Уæлæмхæст хай æмбарын кæны хайæн йæ иу дзырд, кæнæ йе ’ппæт 
хъуыды: 1. Кусгæ цыма æвзæр нæ кæны, афтæ зыны. (М. Д.) (Сæйраг 
хай – афтæ зыны, уæлæмхæст хай – кусгæ цыма æвзæр нæ кæны; 
уæлæмхæст хай сæйраг хайы æмбарын кæны иунæг дзырд – афтæ.)

тынг – хъæбæр    ныгуылæн – нигулæн
къогъодзи – æркъе   дыргъцæхæрадон – рæзбун

Дзырдуат:
цъæхснаг зарæг
арæн
сагъæс
дзыгуыр
парахат
халас
пæлæз
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2. Махæн нæ ныхас хъуамæ уа цыбыр æмæ æргом, уымæн æмæ кæрæдзи 
абон нæ базыдтам. (Епх. Т.) (Сæйраг хай – махæн нæ ныхас хъуамæ уа 
цыбыр æмæ æргом, уæлæмхæст хай – уымæн æмæ кæрæдзи абон нæ 
базыдтам; уæлæмхæст хай æмбарын кæны æппæт сæйраг хайы, уым 
цæуыл дзырдæуы, уымæн йе ’фсон.) 

54-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Баца-
монут дзы сæйраг æмæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.

Фæззæджы райдайæн

Диссаг у, æвæдза, ацафон æрдз. Сæрд фæвæййы, фæлæ 
фæззæг нæма райдайы. Фæззæг райдайы, фæлæ сæрд нæма 
фæвæййы. Кæм сæрд фæззæджы арæнæй бахизы, кæм та фæззæг-
сæрды арæнæй.

Фæззæджы райдайæны ахæм хур бонтæ скæны, æмæ афтæ 
фæкæсы, цыма сæрд фæстæмæ ралæууыд. Уыцы рæстæг адæймаджы цæст æрхæцы 
зæрватыччыты дзыгуыртыл. Кæм ныллæджыты бирæгæйттæй фæцæйтæхынц, кæм 
телефоны телтыл нæртон куывды рабадынц, дæргъæй – дæгъмæ хæлттæ саразынц; 
кæм та быдыры сæрмæ сæхи бæрзонд сисынц.  

Иуафон боныхъæд аивы. Цасдæр хуры цæст нал разыны. Стæй та, æнхъæл 
куынæуал вæййæм, уæд мигътæ арвæй асырдæуы. Хурзæрин та фыццагау сæрттивы. 
Æрмæст зæрватыччытæ никæцæйуал разынынц. Æнхъæлмæ ма сæм бæргæ фæкæ-
сæм, кæд ма фæзыниккой, зæгъгæ, фæлæ сæ цъыбыртт дæр никæцæйуал райхъуысы.

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Зæгъут, цæимæ бæтты фыссæг фæззæджы райдайæн. 
 Сымах та цæимæ бæттут фæззæджы райдайæн?
 Бæрæггонд дзырдтæ баивут синонимтæй.

2) Текстæй рафыссут зынæмбарæн дзырдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуæг. 
3) Рафыссут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут бæттæгты хуыз. Зæгъут, 

цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ бабæтгæвазыгджын æмæ домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

55-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
фæззæджы тыххæй. Спайда кæнут бæттæгтæй: куы, кæд, цæмæй, æмæ, уымæн æмæ, куы, …

56-æм фæлтæрæн. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты сбæрæг кæнут сæйраг æмæ 
уæлæмхæст хæйтæ.

1. Фæндаггонтæ тындзыдтой размæ, кæд сæ дымгæ хъыгдардта, уæддæр.  
2. Куыддæр ын йæ бæрзæйыл бæндæн баппæрстой, афтæ кæцæйдæр фæзынд 
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сæхи хъæуккаг прапорщик. (М. Д.) 3. Мукара дæр йæ кард хохы рæбын ныссагъ-
та, афтæмæй йæхæдæг хохы сæрмæ ссыди. (Н. К.) 4. Æхсæвиуат кæм æркодтаид, 
иу ахæм зонгæ не скодта йæхицæн Челе. (Æ. И.) 5. Скъолайы бæстæзонæн музей 
куы гом кодтой, раст уыцы бон сæ хъæумæ æнæнхъæлæджы ссыди æрыгон 
уацхæссæг лæппу. (Ц. А.) 6. Фæлæ Сослан йæ тызмæг ныхмæлæууæгæй нæ 
фæтарст, уымæй размæ куыд никæмæй фæтарст, афтæ. (Дз. М.)

11-æм урок
Бæттæгтæ æмæ бæттæг 

дзырдтæ домгæвазыгджын хъуыдыйады
Фæззæг

57-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæнут сæ хъуыды. 
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ рафыссут. Бацамонут дзы сæйраг æмæ уæлæмхæст 
хæйттæ. Бæттæгты бын бахахх кæнут. 

1. Фæззæг цы бафснайай, уый зымæг бахæрдзынæ. 2. Фæззæг цы банай кæнай, 
уый зымæг æрысдзынæ. 3. Азы хъæд нæ фæбæззыд, уæд куысты бæркад нæй.
4. Фæззæг саузым бирæ хæссы, уæд Бонвæрнон уæлæуæзты цæуы. 5. Фæззыгон 
зæрдæ буц у. 6. Фæззæг къутæры бын дæр афтид нæ вæййы. 

Домгæвазыгджын хъуыдыйады уæлæмхæст хæйттæ сæйраг хаимæ 
баст вæййынц домгæбастдзинады бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты руа- 
джы.

Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ вæййынц уæлæмхæст хайы. Уыдон 
кæрæдзийæ хицæн кæнæн ис сæ нысаниуæгмæ гæсгæ.

Бæттæгтæ (куы, кæд, цæмæй, æмæ, куыддæр, уымæн æмæ, уый 
тыххæй æмæ…) хъуыдыйады уæнг нæ вæййынц; фарст раттæн сæм 
нæ вæййы, уыдон æрмæст фæбæттынц уæлæмхæст хъуыдыйад сæйраг 
хъуыдыйадимæ: Куыстæй зæрдæ куы райа, уæд лæг нæ фæллайы. (Æмб.) 
Кæд цæфæй нæ мæлыс, уæд дын уый та рæхуыст. (Æмб.)

Бæттæг дзырдтæ сты сæрмагонд ныхасы хæйттæ: номивджытæ 
(чи, цы, кæцы, цæмæй æ. æнд.) æмæ номивæгон фæрсдзырдтæ (кæм, куыд, 
кæцæй, кæд, кæдæм æ. æнд.). Уыдон бæрæг кæнынц предмет, æууæл, фадат, 
уымæ гæсгæ хъуыдыйæдты вæййынц сæйраг æмæ фæрссаг уæнгты ролы: 
Рагæй кæмæ бæллыдтæн, уый мæ хай фæци. (Æ. Ц.) Хъæубæстæй цæуынмæ 
чи у, уый цæугæ æрбакæнæд. (Æ. Ц.) 
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Домгæвазыгджын хъуыдыйады сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ баст 
вæййынц амад бæттæгтæй дæр: куы – уæддæр, кæд – уæддæр, кæм – уым.

Куы, уæд, кæм æвæрд вæййынц домгæвазыгджын хъуы- 
дыйады уæлæмхæст хайы, уæддæр æмæ уым та – сæйраджы. Кæд хъазты 
æгъдау нæ амыдта, уæддæр æд хотыхтæ бабадт йæ нарæгастæу дугъо-
ныл. (Хъ. А.) Нырмæ кæм ницы самал кодтой, уым ма афтæ тагъд цы 
ацараздзысты? (Дз. К.)

58-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ зæгъут, кæцы скъуыддзаджы æвдыст цæуы 
æрæгвæззæг? Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут сæйраг хæйтты 
бын. Бацамонут уæлæмхæст æмæ сæйраг хæйтты бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ. Бам-
барын кæнут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ.

1. Ралæууыд фæззæг. Быдыртæ фæбур сты. Хъæды бæлæсты сыфтæртæ 
алыхуызонæй сæрттывтой. Арв ма сæрдыгон арвау уыдис сыгъдæг, фæлæ ныр 
фæфæлурсдæр. Хур ма касти дардæй, фæлæ куыд фæтавы, афтæ нал тавта.

Ахæм рæстæджы уæлдай æнæнцой вæййынц, хуссармæ чи фæтæхы, уыцы 
мæргътæ. Уыдонæн даргъ æмæ зын у сæ балц. Цы рæдыдтытæ, цы бæллæхтæ сыл 
нæ сæмбæлы фæндагыл! Æмæ бынатæй чи атæхы, уыдон се ’ппæт нæ фæхæццæ 
вæййынц хъарм бæстæтæм. (Мамсыраты Дæбе).

2. Хуры тынтæ сæ фæлмæндзинад зæххыл æнæвгъауæй тауынц. Уый та 
фæззæджы ахорæнтæн æвдадзы хосæй уæлдай нæу. Алчидæр дзы йæ хуыз скалдта. 
Уæлдай диссагдæр у хъæд. Бæлæстыл ма цы сыфтæ баззад, уыдон кæд сæхи цыфæнды 
хъæддых дарынц, уæддæр бирæйы фаг нал сты… (Дзасохты Музафер).

3. Æртæ боны размæ астымыл хъуызæгау æрбацыд хъуынтъыз фæззыгон мигъ. 
Нал сыстад уæдæй нырмæ хъæуæй. Нал бахус сты хæдзæртты æмбæрзæн дуртæ, 
фæндаджы фæйнæ фæрсты гæзæмæ чи фæбур, уыцы кæрдæг. Æрмæст дыккаг изæр 
уазал сæлфынæг ракодта, фæндæгты рыг æрхоста, æмæ та фæстæмæ нытталынг… 
(Цæгæраты Максим).

*Скъуыддзæгтæй иуæн æрхъуыды кæнут кæрон, домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй 
пайдагæнгæйæ.

*Дзырд сæлфынæг ракæнут мырон-дамгъон æвзæрст. 
*Бæрæггонд дзырдтæ равзарут сæ арæзтмæ гæсгæ.

59-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: фыццаг бабæтгæвазыгджын, 
стæй – домгæвазыгджын. Сбæрæг кæнут, цæй руаджы баст сты уæлæмхæст хæйттæ 
сæйраг хаимæ.

1. Уалдзæг ралæууыди, æмæ мæргътæ хъарм бæстæтæй тæхын байдыдтой. 2. 
Уалынмæ къæвда йæ уарынæй банцад, æмæ бон дæр фæрухс. 3. Хуры цæст нæма зын-
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дис, фæлæ скæсæнырдыгæй арвы кæрæттæ сырх-сырхид æрттывтой хуры тынтæй. 
4. Æз зонын, куыд хъазы ныр уалдзыгон дымгæ, куыд зарынц ныр дæттæ нæ арф 
æрхыты. (Г. Ц.) 5. Бæрæг уыди, дымгæ дæр сæ радав-бадав куыд кодта, куыд сæ-иу 
фæмынæг кодта рæстæггай, уый. (Б. Г.) 6. Фæлæ йæ къухы стæхын нæма бафтыд, 
афтæ йыл гæды йæхи ныццавта. 

60-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ хуыз. Фæнысан кæнут баст- 
дзинады фæрæзтæ се ’хсæн: бæттæгтæ сты æви бæттæг дзырдтæ.

1. Мæ дынджыр мыггаг кæм сты, уырдæм – мæ фæндаг. (Бедж. Ч.) 2. Цæмæй 
дзы хистæр раппæла, кæстæр йæ уд æдзухдæр ууыл хъуамæ хъара. (П. Г.) 3. Цæмæй 
тарст, уымæй фервæзти. (Цыр. М.) 4. Кæд мын рæстæг фæуа, уæд суайдзынæн. (П. 
Г.) 5. Кусгæ цыма æвзæр нæ кæны, афтæ зыны. (М. Д.) 6. Уынын, лæппу, куыд дард 
ацыдтæ, уый. (П. Г.)

12-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйады уæлæмхæст хайы бынат.  

Æрхæцæн нысæнттæ домгæвазыгджын хъуыдыйады
Зымæг 

61-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйтты 
бынат. 

1. Раст цыппурсы рæстæг куы уыд, уæд мит ныууарыд. 
(Г. Ц.) 2. Лæзгъæры-иу мит уырдыгмæ куы лæбырыд, уæд-иу 
уый уалдзæджы нысан уыд. (К. А.) 3. Куы скæсын æдæрсгæ 
нæ урссæр къæдзæхтæм, уæд мæ зæрдæ ныррухс вæййы сæ 
уындæй. 4. Тархуыз мигътæ сæхи дæлиау куы æруагътой комы 
сæрмæ, уæд мит тъыфылæй уарын райдыдта. 5. Кæд хæххон 
дæттæ скодтой сæ ихын хæдæттæ, уæддæр ма сæ уынæр гæзæмæ 
хъуысти бæзджын ихы бынæй. (Бер. А.) 6. Зымæгон бон цыбыр у, уый тыххæй æмæ 
хур раджы аныгуылы. 7. Дон куыд сыр-сыр кодта, уый хъуыстис дардмæ. (А. Т.) 8. 
Уый уыдис стыр хъæд, цъымаратæй бацæуæн кæмæ нæ уыди, ахæм хъæд. (Ф. Къ.)  

Домгæвазыгджын хъуыдыйады уæлæмхæст хай арæхдæр фæлæууы 
сæйраг хъуыдыйадæн йæ разæй. Чи цы агуры, уый ссары. (Æмб.) Цыма 
йæм кæцæйдæр ныфсы хур æрбакасти, уыйау айста йæ зæрдæмæ ацы 
ныхæстæ Марине. (Г. Ц.)

Дзырдуат:
лæзгъæр
æдæрсгæ
æввонгхор
къуылдым
адагæй
æфцæг
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Уæлæмхæст хай фæлæууы сæйраг хайæн йæ астæу дæр: Бирæгъ 
дæр, йæ тæнтæй рухс кæмæн цæуы, уымæ хъавы. (Æмб.) Арæх ацы 
уавæры сæйраг хай уæлæмхæст хайы фæстæ фæлæууы æрмæстдæр 
æмбарынгæнæн дзырд: Æнусон цъититыл цæрджытæ æмæ сау айнæгыл 
дугъы уайджытæ нæма зыдтой, цы фыдбылыз сæм фæцæйхæццæ код-
та, уый. (Къ.)

Стæмдæр хатт уæлæмхæст хай фæлæууы сæйраг хайæн йæ 
фæстæ: Амондджын уый вæййы, æнæниз æмæ æвæсмонæй чи фæцæры. 
(Æмб.)

Уæлæмхæст хай сæйраг хъуыдыйадæй хицæн кæнын хъæуы 
къæдзыгтæй йæ разæй, йæ астæу, йе йæ фæстæ куы уа, уæд: 1. Дæ 
фыдæн цы фæуай, дæ фырт дæр дын уый фæуыдзæн. (Æмб.) 2. Бæрæг 
уыд, рухс хъæуæй кæй цæуы, уый. (М. Д.) 3. Фæци-иу ахæм бæлццæттæ, 
кæцытæ-иу Тазырæтæн æргомæй загътой сæ хъуыдытæ. (К. А.) 

62-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнттæ сæвæрут. Сбæрæг кæнут 
уæлæмхæст хæйтты бынат. Зæгъут, цæй руаджы баст сты сæйраг æмæ уæлæмхæст 
хæйттæ, уый.

1. Кæд хъазты æгъдау нæ амыдта уæддæр æд хотыхтæ бабадт йæ нарæгастæу 
дугъоныл. (Хъ. А.) 2. Нырмæ кæм ницы самал кодтой уым ма афтæ тагъд цы аца-
раздзысты? (Дз. К.) 3. Амынд кæй хъусы бахызтаид ахæм гуырд нæ уыди Куыдзан. 
(Бедж. Ч.) 4. Цоламæ хардзау æркастис йæ лæппуйæн кæй бауайдзæф кодта æмæ 
йын йæ зæрдæмæ æнкъарддзинад кæй бауагъта уый. (Б. Т.) 5. Цалынмæ мæ цæст 
æрттива уæдмæ дын цырагъдар уыдзынæн. (Хъ. А.) 6. Лæг цы нæ базона ахæмæй 
та цы ис? (М. Д.) 7. Хъыг мын уый у æмæ рæстдзинад нæй. (К. А.) 8. Зæгъ-ма цы 
дзы ис? (К. А.) 9. Йæ кад дзы кæмæн хауы уый ацæуæд фæдис æмæ хæцæд. (П. Г.)

63-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты бацамонут уæлæмхæст хæйтты бынат æмæ сæм 
раттут фæрстытæ. Зæгъут, цавæр бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты руаджы баст 
цæуынц вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ.

1. Адæмы зæрдæмæ чи нæ цæуы, уый ма кæн. (Æмб.) 2. Бирæгъ зыд кæй кæны, 
чидæрид зоны. (Къ.) 3. Йæ сæрибар чи нæ рох кæны, уымæн кæнын арфæ. (Б. Е.) 
4. Хазби раарфæ кодта, цæмæй иннæ кæмтты дæр ахæм фæсивæд уа. 5. Гал кæмæ нæ 
вæййы, уый йæ уæныджы дæр баифтындзы. (Æмб.)

64-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Вазыгджын хъуыдыйæдтæн бæрæг кæнут сæ хуыз. 
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты бацамонут уæлæмхæст хæйттæ, фæрстытæ сæм рат-
тут.

Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 3
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Зымæг

Зымæг ис йæ тæккæ карзы. Цымæ нæм зымæджы æввонгхор цæмæн хо-
нынц? Адæймагæн бирæ змæлæнты фадат кæй нал вæййы, уый тыххæй? Арф мит 
бамбæрзта хæхтæ, кæмттæ æмæ къуылдымтæ. Сæрдыгон та? Зæхмæ акæс: алкæм 
дæр – æндæр æмæ æндæрхуызон. Ныр та? Къуылдымæй, æрхæй, адагæй, къуыпп 
æмæ дзыхъхъæй æмхуызон урс дарынц. Къæдзæхтæй мит кæуыл нæ хæцы, уыдон 
сæрды бонты цъæхæй фæзынынц. Уыцы бынæттæ ныр урс миты астæуæй сау да-
рынц.

Æмбисбонмæ арвы цъæхæй ницыуал зынд. Мигъ æрбадт хæхтыл, æфцæг 
та аныгъуылд йæ уазал хъæццулы бын. Стæй дымгæ дæр райдыдта йе ’нкъард 
зарæг. Дзаххо катай кæны. Уæле дымын куы райдайы, уæд æфцæгæн йæхи сæрыл 
та стыр тымыгъ вæййы. Стыр мæт æмæ катайы бацыд лæг. Цыма уадтымыгъ 
æвиппайды фенцаинаг у, уыйау Дзаххо куы хæдзармæ бауайы, куы та рагæпп ласы 
æддæмæ, талынг арвы кæрæттыл йæ цæст ахæссы.

Дзесты Куыдзæгмæ гæсгæ

1) Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

*2) Равзарут дзырдтæ æввонгхор, уадтымыгъ дзырды хæйттæм гæсгæ. 

*65-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ, бамбарын сын кæнут сæ мидис. Рафыссут 
мивдисджытæ æмæ сын бацамонут сæ цæсгом, нымæц, хуыз, афон, здæхæн. 

Х у ы з æ г :  Зайы – 3-аг цæсгом, иу. нымæц, æнæххæст хуыз, нырыккон афон, 
æргомон здæхæн.

1. Бæлас уидагыл зайы.
2. Сабыр род дыууæ мады дæйы.
3. Хуры разæй дæр лæг йæ сыхаджы фены.

66-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут зымæджы тыххæй авд домгæ-
вазыгджын хъуыдыйады (спайда кæнут бæттæгтæй: кæй, цæмæй, кæд, … , стæй бæт-
тæг дзырдтæй кæй,  кæд, цæмæй, …). Æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамбарын кæнут.

Х у ы з æ г :  Арф мит куы рауарыд, уæд мах дзоныгътæй хъазынмæ ацыдыстæм.

Адæмæн сæ хъысмæт сæхицæй аразгæ у, фыдбылызæй та сæ 
фервæзын кæндзæн æрмæстдæр сæ иудзинад. 

Епхиты Тæтæри
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13-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйады уæлæмхæст хæйтты хуызтæ

Уалдзæг

67-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

Райхъал ис уалдзæг йæ тарф фынтæй,
Бахудт чындздзон чызгау сæрвæттæм,
Бабаста арвы рон авд тынæй,
Айтыгъта фæзтыл йæ сæрбæттæн.

                   Айларты Чермен 

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Кæимæ бары поэт уалдзæг?

«Авд тыны» цы хоны?
 Цавæр «сæрбæттæн» ис уалдзæгæн?

2) Саразут æмæ ныффыссут домгæвазыгджын хъуыдыйад фыццаг дыууæ рæнхъæй 
ныхмæвæрды бæттæг куы – уæд та-йы руаджы.

68-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ, бирæстъæлфыгты бæсты хъæугæ 
мивдисджытæ фысгæйæ. Бакæсут сæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис. Зæгъут, 
уæлæмхæст хæйттæ сæйраг хæйтты цавæр уæнгтæ æмбарын кæнынц æмæ цавæр 
фæрстытæн дзуапп дæттынц, уый.

1. Бас кæй басудзы, уый доныл дæр … . 2. Гæдыйы фæндæй куы нæ ах-
сай, уæд … . 3. Дæлæ-уæлæ чи кæны, уый йæхицæй … . 4. Дæхи базонын дæ куы 
фæнда, уæд адæмы … . 5. Худинагæй куы тæрсай, уæд дыл … . 6. Мæлдзыгыл ахæм 
уаргъ…, йæ астæу куыд нæ асæтта.

М и в д и с д ж ы т æ :  сæвæр, тонгæ кæны, не ’рцæудзæн, бафæрс, фу кæны, 
хынджылæг кæны.  

Уæлæмхæст хæйттæ сæйраг хайы цы уæнг æмбарын кæной 
æмæ цы хъуыды æвдисой, уымæ гæсгæ дих кæнынц æртæ къордыл: 
æмбарынгæнæн, бæрæггæнæн æмæ фадатон уæлæмхæст хæйттыл. 

Æмбарынгæнæн уæлæмхæст хай: Цыма хъæддзау куыстæй 

бафæлмæцыди æмæ фæллад уадзыны фæнд скодта, уыйау Хъæвдын оба- 
уыл æрбадти. (К. А.) 

Дзырдуат:
сатæг
сæумæцъæх
мæр
раздзог
нывæфтыд
уадымс
сасчыты мыггаг

цæйау?
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Бæрæггæнæны уæлæмхæст хай: Æз кæм нæ уыдтæн, ахæм бæстæ 
нал баззад. (К. А.)

Фадатон уæлæмхæст хай: Доди кæм ныллæууыд, уым бадгæйæ баз-
зад. (Дз. К.)

69-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн, сбæрæг кæнут 
сæ сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ. 

Уалдзыгон нывтæ

Уалдзæг. Сатæг райсом. Цъиутæ кæрæдзийæн сæ зарджытæ акæнынц 
сæумæцъæхæй æмæ боны хъармы сæхицæн хæдзардзинхуызæй аразынц ахстæттæ. 
Фæлмæн зæхх, цыма йæхимæ сиды адæймагмæ, уыйау зыны. Адæймагæн 
йæхицæн дæр æхсызгон у, уалдзыгон хæмпус мæры йæ къухтæ куы атъыссы, 
уæд. Зæхх ма сау у, фæлæ йыл сæрды цы хортæ, цы дыргътæ, цы дидинæгджын 
уыгæрдæнтæ фæзындзæн, уыдон цæстытыл рагацау ауайынц. 

Йæхимæ дæр æмæ йе ’мбæлттæй дæр бирæтæм куыд фæкаст, афтæмæй Додор 
иннæтæй фылдæр уарзта уалдзæг. Афтæ та йæм уымæн каст, æмæ скъолайы 
кæрты бæлæстæ æмæ дидинджытæ сагътаиккой, цъæх быдыртæм тезгъо кæнынмæ 
цыдаиккой, уæддæр Додор сæ раздзог æмæ сæ амидингæнæг уыдис. Фæлæ уый 
раджы уыд. Уæд Додорыл цыппæрдæс азы цыдис, ныр та йыл цыппæрдæс æмæ 
ссæдз азы цæуы. Стæй уæд хæрзконд, хъæлдзæг, цъæхдзаст лæппу уыди. 

Мамсыраты Дæбе

1) Дзырдтæ хæдзардзинхуызæй, банцад-æн бамбарын кæнут сæ нысаниуджытæ.  

*70-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ бакæсут. Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут æмæ 
алы дзырд дæр ныхасы хæйттæм гæсгæ равзарут. Дзырд уæлвæзтæ равзарут дзырды 
хæйттæм гæсгæ.

Уыди уалдзæджы тынг. Ног цъæх хъулон дарæсæй сфæлыстой сæхи Иры 
быдыртæ. Хур алы хъулон тынтæ æрдардта кæрдæджытыл, бæлæстыл, хохы 
уæлвæзтыл, хъæдтыл. Æхситт æмæ къуыззитт кодтой кæрæдзимæ алы маргъ æмæ 
сасчыты мыггаг. Ленк кодтой алыхуызон гæлæбутæ хъарм уæлдæфы.

Барахъты Гино

71-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ дарддæр ахæццæ кæнут, цæмæй сæ рауайа 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут, уæлæмхæст хæйттæ цавæр 
фæрстытæ домынц, уый.

цавæр?

кæм?
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Х у ы з æ г :  Мах ацыдыстæм нæхимæ (кæд?), къæвда уарын куы райдыдта, уæд.
1. Фæндаггæттæ æрбадтысты бæласы бын (цæмæн?) ... . 
2. Уыдон кæрæдзи нæ федтой (кæдæй нырмæ?) ... .
3. Боныхъæд нæ зæрдæмæ нæ фæцыд (цæмæн?) ... .
4. Уазджытæ фæцыдысты фæйнæрдæм (кæд?) ... .

Размæ цæуæг нæ фæллайы, уæлдайдæр æм рæсугъд фидæн куы 
фенхъæлмæ кæсы, уæд. 

 Цæгæраты Максим

14-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад æмбарынгæнæн уæлæмхæст хаимæ

Сæрды мысинæгтæй

           Æрттив, сыгъзæрин хур, цъæх арвæй, 
          Нæ бæстыл царды цинад тау.

Кочысаты Мухарбег

72-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. 

Иу сæрдыгон тæвд бон æртæ бæлццоны 
сæмбæлдысты сыгъдæг æмæ уазал суадоны 
был. Сатæг суадонæй сæ дойны суагътой æмæ 
сæ фæллад уадзынц. Уалынмæ, суадоны раз цы 
фыстытæ уыдис, уыдонмæ фæкомкоммæ сты. 

«Ацы суадоны хуызæн у!» – бакасты-
сты бæлццæттæ. Æмæ сын ныхас бацайдагъ, 
фыстытæ цы амонынц, уый тыххæй. 

Сæ иу загъта: «Тынг раст ныхас! Суа-
дон æдзух размæ цæуы æмæ адæмæн дæр 
фæдзæхсы, цæмæй уой хъаруджын, кусой, 
æвæллайгæйæ размæ цæуой».

Дыккаг бæлццон йæ ныхмæ сдзырдта: «Ам æндæр хъуыды ис. Куыстæн ницы ны-
сан ис, æрмæст дæхи пайдайæн куы уа, уæд. Суадон алкæй дойны дæр сæтты æмæ 
уымæн зæгъы: "Зыд æмæ кæрæф ма у, дæ фæллойæ искæй зæрдæ æлхæнын зон"».

Æртыккаг бафиппайдта: «Мæнмæ гæсгæ та суадоны фыст афтæ æмбаргæ у: 
дæ зæрдæ ацы суадоны хуызæн сыгъдæг æмæ ирд уæд».
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1) Зæгъут, бæлццæттæй растдæр кæцы у. Цæмæн уæм афтæ кæсы?
2) Рафыссут иу домгæвазыгджын хъуыдыйад, бацамонут сæйраг æмæ уæлæмхæст 

хæйттæ. Равзарут сæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г :  Боныхъæд рагацау базонын куыд ахъаззаг хъуыд-

даг у, уый алчидæр зоны. (С. Къ.)

3) Рафыссут текстæй:
– мивдисджытæ фæдзæхстон здæхæны. Зæгъут, цы нысан кæнынц. 
– номдартæ. Сæвæрут сæ бирæон нымæцы, бамбарын кæнут дывæргонд дамгъæты 

растфыссынад.

Хъуыдыйады æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттæ баст вæй-
йынц сæйраг хъуыдыйады искæцы уæнгимæ (арæхдæр æххæст-
гæнæнимæ) æмæ фæдомынц хауæнты фæрстытæ: 1. Кæй нæ зоныс, 
ууыл ма ’ууæнд. (Æмб.) 2. Кæмæй цы риссы, уый кой кæны. (Æмб.)

Æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттæ баст вæййынц сæйраг хæйттимæ 
бæттæгтæй цæмæй, кæй, бæттæг дзырдтæй чи, цы æ. æнд. алы хауæнты 
формæты (хуызæнон æмæ гуырынон хауæнты фæрстытæй фæстæмæ):  
1. Мах бамбæрстам, уалдзæг тагъд кæй ралæудзæн, уый. 2. Мады фæнды, 
цæмæй йæ сывæллон æнæнизæй байрæза. 

Хъуыдыйады сæйраг хайы фембæлы æмбарынгæнинаг дзырд 
уый, фæлæ йын арæх вæййы фæцухгæнæн: Мах зонæм, нæ фæсивæд 
сæрыстыр кæй сты æмзонддзинадæй, уый. Мах зонæм, нæ фæсивæд 
сæрыстыр кæй сты æмзонддзинадæй.

Æмбарынгæнæн уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ арæх февдисынц 
фæрссаг ныхас, æмæ уæд баст вæййынц сæйраг хъуыдыйадимæ 
бæттæгтæй цæмæй, куыд, хайыгтæй зæгъгæ, дам, ома.: 1. Лæппу 
дзырдта (цы?), цæмæй йыл баууæндой. 2. Цуанæтты æмбырды егер 
бадомта (цы?), хъæды иунæг топпы гæрах дæр куыд нал хъуыса суанг 
фæззæджы онг. 

73-аг фæлтæрæн. Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмбарын- 
гæнæн уæлæмхæст тæйттимæ. Сбæрæг кæнут сæ бастдзинады фæрæзтæ (бæттæгтæ, 
бæттæг дзырдтæ, æмбарынгæнæн дзырдтæ). 

Уыдис сæрдыгон тæвд бон. Сыфтæрты æхсæнты Ваномæ зындис, æврæгътæ 
урс-урсид цагъд къуымбилы тъыфылтау сындæггай куыд ленк кæнынц, уый. 

Бæлæсты сыбыртт дæр нæ хъуыст. Иннæ хæттыты доны хъæр фæхъуысы, 
фæлæ ныр уый дæр нал хæццæ кæны Ваномæ.

цы?



39

Дыргъдоны алыварс арæх фæзынынц хъæуы сывæллæттæ. Уыдон кæд хъазгæ 
фæкæнынц, уæддæр сæ хъус уырдæм фæдарынц. Вано бамбары, сывæллæттæм цы 
сусæг фæндон вæййы, уый. Бæлæсты бынты разилы, хуыздæр хауæццæгтæ рам-
бырд кæны æмæ сын сæ рахæссы. 

Вано æппæты фылдæр фæткъуы бæлас уарзы. Цы дыргъдон скодта, уым 
ис шафран, бере, ранет æмæ æндæр алыхуызон бæлæстæ. Фæлæ йын ацы бæлас 
уæлдай уарзондæр у. Чи зоны, суанг йæ ныссадзынæй фæстæмæ æнæниздæрæй, 
тыхджындæрæй кæй разындис æмæ алы аз дæр уæлдай заддæр кæй уыдис, кæд 
уый тыххæй. Чи зоны, ацы бæлас йæхæдæг кæй ныссагъта, йæ царды ивгъуыд 
бонтæ йын кæй æрымысын кæны, уый тыххæй йæ фылдæр уарзы.

Мамсыраты Дæбе

74-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæрут æрхæцæн нысæнттæ. Бацамонут 
уæлæмхæст хæйтты хуыз.

1. Бафæндыд æй цæмæн ниуы къæбыла уый базонын. (М. Д.) 2. Нæ уыныс 
аходæн кæнын уый? (С. Л.) 2. Уый йæ куыст раздæр фæуа ууыл нæ хъуыды код-
та. 3. Ныббузныг Гæбил йæхицæй уымæн æмæ фыццаг хатт æрбадт ныхасмæ 
стыр лæгимæ. (Дз. К.) 4. Цы байтауай уый æркæрддзынæ. (Æмб.)

75-æм фæлтæрæн. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты сбæрæг кæнут уæлæмхæст 
хæйтты хуыз. 

1. Æппынфæстаг ахуыргæнæг загъта, цæмæй Гæбил скъоламæ цæуын рай-
дайа. (Дз. К.) 2. Адæмы астæу цы бæрзонд лæппу лæууы, уый кæцæйдæр зо-
нын. 3. Кæимæ дзурай, уый зон, цы уай, дæхи уый хон. (Г. С.) 4. Фæлæ мæнæн 
мæ хæс æнæ сæххæст кæнгæ гæнæн куыд нæ уыд, уымæ гæсгæ сразы дæн уе 
’рвадæлты фæндоныл. (С. У.)

76-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæрут æрхæцæн нысæнттæ. Сбæрæг кæнут:  
1) уæлæмхæст хæйтты хуыз; 2) бастдзинады фæрæзтæ.

1. Бæрæг уыд зарæджы зæлыл сæ алчидæр кæй фæхæст, уый. (Дз. К.) 2. Рай- 
сомæй Трофим радзырдта арты фарсмæ æнæзонгæ лæг кæй æхсæвиуат кодта, уый. 
(Н. Добр.) 3. Дон куыд сыр-сыр кодта уый хъуыстис дардмæ. (А. Т.) 4. Адæм дзырд-
той хæдзар се ’нарæхстдзинады тыххæй кæй басыгъдис, уый. 5. Сæйрагдæр та уый у 
цæмæй йæ стыр фæсмоны баппара. (М. В.)

77-æм фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр сочинени ахæм темæйыл: «Æрдз – нæ 
ныййарæг». Спайда дзы кæнут лæвæрд хъуыдыйæдтæй. 

1. Сæууон зæрин хур йæ тигъ сдардта фæсрагъæй. 2. Хъæлдзæг æмæ рухс 
цæстæнгас дæттынц рæсугъд æмæ диссаджы уæлхох быдыртæ. 3. Хæстæгдæр 
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бæласæй йæхи æруагъта зæронд сырддонцъиу æмæ дурау куыдзы хæмхутты раз 
йæ тъæпп фæцыди. 4. Мæнæ ноджыдæр æрбатæхы заргæ мыдыбындз. 5. Æз фед-
тон, сæрдыгон райдзаст райсом хур йæ дзаг цæстæй кæй скаст æмæ йæ рæвдаугæ 
тынтæ хæхтыл, хъæдтыл, быдыртыл парахатæй кæй байзæрста, уый. 6. Уары 
къæвда, цæмæй йæ сыгъдæг æртæхæй æрæхса зæхх, бафсада йæ сойæ. Раудæгас 
сты зайæгойтæ, сæ риуы дзаг улæфынц.

Йæ адæмы хъæбул чи у, уый цыфæнды стыр лæг куы суа, уæддæр 
фидар баст вæййы, чи йæ ныййардта, чи йæ схъомыл кодта, уыцы 
дзыллæимæ.  

Дзугаты Георги

15-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад бæрæггæнæны уæлæмхæст хаимæ

Цæрæгойтæ

78-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ, бамбарын сын кæнут сæ мидис. Рафыссут 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, фæбæрæг кæнут уæлæмхæст æмæ сæйраг хæйтты. 
Зæгъут, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц.

Х у ы з æ г :  Адæм кæй нæ базыдтой, (цавæр?) арвы бын ахæм сусæгдзинад 
нæй.

Къамбецимæ цы гал хæца – у уæлæмхæст хъуыдыйад, уымæн йæ сыкъа 
сæтты – у сæйраг хъуыдыйад.

1. Адæм кæй нæ базыдтой, арвы бын ахæм сусæгдзинад 
нæй. 2. Исы цæстæй чи кæсы, уый æфсымæры мæт дæр 
нæ кæны. 3. Дунейыл ахæм фидар нæй, хæрæджы уаргъ 
сыгъзæринæй чи баурома. 4. Йæ фос бирæгъджыны цы фыййау 
хизы, уый фæсмонгонд кæны.  

Бæрæггæнæны уæлæмхæст хæйттæ фæбæлвырд кæнынц сæйраг 
хъуыдыйады бæрæггæнæны æмæ дзуапп фæдæттынц фæрстытæн 
цавæр? кæцы? æ. æнд.: 1. Бæх ахæм (цавæр?) уыд, æмæ йæм лæг 
кæсынæй не ’фсæст. 2. Цы хъæумæ бацæуай, уыцы (кæцы?) хъæуы 
æгъдау кæн. (Æмб.)

Дзырдуат:
уаргъ
сæрæгас
хъæды тар
тæссаг
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Бæрæггæнæны уæлæмхæст хæйттæ сæйраг хаимæ баст вæййынц 
бæттæгтæй æмæ, куы, цыма-йæ, кæнæ та бæттæг дзырдтæ чи, цы, 
цавæр, кæцы æ. æнд. алы хауæнты формæты.

Сæйраг хъуыдыйады æмбарынгæнинаг дзырдтæ вæййынц бæрæг-
гæнæнтæ ахæм, уыцы, уыдон, уый æ. æнд.: 1. Ахæм бон нæ ацыдаид, 
цуанон йæ хæдзармæ сычъийы мард кæнæ дзæбидыры мард кæд не ’рхас-
таид. (Аргъ.) 2. Æз кæм нæ уыдтæн, ахæм бæстæ нал баззад. (К. А.)
3. Цуанонтæ кæм æрæнцадысты, уыцы ран уыди диссаджы рæсугъд. (Г. С.) 

79-æм фæлтæрæн. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сæвæрут хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ æмæ сæ бамбарын кæнут. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты 
хуызтæ, зæгъут, сæйраг хаимæ цæй руаджы баст сты.  

1. Æцæг лæг уый у рæстдзинад кæмæ ис. 2. Цуанон та ахæм дæн æмæ мæ 
цуанонтæ цуаны нæ фæуадзынц семæ! (Къ.) 3. Чи ма дзы аирвæзт уыцы сычъитæ 
цæгатварсырдæм Сырхыты хохы сæрмæ слыгъдысты. (Г. С.) 4. Бæлццæттæй уыди 
ахæмтæ кæцытæ арæх цыдысты Дайраны комыл. (Гæд. Ц.) 5. Зын ссарæн уыдис 
ахæм хæххон куыст кæцымæ нæ сарæхстаид Зæлдуз. (М. Д.) 6. Бирæ ныхæстæ 
фехъуыста дзæбидырдзуан куыд тæссаг у уый тыххæй. (Къ.)

80-æм фæлтæрæн. Бакæсут радзырд. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут 
сæ уæлæмхæст хæйтты хуыз. Бацамонут бастдзинады фæрæзтæ. Цавæр фæрстытæн 
дзуапп дæттынц уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ?

Арс

Сывæллæттæ ацыдысты дзедырæг тонынмæ. Хъазгæ-худгæйæ бахæццæ 
сты ахæм бынатмæ, бирæ къудзитæ кæм зади. Гыццыл дарддæр куы бацыдысты, 
уæд ауыдтой арс æмæ йæ дыууæ лæппыны дзедыртæ хæргæ. Сывæллæттæ 
фæтарстысты, фæлæ сæм арс æнцад касти, ницы сæ бахъыгдардта. Сывæллæттæ 
кæм цардысты, уыцы хъæумæ фæфæдис сты. Арс дæр йæ лæппынтимæ уырдыгæй 
ацыд ахæм ранмæ, къудзитæ фылдæр кæм уыд. 

Хъæуæй фæфæдис сты, фæлæ сывæллæттæ иууылдæр уыдысты сæрæгас, 
æнæфыдбылыз. Дыууæ цуаноны арсы фæдыл зилын байдыдтой. Цас фæцыдысты 
– чи йæ зоны.

Бахæццæ сты, арс кæм æмбæхст уыди, уыцы ранмæ. Хæцæнгæрзтæ йæм ныд-
дардтой. Арс куыннæ фæтарстаид: æвиппайды йæ дыууæ лæппыны йæ быны 
амбæхсæгау кодта, йе ’ргом раздæхта цуанæттæм, йæ фæстæгтыл æрбадти æмæ 
дыууæ раззаг дзæмбыйæ йæ цæстытæ бамбæрзта. Цымæ цы зæгъынмæ хъавыд 
арс? Йæ цæстытæ бамбæрзта, цæмæй йын йæ лæппынты куыд марынц, уый ма 
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фена? Æви зæгъынмæ хъавыд – мæхи мын амарут, мæ лæппынтæн фæтæригъæд 
кæнут; æви цуанæттæн зæгъынмæ хъавыд – уæ цæсгом æмæ уæхæдæг.

Цуанæттæ ахæм диссаг никуы федтой, æмæ цæрæгой афтæ йæхи дара. Нал 
амардтой арсы æмæ йæ лæппынты. Арс уый куы федта, уæд, цингæнгæйæ, цыма цуа-
нæттæн йæ сæрæй акуывта, афтæ, хъазгæ, йæ лæппынтимæ хъæды тармæ йæхи айста.

Хъесаты Валодямæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цавæр диссаг федтой цуанæттæ? Ссарут æмæ бакæсут уыцы бынат.  
 Куыд уæм кæсы, цы у радзырды сæйраг хъуыды?

81-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ бæрæггæнæны уæлæмхæст хæйттæй. 
Уæлæмхæст хæйттæм къæлæтты дæттут хъæугæ фæрстытæ.

Х у ы з æ г : Ахæм чызг у… – Ахæм (цавæр?) чызг у, æмæ йын æмбал нæй.

1. Æхсар æмæ Æхсæртæг ахæм дыууæ æфсымæры уыдысты, … . 2. Дунейыл 
нæй ахæм фидар, … . 3. Æз зонын ахæм мæргътæ, … . 4. …, уый зарæг кæн. 5. … , 
уыцы скъоламæ æмбырд кодтой адæм.

82-аг фæлтæрæн. Лæвæрд æмбарынгæнинаг дзырдтæ, бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтимæ 
æрхъуыды кæнут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бæрæггæнæны уæлæмхæст хæйттимæ 
цæрæгойты тыххæй. Ныффыссут сæ æмæ дзы сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.

бахæццæ уæвын – нихъæртун  æмбæхсын – римæхсун
лæппын – бæдола    дзедырæг – дзедурæ
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1. Чи – ахæм. 2. Цы – уыцы. 3. Ахæм – æмæ. 4. Кæм – ахæм. 5. Ахæм – æмæ 
куыд. 6. Кæцы – уыцы. 7. Цавæр – ахæм.

83-аг фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут чысыл радзырд 
цуанæтты цардæй. Спайда дзы кæнут æмбарынгæнæн уæлæмхæст æмæ бæрæггæнæн 
уæлæмхæст хæйттæй.

Æрдз у, йе ’ппæт фæрстæ дæр арф цæмæйдæрты дзаг кæмæн сты, 
ахæм чиныг.

Иоганн Вольфганд Гæте, немыцаг поэт, 
прозаик, драматург

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

17-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ фадатон уæлæмхæст хæйттимæ.

Бынаты уæлæмхæст хай
Цæрæгойтæ

84-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут, уæлæмхæст хæйттæ цавæр 
фæрстытæн дзуапп дæттынц æмæ цы ’вдисынц, уый. Цавæр бæттæг дзырдтæй баст сты 
уæлæмхæст хæйттæ æмæ цавæр дзырдтæ бæлвырд кæнынц сæйраг хайы?
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1. Къæбыла куыд хъомыл кодта, афтæ фыдуагæй-
фыдуагдæр кодта. (Г. С.) 2. Фос кæм хызтысты, уыцырдыгæй 
хъуыстис фыййауы зарын. 3. Хуыйы кæримæ куы уадзай, 
уæд йæ сæрмæ хизы. (Æмб.) 4. Кæд ды дзырд мæ дзырдмæ 
ссарай, – дæу фæуæд мæ фос! (Къ.) 5. Дымгæ фæбузныг ис 
хъылдым мыстæй, йæ чызджы курынмæ йын кæй хъавыдис, 
уый тыххæй. (Аргъ.) 6. Бирæгъæй чи тæрсы, уый хъæдмæ нæ 
цæуы. (Æмб.) 7. Доди кæм ныллæууыд, уым бадгæйæ баззад. 
(Дз. К.) 8. Ацыд ног заводмæ, нырма арæзт дæр чи нæма фæцис, уырдæм. (М. Д.)  
9. Хæдзары фисыныл ма цы гыццыл къахыр аззад, уым дур дурыл æвæры. (Цæг. М.)

Домгæвазыгджын хъуыдыйады фадатон уæлæмхæст хæйттæ сæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ вæййынц: 

1) бынаты уæлæмхæст хæйттæ; 2) афоны уæлæмхæст хæйттæ; 3) ар-
хайды хуызы уæлæмхæст хæйттæ; 4) æфсоны уæлæмхæст хæйттæ; 5) ны-
саны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ; 6) бадзырдон уæлæмхæст ныхмæвæрд 
уæлæмхæст хæйттæ.

Бынаты уæлæмхæст хаи фæбæлвырд кæны сæйраг хъуыдыйады 
архайды бынаты фадат æмæ дзуапп дæтты фæрстытæн: кæм? кæдæм? 
кæцæй? æ. æнд.: 1. Бæндæн кæм лыстæгдæр уа, уым (кæм?) скъуыйы. 
(Æмб.) 2. Дымгæ кæцырдæм кодта, уыцырдæм (кæдæм?) фæцагайдта.  

Бынаты уæлæмхæст хæйттæ баст вæййынц сæйраг хайы æмбарынгæнæн 
дзырдтимæ уым, уырдыгæй, уырдæм, ууылты, уыцырдæмты, уый онг 
бæттæг дзырдтæй кæм, кæдæм, кæцæй æ. æнд. 1. Дон кæм нæй, уым цард 
дæр нæй. 2. Зауыр тындзыдта, йæ машинæ кæм ныууагъта, уырдæм.  
(Дз. К.) 3. Лæппынты цъиу-цъиу кæцæй цыди, уырдыгæй ратахт сæ мад. 

Бынаты уæлæмхæст хæйттæ фæлæууынц сæйраг хайæн йæ разæй 
(Маринæ кæм уыд, уым уæддæр зæй рацыд) æмæ йæ астæу (Ацыд нæ 
заводмæ, нырма арæзт дæр чи нæма фæци, уырдæм. (М. Д.).  

85-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйæдтæ. Фæбæрæг 
кæнут уæлæмхæст хæйтты хуыз. Зæгъут, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц. Бахахх 
кæнут æмбарынгæнæн дзырдты бын.

Куырттаты фыййæуттæ

Раджы кæддæр Куырттаты фыййæуттæ схъал сты: уазал дзыкка нал хордтой, 
сау фысы æхсыр нал цымдтой.

Иу хатт бирæгъ æрцахстой æмæ йæ бастыгътой, афтæмæй йæ ауагъ-
той. Бирæгъ, Хъæриуы хохы бæрзонддæр ран цы уыд, уырдæм схæццæ. 

Дзырдуат:
хъылдым
арауын
фæсалæн кæрдæг
хъуырдухæн
æмгæрон
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Уым уырдыгмæ ниуын райдыдта. Æртæ боны Хъæриуы сæрыл фæхуыссыд, 
уырдыгæй цыд йæ ниуын. 

Цыппæрæм бон фыййæуттыл фыдæхсæв скодта: ихæмхæццæ хаста, арв нæрыди, 
цæхæртæ калдта, зæхх æнкъуыст, хæхтæ рызтысты, фос иу ран нал лæууыдысты, 
уылæнтæ кодтой. Фыййæуттæ сæ фос, хохы бын цы лæгæт уыди, уырдæм 
баскъæрдтой. Сæхæдæг дæр уырдæм бацыдысты. Лæгæты дуарыл стыр айнæгхох 
къæдзæх æрирвæзт æмæ фыййæуттыл лæгæты дуар сæхгæдта.

Дыккаг бон сæм адæм фæдисы ацыдысты. Бирæ фæцархайдтой æмæ куы ницы 
бафæрæзтой, уæд сæ ныууагътой. Æрмæст ма лæгæтæй æддæмæ хъуыст фыййæутты 
хъарджытæ: «Уæ, мæгуыр нæ бон, уæ, мæгуыр нæ зæхх, сæхгæдта махыл æнусы 
къæдзæх». 

Æнæгъдауæй бирæгъы дæр ма хъыгдар!

Гæдиаты Секъа

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цы фыдбылыз æрцыди Куырттаты фыййæутыл?
 Куыд уæм кæсы, адæмæн цæй тыххæй нæ бакуымдта лæгæты дуар-айнæг?
 Ссарут тексты æмбисонд æмæ йын йæ хъуыды раргом кæнут.

2) Æртыккаг абзацæй рафыссут хъуыдыйад æмхуызон уæнгтимæ. Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

86-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, цухгонд дамгъæтæ æвæрут, афтæмæй. Ссарут 
дзы домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бынаты уæлæмхæст хæйттимæ. Зæгъут, цавæр 
фæрстытæн дзуапп дæттынц уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ æмæ цавæр хъуыдыйады 
уæнг æмбарын кæнынц сæйраг хайы.

Хъулон уарзт

Фыййау Хъамболат дардта цы…ар куыдзы, хорз æ…уысгæнджытæ. Фæлæ дзы 
иуы цæмæдæр гæсгæ нæ уарзта. Амæн-иу цау…æр хæй…æ радта, и…æтæн та – 
хуыздæр.

Иу ха… Хъамболат хъæды, фæсалæн кæрдæг кæм зайы, уырдæм бахызти. Фос 
кæм ривæд кодтой, уыцы бынатмæ бахæццæ. Ныр æ…æд фæуæд, зæгъгæ, куыд сыс-
тад, афтæ йæ размæ егъау арс, йæ фæстæгтыл лæугæйæ, февзæрд, æрбалæбурдта 
йæм.

Арс æмæ лæджы хъуырдухæн куыйты хъустыл ауад, сæ хицауы ирвæзын 
кæнынмæ æрбазгъордтой. Сæхи сырдыл ны…автой. Арс-иу куыйты ’рдæм куы 
фæци, – кæй иу дзы ра…аг къæхтæй ны…авта, кæмæ дæндагæй лæбурдта, – уæд-
иу æй Хъамболат кардæй барæхуыста.

Куыйтæй-иу цæф кæуыл ауад, уый-иу æмгæрон нал цыдис йæ хицауы сидтмæ 
иуæй фæстæмæ.
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Фы…ауæн йæ фидар уæнгтæ лæмæгъ кæнын байдыдтой. Фæлæ арсы уавæр 
дæр хуыздæр нæ уыди.

Мæнæ ныртæ…æ лæгæн йæ зæрдæ бахъарм уыдзæн, зæгъгæ, афтæ арс фæстаг 
богъ ны…одта æмæ афæлдæхт. Йæхи æруагъта Хъамболат дæр, йæ ирвæзынгæнæг 
куыдзы йæ хъæбысы ны…одта, афтæмæй. Уый уыдис, кæй нæ уарзта, уыцы куыдз! 
Хъулон уарзтæй кæй уарзта, уыдон та сæ сæртæ бафснайдтой æмæ дардæй тæ…уд 
каст кодтой, карз тох куы банцад, уæд дæр.

Мамсыраты Мурат

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Хъамболаты ирвæзынгæнæг иннæ куыйтæй цæмæй хицæн кодта?
 Цы бамбæрста лæг?

2) Бамбарын кæнут радзырды сæргонд.
3) Радзурут-ма, цæрæгойтæ адæймагæн куыд баххуыс кодтой, уый æвдисæг цау.

*87-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ бынаты уæлæмхæст хаимæ схемæтæм гæсгæ. Сбæрæг кæнут 
уæлæмхæст хæйтты хуызтæ. 

Х у ы з æ г :   (Стъалытæй кæй кæм фæнды), [уым не ’рбынат кодта]. (С. Н.)

1. ( ), [уым…]     4. ( ), [ууылты…]
2. ( ), [уырдæм…]    5. ( ), [уыцырдæмты…]
3. ( ), [уырдыгæй…]    6. ( ), [уый онг…]

88-æм фæлтæрæн. Сæйраг хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут бынаты уæлæмхæст 
хæйттæй.  Сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.

1. … уым лæугæйæ баззад. 2. … уырдыгæй райстон дзуапп мæ фыстæгæн. 
3. … уым фембæлдысты æмкъласонтæ. 4. Мах æрбацæйцыдыстæм… ууылты.
5. … бæрæгбон хъæлдзæгæй уым æрвыстой.  

ривæд кæнын – сосæн кæнун
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Стыр цыдæртæ аразынæн стыр хæрдзтæ хъæуы. Æрмæстдæр æрдзы 
бон у стыр диссæгтæ лæвар аразын.

Александр Герцен

18-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад афоны уæлæмхæст хаимæ

Адæймаг æмæ æрдз

89-æм фæлтæрæн. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сæвæрут æрхæцæн 
нысæнттæ. Зæгъут, цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп уæлæмхæст хæйттæ? Сæйраг 
хайы архайдæн йæ цавæр фадат æвдисынц? 

1. Фæстаг кавказаг зубртæ цагъд æрцыдысты æстдæсæм æнусы кæрон куы уы-
дис уæд. 2. Æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куыд хицæн кодтой афтæ æрбатахтысты 
æртæ маргъы. 3. Хур куы скасти уæд цуанæттæ уыдысты хъæды астæу. 4. Бæхтæ 
кæдмæ фæрæзтой сæ уаргъ уæдмæ цыдысты.

Афоны уæлæмхæст хæйттæ фæбæлвырд кæнынц сæйраг хайы 
афон æмæ дзуапп дæттынц фæрстытæн: кæд? кæдмæ? кæдæй? æ. æнд.: 
1. Зымæг куы ’рцæуы, артмæ бадын уæд (кæд уæд?) уарзынц. (Æмб.)  
2. Адæймагимæ цалынмæ цæххы пут бахæрай, уæдмæ (кæдмæ уæдмæ?) 
йæ нæ базондзынæ. (Æмб.) 3. Фæстаг хатт æмбырды куы уыдыстæм, 
уæдæй нырмæ (кæдæй нырмæ?) ме ’мбалыл никуыуал сæмбæлдтæн.

Афоны уæлæмхæст хæйттæ баст вæййынц сæйраг хаимæ бæт- 
тæгтæй: куы, куыддæр, цалынмæ æ. æнд æмæ бæттæг дзырдтæй: кæд, 
кæдмæ, кæдæй. Сæйраг хайы æмбарынгæнинаг дзырдтæ вæййынц уæд, 
уæдмæ, афтæ æ. æнд.: 1. Гæды йæ лыстæнмæ куы ацæуы, мыстытæ хъа-
зын уæд райдайынц. (Æмб.) 2. Цалынмæ нæма стыхджын ис низ, уæдмæ 
йæ дзæбæх кæнын хъæуы. (М. Д.)  

90-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуызтæ.

1. Ардæм куы цыдтæн, уæд галиуæрдыгæй дымдта. (Дз. К.). 2. Бæхты абæрæг 
кæнон, зæгъгæ, куыд фестад, афтæ тæрфы дыууæ сау æндæрджы ауыдта. (А. И.). 3. Рай-
сомæй куы сыстад, уæд ма Дудар фынæй уыд. (Дз. К.). 4. Фондз азы рацыди уæдæй, йæ 
хистæр æфсымæр куы нал ис. (К. А.). 5. Хъæумæ æввахс, уæлвæндаг, бады урсзачъе, 
зæронд лæг. (Дз. К.) 6. Ды зондмæ куы уыдтæ, уæд æз хуыртæ не ’хсæстон. (Æмб.)
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91-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйад. Сбæрæг 
кæнут уæлæмхæст хайы хуыз. 

Заз

Ис мын иу амонд. Уый мын рæвдауы мæ уд. Ду-
нейы фарн мын уый хæссы æнусмæ. О, ис мын зæххыл 
иунæг урс суадон – Адæймаг… Адæймаг – мæ цин 
æмæ ме ’нцой.

… Адæймаг – мæ ныфс æмæ мæ уарзт… Адæймаг 
– ме ´ууæнк æмæ мæ райсом.

Фæлæ мæм иу бон æрбацыд. Иу бон мын фæрæт 
ныссагъта мæ буары. Ног аз, дам, у… Куыд нæ рыстæн! 
Куыд нæ хъæрзыдтæн! Куыд нæ куыдтон! Мæ уды 
цъæхахстæй куы ныхъхъулон цъæх арв, уæд æрхаудтæн. Мæ уды цæссыгæй нымпыл-
ди нæ зæхх. Æрхаудтæн фæстагмæ. Мæ хъизæмар дыдзы хъæр баззад нæ комы. 
Æнусмæ. Мæ бындзæфхад уымæн – æвдисæн…

…Охх! Иунæг амонд мын рæвдыдта мæ уд. Æрмæстдæр иунæг. Разындис мæ марæг.

Æгъуызарты Сергеймæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн: 
 Ныхас кæй номæй цæуы?
 Цавæр амонд ын уыдис?
 Куыд хоны адæймаджы? Цæмæн? Ссарут уыцы рæнхъытæ тексты æмæ сæ бакæсут.
 Куыд уæм кæсы, цы зæгъынмæ хъавыдис автор ацы новеллæйæ?

2) Радзурут-ма, адæймаджы гуымиры митæ æрдзæн цы зиан хæссынц, уый тыххæй. 
*3) Текстæй рафыссут дывæрсыг æмæ иувæрсыг хъуыдыйæдтæ. Равзарут сæ хъуы-

дыйады уæнгтæм гæсгæ.

92-аг фæлтæрæн. Сæйраг хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут уæлæмхæст хæйттæй. 

1. Зымæг куы ’рцæуы, … .
2. Ирыстон æз уыйбæрц уарзын, … .
3. Цалынмæ æрдз нæма бамыр, … .

93-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут иу домгæвазыгджын хъуыдыйад, 
фæнысан кæнут йæ уæлæмхæст хæйтты хуызтæ.  

Тулдз бæласы бын уыди цъай. Адæмы донæй æфсæста. Бæлццæттæ-иу сæ 
фæллад йæ цуры уагътой.

Иу сæрдыгон бон тулдз бæласы бынмæ æрбацыд гыццыл лæппу. Уый уарз- 
та фыдуаг митæ кæнын. «Иу стыр дур цъайы ныппар, уæд, цымæ, цы уаид?» – 
ахъуыды кодта лæппу. Ахæм стыр дур равзæрста, æмæ йæ йæ бон сисын дæр 

Дзырдуат:

уаргъ
хъизæмар
зæлланг
дыдзыхур, дыдзырухс
цъай
фæзынд

гыццыл лæппу – минкъий биццеу
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нæ уыд. Бавдæлд æмæ йæ цъайы ныппæрста. Доны уынæр фехъуыст. Лæппу бирæ 
фæхъазыди, стæй афардæг ис уырдыгæй. Йæ фыдуаг ми дзы ферох.

Цы дур ныппæрста лæппу, уый цъайы гуырæны ныххауд. Цъаймæ дон нал 
æфтыд. Цъай бахуыскъ, амард домбай тулдз бæлас. Цалынмæ ма дон уыди быдыры, 
уæдмæ булæмæргъ кодта йæ зарджытæ, стæй йæ ахстон ныууагъта æмæ атахт æндæр 
ранмæ. Бамыр сты цъиуты зæлланг хъæлæстæ.

Бæлццæттæ нал бадтысты ам.
Рацыд бирæ азтæ. Лæппу базæронд, иу хатт æрбацыд цъайы цурмæ. «Цы ’рцыд 

ам? Цы фесты тулдз бæлас, булæмæргъ, цъай?» – дис кодта зæронд лæг. 

Таурæгъмæ гæсгæ

94-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ афоны 
уæлæмхæст хæйттимæ. Зæгъут, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц уæлæмхæст хæйттæ. 

Адæймаг æмæ дуне

Раджы заманы адæймаг тарсти йæ алыварс дунейæ.
Уый тарсти алыхуызон æрдзон фæзындтæй: арвы нæрынæй, арвæрттывдæй, 

къæвдайæ, талынгæй, уазалæй. Бузныг дæр дзы куыннæ уыдаид… Æрдз ын 
лæвæрдта хæринаг, дарæс, цæрæн бынат. Цалынмæ адæймаг лæмæгъ уыд, уæдмæ 
уыд йæ дарæг.
Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 4
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Фæлæ рæстæг цыдис, æнустæ ивтой кæрæдзийы. Адæймаг нал уыд раздæры 
хуызæн æдых, фæхъал ис, сси тыхджын æмæ æгъатыр.

Уый ссардта нефт, дурæвзалы, æрдзон газ, ныццагъта хъæдтæ, бацауæзта 
цæугæдæттæ.

Абон æрдз сыгъдæг æмæ райдзаст нал у… . Маргджын быронæй байдзаг сты 
денджызтæ æмæ цадтæ. Хъæдтæ бамыр сты. Кæсæгтæ мæлынц нефтæйдзаг доны, 
хъæддаг сырдтæ бонæй-бонмæ къаддæр кæнынц. Быдыртæ æнкъардæй лæууынц.

Газет «Рæстдзинад»

19-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад архайды хуызы уæлæмхæст хаимæ 

Экологийы уавæр

95-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ, уæлæмхæст хæйттæ цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц æмæ сын цы 
нысаниуæг ис, уый. Бацамонут, уæлæмхæст хæйттæ бастдзинады цавæр фæрæзтæй баст 
цæуынц сæйраг хъуыдыйадимæ æмæ дзы кæцы дзырд æмбарын кæнынц, уый.

1. Мигъы фæлмытæ, бæмбæджы тулаты хуызæн, тæлмытæ 
æвæрдтой сау хæхты астæутыл, сау къабайыл æвзистхуыз зæл-
даг рон куы абæттай, уыйау. (Б. Б.) 2. Цас дарддæр цæуынц 
бæлццæттæ комы хъæбысы, уыйас даргъ бæрзонд хæхтæ сæ 
кæрæдзимæ сæ хъулон-мулон гуыбынтæ хæстæгæй хæстæгдæр 
кæнынц. (Б. Б.) 3. Дард хъæдбынтæм сау дардта ногконд  
хуым, цыма быдыры астæу чидæр сау кæлмæрзæн æрытыдта, 
уыйау. (Г. Ц.) 

къаба – пъолци

Дзырдуат:
фæлм
тула
æвзистхуыз
хъæдбын
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Архайды хуызы уæлæмхæст хай фæбæлвырд кæны сæйраг хайы 
архайды хуызы фадат. Дзуапп фæдæтты фæрстытæн куыд? куыдæй? 
цæйау? Бирæ хæттыты куыд рауайы, афтæ (куыд?) ацы хатт дæр чы-
сыл цыдæр фæкъæртт кодта стыр хъуыддаджы. (Дз. К.)

Сæйраг хаимæ баст вæййы: 1) бæттæгтæй (куы, цыма, æмæ, куыд) 
æмæ 2) бæттæг дзырд куыд-æй.

Æмбарынгæнинаг дзырдтæ сæйраг хайы вæййынц: афтæ, афтæмæй, 
уыйау.

Æфсиртæ, цыма искæмæн кувынц, уыйау сæ сæртæ æркъул кодтой. 
Афтæ йæ фæнды, хатыр дзы куы ракурид. (Б. Т.)

96-æм фæлтæрæн. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут уæлæмхæст 
хæйтты хуыз. Зæгъут, сæйраг хаимæ цæмæй баст сты.

1. Цыма боны ралæудыл цин кодтой, уыйау сæ цъæхснаг зарæг хъуысти 
мæргътæн. (Цæг. М.) 2. Доны уылæнтæ тæхынц размæ, цыма байрæджы кæнынæй 
тæрсынц, уыйау. (С. У.) 3. Къæбыла куыд хъомыл кодта, афтæ фыдуагæй-фыдуагдæр 
кодта. (Г. С.) 4. Зæрæдтæ куыд лæууыдысты, афтæмæй баззадысты. (К. А.) 5. Байраг, 
цыма дугъæтты сырдта, уыйау размæ йæ гæндзæхтæ тылдта. (Б. Б.)

97-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цавæр ахсджиаг фæрстытыл дзы цæуы ныхас? Ра-
фыссут бæрæггонд хъуыдыйæдтæ. Фæбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйттæ, раттут сæм 
фæрстытæ. Бацамонут бастдзинады фæрæзтæ.

Адæмы æнæниздзинад æмæ экологи

Цæгат Ирыстоны экологон уавæр ахæм у, æмæ бонæй-бонмæ фыддæрæй-фыд- 
дæр кæны. Зæхх æмæ цæугæдæттæ иудадзыг хъыгдард цас æййафынц, уыйас 
æдзæллагдæр кæнынц.  Æрдз йæ бирæ хæзнатæй кæй бавдæлон, уый алчидæр 
зоны. Адæймаг уæлдæф цас фылдæр чъизи кæны, уыйас фылдæр бæллæхтæ цæуы.

Ныртæккæ æвæстиатæй саразын кæй хъæуы, уыцы ахсджиагдæр хъуыддæгтæй 
иу у зæхх, дæттæ æмæ уæлдæф чъизи кæнынæй бахизын. Адæмы æнæниздзинад, 
уæлдайдæр ацы æвирхъау зын заман, бынтондæр фæцудыдта, адæймаджы цард 
дзæвгар фæцыбырдæр, уæлдай арæхдæр мæлынц æрыгæттæ. Уымæн йæ сæйраг 
аххосæгтæ баст сты адæймагæн йæхиимæ: нæ ауæрды æрдзыл, хæдзардзин нæу, йæ 
дарæг зæхмæ кæсы иу боны цæстæй, мæхион дзы куыд ратонон, зæгъгæ, йæ уыцы 
хъуыды зыд æмæ кæрæфыл бафтыдта.

Газет «Рæстдзинад»
бавдæлон – исревæд æй
чъизи – цъумур
аххосæгтæ – фудгинтæ
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98-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут æмдзæвгæ. Бæрæггонд дзырдтимæ саразут 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ архайды хуызы уæлæмхæст хæйттимæ. Бастдзинады 
фæрæзты бын бахахх кæнут.

Х у ы з æ г :  Цыма тынг хъæлдзæг уыд, уый хуызæн йæхи дардта.

   Хъæд мын дзырдта

Афтæ ’нхъæлыс, æз æмыр дæн,
Гобийау мын нæй хъæлæс,
Кæнæ та цæстæй мæгуыр дæн,
Æмæ ницы уынын æз.
Нæ, мæ къона! Зæхх мæ узы,
Æмæ дæн ызмæлд, уынæр,
Кусаг лæгау уарзын кусын,
Рæзын алырдæм æз дæр.
Фæлæ йæ зæгъын æргомæй:
Хаттæй-хатт мæстæй хъæрзын,
Скæнынц мын фæрæты комæй
Иуæй-иу фыдлæгтæ зын.
Уон цæмæй æдзухдæр хъæлдзæг,
Ма уынон фыдлæгты æз,
У йæ хуыздæр хæлар æрдзæн –
Сахъ цырддзаст æвзонг хъæдгæс.

                             Цæгæраты Гиго

*1) Рафыссут æмдзæвгæйæ мивдисджытæ, сæвæрут сæ ивгъуыд афоны. Бахахх  
кæнут, дзырдты уидæгты ивд цы хъæлæсонтæ æрцыд, уыдоны бын. 

99-æм фæлтæрæн. Сæйраг хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут архайды хуызы уæлæмхæст 
хæйттæ. Бæттæг дзырдты бын бакæнут иу хахх, бæттæгты бын та – дыууæ хаххы.

1. Мæнмæ афтæ кæсы, … . 2. Арв куыд нæры, ... . 3. Мæ хъуыдымæ гæсгæ 
бакæнын хъæуы афтæ, … . 4. Адæймаг цас фылдæр хъахъхъæна æрдз, … . 5. Цас 
тагъддæр цæуай, ... .

20-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад æфсоны уæлæмхæст хаимæ

Ирыстоны истори

100-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бæттæгты бын бахахх кæнут; 
уæлæмхæст хъуыдыйæдтæм раттут фæрстытæ æмæ зæгъут, цы нысан кæнынц, уый.
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1. Скифтæ сыгъзæрин дзаумæттыл цы диссаджы нывтæ арæзтой, уыдон нымад 
цæуынц аивады шедевртыл. 2. Алайнæгты хæстон стæртæ хъуыстгонд уыдысты ду-
нейы, уымæ гæсгæ сæ агуырдтой æххуыс æмæ хорзæх. 3. Алайнæгты аргъуантæ дисы 
æфтауынц дунейы дзыллæты, уымæн æмæ сты архитектурæйы егъаудæр æнтыстытæ.

Домгæвазыгджын хъуыдыйады æфсоны уæлæмхæст хæйттæ февди-
сынц, сæйраг хайы цæуыл дзырдæуы, уый æфсон, æмæ дзуапп дæттынц 
фæрстытæн: цæмæн? цæй тыххæй? цæмæ гæсгæ? æ. æнд.: 1. Боба уый 
тыххæй зылын у (цæмæн?), æмæ йæ чызджы æвæндонæй моймæ кæй радта. 
(Г. С.) 

Æфсоны уæлæмхæст хай сæйраг хаимæ баст вæййы ахæм бæттæгтæй: 
уымæн æмæ, уый тыххæй æ. æнд.: 1. Цардысты тынг мæгуыр, уый 
тыххæй æмæ сын нæ уыдис нæ хуымгæнды, нæ хосгæрсты зæхх. (Къ.) 
2. Мæйрухс æхсæв стъалытæ хорз зынынц, уымæн æмæ сыл мæйы рухс 
тыхджындæр фæкæны.

Бæттæгтæ уымæн æмæ, уый тыххæй æмæ цы уæлæмхæст хæйтты 
вæййынц, уыдон сæйраг хайы баст фæцæуынц мивдисæгимæ: Чындз, 
хуыздæр куы ахъуыды кæнис, уымæн æмæ сылгоймаг сæттаг дидинæгау 
тæлæс у. (Хъ. А.)

Амад бæттæгты хæйттæ уымæн, уый тыххæй сæйраг хайы æвæрд куы 
æрцæуынц, уæд свæййынц æмбарынгæнинаг дзырдтæ: Фæлæ йæ маст дæр 
уый тыххæй у, æмæ æцæг у. (Б. Е.) Дæ фырт кæд æнæгъдау фыдуаг у, уæд 
дзы мæнмæ дæр хауы азым, уымæн æмæ мæ ахуыргæнинаг у. (Дз. К.) 

101-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, 
сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуызтæ; зæгъут, сæйраг хъуыдыйады цавæр уæнг 
æмбарын кæнынц.

Нæ фыдæлты фарн

Ирон адæмæн ис рагон истори. Нæ фыдæлтæн – скифтæн 
æмæ алантæн – сæ ном æрвнæрæгау хъуыст Азийы æмæ 
Европæйы быдырты. Сæ хæстон балцытæй æмризæджы кæй 
рызтызты паддзæхтæ æмæ императортæ, уымæ гæсгæ семæ 
кодтой цæдис æмæ хæстæгдзинад, агуырдтой сæ æххуыс 
æмæ хорзæх. Бирæ туг фæкалдтой сæ царды нæ рагфыдæлтæ, 
фæлæ уыимæ ныууагътой историйы сæ кады нысæнттæ дæр.

Æмæ канд хæстон сгуыхтытæй нæ уыдысты номдзыд 
нæ фыдæлтæ, уымæн æмæ уыдон æнтыстджынæй кодтой фос 
æмæ зæххы куыст. Арæзтой гæнæхтæ æмæ куырдадзтæ, сахартæ æмæ аргъуантæ.
Се ’хсар куыд фидар уыд, афтæ тыхджын уыд сæ зонд, сæ курдиат дæр. Рагон ду-

Дзырдуат:
стæр
дзыллæ
æвзистхуыз
гæнах
куырдадз
сахар
цыргъзонд
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нейы стыр зондæй хицæн кодтой авд куырыхон лæджы. Уыдонæй иу уыд скиф 
Анахарсис. Диссаг уыдысты, скифтæ сыгъзæрин дзаумæттыл цы нывтæ арæзтой, 
уыдон. Аланты аргъуантæ сты архитектурæйы егъаудæр æнтыстытæ, уымæн æмæ 
уыдысты сæ рæстæджы цымыдисагдæр арæзтæдтæ. Ирон мæсгуытæ сæ кондæй дисы 
æфтауынц дунейы дзыллæты. Фæлæ нæ фыдæлты сфæлдыстадон бынтæй æппæты 
ахъаззагдæр хæзнатæ сты не ´взаг æмæ нæ эпос, уый тыххæй æмæ уыдон сты нæ 
адæмы фарн. 

Джыккайты Шамилмæ гæсгæ

102-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйæдты, хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Фæнысан кæнут бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ. 
Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуызтæ.

Анахарсис

Мах дуджы агъоммæ 7-æм æнусы царди Анахарсис. Уый 
уыд фендджын лæг уымæн æмæ арæх цыд балцыты. 
Анахарсис базонгæ эллинты – афтæ хуыдтой бердзенæгты – 
культурæимæ. Фæлæ йæ райгуырæн бæстæмæ куы ’рбаздæхт 
уæд фæмард йе ’фсымæр – паддзах Савелийы къухæй. 

Анахарсис уыд тынг цыргъзонд. Йæ афоризмтæ 
æмбæлынц рагон автортæй бирæты чингуыты. 

Иуахæмы Анахарсисы куы бафарстой адæм æдзух 
æнкъард цæмæн вæййынц уæд радта ахæм дзуапп: «Уымæн 
æмæ сын тыхсты хос сты канд сæхи бæллæхтæ нæ фæлæ 
искæй æнтыстытæ дæр».

Расыггæнаг цæмæй ма суай уымæн цы хъæуы? бафарстой Анахарсисы. Арæх 
кæс къуприйы митæм дзуапп радта уый. Адæймаджы хорз æмæ æвзæр цы ис 
зæгъгæ йæ куы бафарстой уæд загъта: Йе ’взаг.

Бирæ ницæйаг æмбæлтты бæсты дын фæлтау уæд иу хорз æмбал. Хъуыдытæ 
æмæ ныхæстæ хорз уæд вæййынц сæ фæстæ рæсугъд хъуыддæгтæ куы фæцæуынц 
дзырдта-иу Анахарсис.

Таурæгъмæ гæсгæ

куырдадзтæ – курдбазитæ
уыдысты – адтæнцæ
курдиат – искурдиадæ
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1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Куыд уæм кæсы, цæмæн уыдис Анахарсис йæ рæстæджы куырыхон лæгтæй иу? 
 Анахарсисы афоризмтæ актуалон сты?

2) Бамбарын кæнут Анахарсисы афоризмтæ. 

103-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бирæстъæлфыгты бæсты, кæм æмбæлы, 
уым æвæрут хъæлæсон кæнæ апостроф. Бæттæгты бын бахахх кæнут; уæлæмхæст 
хæйттæм раттут фæрстытæ, сбæрæг кæнут сæ хуыз.

Ирон адæмы …хсæн искæуыл исты хъæлдзæгдзинад куы …рцæуы, уæд са-
разынц хъазт. Фæсивæд сылгоймагæй, нæлгоймагæй, …стæй ас адæм æрæмбырд 
вæййынц, æмæ дзы чи кафгæ фæкæны, чи та …рмæстдæр кæсгæ. Хъазтмæ цы 
чызг фæцæуы, уый йæхи хорз саразы, цæмæй хъазты искæцы усгур лæппуйы 
зæрдæмæ фæцæуа. …стæй ма дзы адæм дæр хъуамæ раппæлой, уыцы хъазты ахæм 
рæсугъд …мæ зæрдæмæдзæугæ чызг уыди, зæгъгæ. Чызг хъазты куы ’рлæууы, 
уæд алцы …гъдауæй дæр йæхимæ фæкæсы, цæмæй аив уа. Уæлдай ныхас не 
скæндзæн, никæмæ бахуддзæн. 

Къарджиаты Бекызæмæ гæсгæ

104-æм фæлтæрæн. Дзырдбæстытимæ æрхъуыды кæнут домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ æфсоны уæлæмхæст хæйттимæ æмæ сæ ныффыссут.       

Цыргъзонд Анахарсис, хъæбатыр амазонкæтæ, скифæгты хистæртæ, архитек-
турæйы æнтыстытæ, номдзыд фыдæлтæ, ахъаззагдæр хæзнатæ, ныууагътой истори-
йы, хæстон сгуыхтытæ. 

*105-æм фæлтæрæн. Бацæттæ кæнут цыбыр хъусынгæнинæгтæ нæ рагфыдæлты за-
маны куырыхон лæгты тыххæй, спайда кæнут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй.

Нæ рагфыдæлты заман авд куырыхон лæджы уыдысты: Анахарсис, Милетаг 
Фалес, Хилон, Солон, Коринфаг Периандр, Питтак, Клеобул.

106-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæр- 
гæйæ. Фæбæрæг кæнут уæлæмхæст хъуыдыйæдты хуыз æмæ бастдзинады фæрæзтæ.

1. Скифтæ-иу знагыл сæхи андзæрстой æмхуызонæй ихуарæгау ыл-иу нык-
калдтой фаттæ йæ сæр схъил кæныны бон æй куыннæуал фæуа афтæ. 2. Персай-
наг паддзах Дарий бамбæрста скифæгтыл кæй нæ фæуæлахиз уыдзæн уый. 3. Кæд 

вæййын – ун

сгуыхтытæ – скъуæлхтитæ
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персайнæгтæ сымах маргъау уæлæрвтæм не стæхат мыстау зæххы бын нæ алæсат 
хæфсау цады нæ багæпп кæнат уæд ницы мадзалæй аирвæздзыстут мах фаттæй. 
4. Скифæгты домбайдæр æмæ цытджындæр паддзах Атей нæуæдз азы куы фæцардис 
уæд йæ мæлæт ссардта карз тохы. 5. Сæрмæтаг чызг мой нæ кодта цалынмæ йын знаг 
амарын бантыса тохы быдыры уæдмæ.  

Рæстæг у æппæты зондджындæр уынаффæгæнæг.

Перикл, рагон бердзенаг æхсæнадон архайæг

21-аг урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад нысаны уæлæмхæст хаимæ

Ирыстоны истори

107-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут домгæвазыгджын хъуыдыйæд- 
тæ. Зæгъут, цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп уæлæмхæст хæйттæ.

1. Незаманты нæ бæстæйы хуссар быдырты æрцардысты 
скифаг адæмты мыггæгтæ. 2. Дымгæ фæбузныг ис хъал хъыл-
дым мыстæй, йæ чызджы курынмæ йын кæй æрцыдис, уый 
тыххæй. (Аргъ.) 3. Хъобайнæгтæ дардтой хъæхъхъаг куыйтæ, 
уый тыххæй æмæ уарзтой цуан кæнын. 4. Рагон адæм сæ хæсыл 
нымадтой цыфæнды зынтæй дæр калмæй цыкурайы фæрдыг 
байсын, уымæн æмæ сæ уырныдта, калммæ цавæрдæр уæларвон 
тых кæй ис, уый. 

Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты нысаны уæлæмхæст хæйттæ 
фæвдисынц, сæйраг хайы цæуыл дзырдæуы, уый нысан, æмæ дзуапп 
дæттынц фæрстытæн цæмæн? цæй тыххæй? цæмæ?: 1. Зæрдæхъæлдзæгæй 
кус (цæмæн, цæй тыххæй кус?), æмæ бæззай лæгæн. (Къ.) 2. Фыййæуттæ 
тагъд-тагъд сæ уæргътæ бастой (цæмæн, цæй тыххæй бастой?), цæмæй 
сын сæ фосы мит не ’рцахстаид. (К. А.)

Нысаны уæлæмхæст хæйттæ баст вæййынц сæйраг хъуыдыйæдтимæ 
бæттæгтæй цæмæй, æмæ. 1. Адæм санаторитæм цæуынц, цæмæй се ’нæ-
низдзинад фæхуыздæр уа. 2. Адæм рæгъау мæнмæ уымæн радтой, æмæ сын 
æй æз дæу хуызæн хæтæнхуæгтæн байуарон? (Б. Е.)

Дзырдуат:
зæппадз
цоппай
хуыснæг
цатыр

хъæхъхъаг – гъигкаг   калм – хелагæ
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108-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад. Сбæрæг кæнут, 
уæлæмхæст хай цавæр фарстæн дзуапп дæтты, бацамонут бастдзинады фæрæзтæ.

Амазонкæтæ рахызтызты былмæ. Иу ран 
бæхрæгъауыл амбæлдысты, æрцахстой сæ, сбадтысты 
сыл æмæ скифæгты зæхмæ хуыснæджы цæуын рай-
дыдтой.

Скифæгтæн сæ бон рахатын нæ уыд, цы хабар у, 
уый. Нæдæр се ’взаг, нæдæр сæ уæлæдарæс, нæдæр 
адæмыхаттæн йæхи зыдтой æмæ дис кодтой, кæцæй 
фæзындысты, зæгъгæ. Уыдон æнхъæл уыдысты, 
амазонкæтæ сты æвзонг нæлгоймæгтæ, æмæ семæ 
схæцыдысты. Скифæгты къухы куы бафтыдысты, 
тохы быдыры чи баззад, уыцы мæрдтæ, уæд базыдтой, 
сылгоймæгтæ кæй сты, уый.

Скифæгты хистæртæ ныхасы бауынаффæ код-
той: сылгоймæгты маргæ нал, фæлæ сæм арвитæм, 
амазонкæтæ цал сты, уыйбæрц æрыгон лæппутæ. 
Хъуамæ сæм æввахс сæ цатыртæ райтындзой æмæ сæ фарсмæ цæрой, уыдон 
цæмæй цæрой, уымæй. Амазонкæтæ сæм-иу куы ныббырсой, уæд-иу семæ ма 
схæцой, фæлæ-иу сæ разæй лидзæг фæуой. Амазонкæтæ сæ фæсте куы нæуал су-
рой, уæд фæстæмæ аздæхой æмæ та-иу сæ фарсмæ æрцæрой. 

Иуцасдæры фæстæ бахæлар сты скифæгты лæппутæ æмæ амазонкæтæ, иумæ 
æрцардысты.

Сæ цард цæмæй æдасдæр уыдаид, уый тыххæй сфæнд кодтой сæ цæрæн 
бынат аивын. Танаисы (Доны) сæрты ахизгæйæ, хурыскæсæны’рдæм фæцыдысты 
æртæ боны, æртæ боны та – Азовы денджызы цæгатаг дымгæйы фæдыл æмæ уым 
æрбынæттон сты. Афтæ, таурæгъмæ гæсгæ, равзæрдысты сæрмæттæ. 

        Таурæгъмæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цавæр миниуджытæй æххæст уыдысты амазонкæтæ?
 Кæмæй равзæрдысты сæрмæттæ?

2) Бæрæггонд дзырдтæ рафыссут, сæ фарсмæ сын къæлæтты бацамонут, цавæр ныха-
сы хæйттæ сты, уый.

109-æм фæлтæрæн. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын хъуыды- 
йæдтæ нысаны уæлæмхæст хæйттимæ.

Хуызæг: Алæгатæ рахастой Нарты цыппархъусыг Уацамонгæ. Алæгатæ рахас-
той Нарты цыппархъусыг Уацамонгæ, цæмæй йæ хуыздæр кафæгæн радтой, уый 
тыххæй.

лæппутæ – лæхъуæнтæ
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вæййы – уй

1. Æртæ Нарты фæсивæд æрæмбырд сты Ныхасы. 2. Иубон кæсгон æлдар 
сфæнд кодта Хъобанмæ фæцæуын. 3. Нартæн се стырдæр хæзнатæй иу уыд 
Уацамонгæ. 4. Рахастой Нарты хистæртæм æртæ тыны, фыдæлты кадджын æмæ 
зынаргъ хæзнатæ. 5. Нарты Сослан иубон цуаны ацыд. 6. Адæм кæрæдзийы фæрцы 
цæрынц.

110-æм фæлтæрæн. Нысаны уæлæмхæст хæйттæм бафтаут сæйраг хæйттæ æмæ сæ 
ныффыссут. Сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
равзарут синтаксисон хуызы.

1. … цæмæй де ’нæниздзинад фидар уа . 2. … цæмæй дæ мадæлон æвзаг хуыз-
дæр базонай. 3. … цæмæй ахуыргонд адæймаг суай. 4. … цæмæй амондджын уай. 

111-æм фæлтæрæн. Рафыссут хицæнтæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ: 1) нысаны 
уæлæмхæст хаимæ; 2) æфсоны уæлæмхæст хаимæ. Бæттæгты бын иу хахх бакæнут, 
æмбарынгæнинаг дзырдты бын та – дыууæ.  

1. Сæрды мах цæудзыстæм фæлладуадзæн хæдзармæ, цæмæй та ног ахуы- 
ры азмæ бирæ хъарутæ æрæмбырд кæнæм, уый тыххæй. 2. Цæмæй йæ 
уæззау хъуыдытæ фæиннæрдæм уой, уый тыххæй Иван Кузьмич афæнд код-
та кофейы фæстæ саргъы бæхыл горæты уынгты атезгъо кæнын. (К. А.)  
3. Боба уый тыххæй зылын у, æмæ йæ чызджы æвæндонæй моймæ кæй рад-
та. (Г. С.) 4. Цæмæй дзаумæттыл æмæ мигæнæнтыл рыг ма бада, уый 
тыххæй сæ арæх сæрфын хъæуы хуылыдз хæцъилæй.  
5. Мах ахуыр кæнæм, цæмæй исты базонæм, уый тыххæй. 

112-æм фæлтæрæн. Фæрстытæн дзуапп раттут, нысаны уæлæмхæст хæйттæй 
пайдагæнгæйæ. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ уæ тетрæдты. Бæттæгты бын бахахх 
кæнут. 

1. Цы пайда у æрдз хъахъхъæнын? 2. Цæмæн хъæуы зонын нæ рагфыдæлты 
истори? 3. Цæмæн хъæуы спорт адæймаджы? 4. Цæмæн хъæуы хистæрæн æгъдау 
дæттын? 5. Бон æмæ æхсæв кæрæдзийы цæмæн ивынц? 

Алы заманæн дæр хицæн æгъдау æмæ æфсарм вæййы. Фаутæ хæссын 
æнцон у. Раст цы у, уый сбæрæг вæййы хъуыддаджы мидæг. 

Тыбылты Алыксандр 
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22-аг урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад бадзырдон уæлæмхæст хаимæ

Ирыстоны истори 

113-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут, уæлæмхæст хæйттæ 
цавæр фæрстытæ домынц, уый. Зæгъут, сæйраг хайы цæуыл дзырдæуы, уымæн 
уæвæн ис, уæлæмхæст хайы цы загъдæуы, æнæ уымæй.

1. Нæ бахъардзæн искæй рæстдзинад дæумæ, кæд не 
’взæрстай искæй зындзинад. (Къ.) 2. Худинагæй куы тæрсай, 
уæд дыл не ’рцæудзæн. (Æмб.) 3. Æмбæлтты ’хсæн иудзи-
над куы уа, уæд кæддæриддæр сæ хъуыддаг рæстмæ цæудзæн. 
4. Æз дын дæ хæс уæд бафиддзынæн, исты æфтиаг мæм куы 
æрбацæуа.

Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты бадзырды уæлæмхæст хай 
фæамоны, сæйраг хайы цæуыл дзырдæуы, уый цæмæй æххæстгонд 
æрцæуа, уымæн цавæр фадат хъæуы, уый. Дзуапп фæдæттынц 
фæрстытæн кæд? цавæр? цавæртæ? Æмбæлтты æхсæн иудзинад куы 
уа, (кæд?) уæд сæ куыст кæддæриддæр рæвдз уыдзæн. Сæйраг хаимæ баст 
цæуынц бæттæгтæй: кæд, куы, иугæр, æмбарынгæнинаг дзырд та вæййы 
уæд. Куыст зæрдæмæ куы нæ цæуа, уæд (кæд?, цавæр уавæрты?) дзы 
адæймаг фæллайгæ кæны. (Æмб.) 

Хатгай бастдзинады фæрæз вæййы амад бæттæг кæм – уым. Ны-
хас нæ чызджы амондыл кæм цæуы, уым исын мæ къух фыдæлты 
æгъдæуттыл. (Хъ. С.)

114-æм фæлтæрæн. Рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бадзырдон уæ- 
лæмхæст хæйттимæ. Фæбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйттæ, зæгъут, цавæр фæрстытæн 
дзуапп дæттынц æмæ цæй руаджы баст сты.

1. Лæг йæ гуыбыны фæдыл куы цæуа, уæд йе ’гъдау æмæ йæ кад бахæрдзæн. 
(Æмб.) 2. Бонæн баизæрæй куы нæ тæрсай, уæд цард не ссардзынæ. (Æмб.) 3. Рын-
чын куы нæ хъæрза, уæд æй йæ низæй ничи фæрсы. (Æмб.) 4. Дуарыл цæуæн куы 
уа, уæд рудзынгыл ма хиз. (Æмб.) 5. Кусгæ куы нæ кæнай, уæд хъуамæ хæргæ дæр 
ма кæнай. (Æмб.) 6. Дзыкка куы нæ стауай, уæд сой нæ кæны. (Æмб.) 7. Кæд ленк 
кæнын нæ зоныс, уæд донмæ дæ хъару ма равдис. (Æмб.)

Дзырдуат:
æфтиаг
æрдхæрæн
æлдыгъ
байзæддаг

рынчын – сæйгæ                     рудзынг – къæразгæ



60

Вазыгджын хъуыдыйæдтæ бадзырды уæлæмхæст хаимæ сты 
дыууæ хуызы:

1) Æцæгæй чи ис, ахæм уавæримæ (Стыр зиан куы ’рцæуы, уæд 
ферох вæййы къаннæг хъыг). (Ш.)

2) Фæндон чи у, гæнæн кæмæн ис, ахæм уавæримæ (Æз дзыллæйæ 
къаддæр куы дарин, Куы бафидин искуы мæ хæс, Уæд афтæ æнкъардæй 
нæ зарин, Нæ хъуысид мæ кæуын хъæлæс). (Къ.)

Фыццаг къорды вазыгджын хъуыдыйæдты уæлæмхæст хайы зæгъинаг 
вæййы бадзырдон æмæ æргомон здæхæнты, сæйраг хайы та – æргомон æмæ 
фæдзæхстон здæхæнты: Къæвда куы уа, уæд ма къанæуттæ та цæмæн 
хъæуынц? (Б. Г.)

Дыккаг къорды вазыгджын хъуыдыйæдты зæгъинæгтæ сæйраг æмæ 
уæлæмхæст хæйтты вæййынц бæллиццаг здæхæнты: Æз райсомæй раджы 
куы ацæуин, уæд мæ куыст раздæр фæуин.

Бадзырдон уæлæмхæст хай ма баст æрцæуы хайыг зæгъгæ-йæ дæр. 
Чысыл дæ дур фæсайдта, зæгъгæ, уæд атахтаис бынмæ. (М. Д.)

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

1395-æм азы Тимур алантæм куы ’рбабырста, уæд адæм ба-
хаудтой тынг зын уавæры. Алантæ стырæй, чысылæй сыстады-
сты знаджы ныхмæ. Карз хæсты сæ нымæц къаддæрæй-къаддæр 
кодта, … Мæрдты ’хсæн иунæгæй зылди иу сылгоймаг. Кæй 
агуырдта? Терчы доны ’рдæм куы баввахс, уæд йæ хъустыл ауад 
сывæллæтты кæуын. Бацыд сæм æмæ сæ, кæугæйæ, йæ хъæбысы 
акодта. Йæ къухтæ хæрдмæ систа æмæ скуывта: «О Стыр Хуыцау, 
ма фесаф аланты мыггаг. Ацы сывæллæттæ – де уазæг!»

Хæст куы фæци, уæд сывæллæтты рамбырд код-
та æмæ сæ Дыгургоммæ ахуыдта. Ам Моргы лæгæты 
æрцардысты. Хордтой алы гагадыргътæ æмæ халсартæ. 
Фæстæдæр æрбафтыдысты Задæлескы хъæумæ. 
Хъæуы цæрджытæ сидзæртæн сарæзтой хæдзар æмæ 
уым æрцардысты. Сывæллæттæ сæ ирвæзынгæнæг 
мады хуыдтой «Нана».

Сабитæ куы слæгтæ сты, уæд сарæзтой ног 
цæрæнтæ, ног хъæутæ. Æмæ кæд æрдхæрæны 
сылгоймагæн йæ ном ферох, уæддæр дзыллæйы 
зæрдæйы баззади хуымæтæджы Нанайæ.

Д. Н. Тарасовмæ гæсгæ
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ленк – накæ

1) Историйæ цы зонут ацы цауты тыххæй?
2) Дзырд знаг-æн ссарут синонимтæ, уыдонимæ æрхъуыды кæнут дзырдбæстытæ, 

стæй та – домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бадзырдон уæлæмхæст хæйттимæ.
3) Текстæй рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут уæлæмхæст 

хæйтты хуыз. Бахахх кæнут зæгъинæгты бын æмæ фæнысан кæнут кæцы здæхæнты сты, 
уый.

116-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты 
хуызтæ. Бахахх кæнут бæттæгты æмæ æмбарынгæнинаг дзырдты бын. Зæгъинæгты 
сæрмæ фæнысан кæнут кæцы здæхæнты сты, уый.

1. Куыст куы фæуай, уæд-иу рацу. 2. Куы нæ æмæ куы нæ фидыдтой, уæд 
сын Сатана баххуыс кодта. (Н. к.) 3. Сæ хъазт йæ тæккæ тынгыл куы уыд, уæд 
æрбафтыд Батрадз. (Н. к.) 4. Иугæр кæм æрбахæццæ стæм, уым фысымуат 
скæнæм. 5. Чысыл фæстæдæр аззадыстæм, зæгъгæ, уæд сæ нал баййæфтаиккам.

117-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хъуыдыйæдты хуызтæ. Цы бæттæгтæй æмæ 
æмбарынгæнæн дзырдтæй баст цæуынц, уыдоны бын бахахх кæнут.

1. Дзурдзыстæм дæм кæд нæ хъæуай уæд. 2. Райсом кæд хорз рæстæг уа уæд мах 
ацæудзыстæм быдырмæ. 3. Изæрæй тынг æртæх куы æрæфтауа, уæд иннæ бон хур 
рæстæг уыдзæн. 4. Хуыйы кæримæ куы уадзай, уæд йæ сæрмæ хизы. (Æмб.) 

Лæгæн йæхи базыртæ куы нæ уа, уæд искæй базыртæй базырджын не 
суыдзæн. 

Æмбисонд

23-аг урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйад ныхмæвæрды уæлæмхæст хаимæ

Ирыстоны истори

118-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, уæлæмхæст хæйттæ цы фадат 
æвдисынц, сæйраг хайы архайд уыимæ баст у æви уымæн йæ ныхмæ цæуы.
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1. Цасфæнды мæ лас дæхи, уæддæр дæ басæтдзынæн.  
(М. Г.) 2. Кæд мит нæма æруарыд, уæддæр рæстæг уазал хас- 
та. 3. Мæхи сыл сойау куы байсæрдон, уæддæр сын бæсты нæ 
цæуы. (Æмб.) 4. Мæгуыр куы снард уа, уæддæр æй рæсыд хо-
нынц. (Æмб.) 

Ныхмæвæрды уæлæмхæст хай фæамоны, сæйраг хайы цæуыл 
дзырд цæуы, уый ныхмæ чи у, ахæм архайд. Дзуапп фæдæтты 
фарстæн кæд? 1. Цæлыкк, кæд Темумæ дзурын нал уæндыдис, уæддæр 
йæ хъус фæстæмæ дардта. (Б. Б.) 2. Цыфæнды хорз куы фæуай 
искæмæн, уæддæр ын æй йæ цæстмæ макуы дар. (Æмб.) 

Ныхмæвæрды уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ сæйраг хъуыдыйадимæ 
арæхдæр баст вæййынц бæттæгтæй кæд – уæддæр, куы – уæддæр, уыимæ 
амад бæттæджы иу хай – дзырд уæддæр – æвæрд вæййы сæйраг хайы.

Ныхмæвæрды уæлæмхæст хай сæйрагимæ баст вæййы бæттæг дзырд-
ты фæрцы дæр: цыфæнды, кæдфæнды, цасфæнды æ. æнд.

Сæйраг хайы та вæййы дзырд уæддæр: Кæмфæнды куы уон, уæддæр 
мæ зæрдæ хæдзармæ ’хсайы.

119-æм фæлтæрæн. Бакæсут, рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ ныхмæвæрд 
уæлæмхæст хæйттимæ. Бæттæгты бын бахахх кæнут.

Алайнæгтæ

Алы адæмы царды дæр æрцæуы, сæ 
дарддæры хъысмæт кæмæй аразгæ вæййы, 
ахæм хъуыддæгтæ æмæ цаутæ. Уыдон рауа- 
йынц кæнæ амондхæссæг, кæнæ сæ фæдыл ра-
сайынц стыр бæллæхтæ. 

Дыууадæсæм æнусы алайнæгты бæстæ 
фæцудыдта, æрлæмæгъ. Æлдæрттæ нал куымд-
той паддзахы дæлбар уæвын æмæ кæрæдзимæ 
фесты. Уыцы хабар цæугæцардгæнæг адæм 
куы базыдтой, уæд сæм лæбурын байдыдтой. 
Зæхкусæгæй, сахайрагæй тыхст æмæ уырыд 
баййæфтой сæ хицæутты æнæбындур ныфс-
хастдзинады аххосæй.

Æртындæсæм æнусы райдайæны Центрон Азийы мангойлаг адæмты мыггæгтæ 
куы баиу сты, уæд сæ сæргъы æрлæууыд Чингисхан. Райдыдтой æбуалгъы карз 
хæстытæ. Кæд Чингисхан хæстмæ рæвдз уыди, уæддæр æй фæндыди сбæрæг кæнын 
знаджы тыхтæ. Уый тыххæй Кавказмæ баппæрста æнæхъæн æфсад. Алайнæгтæ сæ 

Дзырдуат:
æмдыхæй
уацайраг
тæлæт
тала
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ныхмæ сыстадысты. Кæд хæстмæ сæхи нæ цæттæ кодтой, уæддæр фыдгулимæ фыц-
цаг тохы сæ хъарутæ уыдысты æмбæрц, æмхуызон. Мангойлæгтæ куы бамбæрстой, 
тыхæй сыл кæй нæ фæуæлахиз уыдзысты, уый, уæд сфæнд кодтой сæхирдæм фæзилын 
хæтойты ханты. Алайнæгтæн се ’мцæдисонтæ фыдгулы фарс куы фесты, уæд сæ бон 
нал баци знагыл фæтых уæвын æмæ састы бынаты баззадысты.

Бзарты Русланмæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цавæр историон цаутæ æвдыст цæуынц ацы тексты?
 Цæмæн баззадысты састы бынаты алантæ?  

2) Текстæй рафыссут бæрæггонд дзырдтæ æмæ сæ дзырды хæйттæм гæсгæ равзарут.

Домгæвазыгджын хъуыдыйад æвзарыны схемæ:
1) сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ;
2) уæлæмхæст хайы хуыз;
3) сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ æвзæрст цæуынц хуымæтæг 

хъуыдыйæдты хуызæн.

120-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. 
Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуызтæ. Иу хъуыдыйад равзарут домгæвазыгджын 
хъуыдыйад æвзарыны схемæмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г : Цыфæнды куы фæуа, уæддæр мын мæ ахуыр ныууадзæн нæй. 

1) [Уæддæр мын мæ ахуыр ныууадзæн нæй] – сæйраг хъуыдыйад. 
    [Цыфæнды куы уа] – уæлæмхæст хъуыдыйад.
2) Ныхмæвæрды уæлæмхæст хъуыдыйад. дзоныгъ – цонæгъ
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3) Цыфæнды куы фæуа, уæддæр мын мæ ахуыр ныууадзæн нæй.

1. Цыфæнды куы фæуа уæддæр мын мæ ахуыр ныууадзæн нæй. 2. Мит-иу 
кæд гыццыл рауарыди уæддæр-иу сæхгæдта хæххон къахвæндæгтæ. 3. Дзабо куы 
бахъомыл ис уæд тыхтæ æмæ амæлттæй фæстæмæ йæ къæхтыл слæууын кодта йæ 
хæдзар. (М. Д.) 4. Рæстытæ дзурæгæн рæстмæ хъусджытæ куы нæ уа уæд иуварсмæ 
хæцгæйæ дзоныгъ дæр былæй асхъиуы. (Айл. И.) 5. Æрæгвæззæджы хус дымгæйæ 
уыгæрдæнты æмæ хæххон сæрвæтты бæзджын кæрдæг куы фæбур вæййы раст 
уыцы бонтæй сæрды райдайæнмæ æрдз æнкъард вæййы ам. (Цæг. М.)  

121-аг фæлтæрæн. Сæйраг хъуыдыйæдтæм бафтаут ныхмæвæрды уæлæмхæст 
хæйттæ. Сбæрæг кæнут бастдзинады хуызтæ.

1. …, уæддæр та нын нæ рауайдзæн. 2. Уымæн, …, уæддæр бирæ бантысти.
3. Уый …, уæддæр-иу хатгай рæдыд æруагъта. 4. …, уæддæр дæм нæ байхъус-
дзынæн. 5. …, уæддæр дæ ссардзынæн. 6. Кæд, …, уæддæр ын æвзæр зæрдæ нæй.

Саргъыл чи фæбады, уыдон се ’ппæт барджытæ нæ вæййынц. 

           Æмбисонд

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

25-æм урок
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты хуызтæ фæлхат кæнын

Хъобайнаг культурæ

122-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнут уæлæмхæст хæйттæй сæйраг хæйттæ æмæ сæ 
ныффыссут. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуыз.

1. Мигъ куы сыстад, …. . 2. Цалынмæ уыдис хорз бонтæ, … . 3. Цыфæнды 
хорз куы ракæнай, … . 4. Цæмæй нæ истори ма рох кæнæм, … 5. …, уымæн æмæ 
уыдон (хъобайнæгтæ) дæсны архайдтой бронзæйæ. 6. Цалынмæ адæймаджы зæрдæ 
рухс кæна аивады, … . 

123-аг фæлтæрæн. Дыгай хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ, ныффыссут сæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хуызтæ. Бахахх кæнут 
бæттæгты æмæ бæттæг дзырдты бын. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ. 
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Х у ы з æ г : Арвыл сау мигътæ куы фæзынд, уæд дардæй фехъуыст арвы 
нæрын. Ацы хъуыдыйад у домгæвазыгджын афоны фадаты уæлæмхæст хаимæ.

1. Арвыл фæзынд сау мигътæ. Дардæй фехъуыстис арвы 
нæрын.

2. Скодта хъарм бон. Сывæллæттæ хъазыдысты змисы.
3. Рагон адæм сæ хæсыл нымадтой цыфæнды зынтæй дæр 

маргдзых калмæй цыкурайы фæрдыг байсын. Хъобайнæгты 
уырныдта калмы уæларвон тых.

4. Иуæндæс сахаты уыдис. Ме ’мбæлттæ мæм æрбацыдысты.
5. Цæрæг хæдзар, мыды чыргъæдау дзаджджын хæдзар скодта Челе йæхи 

хъаруйæ. Цардуарзон Тæнæг сых ницæмæй фæзмынц Челейы. (Æ. И.)

124-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раффыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, 
хъæугæ дамгъæтæ æмæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст 
хъуыдыйæдты хуызтæ.

Хъобайнæгтæ архайдтой айдагъ бронзæйæ. Бронзæ уы-
дис æрхуы къалаимæ æмхæццæ. Ахæм æмтадæй арæзтой 
кусæнгæр…тæ хотыхтæ. Уæды заман нæма зыдтой æ…
сæйнæгтимæ архайын. Бронзæ та хъæд…ыхдæр фидардæр кæй 
уыд уымæ гæсгæ æнцондæр кусæн уыд.

Абоны онг дæр ма хъобайнаг уæлмæр…ты дæлзæхх 
æнæхъæнæй лæу…ынц уæды конд фæрæ…тæ къæпитæ 
æхсырфытæ хъаматæ. Уымæй фæстæмæ уыцы рагон конд 
рæт… æргъæвджытæ æмæ цæп…æртæ цыма сæ хицæут…æм
æнхъæлмæ кæсынц раст афтæ зынынц. Сæ фылдæр сты нывæфтыд. 

Фендзынæ сыл куыйты хайуанты сагты мæргъты кæлмыты нывтæ. Алы 
нывæфтыд дæр дзы у цыдæр хъуыды æвдисæг ис ын йæхи ахадындзинад йæхи 
нысаниуæг. Æмæ бамбарæн дæр вæ…йы йæ кæнæг цы зæгъынмæ хъавыд йæ 
нывæфтыдæй уый.

Бзарты Русланмæ гæсгæ

1) Бæрæггонд дзырдтæн ссарут сæ нысаниуджытæ дзырдуатмæ гæсгæ æмæ æрхъуыды 
кæнут семæ домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, бæрæг кæнут сæ хуызтæ.

2) Дзырд нывæфтыд равзарут фонетикон æгъдауæй.

125-æм фæлтæрæн. Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуыз. 

Х у ы з æ г : Гъе уæд хъæубæстæ бирæ уыдысты æмæ цард дæр хъæлдзæгдæр 
уыд. (Г. А.) 
Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 5

Дзырдуат:
æрхуы
къала
æмтад
хотых
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Хъæубæстæ бирæ куы уыдысты, уæд цард дæр хъæлдзæгдæр уыди. 
Уæлæмхæст хъуыдыйад у: «Хъæубæстæ бирæ куы уыдысты»... У афоны 
уæлæмхæст хъуыдыйад. Арæзт у бæттæг куы-йы æмæ æмбарынгæнинаг дзырд – 
уæд-ы руаджы.

1. Быдырæй уазал дымгæ дымдта, æмæ бæлæсты чырс дæлæмæ згъæлдис. 
(Цæг. М.) 2. Хур дæр аныгуылд, мæргътæ дæр сæ зарын фæурæдтой. 3. Ралæууыд 
фæззæг, æмæ бæлæсты сыфтæртæ фæбур сты. 4. Ахуыры аз фæцис, æмæ 
скъоладзаутæ араст сты дард балцы. 5. Æвиппайды дзæбæх 
ставд æртæхтæй рауарыд, æмæ скъолайы кæрт сафтид.  

126-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут 
сæ уæлæмхæст хæйтты хуызтæ.

Хъобайнаг культурæ

Уыцы хабар æрцыд ивгъуыд æнусы. Цæвиттон, хæххон 
хъæу Хъобаны дон куы раивылд, уæд йемæ раласта рагон 
зæппæдзтæ дæр. Адæм незаманты мæрдты бæсты цардыл 
кæй æууæндыдысты, уымæ гæсгæ мардæн йемæ ныгæдтой 
æхсызгон хъæугæ дзаумæттæ, мигæнæнтæ. Уыдæттæ ивылд 
дон ракалдта ингæнтæй. Уым разынд диссаджы мигæнæнтæ 
бронзæйæ. Уыйадыл Хъобаны кой айхъуыст æгас дунейыл. 
Дисы бафтыдтой номдзыд ахуыргæндты æмæ нывгæнджыты. 
Алы бæстæты музейтæ бабæллыдысты уыцы æрттивгæ 
мигæнæнтæй сæ равдыстытæ саив кæнынмæ. 

Иуцасдæр рæстæг куы рацыд, уæд ахæм æнахуыр 
мигæнæнтæ разынди æндæр рæтты дæр. Гъе афтæ рабæрæг ра-
гон культурæ.

Хъобайнаг бронзæ мигæнæнты сарæзтыл цæуы æртæ мин азæй фылдæр. 
Уыцы заман Центрон Кавказы цы адæм цардис, уыдонæн сæ ном бæлвырд бæрæг 
нæу. Уымæ гæсгæ, зæппæдзтæй цы мигæнæнтæ рахауд, уыдон схуыдтой «хъобай-
наг культурæ». Сæ аразджыты та – «хъобайнæгтæ».

Бзарты Русланмæ гæсгæ

1) Текстæн скæнут пълан æмæ йæ бацæттæ кæнут хи ныхæстæй дзурынмæ. 
2) Дзырдбæстытæ ивылд дон, диссаджы мигæнæнтæ, æгас дуне баивут сино-

нимтæй. 

Дæ зæрдыл бадар, мæстджын лæджы къух алцæмæ дæр тасы… 
Фæлæ маст скæнынæй маст бауромын лæгдзинаддæр у. 

Мамсыраты Дæбе

чырс – кирсæ
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26-æм уроктæ
Домгæвазыгджын хъуыдыйад къорд уæлæмхæст хæйттимæ

Ирыстоны истори

127-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут сæйраг æмæ уæлæмхæст 
хæйттæ. Зæгъут, цалгай уæлæмхæст хайы ис домгæвазыгджын хъуыдыйæдты. 

1. Сæрдыгон райсом-иу Сæлийы кæрчытæ сыгъдæг марзт 
кæртмæ куы рацыдысты, сæ кæрæдзийæн сæ дысоны фынтæ 
хъахъатæ кæнгæйæ-иу куы апырх сты алырдæм, уæд ма-иу 
уыдонæй дзæбæхдæр цæмæ бакастаид адæймаг. 2. Æмбырд 
рог базмæлыдис, дзагæфсир мæнæуы хуым, рог дымгæ йыл 
куы æрбакæны, уæд куыд базмæлы, афтæ. (М. Д.) 

Ныхасы мидæг арæх æмбæлынц æртæ æмæ фылдæр хæйттæй арæзт 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

Уæлæмхæст хæйттæ сæйрагимæ, стæй кæрæдзиимæ куыд баст 
цæуынц, уымæ гæсгæ вæййынц дыууæ хуызы: 1) æмдомгæ æмæ 
къæпхæны уæлæмхæст хæйттæ.

1. Æмдомгæ уæлæмхæст хæйттæ вæййынц иу сæйраг хайы дæлбар. 
Баст вæййынц кæнæ иу, кæнæ цалдæр дзырдимæ.

Сæйраг хайы иу дзырдимæ цы уæлæмхæст хæйттæ баст 
вæййынц, уыдон хуыйнынц æмхуызон æмдомгæ.

1) Лæг æнæниз куы уа, 2) йæ цардæй йæ зæрдæ куы рухс кæна,  
3) йæ куыст рæстмæ куы цæуа, 4) уæд цæмæн хъуамæ уа æнкъард? 

Йæ схемæ у ахæм:

уæд цæмæн хъуамæ уа æнкъард?

 
Лæг æнæниз куы уа йæ цардæй йæ зæрдæ 

куы рухс кæна
йæ куыст рæстмæ куы 
цæуа

Сæйраг хайы алыхуызон дзырдтимæ цы уæлæмхæст хæйттæ 
баст вæййынц, уыдон та хуыйнынц алыхуызон æмдомгæ.

1) Мах музейы куы уыдыстæм, 2) уæд федтам, 3) фыдæлты заманы 
кæмæй хæцыдысты, 2) ахæм хæцæнгæрзтæ.

Йæ схемæ у ахæм:

Дзырдуат:
наутæрæг лæг
армыдзаг
æвирхъау
стæр
чырс
зæппадз

кæ
д? кæд? кæд?
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уæд дзы федтам ахæм хæцæнгæрзтæ

                  кæд?               цавæр?

   Мах музейы куы уыдыстæм,     фыдæлты заман кæмæй хæцыдысты,

2. Къæпхæны уæлæмхæст хæйттæй фыццаг хай баст вæййы 
сæйраг хаимæ, дыккаг – фыццаг уæлæмхæст хаимæ æ. а. д.

Йæ схемæ у ахæм:
1) Æппынфæстаг афтæ рæвдз кæсын байдыдта, 2) æмæ бирæ 

хуыздæр арæхст, 3) скъоламæ чи цыдис, 2) уыдонæй дæр. (Дз. К.)

Æппынфæстаг афтæ рæвдз кæсын байдыдта,

        куыд?

æмæ бирæ хуыздæр арæхст уыдонæй дæр

         кæмæй?

скъоламæ чи цыдис

128-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы æртæ домгæвазыгджын хъуыдыйа-
ды, сбæрæг кæнут, куыд баст цæуынц уæлæмхæст хæйттæ сæйраг хæйттимæ.

Ирыстон у митсæр бæрзонд хæхты, тындзгæ цæугæдæтты бæстæ, парахат 
хуымзæххыты, хæххон сæрвæтты, рагон мæсгуыты 
æмæ нырыккон горæтты бæстæ. Фæлæ йæ сæйраг 
хъæздыгдзинад, йæ хæзна сты адæм сæхæдæг, царды 
гуыргъахъ фæндæгтыл бирæ зынтæ чи федта æмæ 
бахсыст, уыдон. Ирон адæм æнусты дæргъы фæтох 
кодтой сæ цардыл, сæрибардзинадыл, мадæлон æвзаг 
æмæ сæхи культурæ бахъахъхъæныныл. Афтæмæй 
æрхæццæ сты абоны онг.

Дæ райгуырæн бæстæйы, дæ адæмы ивгъуыд заман-
ты истори куы нæ зонай, уæд зын цæрæн у. Ныртæккæ 
мах цы дунейы цæрæм, уый равзæрд тынг раджы, стæй 
бирæ фæлтæрты фæллой æмæ зондæй. Уыцы æнæкæрон бирæ хъæздыгдзинæдтæй 
та пайда кæны алы адæймаг дæр, дунемæ куы фæзыны, уæдæй йæ амæлæтмæ. 
Уымæ гæсгæ незаманты цæрæг адæм истори хуыдтой «рæстæджы æвдисæн, царды 
развæндагамонæг». 

 Бзарты Руслан

бахъахъхъæнын – 
багъæуай кæнун
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1) Разы стут авторы хъуыдыимæ. Цæмæн? 

Домгæвазыгджын хъуыдыйады дыууæ (кæнæ фылдæр) уæлæм-
хæст хайы куы уа, уæд сæ, куыд сæйраг хайæ, афтæ кæрæдзийæ 
дæр хицæн кæнын хъæуы къæдзыгæй: Лæг раныхас кæнын куы зона, 
дзæгъæл ныхасæй йæхи куы хъахъхъæна, уæд дзы æндæр ницы домын 
хъæуы фыццаг бакастæн. (Б. Е.) 

Æмхуызон æмдомгæ уæлæмхæст хæйттæ кæрæдзиимæ баст куы 
уой иугæнæг бæттæг æмæ-йæ, уæд се ’хсæн къæдзыг æвæрын нæ 
хъæуы. Къæвда куы банцад æмæ хур куы ракаст, уæд адæм се ’мбæхсæн 
бынæттæй рацыдысты.

129-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг, æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ. Бамбарын кæнут се ’вæрынад. Сбæрæг кæнут уæлæмхæст хæйтты хуыз. 
Иу хъуыдыйад равзарут домвгæвазыгджын хъуыдыйад æвзарыны схемæмæ гæсгæ.

Куы схуды бон куы схуды æрдз
Куысты куы базмæлы нæ бæстæ
Æмæ цъæх сыфтæрджын бæлæстæ
Куы скæнынц хуры тынтæй кæрц
Уæд мысын дæу, нæ хурты хур, нæ фæтæг

     Цырыхаты М.

130-æм фæлтæрæн. Рафыссут скъуыддзæгтæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. 
Равзарут сæ. 

1. Скифæгтæ ирон адæмы рагфыдæлтæ кæй сты, уый рахатæн ис рагон бер- 
дзенаг ахуыргонд «историйы фыд» Геродоты чиныг «Мельпоменæ» кæсгæйæ 
дæр. Уый фыст у мах эрæйы размæ 5-æм æнусы. Геродот дзы кæны, скифæгтæм 
балцы уæвгæйæ, цы федта æмæ фехъуыста, уыцы 
хабæрттæ. Уыдоны азæлд фехъусæн, фенæн ис 
ирон адæмы абоны царды уаджы æмæ æгъдæутты, 
адæмон сфæлдыстады. (Цгъ. Х.)

2. Фыдæлты æмбисæндтæ иууылдæр царды æрцыдысты, иу дæр дзы нæ 
фæмæнг. Кæрцæй хæдон хæстæгдæр у буармæ, зæгъгæ, æргомæй амыдтой 
сæ кæстæртæн. Æппæты разæй хи зонын, туг æмæ хæстæг хынцын, бинонтæ 
æмæ сыхбæстæ нымайын, стæй та дарддæр адæмы рæнхъы цæуын уыди ирон 
адæймаджы цардвæндаджы нывыкарст. (Айларты И.)

3. Хæмæты хуызæн зæрæдтæй сахармæ ничи цыдис, æрыгон фæсивæдæй та-иу 
горæтмæ исчи куы цыдис, уæд-иу æй Хæмæт куыд нæ базыдтаид, афтæ сусæгæй араст 
ис. Хæмæт, Тему æмæ Цæлыччы хабарæн куы ницы бамбæрста, уæд, наутæрæг лæг 

уылæнты – цæхъæлтти
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стыр уылæнты куыд бахауы æмæ иуæй-иу хатт йæ развæндаг куыд байрох кæны, йæхи 
æрдзы тыхты æвджид куыд бакæны, афтæ йæхи æруагъта. (Б. Б.)

131-аг фæлтæрæн. Хицæн къордтæй рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон æмдомгæ, 
алыхуызон æмдомгæ æмæ къæпхæны уæлæмхæст хæйттимæ. Æмхуызон æмдомгæ 
уæлæмхæст хъуыдыйæдты æхсæн иугæнæг бæттæг æмæ кæм нæй, уым æй æвæрут, кæм 
ис, уым та йæ фæуадзут. 

1. Уый ахæм лæсæн уыдис, æмæ дзы дæ тых-дæ бонæй ныхситт кæн, уæд-иу 
уæле лыстæг къæйты згъæлæнтæ бынмæ лæбырдысты, цыма сыл цуанон сычъиты 
рæгъау æрбаскъæры, уыйау. (Б. Б.) 2. Уыди дзы, мæстæй тыппырхæлдтæ чи кодта, йæ 
маст райсын йæ бон кæмæн нæ уыди, ахæмтæ. (М. Г.) 3. Мæй бæрзонд ссыди, æмæ 
уырдыгæй бынмæ фæлгæсыди, цыма йын исчи йæ бар бакодта зæхх хъахъхъæнын 
æмæ бæрæг кæнын, чи цы ми кæны, чи куыд цæры. (К. А.) 4. Цæхæр арты ирдæй куы 
лæууа, æмæ фæздæг зæххыл ныллæг куы пырх кæна, уæд рæстæг хæлдзæни.  

132-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Текстæй рафыссут 
иу домгæвазыгджын хъуыдыйад, сбæрæг кæнут йæ хуыз, скæнут ын схемæ.

Скифтæ æвæд нæ фесты, уымæн æмæ сæ мыггаг бынтон нæ сыскъуыдис.
Кавказы этнографион картæмæ куы ’ркæсат (уый та тынг хъулон-мулон у – 40 

адæмыхаттæй дзы фылдæр цæры), уæд ын йæ бæрæгастæу ссардзыстут, армыдзаг 
кæй хонынц, уыцы ирон адæмы.

Ахуыргæндтæ раджы сбæрæг кодтой, ирæттæ сæ равзæрдмæ гæсгæ сæ сыхаг 
кавказаг адæмтæн кæй ницы бавæййынц, уый. Уыдон Кавказмæ æрбафтыдысты 
цæгатæй, уырысы хуссайраг быдыртæй. Раздæр сæ «алантæ» хуыдтой. Алантæ та, 
Иосиф Флавийы (мах эрæйы I æнус) загъдау, уыдысты скифаг знæм, цардысты 
Доны æмæ Азовы денджызы былгæрæтты.

Адæмты стыр змæлды рæстæг (нæ эрæйы I æнустæ) аланты иу хай куы ’рзыл-
ди Европæйы алы рæтты, уæд бахæццæ Францмæ æмæ Испанимæ. Францаг æмæ 
англисаг Алан равзæрдысты ирæтты фыдæлты номæй.

Скæсæн Европæйы цы алантæ баззад, уыдон Кавказы хæхтæм сæхи æввахсдæр 
байстой æмæ сарæзтой феодалон паддзахад. Х æнусы алантæ райстой чырыс- 
тон дин. Астæуккаг æнусы Аланыстонæн хорз ахастытæ уыди Византиимæ, 
Гуырдзыстонимæ, Уæрæсеимæ.

Манголты æрбабырст æмæ Тимуры стæртæ алантæн уыдысты æвирхъау 
бæллæх.

Сæ иу хай фæцагъды æнæкæрон хæстыты. Иннæ хай ацыди Венгримæ. Уым, 
«ястæ», зæгъгæ, ахæм номимæ цалдæр æнусы фæцардысты, стæй иннæ адæмтимæ 
сæмхæццæ сты. Æртыккаг хай манголты æфсадимæ баиу æмæ архайдта хæстон 
стæрты, афтæмæй йæ фæд фесæфти.
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Кавказы ма алантæй чи баззад, уыдон хохы  цъассытæм балыгъдысты.
Ирæттæ дæр афтæ: скифæгты быныл баззадысты Кавказы хæхты. 

Бахъахъхъæдтой дыууæ æвæджиауы хæзнайы – се ’взаг æмæ сæ эпос. Ирмæ ив- 
гъуыд заманты фыссынад нæ уыдис, уымæ гæсгæ историон хроникæтæ нæ 
арæзтой. Фæлæ сын æппæт бартæ дæр ис сæхицæй афтæ зæгъынæн: не ’взаг æмæ 
нæ эпос сты нæ истори дæр.

Абайты Васомæ гæсгæ

1) Текстæн скæнут пълан æмæ йæ радзурут хи ныхæстæй.
2) Бамбарын кæнут фæстаг хъуыдыйады хъуыды.
3) Рафыссут текстæй дæсгай дзырдтæ: а) æнæаразгæ бындуртимæ; æ) аразгæ 

бындуртимæ.

133-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. 
Равзарут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, скæнут сын схемæтæ.

1. Заман куыд карз æмæ æнæбæрæг уыди уымæ гæсгæ-иу хъæумæ ахадгæ 
бæлццон куы фæзынд уæд-иу ыл адæм æмбырдтæ кодтой æмæ-иу сæ ныхас райрæзти 
хæдæгъдауæй арæзт митинджы хуызмæ. 2. Йæ уидæгтæ зæххы арф цы бæласæн нæма 
ацыдысты уый зæй куыд фелваса афтæ Никъалайы дæр царды тымыгъ ахаста йемæ æмæ 
тæхы цæст ыл нал хæцы. 3. Æхсæв-бонмæ йæ цæссыгæйдзаг цæстытæй фæкаст хъæуы 
бын æртæ фæндаджы кæм баиу сты хиды фæйнæфарс дыууæ гæды бæласы æхсæвгæстау 
кæм лæууынц уырдæм. 4. Ахуыргæнинæгтæ нæ базыдтой дзæнгæрæг куыд ныццагътой 
уый афтæ æнувыд хъуыстой Надимæ æмæ кастысты фæйнæгыл фыст дамгъæтæм.

бавæййынц – баунцæ
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134-æм фæлтæрæн. Лæвæрд схемæтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г :  Бруно тынг фидар лæууыд йæ хъуыдытыл, уымæн æмæ зыдта, 
раст кæй у, уый. (С. Н.)

       1)            2)   3)

Адæймаджы æгад чи кæны, уыцы аиппытæн сæ тæккæ æнаккагдæр 
æмæ æлгъагдæр у хиуарзондзинад.

Уильям Теккерей, англисаг фыссæг

27-æм урок
Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ хицæндзинæдтæ

Адæмон сфæлдыстад

135-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ; зæгъут, цавæр ахаст ис хуымæтæг 
хъуыдыйæдты æхсæн домгæ, бабæтгæ æмæ æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдты 
æмæ цæй руаджы æвдыст цæуы уыцы ахаст.

1. Лæг бонæн ног дзырд куы нæ хъуса, уæд 
къуырма кæны. (Æмб.) 2. Рагон таурæгъ ма фе-
хъуыстаиккам, фæлæ нын æрыгон таурæгъ ракæн. 
(Н. к.) 3. Стъол, сынтæг, зæронд сынтæг рæбынæй; 
къулыл ауыгъд сау цухъхъа зыны… (Коч. М.)

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад у ахæм, йæ хæйттæ хъуыдымæ 
гæсгæ æмæ интонацийы руаджы баст кæмæн вæййынц: Бонвæрнон дзы 
тыбар-тыбур кодта, арв дзы йæхи уыдта, мæйтæ дзы хъазыдысты, хуртæ 
дзы худтысты. (Н. к.)
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Ацы хъуыдыйад конд у цыппар хайæ, иу сæ кæны номивæг дзы æмæ 
ранымады интонаци, фысгæйæ сæ астæу æвæрд цæуы къæдзыгтæ.

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ вæййынц гом æмæ æхгæд.
Гом æнæбæттæг хъуыдыйæдтæ æмхуызон сты, сæ хæйттæ 

иугæнæг бæттæгтæй бабæттæн кæмæн ис, ахæм хъуыдыйæдтимæ: 
Фæндыры цагъд фæсыкк, æмдзæгъд фехæлд, кафджытæ фæйнæрдæм 
агæппытæ кодтой. (Дз. Т.)

Ацы вазыгджын хъуыдыйадæн ис ранымады нысаниуæг. Саразæн дзы 
ис бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад фæлхатгæнгæ бæттæг дæр-имæ.

Æхгæд æнæбæттæг хъуыдыйæдты фыццаг хайы вæййы ахæм 
дзырдтæ, æнæмæнгæй дыккаг хай чи фæдомы. Уыдон вæййынц 
номивæгон дзырдтæ, номдартæ, мивдисджытæ: Афтæ сты æхсæвтæ дæр: 
куы ирд арвæй мæй æмæ стъалытæ хъæлдзæгæй фæхудынц, куы та сау 
мæйдар ныввæййы. (Б. Г.) 

136-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Вазыгджын хъуыдыйæдты хуызтæ сбæрæг кæнут. 
Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ арæзт, гом сты æви æхгæд.

Алцы хæсджыныл дæр разы уыдысты нæ фыдæлтæ, æрмæст нæ разы кодтой 
æгъдау хæсджыныл, æмæ уыцы фарны хъуыды уагътой сæ кæстæрты удыхъæды 
æрвылбоны цинтæ æмæ мæстытимæ. Бирæ цæмæйдæрты тарстысты, фæлæ уыдоны 
астæу бæрæг дардта æгады тас. Уымæн баззад æмбисондæн: ирон лæг кадылмард у. 

Айларты Измаил

1) Рафыссут зынæмбарæн дзырдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуæг.

*137-æм фæлтæрæн. Баивут фразеологион дзырдбæстытæ синонимтæй, ныффыссут сæ. Æр-
хъуыды кæнут æртæ æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады, сбæрæг кæнут, гом сты æви æхгæд.

Х у ы з æ г :  Цæстыгагуыйау æй хъахъхъæны: зæхмæ æруадзынæй дæр ын 
тæрсгæ кæны. (у æхгæд æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад)

1. Цæстыгагуыйау æй хъахъхъæны. 2. Къухтæ æруадзын. 3. Раттаджы къух 
райсаг у. 4. Сæр сæттын. 5. Къах æрæвæрæн дзы нæ уыд. 6. Худæгæй мæлын.  
7. Цæст ахæссын. 8. Дур дурыл нæ ныууадзын. 9. Искæй дзыхы бахауын.

138-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, цухгонд дамгъæтæ æвæргæйæ. Рахицæн 
кæнут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ, сбæрæг кæнут, гом сты æви æхгæд. 

Х у ы з æ г :  [Уарын банцад], [мигътæ тагъд згъордтой], [арв сыгъдæгæй-
сыгъдæгдæр кодта.] – у гом æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад.
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1. Уынджы мит тъыфылæй уарыд, дымгæ ниуд…а, рудзгуыты æвгтæ 
змæлыдысты. 2. Мигътæ ахæлиу сты арвыл, цæхæр кал…той ирд стъалытæ. (М. Г.) 
3. Уарын банцад, ми…тæ тагъд згъорд…ой, арв сыгъдæгæй-сыгъдæгдæр кодта.  
4. Цуанон сырд куы амара, уæд ын йе ст…ытæ сæтгæ нæ кæны, не ’мбæлы, нæ 
фæт…ы, уæд сырдты нымæц куы…æг кæны. (Хъес. В.) 5. Фсати сæ кæрæдзийыл 
авæры, уд сæ бауадзы, æмæ та сырд удæгас фесты. (Хъес. В.) 6. Фый…ау  куы у…ди, 
уæд-иу х…ссыди тæдзгæ …скъæты, мит-иу куы уарыд, уæд-иу ныз…арыд къæдзæх-
лæгæты. (Къ.) 7. Æризæр, хур бамбæх…т чысыл æрду…ы фæ…тæ. 8. Ды куы вæййыс 
дард мæ цурæй, уæд æнæ хай вæййын хурæй, уæд мæ риуы уад ысниуы. (Цыр. М.)

Æгадгæнæг дæр, кадджынгæнæг дæр лæгæн йæ хъуыддæгтæ сты. 

           Ирон æмбисонд

28-æм урок
Æрхæцæн нысæнттæ æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады

Адæмон сфæлдыстад. Нарты кадджытæ

139-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын 
кæнут сæ бындуртæ. Зæгъут, хуымæтæг хъуыдыйæдты ’хсæн цавæр ахастытæ ис? 

1. Нартæн уæд сæ хистæр Уæрхæг уыдис. 2. Ай-
хъуысти дунейыл: Нарты Уæрхæгæн рахъомыл и хъæ-
батыр фырттæ, фаззæттæ – Æхсар æмæ Æхсæртæг.  
3. Дыууæ лæппуйы уыцы ныхæстæ куы фехъуыстой, 
уæд сæ фæттæ æмæ се ’рдынтæ бацъæлтæ кодтой.  
4. Мæныл дæ тых цы ’взарыс, мæныл хъæды мæргътæ 
дæр тых куы сты. 5. Сатана хаст галтæ уæрдоны сиф-
тыгъта, гуыффæ байдзаг кодта фæсалæй, гобан дзы 
айтыдта, гауыз ыл æрæмбæрзта, фынæй лæджы уым 
авæрдта. 6. «Ай хæйрæгыл куы фæхæст дæн!» – загъта, 
йæ мидбылты худгæйæ, зæронд Уырызмæг; йæ усимæ 
бафидыдта, фæстæмæ сæ хæдзармæ раздæхтысты æмæ цæргæйæ баззадысты иумæ, 
кæрæдзийы уарзгæйæ. (Н. к.)

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады мидæг хуымæтæг хъуыды- 
йæдтæ ранымад куы февдисынц, уæд сæ кæрæдзийæ хицæн кæнын 
хъæуы къæдзыгæй: 1. Лæгдзарм тæнæг у, æлдар фыдлæг у, мæлын кæй 

хæйрæг – сайтан

Дзырдуат:
нарты гуыппырсартæ
æмбырддон хæдзар
Арыхъхъы рагъ
комы нарæг 
гуыффæ 
фæсал
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фæнды?... (Къ.) 2. Абон дунемæ бæрзондæй цъити ирд цæстæй кæсы, абон 
хуры рухс уæлвонгæй комы нарджытæм бырсы. (Г. Ц.)

Ранымад æвдисæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ даргъ куы вæййынц, 
уæлдайдæр ма дзы искæцыйы къæдзыг куы уа, уæд сæ кæрæдзийæ 
фæхицæн кæнынц стъæлф æмæ къæдзыгæй: 1. Хур скасти; сыгъзæрин 
тынтæ ныккастысты зæхмæ; цъиутæ райдыдтой сæ диссаджы зарджы-
тæ; сæууон æртæх фæзынд цъæх-цъæхид кæрдæгыл. 2. Хъæлдзæгхуызæй 
æрттывтой, калдтой цæхæртæ алырдыгæй сæрды зайæгойтæ; хъæлдзæг 
сæр-сæр кодта Æрæфы дон; фаллаг фарс цъиутæ кодтой диссаджы 
зарджытæ. (М. Д.)

140-æм фæлтæрæн. Рафыссут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цæмæй 
хицæн кæнынц бабæтгæвазыгджын æмæ домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй. Бамбарын 
кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Барджытæ мæйрухсы уайынц, цæст сæ æвзары дзæбæх; цæфхæдтæ 
стъæлфæнтæ скалынц, ризы сæ къæхты бын зæхх. (П. Х.) 2. Емсыччы бына-
ты бадтис Бесо: йæ рады бон уыдис абон. (Г. Ц.) 3. Бирæгъ сæныккæн батæригъæд 
кодта æмæ йæ ахордта. (Æмб.) 4. Уарыд хæхтыл дысон-бонмæ, мигъ ныб-
бадти комрæбын, абон хур æрбакаст коммæ; арвыл хъазы хуры тын. Абон 
дунемæ бæрзондæй цъити ирд цæстæй кæсы; абон хуры рухс уæлвонгæй 
комы нарджытæм бырсы. (Г. Ц.) 5. Бон цæуы æмæ фарн йемæ хæссы. (Æмб.) 6. 
Хæмæтхъан цæрдæг кæй уыд, уый тыххæй йæ йæ мад схуыдта Бындз. (М. Д.)  
7. Кæй чызг мыл ыскæндзæн зæрдæхалæн хъарæг, кæй 
кæуынæй риздзæн къæдзæх, кæй фæндыр ысцæгъддзæн 
мæ иунæджы зарæг, чи уадздзæн мæ дугъы йæ бæх? (Къ.)

141-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут æнæбæттæг вазыг-
джын хъуыдыйæдтæ. 

Бæгъатырты æмæ хъæбатырты тыххæй адæмон кадджытæ æмæ таурæгътæ иу 
номæй хонынц эпос.

«Нарты кадджытæ» сты ирон адæмы фыдæлты сфæлдыстад – скифæгты, 
сæрмæтты æмæ аланты æрхъуыдыгонд таурæгътæ. Эпос чи сарæзта, уыцы адæмы 
та поэтикон номæй хонынц Нарт. Гъе æмæ ацы таурæгътæ махмæ æрхæццæ код-
той рагон ирæтты царды бæлвырд нывтæ. Кадджытæм гæсгæ зонæм, куыд цыдыс-
ты цуаны æмæ куыд хызтой фосы дзугтæ, сæ тох, сæ хъыг, сæ цины хабæрттæ. 
Таурæгътæм гæсгæ сын æмбарæм сæ хъуыдытæ, се ’нкъарæнтæ.

Нарты эпос у адæмон аивады цытджындæр æмæ ахъаззагдæр уацмыс. Аивад 
та кæддæриддæр æфснайдæй дары æмæ хъахъхъæны адæймаджы тæккæ хуыздæр 

сæныкк – дæркъæ
хъарæг – гъарæнгæ
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æмæ рæсугъддæр миниуджытæ. «Нарты кадджытæ» сты адæмы хæзнадон. 
Фæлтæрæй фæлтæрмæ лæвæрд цæуынц се ’нусон хъæздыгдзинæдтæ: 
лæджыхъæд æмæ æгъдау, сыгъдæгзæрдæ, хæлардзинад æмæ рæстдзинад. 
Фæлæ, æнæмæнг, се ’ппæты сæр у райгуырæн бæстæмæ, хи адæммæ, мадæлон 
æвзагмæ уарзондзинад. Уыцы хæзна, уыцы миниуæгæн дзы æмбал нæй.

Бзарты Руслан

142-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут, цалгай хуымæтæг 
хæйттæй арæзт сты, цавæр бастдзинады хуызтæ ис се ’хсæн. Æрхæцæн нысæнтты 
æвæрынад бамбарын кæнут.

1. Рагæй мын «ацу» дæ цæстæнгас дзуры, рагæй дæ кодтон мæ уындæй тæрсын; зо-
нын, дæ зæрдæ куыд ризы мæ цуры, хъусын ныр дæр ма йæ сусæг хъæрзын. (Къ.) 2. Æн-
дон лæг уыди зæронд Бæтæг, ницы фезмæлд йæ цæсгомыл. (Бедж. Ч.) 3. Фæливгæ 
цæстæй худы цад, йæ хуылфы хъазынц мигътæ. (И. Æ.) 4. Ам рагæй нал фендæуыд 
адæм, Нæдæр дзы фосы дзугтæ хызт. (Н. к.) 5. Адæм алы дам-думтæ кодтой, сæ 
къонатæ сæ нал тавтой, сæ хъуыры къæбæр нал цыд, бон сыл талынгтæ кодта. (Хъ. А.)

29-æм урок
Дыстъæлф æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады

Нарты кадджытæ

143-аг фæлтæрæн. Равзарут таблицæ, баххæст æй кæнут уæхи дæнцæгтæй æмæ сæ 
ныффыссут. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ.

хъæбатыр – бæгъатур 
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Æнæбæттæг вазыгджын
хъуыдыйад

Дыккаг хъуыдыйады 
нысаниуæг

1. Уый бахудт: цард сызмæлыд, 
байдыдта размæ тындзын. (Г. С.) Æфсон.

2. Сæли бакодта дуар: йæ уæлхъус 
лæууыдис Цорæ.

Уæлæмхасæн 
хъуыды æфтауын.

3. Гæдыйау æвдудон у: над æмæ 
цæфæй нæ мæлы. (Æмб.) Æргомдзинад.

144-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут дыстъæлфы 
нысаниуæг. Бамбарын кæнут уæлæмхæст хъуыдыйæдты нысаниуæг. Зæгъут, цавæр 
бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ ис сæвæрæн вазыгджын хъуыдыйады хæйтты ’хсæн.

1. Æрæгвæззæджы иуæй-иу хатт вæййы 
рагуалдзæджы хуызæн: кæм мит урс дары, кæм 
зæхх сауæй зыны. (М. Пришвин.) 2. Ды – хицау, æз – 
хицау: кусгæ та ма чи кæндзæн? (Æмб.) 3. Зæгъ-
дзынæн уын æрмæст иу: нæй æнцад бадæн. (А. Чехов.) 
4. Йæ уæлæ – ирон фæлыст: цъæх цухъхъа, сау 
куырæт, æвзист рон æмæ фысдзармæй худ. (Дз. К.) 
5. Æдылыйæн æмдзæгъд нæ хъæуы: доны хъæрмæ 
дæр кафы. (Æмб.) 6. Федтон уым, хохы, æз ахæм 
æмбисонд: дагъы йæ сыкъатæй хъазыд йæхицæн иу гал-дзæбидыр æдасæй, 
æнæмæт. (Ниг.) 7. Хъæд, бæлæстæ, дуртæ – иууылдæр мæм дзурынц: уарз æмæ 
уарз… (Хъ. Д.) 8. Зæххыл рæсугъд цæрынæн фидар дыууæ стыр ныфсы ис лæгæн: 
Фыдыбæстæ æмæ сæрибар, – циу цард æнæ сымах? – ингæн. (П. Г.) 

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады мидæг хуымæтæг 
хъуыдыйæдты æхсæн æвæрын хъæуы дыстъæлф:

1. Дыккаг хъуыдыйад куы фæамоны, фыццаг хъуыдыйады цæуыл 
дзырдæуы, уый æфсон.

Ахæм хъуыдыйадмæ фыццаг хъуыдыйады зæгъинагæй раттæн вæййы 
фæрстытæ цæмæн? цæй тыххæй? æмæ сæ вæййы баивæн бæттæгтæй 
уымæн æмæ, уый тыххæй æмæ: Уæддæр та нæ фехъуыста Батрадз ны-
хас: лæппутимæ хъазыныл фæци. (Абарут: Уæддæр та нæ фехъуыста Бат- 
радз ныхас (цæмæн нæ фехъуыста?), уымæн æмæ хъазыныл фæци.)

2. Дыккаг хъуыдыйад куы феххæст кæны, фыццаг хъуыдыйады цы 
загъдæуы, уый.

Дзырдуат:
цъæх цухъхъа
ирон фæлыст
дзырддзæугæ
раздзæуæг
куырæт
уылынг

уыдисн
дагъ
уаг
тын
хих
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Ахæм хъуыдыйадмæ раттæн вæййы хауæны фарст фыццаг хъуыдыйады 
зæгъинагæй (хатгай цухгонд æрцæуы) æмæ дзы баивæн вæййы бæттæг кæй: 
Адæм æмбарынц: æрцæудзæн хуыздæр цард. (Абарут: Адæм æмбарынц (цы 
æмбарынц?), кæй æрцæудзæн хуыздæр цард.)  

3. Дыккаг хъуыдыйад куы фæбæлвырд кæны, фыццаг хъуыды-
йады цæуыл дзырдæуы, уый.

Ахæм хъуыдыйадмæ раттæн вæййы фæрстытæ цавæр? куыд? æ. æнд. 
æмæ дзы бавæрæн вæййы бæттæг ома: Цуаноны сæры бацыд хинæйдзаг 
хъуыды: сфæнд кодта иу æхстæн раппарын дыууæ дзæбидыры дæр. (Къ.) 
(Абарут: Цуаноны сæры бацыд хинæйдзаг хъуыды (цавæр хъуыды?), ома 
сфæнд кодта иу æхстæн раппарын дыууæ дзæбидыры дæр.) 

145-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бамба-
рын кæнут дыстъæлф æвæрыны æгъдæуттæ.

1. Раздæр-иу лæппуйы йæ суинаг каистæ бирæ цæмæйдæрты фæлвæрдтой 
куыд арæхсы кусарт кæнынмæ суг сæттынмæ бæхыл бадынмæ уыимæ кафынмæ 
дæр. 2. Адæммæ цы тых цы мадзал ис уыдон æрæмбырд æрбайсын хъæудзæн 
рагацау уалдзыгæнды агъоммæ кусæг фос бæхтæ æндæр кусæнгарз. (Г. Ц.) 3. 
Уый ахъуыды кодта Никъойы тыххæй Никъо уыди фыййау дæсны топпæхсæг 
æхсарджын. (К. А.) 4. Нарты сылыстæг бауынаффæ кодтой иугæндзон нæ лæгты 
’фтиæгтæм æнхъæлмæ ма кæсæм фæлæ нæхæдæг дæр исты бацархайæм. 5. Нарты 
сылыстæг мыд лæдæрстой æмæ йæ нуæзтыл кодтой мыдамæстытæ арæзтой 
афтæмæй Нарты зæрæдтæм зылдысты. (Н. к.) 

146-æмг фæлтæрæн. Аив бакæсут скъуыддзæгтæ. Зæгъут, кæцы таурæгътæй ист сты? 
Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдты бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Байдыдта кафын Сослан дæр. Уый дæр фыццаг 
зæххыл æркафыд. Дисы бацыдысты æгас Нарт, афтæ 
хорз скафыд. Стæй, уыцы кафгæйæ, схызт фынгмæ. Иу- 
уыл диссаг та фынгыл уыдис Сосланы кафт: фынджы 
былтыл-иу цъилау ныззылдис, афтæмæй иунæг къæбæр, 
иунæг къус нæ фезмæлын кодта йæ бынатæй; стæй йæм 
адæм сæ кæрдты фындзтæ хæрдмæ арæзтæй бадардтой, 
æмæ уыдоныл кафын райдыдта, раст-иу сыл куыройы цал-
хау æрзылдис. Афтæмæй бирæ фæкафыд æмæ сбадтис йæ 
бынаты.  

Тугъанты Махарбег. «Нарты куывд»
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2. Йæхи хуымæтæг лæджы уаджы ’вдыс- 
та Батрадз æмæ афтæмæй куыста æлдарæн, 
уæдæ цы уыдаид! Кусгæ та афтæ кодта: 
сæдæ цæдыл-иу хъæдмæ ацыд, бæлæстæ-иу 
æд уидæгтæ сыскъуыдта, сæ хихтæ-иу сын 
ахсæста, сæдæ галхатты-иу аввонг кодта суг, 
æмæ-иу иннæ хъæд...заутæ хъæдмæ нæма 
бахæццæ сты, афтæ-иу уый фæстæмæ хъæумæ 
æрхæццæ ис. 

Æлдар цинæй цæуылнæ мардаид, хорз 
æлхæдыл фæхæст дæн, зæгъгæ.

3. Уырызмæг лæппуйы куы федта, уæд 
та æртыккаг хатт сдзырдта, йæ ныфс чи 
хæссы, зæгъгæ. Фæлæ Батрадз нæ бамбæрста, 
Уырызмæг цæуыл дзырдта, уый.

Уырызмæг та ноджы хъæрдæрæй 
сдзырдта. Уæддæр та нæ фехъуыста Бат- 
радз ныхас: лæппутимæ хъазыныл фæцис. Уæд 
Уырызмæг адæмæн се ’ппæты дæр æрыхъусын 
кодта йæхимæ, æмæ уæд Батрадз бамбæрста 
хъуыддаг.

– Чи ацæудзæн Нарты адæмæн фосгæс, 
уый кувæггаг айсæд, – зæгъгæ, куыддæр 
сдзырдта ацы хатт Уырызмæг, афтæ Батрадз 
бауад æмæ кувæггаг райста.

4. Райста Уырызмæг иу тын æмæ загъта:
– Ацы хæзна Нарты хистæртæ аккаг 

кæнынц, нæ фæсивæдæй æдзонд, хъæбатырдæр 
æмæ хæрзæгъдаудæр чи разына, уымæн. – Мæ 
фырт Батрадзæн, табу, хистæрты фарнæн! – 
уымæй хъæбатырдæр, уымæй ныфсджындæр 
нæ разындзæн Нарты. Уый æвзæрдзинад дæр 
нæ бакæндзæн, кæнын дæр æй нæ бауадздзæн 
йæ разы, – зыгъы Хæмыц.

– Мæ фырт Батрадзы сæрыл исын ацы тын 
дæр: гуыбыныл дæр ничи разындзæн уымæй 
хуыздæр...

– Уый зонут, Нарт, æмæ сылгоймаджы тыххæй дæр никуы ссардзыстут мæ фырт 
Батрадзæй уагджындæр.
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147-æм фæлтæрæн. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) бабæт- 
гæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, 2) домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, 3) æнæбæттæг вазыг-
джын хъуыдыйæдтæ. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ уæлæмхæст 
хæйтты хуыз.

1. Иу дзы райгуырд фыццаг кæркуасæнты, иннæ та райгуырди дыккаг 
кæркуасæнты, Бонвæрнон стъалыйы скастмæ. (Н. к.) 2. Куыддæр фæзынынц, 
афтæ мæ зонд фæкъуырма вæййы, хъустæ ницыуал фæхъусынц, цæстытæ нал 
фæуынынц. (Гаф.) 3. Нæ фыдæлтæй цы ’гъдæуттæ баззад, уыдон нын æппаргæ не 
сты. 4. Нарты Ацæмæз айдагъ сгуыхт хæстон нæу, фæлæ ма у дæсны зарæггæнæг 
æмæ уадындзæй цæгъдæг дæр. 5. Хистæрты кадджын бынат нæртон адæмæй ахсы 
Уырызмæг: домбай хæстон æмæ дзырддзæугæ раздзæуæг. 6. Кæцыфæнды æвзонг 
лæппу дæр иудадзыг бæллы Батрадзы хуызæн ныфсхаст, уæздан, хæрзæгъдау, 
хæдæфсарм лæг суæвынмæ, уымæн æмæ Нарты Батрадз адæмы цæсты у 
нæлгоймæгты æмæ хæстон лæджы идеал. 

148-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Хъуыдыйæдтæ равæрут афтæ, цæмæй дзы рауайа текст 
æмæ йæ рафыссут. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæн сæ хæйттæ фæхицæн 
кæнут, сбæрæг кæнут, гом сты æви æхгæд.

Нарты адæмæн сæ хистæр уыдис Уæрхæг. Райгуырди йын дыууæ фаззоны. 
Уæрхæджы зæрдæ барухс фырцинæй. Лæппутæн сæ райгуырды бон скодта куывд 
нæртон сырды фыдæй. Æрхуыдта уæларвæй Куырдалæгоны, фурдæй æрбахуыдта 
Донбеттыры, Борæйы – Нартæй. Куырдалæгон сыл сæвæрдта нæмттæ: Æхсар æмæ 
Æхсæртæг. Лæварæн Куырдалæгон радта Уæрхæгæн номæвæрæджы диссаджы уа-
дындз. Уыдис уадындз æндонæй арæзт.

...Уайтагъд айрæзтысты Æхсар æмæ Æхсæртæг: бон рæзтысты уылынг, æхсæв 
та – уыдисн. Фæлæ тынг фыдуаг рацыдысты. Сарæзтой сæхицæн фæттæ æмæ ’рдын-
тæ æмæ арвыл маргъ тæхын нæ уагътой. 

Айхъуысти дунейыл, зæгъгæ, Нарты Уæрхæгæн рахъомыл и хъæбатыр 
фырттæ, фаззæттæ – Æхсар æмæ Æхсæртæг. 
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30-æм урок
Фæлхат кæныны урок

Нарты кадджытæ

149æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ хъæугæ интонациимæ. Бамбарын кæнут, 
цавæр ахастытæ ис æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдты ’хсæн. Бамбарын кæнут 
æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

1. Сырдон рахызт хæдзарæй, дуар 
дæр гомæй ныууагъта, æмæ араст Арпада-
ны былмæ. 2. Дзургæ йæм ничи ницы код-
та: никæй фæндыдис йæ къахын. (М. Д.)
3. Бамбарын-иу кæн: ахæм æнæфенд митæ 
дзы ницæмæн хъæуы. (Дз. К.) 4. Дæ цæст æм 
дар бæстондæр: уый дæу дæр, æвæццæгæн, 
фæливдзæн. (Дж. Ш.) 5. Ныр та йæм бакæс: 
йæ астæу æртасыд, йæ къабæзтæн байсыст сæ хъару, сæ тых. (Ц. А.) 6. Бонвæрнон 
дзы тыбар-тыбур кодта, арв дзы йæхи уыдта, мæйтæ дзы хъазыдысты, хуртæ дзы 
худтысты. (Н. к.) 

150-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæн 
бамбарын кæнут сæ бастдзинады фæрæзтæ.

«Нарты кадджытæ» сты ирон адæмы номдзыд эпос. 
«Нарты кадджытæн» ис æнусон истори. Уыдон сæвзæрдысты иу дуджы нæ, 

фæлæ бирæ заманты.
Эпос æвдисы хъайтарон сгуыхтытæ æмæ æрвылбоны цард. Кадджыты 

нывæфтыдæй зынынц нæ адæмы æгъдæуттæ. Æгъдау у историон, социалон æмæ 
этикон фæтк: йæ уидæгтæ æвзæрынц царды уагæй. Алы æхсæнады дæр вæййы йæхи 
æгъдæуттæ, йæхи этикон идеалтæ. Цардæвæрд куыд ивы, афтæ ивынц æгъдæуттæ 
æмæ идеалтæ дæр; ивы адæмы ахаст уыцы æгъдæуттæм; иу заманы фæткон цы уыд, 
уый ног заманы свæййы æнахуыр диссаг.

Джыккайты Шамил

1) Тексты фæстаг хъуыдыйадæй рафыссут æртæ мивдисæджы; къæлæтты сын бацамо-
нут сæ цæсгом, нымæц, хуыз, афон, здæхæн, цæугæ æви æдзæугæ сты.

151-а фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзæгтæ «Нарты кадджыты» тыххæй. Рафыссут дзы иу 
скъуыддзаг, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуыз.

1. Нарты эпосы цы æрдзон нывтæ æмæ цаутæ уынæм уыдонæн ныры Иры 
Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 6

Дзырдуат:
хъайтар сгуыхт
æгæрон быдыр
цæрмыстыгъд
æнкъуысын
цардæвæрд

нывæфтыд 
æхсæнад 
абухын
хæтæн
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хæхтæ æмæ цъассытимæ иумæйагæй ницы ис? Æгæрон быдыртæ æмæ денджызы 
тъæпæнтæ – уыдон сты нарты гуыппырсарты лæгæвзарæнтæ æмæ хæтæнтæ. 
Быдираг дымгæ зилдух кæны кадджыты рагон Скифийы æгæрон фæзты комулæфт 
дзы æнхъæвзы стыр бæхрæгъæутты къæхты хъæр æмæ мыр-мыр дзы азæлы сагтæ 
дзы дзугтæй згъорынц сурынц сæ æвæллайгæйæ цуанæттæ.

2. Нартæ æнгом баст сты доны дунеимæ. Дæтты бардуаг Донбеттыримæ 
æййафынц тугхæстæг Нарты мад Дзерассæ у Донбеттырты чызг. Нарты бæстæ 
цæрмыстыгъд бакодта рагон Скифийы. Нартæн дæр æмæ скифтæн дæр сæ уарзон 
цæрæгой – саг. Кадджыты йæ арæх хуындæуы «æстдæссион». Диссаг та куыннæ у 
æвæдза сырдæнгæс стилæй арæзт чи у скифæгты уыцы номдзыд зæрин сагтæн дæр 
сæ сыкъатыл æстдæсгай къабузтæ ис!

3. …Сослан райгуырди дуры гуыбынæй. Йæ буары нæдæр кард хизы нæдæр 
фат уымæн æмæ йæ ноггуырдæй байсæрыдтой бирæгъы æхсыры. Йæ кæрц та 
у лæджы сæры цæрмттæй хуыд – эпосы афтæ æвдыст æрцыд скифæгты æгъдау 
кæрцытæ хуыдтой сæхи къухæй кæй мардтой уыцы знæгты сæрдзæрмттæй. 

4. Ног иртасæн куыстытæ æвдисынц «Тымбыл фынджы Барджытæ» кæй хонынц 
уыцы чиныджы къарол Артур æмæ рыцарты циклы ис Нарты кадджытæй иуæй-
иуты æнгæс сюжеттæ æмæ мотивтæ. Зæгъæм, Нарты Батрадзы æмæ къарол Арту-
ры мæлæты хабæрттæ лыстæг фæзилæнты онг сты иухуызон. Дыууæ хъæбатыры 
дæр сæ мæлæты размæ курынц, цæмæй сын сæ кæрдтæ баппарой денджызы (цады). 
Иуцасдæр къуылымпыты фæстæ сын сæ фæндон сæххæст кæнынц æмæ денджыз 
сабухы нынкъуысы йæ уылæнтæ сырх танхъа хæссын райдайынц.

5. Уæдæ афтæ чысыл кавказаг адæмы – ирæтты – æвзаг æмæ фольклор нæм 
мингай азты сæрты æрхастой историон азфыстытæ æмæ документтæ кæй нæ 
бахъахъхъæдтой уый скифæгты æмæ сæрмæтты рагон хæдбындур æмбал кæмæн 
нæй ахæм дунейы мыртæ æмæ фæлгонцтæ.

«Курьер ЮНЕСКО», 1977, январь

1) Бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

*152-аг фæлтæрæн. Ныффыссут сочинени ахæм темæйыл: «Нарты кадджытæ» – 
ирон адæмы номдзыд эпос. Спайда кæнут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæй.

153-аг фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ лæвæрд 
хæйттæй спайда кæнгæйæ.

Х у ы з æ г :  Мах уырныдта: æрлæудзæн сæрибар ацы зæххыл.

1) Мах уырныдта… 2) Сывæллæттæн фехъусын кодтой... 3) Ме ’фсымæр 

баппарын – багæлдзун
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иттæг хорз радта фæлварæнтæ… 4) Ахуыргæнинаг скодта ацы зын хынцинаг…  
5) Махæй алчидæр хъуамæ хъуыды кæна…

«Иуæй дæ ном скæнын фæнды, аннæмæй та фæлхасæй тæрсыс. 
Уый гæнæн нæй: хъуамæ кæнæ уæхст басудза, кæнæ – физонæг», – 
загъта Сатана Уырызмæгæн. 

Нарты кадджытæ

31–32-æм уроктæ
Тире æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады

Адæмон бæрæгбæттæ

154-æм фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст. Сбæрæг кæнут тире æвæрыны æгъдау 
æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады. Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ. Ныффыссут сæ.

Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйады мидæг хуымæтæг хъуы- 
дыйæдты æхсæн æвæрын хъæуы тире:

– хъуыдыйæдтæ сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд куы цæуой, 
уæд. Ахæм хъуыдыйады сæвæрæн вæййы бæттæгтæ фæлæ, та: Курын ху-
динаг нæу – худинаг давын у. (Æмб.) (Абарут: Курын худинаг нæу, фæлæ 
давын у худинаг.); 

– фыццаг хъуыдыйад куы ’вдиса, дыккаг хъуыдыйады архайд 
цы афоны кæнæ цавæр фадаты фæцæуы, уый, уæд. Ахæм хъуыды- 
йады сæвæрæн вæййы бæттæгтæ куы, кæд æмæ æмбарынгæнинаг дзырд 
уæд: Гал амæла – фыд, уæрдон асæттæ – суг. (Æмб.) (Абарут: Гал куы 
амæла, уæд – фыд, уæрдон куы асæттæ, уæд – суг.);

155-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут тирейы нысаниуæг 
æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдты. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æртæ къордæй 
раиртæстмæ гæсгæ. 

1. Йæ бонæй уа зæрдæ – куыд 
хивæнд у, куы! (Къ.) 2. Кус æмæ ма 
бафæлмæц – лæджы фыд хæрынмæ нæ 
бæззы. 3. Гал бакусы – хъуг æй бахæры. 
4. Йæ къухтæ йæ синыл сæвæрдта – 
йæ куыст фæци! 5. Лæг йæхи нæ уы- 
ны – адæм æй уынынц. 6. Адæмæй 

Дзырдуат:

дзæнхъайæ бандон
фыдрохгæнæн дур
уæнтæбæрзонд
хъуынывæрц

астæумагъз
хъандзал 
тæлтæг
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фæйнæ халы – мæгуырæн хæдонваг. 7. Дзырд раттай – сæххæст æй кæн. 8. Æнæдзых 
лæг – æнæдуар мæсыг. 9. Рагон æмбисонд – ныры дуджы таурæгъ.

156-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бæрæггонд хъуыдыйад рафыссут. Бамбарын 
кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. Зæгъут, цавæр хъуыдыйад у йæ арæзтмæ гæсгæ.

Нæ уарзон бæрæгбæттæ

Ирон адæммæ ис бирæ бæрæгбæттæ. Сæ сæйрагдæртæ сты: Ног аз, Джеоргуы-
ба, Хетæджы бон. Ног аз бæрæг кæнынц 1-æм январы. Уый дунейы адæмтæн куыд  
æхсызгон, куыд уарзон у, афтæ уарзон æмæ æхсызгон у ирон адæмæн дæр. Сæхи 
йæм цæттæ кæнын райдайынц рагацау. Фынгыл æрæвæрынц алы нозтытæ, 
хæринæгтæ, дыргътæ, се ’хсæн – æртæ чъирийы, физонæг; сывæллæттæн 
сфæлындынц заз бæлас.

Ног аз у бинонты бæрæгбон, фæлæ бирæтæ уыцы æхсæв æрбахонынц сæ 
сыхæгты, сæ хæстæджыты æмæ хъæлдзæгæй фæкафынц, фæзарынц, фæхудынц. 
Хистæр скувы, цæмæй бинонтæн, сыхбæстæн, ирон адæмæн, æппæт дунейы 
дзыллæтæн дæр сæ фыдбылызтæ, сæ низтæ зæронд азы баззайой, зæронд азы 
хорздзинадæй цы уыд, уыдон та Ног азмæ рахизой.

Бирæ адæм ма бæрæг кæнынц Ногбон дæр, ома зæронд Ног аз. Уый вæййы 13 
январы. Кæддæр ацы бæрæгбоны æфсинтæ фыхтой басылтæ æмæ сæ лæвæрдтой 
уазджытæн. Фæсивæд та æхсæвы зылдысты хæдзæрттыл, кафыдысты æмæ зары-
дысты. 

1) Рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ 
цавæртæ сты? 

157-æм фæлтæрæн. Хицæн къордтæй рафыссут: вазыгджын хъуыдыйæдтæ æрмæст 
къæдзыгтимæ; къæдзыг æмæ стъæлфимæ; дыстъæлф æмæ тиреимæ. 

1. Гъе афтæ уæдæ, алы адæймаг дæр йе ’взаг фæзоны, цас æй уарзы, уыйбæрц. 
2. Цъæх-цъæхид адардтой нæ фæзтæ, æрттывта дидинæг, дзæбæх æфтыдтой ног 
сыфтæр бæлæстæ, парахат улæфыди зæхх. (Ц. М.) 3. Урс-урсид дзæгъгъатæй – 
бандæттæ, тæрхæг, саджы урс сыкъатæй Фсатийæн – сынтæг… (Къ.) 4. Дæ бон 
дыл баталынг, де ’хсæв дыл бамыр ис: Нал уыныс арвы цъæх, нал уыныс зæххы 
сау!.. (Къ. А.) 5. Æвзаджы фæрцы адæм кæрæдзийæн æргом кæнынц сæ хъуыдытæ, 
сæ бæллицтæ, се ’нкъарæнтæ; æвзаджы фæрцы æхсæнады уæнгтæн сæ бон у иумæ 
æрдзы тыхтимæ тох кæнын, сæ царды мидæг сæ цыдæриддæр хъæуы, уыдон амал 
кæнын. (Б. Н.) 6. Куы райдайай рæстдзинады сæрыл дзæнгæда цæгъдын, рацыдтæ 
йыл комдзог! (М. В.) 7. Уыцы хъæутæй æппæтæй иста йæ зæххыты мызд: хор, 
царв, цыхт, мыд æмæ æндæр хъæууон продукттæ, æхца дæр фидыдмæ гæсгæ. (К. 
А.) 8. Хъæр, хъæрахст, зарджытæ, фæндыры цагъд, æмдзæгъд – уыдон се ’ппæт 
дæр сиу сты. (Хъ. И) 9. Рагæй мын «ацу» дæ цæстæнгас дзуры, рагæй дæ кодтон 
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мæ уындæй тæрсын, зонын, дæ зæрдæ куыд ризы мæ цуры, хъусын ныр дæр ма йæ 
сусæг хъæрзын… (Къ.)

158-æм фæлтæрæн. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ ахæм фæткыл: 1) бабæт- 
гæвазыгджын хъуыдыйæдтæ; 2) домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ; 3) æнæбæттæг ва-
зыгджын хъуыдыйæдтæ. 

1. Нæ фыдæлтæй цы ’гъдæуттæ баззад, уыдон нын æппаргæ не сты. 2. Ацы 
таурæгъ дæр уый ныффыста, æмæ йæ æз мæхимæ æфснайдæй дарын. (М. Д.) 
3. Иучысыл сæ куыст фæуагътой, иу цалдæр дзы сагæйттыл æрæнцой кодта. 
(Гаф.) 4. Сæ ныхæстæн та æппын фæтк нæй, –  адæймаджы æрбасайын сын 
ату кæнынæй уæлдай нæу. 5. Æнæ ронæй куыд цыдаид, æмæ йæ фырт Алберд 
горæты æфсæддон рон балхæдта. (Цæг. М.) 6. Йæ хистæр æфсымæры ныхасæн 
аргъ чи нæ кæны, уый иутæй дæр нæу. (Хъ. Æ.) 8. Куыст куы фæуай, уæд-иу рацу. 

159-æм фæлтæрæн. Æмбисæндтæ дарддæр ахæццæ кæнут æмæ сæ равзарут хъуы-
дыйады уæнгтæм гæсгæ. Бамбарын сын кæнут сæ нысаниуджытæ.

1. Зонд – удæн йæ дарæг, …
2. Хистæр – зондамонæг, …
3. Хорзы æвзæр ма схон, …
4. Рувас куыдзæй тæрсы, …
5. Куыстæн йæ сæр сындз у, …
6. Йæхи хæдзары цъиуы цæстæй кæсы, …
7. Хъæздыг цы нæ кæны, …
8. Гæды фиумæ не ’ххæссыд, …
9. Дæ уат куыд амоны, …

160-æм фæлтæрæн. Бакæсут, рафыссут иу скъуыддзаг. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнттæ æвæрыны æгъдæуттæ.

1. Ирæтты къухы бафтыд дывæр æнтыст: уыдон абоны онг канд се ´взаг 
нæ бахъахъхъæдтой куыд культурон мидис, фæлæ уыцы мидисæн йæхи дæр. 
Уыцы мидисы айдæнау зыны скифæгты цивилизацийы уавæр йæ рæзты фæстаг 
къæпхæны. Сæйрагдæр та – цæрынц, аргъ кæмæн нæй, ивгъуыдæй се ’мыдзаг чи у, 
уыцы кадджытæ. Æмæ уыцы дзыхæйдзургæ уацмыстæ алы рæстæджыты райстой 
сыхаг адæмтæ, бæгуыдæр, скифаг æмæ дзы ирон цы уыд, уый фендæрхуызон код-
той, афтæмæй. (Ж. Дюмезиль).

2. Эпикон хъайтартæ – Нартæ – канд ирæттæн зындгонд не сты. Сæ сыхæгтæ, 
цæцæйнæгтæ æмæ мæхъхъæлæттæ, æппæт цæгатаг-ныгуылæйнаг кавказæгтæм 
дæр (черкесæгтæ, убыхæгтæ, абхазæгтæ, хæххон тæтæйрæгтæ, къаддæр – цæгат-
скæсæны хъуымыхъхъæгтæм) ис «Нарты цикл»-ы цымыдисагдæр варианттæ. 
Фæлæ уæддæр фидарæй зæгъæн ис, æмæ куыд хъæбатыр нæлгоймаджы 
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индоевропæйаг ном NAR-æй равзæрæг ном «Нарт» йæхæдæг, афтæ Нарты кадджы-
ты иумæйаг мидис дæр æмæ уыцы мидисхæсджытæ – сæ сæйрагдæр персонажтæ 
дæр райгуырдысты Ирыстоны. (Ж. Дюмезиль).

3. Нарты дуне – уый у диссаджы, хуымæтæг æмæ æмбисонды пластикон 
хъомысæй нывгонд легендарон дунейы сурæт, æмæ нын гъе уымæн у уарзон æмæ 
æмбæрстгонд; аргъгæнæг аргъ не скæндзæн уый сфæлдисæг адæмы поэтикон 
генийæн. (Абайты Васо).

161-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æнæбæттæг вазыгджын 
хъуыдыйæдтæй хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г : Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз та ноджы зæрдиагдæрæй куы ныззары…
Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз та ноджы зæрдиагдæрæй куы ныззары: 

хъуырхъуыргæнгæ райхъал сты уæд хуссары æрсытæ, сæ хъарм хуыссæнтæ ныу- 
уагътой æмæ уæззаугомау лæпп-лæпп симд самадтой сау хъæды астæу. 

1. Дыккаг хатт та Уырызмæг хонджытæ арвыста… 2. Бæх къуылых цæуын 
райдыдта… 3. Батрадзы уырныдта… 4. Адæм раст дзурынц… 5. Куыннæ йыл 
фæдис кодтаиккой Нарт дæр… 6. Дымгæ бæлæстæ бындзарæй фæлдæхта…  
7. Изæрмæ Нарты сылыстæг баззадысты хъæды…

162-аг фæлтæрæн. Рафыссут Нарты кадджыты чингуытæй æнæбæттæг вазыгджын 
хъуыдыйæдтæ лæвæрд схемæтæм гæсгæ.

1. (         ): (          ) – дыккаг хъуыдыйад амоны, фыццаг хъуыдыйады цæуыл 
дзырдæуы, уый æфсон.

Х у ы з æ г : Нарты ’хсæн Сатанайæн ис тынг стыр кад æмæ цыт: æххуыс кæны 
Нартæн сæ алы хъуыддаджы дæр.

2. (           ): (               ) – дыккаг хъуыдыйад æххæст кæны, фыццаг хъуы-
дыйады цы загъдæуы, уый.

Х у ы з æ г : Мæн уырны: Нарты эпос у адæмон аивады цытджындæр æмæ 
ахъаззагдæр уацмыс.

3. (           ): (                ) – дыккаг хъуыдыйад бæлвырд кæны, фыццаг хъуы-
дыйады цæуыл дзырдæуы, уый.

Х у ы з æ г : Нарты кадджыты ис бирæ алæмæты хабæрттæ: нæртон адæм 
æмбарынц мæргъты æмæ сырдты æвзаг.

*163-аг фæлтæрæн. Рафыссут чингуытæй кæнæ æрхъуыды кæнут æнæбæттæг вазыг-
джын хъуыдыйæдтæ лæвæрд схемæтæм гæсгæ.
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1. (             ) – (          ) – ныхмæвæрддзинад хуымæтæг хъуыдыйæдты астæу.

Х у ы з æ г : Сæрд æмбырд кæны, зымæг – хæргæ. 

2. (            ) – (           ) – фыццаг хъуыдыйад æвдисы, дыккаг хъуыдыйады 
архайд цы афон кæнæ цавæр уавæры цæуы, уый.

Х у ы з æ г : Хæс дæхимæ райстай – сæххæст æй кæн.
3. (             ) – (            ) – дыккаг хъуыдыйад æвдисы фыццаг хъуыдыйады 

архайды æвиппайды раивд кæнæ æнæнхъæлæджы фæстиуæг.

Х у ы з æ г : Фыдми ма ракæн – æфхæрд ма ссарай.

164-æм фæлтæрæн. Рафыссут. Хъуыдыйæдты, кæм куыд æмбæлы, афтæ æвæрут 
къæдзыг, къæдзыг æмæ стъæлф, дыстъæлф, тире. Æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамба-
рын кæнут.

1. Чызджытæ та хуымæтæг нæ фæлæ ахæм рæсугъд уыдысты æмæ сæм лæг 
кæсынæй не ’фсæст сæ цæстытæ арвау цъæх сæ дзыккутæ сыгъзæринау æрттывтой. 
(Аргъ.) 2. Бæстæ цард сси алчи йæ къаимæ баиу бамбал ис мæргътæ бындзытæ кæфтæ 
кæсæгтæ царды уалдзæгыл цин кодтой. (Г. С.) 3. Урссæр Тæтæртупп сыстади систа 
йæ худ æмæ ракуывта кувæггагæй ацахуыста Ацæйы фырт чысыл Ацæмæз. (Н. к.)
4. Ацæмæзы цæсгом хурау ныррухс ис уадындз куы ауыдта уæд æй райста æмæ за-
рын райдыдта. (Н. к.)

Æгъдау кæй нæ баурома, уый æфсæн рæхыс дæр нæ бауромдзæн.

Ирон æмбисонд

33-аг урок
Вазыгджын хъуыдыйæдтæ бастдзинады алы хуызтимæ

Ирон адæмы æгъдæуттæ

165-æм фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст, равзарут æй, æрхæссут дæнцæгтæ.

Вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ иугонд æрцæуынц алыхуызон 
синтаксисон бастдзинæдтæй: бабæтгæ, домгæ æмæ æнæбæттæг. Бирæ 
хуызтæ сты, фæлæ сын ис адихгæнæн хицæн къордтыл: 

а) æнæбæттæг æмæ бабæтгæ бастдзинадимæ;
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(1) Ахæм хабар дæр æрцæуы лæгыл: (2) адæймаджы фыццаг хатт фед-
тай, иучысыл йемæ аныхæстæ кодтай, æмæ (3) дæ йе ’взаджы арæхстдзинад 
æлвасы йæхимæ.

1        :         2           æмæ            3

æ) домгæ æмæ æнæбæттæг бастдзинадимæ;
(1) Уыцы афон хъæуы цæрджытæй исчи куы сыстид, (2) уæд фенид 

ахæм ныв: (3) дæлæ уынгты фæцæуы кæнæ фæтулы дынджыр тымбыл 
цыдæр. (М. Д.)

                       2       :      3

                       1

б) бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинадимæ;
(1) Рæсугъд хур бон уыд, æмæ (2) арвы астæуæй хурзæрин йæ хъарм 

тынтæ зæхмæ æппæрста афтæ, (3) цыма зыдта, (4) ныртæккæ адæймаджы 
зæрдæ барухс кæндзæн, бахъарм кæндзæн сыгъзæрин рухс тынтæй.

   1      ,     æмæ       2

                            
                               3

                              
                              4

в) æнæбæттæг, бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинæдтимæ. 
(1) Иннæтæй дæр чидæртæ сæ бынæтты бадзой-дзой кодтой: (2) тых 

байсыст, (3) фæлæ (4) цалынмæ цæст æрттива, (3) уæдмæ хæцын хъæуы.

1            :         2   ,       фæлæ              3

                    4

166-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Сбæрæг кæнут, ва-
зыгджын хъуыдыйæдты цалгай хуымæтæг хъуыдыйæдтæ ис æмæ цавæр бастдзинады 
хуыз ис се ’хсæн. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Ирон адæмæн се ’гъдæуттæ сты, сæ цæсгом, сæ удварн ирдæй кæм зыны, 
ахæм æнусон хæзнатæ. Национ æнтыстытæ, национ уæлахизтæ æмæ национ 
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къуыхцытæ, наци йæ историйы дæргъы цæмæ бæллыд æмæ бæллы, цæмæ тыр-
ныдта æмæ тырны, йæ дунеæмбарынад – уыдон иумæйагæй сты ирон традицион 
культурæйы иу хай, ноджы ахæм хай, адæмæн стыр ахсджиаг чи у.

Ирон æгъдæуттæ комкоммæ арæзт сты адæмы зæрдæтæм, уыдоны ис æгæрон 
тых. Æмæ нæ кæд афтæ фæнды, æмæ адæмы рæгъы цæуæм, нæ фарн ноджы 
бæрзонддæр сисæм, уæд хъуамæ æдзух нæ зæрдыл дарæм уыцы æгæрон тых, æмæ 
нæ уый сисдзæн ног, уæлдæр къæпхæнмæ.

Нæ адæм, нæ нацимæ цы хъæздыгдзинæдтæ ис, уыдоныл а фæстаг рæстæг 
арæх дзурæм. Æмæ уый раст у. Уыцы хъуагдзинæдты кой куы нæ кæнæм, 
уæд рох кæнæм иу хъуыддаг: уæд рох кæнæм, уыцы хъуагдзинæдтæ аиуварс 
кæнынæн цы хъæуы, сæ ныхмæ сын цы тыхтæ æрæвæрын хъæуы, уыдон. 
Ирон бæрæгбæттæ, ирон æгъдæуттæ сты адæмон хæзнатæ.

Агънаты Гæстæн 

1) Сымахмæ гæсгæ, цавæр хъæздыгдзинад хæссынц семæ не ’гъдæуттæ, нæ бæрæг- 
бæттæ? 

2) Бæрæггонд хъуыдыйадæн бамбарын кæнут йæ мидис. Зæгъут, цавæр тыхты кой 
кæны автор. Хъуыдыйад рафыссут æмæ йын скæнут схемæ.

3) Рафыссут курсивæй фыст дзырдтæ. Цавæр ныхасы хæйттæ сты? Иу дзырдимæ дзы 
æрхъуыды кæнут вазыгджын хъуыдыйад бастдзинады алы хуызтимæ.

Х у ы з æ г : (бабæтгæ бастдзинад)                  (æнæ бæттæгæй бастдзинад)

Никæй хъыг-
дары Челе

æмæ нæ уадзы йæхи дæр 
хъыгдарын

 : нæ ракæндзæн Челе 
ахæм хæрзиуæг

(домгæ       бастдзинад)

йæхи хæдзарæн пайда 
кæмæй нæ уа

Вазыгджын хъуыдыйады хуымæтæг хъуыдыйæдтæ баст куы цæуой 
бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинады бæттæгтæй кæнæ æнæ бæттæгтæй, уæд 
се ’хсæн æвæрæм, хицæнæй алы бастдзинады хуызы дæр цы æрхæцæн 
нысæнттæ æвæрæм, ахæмтæ: домгæ бастдзинады – къæдзыг, бабæтгæ 
бастдзинады – къæдзыг, стъæлф æмæ къæдзыг, æнæбæттæг хъуыдыйæдты 
æхсæн – къæдзыг, стъæлф, стъæлф æмæ къæдзыг, дыстъæлф, тире.
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167-æм фæлтæрæн. Бакæсут тексттæ. Радзурут, сымах та цы зонут ацы бæрæгбæтты 
тыххæй. Рафыссут бæрæггонд вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сæвæрут дзы хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ. Сæ хæйттæ сын рахицæн кæнут.

1. Реком у Ирыстоны зындгонддæр 
кувæндæттæй иу, йæ бæрæгбон ахæссы 
æнæхъæн къуыри. Раздæр Рекомы кувæндонмæ 
адæм цыдысты Ирыстоны алы хъæутæй, уæлдай 
тынгдæр ыл сæхи фæдзæхстой Уæлладжыры 
комы цæрджытæ.

Ивгъуыд æнусты Рекомы кувæндонмæ 
уый бæрц адæм цыд, æмæ-иу йæ цуры къах 
æрæвæрæн нал уыд. Уый уыд ирон адæмæн Олимпаг хъæзтыты хуызæн. Рекомы 
кувæндонмæ æрмæст ирæттæ нæ цыдысты, сæхи йыл фæдзæхстой гуырдзыйæ дæр 
бирæтæ. Чи зоны, уыдон уыдысты, кæддæр Гуырдзыстонмæ чи афтыд æмæ 
чи сгуырдзиаг, ахæм ирæттæ,  фæлæ сæ фыдæлты туг нæма фесæфт æмæ 
сæхи фæдзæхстой ирон адæмы барджын æмæ кадджын дзуарыл.

2. Цыргъобау. Ирыстоны быдырон хъæу- 
ты цы кувæндæттæ ис, уыдонæн сæ зындгонд- 
дæртæй иу у Цыргъобауы кувæндон.

Цыргъобауы кувæндон фæзынд æстдæсæм 
æнусы кæрон. Фосдарджытæн, зæххы куыст чи 
кодта, уыдонæн Цыргъобау уыд сæ уарзон бы-
нат. Фæстæдæр, Ольгинскæйы хъæу куы фæзынд, 
уæд хъæуы цæрджытæн обау ссис кувæндон. 

Фыдæлтыккон обау дардыл фæлгæсы, – алы аз дæр хурхæтæны мæйы 
æртыккаг хуыцаубон ардæм æрбацæуы бирæ адæм. Æртæ хатты обауы алыварс 
куы ’рзилынц, уæд сын дзуары лæг скувы, семæ кæй æрбахæссынц, уыцы 
æртæ æртæдзыхоны, бæгæны æмæ физонæгæй, цæмæй сæ Цыргъобауы зæд, 
Цыргъобауы Уастырджийы хорзæх уа; сæ алыварс цы зæххытæ ис, уыдонæй 
хорз тыллæг куыд сисой æмæ дзы куывдтæ куыд кæной; сæ алыварс цы фос 
ис, уыдоны нымæц фылдæрæй-фылдæр куыд кæна, чындзæхсæвтæн æмæ 
куывдтæн куыд бахъæуой; адæм æнæфыдбылыз æмæ æнæмаст куыд уой, 
уарзонæй, хæларæй куыд цæрой, уый тыххæй.

Агънаты Гæстæн

*1) Сбæрæг кæнут, дзырд ком цавæр у йæ нысаниуæгмæ гæсгæ. Ныффыссут 
дзырдбæстытæ алы нысаниуæгимæ дæр. 

æртæдзыхон – сæфсати
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168-æм фæлтæрæн. Фыццаг рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, уый 
фæстæ та – бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ; кæм æмбæлы, уым къæдзыгтæ æвæрут. 
Сæйрæтты бын иугай хæххытæ бакæнут, зæгъинæгты бын та – дыгай хæххытæ.

1. Уад нынниуы стонг сырдау йæ разæй сисы мит фæлдзæгъдæнтæ хæссы. (К. 
М.) 2. Нæдæр тигр арсмæ уæнды нæдæр арс тигрмæ йæ ныфс хæссы. 3. Уылæнтæ 
симгæ кæрæдзи фæсурынц зиууæттау размæ тырнынц сусæгæй се ’взагыл 
аргъæуттæ дзурынц сусæгæй зарынц хъырнынц. (П. Г.) 4. Кæнæ æппынæдзух дæр 
уаргæ кæны кæнæ иудадзыг хур кæсы. 5. Хистæрæн бынат ратт æви дæ æгъдау 
ферох ис? (П. Г.) 6. Дистæ кæны хæххон дидинæг бæрзондæй тилы йæ сæр хойы 
йæ цъæх къухтæ сисы уæлдæр йæ базыртæ. (Г. Ц.) 7. Æнтæф рæстæг уыдис 
æмæ лæппутæ сæ зæрдæйы дзæбæхæн хъарм доны раленк-баленк кодтой. (К. А.) 
8. Хуры цæст нæма зындис фæлæ скæсæнырдыгæй бæрзонд хохы сæрмæ арвы 
кæрæттæ сырх-сырхид адардтой. (Б.Б.) 

169-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæ сæйрæттæ куыд уой, афтæмæй, уыдонæй 
пайдагæнгæйæ, саразут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ, бам-
барын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Хуызæг: Дзæнгæрæг – ахуыргæнинæгтæ. Дзæнгæрæг ныццагътой, 
ахуыргæнинæгтæ бацыдысты къласмæ.

Дымгæ – бæлæстæ; къæвда – арвы рон; фыййау – фос; мит – зæйтæ; хур – 
мæргътæ;  уазджытæ – фысым; сывæллæттæ – мадæлтæ.

34–35-æм уроктæ
Вазыгджын хъуыдыйад фæлхат кæнын

Ирон адæмы бæрæгбæттæ

170-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Вазыгджын хъуыдыйæдтæн скæнут схемæтæ, 
зæгъут, цавæр бастдзинады хуызтæ ис се ’хсæн.

Æрбахæццæ кæны ног æнус, æмæ нын уый йемæ 
æрбахæсдзæн бирæ вазыгджын хъуыддæгтæ, æмæ цæмæй ма 
ныссуйтæ, ма ныдздзæгъæлтæ уæм, уый тыххæй нын ничи 
баххуыс кæндзæн. Нæдæр, махæй фылдæр чи у, уыцы адæм, 
нæдæр – хæцæнгарз. Нæдæр – нæ былалгъæй кувджытæ. 
Махæн ацы хъуыддаджы баххуыс кæндзæн нæ удварн æмæ, 
нырма фыст чи нæма æрцыд, фæлæ нæ адæмы æгъдæутты чи 
баззад, уыцы истори.

Дзырдуат:
былалгъ
цъысым
бардуаг
удварн
къох 
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Мах сæ формæйæ, се ’ддаг хуызæй дард нæ ацыдыстæм не ’гъдæуттæн, фæлæ 
сын сæ апп, сæ мидис фаг нал зонæм, рох кæнын сæ райдыдтам. Уый æддæмæ нæ 
зыны, уый у арф æвæрд, æмæ йыл уымæ гæсгæ хъæуы арф хъуыды кæнын. Æмæ 
нæм уæд æгъдæуттæ разындзысты суадонау сыгъдæгæй, уæд, цæмæн фæзындысты, 
уыцы стыр хъуыды базондзыстæм. Уыцы хуызы куы райсæм не ’гъдæуттæ нæ 
зæрдæмæ, уæд нæ удтæ фæуыдзысты бирæ сыгъдæгдæр æмæ хъæздыгдæр.

Агънаты Гæстæн

171-аг фæлтæрæн. Бакæсут бæрæгбæтты тыххæй; сбæрæг кæнут, вазыгджын 
хъуыдыйæдты цалгай хуымæтæг хъуыдыйады ис æмæ цавæр бастдзинады хуыз ис 
се ’хсæн. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.  

1. Уацилла ирон зæдты, ирон бардуæгты æхсæн сæрмагонд бынат ахсы. 
Тыллæджы, хоры, зæххыл адæймаджы хорздзинадæн цыдæриддæр зайы, уыдоныл 
аудæг бардуаг, арвнæрды бардуаг. 

Уациллайыл сæхи фæдзæхстой ирон адæмы фыдæлтæ – алантæ. Цæгат Кавказы 
хæхты дæлвæзты куы цардысты, уæд райдыдтой зæххы куыст кæнын æмæ табу код-
той Уациллайæн.

Уациллайы бæрæгбон кæнынц алы комы дæр, быдыры хъæуты, горæтты. Ис 
ын бирæ кувæндæттæ, фæлæ йæ сæйраг кувæндон ис Дæргъæвсы, Тбауы хохы. Йæ 
бæрæгбон арæхдæр вæййы, Кæрдæгхæссæнæй дыууæ къуырийы куы рацæуы, уæд. 
Уациллайы бæрæгбон йæ мæгуырдзинад ничи æвдыста. Барджын бардуаг у, æмæ йын 
куывтой лæгъстæгæнгæйæ. Сылгоймæгтæ чъиритæ кодтой æнæдзургæйæ, сæ комытæф 
хыссæмæ куыд нæ фæхæццæ уыдаид, афтæ-иу сæ дзыхтæ истæмæй бабастой.

Алы бинонтæ дæр-иу сæ кувинæгтæ Уациллайы кувæндонмæ ахастой. 
Кувæндонмæ хæстæг-иу æрлæууыдысты: дзуары бынмæ бацæуыны бар уыдис 
æрмæстдæр дзуары лæгæн, уымæн æмæ Уацилла у карз, æнæхатыр дзуар. Уациллайы 
бæрæгбон ирон адæм абон дæр бæрæг кæнынц.

2. Джеоргуыба. Ирон адæм стыр кад, стыр аргъ кæнынц сæ зæдтæн, сæ дзуæрттæн. 
Фæлæ уыцы дзуæртты ́ хсæн дæр уæлдай кадджындæр бынат ахсы Уастырджи, Лæгты 
дзуар, нæлгоймæгты бардуаг, бæлццæтты, хæстонты фæндарастгæнæг, мæгуыртæн 
æххуысгæнæг, кæстæрты раст фæндагыл аразæг. Ирон адæймаг ыл кæддæриддæр, 
цыфæнды уавæры дæр йæхи ма бафæдзæхса, уымæн гæнæн нæй. Уæдæ ахæм цины 
фынг дæр нæма уыд, æмæ Хуыцауы фæстæ куывд Уастырджийы тыххæй ма рацæуа.

Уастырджи нæ адæммæ æрбацыд нæ рагфыдæлтæ – Нартæй, цард радта 
сылгоймæгты фидауц Сатанайæн…

Уастырджи афтæ кадджын уыд нæ фыдæлтæм, æмæ йын афæдзы иуæндæсæм 
мæй сæрмагондæй схуыдтой йæ номыл – Джеоргуыбайы мæй. Фæлæ йын уыцы мæйы 
дæр ис сæрмагонд бонтæ, сæрмагонд къуыри – Джеоргуыбайы бæрæгбон, кæнæ Уас-
тырджийы кувæн къуыри. 

Агънаты Гæстæн
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172-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут дзы фæйнæ хъуыдыйады ахæм фæткыл: 
хуымæтæг хъуыдыйад, бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад, домгæвазыгджын хъуыдыйад.

Хетæджы кувæндон… Хетæджы къох… Тымбыл 
Хъæды дзуар… Хетæджы Уастырджи… Фæстаг азты 
Хетæджы кувæндон Хетæджы Уастырджи сси æппæт 
ирон адæмы кувæндон, æппæт ирон адæмы дзуар, 
æппæт ирон адæм сæ зæрдæйы зæрдиагдæр ныхас 
кæм фæзæгъынц, ахæм бынат.

Хетæджы къохы равзæрды тыххæй бирæ 
таурæгътæ баззад.

Раджы заман Кæсæджы цардис зæронд æлдар 
Инал. Уыдис ын æртæ фырты: Биаслан, Аслæнбег 
æмæ Хетæг. Кæстæр æфсымæр Хетæг райста чырыстон 
дин. Æфсымæртæ хъуыддаг куы базыдтой, уæд æй 
расырдтой. Мæнæ йæ ныр баййафдзысты, зæгъгæ, афтæ 
Хетæг айхъуыста цыдæр уæларвон хъæлæс: «Хетæг 
– хъæдмæ!» Фæлæ лæппуйæн йæ сæр бафснайыны 
амал нал уыдис æмæ йæ фæдзæхсæгмæ адзырдта: 
«Хетæг хъæдмæ – нал! Хъæд – Хетæгмæ!» Уыйадыл 
Уæлладжыры комы фахсæй хъæды къох сыстадис æмæ 
хохрæбын тъæпæны, Хетæг кæм уыди, уым февзæрди. 
Афтæ Уастырджи фервæзын кодта Хетæджы.

Уый фæстæ лæппу бафтыд зæрæмæджыхъæук- 
каг бонджын Бигъуыламæ. Бигъуыла йын радта йæ 
чызджы æмæ цæрæн бынат, Нары хъæу кæм ис, уым.

Ацы зæхх Хетæг йæхæдæг равзæрста, байтыдта дзы хоры мыггаг. Фæззæджы 
хор тугыл куы аскъуыди, уæд йæ бынат йæ зæрдæмæ фæцыд æмæ уым цæргæйæ 
баззад…

Кувæндонмæ республикæйы алы горæттæ æмæ хъæутæй æрцæуынц дæсгай 
мин адæймæгтæ. Сæхи, сæ бинонты, сæ къабæзты бафæдзæхсынц Хетæджы Уас- 
тырджийыл, фæкувынц, фæзарынц, фæкафынц, кæрæдзийæн фæзæгъынц сæ 
зæрдæбын дзуринæгтæ. Хетæджы дзуары кувæндон, Хетæджы Уастырджийы 
бонтæ сты адæмы иугæнæн бонтæ, нациты кæрæдзиуыл бæттæг бонтæ.

Агънаты Гæстæн

1) Текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд.

*2) Фæстаг дыууæ хъуыдыйадæй рафыссут мивдисджытæ, сæвæрут сæ ивгъуыд афо-
ны. Бахахх кæнут уидаджы кæрæдзи ивæг хъæлæсонты бын. Бæрæггонд дзырдтимæ сара-
зут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ. 
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*173-аг фæлтæрæн. Ныффыссут цыбыр радзырд нæ уарзон бæрæгбæтты тыххæй. 
Радзырды пайда кæнут даргъгонд вазыгджын хъуыдыйæдтæй, алыхуызон бастдзи-
нады хуызтæ кæм уа, стæй цалдæргай уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ кæм æмбæла, 
ахæмтæй.

174-æм фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг. Рафыссут дзы æнæбæттæг вазыгджын  
хъуыдыйад, сбæрæг кæнут, гом у æви æхгæд.

Далæ Хъобанæй, дам, Сау денджызы былмæ
Алан фæтæрынц Чынгысханы æфсæдты…
Тугæй сырх-сырхид Хъобаны дон адардта, 
Сакъадæхтæй дзы ныббадтысты мæрдтæ…

Бирæ хъæбатыр лæппутæ дзы разынди, 
Бирæ дзы ссардта æнафон йæ мæлæт…
Чи ма дзы баззади, уыдон сæ хæдзæрттæм
Заргæ æрбацæуынц… Семæ – сæ тæлæт…

Се ’гасы разæй – Иналы æртæ фырты:
Биаслан, Аслæнбег, сæ кæстæр та Хетæг.
Семæ сæ фыды нæ ауагътой лæппутæ:
Базæронд, дам, дæ… Сæтты йыл йæхæдæг.

              Хетæгкаты Къоста

Хетæджы Уастырджи, табу дæхицæн! Нæ фæндагыл-иу нæ 
кæддæриддæр фæндараст фæкæн, кæддæриддæр нын ахъазгæнæг у!...

Дæ рахиз базыры бын-иу нæ бакæн, сыгъзæрин тæбæгътæй дын 
фæкуывдæуа! 

Ды Ирыстоны, ирон адæмы кадджындæр æмæ номдзыддæр 
дзуæрттæй иу дæ.

Ды бæлццоны, фæнддаггон адæймаджы цæугæ мæсыг дæ, йæ 
иузæрдион хъахъхъæнæг. Цъысымæй йæ фервæзын кæныс, фыдбылызæй 
йæ бахизыс. Табу дæхицæн!...

Куывдтытæ
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Уæлæмхасæн æрмæг
Ирон æгъдæуттæ 

175-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ 
æмæ сбæрæг кæнут, вазыгджын хъуыдыйæдты цалгай хуымæтæг хъуыдыйады ис æмæ 
цавæр бастдзинады хуыз ис се ’хсæн. 

1. Кæрдæджы мидæг цы цъырцъырæгтæ æмæ æндæр 
ахæм лыстæг цæрæгойтæ ис уыдон сты кæрдæгхуызцъæх 
бæласы цъарыл чи цæры уыдон та – бургомау кæнæ гæрæм. 
2. Цас дарддæр кодта Оленин Уæрæсейы бæрæгастæуæй 
уыйас кæй мысыди йæ зæронд цардæй уыдон æм дардæй-
дарддæр зындысты цас хæстæгдæр кодта Кавказмæ уыйас йæ 
зæрдæ дæр хъæлдзæгдæр æмæ рухсдæр кодта. (Л. Т.) 3. Гамзат цы зын раны ба-
хауд ууыл цы мæгуыры бон скодта ахæм раны бахауынæй йын тас уыд ацы са-
хат Хадзымуратæн дæр. (Л. Т.) 4. Æнхъæлмæ кастысты мад æмæ фыд Мысост 
æмæ Сонамæ уыдон дæр цыма йæ зыдтой сæ ныййарджытæ сæм æнхъæлмæ кæй 
кæсынц уый хъæлдзæгæй тындзыдтой уыцы сахат иумæ сæ хæдзармæ. (Г. Ц.) 

176-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раттут кæрæдзимæ фæйнæ фарсты тексты 
мидисмæ гæсгæ.

Рагæй-æрæгмæ ирон царды зынгæ бынат 
ахста Ныхас. Цард куыд вазыгджын у, афтæ 
бирæвæрсыг уыд Ныхасы уаг дæр. Ныхас 
уыдис уынаффæдон æмæ тæрхондон. Ныха-
сы адæм кодтой сæ куыстытæ, æвдыстой сæ 
хъару æмæ сæ арæхстдзинад фат æхсынæй, 
дур æппарынæй, къæбæлтæй хæцынæй. Ны-
хасы лæгтæ ерыс кодтой дзыхы дзуаппæй, 
фæндырæй цæгъдынæй, кадджытæ æмæ 
таурæгътæ кæнынæй.

Уыди хъæуы Ныхас æмæ комы Ныхас. Ныхасæн адæм бынат æвзæрстой хъæуы 
астæу. Ныхас кадджын кæй уыди, тынг кæй ахадыдта адæмы царды, уымæ гæсгæ йæ 
бирæ хъæуты хуыдтой Нарты Ныхас. Ныхасы бадæнтæ уыдысты дойнагдуртæй, сау 
къæйтæй, стæм хатт – ставд хъæдтæй. Ныхас уыд гом арвы бын.

Адæм ныхасы уыдысты æмсæр æмæ æмбар. Кæд дзы уæлдай кад æмæ цыт 
искæмæ хауд, уæд æрмæст – хистæрмæ. Адæм ныхасмæ цыдысты барвæндæй, 
фæлæ сæ стыр хъуыддæгтæм æмбырд кодта фидиуæг. Уыцы куыстæн-иу рав- 
зæрстой, карджын лæгтæй хорз хъæлæс кæмæн уыд, ахæмы. 

Джыккайты Шамилмæ гæсгæ

Дзырдуат:
цъырцъыраг
иузæрдион
фидиуæн
фидиуæг
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1) Ссарут синонимтæ дзырдтæн: ныхас, æмсæр, кад, кар.
2) Рафыссут текстæй фæйнæ хъуыдыйады ахæм фæткыл: хуымæтæг, домгæва-

зыгджын, бабæтгæвазыгджын. Бамбарын кæнут сæ арæзты хицæндзинæдтæ

177-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Ссарут æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ 
рафыссут. Равзарут сæ схемæмæ гæсгæ.

Цæмæй наци, йæ уидæгтæ кæцæй цæуынц, уый хуыздæр бамбара, цы 
фидæн æм æнхъæлмæ кæсы, уый хуыздæр банкъара, рæстæг ын иннæ адæмты 
’хсæн цы хъысмæт скарста, ууыл æнæдызæрдыгæй ацæуа, уый тыххæй хъуамæ 
адæм сæхи хорз зоной. Чи сты? Цавæр у сæ удыхъæд, сæ зондахаст? Цæмæй хицæн 
кæнынц иннæ адæмтæй? Цы сты сæ сæйрагдæр миниуджытæ?.. Адæмы базонын дæ 
фæнды, уæд сын, фыццаджыдæр, базон се ’гъдæуттæ, сæ бæрæгбæттæ, уымæн æмæ 
уыдон сты адæмы зæрдæ, адæмы æнусон тугдадзинтæ, адæмы æвдисæг айдæнтæ.  

 Агънаты Гæстæн

1) Бамбарын кæнут бæрæггонд хъуыдыйады мидис.    

178-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг 
кæнут сæ хуыз, бамбарын кæнут къæдзыг æвæрыны æгъдæуттæ.

Æнæ ивгъуыд абон нæй, æнæ абон райсом не ’рцæудзæн. Йæ ивгъуыдæн аргъ 
цы адæм нæ кæнынц, уыдон нæ хъуыды кæнынц сæ абоныл, уыдон зонгæ-зонын 
цыбырдæр кæнынц сæ фидæн. Абон æмæ райсом рæхысы цæгтау баст сты. Æмæ 
уыцы рæхысы цæгтæм æнæмæнгæй хауынц адæмы æгъдæуттæ, адæмы бæрæгбæттæ.

Адæм адæм цæмæй сты, адæм иннæ адæмтæй цы æууæлтæй æмæ миниуджытæй 
хицæн кæнынц, адæмæн йæ бындур цы æнусон цæджындзтыл лæууы, цыфæнды зын 
уавæрты дæр, суанг цъысымы дæр, фыдæлтæ фæлтæртæм цы стыр хæзнатæ раттынц, 
уыдон сты адæмы æгъдæуттæ, сæ гуырæн суадон та – адæмы бæрæгбæттæ.

Вазыгджын æмæ хъæздыг сты ирон адæмы æгъдæуттæ. Рæстæг сæ йæ 
нучы уадзы, ивы сæ, фæлæ сæ апп æнустæй æнустæм цæуы. Ирон æгъдæуттæ 
адæймаджы кæнынц рæсугъддæр, йæ ном ын исынц бæрзонддæр, адæймаг кæй у, 
уый тыххæй йæм æвзæрын кæнынц сæрыстырдзинад, уадзынц дзы ныфс.

Агънаты Гæстæн

1) Тексты фыццаг хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ, бамбарын ын 
кæнут йæ хъуыды.

179-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафыссут, сбæрæг кæнут, цавæр синтаксисон 
бастдзинæдтæй иугонд цæуынц сæ хæйттæ. Скæнут сын схемæтæ.

1. Битар Ладемæ йæ номæй куы сдзырдта, уæд ыл цыма арвæй стыр дур æрхауд, 
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афтæ фæци, æмæ дзы æппæт дуне æрбайрох. (Х. З.) 2. Кæй никуы ницы рауайдзæн мæ 
уарзтæй, уый дæр зонын, фæлæ йæ уæддæр уарзын, уымæн æмæ йæ нæ уарзын мæ бон 
нæу. (М. Д.)

180-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Равзарут хъуыдыйæдты арæзт.

Нæ хорз æгъдæуттæн царды нæй кæрон,
Кæрон куыд нæ ис хуры тынтæн, афтæ.
… Куыд цæуы хæхтæй Терк, бæрзонд урс хæхтæй, афтæ
Ирон æгъдау цæуы, дæ зæрдæйау æй хæсс
Быдырбæсты æдзух фæлтæрты цардмæ арфдæр.

                                                            Мыртазты Барис

Кад агургæйæ нæу, æгъдауæй йæ ссарын хъæуы. 

                                                                    Æмбисонд

Стилистикæ

36-æм урок
Стилистикæ. 

Практикон стилистикæ. Ныхасы стильтæ 

181-аг фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг, уæ зæрдыл æй бадарут.

Стилистикæ у æвзагзонынады къабæзтæй иу. Ахуыр кæны æвзаджы 
ирд, нывæфтыд мадзæлттæ, сæ хуызтæ, сæ пайда кæныны уавæртæ, стæй 
æвзаджы хицæн хуызтæ (стильтæ).

Практикон стилистикæ амоны æвзагæй æхсæнадон царды куыд 
растдæр у пайда кæнын, цавæр сты литературон æвзаджы нормæтæ æвза-
джы системæйы æппæт æмвæзты, бæрæг кæны ныхасы стильты хуызтæ.

Ныхасы уавæртæм гæсгæ чи сæвзæры, æвзаджы ахæм хуыз хонæм 
стиль.

182-аг фæлтæрæн. Равзарут таблицæ. Баххæст æй кæнут уæхи дæнцæгтæй. 
Дæнцæгтæ ныффыссут.

Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 7
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Дзурыны сферæтæ Стиль Дæнцæгтæ

1. Æрвылбоны цард Дзургæ 
ныхасы

Нал мæм ссады тæпп ис, нал – хоры 
гага. (Ниг.)

2. Официалон-хъуыд-
дагон архайд

Официалон-
хъуыддагон

Хъæстытæ лæвæрд цæуынц, слест-
гæнæг кæм кусы, уыцы район æмæ 
тæрхондоны прокурормæ.

3. Политикон-идео-
логон, æхсæнадон-
экономикон, 
культурон æ. æнд.

Публицисти-
кон

Æрыгон ахуыргæндтæн – æппæт 
уавæртæ, гæнæнтæ, фадæттæ. Ахæм зон-
дыл хæст сты Цæгат Ирыстоны Абайты 
Васойы номыл гуманитарон æмæ соци-
алон иртасæнты институты (ЦИГСИИ) 
разамонджытæ.

газет «Р.-д.»
4. Наукон архайд Наукон Ирон ныхасы культурæ æнцой кæны 

не ’взаджы нырыккон литературон до-
мæнтыл.

5. Аивадон 
литературæ

Аивадон Стæмтæй фæстæмæ ирæттæй сæ сæрмæ 
ничи хаста мæргътыл цуан кæнын. (Хъес. В.)

183-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц 
кæрæдзийæ. Цавæр дзурыны сферæты сæ ис спайдагæнæн?

1. Хъæздыг уыд 20-æм азты ирон литературæ темæтæй, социалон мидисæй, 
этикетон хъуыдытæй, этикон æнкъарæнтæй, фæлæ дзы сæйраг темæ уыд нацийы 
хъысмæт. (Дж. Ш.) 2. Сног кæнын æмæ пропагандæ кæнын хъæуы Уæрæсейы удвар-
ны æцæг традицитæ, ныхасæй æмæ хъуыддагæй фидар кæнын хъæуы удварны æгъдауы 
нормæтæ политикæйы, экономикæйы, æхсæнадон царды. («Р.-д.») 3. Уæ гормон! Æмæ 
мыл бустæ та цы кæныс? Куыд хъæрæй мæм дзурыс? – бауайдзæф кодта Ахбол. (С. У.)

*184-æм фæлтæрæн. Дзырдуаты фæрцы сбæрæг кæнут, лæвæрд дзырдтæй цавæр 
дæсныйадыл хæст адæм пайда кæнынц.

Орфоэпи, дзæбуг, нотæ, шприц, æндах, анальгин, хъацæнтæ, хырх, цавд, мело-
ди, цъæгъæдз, разæфтуан, судзин, тыллæг, операци, зæгæл, рояль, гектар.

Не ’взаджы цы дзырдтæ ис, уыдоны иу хай бæрæг искæцы 
стильмæ нæ хауы, фæлæ сæ æмхуызон пайдагонд цæуы ныхасы 
æппæт стильты дæр. Ахæм дзырдтæ хонæм иумæйаглитературон, кæнæ 
стилистикон æгъдауæй нейтралон дзырдтæ.
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Иумæйаглитературон дзырдтæ не ’взаджы дзырдуатæн ахсынц йе 
стырдæр хай, амонынц, нæ царды арæхдæр кæуыл æмбæлæм, уыцы 
предметтæ, архæйдтытæ æ. æнд. Ацы дзырдтæ кæд сæхæдæг бæрæг стильмæ 
нæ хауынц, уæддæр æппæт стильтæ дæр æнцайынц уыдоныл.

Иумæйаглитературон дзырдтæм хауынц, зæгъæм: мад, фыд, хо, 
æфсымæр; хур, мæй, стъалы, арв; дон, зæхх, бæлас, хох; сæр, къах, къух, 
цæст æ. æнд.

185-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут фондз иумæйаглитературон дзырды. Зæгъут, 
цæмæн сæ ис ахæссæн ацы къордмæ.

Фынгисæггаг

Фынг сисын уазæджы цур не ’мбæлди. Уымæ гæсгæ уазæг дæр æмæ фысым дæр 
цыфæнды кадавар хæринагæй дæр уагътой уæлдай къæбæр, ома – фынгисæггаг.

Уыцы фынгисæггаг-иу уазæджы ацыды фæстæ хæдзары æфсин сывæллæттыл 
айуæрста, цæмæй сын уазæджы æрбацыд кæддæриддæр æхсызгон уыдаид æмæ 
йæм æнхъæлмæ кастаиккой, уый тыххæй.

                                                                                  Хозиты Федыр

1) Дзырд фынгисæггаг равзарут дзырды хæйттæм гæсгæ.

186-æм фæлтæрæн. Цæмæй искæмæн арфæ ракæнай, уый тыххæй спайдагæнæн ис 
ахæм дзырдтæ æмæ конструкцитæй: бузныг, стыр бузныг, арфæгонд у, дæ салам 
бирæ æ. а. д. Æрхъуыды кæнут, цавæр уавæрты сæ пайда кæндзыстут. Ныффыссут 
семæ цыбыр диалогтæ. 

187-æм фæлтæрæн. 182-аг фæлтæрæны таблицæмæ гæсгæ ныффыссут фæйнæ хъуы-
дыйады. Бамбарын кæнут цавæр дзурыны сферæты сæ ис пайдагæнæн.

Х у ы з æ г : Ирон таурæгъты æууæлтæ нырма сты иртасинаг. (Дж. Ш.) – хауы 
наукон сферæмæ.

37-æм урок
Ныхасы стильтæ. Дзургæ ныхасы стиль 

Сылгоймаджы фарн

188-æм фæлтæрæн. Равзарут схемæ. Зæгъут, цавæр стильтæ ис ирон æвзаджы.
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Дзургæ ныхасы стиль æвзæры æрвылбоны царды, æнæ официа-
лон, уæгъдибар ныхас кæныны уавæрты: бинонты ’хсæн, транспор-
ты, дуканийы, куысты æ. а.д.

Фылдæр æмбæлы дзургæ формæйы, диалогон ныхасы. Дзургæ ны-
хасы фысгæ формæйыл нымад сты фыстæджытæ.

Дзургæ ныхасы стилæн йæ бындуры æвæрд сты иумæйаг- 
литературон фæрæзтæ. Ацы стилы хицæнхуыз аразынц æрвылбоны 
дзургæ ныхасы лексикæ æмæ хуымæтæг дзырдтæ (гобæ, гукку, гоппа, 
бынылзад, æрхойын (дзабыртæ), фразеологион иуæгтæ (æвзаг коммæ нæ 
кæсы, сæры фæмидæг уæвын, пыхс сæрыл ахæссын æ. æнд.), официалон 
ныхасы чи нæ фидауы, ахæмтæ:

Дзургæ ныхасмæ хауынц: 
1) иумæйаглитературон дзырдты синонимтæ: хæринаг – къæбæр, 

дзидза – фыдызгъæл, хæдзар – къуым æ. æнд.
2) сатирикон нæмттæ æмæ фæсномыгтæ: Хъынцъымбег, Гæппы-

дзыр, Сæтти-Бæтти, Зондаби æ. æнд.
Дзургæ ныхасæн ис: 
1) морфологион хицæндзинæдтæ. Зæгъæм, дзургæ формæтæ сты 

иуæй-иу бирæон нымæцы номдартæ: хъæздыджытæ, æзтæ, стъæлттæ, 
махтæ æ. æнд.

2) синтаксисон хицæндзинæдтæ: 
арæх дзы пайда кæнынц æнæххæст, фарстон æмæ хъæрон 

хъуыдыйæдтæй: Агуырдтай мæ, нæ? Цæугæ кæн!

189-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут, дзургæ ныхасы стильмæ 
цы дзырдтæ æмæ фразеологизмтæ ахæссæн ис, уыдоны бын.  

1. Нæ расты дуг куы ’рцыди. Алчи зæххыл ныддæлгом. Цæссыг тугæй æрцыди, 
зæрдæ фенцъылд, ныффæлхор. 2. О мæ кæстæр, мæ зæрдæ. Низмæ та мæ куы 
’рхуыдтай. Мæ удæн та йæ цæфтæ ды дæ ныхтæй куы ’ртыдтай. (М. Т.) 3. Мæ хæлар, 
мæ уарзон! Ныммæл мын фæсмонæй, Ды искуы хæддзуйæ куы скæнай æлдар!..

наукон

публицистикон
официалон-
хъуыддагон

аивадон дзургæ ныхасы

Ныхасы стильтæ
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4. ...Мæ фыдæй хуыздæр лæг цуаны нæ ахатт… Ныххæррæгъ кæмдæр! 5. Чызг тайы, 
дзыназы, Мад судзы мæстæй. (Къ.) 6. Фырт æрбацыд йæ бинойнагимæ йæ фыдмæ 
рынчынфæрсæг уыцы къленцгондæй. 7. Ацу, Буцæ, æмæ нæ лæгæн зæгъ: ракуыйты 
уæд йæ хæдзармæ. 8. Гъемæ, мæ хур, Хъамболат, дзуапдæттæг ды фæу. 9. Арф нæу! 
Бынтон уæлæнгай! Цы ма дзы баззади Теркæй дæр.

190-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут фæйнæ фондз дзырды дзургæ ныхасы стилæй. 
Ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

191-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут тексты стиль. Зæгъут, цавæр дзургæ 
ныхасы мадзæлттæ дзы ис.

Хæдзары кадхæссæг – æфсин

Хæххон адæм кадавар хуымты гæппæлты æмбырд кодтой чысыл тыллæг æмæ 
алы гагайæн дæр кодтой стыр аргъ. Æххормаг сывæллæтты хъомыладмæ хастой 
ахæм хъуыдытæ: муртæ ахæр æмæ æхца ссарай, ома хæринагæй мацы фесæфа; 
раджыстагмæ фарн кæсы, – афоныл сыстыны фæдыл.

Æппæт сылгоймæгтæ дæр (уæлдайдæр та мад, æфсин) се ’ххормаг æмæ 
бæгънæг сывæллæттæм, хуыздæр коммæ кæсыны æмæ рæвдауыны тыххæй, дзырд-
той фæлмæн æвзагæй: «Мæ цæст, мæ карк, мæ къона».

«Уæлæмæ фест, мæ рахиз цæст, æмæ дæ уæрыччытæ хизынмæ ауадз»; «Марадз, 
мæ карк, суадонæй дон æрбадав»; «Цу, мæ къона, дæхи ахс æмæ аходæн бахæр».

Ацы базырджын ныхæстæ амыдтой арф хъуыдытæ: карк – базырджын, 
æрвылбон пайдахæссæг; къона – хæдзары фидар, царды бындур; цæст – 
æппæтуынаг æнæбасæтгæ тых.

Сывæллæтты рæвдауын æмæ буц дарын, фæлмæн ныхас æмæ цæстæнгасæй 
уазæгæн кад кæнын, цæхх æмæ кæрдзынæй хæдзары кад бæрзонд исын – æппæт 
уыдæттæ уыдысты æмæ сты сылгоймаджы къухы, сылгоймагæй аразгæ. «Уæд 
та нæм лидзæг лæг фæци», – хъуыды кодта æфсин æмæ цæхх æмæ кæрдзын цыфæнды 
афон дæр уазæджы раз фынгыл æвæрынмæ цæттæ уыдис.

Хозиты Федыр

1) Саразут текстæн пълан фæрстыты хуызы.
2) Рафыссут бæрæггонд хъуыдыйад, ракæнут ын синтаксисон æвзæрст.
3) Текстæй рафыссут рæвдауæн дзырдтæ, бамбарын сын кæнут сæ нысаниуджытæ.

192-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, баххах кæнут, дзургæ ныхасы стильмæ 
цы дзырдтæ хауынц, уыдоны бын. Къæлæтты фыссут сæ синонимтæ.

1. Ери-гъа! Базæронд дæ æмæ дын афон у исчердæм акуыйты. (Б. Е.) 2. Мæ 
фæрстæ куыд нæ фехæлынц адæмы алы ныхасмæ... Чи та мын сæм хъусдзæн. (Б. Е.)  
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3. Суадзут æй, хъамылы куыйтæ! (Б. Е.) 4. Ау, æмæ уæдæ æз ам сымахæй раздæр кæд 
нæ уыдтæн, уæд мæ «заявка» цы ми кæны ам? (Б. Е.) 5. Уый уадз æмæ дзура, фæлæ ды 
дæ пъирийыл æнцад хæц. (Б. Е.)

193-аг фæлтæрæн. Бакæсут дзырдбæстытæ, рафыссут фразеологион иуæгтæ, бамба-
рын кæнут сæ нысаниуджытæ. Ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут 
хъуыдыйæдты стиль.

Базыры бын дарын, баст куыдз, сæр бæрзæндты хæссын, сæр дзæгъæл кæнын, 
калм роны дарын, иронау дзургæйæ, хъæбатырдзинад агурын, буц дариккам, хуыз-
дæр заман, мысты хуынкъ туманæй агурын, мæстæй тъæпп хауын, ныхтæ ныссадзын.

38-æм урок
Официалон-хъуыддагон стиль 

Æхсæнадон цард

194-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут официалон-хъуыддагон стилы хицæндзинæдтæ.

Официалон-хъуыддагон стиль арæхдæр æмбæлы дзыллон-информаци-
он фæрæзты (газетты, журналты, радио æмæ телеуынынады), стæй æмбырдты 
раныхæсты.

Официалон-хъуыддагон стиль æвдыст цæуы алыхуызон жанрты хуызтæй: 
закъонтæ, бардзырдтæ, уынаффæтæ, уагæвæрдтæ, указтæ, хъусынгæнинæгтæ æ. а. д. 
Ацы стилы сæйраг æвзагон хицæндзинад уый мидæг ис, æмæ дзырдтæ пайдагонд 
цæуынц сæ комкоммæ нысаниуджыты, вæййы дзы сæрмагонд терминологи, фæлхат 
дзы цæуынц уыцы иу дзырдтæ; йæ тексты хæйттæ дæр æвæрд цæуынц бæлвырд 
фæткмæ гæсгæ. Официалон текстæн стæм хаттæй фæстæмæ автор нæ вæййы. Офи-
циалон публицистикæйы ис лæмæгъ æнкъарæнджын мадзæлттæ. Арæх дзы пай-
дагонд цæуынц официалон-хъуыддагон, юридикон, дипломатон дзырдтæ æмæ 
фразеологизмтæ.

Цопанты Ритæ

195-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ равзарут теоретикон æрмæг. 

Официалон-хъуыддагон стилы миниуджытæ:
1) лексикон: нейтралон иумæйаглитературон æнгом дзырдбæстытæ (цы-

быр рæстæгмæ, фыццаг пъланмæ рахæссын æ. æнд.); сæрмагонд дзырдтæ 



103

æмæ дзырдбæстытæ (кады грамотæ, кусæг къорд æ. æнд.), терминтæ (мини-
страд, слестгæнæг æ. æнд.);

2) морфологион: мивдисджытæй арæзт номдартæ (æрхаст, бардзырд, 
байхъуыст); 

3) синтаксисон: хуымæтæг вазыгджынгонд хъуыдыйæдтæ (хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтимæ, сидæнтимæ, бахæсгæ арæзтытимæ) (Боны 
фæткы фæрстытæн сæ фылдæр хаудзысты ахуырады, хъомылады хъуыддаг 
фæхуыздæр кæнынмæ. «Р.-д.»)

196-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Кæцы стильмæ сæ ахæссæн ис? Ра-
фыссут стиль æвдисæг миниуджытæ ахæм фæткыл: лексикон, морфологион, син-
таксисон. 

1. Знон уыдис РЦИ-Аланийы Хицауады радон æмбырд. Амыдта йæ Хицауа-
ды Сæрдары фыццаг хæдивæг … Боны фæткы фылдæр æргом здæхт æрцыд адæмы 
æнæниздзинад хъахъхъæныны, лæвар сæ дзæбæх кæныны, хостæ сын асламдæрыл 
уæй кæныны, базартæм, дуканитæм, хæрæндæттæм цы хойраджы продукттæ ла-
сынц, уыдоныл паддзахадон ветеринарон контроль кæныны фæрстытæм. («Р.-д.») 
2. Æрæджы Хицауады радон æмбырды æркастысты æмæ сфидар кодтой «ног азæн 
медицинон фæдзæхстады æнæмæнг хъæугæ территорион фонды тыххæй» закъоны 
проект æмæ йæ арвыстой Парламентмæ, цæмæй йæм уым дæр æркæсой. Фарстайы 
тыххæй радзырдта Территорион фонды директоры хæдивæг. Уыдис Республикæ 
Цæгат Ирыстон-Аланийы Центрон æвзарæн къамисы æмбырд. 4. Акционе-
рон æхсæнад «Электроцинк» куыстхъом куы фæцис, уæдæй нырмæ дыууæ азæй 
фылдæр кæд нæма рацыд, уæддæр дзы бирæ ивддзинæдтæ æрцыдис.

197-æм фæлтæрæн. Рафыссут тексты стилон хуыз аразæг дзырдтæ, дзырдбæстытæ.

Æмбырды уыдысты Парламенты Сæрдары хæдивæг ..., хицауады сæргъ-
лæууæджы хæдивджытæ ..., Президенты паддзахадон уынаффæгæнджытæ ..., Прези-
денты æмæ хицауады администрацийы сæргълæууæг ..., æдасдзинады советон секре-
тарь ..., министрадты, комитетты, ведомствоты разамонджытæ, горæт Дзæуджыхъæуы 
æмæ республикæйы районты бынæттон хиуынаффæйады сæргълæуджытæ.

Æмбырды боны фæткы уыдысты РЦИ-Аланийы царды алыхуызон къабæзты 
рæзтмæ хауæг фарстатæ.

Фыццаг æмбырды æркастысты ахæм уынаффæмæ «...».

*198-æм фæлтæрæн. Газет «Рæстдзинад»-æй рафыссут официалон-хъуыддагон 
стильмæ чи хауы, ахæм скъуыддзаг. Сбæрæг кæнут лексикон, морфологион æмæ син-
таксисон миниуджытæ.
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199-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Зæгъут, цавæр стильмæ хауынц ацы дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæ. Семæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.  

Министрад, æдасдзинад, слестгæнæг, Паддзахадон Думæ, уынаффæгæнæг, 
æууæнчы грамотæ, разамынд, æрыгон граждантæ, уынаффæ хаст æрцыд, пад-
дзахадон æххуыс, социалон хъахъхъæнынады министр, кусæг ног къамис, радон 
æмбырд, социалон зæрдæвæрæнтæ.

39-æм урок
Наукон стиль 

200-æм фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст. Ранымайут наукон стилы хицæндзинæдтæ.

Наукон стиль сæвзæрд наукон архайды фæрцы. Наукон сти-
лы сæйраг бæрæггæнæнтæ сты терминтæ. Уыдонæй иутæ ист сты 
иумæйагадæмон æвзагæй, иннæтæ та – уырыссаг æвзагæй. 

Наукон стиль хицæн кæны иннæ стильтæй: 1) арæх дзы вæййы на-
укон терминтæ: æртæкъуымон, радиус, диаметр (геометрийы терминтæ); 
номдар, мивдисæг, разæфтуан (æвзагзонынады терминтæ); 2) стæм хатт 
дзы фембæлы, æнкъарæнтæ чи æвдисы, ахæм дзырдтæ; 3) пайда дзы 
кæнынц бавæргæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй: дызæрдыггаг нæу, кæй 
зæгъын æй хъæуы, гæнæн ис, махмæ гæсгæ æ. æнд.

Наукон жанртæ сты: наукон доклад, монографи, диссертаци, дип- 
ломон куыст, курсон куыст, хъусынгæнинаг, реферат, рецензи, наукон уац, 
чингуытыл афæлгæст, лекци æ. æнд.

201-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йе стиль. Рафыссут, уыцы 
стильмæ цы дзырдтæ ахæссæн ис, уыдон. Хицæнæй рафыссут нейтралон дзырдтæ.

Рагон ариаг адæмæй нæм æрбафтыд дины чиныг «Ригведæ». Чиныгыл цæуы 
14 мин азмæ æввахс. Уым фыст сты алыхуызон кадджытæ. Уыцы чиныджы куыд 
фыстæуы, афтæмæй ариæгтæ Зæхх æнхъæлдтой, арв къусау дæлгоммæ фæлдæхт 
кæуыл у, ахæм æнæкæрон фæз.

Ныр уыцы рагон адæмы хъуыдымæ мах кæсæм, мæнæ ас адæймаг йæ сабийы 
бонты рæдыдтытæ куыд фæмысы æмæ сыл куыд фæхуды, афтæ.

Зæхх æнæкæрон кæй нæу, фæлæ йын бæрæг ас кæй ис, уый базонæн ис, йæ ал-
фамбылай æрзилæн кæй ис, уымæй. 

Сиукъаты Никъала
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Конспект (бердз. дзырд – «афæлгæст»). Конспект у тексты мидисы 
æрфыст. Хицæн кæны пъланæй æмæ тезистæй. Пълан у тексты логикон 
схемæ; тезисты тексты мидис у хæрзцыбырæй æвдыст. Йæ гуырахст у 
пъланæй стырдæр. Конспект лæмбынæг æмæ бæстондæр æвдисы тексты 
мидис.

Конспект фыссынæн ис ахæм фæтк:
- лæмбынæг бакæсын текст;
- скæнын ын уæрæх пълан;
- тексты мидис пъланмæ гæсгæ ныффыссын.

202-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Скæнут ын пълан æмæ йæ конспекты хуызы ныф-
фыссут.

Наукон стилæн нырыккон ирон æвзаджы ис фидар бæрæггæнæнтæ: наукон 
тексттæ логикон æгъдауæй сты раст арæзт, æрмæг лæвæрд цæуы, кæм хъæуы, уым, 
иппæрдон хуызы. 

Наукон стилы пайда кæнынц сидæнтæй, бавæргæ дзырдтæй, фарстон 
хъуыдыйæдтæй, аргъгæнæн дзырдтæй.

Ирон æвзаджы бирæ терминтæ ист сты иумæйагадæмон æвзагæй. Зæгъæм, 
дзырд «ныхас» сси термин йæхæдæг кæнæ сси терминон дзырдбасты хай, æмæ 
йын афтæмæй фæзындис функционалон-стилистикон ахуырст.

Цыфæнды наукон куысты дæр æмбæлынц иумæйаг дзырдтæ: сæргонд, уац, 
разныхас, иртасæн куыст, мидис, бындур, фæрæз.

Алы наукон къабазы дæр сæвзæры йæхи сæрмагонд дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæ. Зæгъæм, иумæйагкультурон терминтæ æмæ æнæтерминон лексикæ 
æмбæлы культурæимæ баст текстты: аивадон кусджытæ, ирон адæмы культурæ, аи-
вадон фæтк, сæрибар сфæлдыстад.

Наукон текстæн ис цавæрдæр иумæйаг синтаксисон арæзт. Ирон наукон текст-
ты синтаксис хицæн кæны уымæй, æмæ дзы фылдæр пайдагонд цæуы хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, вазыгджын хъуыдыйæдтæ та вæййынц дыууæ 
кæнæ æртæ хаимæ.

Цопанты Ритæ

203-аг фæлтæрæн. Чингуытæ, журналтæ æмæ газеттæй рафыссут ныхасы, хъуыдда- 
джы æмæ наукон стильты фæйнæ дыууæ хъуыдыйады.

204-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст, сбæрæг ын кæнут йе стиль.

Ирон ныхасы культурæ æнцой кæны не ’взаджы нырыккон литературон 
домæнтыл. Уыдон æргомгонд цæуынц æвзаджы абоны дзырдуатон, грамматикон, 
интонацион æмæ æндæр фæрæзты руаджы. Уыцы домæнтæм гæсгæ рæзы нæ ныха-
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сы аивдзинад. Ныхасгæнæг кæддæриддæр тырны, цæмæй ацы хъуыды равдисынæн 
ацы ран кæнæ ацы уавæры хуыздæр чи уыдзæн, хуыздæр чи сфидаудзæн, ахæм 
мадзæлттæ ссарынмæ. Уый тыххæй æвзаджы домæнтæ зонын фаг нæу. Уыдонæй 
фыссæг кæнæ дзурæг хъуамæ пайда кæнынмæ арæхса.

Гуыриаты Тамерлан

205-æм фæлтæрæн. Рафыссут бавæргæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Зæгъут, кæцы 
стилы миниуджытæ сты, уый. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут семæ 5 хъуыды- 
йады.

Бафиппайын хъæуы, цыбырæй зæгъдзынæн, кæронбæттæны мæ зæгъын 
фæнды, уæдæ мæ хъуыды у ахæм, хъуыддаг афтæ у, зæгъын мæ фæнды.

40-æм урок
Публицистикон стиль 

Æхсæнадон цард

206-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ равзарут теоретикон æрмæг.

Публицистикæ (лат. дзырд, амоны «æхсæнадон») – æхсæнадон æмæ 
политикон фæрстытыл дзурæг литературон уацмыстæ.

Публицистикон стиль лæггад кæны æхсæнадон ахастытæ æвдисæг 
къабæзты: политикон-идеологон, æхсæнадон-экономикон, культурон æ. 
æнд. Ацы стилæй пайда кæнынц газетты æмæ журналты, чингуыты, ра-
дио-, теле- æмæ киножурналистикæйы, дзыллон лекциты тексттæ. Пуб-
лицистикон æрмæг æххæст кæны дыууæ сæйраг хæсы: хъусынгæнинаг 
раттын æмæ йыл баууæндын кæнын.

Публицистикон ныхас у фæлгонцджын, æнкъарæнджын, аргъгæнæг, 
бæлвырд логикон фæткыл æвæрд. Публицистикон æрмæджыты арæх сты 
цыбыргонд вазыгджын дзырдтæ: РЦИ-Алани, АИШ, ЦИПУ æ. æнд. Пай-
да ма дзы кæнынц стереотипон мадзæлттæй (клишетæй) æмæ штамптæй. 
Ацы стилы арæх æмбæлынц æхсæнадон-политикон терминтæ: демо-
крат, мидбынаты цоппайы азтæ, хæдзарадон, бизнесмен æ. æнд. Пу-
блицистон стилы синтаксис хицæн кæны уымæй, æмæ дзы арæх вæййы 
хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, бавæргæ дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ, 
иртæстгонд уæнгтæ, стæй вазыгджын синтаксисон конструкцитæ. Арæх 
дзы æмбæлынц риторикон фæрстытæ, фразеологизмтæ: дзырд дæттын, 
хъæлæс кæнын, фæрстытæ алыг кæнын æ. æнд.
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207-æм фæлтæрæн. Ныффыссут дзырдтæ аббревиатурæтæй.

Уæрæсейы Федераци, Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани, Америчы Иугонд 
Штаттæ, Центрон комитет, профессион-техникон училище, Уæрæсейы Федерацийы 
Уголовон Кодекс.

208-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут тексты мидис.

Газетон жанртæ сты:
1. Хъусынгæнинаг – вæййы хæрзцыбыр, хатгай иу хъуыдыйадæй, кæнæ вазыг-

джын синтаксисон иуæгæй. Дзуапп фæдæтты фæрстытæн кæм? цы? кæд? Автор ын 
нæ вæййы, æвдыст дзы фæцæуы исты æхсæнадон цау.

2. Очерк – цаутæ дзы æвдыст цæуынц, царды æцæгæй куыд уыдысты, афтæмæй. 
Очеркы архайджытæ вæййынц бæлвырд адæймæгтæ. Очерк фыст вæййы фæзминаг 
адæймаджы хъысмæтыл, фæндаггон хабæртты фæдыл. 

3. Публицистикон уац – æвдыст дзы вæййы æцæг хабар, фæдзуры царды 
актуалон хъуыддагыл, йæ темæ уайтагъд сбæрæг вæййы суанг йæ сæргондæй дæр, 
авторы цæстæнгас вæййы æнцон бамбарæн. Публицистикон уацты æвзагон фæрæзты 
æвзæрст баст у æрмæджы дыууæ сæйраг хæсимæ: хъусынгæнинаг раттын æмæ йыл 
баууæндын кæнын.

4. Памфлет – царды хъæнтæ æргомгæнæг уацмыс, фылдæр хатт сатирæйы хуызы 
æвдисы æхсæнадон цардæвæрды хъæнтæ, хицæн адæймæгты аиппытæ, куыстуæтты 
цы фыдракæндтæ æрцæуы, уыдон.

1) Хи ныхæстæй ныффыссут алы жанры тыххæй дæр.

209-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут тексты стиль. Цыбырæй рафыссут 
стилы миниуджытæ. Зæгъут, цавæр къордтыл дих кæны публицистон уацты лексикæ.

Аивадон публицистикæйы æвзаг хæстæг у аивадон уацмысы æвзагмæ. 
Æхсæнадон, культурон фæрстытыл дзуры аивадон литературæ дæр. Фæлæ сæ уый 
æвдисы аивадон нывты, литературон фæлгонцты руаджы.

Ирон æвзаджы публицистикон стилы фæзынд баст у ирон периодикон 
мыхуыримæ. Фыццаг «Ирон газет»-æй (1906 аз) рацыдис 9 номыры, 23 июнæй 20 
августмæ, дыккаг – «Ног газет» цæуын райдыдта 1907 азы Хуссар Ирыстоны. Пе-
риодикон мыхуырæн бирæ цæрæнбон нæ уыдис, фæлæ уыцы газеттæ уыдысты ирон 
публицистикæйы райдайæн.

Публицистикон уацы цы лексикæ æмæ фразеологийæ пайда кæнынц, уый 
адихгæнæн ис ахæм къордтыл:

1) официалон-хъуыддагон (закъон, минæварад, куыстдæттæг, суагъæ, боны фæтк);
2) экономикон (бюджет, экономикæйы къабаз, хæдзарадон);
3) газетон-публицистикон (хъусынгæнинаг).

Цопанты Ритæ
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210-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йæ жанр. Рафыссут текстæй 
публицистон стилы терминтæ.

Хъазты размæ футболуарзджытæй ничи дызæрдыг кодта, «Алани» кæй 
фæуæлахиз уыдзæн, ууыл. Æрмæст сæ тыхсын кодта тæрхоны хабар. Сæ тыхст 
дзæгъæлы нæ уыд. Ацы хъазты тæрхонгæнæг бахъавыд дуаргæсмæ. Уымæй уæлдай 
цыппар футболисты фæзæй расырдта, бур карточкæтæ æнæвгъау æвдисгæйæ. 

Уый размæ уазджыты дуары раз тæссаг уавæртæ æвзæрдысты иу иннæйы 
фæстæ, фæлæ та-иу уыдон тыххæйты пурти фæзы æддемæ акъуырдтой. Хъаз-
ты фыццаг æмбисы алайнæгтæ æрмæст къуымонтæ æрбалæвæрдтой 10. Пурти 
бакъуырынæн хорз гæнæнтæ уыдис, фæлæ спортивон амонд уыд уазджыты фарс.

Нæ футболисттæ атакæйы рæстæг æгæр афæстиат сты ныхмæлæуджыты 
дуармæ æмæ уыдон контрныббырст ацарæзтой.

Афтæмæй 74-æм минутыл пурти сæхи хызы стыбар-тыбур кодта.

                                                                           Газет «Рæстдзинад»-æй

211-æм фæлтæрæн. Рафыссут фразеологизмтæ. Бамбарын сæ кæнут. Æрхъуыды кæнут 
семæ хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Зæгъут, цавæр стильмæ хауынц, уый.

Уынаффæ рахæссын, къухтæ сæвæрын, къухтæ æвæрд æрцыд, уæлныхты си-
сын, ных саразын.

212-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, ныффыссут æй конспекты хуызы.

Интервью – публицистикон жанр

Интервью (англ. дзырд interview) – публицистикон жанр, журналисты ныхас 
иу кæнæ цалдæр адæймагимæ исты ахсджиаг фарстатыл.

Интервью дих кæны 3 хайыл. Разныхас – журналист зонгæ кæны адæмы, 
интервью кæмæй исы, уыимæ. Сæйраг хай – сæ ныхас. Кæронбæттæны журна-
лист куры ныхасæмбалæй радзурын фидæны пъланты тыххæй, арфæ йын кæны 
фембæлды фæдыл.

213-æм фæлтæрæн. Бакæсут, сбæрæг кæнут тексты жанр. Рафыссут дзы, хъæууон-
хæдзарадон лексикæмæ цы дзырдтæ хауынц, уыдон.

Алагиры районы Хæтæлдоны зæхкусджытæ-механизатортæ уæлдай хуыздæр 
архайынц нартхоры æмæ фæззыгæнд хоры куыстыты. Цалдæр азы размæ мех-
къорды уæнгтæ гектарæй нартхоры тыллæг истой 100 центнерæй фылдæр. Фæлæ 
фæстаг азты хъæууон хæдзарады кусджытæн фæцыбыр сты сæ авналæнтæ: нал фаг 
кæны артаг, сæрдæн æрмæг, гирбицидтæ, минералон хъацæнтæ. Уымæ гæсгæ сæ 
бон нæу трактортæ, комбайнтæ æмæ æндæр техникæ балхæнын.

                                                                           Газет «Рæстдзинад»-æй
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41-аг урок
Аивадон стиль 

æмæ йæ хицæндзинæдтæ иннæ стильтæй

214-æм фæлтæрæн. Бакæсут раиртæст. Зæгъут, цы у аивадон стиль.

Аивадон стиль сæвзæры аивадон текстты бындурыл. Уыдон вæй- 
йынц нывæфтыд, ирд æвзагæй фыст. Аивадон литературæйы стиль 
æххæст кæны эстетикон функци. Ома бæрæг кæны æрдзы, стæй 
адæймаджы царды рæсугъдæй цы ис, цавæр хорз, зæрдæмæдзæугæ 
æууæлтæ йын ис, уый. 

Аивадон литературæйы персонажты ныхасы фембæлынц æвзаджы 
иннæ стильты хицæндзинæдтæ дæр: диалектон дзырдтæ (ценнæ, чын-
дзхон), зæронд дзырдтæ (уæздæттæ, сау адæм, хъабахъ). Уыдон фæхъæуынц 
персонажты фæлгонцты миддуне æххæстдæрæй равдисынæн.

215-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ныффыссут æй конспекты хуызы.

Алы адæймаг дæр, ныхас цы уавæрты цæуы, уымæ гæсгæ, йæ размæ хæстæ, 
нысантæ сæвæры, стæй, кæимæ фæдзуры, уыимæ бастæй фæархайы йæ хъуыдытæ 
растдæр æмæ аивдæрæй зæгъыныл, йе ’нкъарæнтæ, куыд гæнæн ис, афтæ 
æххæстдæрæй равдисыныл. Уый бафты, литературон æвзаг, йæ хъæздыгдзинæдтæ 
йын хорз чи зоны, ахæм адæймаджы къухы. Литературон æвзаг у адæмон æвзаджы 
хуыздæр хай, куыстгонд, æхсæст, чи нæ фидауы, æвзаджы ахæм дзырдтæй цухгонд. 

Литературон æвзаг ахуыр кæнынц скъолайы, пайда дзы кæнынц радиобакас-
тыты, телеравдыстыты, дзурынц æмæ йыл фыссынц ахуыргонд адæм. Литерату-
рон æвзаг у официалон, æхсæнадон-политикон, наукон, культурон хабæртты æвзаг. 
Пайда дзы кæнынц æрвылбоны царды уавæрты дæр. Иртасын хъæуы литературон 
æвзаджы фысгæ æмæ дзургæ формæтæ, чиныгæй исгæ æмæ дзургæ ныхас.

                                                                            Цопанты Ритæ

215-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут тексты стиль.

Хъæуы хистæр

Рæстæг цæуы, фæлтæрты ивынц ног фæлтæртæ, æнусты – æнустæ. Йæ  
куыст кæны рæстæг Зæринджыны хъæуы дæр. Алы хæдзарæн дæр дзы ис йæхи 
сагъæстæ, йæхи цин, йæхи мæт, фæлæ ма сæм вæййы иумæйаг сагъæстæ, иумæйаг 
циндзинæдтæ. 

Æмæ уыдоныл æппæтæй тынгдæр чи сагъæс кæны, уый у хъæуы хистæр Ах-
болат. Ахболат ахæм хистæр у, æмæ æмхуызон карз домы йæ бинонтæй дæр æмæ 
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хъæубæсты цæрджытæй дæр. Йæ хъус дары кæстæрты 
уаг, æгъдау æмæ архайдмæ. Рох дзы не сты фæкæсинаг 
бинонтæ дæр. Кæм, кæд æмæ цы зæгъын хъæуы, уый 
тынг хорз зоны. Дзургæ та кæны дæсны, ноджы йæ 
ныхас уарзы æмбисæндтæ æмæ таурæгътæй фæлгонц 
кæнын. 

Йæ бакастыл дæр бæрæг у барджын, дзуапджын 
лæджы сурæт. Бæрзонд ныхыл бæзджын æрфгуытæ 
куы ’рбалхынцъ кæны, уæд уый зон, æмæ цыдæр йæ 
зæрдæмæ нæ цæуы. Æдзух рæвдаугæ каст кæнынц йæ 
цъæх цæстытæ. Йæ дарæс – аив. Хорз ыл фидауынц 

морæ цухъхъа æмæ фæныкхуыз куырæт, бæрзонд ирон худ æмæ сау цырыхъхъытæ. 
Стыр кад æмæ йын æгъдау ис хъæубæсты. 

Цард ахæмтыл лæууы, ахæмтæй фидауы. Хистæр фарн дæтты кæстæртæм, 
фæлтæрты бæтты кæрæдзиуыл.

                  Хъесаты Валодямæ гæсгæ

1) Рафыссут, аивадон стильмæ цы дзырдтæ хауынц, уыдон.
2) Рафыссут хъæуы хистæры сурæт æвдисæг хъуыдыйæдтæ. 
3) Зæгъут, цавæр хъуамæ уа хистæр (хæдзары, мыггаджы ’хсæн, уæ алыварс). Уæ 

хъуыдытæ ныффыссут цыбыр хъусынгæнинаджы хуызы аивадон литературон стилы.

217-æм фæлтæрæн. Бакæсут ацы скъуыддзæгтæ, сбæрæг кæнут, цавæр стиль-
ты фыст сты. Рафыссут, текстты стильтæ цы дзырдтæ (дзырдбæстытæ, æндæр 
конструкцитæ) бæрæг кæнынц, уыдон. Фыццаг тексты бæрæггонд хъуыдыйад ра-
фыссут, æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ. Бамбарын сын кæнут сæ æвæрынад. 

1. Хохаг адæмы царды зиуæн уыдис стыр ахадындзинад. Кусæгæй цух 
хæдзæрттæ, идæдз устытæ æмæ рынчынтæ хос кæрдыны, хуым кæныны æмæ исты 
аразыны куыстытæ кодтой зиуæй. Зиумæ цыдысты тынг разыйæ. Æнæлæг хæдзар 
феххуыс мын кæндзысты зæгъгæ кæддæриддæр æнхъæлцау уыдис æмæ йæ 
комбæстæй алчи йæхицæн хæсыл нымадта уымæн йе ’нцой балæууын.

Хозиты Федыр

2. Ирыстоны хæхтæ сты нæ республикæйы фидауц. Ныхас канд сæ 
рæсугъддзинадыл нæ цæуы. Айнæг къæдзæхтæ, фынккалгæ цæугæдæттæ, 

ных – тæрних
æрбалхынцъ кæнын – æрбалхий кæнун
цырыхъхъытæ – цулухътæ
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хъæдæхгæд къуылдымтæ махæн сты нæ ирвæзынгæнджытæ. Нæ хъуыды куы 
фæбæлвырддæр кæнæм, уæд уыдон дæр алайнаг хæстонты æмхуызон кæддæр 
хъæддых æрлæууыдысты тæтæр-манголы тыхджын ныббырсты ныхмæ.

Газет «Рæстдзинад»-æй

3. Префектурæйы кусджытæ иудадзыг сæ хъус дарынц сыгъдæгдзинадмæ, ар-
хайынц, цæмæй уынгтæ, кæртытæ, парктæ æмæ адæмы фæлладуадзæн бынæттæ 
уой аив æмæ сыгъдæг, дзуапп дæттой нырыккон санитарон домæнтæн, цæмæй, сæ 
бæрны цы территори ис, уым уа æгъдау æмæ фæтк.

Газет «Рæстдзинад»-æй

4. Ахуыргæндтæ нымайынц, зæгъгæ, ирон æвзаг у ирайнаг æвзæгты скифаг 
къабазы байзæддаг. Скифтæ кæддæр цардысты Астæуккаг Азийы, стæй та Хуссар 
Уæрæсейы, сæ нымæц уыди тынг бирæ. Рагон фыстыты скифæгты дих кодтой 
къорд хайыл, ома знæмтыл, æмæ сæ хуыдтой скифтæй уæлдай массагеттæ, сактæ, 
сæрмæттæ, алантæ, роксалантæ. Тæтæры ныббырсты фæстæ уæлдайдæр та 
Тимуры заман аланты цæдис фехæлд, æмæ сæ бахъуыд быдырæй хæхтæм 
алидзын. Уыцы рæстæгæй фæстæмæ аланты иннæ адæмтæ хонын байдыдтой алы 
хуызты: уырыссæгтæ – асы, ясы, византийæгтæ – алантæ, гуырдзиæгтæ – остæ, 
овстæ. Уырыссагау не ’взаг хуынд æрцыдис гуырдзиаг номæй: осы, осетины.

Джусойты Кларæ

1) Дыккаг текстæй рафыссут хъуыдыйад хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ. Равзарут 
æй хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

2) Æртыккаг текст ныффыссут æндæр стилæй. Куыд аивта тексты лексикæ, йæ арæзт?
3) Цыппæрæм тексты бæрæггонд хъуыдыйадæн сбæрæг кæнут йæ хуыз, сæвæрут дзы 

хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.

218-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут цавæр стилты сæ ис 
спайдагæнæн.

1. Дзырдтæ бын, бынон, бындур, бындар, биноныг, бинойнаг, 
бинонтæ равзæрдысты иу уидагæй, иу хъомысæй, иу мидисæй.  
(А. И.) 2. Уæрæсейы физкультурон-спортивон æхсæнад «Динамо»-
йы Центрон советы чемпионат хъæбысхæст дзюдойæ цыд Са-
ратовы. («Р.-д».) 3. Нæ республикæйы Хицауад, стæй Транспор-
ты æмæ фæндæгты хæдзарады министрады разамынд алы аз дæр 
стыр æргом аздахынц республикæйы фæндæгты арæзтадмæ æмæ 
цалцæггæнæн куыстытæм. («Р.-д.») 4. Зынаргъ Иван, фыссын дæм, фæлæ нæ зо-

Дзырдуат:
иугæндзон
гаджидау
бастауын
уæзæг 

сихор – рæфтад
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нын, мæ фыстæг дæм фæхæццæ уыдзæн æви нæ. (К. М.) 5. Иунæгæй хох дæр нæ 
цæры – къуырма, мадзура у æмæ фæстагмæ нызгъæлæн вæййы. (Æмб.) 6. Бинон-
ты цард райдайæнæй кæронмæ, хистæрæй кæстæрмæ цыди æфсармы, æууæнчы, 
удыбæстæйы фæрнджын фæндагыл. (А. И.) Æрæджы РЦИ-Аланийы журна-
листты цæдисы президиумы æмбырды ныхас цыд къорд ахсджиаг фæрстытыл: 
цæдисы уæнгты хыгъды æмæ фиддонтыл, райдиан организацитимæ бастдзинадыл, 
ветерантæн æххуысыл. («Р.-д».)

219-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йе стиль. Скæнут ын пълан. 
Пъланмæ гæсгæ ныффыссут конспект. 

Ирыстоны кæмтты кæцыфæнды хъæумæ ма фездæхай, хъуыстысты мæнæ 
ацы дзырдбæстытæ: ирон фарн, ирон хæдзар, ирон намыс, ирон æфсарм, Иры 
дзыллæ, ирон цæсгом, ирон æгъдау, ирон фынг, ирон чындзæхсæв, ирон га- 
джидау, ирон чындз, ирон хæс, ирон нуазæн, ирон хистæр, ирон бæгæны, ирон 
лæппу, ирон чызг, ирон сылгоймаг, ирон къона, ирон уæзæг, … .

Уыди фехъусæн хистæртæй куывды, чындзæхсæвы заманты ахæм арфæйы 
ныхас: «Дыгурон зонд, куырттатаг æвзаг, хъобайнаг хъаруйæ цух куыд никуы 
уой нæ кæстæртæ, уыйбæрц арфæгонд нæ Хуыцау фæкæнæд!» Æмæ ацы 
куывдæй уый зæгъæг нæ уыдысты нæ куырыхон хистæртæ, æмæ кæмтты 
адæмтæй иутæ зондцух уыдысты, иннæтæ – хъару хъуаг, æртыккæгтæ – æвзаг. 
Уыцы уаг дзурæг уыди Ирыстоны иу фарныл: кæмттæй чи цæмæй сæрæндæр 
хаста, уый зонын æмæ уымæй кæрæдзийы фæзмын, куыд иу адæм, афтæ.

Айларты Измаил

1) Цæмæй хъуыстгонд уыдысты ирон фарн, ирон намыс?
 *Бахахх кæнут, иумæйаглитературон дзырдтæ.

Уæлæмхасæн æрмæг

220-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Дон – кæстæрæй

Кæддæр, дам, дард балцы цæуæг цалдæр ироны хус тыгъд быдыры 
бирæ рæстæг фæцыдысты. Бафæлладысты, бастадысты, фæлæ фылдæр сфæл- 
мæцыдысты æнæ донæй. Зæрондæй-ногæй, стырæй-чысылæй, дзойдзойгæнгæ цы-
дысты.  

Иуахæмы бахæццæ сты фæндаггæрон зæронд цъаймæ. Дон дзы систой æмæ 

фæзмын – фæнзун
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йыл фæхæлоф кодтой. Уыцы рæстæг сæ уæрдоны 
айрох сæ чысыл æртæаздзыд саби. Уый сæ дон 
нуазгæ куы федта, уæд ноджы тынгдæр смондаг. 
Йæ чысыл къухтæ сæм бæргæ тылдта, сдзурын 
йæ бон нал уыд, фæлæ йæ ничи бафиппайдта. 
Сæ зæрдыл куы ’рбалæууыд, уæд ма йæм дон 
бæргæ баскъæфтой, фæлæ – байрæджы. 

Бирæ фæфæсмон, фæмæт кодтой, стæй ра-
хастой ахæм уынаффæ: «Абонæй фæстæмæ дон 
нуазгæ уæд кæстæрæй, цæмæй ахæм бæллæх макæуылуал æрцæуа!» 

Уыцы хъуыды ахæлиу æппæт ирон адæмыл, æмæ нæм дон нуазынц 
кæстæрæй.

Цгъойты Хазби

1) Цавæр уынаффæмæ æрцыдысты адæм бæллæхы фæстæ?
2) Сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр хъуыдыйæдтæй конд у ацы текст?
3) Сбæрæг кæнут тексты стиль. Бамбарын кæнут уæ дзуапп.
4) Рафыссут хъуыдыйад комкоммæ ныхасимæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты 

æвæрынад.

221-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд. Рафыссут бирæон нымæцы номдартæ æмæ сæ равзарут дзырды 
хæйттæм гæсгæ.

Цы уыл æрцыдис, адæм?
Кæрæдзи ныхас нал æмбарæм. Расты
Нæ иртасæм зылынæй. Арвмæ сисæм
Лæгмар æмæ нæ сафæджы. Нæ куыст
Ысси нымудзын. Курдиат фæзынд,
Уæд æй ныгæнæм. Иры зæхх нæ бодзтæ
Бибитыл ивынц, нал нæм ис æфсарм,
Нæ Бæстæ – ссæст, æвæгæсæгæй сæфы,
Йæ фырттæ та æфсады сты кæмдæр,
Аслам цинтыл ныууæй кодтой сæ бæстæ.
Цы уыл æрцыд, ирон адæм? Кæйдæр
Уæййаг зонд уын цæмæн кæны уынаффæ?
Æнæмæт хъазтыл бафтауынц сымах, 
Сæхæдæг та нæ дыргъдоны æдасæй
Цæгъдынц нæ фæткъуы – не стыр ныфс, нæ фарн.

                     Джыккайты Шамил

Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 8

бибитæ – сайд гъазæнтæ
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1) Цавæр ахсджиаг фæрстытыл дзуры поэт? 
2) Сымах та куыд хъуыды кæнут?

222-аг фæлтæрæн. Текстæй рафыссут дывæрсыг хъуыдыйæдтæ. Таурæгъон 
хъуыдыйæдтæй саразут фарстон æмæ разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ. Цавæр 
ивддзинæдтæ æрцыдис хъуыдыйады (уе ’ргом аздахут зæгъинаджы формæмæ, фарс-
тон дзырдтæм, дзырдты рæнхъæвæрдмæ)?

Бинонты фынг

Хæдзары кад уæлæмæ сисыны хъуыддаджы фыццаг 
бынаты æвæрд уыдис æмæ ис фынг. Бинонтæ сæ цæхх æмæ 
сæ кæрдзын, аходæн, сихор, æхсæвæр уа, æвæрдтой фын-
гыл. Бæрæгбæтты, бæрæгæхсæвты, марды номарæн бонтæ 
æмæ æхсæвты бинонты фынгыл æвæрд вæййынц кувинæгтæ 
æмæ рухсаггæгтæ кусарты онг. Уыдонæй алкæмæн дæр цы 
фæзилæнтæ æмæ рæсугъдгæнæнтæ ис, уый зонын хæс у алы 
бинонтæн дæр. Уый куы нæ уа, уæд хæдзары хæрдзты кад 
нæй.

Фынг домдта æмæ домы хистæр кувæг, омменгæнæг æмæ кувæггагæй саходæг 
кæстæртæ. Уыдон цы хæдзары уой, уый у бындурон æмæ æнусон. Алы хæдзар дæр сæ 
æххæст уæд!

Хозиты Федыр

223-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут йе стиль. Рафыссут текстæй, стилы 
миниуджытæ æвдисæг дзырдтæ, иумæйаглитературон дзырдтæ. Бæрæггонд хъуыдый-
ад ныффыссут, сбæрæг кæнут номдарты хауæнтæ.

Ног фæлтæр

Ирон лæгæн рагфыдæлтæй баззад хæцæнгарзæмхиц, æхсарзæрдæ æмæ 
тохарæзт. Тых тыхы куы саста, тых тыхагур куы цыди, адæм адæммæ æдзух топ-
пы кæсæнæй куы кастысты, уыцы заман сагсур гуырдты лæгагур цæуын никуы 
никæмæ хъуыд. 

Туг хæссы, хæссы фæлтæрæй-фæлтæрмæ. Фыдæлты фидар уидаг хуыскъ кæнын 
нæ комы бирæ азты сæрты дæр. Нарты Батырадз, Ос-Бæгъатыр, Цæразон Сосланы 
фарн æмæ хæстон намыс æнæсысгæ суадонау цæрынц  сæ фæстагæтты уæнгты.

Ног дуджы схаста ног фæлтæр йæ рæз. Æндæр, бынтон æндæр зондахаст 
райстой æмæ æндæр цæстæй кæсынц царды фæзилæнтæм, удварны хæзна-
тæм. Фæлæ ныр алчи дæр уыны, сæрбахъуыды рæстæг дзыхъхъы кæй не ’рлæу-
дзысты. Фыдæлты сыгъдæг ном кæй нæ фегад кæндзысты.

Баситы Мысост

аходæн – сехуар
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42-аг урок
Лексикон, фразеологон æмæ грамматикон синонимтæ

224-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты ссарут æмæ рафыссут синонимтæ, бамбарын сын 
кæнут сæ нысаниуджытæ.

1. Къæйдуртæ æвзистау тæмæн калдтой. (Дзуг. Г.) 2. Цъæхсæр къæдзæхтæ 
хурмæ æрттывтой. 3. Йæ сабийы бонтæй нырмæ Аксо фыййауæй схъомыл ацы 
æрдузы. (Б. Т.) 5. Сывæллон гыццылæй цы фехъусы, уый хуыздæр бахъуыды 
кæны.

Синонимтæ (бердз. – æмхуызон) сты, сæ нысаниуджытæ æмхуызон 
кæнæ хæстæг кæмæн сты, ахæм дзырдтæ. Хъæздыг, сырæзгæ литерату-
рон æвзæгты синонимтæ дæр вæййы бирæ.

Дыууæ кæнæ фылдæр дзырды саразынц синонимон рæнхъ: уайын – 
тæхын – згъорын – лидзын.

Иртасынц лексикон, фразеологион æмæ грамматикон синонимтæ.
Лексикон синонимтæ вæййынц æххæст (абсолютон), семантикон 

(идеографион) æмæ стилистикон. 
Æххæст синонимтæ æмхуызон вæййынц сæ мидисæй, стæй 

сæ стилистикон миниуджытæй. Уыдон æвзаджы бирæ нæ цæрынц: 
дзырдтæй сæ иу свæййы уæлдай, уымæ гæсгæ фесæфы кæнæ свæййы арха-
изм. Зæгъæм: аэроплан (тæхæн машинæ), хъæрдамгъæ (хъæлæсон), боны 
чиныг (боныг).

Идеографион синонимтæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц сæ иумæйаг 
нысаниуæджы фæлгъуызтæй: æлхъивын – æлвасын, къахдзæф кæнын 
– санчъех кæнын, мигъ – æврагъ. Идеографион синонимтæ: стыр, дын-
джыр, егъау; гыццыл, чысыл. 

Идеографион синонимтæ тексты мидæг кæрæдзийæ баивæн 
вæййы, уымæн æмæ сæ нысаниуджытæ кæрæдзимæ хæстæг сты. 
Иннæрдыгæй та, сæ мидис бынтон æмхуызон кæй нæ вæййы, уымæ 
гæсгæ сæ алкæд кæрæдзи бæсты сæвæрæн нæ вæййы.

Зæгъæм, официалон раныхасы сидæнæн пайда кæнынц дзырд 
«æмбал»-æй: Зынаргъ æмбæлттæ! Йæ бæсты йын нæй бавæрæн йæ 
синонимтæй искæцы: лымæн, хæлар, æрдхорд.

Стилистикон синонимтæ сæ мидисмæ гæсгæ вæййынц æввахс кæнæ 
та æмхуызон, фæлæ æмбæлынц алыхуызон ныхасы хуызты. Дзырдтæ 
хæрын, æмпулын, æвдæрзын, æууилын иу архайд æвдисынц, фæлæ мивдисæг 
хæрын у нейтралон, иннæтæ та æмбæлынц дзургæ ныхасы. 
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Фразеологон синонимты рæнхъытæ аразынц, сæ мидис хæстæг 
кæнæ æмхуызон кæмæн у, ахæм æнгом дзырдбæстытæ. Рæнхъы уæнгтæ 
кæрæдзийæ хицæн кæнынц нысаниуæджы фæлгъуызтæй, сæ стилистикон 
æууæлтæй æмæ, кæм пайдагонд цæуынц, уымæй: хурмæ хæссын – хурæргом 
кæнын – мæрдтæ хурмæ калын; зæрдæмæ цæуын – зæрдæйы ныххауын – 
зæрдæйы дидинæг уæвын, цæст дарын – цæстытæ нæ исын: зæрдæ æвæрын 
– ныфс æвæрын. 

Грамматикон синонимтæ сты, сæ нысаниуджытæ æмхуызон 
кæмæн сты, сæ грамматикон арæзт та – алыхуызон, ахæм граммати-
кон формæтæ. Зæгъæм: сæ фæдыл – сæ фæстæ; Лæппу кусын райдыдта 
– Лæппу куысты сæргъы æрлæууыд.

225-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй саразут синонимон рæнхъытæ. 

Æнæхатыр, бархийæ, хуымæтæг, нæ сæттын, хъæддых лæууын, ныффæрск 
уæвын, æнæтæригъæд, иууыл хорз, æнауæрдон, фæндонæй, хивæнд уæвын, 
барвæндонæй, карз, элементарон, примитивон, хивæнд уæвын, хъæбæрзæрдæ.

226-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæн ссарут синонимтæ æмæ саразут синони-
мон рæнхъытæ 

Х у ы з æ г : Къух, арм, дзæмбы.

Тæвд, хабар, рæсугъд, зæронд, гыццыл.

227-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут таблицæ уæхи дæнцæгтæй.

Синонимты хуызтæ Дæнцæгтæ

Лексикон:
- æххæст ассимиляци – æмхуызонад, ...
- идеографион заман – рæстæг, ...
- стилистикон цæуын – сæпп-сæпп кæнын, ...
Фразеологион зæрдæ ныддур – зæрдæ ныссау
Грамматикон æз суазал дæн – уазал мæ бацыд.

228-æм фæлтæрæн. Ныффыссут фразеологизмтæн антонимтæ.

Х у ы з æ г : Цинæй мæлын – мæстæй мæлын.
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Кæрæдзийы ратон-батон кæнынц – ... ;  фарс хæцын – ... ; йæ удæй арт цæгъ-
ды – ... ; бæстæ йæ сæрыл систа – ... ; æвзаг хæссы – ... ; амонд хæссын – ... .

229-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмæ фæнысан кæнут, лæвæрд синонимтæ куыд хуый-
нынц. Семæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г : Уацау – повесть (лексикон æххæст синонимтæ). Ирон 
литературæйы ис бирæ цымыдис уацаутæ.

Уацау – повесть, сахар – горæт, нымæрдар – секретарь, фæсæфтуан – суффикс, 
фæлварæн – экзамен, амæлын – уд сисын, разæфтуан – префикс.

43-аг урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтæм, уый.

44-æм урок
Ныхасы культурæ

Ирон театр

230-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йæ стиль.

Артисты ныхасы уаг

Театрдзау спектакль фенынмæ куы ’рбацæуы, уæд фыцца-
джыдæр фæхъусы артистты аив ныхасмæ, фæкæсы сæ архайдмæ.

Артисты куысты сæйрагдæр ныхас у. Уый фæрцы 
æвдисы, цы фæлгонцы ис, уымæн йæ зæрдæйы ахаст, мид-
дуне, сценæйы кæимæ æмбæлы, уыдонæй алкæмæ дæр йæ 
цæстæнгас. Театрдзау залы кæцыфæнды рæнхъыл куы бада, 
уæддæр артисты ныхас хъуамæ хъуса хорз, бæлвырдæй.

Уый у артисты сæйраг хотых. Уыцы хъуыддаг æмбары алы артист дæр æмæ 
иудадзыг кусы уыцы хæцæнгарз фæхъомысджындæр кæныныл.

Ирон æмбисонд афтæ зæгъы: «Дон æмæ ныхас аразгæ сты». Уыцы хъуыд- 
даг тынг хорз зыдта ирон театры хистæр Тотраты Бесæ æмæ махæн дæр амыд-
та, аив ныхасæн йæ хъомыс куыд бирæ у, уый. Бесæ-иу искæцы дзырд цал 
æмæ цал хуызы равдыста! Хицæн мыртæй-иу цавæр диссаджы музыкалон 
уацмыс сарæзта! 

Ирон æвзаг, ирон сценикон ныхас рæсугъд, тыхджын аразынмæ дæсны уыдыс-
ты ирон театры бындурæвæрджытæ. Уыдон стыр аргъ кодтой ныхасы тыхæн.
Се ’ппæт дæр, сæ зонындзинæдтæ æвгъау нæ кæнгæйæ, архайдтой, цæмæй ирон теа-

Дзырдуат:
Дард Скæсæн
хотых
рæсуг
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тры сценæйæ хъуыса сыгъдæг ирон ныхас, нæ рагфыдæлтæй нын чи баззад, Къоста 
æмæ нын Елбыздыхъо зынаргъ хæзнайæн кæй ныууагътой, уыцы фæрныг ныхас.

Тлаттаты Бексолтан

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цавæр ныхасы культурæ хъуамæ уа артистæн?
 Æндæр дæсныйады адæймаг хъуамæ аив дзура йæ хъуыдытæ?
 Бамбарын кæнут, тексты цы æмбисонд ис, уый хъуыды. 

Ныхасы культурæ у æвзагзонынады иу хай. Бæрæг кæны, 
æвзагæй раст æмæ арæхстджынæй куыд пайда кæнын хъæуы, уый.

Ныхасы культурæйы сæйрагдæр домæнтæ сты цалдæр.
Дзырдтæ литературон æвзаджы домæнтæм гæсгæ хъæуы раст 

дзурын.
Ам уæлдай тынгдæр хъус дарын хъæуы ахæм мыртæ æмæ уæнг раст 

дзурынмæ: з, с, дз, ц, ы, уы, у.

Мыртæ Раст дзурыны æгъдæуттæ Дæнцæгтæ

з / с 1. Дзурын сæ хъæуы нæдæр бын-
тон цъæхснагæй, нæдæр бынтон 
бæзджынæй; с хъуамæ дзурæм уырыс-
саг с æмæ ш-йы æхсæн, з та – уырыссаг 
з æмæ ж-йы æхсæн.
2. Уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырд-
ты мыртæ з, с дзурын хъæуы, уырыссаг 
æвзаджы сæ куыд дзурæм, афтæ.

Семæ, сиахс, си-
дын; зиу, згъæлын, 
зæрдæрухс;

Руслан, Розæ, мини-
страд.

ц / дз Дзурын хъæуы с æмæ з-йы ’рдæм 
здæхтæй.

Цыкура, цæгат, цæдис; 
дзæбæх, дзæгъæл, 
дзæкъул.

ы Ы-йы бæсты уы дзурын нæ хъæуы. Хыз, хызисæг, 
хынджылæг; нæ хъæуы 
дзурын: хуызисæг, 
хуынджылæг.

уы Уы-йы бæсты нæ хъæуы ы дзурын. Хуырх, куыд, хъуыр; 
раст нæу дзурын: 
хырх, кыд, хъыр.
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231-аг фæлтæрæн. Мыртæ з, с, дз, ц, ы, у æмæ уæнг уы-йæ алкæимæ дæр æрхъуыды 
кæнут æмæ ныффыссут фæйнæ æртæ дзырды. Дзырдтæ раст бакæсут æмæ уæхи 
сбæрæг кæнут таблицæмæ гæсгæ.

Ныхасы культурæйы домæн у: дзырды формæтæ хъуамæ арæзт 
цæуой æвзаджы грамматикон æгъдæуттæм гæсгæ раст: фарст (фарста 
нæ, фæлæ: цы фарст дæм ис?); искæй, никæй (раст нæ уыдзæн: искæйы, 
никæйы); дæ хъуыддæгтæ раст уæнт (уæд нæ, фæлæ)…

232-аг фæлтæрæн. Иу цæджындзæй рафыссут мивдисджытæ кæсын, фыссын, згъо-
рын, фæрсын, дæттын, сæ бакомкоммæ та сын дыккаг цæджындзы ныффыссут сæ 
ивгъуыд афоны миногмион формæтæ, иууон æмæ бирæон нымæцты.

Х у ы з æ г : Кæсын – каст – кæстытæ.

Ныхасы культурæйы домæн: ныхас аразын хъæуы, æвзаджы цы 
фæтк, цы традицитæ ныффидар, уыдонмæ гæсгæ. 

Зæгъæм, зонын хъæуы, хистæрмæ дæр æмæ æнæзонгæ адæймагмæ 
дæр æрмæст номæй (æнæ фыды номæй), стæй ды, зæгъгæ, дзурын (сымах 
нæ, фæлæ) ирон æвзагæн йе ’гъдау, йæ традици кæй у. 

Зонын хъæуы, куыд дæттын хъæуы салам æмæ куыд арфæ кæнын 
хъæуы хистæртæн æмæ кæстæртæн, нæлгоймæгтæн æмæ сылгоймæгтæн.

233-аг фæлтæрæн. Цæут автобусы æмæ уæ рахизын хъæуы иннæ æрлæууæны, фæлæ 
уæ разæй ис адæм. Куыд сын зæгъдзыстут, цæмæй уын фæндаг радтой? Равзарут раст 
дзуапп. 

1. Ауадзут-ма мæ. 2. Ауадзут мæ, æз иннæ æрлæууæны хиздзынæн. 3. Бахатыр 
кæн, кæй дæ тыхсын кæнын, уый тыххæй. 4. Æз иннæ æрлæууæны хиздзынæн. 
5. Кæд ды нæ хиздзынæ, уæд-ма, дæ хорзæхæй, мæн ауадз. 

Иронау дзургæйæ, литературон æвзаджы фæрæзтæй зæгъæн цы 
хъуыдыйадæн уа, уый хъуамæ æндæр æвзаджы дзырдтæй кæнæ диа-
лектизмтæй ма дзурæм, уый нын нæ ныхас кæны æнæхсæст, æнæаив.

Зæгъæм, аив нæу афтæ дзурын: свет включить скæн (рухс ссудз-ы 
бæсты), быстро цæугæ кæн (тагъд цæугæ кæн-ы бæсты).

234-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ныффыссут æй уырыссаг дзырдтæ ирон æвзагмæ 
ратæлмацгæнгæйæ.
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– Раджы заманы иу бонджын лæджы фырт ахуыр кодта уырыссаг æвзаг Стъара-
полы йæ фыды зонгæмæ. Дыууæ азы фæстæ сæ хъæумæ æрбафтыдис æмæ, марадз-
зæгъай, кæд ма йæ карæнтæм иронау исты дзура! Нал æрвæссыд мадæлон æвзагыл.

Уæд æм мæгуыр лæджы фырт, халамæрзæнмæ амонгæйæ, афтæ бадзуры:
– Темыр, уæдæ мæнæ ай та цы хуыйны иронау?
– Вот это? Не знаю! – загъта Темыр æмæ халамæрзæны къæбæлтыл йæ 

цырыхъæй æрлæууыдис. Халамæрзæны хъæд Темыры ныхæн – къупп!
– Ма дзы байрайут, уæ халамæрзæнæй! – фæхъæр ласта Темыр. Уæд æм 

мæгуыр лæджы фырт дзуры:
– О-гъо, Темыр, иронау ма куы зоныс!

Таурæгъмæ гæсгæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн: 
 Цæуыл нæ ахуыр кæны ацы текст? 
 Цæй тыххæй нал æрвæссыд Темыр ирон æвзагыл?

2) Бæрæггонд дзырдтæн ссарут синонимтæ. 
3) Равзарут дзырдты растфыссынад: Стъарапол, Темыр, æрбафтыдис, халамæрзæны, 

ма дзы байрайут.
4) Бамбарын кæнут æнгом дзырдбæстыты нысаниуæгтæ, семæ хъуыдыйæдтæ 

æрхъуыды кæнут: марадз зæгъай, ма дзы байрайут.
5) Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

235-æм фæлтæрæн. Рафыссут диалог, уырыссаг дзырдтæ иронау ивгæйæ.

– Æз ын возразить куы скодтон, уæд уый йæ сæр опустить скодта æмæ замол-
чать скодта.

– Ну, зачем! Цæмæн æй обидеть скодтай? Тынг чистосердечный куы у! – 
дзуапп лæвæрдта дыккаг.

Уæлæмхасæн æрмæг

236-æм фæлтæрæн. Бакæсут тексттæ, дзырдтæ дзурут, орфоэпион æгъдау куыд амо-
ны, афтæ. Рафыссут тексттæ, сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æмæ сæ бамбарын 
кæнут. Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ. Сбæрæг кæнут 
текстты стильтæ.

1. Мах хистæртæ… Хæсты бахъахъхъæдтам нæ бæстæ æддагон лæбур-
джытæй фæлæ йæ йæхи мидæг цы пырхгæнджытæ разынд уыдонæй бахъахъ-
хъæнын нæ бон нæ баци. Уый тыххæй уæ курын хатыр. Ныббарут. (Цгъ. Х.)
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2. Куы нæ дын уа тыхсты сахат ныфсдæттæг
Куы суа мæнг ныхас дуджы гакк йæ фæтк…
Дзырды фарнæн йæ цыфыддæр ызнæгтæ
Куы уой нымад куырыхон лæгтыл уæд

Зын у цæрын лæджы намысыл тохы 
Куы цæуай разæй ку’ архайай рæзтыл:
Дæ дуджы цæсгом равдисыны охыл
Дæ уд куы бакæнай уæхстыл!... (Х. К.)

3. М ы з ы л о н .  Уæдæ дын Хуыцауæй дæр тæригъæд нæу? Мæн ам 
сыдæймæлгæ куы ныууадзыс æмæ дæ грустæ (капеччытæ) арахъхъыл куы баназыс 
уæд? Нырма доны хъæстæ дæр куы нæ дæн уæд…

Ум а р х а н .  Хæрæджы тъæнгтæ бахæр кæд ницыма бахордтай уæд. Уый 
бæсты байхъус æз дын цыдæр зæгъдзынæн…

237-æм фæлтæрæн. Баивут бæрæггонд дзырдтæ фразеологизмтæй, къæлæтты ист 
дзырдтæ та – грамматикон синонимтæй, афтæмæй рафыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Дыууæ хæлар лæппуйы кæрæдзи æнгæс тынг уыдысты. 2. Æрыгон 
сылгоймаг алцæмæ дæр хорз арæхсти: хуыйынмæ, чъиритæ кæнынмæ, 
фæндырæй цæгъдынмæ. 3. Ныртæккæ арæзтад у афтид, фæлæ уый рæстæгмæ у. 4. 
(Батырадзыл) уыдис згъæр хæдон. 5. (Адæймаджы ) амонд йæхицæй аразгæ у.

238-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафыссут, дзургæ ныхасы дзырдтæ синоним- 
тæй ивгæйæ.

1. Уæ, гормон! Æмæ мыл бустæ та цы кæныс? Куыд хъæрæй мæм дзурыс? 
Исты дæ сывæллон дæн, фараст мæйы мæ дæ гуыбыны фæхастай? – бауайдзæф 
кодта Ахбол. (С. У.) 2. Фыстой ма ацы хъуыддаджы тыххæй нæ сыхы лæгтæ. 
Фæлæ сын сæ фыстмæ мæнæ-мæнæ хъусдарæг нæ фæци… Æмæ дын Хуыцау хорз 
ракæна, нал фæразæм адæмы машинæтæй, нæ мæгуыр удтæ сæ, куыд фæзæгъынц, 
рагъæнмæ хизинаг фесты. (Х. С.) 3. Тедо йе ’фсымæрты хардзæй царди.  

239-æм фæлтæрæн. Баивут дзырдтæ сæ синонимон фразеологизмтæй.

Х у ы з æ г : Тагъд – цæсты фæтъæбæртмæ (цæсты фæныкъуылдмæ).

Хъæр кæнын, мæгуыр, маст, æдзынæг кæсын, хæлæг кæнын, бын кæнын, 
æнæгъдау, æнæхъæнæй, хъуыды кæнын.

240-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдбæстытæй спайдагæнгæйæ, саразут æхсæнадон-
политикон темæйыл фыст текст. Сбæрæг кæнут йе стиль.
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Кадджын ном раттын, цины бафтауын, ницæмæ æрдарын, къахы фындзæй 
скъуырын, фæндон бахæссын, æфхæрд æййафын, цæсты ахадгæ уæвын, зæрдæмæ 
ныххизын, иумæйаг тыхтæй, ном хæссын, тыхы цæуын, цыбыр рæстæгмæ, фыццаг 
пъланмæ рахæссын.

241-аг фæлтæрæн. Баивут фразеологизмтæ сæ синонимон дзырдтæй. 

Х у ы з æ г : Удуæлдай ахуыр – иттæг хорз ахуыр. 

Мæт кæнын, дзыхы бахауын, зæрдæ рухс кæны, зæрдæйы ныххауын, 
хъыг кæнын, хъуыдыты аныгъуылын, къухтæ хæрынц, калм роны дарын, сæр 
бæрзæндты хæссын, иу хæдзары хуызæн цæрын.

242-аг фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг æмæ йæ равзарут.

Ныхасы культурæйы домæн: ныхас хъуамæ уа сыгъдæг, иу хъуы- 
ды иннæ хъуыдыимæ хъуамæ уа логикон æгъдауæй æнгом баст. Дзу-
рын хъæуы æнæ уæлдай дзырдтæй. 

Зæгъæм, иуæй-иутæ æнæхъуаджы сæ ныхасы фæкæнынц дзырдтæ: 
зæгъгæ, дам, уже, мæнæ, йед, чи у: Лæг чи у, уый хъæдмæ ацыди, ус чи у, 
уый та хæдзары куыстытæ кодта. (Раст у: Лæг хъæдмæ ацыдис, ус та 
хæдзары куыстытæ кодта.) 

Кæимæ дзурай, уымæн йæ кар, йæ культурæйы æмвæзад хынц-
гæйæ, пайда кæнын хъæуы, æнцон æмбарæн чи уа, ахæм дзырдтæ æмæ 
хъуыдыйæдтæй. Зæгъæм, сывæллæттæн æрдзы тыххæй дзургæйæ нæ фида-
уиккой ахæм бæрзонд ныхæстæ: Нæ бæстæйы флорæйыл æрвылбон аудын 
у ахсджиаг паддзахадон проблемæ. Æнцонæй бамбардзысты æмæ уымæ 
гæсгæ хуыздæр æмæ аивдæр уаид зæгъын: Æрдз хъæуы хъахъхъæнын.

243-аг фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут дзы, ныхас æнæхсæст чи кæны, 
ахæм уæлдай дзырдтæ. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æнæ уыцы дзырдтæй. Абарут сын сæ 
аивдзинад лæвæрд хъуыдыйæдтимæ.

1. Уæ, гормон, чи дæ, уый, кæдмæ нæ мæстæй мардзынæ? 2. Сослан, дам, загъта, 
зæгъгæ, æз, дам, абонæй фæстæмæ ног цард кæнын райдыдтон. 3. Мæнмæ афтæ кæсы, 
æмæ, чи зоны, алы сывæллонимæ дæр йæ бинонтæ иронау куы дзуриккой, уæд, кæй 
зæгъын æй хъæуы, ирон æвзаг ахæм уавæры нæ уаид. 4. Йед у, мæ мад афтæ загъта, зæгъгæ, 
уæлæ, дам, дуканимæ фæцу æмæ, дам, йед, дзул балхæн, зæгъгæ. 5. Сæлимæт, дам, хорз 
чызг у, зæгъгæ, дам, дзурынц, фæлæ, дам, кафынмæ дæр æххæст йе ’ргом куы аздахид.

244-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Зæгъут, цæмæн хоны автор ацы дзырдтæ «хæмпæлтæ».
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Ныхас хуымæтæг чи кæны, ахæм æнæмидис дзырдтæ – «хæмпæлтæй» пайда 
кæнын: дам, зæгъгæ, зæгъы, йед, мæнæ йед, йед у, уæдæ йед та, хуымæтæг, уæдæ, 
ома... худинагыл нымад у ирон æгъдæуттæм гæсгæ.

Мамсыраты Дæбе

245-æм фæлтæрæн. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут стыр дамгъæйы растфыссынад. 
Хъуыдыйæдтæ рафыссут, къæлæттæ гомгæнгæйæ.

1. Æрæджы (музыкалон) театры сæвæрдтой ног спектакль. Концерты архайдтой 
(музыкалон) скъолайы ахуыргæнинæгтæ дæр. 2. Ахуыргæндтæ стыр аргъ кæнынц (рагон) 
Ромы культурæйæн. Уазджытæ цымыдисæй кастысты Ромы (рагон) цыртдзæвæнтæм. 
5. Нæ республикæйы æрыгондæр культурон артдзæстытæй иу у (дыгурон) театр. 
Журнал «Ирæф» мыхуыры цæуы (дыгурон). 4. Хæдахуыр артисттæ равдыстой спектакль 
«(Туаллаг) рæсугъд чызг». Коцойты Арсенмæ ис радзырд «Цыппар (туалладжы)».

Ныхасы культурæйы домæн у: карджын адæймагмæ нæ фида-
уы, сывæллонæй йыл цы рæвдауæн ном ныффидар, уымæй дзурын: 
Зозо (Зауырбеджы бæсты), Раичкæ (Рая-йы бæсты), Пъело (Илонæ-йы 
бæсты)…

Æвзаджы ныллæг культурæйы æвдисæн у, хицæн адæймагыл 
географион нæмттæ, номдзыд адæймæгты мыггæгтæ, æхсæнадон 
фæзындты нæмттæ, æндæр æвзагæй ист хуымæтæг дзырдтæ æ. æнд. 
кæй сæвæрынц, уый дæр: Аврорæ, Булкæ, Калинин, Кофтæ, Мирæ, 
Царицæ, Къафетт, Сентябрь…

Адæймагыл æвæрын хъæуы, алы кары дæр ыл куыд фидауа æмæ 
æфсæрмы кæмæй нæ кæна, мырты зæлмæ гæсгæ мыггагимæ дæр 
æмæ фыды номимæ дæр чи фидауа, ахæм æнцондзурæн æмæ аив ном.

Нæ мыггæгтæ хъуамæ раст дзурæм (æмæ фыссæм): нæлгоймагæн 
йæ ном йæ фыды номы фæстæ, сылгоймагæн та – разæй: Гæдиаты 
Секъайы фырт Цомахъ, Кочысаты Розæ Псийы чызг.

Æнæ номæй нæлгоймаджы мыггаг дзурæм мыггаджы уидагмæ 
гуырынон хауæны кæрон æмæ дзырд фырт æфтаугæйæ: Сæлби/тæ 
– Сæлби-йы-фырт, Пли/тæ – Пли-йы фырт, Рæмон-а/тæ – Рæмон-ы 
фырт.

Фиппаинаг: Æндæр адæмыхæттыты мыггæгтæ, нæмттæ æмæ фыды 
нæмттæ, æмткæй райсгæйæ, дзурын æмæ фыссын хъæуы, уырыссагау сæ 
куыд дзурынц æмæ фыссынц, афтæ, ирон æвзагмæ нæ тæлмацгæнгæйæ: 
Александр Сергейы фырт Пушкин, Генрих Гейне, Шота Руставели, 
Ибрагимов Мирза Аджар-оглы.
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Тезис – тексты мидис хæрзцыбырæй æвдыст, йæ гуырыхаст у пъланæй 
стырдæр, фæлæ конспектæй цыбырдæр. Тезисты хуызы цыбырæй æвдыст 
цæуы тексты хъуыды.

Тексты тезистæ фыссынæн ис ахæм фæтк:
1. Бакæсын текст, рахицæн æй кæнын хицæн хæйттыл (микротемæтыл).
2. Пълан скæнын.
3. Тексты бындурыл пъланы хæйттæ фæуæрæх кæнын. Уæ бон у 

цитатæтæй спайда кæнын. 

246-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмæ равзарут тексты тезисты хуызы фыссын куыд 
хъæуы, уый. 

Цæмæй райдайы райгуырæн бæстæ?

Адæймаг цы бæстæйы, цы зæххыл райгуыры, уый фæхоны Фыдыбæстæ. 
Фыдызæхх. Уымæн æмæ фыд у райгуырæн зæхх хъахъхъæнæг æмæ амалгæнæг. 
Хъуамæ уа фидар зæрдæйы, стыр ныфсы хицау. Æмæ кувы Уастырджимæ.

Фæлæ адæймаг сабийы бонтæй фæстæмæ цы ’взагыл фæдзуры, уый та 
фæхоны мадæлон. Уымæн æмæ йæ райсы йæ мады æхсыримæ. Уымæн æмæ къо-
найы ныфс, фыццаджыдæр, мады зæрдæйæ цæуы, артдзæст уый хъахъхъæны. Бы-
наты хицауæн мады архайд фылдæр ахъаз у.

Æмæ иугæр афтæ у, уæд мадæлон æвзаг ис схонæн адæмы Бынаты хицау, йæ 
Сафайы рæхыс, йæ къонайы тавс.

 Айларты Измаил

П ъ л а н

1. Фыдыбæстæ
2. Мадæлон æвзаг
3. Хатдзæгтæ
Адæймаг кæм райгуыры, уый у йæ Фыдыбæстæ. 
Сабийы бонæй фæстæмæ цы ’взагыл фæдзуры, уый хоны мадæлон.
Мадæлон æвзаг ис схонæн адæмы Бынаты  хицау, йæ къонайы тавс.

247-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йын сбæрæг кæнут йæ стиль. Текстæн 
скæнут пълан æмæ йæ ныффыссут тезисты хуызы, æрхæссут уæхи дæнцæгтæ.

Сылгоймагæн йæ фыды ном арæх æвæрæм йæ номы разæй: Сланты Хъазыбе-
джы чызг Зæлинæ. Фæлæ уый раст нæу. Сылгоймаджы йæ лæджы мыггагæй 
хонгæйæ, рæдыдæй йæ фыды ном хаст æрцæуы кæйдæр мыггагмæ. Дзырдæн, 
Абайты Зауырбеджы чызг Зарæ Плитæм æрцыд, йæ мыггаг раивта æмæ йæ хонæм: 
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Плиты Зауырбеджы чызг Зарæ, уæд афтæ рауайдзæн, цыма Зарæйы фыд Зауырбег 
Абайтæй нæ, фæлæ Плитæй у. Уымæ гæсгæ растдæр уыдзæн сылгоймагæн фыццаг 
йæ ном, стæй йæ фыды ном фыссын æмæ дзурын: Рæмонаты Фатимæ Хетæджы 
чызг. 

Тахъазты Харуммæ гæсгæ

Мыггæгтæ æмæ æндæр сæрмагонд нæмттæ уырыссагау дзургæйæ 
æмæ фысгæйæ æххæст кæнын хъæуы ахæм дыууæ домæны:

1. Ирон мыггагæн йæ уидаджы хъуамæ мацы ивддзинад æрцæуа. 
Æрмæст, уырыссаг æвзаджы чи нæй, уыцы ирон мыртæ ивд цæуынц, уы-
рыссаг æвзаджы сæм хæстæгдæр цы мыртæ ис, уыдонæй æ-а, къ-к, пъ-п, 
тъ-т, цъ-ц, чъ-ч, хъ-х, гъ-г: Цæргæстæ – Царгасов, Къибиртæ – Кибиров.

2. Мыггаджы кæрон, кæй куыд фæнды, уымæ гæсгæ дзурæн æмæ 
фыссæн ис ирон ты (ти) дæр (Цорионтæ, Джусойты, Кодзати, Икъа-
ты, Абайты, Гæдзауты), уырыссаг ов (æмхъæлæсонты фæстæ) кæнæ ев 
дæр (хъæлæсонтæ æмæ й-йы фæстæ): Цорионов, Джусоев, Икаев, Абаев, 
Гадзаов.

Ацы æгъдæуттæ, уæлдайдæр фыццаг, арæх æрцæуынц хæлд. Абарут: 
иронау Санатæ, Сотатæ, Уæлыгæстæ, Коцтæ, Беруатæ, Цхуырбатæ, 
Абайтæ, Тайсаутæ, уырыссаг æвзагмæ ивд æрцыдысты: Шанаев, Шотаев, 
Валгасов, Кочиев, Бероев, Цховребов, Абаев, Тайсаев.

248-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд, сбæрæг ын 
кæнут йæ стиль. 

Æвзаг цæугæдонæй уæлдай нæу, йæ гуылфæнтæ, йæ рæсуг æмæ рæсугъд 
гæнæхтæ сты царды æппæт фарстатыл дзурæг. Махмæ та ма Ирыстоны бинон-
ты æхсæн, уæлдайдæр горæтты, уынгты, куысты, æхсæнадон бынæтты стæм хатт 
фехъусдзынæ ирон ныхас. Дыууæ ироны кæнæ ныййарджытæ сæ цотимæ уырыс-
сагау рæстмæ дзурынмæ нæ фæарæхсынц, уæддæр «значит», «значит» кæнæ «так», 
«так» кæнгæ, сæхицæн тыхми кæнынц, уырыссаг дзырдтæ змисы ’хсæн мæнæуы 
нæмгуытæ агурæгау. Ахæмты цот куыд хъуамæ базоной æмæ сæ удæй банкъа-
рой мадæлон æвзаг? Ныры дуджы иуæй-иу ирæттæ, æцæгдæр, сæ мыггаг иронау 
ныффыссын нæ, фæлæ зæгъын дæр нæ зонынц. Уырыссагау кæддæр афтæ фыст 
цæмæн æрцыд, ууыл дæр нæ ахъуыды кæндзысты, афтæмæй йæ тæлмац кæнынмæ 
фæвæййынц. Куыд зонут, афтæмæй та бирæ ирон мыггæгтæ уырыссагмæ ивдæй сæ 
бындуртæ дæр аивтой. Суанг ма цалдæргай мыггæгтæ дæр уырыссагау райстой иу 
хуыз. Зæгъæм, Абайтæ æмæ Æбатæ уырыссагау сты Абаевы, Токатæ æмæ Тохъай-
тæ – Токаевы, Томайтæ æмæ Томатæ – Томаевы, Такъæтæ æмæ Такъатæ – Такае-
вы, Хъоцтæ, Хъоцытæ, Костæ æмæ Кочитæ – Кочиевтæ æмæ афтæ дарддæр. Ныр 
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адоны кæстæртæй, йæ мыггаг иронау зæгъынмæ дæр чи нæ арæхсы, уыдон æй 
иннæтæй куыд хъуамæ рахицæн кæной?!

Цгъойты Хазби

1) Цавæр ахсджиаг фæрстытыл дзуры Цгъойты Хазби?
2) Цавæр хъуыдытæ уæм сæвзæрд, текст бакæсгæйæ?

249-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, пълан ын скæнут æмæ йæ тезисты хуызы ныф-
фыссут. Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ.

Мыггæгтæ æмæ æндæр сæрмагонд нæмттæ фыссын хъæуы нæ растфыссынады 
æгъдæуттæм гæсгæ. Арæх нæ мыггæгтæ æмæ нæмттæ орфографион æгъдауæй раст 
кæй нæ фæфыссæм, уый зыны уыдонæн сæ растдзурынадыл дæр, стæй æвзæрын 
кæны æндæр алыхуызон къуылымпыдзинæдтæ. Зæгъæм, нæ растфыссынады 
ис ахæм æгъдау, æмæ, дæргъвæтин æмхъæлæсонты цавæр мыр дывæр кæны, 
уый бæрæг куы нæ вæййы, уæд дзы фыссын хъæуы æзылангон æмхъæлæсон: 
лæппу, тæккæ. Ацы æгъдаумæ гæсгæ хъуамæ фыстаиккам: Æккацатæ, Дедеккатæ, 
Буттутæ, Цъоппойтæ, Теццойтæ, Дзиццойтæ, Фаццатæ. Афтæмæй та фыссæм: 
Æгкацатæ, Дедегкатæ, Будтутæ, Цъопбойтæ, Тетцойтæ, Дзитдзойтæ, Фатдзатæ.

Бирæ ирон мыггæгтæ иронау дæр æмæ уырыссагау дæр раст кæй нæ 
фыссæм æмæ дзурæм, уый у, нæ адæм ма æнахуыргонд куы уыдысты, уыцы 
рагзаманты фæстиуæг. Æнахуыргонд адæймæгтæ, хатгай, ирон æвзаг дæр чи нæ 
зыдта, уыдон нын рагзаманты нæ мыггæгтæ куыд ныффыстой, афтæмæй ныффи-
дар сты æмæ баззадысты. Ныртæккæ, гæнæн цас ис, уымæй архайын хъæуы уыцы 
æнæрастдзинæдтæ сраст кæныныл. 

Тахъазты Харум

1) Сбæрæг кæнут тексты стиль.
2) Бæрæггонд хъуыдыйад равзарут йæ арæзтмæ гæсгæ, скæнут ын схемæ.
3) Уæ зонгæ мыггæгтæй ахæм уавæры искæцытæ сты?

Адæм се ’взаг, се ’гъдауыл сæ къух куы сисой, кæстæр хистæры 
куынæуал æмбара, адæмы фæтк хæлд куы уа, æфсарм куы фесæфа, 
æууæнк куынæуал уа, уæд раст ацы хæдзарау цард дæр басудзы.

Санаты Сем
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45-æм урок
Стилистикæ фæлхат кæнын

Ирон культурæ. Театр

250-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут ныхасы стиль. Рафыссут ын йæ 
миниуджытæ æвдисæг дзырдтæ.

Ирон театр у нæ национ культурæйы стыр æнтыст. 
Номдзыд уырыссаг драматург А. Островский куыд загъта, 
афтæмæй «театр у, наци йæ лæджы кары кæй бацыд, уый 
æвдисæн».

Нæ культурæйы артдзæстытæй иу у ирон театр. Цы 
бирæ сценикон уацмыстæ равдыста, уыдоны ирдæй зынынц 
дуджы уæлахизтæ, йæ дудгæтæ æмæ йæ риссæгтæ. Ирон 
театр у нæ адæмы царды нывæфтыд чиныг. Йæ аивад 
бæрзонд къæпхæнмæ схызт, адæмон хъæбатырты, революци, 
мидхæсты æмæ Фыдыбæстæйы Стыр хæсты цаутыл фыст 
уацмыстæ сценæйыл æвæргæйæ. 

Ирон драматурги æмæ сценикон аивад цы фæндагыл ныллæууыдысты, цы 
ахсджиаг традицитæ бахсыстой, уыдонæн сæ гуырæн суадон, се ’нæсихсигæ 
æвæрæнтæ æвзæрдысты æмæ фидар баст уыдысты Брытъиаты Елбыздыхъойы 
сфæлдыстадимæ.

Номдзыд драматург, йæ адæмы егъау хъиамæт хæрдгæбыд ныхасæй 
нывæндгæйæ, фидар лæууыд Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстады принцип-
тыл, уырыссаг классикон драматурги æмæ театры номхæссæны традицитæ 
æвæджиауы хорз зонгæйæ, адæмы рæгъмæ рахаста социалон гуымиры 
æгъдæуттæ, сæ ныхмæ сын æрæвæрдта нæртон лæгдзинад, уарзт.

                             Бæциаты Агуыдз

1) Бæрæггонд хъуыдыйадæн бамбарын кæнут йæ мидис.
2) Куыд æмбарут А. Островскийы ныхæстæ?

Дзырдуат:
уæлтæмæнад
кардæлвæст
атигъ кæнын
хъадамантæ
хъуынтъыз
хæдхæцæг
артдзæст
егъау 
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251-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут тексты стиль. Уæ дзуапп баххæст кæнут стиль 
æвдисæг дзырдтæй. 

Брытъиаты Елбыздыхъо фидар бындур æрæвæрдта ирон драмон аивадæн, 
йæ уацмысты фæрцы фæзынд æмæ рæзти ирон театр. Драматург нæ фысджыты 
фæлтæрæн радта драмон уацмысты хуызæгтæ алы жанрты, уымæй уæлдай 
сбæлвырд кодта ацы аивады этикон æмæ эстетикон домæнтæ æмæ идеалтæ дæр: 
йæ уацмыс «Маймули – рухсаг, æгас цæуæд Ирон тиатр!» уыдис ирон драмон æмæ 
театралон аивады манифест. 

Спектакль «Хазби»-йы сæйраг хъуыдыхæссæг уыд артист Таутиаты Солæман. 
Уый æвдыста Хазбийы уырысы паддзахы ныхмæ тохгæнæгæй, фæлæ уый 
æппындæр нæ амыдта, зæгъгæ, Хазби – Таутиаты Солæман – уыд уырыссаг адæмы 
ныхмæ. Æнусты сæрибарæй цæрын чи сахуыр хæххон цæргæсау, уыцы ирон адæм 
сæ цæхх, сæ къæбæр никуы никæмæй бамбæхстой, уазæгæн æгъдау раттын ны-
мадтой тæккæ кадджындæр æгъдауыл. Фæлæ фæзынд ирон адæммæ кардæлвæст 
æмæ топпæргъæвдæй хæдхæцæг паддзах, хъуамæ сын байса сæ сæрибар цард. Уый 
æппындæр ницы бар дары, ирон адæмæн культурæ, аивад æмæ наукæйы хæзнатæм 
фæндаг чи бацамыдта, уыцы номдзыд уырыссаг адæммæ. Уырысы æфхæрæг 
æфсад, хæхтæм рухстауæг хъуыдытæ чи хаста, уыцы уырыссаг интеллигенцийæн 
куыд знаг уыд, ахæм знаг уыди хæххон адæмтæн дæр. 

Ахæм хъуыды уыд номдзыд драматурджы æгас сфæлдыстады, ууыл æнцад 
драмæ «Хазби»-йы мидис, уыцы хъуыды нывæст æрцыд спектаклы дæр. 

Бæциаты Агуыдз

1) Рафыссут 3 вазыгджын хъуыдыйады. Сбæрæг кæнут, хъуыдыйæдтæ цæмæй вазыг-
джынгонд сты, уый.

252-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Цавæр миниуджытæм гæсгæ сбæрæг- 
гæнæн ис йе стиль? 

хо – хуæрæ
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Бало исдугмæ цæуылдæр ахъуыды кодта, стæй йæ рæсугъд, зæрдæмæ арф хъаргæ 
хъæлæсæй сабыргай райдыдта: «Театр. Цымæ йæ сымах дæр мæн бæрц уарзут? Мæн 
æппæтæй дæр бакæны йæ уацары, йæ алæмæты базыртыл мæ сисы, ахæссы мæ дун-
дунейы æбæрæг рæттæм, æгæрон егъау фурды уылæнтæм, мæ уд мын баппары 
сагъæсты. Цымæ иннæ аивæдтæй театры фарсмæ кæй ис сæвæрæн, адæймагæн йæ 
зæрдæйы уидæгтæ афтæ тынг банкъуысын кæнын кæцы аивады бон бауыдзæн?!...» 

Дауырæ

1) Рафыссут хъуыдыйад хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ, сбæрæг кæнут бастдзина-
ды фæрæзтæ.

253-аг фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Сæвæрут цухгонд æрхæцæн нысæнттæ 
æмæ сæ бамбарын кæнут. Рафыссут хицæн къордтæй алыхуызон стильмæ ахæсгæ 
дзырдтæ.

1. Цæдисы театрты репертуары ахсджиаг бынат æрцахстой прозæйæ фыст 
пьесæтæ. 2. Бæрзонд дзедыры къутæрæй йæм хъæрзын æрбайхъуыст йæ мидбына-
ты асалд Доменико æмæ йæхиуыл дзуæрттæ афтыдта «Олимпы зæдтæ баххуыс мын 
кæнут!» (Б. М.) 3. Цы нын дзырдта нæ ирæтты тыххæй «О Ир Ир Ир! Кæрæдзи фыд 
куы хæрут! Фæзынæд уе ’хсæн удæххæстæй лæг, уæлæмæ скæсæд, бантысæд ын исты 
лæгдзинадæй ныккалут ыл æваст уæ сау зæрдæты сафинаг хæрæмттæ, йæ бæрзондæй 
йæ раппарут бынмæ æмæ йыл уым уæ цъыф къæхтæ фæхафут!» (П. Г.)

254-æм фæлтæрæн. Рафыссут, дзургæ ныхасы стильмæ цы дзырдтæ ис ахæссæн, уыдон. 

1. Хуыцау сын æй ма ныббарæд! Мæ бон сын ницы у, фæлæ, сæмбæлгæйæ… 
мæхи сыл-иу атигъ кæндзынæн. (Б. Е.) 2. Дæуау кæрцхъус дæн, хæдмæлхор? (Х. Т.) 
3. Æхсæв æй хуыссæг нал ахста, бон та куыстмæ йæ зæрдæ нал лæвæрдта. Доны 
тылд каркау хъуынтъызæй дыууæрдæм хъеллау кодта. (К. А.) 4. Мæ фæрстæ куыд 
нæ фехæлынц адæмы алы ныхасмæ… Чи та мын сæм хъусдзæн? (Б. Е.) 

255-æм фæлтæрæн. Абарут тексттæ æмæ бамбарын кæнут, се ’взаг цæмæй хицæн 
кæны, уый. Рафыссут наукон стилы фыст текст.

1. Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты 
журналистикæйы хайад хицæн факультет куы сси, уæдæй нырмæ йе студенттæ бирæ 
газетон æрмæджытæ, актуалон теле- æмæ радиопрограммæтæ бацæттæ кодтой. Цæуы 
дзы куыст, цæмæй факультет азæй-азмæ рæза, уæрæхдæр кæной йæ фадæттæ. («Р.-д.») 

2. М ы р з а  (Черменæн). Дæ зонд фæцыд, лæппу? 
      Куыд уæндыс дзурын хистæрмæ, æдзæсгом?
Д а к к о .  О, кæвдæсы чи фæзынд, уыцы æлгъаг къæбыла!

Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 9
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Æ л д æ р т т æ .  Ма ныццæв, Дакко!
      Ныххатыр кæн æдылыдзæф фыдуагæн. 
Ч е р м е н .  Кæд рихи дарыс, бавзар уæд, ныццæв!
Æ л д æ р т т æ .  Чермен, Чермен! 
Ч е р м е н .  Чермен дæн æз, Чермен!
                 Уæ кæвдæсард, уæ сау кусæг, уæ цагъар,
                 Лæг чи нæу, уый, – цы уæ хъæуы мæнæй?! (П. Г.)

3. Мах бæстæйы цæрынц дыууæ хуызы уæрццытæ. Уæрцц уарзы хæринагæн 
еуу, кæрдæджы мыггæгтæ, дугъысыф, къаппа-къуппа, зад хуымты хизын. Цæгат 
Ирыстоны фæдзæхст бынæтты уæрцц фæзыны сентябры æмбис, хъарм бæстæм 
атæхыны афон, йæ фæндаг вæййы Уæлладжыры æмæ Мамысоны кæмттыл. (К. И.) 

*1) Ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдтæ уырыссаг æвзагмæ.

Уæлæмхасæн æрмæг
Ирон æвзаджы бæрæгбон 

256-æм фæлтæрæн. Бакæсут скъуыддзаг, сбæрæг кæнут ныхасы стиль. Раиртасут 
стилистикон мадзæлттæ. Рафыссут дыккаг абзац, сæвæрут æрхæцæн нысæнттæ, 
бамбарын кæнут сæ æвæрд. Фæбæрæг кæнут бæттæгтæ æмæ зæгъут, цавæр хæстæ 
æххæст кæнынц ацы хъуыдыйæдты.

2003 азы 15 майы нæ республикæйы фыццаг хатт 
бæрæггонд æрцыд Ирон æвзаг æмæ литературæйы бон. 

Мадæлон æвзаг хъахъхъæныны æмæ рæзыны 
тыххæй бæрæгбон хъуамæ азæй-азмæ уæрæхдæр 
кæна йæ авналæнтæ æмæ наукон-сфæлдыстадон ин-
теллигенцийы минæвæрттæ хъуамæ архайой национ 
культурæйы ахсджиагдæр уидагмæ  ирон æвзагмæ  
адæмы æмæ хицауады æргом раздахыныл.

Газет «Рæстдзинад», 2008 азы 15 май

257-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йе стиль. Фæрстытæн дзуапп 
раттут. 

Поезды Мæскуымæ цыдтæн. Вагон-рестораны мæ фарсмæ бадт фæци иу ирон 
лæг. Тынг æгуыдзæг уыди иронау дзурынмæ. Иуахæмы загъта: «Мæнæй аразгæ куы 
уаид, уæд Ирыстоны скъолаты мадæлон æвзаг æппындæр нал ахуыр кæниккой».

Дзырдуат:
хæдзарады разамонæг
ахъаз сты
æрвылаз
къæрцхъус
фыдæх
аипп
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Официант нæм куы рацыд, уæд рабæрæг, мæ ног зонгæ уырыссагау дæр 
тыхамæлттæй кæй дзуры, уый.

Ходы Камал

1) Зæгъут, цы цæстæнгасæй кæсут ацы цаумæ. Уæ алыварс ахæм цаутæн ис бынат? 
Куыд уæм кæсы, цæимæ баст сты?

*258-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Равзарут бæрæггонд дзырдтæ сæ арæзтмæ 
гæсгæ. Зæгъут, цы нысан кæнынц фæсæфтуантæ ацы дзырдты.

Дзуапп æнахуыр бæлццонæн 

Дæ ныхæстæй нæ асастай мæ ныфс.
Дæу хуызæтты æз раиртасын дардмæ:
Уæ удты фарн уæ гуыбыны нынныхст,
Уæ дзæнгæда та схæццæ ис «уæларвмæ».

Ирон æвзаг у Адæмы æвзаг,
Æмæ йын иу лæг ма кæнæд тæрхæттæ!
Нæу а хъуыддаджы иуы бардзырд фаг, 
Фæнды йæ ’рфысс пергаментæй гæххæттыл!

Фæдар, мæ хур, дæ зондджын сæр фæрнæй,
Къæбæртæ кус дæ цæуæтæн, дæ усæн…,
Пайда нæ уыд, нæ уыдзæн æмæ нæй
Дæу хуызæттæй нæ – ирæн, нæ – уырысæн!

       Ходы Камал

1) Цæмæн схуыдта поэт йæ бæлццоны «æнахуыр»?
2) Зæгъут, цы аргъ кæны поэт «æнахуыр бæлццонæн». Цавæр рæнхъытæ сты ууыл дзурæг?
3) Бамбарын кæнут бæрæггонд рæнхъыты хъуыды.

259-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бацамонут дзы, официалон ныхасы спайдагæнæн 
кæмæй нæй, ахæм дзырдтæ, фразеологизмтæ, хъуыдыйады хуызтæ, рафыссут дзы 
æхсæз.

Нæ фыдæлтæй нын хорзæй цы баззад, уыдон сты ирон æвзаг, ирон фарн 
æмæ æгъдау. Ирон æвзаг нæ фæхицæн кæнын нæ уадзы, нæ даргъ æмæ хъæздыг, 
сæрыстыр кæмæй стæм, уыцы историйæ; нæ ирон фарн ис нæ удыхъæды, 
адæймагуарзондзинады æмæ нæ рæстдзинады; ирон æгъдау нæ бæтты кæрæдзиуыл. 
Æртæ дæр стыр ахъаз сты нæ иудзинадæн, фæлæ сæ сæйрагдæр у æвзаг. Мадæлон 
æвзаг у адæмы фарн æмæ æгъдау иу фæлтæрæй иннæмæ адæттыны сæйрагдæр 
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фæрæз. Æвзаджы хъысмæт у адæмы хъысмæт. Адæмы фидæн баст у йе ’взаджы 
фидæнимæ. Уый æнкъаргæйæ, зонгæйæ æмæ йыл мæт кæнгæйæ, æрвылаз дæр бæрæг 
кæнæм Ирон æвзаг æмæ литературæйы бон.

Ивгъуыд æнусты 60-æм æмæ 70-æм азты Цæгат Ирыстоны скъолайы кары 
фæлтæртæ иуæй-иу сонт политикты фыдæй ахуыры мидæг фæиппæрд сты сæ 
мадæлон æвзагæй. Уæд стыхджын, ирон æвзаг Елхотæй дæлдæр никуы хъæуы, 
зæгъгæ, ахæм хъуыды, æмæ мадæлон æвзаг скъолайæ фæсдуармæ баппæрстой. 
Уыцы цæстæнгас ныффидар ис хистæрты зонды æмæ сæ цотæй ирон æвзаг 
ахуыр кæнын нал домдтой. Уый нæ, фæлæ ма сæ уырыссаг кълæстæм куы раивик-
кой, ууыл дæр архайдтой.

Нæ фыдæлты æндæр æвзæгтæ базонынмæ тырнындзинад сæ цард домдта, хи 
æвзагыл иузæрдиондзинад та сæ туджы уыд. Рагон бердзенаг мифон хъæбатыр 
Антей-иу зын сахаты йæ мад-Зæххыл тых курæг куыд андзæвыд, афтæ уыдон дæр 
сæ Райгуырæн бæстæ бастой æвзаг æмæ æгъдæуттимæ. Æмæ сæ цот Ирыстоны, ирон 
адæмы кад кæмфæнды дæр æмæ кæдфæнды дæр хастой бæрзонд. Алы ран дæр сæ 
зыдтой ирæттæй: сæрыстыр, æгъдауджын, рæстаг æмæ рæдау ирæттæй. Нымадтой 
сæ, аргъ сын кодтой. 

Нæ сафæг знаг ис нæхи мидæг, нæ удыхъæды. Не стырдæр бæллæх ис, нæхи 
кæй нæ уарзæм, уым. Уарзгæ нæ алчидæр йæхи тынг кæны. Алчидæр нæ йæхицæй 
лæгдæр бынаты никæй æвæры. Уый фыдæй нæ хуыздæртæн сæ хорз хъуыддæгтæ 
нæхи æнæуынæг скæнæм æмæ сæм агурын райдайæм аиппытæ. Исчи сæ истæмæй 
куы фæрæдийы, уæд ныл стыр хорз хабар цыма æрцыд, уыйау æй цъиутау уасæм. Гъе 
уый фыдæй нын хорз никуы вæййы хицау, хæдзарады разамонæг æмæ суанг прези-
дент дæр. Бынтон фауинаг та свæййынц нæ ахуыргæндтæ. «Æмæ уый та цы ’мбары?», 
«Æмæ уый та цы зоны?» – фехъусæн вæййы кæцыфæнды ирон ахуыргонды тыххæй 
дæр. «Хуыздæрты дæлæмæ кæн, æмæ исчи æнхъæл уа, ай йæхæдæг цыдæр у», – ахæм 
хъуыдыйыл æфтыд сты иуæй-иу цыбыр зондыл хæст адæймæгтæ. Æмæ, бæргæ, сæ 
хъомыс чысыл куы уаид, фæлæ æвзæр цы ракæна æвзæрæй, уый сæдæ хорзы не сраст 
кæндзысты. Гъе уымæ гæсгæ нæ къæрцхъусдæр уæвын хъæуы ахæмтæм. Уыдон дæр 
нæхи сты. Адæм йе ’взæры йæхи куы нал фæхоны, уæд йæ хорзæн дæр аргъ кæнын нал 
фæзоны. 

Æвзæрæй цы кæнæм, уый – нæхицæн. Нæхи нæхæдæг цæсты æфтауæм, нæхи 
дæлдæр кæнæм иннæ адæмты раз, нæ хорзæн аккаг кад скæнынмæ нæ тырнæм. 
Афтæмæй та нæм диссаджы æмбисонд ис: «Дæ куыдзы куыд хонай, хъæубæстæ 
дæр – афтæ». Нæхи куыд уарзæм, афтæ нæ уарздзысты иннæтæ дæр.

Ирон адæм, цалынмæ не ’взагмæ, Ирыстонмæ Къостайы цæстæй кæсын нæ 
райдайæм, сæ хъысмæтыл Къостайау нæ риссæм, уæдмæ сæфты фæндагыл лæуд 
сты не ’взаг æмæ нæхæдæг дæр!

Цгъойты Хазби

æрвылаз – алли анз        æвзæр – лæгъуз
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1) Текст адих кæнут хицæн хæйттыл æмæ алы хаймæ гæсгæ дæр ныффыссут 
фæрстытæ. Уæ кæрæдзимæ сæ раттут.

2) Цæуыл дзуры фыссæг? Ныффыссут сæ тезисты хуызы. Сымах та куыд хъуыды 
кæнут?

3) Рафыссут тексты сæйраг хъуыды бæрæггæнæг хъуыдыйад, равзарут æй йæ 
арæзтмæ гæсгæ, скæнут ын схемæ.

4) Рафыссут текстæй æмбисæндтæ, бамбарын сын кæнут сæ хъуыды. Цавæр 
æмбисæндтæ ма ис æрхæссæн тексты мидисмæ гæсгæ?

260-æм фæлтæрæн. 259-æм фæлтæрæны текстæй рафыссут, иумæйаглитературон, на-
укон, публицистон, дзургæ ныхасы стильтæм цы дзырдтæ ахæссæн ис, уыдон.

Фæлхат кæныны урок

261-аг фæлтæрæн. Рафыссут текст, хъæугæ дамгъæтæ æмæ æрхæцæн нысæнттæ 
æвæргæйæ.

Кæ...дæр уырыс…аг лæг Ирыстоны зæх- 
хыл йæ къах куы æрæвæр…та æмæ рай- 
дзаст бон хæхтыл йæ цæст куы ахаста уæд æм 
Дзæуджыхъæуы сæрмæ Мады хохы риу фын-
джы хуызæн фæкаст æмæ йæ сонтæй рахуыд-
та Столовая гора. Фæстæдæр æвæц…æгæн, йæ 
мады ном иронау зæгъын дæр йæ сæрмæ чи 
нал хæссы ахæмтæ уымæй спайда кодтой æмæ 
Мады хох уыры...сагæй тæлмацгондæй хонын 
райдыдтой Фынджы хох. Афтæ нæ горæты сæрмæ галиу фарсы бæрзонд уæлдæфон 
фæндаг æрдæгарæ…тæй кæдæм баз…ад уыцы хох Гæбысы хъæбыс дæр ссис 
Гæмæх хох. Уырыс…æгтæй йæ чидæр Лысая гора кæй рахуыд…а, уый тых…æй. 
Уæдæ Æрхоны цæугæдонæй цы зæгъут, Черная речка йыл афтæ ныф…идар æмæ 
йын джызæйлæгтæй дæр ма чидæртæ йе ’…æг ном ферох кодтой.

Арвыком дзурын дæр нал зонæм. Æмæ йæ ахуырдзау фæлтæр уырыс…агæй 
иронмæ тæлмац кæнынц Хæстон гуыр…зиаг фæндаг.

Дæргъæвсы зæп..æдзтæ нын агæп… кодтой Мæрдты горæтæй. Уымæн æмæ… 
(Базонут-ма йæ.) Æрæджы та ма телеуынынады Æрджынарæг Елхоты дуæрт…æ 
рахуыдтой. Ома уырыссагау Эльхотовские ворота зæгъæн куы ис, уæд иронау нæ 
фидауы?!

Кæддæры мингай азты размæ Евразийы хуссаргæрæтты цæрæг ирай-
наг адæмты скифæгты, сæрмæтты аланты нæ рагфыдæлтæ куы хонæм 
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уæд сын фæдонтæн цæуылнæ бæззæм? Уыдон сæ быдыртыл, горæттæ æмæ 
цæугæдæттыл цы нæмттæ сæвæр…той: Дунай, Днепр, Прут, Днестр, Дон, Пан-
такапия æмæ æндæртæ. Мах та нæхæдæг хæц…æ-мæ…цæ кæнæм нæ цæугæдæ…
ты, бынæ…ты нæмттæ.  

Цгъойты Хазби

1) Сбæрæг кæнут тексты стиль.
2) Раттут дзуапп бæрæггонд хъуыдыйадæн.

Уæ дзуæппыты спайда кæнут ахæм конструкцитæй: 
Мæнмæ гæсгæ…
Æз хъуыды кæнын…æ. æнд.

262-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Зæгъут, ныртæккæ 
ацы домæнтæ æххæстгæнæг ис? Сбæрæг кæнут тексты стиль, ныффыссут æй хи 
ныхæстæй уæ тетрæдты, уæхи дæнцæгтимæ.

Сылгоймагмæ æнæ номæй дзурæм, моймæ цыд уа, нæ уа, уæддæр æрмæст 
йæ чызгон мыггагæй (йæ лæджы мыггагæй йæм дзурынц æдзухдæр йæ номимæ). 
Мыггаджы уидагмæ (мыггаджы уидаг æнцонæй базонæн вæййы, нæлгоймаджы 
мыггагæй дзырд фырт æмæ гуырынон хауæны кæрон æппаргæйæ) æфтауæм суф-
фикс -он, стæмдæр хатт та -иан (уидаг а, æй кæнæ иа-йыл куы фæвæййы). Уыимæ 
фæстаг суффиксы размæ мыггаджы уидагæй кæройнаг а, ай, иа ахауынц: Хацыр/
тæ Хацырон / Хацыр-ы-фырт; фæлæ Абай/тæ Абиан / Аба/йы-фырт; Брытъи/атæ  
Брытъиан / Брытъиа-йы фырт.

    Тахъазты Харум

263-аг фæлтæрæн. Лæвæрд хъуыдыйæдты стъæлфыты бæсты ныффыссут хъæугæ 
дзырдтæ.

1. Хестæрти намус æма … гъомус æнцæ царди бундор. 2. Сау хонхи нихмæ 
лæууй … хонх. 3. Зумæг хуæнхти хъæбæр дæргъвæтин æма уазал фæууй, сæрдæ ба 
… æма… . 4. Зæрæндтæ нихаси сæ бунæтти исбадтæнцæ, … ба сæ алливарс урдуг 
лæудтæнцæ æма лæмбунæг игъустонцæ.

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н æ н : фæсевæд, сæрди, гъар, Уорс, кæстæрти, цубур.

264-æм фæлтæрæн. Уе ’мбæлттæй райсут æмæ ныффыссут интервью се суинаг 
дæсныйады тыххæй. Пайда кæнут интервью исыны структурæйæ. Уæ зæрдыл дарут 
ныхасы культурæйы домæнтæ.

265-æм фæлтæрæн. Бакæсут таурæгъ. Рафыссут, дзургæ ныхасы стилы дзырдтæ кæм 
сты, уыцы хъуыдыйæдтæ.
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Хорз ус – лæггæнæг

Кад æмæ радимæ, намыс æмæ фарнимæ цард æмæ уыд иу зæронд лæг. Сых 
æмæ йæ æнæхъæн хъæу цы вазыгджын хъуыддаджы нæ агуырдтой, ахæм нæ 
уыд. Иу дзырдæй, уыд комы лæг. Фæлæ хъысмæт ныддæлæ-уæлæ кодта, æмæ йæ 
цардæмбал, йæ цоты ныййарæг, йæ къæбæргæнæг амард. Æгъдауимæ йæ бавæрдта, 
кæй зæгъын æй хъæуы. Æгас комбæстæ дæр дзы лæггадгæнæг уыдысты.

Рацыд рæстæг. Зæронд дыккаг ус æрхаста, æмæ иумæ цæрынтæ систой. Гъе 
фæлæ лæг ферох комбæстæй, хъæубæстæй, сыхæй. Ничиуал æй фарста зондæй, 
æгъдауæй.

Уымæн æмæ йæ дыккаг ус разынд фыдсыл, æнæуаг æмæ йын йæ кад, йæ на-
мыс дымгæмæ ныддардта. Комбæсты ’хсæн æй ныххудинаг кодта.

Хорз ус лæггæнæг у, фæзæгъынц, æвзæр ус та – æгадгæнæг.

Цгъойты Хазби

1) Рафыссут таурæгъы сæйраг хъуыды æвдисæг хъуыдыйад, бамбарын æй кæнут. 
Равзарут æй хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ.

2) Ссарут тексты синонимтæ, антонимтæ, бамбарын сын кæнут сæ мидис, ныффыссут 
сæ тетрады.

266-æм фæлтæрæн. Ныффыссут уæхи, уæ зонгæты мыггæгтæ уырыссаг æвзагыл. 
Сбæрæг кæнут, раст фыст сты æви нæ, уый.

Æвзаджы тыххæй иумæйаг зонындзинæдтæ

46-æм урок
Æвзаг – æхсæнадон фæзынд

267-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йе стиль. Лæвæрд пъланмæ 
гæсгæ ныффыссут тексты конспект.

   П ъ л а н :

1. Цы у æмæ цæмæн хъæуы æвзаг?
2. Æвзаджы бынат æхсæнады.

Æрдзы диссагдæр фæзындтæй иу у æвзаг. У æхсæнадон фæзынд. Ома æвзаг, 
ныхас кæнын адæймагæн æрдзæй лæвæрд нæу, улæфын, хæрын æ. æнд. ахæмтæ 
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куыд сты, афтæ. Æвзаг, ныхас кæнын сывæллон никуы базондзæн, адæмы ’хсæн 
куы нæ цæра æмæ йæ æхсæнад куы нæ сахуыр кæна, уæд. 

Иннæмæй, æвзаг æхсæнадон фæзынд у ноджыдæр уымæн, æмæ уый æппæты 
райдианы дæр зæххыл фæзынди æмæ ныртæккæ дæр цæры æхсæнады фæрцы: 
адæм иугæйттæй куы цардаиккой, уæд уыдон æвзаг ницæмæн хъуыдаид, кæимæ 
йыл дзырдтаиккой?

Цæмæн хъæуы æвзаг æхсæнады? Æхсæнад æвзаг сфæлдыста æмæ йæ хъæуы, 
цæмæй адæм, фыццаджыдæр, сæ хъуыдытæ кæрæдзийæн дзурой. 

Æвзаджы фæрцы мах канд дзургæ нæ кæнæм, фæлæ хъуыды дæр.  
Уæдæ æвзаг у, адæмæн хъуыды кæныны æмæ сæ хъуыдытæ кæрæдзийæн дзу-

рыны фæрæз чи у, ахæм æхсæнадон фæзынд.
Æвзаг адæмы царды, æхсæнады рæзты ахсы æппæты ахсджиагдæр бынат. 

Уый куы нæ уаид, уæд адæм кæрæдзийы не ’мбариккой, сæ зонындзинæдтæ, сæ 
фæлтæрддзинад никуы æрæмбырд кодтаиккой иумæ, нæ сæ бахъахъхъæдтаиккой 
æмæ сæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ нæ дæттиккой. Уымæ гæсгæ æнæ ’взагæй адæмæн, 
æхсæнадæн рæзæн нæй. Æнæ ’взагæй æхсæнадæн цæрæн нæй.

Тахъазты Харум

268-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Тезисты хуызы 
йæ ныффыссут.

Æвзаджы фæзындæн ис цалдæр гипотезæйы, мæнæ дзы иу.
Æвзаг райдайæны фæзынди, зæгъæн ис, иу ран æмæ уыди иу. Фæлæ адæм 

куыд фылдæр кодтой, афтæ сын-иу æрдзон фадæттæ нал фаг кодтой иу ран 
цæрынæн, æмæ-иу сæ иу хай æндæр ранмæ ацыди цардагур. Афтæмæй адæймаг, 
фыццаг цы ран фæзынди (уый уыди, Зæронд Дуне кæй хонынц, уый астæуккаг хайы 
– Ныгуылæн Ази, Хуссар-Скæсæн Европæ æмæ Цæгат Африкæйы), уырдыгæй 
апырх æппæт зæххы къорийыл. Раздæр иу æвзагыл чи дзырдта, уыдон-иу алы 
рæтты куы ’рцардысты, уæд сын царды алыхуызон фадæттæ, кæрæдзиимæ-иу 
кæй нал æмбæлдысты, уый æмæ æндæр ахæм аххосæгтæ сæ иумæйаг æвзаджы 
гуырын кодтой хицæндзинæдтæ (алыхуызон дзырдтæ, мыртæ, грамматикон 
формæтæ). Уыцы хицæндзинæдтæ куыдфæстæмæ фылдæрæй-фылдæр кодтой æмæ-
иу дзы æппынфæстаг рауади хицæн æвзæгтæ. Афтæ адæм, сæ фыццагон æвзаг 
ферохгæнгæйæ, райдыдтой алыхуызон æвзæгтыл дзурын.

Тахъазты Харум

269-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йæ сæйраг хъуыды æмæ йæ 
ныффыссут.

Фæстаг рæстæджы бирæ ныхас цæуы не ’взаджы тыххæй. Дзурæм 
иууылдæр, хъæр кæнæм фæйнæрдæм: не ’взаг сæфы! Æмæ дæнцæгæн æрхæссæм, 



137

фылдæр уырыссаг дзырдтæ кæм и, къаддæр – ирон, ахæм хæццæ-мæццæ ныха-
сы скъуыддзæгтæ. Афтæ ныхас кæны, ома уырыссаг-ирон хæццæ, нæ горæтты 
цæрджыты фылдæр хай. Хъæуты хабар нырма хуыздæр у, фæлæ, уым дæр куы 
рахизой ахæм ныхасмæ, уымæй тас у, уымæн æмæ мах, ирон адæм, фæзмæг 
адæм стæм – искæй цы бафæзмæм, уымæй хуыздæр нæм ницы кæсы. Фæзмæг 
æмæ ноджы стырзæрдæ: ницæмæй тæрсæм, нæ зæрдæ ницæуыл риссын кæнæм, 
развæлгъау истæуыл батыхсæм, уыцы æгъдау нæм нæй. Стæй ныл куы æрцæуы, 
цы æрцæуинаг ныл вæййы, уый, уæд та æнцайгæ нал фæкæнæм нæ еу-додойæ.

Афтæ уыдысты нæ фыдæлтæ, афтæ стæм мах дæр.
Не ’взаг рагон æвзаг кæй у, уый алчидæр зоны. Хæххон донау йæхи цæгъдгæ 

фæцыди йæ дард фæндæгтыл æмæ нæм йæ рæууон улæфт æмæ йæ удрæвдауæг 
азæлд æрхаста. Æмæ йыл цы арф хъуыды нæй рафæлгъауæн æмæ йыл цы 
удæнкъарæн нæй равдисæн!

Хуыгаты Сергей

1) Сбæрæг кæнут тексты стиль.
2) Дзуапп раттут фæрстытæн:

 Сыгъдæг дзурут уæ мадæлон æвзагыл?
 Уе ’мгæртты астæу цавæр æвзагыл ныхас кæнут?

270-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, скæнут ын пълан, ныффыссут æй.

Æвзаг баст у æхсæнадимæ, чи йыл дзуры, уыцы адæмимæ. Цалынмæ, æвзагыл 
цы адæмыхатт дзуры, уыдон цæрой, уæдмæ цæры æвзаг дæр, уыцы адæмыхатт куы 
нал уой, кæнæ æндæр адæмыл куы бафтой æмæ уыдоны æвзаг куы райсой, уæд 
æвзаг дæр амæлдзæн. Фæлæ æхсæнад куы цæра, уæд æвзаг дæр цæрдзæни, стæй 
æхсæнады царды ивддзинæдтимæ уый дæр ивгæ цæудзæн. Зæгъæм, æхсæнады 
царды цыдæр предметтæ нал фембæлынц, фесæфынц (уырындыхъ, сахъа-
ри, ерæдзыпп …). Æхсæнады цы ног предметтæ, фæзындтæ, наукон æнтыстытæ 
фæзыны, уыдон æвдисынæн та æвзаг кæнæ йæхи фæрæзтæй саразы ног дзырдтæ 
(бафæрсинаг, зæрингуырд, æхсæрсæттæг), кæнæ сын æндæр æвзагæй рай-
сы цæттæ нæмттæ (къамбец, чылауи, цъити – гуырдзиаг æвзагæй; социалон, 
продукттæ – латинаг æвзагæй) æ. а. д. Афтæ æхсæнады цард, йæ ивддзинæдтæ до-
мынц, расидынц æвзаджы ивддзинæдтæ.

Æвзаджы ивд æхсæнадон царды ивддзинæдтæм, домæнтæм гæсгæ хуыйны 
æвзаджы рæзт. Æхсæнад иу ран куыд нæ лæууы, æппынæдзух ивгæ, рæзгæ 
куыд цæуы, афтæ æвзаг дæр иу ран нæ лæууы, сабыргай, фæлæ æппынæдзух 
кæны ивгæ, рæзгæ. Йæ сыхаг æвзæгты тæвагмæ гæсгæ, йæ царды æндæр 
домæнтæм гæсгæ æвзагæй фесæфынц искæцы дзырдтæ, формæтæ, фæзынынц 
дзы ногтæ æ. а. д. 

Тахъазты Харум
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47-æм урок
Æвзæгты хæстæгдзинад. 

Ирон æвзаджы бынат дунейы æвзæгты ’хсæн

271-аг фæлтæрæн. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут тексты стиль. Тексты пъланмæ гæсгæ 
ныффыссут конспект.

   П ъ л а н :

1. Æмбарынад «мард æвзæгтæ».
2. Æвзæгты мыггæгтæ æмæ æвзæг- 

ты къордтæ.
3. Индоевропæйаг æвзæгты мыггаг.
4. Æвзæгты иу къорды хæстæгдзи- 

над.
5. Ирон æвзаджы бынат дунейы 

æвзæгты ’хсæн.

Адæймаг дзурын куы райдыд-
та, уæдæй нырмæ, куыд нымайынц, 
афтæмæй дунейы уыди 7 мин æвзаджы бæрц. Уыцы æвзæгтæй абон 4 мины бæрцыл 
нал дзурынц, фесæфтысты, ныр сæ хонынц мард æвзæгтæ. Фæлæ уыцы æвзæгтæй 
бирæтыл равзæрдысты, ныртæккæ зæххыл цы 3 минмæ ’ввахс æвзаджы ис, уыдон. 
Иу æвзаджы бындурыл-иу къорд æвзаджы кæй фæзынди, стæй уыцы къорд æвзагæй 
дæр та алкæмæй дæр ноджы къордгай æвзæгтæ кæй рацыди, уый тыххæй уыцы 3 
мин цардæгас æвзагæй бирæтæ кæрæдзимæ хæстæг сты сæ дзырдтæ æмæ граммати-
кон формæтæм гæсгæ æмæ аразынц хицæн æвзæгты мыггæгтæ æмæ къордтæ.

Иу æвзагæй цы æвзæгтæ равзæрди, стæй ма цы æвзаджы мыггæгтæ радтой, 
уыдон та хонæм æвзæгты къордтæ. Афтæмæй иу æвзæгты мыггаг дих кæны 
æвзæгты цалдæр къордыл. 

Ныртæккæ дунейыл цы 3000-мæ ’ввахс æвзаджы ис, уыдон дих кæнынц иу-
ссæдзæй фылдæр æвзæгты мыггæгтыл: 

кавказаг æвзæгты мыггаг: гуырдзиаг, кæсгон, цæцæйнаг, мæхъхъæлон, дагес- 
тайнаг адæмыхæттыты æвзæгтæ æ. æнд.; 

тюркаг æвзæгты мыггаг: балхъайраг (асыйаг), хъуымыхъхъаг, азербайджай-
наг, туркаг, тæтæйраг, узбекаг, киргизаг, казахаг æ. æнд. 

Дунейы æвзæгты тæккæ стырдæр мыггаг у индоевропæйаг æвзæгты мыг-
гаг. Зæххыл чи цæры, уыдонæн се ’мбисмæ хæстæг дзурынц ацы мыггагмæ хауæг 
æвзæгтыл. Индоевропæйаг æвзæгтыл дзурынц, сæ ном куыд амоны, афтæ, Индийæ 
райдай æмæ Европæйы онг. Индоевропæйаг æвзæгтыл чи дзуры, уыдон ма иу-æхсæз 
мин азы размæ уыдысты иу адæмыхатт, цардысты иу ран, дзырдтой иу æвзагыл. 
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Фæстæдæр, адæм куыд фылдæр кодтой, афтæ фæйнæрдæм цæуын райдыд-
той æмæ сæ рауадис алы адæмыхæттытæ хицæн, фæлæ сæ равзæрдмæ гæсгæ 
хæстæг æвзæгтимæ. Афтæмæй фæзындысты, зæгъæм, славяйнаг, гермайнаг, ро-
майнаг, ирайнаг, индиаг æ. æнд. æвзæгтæ. Ноджы фæстæдæр та уыцы æвзæгтыл 
дзурджытæ дæр алырдæм ныппырх сты, æмæ та ранымад æвзæгтæй алчидæр радта 
ног æвзæгтæ.

Схемæ куыд амоны, афтæмæй индоевропæйаг æвзæгтæ дих кæнынц цалдæр 
къордыл: 

индиаг æвзæгты къорд, 
ирайнаг æвзæгты къорд, 
славяйнаг æвзæгты къорд ...
(Дарддæр ахæццæ кæнут уæхæдæг схемæмæ гæсгæ).
Иу къордмæ цы æвзæгтæ хауы, уыдон, иннæ къордтæм чи хауы, уыдонимæ 

дæр сты хæстæг, бирæ æмхуызондзинæдтæ ис уыдонæн дæр сæ дзырдты уидæгты 
æмæ сæ грамматикон формæты, уымæн æмæ сырæзтысты иумæйаг индоевропæйаг 
æвзаджы бындурыл. 

Абарут:
иронау: мад, ды, æртæ;
уырыссагау: мать, ты, три;
немыцагау: муттер, ду, драй.
Ноджы хæстæгдæр та сты кæрæдзимæ, иу къордмæ чи хауы, уыцы æвзæгтæ, 

уымæн æмæ уыдон кæрæдзийæ фæстæдæр фæхицæн сты.
Абарут:

Иронау Афгайнагау Таджикагау Персайнагау Курдагау

рудзынг
фондз
арв
дыууæ
сæр
цонг

руадз
пиндзæ
оврæ
два
сар
цанг

руз
пандж
абр
ду
сар
чанг

руз
пæндж
æбр
до
сæр
чæнг

руз
пæндж
æбр
до
сæр
чæнг

Уæдæ кæд ирон адæм ныртæккæ кавказаг адæмты æхсæн цæрынц, уæддæр сæ 
равзæрдмæ гæсгæ сты индоевропæйаг адæмты мыггаджы ирайнаг къордмæ 
ахæсгæ, се ’взаг дæр у индоевропæйаг, ирайнаг. Æцæг ирон æвзаг комкоммæ ирай-
наг æвзагæн йæхицæй нæ равзæрд: ирон адæмы фыдæлтæ уыдысты алантæ, алан-
ты фыдæлтæ – сæрмæттæ-скифтæ, уыдон та рахицæн сты æмæ се ’взаг рахастой 
комкоммæ ирайнаг адæмæй, ирайнаг æвзагæй.

Тахъазты Харум
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272-аг фæлтæрæн. 271-аг фæлтæрæны текстæй рафыссут терминтæ. Æртæимæ дзы 
æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

273-аг фæлтæрæн. 271-аг флтæрæны пъланы фæстаг хайы темæйыл ныффыссут цы-
быр хъусынгæнинаг. 

48–49-æм уроктæ
Ирон æвзаджы диалекттæ æмæ ныхасыздæхтытæ.

Литературон æвзаг ирон диалекты бындур

274-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг. Рафыссут терминтæ æмæ бамбарын 
кæнут сæ мидис.

Диалект у æвзаджы иу хай. Фæдзурынц ыл æппæт адæмыхатт нæ, фæлæ иу ран 
цæрджытæ. Вæййы дзы фонетикон, лексикон æмæ грамматикон хицæндзинæдтæ. 

Ирон æвзаг дих кæны дыууæ диалектыл: ирон æмæ дыгурон.
Ирон диалектыл дзуры ирон адæмы фылдæр хай. Ирон диалектыл дзурынц 

Цæгат Ирыстоны скæсæнæрдыгæй æмæ Хуссар Ирыстоны. Дыгурон диалектыл та 
дзурынц Цæгат Ирыстоны ныгуылæн районты.

275-æм фæлтæрæн. Лæвæрд таблицæйы æвдыст цæуынц, диалектты æхсæн цы фо-
нетикон, лексикон æмæ грамматикон хицæндзинæдтæ ис, уыдонæй фæйнæ цалдæры. 
Абарут æмæ зæгъут дыууæ диалекты дзырдтæн сæ фылдæрæн иу бындур ис æви алы-
хуызон сты? Уæ дзуапп баххæст кæнут дæнцæгтæй.

Хицæндзинæдты хуызтæ Ирон диалект Дыгурон диалект

Фонетикон у: хур, дур, сур
ы: фырт, фын, цырд
и: иу, мигъ, тигъ
ы: фыд, фыст, мыст
хъ: хъуг, хъус, хъуын
ч: чиныг, чызг, чырс

о: хор, дор, сор
у: фурт, фун, цурд
е: еу, мегъæ, тегъæ
и: фидæ, финст, мистæ
гъ: гъог, гъос, гъун
к: киунугæ, кизгæ, кирсæ

Лексикон гæды
рудзынг
æфсон
сыгъдæг
уыдон

тикис
къæразгæ
рæуонæ
кæдзос
етæ



141

Морфологион адæймаг-ыл
адæймаг-имæ
кус-ут
кус-дзы-стæм
кус-дзы-стут

адæймаг-бæл
адæймаг-и хæццæ
кос-етæ
кос-дзин-ан
кос-дзин-айтæ

276-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмæ бахъуыды кæнут. Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ.

Дыууæ диалекты дзырдты æхсæн æмбæлы дзæвгар хицæндзинæдтæ. 
Фонетикæйы: мыртæ дыууæ диалекты дзырдты æмхуызон нæ вæййынц. 

Зæгъæм: ироны и, дыгуроны е (мигъ – мегъæ, их – ех); ироны ы, дыгуроны и: (фыд – 
фидæ, фыссын – финсун). 

Лексикон: иу предмет, архайд æ. æнд. арæх загъд цæуынц фæйнæхуызон 
дзырдтæй (сыф – тъаффæ, цар – тугур æ. æнд.). 

Морфологион: æмбæлынц хауæнты кæрæтты, мивдисджыты цæсгомон 
формæты æ. æнд. (бæхыл – бæхбæл, кусын – косун, чызгимæ – кизги хæццæ, 
дзырдтаин – дзурдтайнæ).

277-æм фæлтæрæн. Рафыссут, хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

Ирон диалект дих кæны цалдæр ныхасыздæхтыл дзауаг, чысайнаг, къуыдайраг, 
туаллаг æ. æнд. Уыдон кæрæдзийæ хицæн кæнынц сæйрагдæр мыртæ з, с, ц, дз-йæ 
кæм сæ цъæхснагдæрæй дзурынц, кæм бæзджындæрæй.

278-æм фæлтæрæн. Таблицæ равзарут. Баххæст æй кæнут уæхи дæнцæгтæй.

Æмхъæлæсонты ’рдыгæй ныхасыздæхтыты сæйрагдæр хицæндзинæдтæ сты 
ахæмтæ:

Ирон диалект 
(æмткæй)

Къуыдайраг 
ныхасы-

 здæхт

Чысайнаг 
ныхасыздæхт

Туаллаг 
ныхасыздæхт

ц (ц æмæ с-йы 
æхсæн) цæмæн, цард

ш шæмæн, 
шард

ц (сыгъдæгæй):
цæмæн, цард

с сæмæн, сард

дз (дз æмæ з-йы 
æхсæн) дзул, дзæбæх 
с (с æмæ ш-йы 
æхсæн) сæр, сасир

ж жул, 
жæбæх

дз (сыгъдæгæй) 
дзул, дзæбæх
с (сыгъдæгæй) 
сæр, сасир
з (сыгъдæгæй) 
зынг, зæрдæ

з зул, зæбæх

с (сыгъдæгæй) 
сæр, сасир
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з (з æмæ ж-йы 
æхсæн) зынг, зæрдæ

с (цъæхснагæй) 
сæр, сасир
з (цъæхснагæй) 
зынг, зæрдæ

з (сыгъдæгæй) 
зынг, зæрдæ

з (сыгъдæгæй) 
зынг, зæрдæ

279-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæй рафыссут диалектон дзырдтæ. Бамбарын сын 
кæнут сæ хъуыды.

1. Автор æрмæст историон цаутæ æмæ фæлгæнцтæ нæ хæссы скульптурæмæ, 
уый дæсны у абоны дуджы миниуджытæ равдисынмæ дæр. («Фид.») 2. Цæмæннæ 
цæра Дауыт, ахæм дыууæ хосдзауы кæй хæдзарæй цæуы! 3. Мæтикъо цъеримæ 
аразæн æвæргæйæ тыххæст скодта, æмæ дзы цыдæр аскъуыд. 4. Уырысхан ма 
йæм уæлцъерийæ æргæпп кодта, фæлæ сылгоймаг йæ цæст дæр нал фæирд код-
та. 5. Æлвисгæ та фæкæнæм уæлхийæ. 6. Адæмæн сæ чындзхонты хъазт хæхтæ, 
къæдзæхтæ хæссы. (Къ.)

280-æм фæлтæрæн. Рафыссут, хъæугæ дамгъæтæ æвæргæйæ. Сбæрæг кæнут тексты стиль.

Диалект...æ æмæ ныхасыздæхтытæй хицæн кæнын хъæуы литературон æвзаг. Ли-
тературон æвзаг у, æвзаджы сæйрагдæр диалекты бындурыл арæзт чи у, фæлæ æппæт 
адæмæн дæр иумæйаг чи у, аив дзырды дæснытæ кæуыл бакуыстой, ахæм æвзаг. Ли-
тературон æвзагыл æнæмæнг хъуамæ уа фыс...ынад, стæй арæзт цæуа, грам...атикæты 
æмæ дзырдуæт...ы æвзагæн цы фонетикон, грам...атикон æмæ лексикон æгъдæут...æ 
æмæ закъонтæ сбæрæг кæнынц, уыцы нормæтæм гæсгæ. Уый хъуамæ уа раст, æхсæст, 
æвзаджы ин...æ къабæзтимæ абаргæйæ, хъуамæ уа аивдæр, хъæздыгдæр.

Ирон иумæйаглитературон æвзаг арæзт у ирон диалекты бындурыл.

Тахъазты Харум

281-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, тезисты хуызы йæ ныффыссут.

Ирон аив литературон æвзаг у иумæйагцæсгомон æвзаджы сæйраг формæ, 
йæ хуыздæр хай, бæлвырд нормæтæн дзуапп чи дæтты æмæ, æвзаджы функцитæ 
хуыздæр чи æххæст кæны, ахæм. Литературон æвзаг хицæн кæны (куыд куыст-
гонд æмæ æхсæст æвзаг) дзургæ ныхасæй, диалекттæй, профессионалон ныхасæй, 
жаргонтæй. Уыдонæй у хъæздыгдæр, стæй æххæст кæны бирæ функцитæ, 
æнæмæнг вæййы нормæгонд æмæ æппæтадæмон.

Литературон æвзаг йæхæдæг нæ сæвзæры. Йæ саразыныл бакусынц 
фысджытæ, публицисттæ, политиктæ, ахуыргæндтæ, артисттæ, дзыллон-информа-
цион фæрæзты кусджытæ.

Ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг у Хетæгкаты Къоста. Поэт, иумæ-
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йагадæмон æмæ адæмон-поэтикон æвзагæй спайдагæнгæ, йе ’мдзæвгæты («Ирон 
фæндыр»-ы) радта литературон ныхасы хуызæгтæ поэтикон формæйы æмæ уымæй 
радта иумæйагадæмон æвзаджы хуыздæр формæтæн литературон æвзаджы статус.

Цопанты Ритæ

1) Дзуапп раттут фæрстытæн:
 Цы у ирон литературон æвзаг?
 Цæмæй хицæн кæны иннæ коммуникативон системæтæй?
 Чи у ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг?

282-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут, хъæугæ мивдисджытæ æвæргæйæ.

Скифæгты æмæ аланты дугæй цы дзырдтæ баззад, уыдон мах абон зынтæй 
æмбарæм, фæлæ Къостайы, Гæдиаты Секъа æмæ Цомахъы, Дзанайты Иваны, Мам-
сыраты Дæбейы, Брытъиаты Елбыздыхъойы æмæ æндæр фысджыты уацмыстæ та 
кæсæм æнцонæй, уымæн æмæ фыст сты нырыккон ирон æвзагæй.

Хетæгкаты Къоста æнтыстджынæй сæххæст кодта литературон æвзаджы 
нормæтæ æрфидар кæныны хæс. Уый йæ «Ирон фæндыр»-ы равдыста адæмон 
æвзаджы иумæйагдæр æмæ аивдæр фæрæзтæ, бирæтæн дзы радта ног мидис, 
уæлæмхасæн ахорæнтæ. Иннæ фысджытæ дæр тырныдтой «Ирон фæндыр»-ы 
æвзаджы аивдзинадмæ, хастой æмæ сæ хай хæссынц литературон æвзаджы 
къæбицмæ.

Джусойты Кларæ

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н :  кæсæм, баззар, тырныдтой, хæссынц, 
радта, æмбарæм, фыст сты, сæххæст кодта.

* Сбæрæг кæнут тексты стиль.

283-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст, скæнут ын пълан. 

Литературон æвзаджы æппæт хæйттæн дæр ис бæлвырд æгъдæуттæ: лекси-
кон, грамматикон, орфоэпион æмæ орфографион. Лексикон нормæтæ хуыздæр 
æвдыст æрцыдысты «Ирон-уырыссаг дзырдуат»-ы (Дзæуджыхъæу, 1993 аз). Ацы 
дзырдуатмæ æппæт дзырдтæ хаст не ’рцыдысты, фæлæ сæйрагдæр литературон 
ирон дзырдтæ. Цы иугай æнæлитературон дзырдтæ дзы ис, уыдонæн та ис ахæм 
бæрджытæ – хуым. (хуымæтæг ныхасы), дзур. (дзургæ ныхасы), гуым. (гуымиры 
ныхасы).

Орфоэпион нормæты тыххæй бакæсæн ис Багаты Никъалайы чиныджы («Сов- 
ременный осетинский язык», ч. 1. Орджоникидзе, 1968) æмæ «Ирон æвзаджы 
орфографи æмæ пунктуацийы æгъдæуттæ»-йы (Орджоникидзе, 1987 аз). Ацы 
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куыстытæй базонæн ис, хæцдзынæн дзурын кæй нæ хъæуы, фæлæ хæццынæн, 
лыгтæ нæ, фæлæ лыктæ æ. æнд.

Грамматикон нормæтæ амынд æрцыдысты грамматикæйы ахуыргæнæн чин-
гуыты, дзырдуæтты. Сæ фæрцы базонæн ис, зæгъæм, дзырд бон бирæон нымæцы 
кæй у бонтæ (бæттæ нæ, фæлæ), фыд æмæ мад та – фыдæлтæ, мадæлтæ (фыдтæ 
æмæ мадтæ нæ, фæлæ) æ. æнд.

Орфографион нормæтæ лæвæрд сты ирон æвзаджы орфографион дзырдуæттæй 
уæлдай орфографион æгъдæутты дæр.

Литературон нормæйæн арæх вæййы варианттæ дæр. Зæгъæм, дзурæн æмæ 
фыссæн ис цот, рог, ног стæй цæуæт, рæуæг, нæуæг дæр, кæнæ уæлибæх æмæ 
уæливых дæр.

Джусойты Кларæ

284-æм фæлтæрæн. Ныффыссут доклад ирон æвзагзонынады зынгæ ахуыргæндтæй 
иуы тыххæй. Сбæрæг кæнут тексты стиль.

Фæлхат кæныны урок

285-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йын скæнут пълан. Цы хъуыдыйæдтæй спай-
да кæнат, уыдон равзарут сæ арæзтмæ гæсгæ.

Уæрæсе у дунейы стырдæр паддзахæдтæй иу. Æнæкæрон 
парахат у Уæрæсе: йæ иу кæрон сты цæгатаг денджызтæ, иннæ 
кæрон – хуссайраг быдыртæ; иу ран дзы бон куы вæййы, уæд 
иннæ ран вæййы æхсæв.

Диссаджы рæсугъд æмæ алыхуызон у Уæрæсейы æрдз: 
Кавказы бæрзонд урссæр хæхтæ, Сыбыры хихджын хъæдтæ, 
арф денджызтæ æмæ тындзгæ цæугæдæттæ.

Уæрæсейы цæры тынг бирæ адæмыхæттытæ: уырыссæгтæ, 
кæсгæттæ, ирæттæ, сомихæгтæ, тæтæйрæгтæ æмæ æндæртæ. Уыдон цæрынц 
хæларæй.

Уæрæсейы тырыса у æртæхуызон: урс, цъæх, сырх. Йæ гербыл та ис 
дыууæсæрон цæргæс. 

Уæрæсейы сæйраг горæт у Мæскуы. Уый у тынг рагон. Цæуы йыл астсæдæ 
азæй фылдæр. Ам кусы Уæрæсейы Хицауад. Мæскуыйы зæрдылдарæн бынæттæ 
сты: Сырх фæз, Стыр театр, Третьяковы нывты галерей, Ломоносовы номыл уни-
верситет, Арбат æмæ æндæртæ.

Дзырдуат:
паддзахæд
парахат
хихджын
зæрдылдарæн 
    бынæт
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286-æм фæлтæрæн. Нывтæм гæсгæ ныффыссут цыбыр радзырд. Спайда дзы кæнут 
хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуыдыйæдтæй. Вазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут 
сæ хуыз. Уæ радзырдæй дыууæ дывæрсыг хъуыдыйады равзарут хъуыдыйады уæнгтæм 
гæсгæ.

287-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг ын кæнут йе стиль.

Мæскуы

Мæскуы у нæ бæстæйы политикон, экономикон, коммерцион æмæ культурон 
центр. Уый арæзт æрцыд VIII-æм æнусы, кънйаз Юрий Долгорукийы рæстæджы. 
Историон гæххæттытыл та йæ кой цæуы 1147-æм азæй фæстæмæ.

Иван Грозный XVI-æм æнусы Мæскуыйæ сарæзта сæйраг горæт. Фæлæ Петр I 
1712-æм азы сæйраг горæт схуыдта Бетъырбух.

Абон Мæскуы у Европæйы стырдæр æмæ дунейы рæсугъддæр горæттæй иу. Уым 
ис бирæ алыхуызон историон бынæттæ. Фæлæ йæ кадджындæр бынат у Сырх фæз. 

Нæ бæстæйы сæйраг горæты ис бирæ галуантæ, аргъуантæ, цыртдзæвæнтæ. 
Василий Блаженныйы аргъуан æмæ Кремль сты астæуккаг æнусты уырыссаг 
архитектурæйы зынгæ цыртдзæвæнтæ. Ис дзы 80 музейæ фылдæр. Се стырдæртæ 
сты Пушкины номыл Аивæдты музей æмæ Третьяковы нывты галерей. Дунейы 
зындгонд у Мæскуыйы Стыр театр дæр.  

1) Текстæй рафыссут нымæцонтæ, сбæрæг кæнут, сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ сты.
2) Рафыссут неологизмтæ, бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.
3) Бæрæггонд дзырдтæ равзарут морфологион æгъдауæй.
4) Рафыссут иууон нымæцы номдартæ, сбæрæг сын кæнут сæ хауæнтæ. 

288-æм фæлтæрæн. Дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ, æрхъуыды 
кæнут æмæ ныффыссут семæ хъуыдыйæдтæ публицистикон стилы. 

Большой театр, лучшие художники, знаменитые картины, интересы народа, на-
циональный характер, музеи страны, сокровища мира, культура стран, музыкальное 
произведение, известные писатели, культурный центр, говорить об искусстве.
Пухаты Л. Ирон æвзаг, 9-æм къл. – 10
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289-æм фæлтæрæн. Æвзаджы кæцы стильмæ ахæсгæ у ацы скъуыддзаг:

а) публицистикон;
æ) наукон;
б) дзургæ ныхасы;
в) официалон-хъуыддагон;
г) аивадон.
Адæмы историйы вæййы, сæ культурæ, сæ монон царды рæзты иттæг стыр 

нысаниуæг кæмæн ис, ахæм фæзындтæ. Уыцы фæзындтæм хауынц хицæн адæймæгтæ 
дæр, генион ахуыргæндтæ, философтæ, фысджытæ, аивады кусджытæ, æхсæнадон 
архайджытæ. Уыцы адæймæгтæ ныууадзынц арф фæд сæ адæмы историйы, стыр 
ахъаз сын фæвæййынц сæ культурæйæн. Ахæм уыд уырыссаг ахуыргонд, фыссæг æмæ 
æхсæнадон архайæг Михаил Василийы фырт Ломоносов. …

Гæбæраты Сослан

290-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд. Бацамонут, цавæр бастдзинад ис хъуыдыйæдты æхсæн: бабæтгæ, домгæ æви 
æнæбæттæг.

1. Ахæсты ’хгæд къуыммæ райсомæй раджы
Хуры тын бакасти иу хатт куыддæр,
Ахæсты зæрдæ дæр хъарм хуры руаджы
Барухс и цинæй дзæбæхдæр, хуыздæр. (Г. Ц.) 

2. Ахсæв ма сын ницы у: къонайыл фæрсæй-фæрстæм – дыууæ сыгъд 
хъæбæрхоры кæрдзыны, æнæлуæрст ссадæй конд, фондз бинойнагæн. (Дз. К.) 

3. Уым арæх кафыдысты хъазты
Нæ рæсугъд фæсивæд фæскуыст,
Сæ фæндыры цагъд зæлыд фæзты,
Сæ зарæгæй-иу хох æнкъуыст. (Цыр. М.)  

4. Мæ цæстыхаутæ кæрæдзиуыл куыд аныхæстысты, куыд афынæй дæн, 
уымæн зонгæ дæр ницыуал бакодтон. (Цæг. М.) 5. Азау цæхгæр зыдта, куы йæ 
аскъæфой, уæд стыр бæллæхтæ кæй æрцыдаид, уый. (Г. С.)

Уæлæмхасæн æрмæг

291-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут фыццаг абзац. Домгæвазыгджын 
хъуыдыйады хуыз, равзарут æй домгæвазыгджын хъуыдыйад æвзарыны фæткмæ 
гæсгæ.
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Стыр театр

Мæскуыйы XVIII-æм æнусы кæрон йæ бындур æвæрд 
кæмæн æрцыд, уыцы театр абон дæр у Дунейы зындгонддæр 
театртæй иу. Уымæн стыр ахадындзинад ис Уæрæсейы музы-
калон аивады рæзты.

Æнæсцухæй абон дæр йе сценæйыл æвæрд цæуынц
М. И. Глинкæ, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, 
М. П. Мусоргский æмæ А. Г. Рубинштейны балеттæ æмæ оперæтæ.

Рагæй дæр сæ уарзынц æмæ нымайынц æппæт дунейы музыкæйы аргъгæн-
джытæ дæр.

Ам йе сфæлдыстадон фæндаг райдыдта не ’мбæстон артисттæй бирæтæн: А. В. Неж-
данова, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин, И. С. Козловский æмæ С. Я. Лемешевæн.

Театры сценæйы cæ аивад æвдыстой фæсарæйнаг кафджытæ æмæ зарæггæн-
джытæ.

Стыр театры балет нымайынц дунейы æппæты хуыздæртимæ, спектакльтыл 
фæкусынц курдиатджындæр нывгæнджытæ. Театры оркестр у дунейы симфонион 
оркестрты хуыздæртæй.

Ацы оркестримæ стыр разæнгардæй куыстой зындгонд музыканттæ æмæ 
дириж ртæ: С. В. Рахманинов, В. И. Сук, Э. А. Купер æ. æнд., … «Псковитян-
ка», «Хованщина», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Скупой Рыцарь»  систы уы-
рыссаг оперæйы классикон уацмыстæ.

2014 азы тъæнджы мæйы 20-æм боны Стыр театры музыкалон сæргълæууæг 
æмæ сæйраг дирижерæй æвæрд æрцыд не ’мзæххон, Цæгат Ирыстоны адæмон ар-
тист Сохиты Тугъан.

Сохийы-фырт бирæ азты куыста ахæм оркестртимæ: Метрополитен-оперæ, 
Исландийы оперæ, Уэльсы национ оперæ, Баварийы паддзахадон оперæ, Къаролы 
филармонион оркестр (Стокгольм) æ. æнд. Уыди Тулузæйы Капитолийы национ 
оркестры аивадон разамонæг.

Дзырдуат:
ахадындзинад
аивады рæзт
м у з ы к æ й ы 
аргъгæнæг

нывгæнджытæ – хузгæнгутæ

Стыр театр Сохиты Тугъан
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1) Æрхъуыды кæнут, схемæты домæнтæн дзуапп чи дæтта, ахæм домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ. Спайда кæнут тексты æрмæгæй.

1)           2)

292-аг фæлтæрæн. Бакæсут æлвæст хъуыдытæ, райхалут сын сæ хъуыды. Равзарут 
хъуыдыйæдты арæзт. Рафыссут мивдисджытæ, æртæйы дзы ракæнут морфологион 
æвзæрст.

1. Сагыл цуангæнæг хох нæ уыны. Сыгъзæринтыл хæлæфгæнæг та адæмы нæ 
уыны. (Рагон китайаг афоризм.) 2. Хиуарзон адæймагæй хуызæнæн нывгæнæг 
никуы рауайдзæн. (Л. Т.) 3. Хъæд хъæдхой дæр хойы, фæлæ дзы хæдзар нæма 
сарæзта. (Æмб.) 4. Йæ фыдæлтæ, йæ адæмы æгъдæуттæ чи рох кæны, уый æндæр 
адæмæй дæр хорз æгъдау нæ райсдзæн. (Хъ. М.) 5. Йæ дæсныйад цы дохтыр нæ 
зона, уый æвæндонæй тæригъæды цæуы. (Хъ. М.) 6. Домбайы фарсмæ цæуæг 
тæрхъусæн бирæгъ сæрæй ныллæг акуывта. (Хъ. М.) 7. Цард у размæбырсгæ стыр 
ивылд дон, æмæ, йе ’мдзу кæнын чи нæ фæраза, уый йæ тæнæгмæ хауы. (Цгъ. Х.)

293-аг фæлтæрæн. Рафыссут текстæй нымæцонтæ дзырдтæй, адих сæ кæнут къорд-
тыл сæ арæзтмæ гæсгæ, бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.

Зындгонд у «Паддзах-сармадзан» алкæмæн дæр. У уырыссаг 
згъæртайæн аивады стæм цыртдзæвæнтæй иу, лæууы Мæcкуыйы 
Кремлы кæрты. Йæ истори дæр æмæ йе сфæлдисæджы цардвæндаг 
дæр тынг цымыдисаг сты!

1586 азы йæ сарæзта згъæртайæны дæсны Андрей Чохов.
Æнæцымыдисагдæр нæу «Паддзах-дзæнгæрæг», 1735 азы йæ 

сарæзтой Иван æмæ Михаил Моторинтæ. Ласы 201 тонны æмæ 
924 кг.

Сæ дыууæ дæр сты Мæскуыйы Кремлы фидауц æмæ йæ исто-
рийы алæмæттаг цыртдзæвæнтæ.

3)        4)

кæрт – тургъæ хуыкком – цъасгонд  æлыг – æргъæ

хъусджытæ – игъосгутæ
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294-æм фæлтæрæн. Номдартæ ныффыссут бирæон нымæцы. Фæнысан кæнут 
орфограммæтæ.

1) цæдисон хауæны: лæдзæг, фыссæг, бæттæг, сынтæг, хонæг, барæг, фæтæг, 
тыллæг, уалдзæг;

2) гуырынон хауæны: чындз, фæрск, чызг, уæхск, сæныкк, сыбыртт, сынкъ, 
скъапп, кæрт, уæрм, губакк;

3) иртæстон хауæны: ком, бар, пуцал, халон, куырой, æмбал, хуыкком, сагой, 
дæларм, хъæмпыхал;

4) æддагбынатон хауæны: уæйыг, боныг, уидыг, зоныг, нæмыг, чиныг, æлыг, ру-
дзынг, æрфыг.

295-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут текст. Рафыссут номдартæ æмæ сæ саразут вазыг-
джын дзырдтæ.

Х у ы з æ г : Фæззæг – æрæгвæззæг, рагвæззæг.

Куыд кад кодтой Уырысы бæстæ уазæгæн

Уырыс рагæй дæр афтæ уазæгуарзон уыдысты, æмæ-иу æндæрзæххонты раст 
дисы бафтыдтой: «Дæ рæбыны цы ис, уый фынгмæ скъæфгæ», – ахæм бардзырд-
иу радта хæдзары хицау æфсинæн, уазæг-иу хæдзармæ куы ’рбафтыд, уæд: хонæг 
æм уыдаид æви æнæнхъæлæджы æрбамбæлдаид, уæлдай нæ уыд!

Фысымтæн-иу уымæй хъыгдæр ницы уыд: уазæг нæ комы фынгыл бадын, 
тагъд кæны, «æфcæcт дæн» дзуры…

Фынгæй сыстыныл тагъд нæ кодтой. Бадтысты кæрæй-кæронмæ.
…Ахæм æгъдау кодтой хионтæн, зонгæтæн, æнæзонгæтæн, сæ къæсæрмæ сын 

Хуыцау кæй æрбарвыста, уыдонæн се ’ппæтæн!
Уазæгæй цæхх-кæрдзыны тыххæй æхца бакомын уыди стыр æгад æмæ 

тæригъæдыл нымад. Баззад ахæм æмбисæндтæ: «Къæрныхы зæрдæ дæр ма цæхх-
кæрдзын фæтасын кæнынц!», «Хæдзармæ ног уазæг – хæдзары цин, ног цин!»

50-æм урок. Рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

296-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдтæ, кæм хъæуы, уым цухгонд дамгъæтæ 
æвæргæйæ.

Дур…æткъуы, цæх…дарæн, тæлмац…æнæг, хуыр…арк, къæбæр…ур,
иу…æстон, сырх…фсæддон, мæлгъ…взаг, сау…рфыг, кæрдæг…уыз, фæд…смудæг, 
бетон…змæнтæн, фæндаг…сгарæг, авд…ссæдзы, гуыдын, хус, ком…æбын,
хыл…æнæг, æрæг…æззæг, ком…ог, бирæ…загон, раст…ыссынад.
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297-æм фæлтæрæн. Фæрстытæн æххæст дзуæппытæ раттут æмæ сæ ныффыссут. 

1. Кæмæй у дæ мыггаг? Цы хуыйны дæ ном?
2. Кæд æмæ кæм райгуырдтæ?
3. Кæм ахуыр кæныс?
4. Кæм цæрыс? 
5. Кæм кусынц æмæ ахуыр кæнынц дæ хотæ æмæ де ’фсымæртæ?
6. Цавæр газеттæ кæнæ журналтæ кæсынц уæ бинонтæ?
7. Цавæр спектакль кæнæ киноныв федтай æрæджы?
8. Чи сты дæ уарзон поэттæ æмæ фысджытæ? Сæ кæцы уацмыстæ тынгдæр 

цæуынц дæ зæрдæмæ?
9. Цавæр чиныг кæсыс ныртæккæ?

1) Цавæр дзырдтæ ныффыстат стыр дамгъæйæ æмæ цæмæн?

298-æм фæлтæрæн. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ рафыссут дыууæ къордæй: 
бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтимæ. Бамбарын кæнут, бæттæг дзырд æмæ 
æмбарынгæнинаг дзырд (сæйраг хайы) цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты.

1. Адæймаг зынтæ цас фены, хорздзинæдтæ дæр уыйас уыны. 2. Нæй ахæм 
сусæгдзинад, чи нæ раргом уа. (Г. С.) 3. Зынг æмæ донæн иугæнæн нæй, куыд нæй 
мæлæтæй царды ’хсæн лымæнад, нæй уыйау махæн фидыды нысан. (П. Г.) 4. Кæм 
рæза уарзт, вæййы уым бирæ тарст. (Дж. Ш.) 5. Кæмæн ракуывтой æмæ кæй ном 
ссардтой, уыдон цæрæнбон дæр бирæ уæд. (Г.) 6. Цас фылдæр фыдæбон кодтой, 
уыйас се стæг æндондæр кодта. 7. Кæд комæй сатæг уддзæф дымдта, уæддæр боны 
тæвд нæ асаст. (Цæг. М.)

299-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæй рафыссут сæйрат æмæ зæгъинаджы къордтæ. 
Хуызæгмæ гæсгæ сын саразут схемæтæ. 

Х у ы з æ г : Сæ буц ныхас мæм Нарты ’взагæй хъуысы. (Дж. Н.)

   ныхас     хъуысы

  сæ   буц   мæм     ’взагæй
    
            Нарты

1. Кадджын лæджы ном нæ мæлы. 2. Уарзондзинад æнахуыр цыдæр у. 
Адæймаджы цъыфы дæр тулы, уæларв стъалытæм дæр æй хæстæг кæны. (Б. Е.) 
3. Чындздзон чызджытау сæ мидбылты худтæй рæвдыдтой йæ хæхтæ. 4. Æнусон 
урс цъити йæ улæфтæй тад. (Н.к.) 5. Уалынджы Уырызмæг цуанæй уæнтæхъил 
æмæ сæргуыбырæй æрцыдис. (Н. к.)
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300-æм фæлтæрæн. Атасындзæг кæнут 2-аг æмæ 3-аг цæсгомы номивджытæ (фæйнæ 
фондзы), иууон æмæ бирæон нымæцы, æххæст æмæ цыбыр хуызты.   

301-аг фæлтæрæн. Рафыссут мивдисджытæ, сæвæрут сæ ивгъуыд афоны. Бæрæггонд 
дзырдтимæ саразут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ. Уидæгты хъæлæсонтæ ивд кæм 
æрцыдысты, уым сын сæ быны бахахх кæнут.

Æлвасын, æппарын, æндадзын, фæрсудзын, кæлын, фæдзæхсын, калын, 
ардауын, рæвдауын, æвзарын, ныгуылын, уарзын, æмбийын, удайын, тындзын, 
æмпъузын, сæттын, змæнтын, ирвæзын, лæмарын, тæхын, хонын, кæнын, 
цæгъдын, хизын, сæлын, халын.

302-аг фæлтæрæн. Дыууæ къорды дзырдтæй саразут дзырдбæстытæ.

Х у ы з æ г : ныллæг бандон.

1. Ныллæг, ныххизæн, бæллиццаг, фæллойуарзаг, хъæддых, тæссаг, фæллад.
2. Хъуыддаг, кæттаг, бандон, бынат, здæхæн, адæймаг, кусæг.

303-аг фæлтæрæн. Рафыссут раздæр бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, стæй та – 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæнут сæйраг уæнгты бын. Бацамонут, ва-
зыгджын хъуыдыйады хæйттæ сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ сты. 

1. Æвзаг цы адæмæн нæй, уый адæмыл нымад нæу. (Дж. Ш.) 2. Мæйы 
фæлурс тынтæ гæзæмæ фæзынынц, фæлæ та уайтагъд сау мигътæ дзыгуырæй 
æрбацæуынц. (Цæг. М.) 3. Æз хордтон æнæдзургæйæ, нана та мæ дзыккутæ 
радыгай иста йæ къухтæм æмæ сæ быдта. (К. И.) 4. Æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ 
куыд хицæн кодтой, афтæ цæхæрадонмæ æрбатахтысты æртæ маргъы. (Н. к.) 
5. Æппæт дæр ныхъхъус, ныссабыр, æрмæст ма хъуысы кæйдæр хъуыр-хъуыр, 
цæфты уæззау хъæрзын. (Дз. Т.) 6. Астæуыл зын уромæн сты, фæлæ, ардæм кæм 
ссыдыстæм, уым æз дæр ницыуал зæгъын, разы дæн. (Т. А.) 7. Лæг тауинаг куыд 
байтауы, афтæ йын зайгæ дæр æркæны.

304-æм фæлтæрæн. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ 
(бабæтгæвазыгджын, домгæвазыгджын, æнæбæттæг вазыгджын). 

1. Амонд, амонд, кæм дæ агурон? 2. Адæм дæ зондджын лæгыл нымайынц. 
3. Æз райгуырдтæн хохы. 4. Йæ мады чи нæ уарзы! 5. Цард тохæй у. 6. Маст 
бауромынæн дæр лæг хъæуы. 7. Зæхх цæрынæн у. 8. Мады зæрдæ – риссаг. 

305-æм фæлтæрæн. Бакæсут. Рафыссут хуымæтæг хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цæмæй хицæн 
кæнынц вазыгджынтæй. Хуымæтæг хъуыдыйæдты бацамонут грамматикон бындуртæ. 

1. Цы мын фестут, мæ пыхцылсæр цъæх бонтæ? Нæ быдырты мæ бæгъæввад 
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тъæбæртт. Æмбæлтты къорд, нæ сабийы кæнонтæ. Мæ дамгъуат чиныг, сидзæрæн 
æлхæд? (Ц. В.) 2. Хæлæджы сау калм йæ риуы йæхи сыздыхта æмæ йæ 
маргæйдзаг дæндæгтæй йæ зæрдæ цалдæр цæфы ныккодта, афтæ цавæрдæр рис 
аивылди æппæт буарыл æмæ суанг сæрмæ дæр схæццæ. (М. Д.) 3. Æрмæст æз 
æмæ Дзабо уыдыстæм быдыры. (Гафез.) 4. Йæ буарыл иунæг нос дæр нæма уыд, 
афтæмæй лæппуйыл рацыд ссæдз азы. (М. Д.) 4. Уæлдай зындæр уыдис хæххон 
зымæг. 5. Кæд-иу дыууæ туджджыны кæрæдзийæн ницы кодтаиккой, уæддæр-иу 
сæ адæм кæнæ сусæгæй, кæнæ æргомæй кæрæдзиуыл ардыдтой, фидис сын-иу 
кодтой. (Т. Х.) 7. Доны былыл чи цæры, йæ ивылæн дæр ын уый зоны. (Æмб.) 
6. Вæййы ахæм зæронд лæджы цæсгом, æмæ йыл айдæнау фæзыны арф зонд, 
хæлардзинад, адæммæ уарзондзинад. (М. Д.) 

306-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бацамонут иувæрсыг хъуыдыйæдты 
хуызтæ: бæлвырдцæсгомон, æбæлвырдцæсгомон, иумæйагцæсгомон, æнæцæсгомон, 
номхуындон. Бамбарын кæнут алы иувæрсыг хъуыдыйадæн дæр йæ хицæндзинад. 

1. Хъуыдытæ! Хъуыдытæ æмæ хъуыдытæ! Сыскъуыйæн сын нал вæййы, сæ 
азары бахауын, сæ цагъар свæййын. Æмæ уæд боны æрбацъæхмæ кув. Сæрдыгон 
ма гъа, фæлæ зымæгон… Уыцы æнæкæрон даргъ æхсæвтæ… Кæрон сын нал 
вæййы. (А. Г.) 2. Æнамонд адæмы æхсæн амондджын уæвæн нæй. 3. Зæрдæтæ 
дæр алыхуызон сты: сывæллоны зæрдæ, зæронд адæймаджы зæрдæ, чындз-
дзон чызджы зæрдæ. (Цæг. М.) 4. Цæуынц адæм. Лæгтæ. Устытæ. Зонгæтæ. 
Æцæгæлæттæ. 5. Æхсæвы мæйдар. 6. Лыстæг сæлфынæг кæны. (Цæг. М.)
7. Уымæй хъæбатырдæр, уымæй ныфсджындæр нæ разындзæн Нарты. (Н. к.)
8. Нæй рахæссæн фыды зæххæн дзæкъулы. (Дж. Ш.)

307-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафыссут. Бахахх кæнут æххæстгæнæнты бын. 
Сбæрæг кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй æрцыдысты загъд.

1. Алмас дæр фæндæгтæ æвзарыныл нæ сахуыр. (Хъаз. М.) 2. Дуне æппæт 
куы фесæфа, уæддæр ацы чызгæн æвзæрæй фесæфынæй тас нæу. (Б. Г.) 3. Ды 
дæ фæстаг сахат бæллыдтæ йæ уындмæ, ды йын ныббарстаис æппæт дæр, загъ-
таис ын рæвдауæн ныхас. 4. Æз зонын уыцы цæссыджы судзаг, зонын уыцы 
хъæбысы ад, зонын уыцы зæрдæбын ныхасы рæвдыд. (Дж. Ш.) 5. Æнæ æмбалæй 
та халон дæр хъæды нæ цæры. (Хъ. А.) 6. «Зынг» зæгъынæй ком нæ судзы. (Æмб.)  
7. Сниудтой фыццагæй тыхджындæр дымгæ æмæ зилдух тымыгъ. (И. т.)  

308-æм фæлтæрæн. Лæвæрд ныхасы формулæтæй кæцытæй спайда кæнын хъæуы, 
салам дæтгæйæ.

тымыгъ – бурдæн
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Хорз бонтæ дыл кæнæд! Дæ мад, дæ фыды фæндиаг байрæз! Хуыздæр арфæ 
кæмæн ракодтой, уый æмбал дæ Хуыцау фæкæнæд! Базонгæ уæм. Мæ ном – 
Алинæ. Куыд у де ’нæниздзинад? Фæндаджы зæдтæ дын æххуысгæнæг уæнт! 
«Бонхорз» зæгъынхъом куыд уай, ахæм амонд дæ уæд! Дæ бон хорз!

309-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæй рафыссут синонимтæ æмæ сын бамбарын 
кæнут сæ нысаниуджытæ.

1. Къæйдуртæ æвзистау тæмæнтæ калдтой. (Дзуг. Г.) 2. Цъæхсæр къæдзæхтæ 
хурмæ æрттывтой. 3. Фыййæуттæ фос атардтой хæхтæм, сойджын кæрдæджы 
хизынмæ. 4. Йæ сабийы бонтæй нырмæ Аксо фыййауæй схъомыл ацы æрдузы. (Б. Т.)
5. Сывæллон гыццылæй цы фехъусы, уый хуыздæр бахъуыды кæны. (Æмб) 6. Дæ 
зæрдыл бадар, ме ’фсымæр, искуы дæ ме ’ххуыс бахъæудзæн. 7. Фæхабар кодтой 
иннæ бон станцæмæ æнамонд хабар. (Г. Ц.) 8. Чи фехъусын кодта, уый æнцад иу-
варс лæууыд æнкъардæй. (Г. Ц.) 

310-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ. Ссарут æмæ бахахх кæнут антонимтæ. Бам-
барын сын кæнут сæ хæстæ. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн сбæрæг кæнут сæ хуыз.

1. Дард æрвадæй хæстæг сыхаг хуыздæр у. 2. Кæд арфæйæ исчи райгуырд, 
уæд æлгъыстæй дæр исчи амæлдзæн. 3. Бадæг æмæ кусæг æфсымæртæ не сты. 4. 
Зымæг кæрц кæмæн нæй, сæрд нымæт, ахæм лæджы Нарт мардыл нымадтой. 5. Йæ 
кад йæхимæ чи нæ уадзы, уый æгад кæны. 6. Зыд лæг нæ бон хаты, нæ бæрæгбон 
зоны. 7. Хорзæн кад хъæуы, æвзæрæн – уайдзæф.

311-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут радзырд, лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ. 
Сбæрæг ын кæнут йæ хуыз.

Æфсады рæнхъыты, паддзахадон хæс ахицæн кæнын, зыхъзыхъгæнгæ, 
хæрзарæзт, æфсæддон фæлыст, æргъæу авгау цæхæртæ калын, кæсынæй не 
’фсæдын, цæсты фиутæ тайын, хорз лæг, хуртæ æмæ мæйтæ хъазын, куль-
турон артдзæст, разагъды, æдзæллаг, мад æмæ фырт, бонвæрнон стъалыйау, 
хъал арæзт фырт, æгуыдзæг дарæс, фæтылиф кæнын.

312-æм фæлтæрæн. Рафыссут нымæцонтæ дзырдтæй, адих сæ кæнут къордтыл сæ 
арæзтмæ гæсгæ, бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.

1. Дæсгай нымадæй: 125, 37, 19, 56, 2009, 15, 56-æм, 11-гай, 27, 13, 497, 25, 
765.

2. Ссæдзгæйттæй нымадæй: 20, 27, 31, 45, 57, 96, 104, 217, 382.

313-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ лæвæрд 
схемæтæм гæсгæ.
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1. О, О, О æмæ О.
2. О æмæ О, О æмæ О.
3. О дæр, О дæр, О дæр, О дæр.
4. О дæр æмæ О дæр, О дæр æмæ О дæр.

314-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмбисæндтæ. Зæгъут, адæймаджы цавæр аиппытыл 
дзурæг сты. Ацы æмбисæндты нысаниуджытæй пайдагæнгæйæ, ныффыссут цыбыр 
радзырд.

1. Сайын ахуыр чи у, уый сырх нæ кæны. 2. Гæдыдзинад лæууы иу къа-
хыл, рæстдзинад – дыууæ къахыл. 3 Цыбырзонд адæймагæн даргъ æвзаг вæййы. 
4. Адæймаджы аххостæ йе ’взаджы тыххæй вæййынц. 5. Æвзаг дур дæр халы.
6. Цалынмæ кард хастой, уæдмæ æвзаг хурх алыг кодта.

315-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдтæ, равзарут сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

Ныффыссын, хъæууонтæ, галдзарм, æрыдойнаг, фæндаггон, къахвæндаг, 
æнæдон, рацæйласын, хуымгæнд, хорздзинад, аразын, æвæд, хъæддзау, сабыргай, 
дзураг, даринаг, разæфтуан. 

316-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут æртæ хъуыдыйады 
сидæнтимæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

317-æм фæлтæрæн. Аив бакæсут поэмæйæ скъуыддзаг. Бамбарын кæнут æрхæцæн 
нысæнтты æвæрд. Рафыссут бирæон нымæцы номдартæ æмæ сын скæнут морфоло-
гион æвзæрст.

Ресы хох хæхтæй бæрзонддæр, 
Дардыл ныззылди уæрæх.
Диссаг куыд нæ у йæ конд дæр! 
Иууыл – цъæх айнæг къæдзæх.

Цъуппытæй цъититæ ’рттивынц…
Хæхтæн – æнусмæ æлдар…
Зæйуæтты тигътыл фæхизынц
Тæппуд сычъитæ дзæвгар.

                                             Плиты Харитон

318-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, æрныхас кæнут лæвæрд темæимæ баст 
проблемæйыл. Рафыссут дзы, официалон ныхасы спайдагæнæн кæмæй нæй, ахæм 
дзырдтæ, фразеологизмтæ, хъуыдыйады хуызтæ.

гæдыдзинад – мæнгæдзийнадæ
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Иу рæстæджы рынчындоны хуыссыдтæн. Фырт æрбацыд йæ бинойнагимæ йæ 
фыдмæ рынчынфæрсæг уыцы къленцгондæй… Цыдæр пайдаджын бынаты кæй 
кусынц, уый бæрæг уыд. Уымæн æмæ сæ хызынтæй, цъиуы ’хсырæй фæстæмæ, цы 
нæ систой, ахæм нал баззад. Бадгæ дæр не ’ркодтой, рæстмæ йæ фæрсгæ дæр нæ 
акодтой, афтæмæй, нæ нæ ’вдæлы, зæгъгæ, феддæдуар сты. Се «’гъдау» скодтой. 
Мæнæ цыма сæ фыд къутуйы бын уыд æмæ æххормагæй йæ хъиутæ хæрынмæ 
æрцыд, уый хуызæн. Фæлæ ма уымæй æнæгъдаудæр цы уа: цæрæнбонты дын авгау 
æрхауынæй цы фыд тарст, «фу-фу» дыл чи фæкодта, йæ комы комдзæгтæй  дæ чи 
фæхаста, уый йæ низтæй  ма бафæрс, ныфсытæ йын ма авæр? Уый та, мæгуырæг, 
æхсæв-бонмæ фыррыстæй къултыл хылдис æмæ йын йæ фырты, йæ чындзы 
фæлмæн ныхас æвдадзы хос уыдаид. Куы ацыдысты, уæд мæм уый фæстæ сæ 
диссаджы хæринæгтæй фæхатыд, фæлæ мæ зæрдæ нæ бакуымдта: мæ хъуыры нæ 
ныццыдаиккой…

Дыккаг бон æм сæ хæстæджыты ацæргæ сылгоймаг æрбацыд йæ хъæбулы 
хъæбулимæ. Бирæ зæрдиаг ныхæстæ фæкодта рынчынимæ, стæй, нымдгæнгæ, 
йæ хызынæй систа æйчытæ æмæ цавæрдæр æмпылд кæрдотæ, æвæццæгæн, йæхи 
цæхæрадоны чи ’рзад, ахæмтæ. Йæ къух куыд амыдта, афтæ скодта йе ’гъдау. 
Афтидæй куы ’рбацыдаид, уæддæр ыл мæ зæрдæ нæ фæхудтаид, уымæн æмæ уый 
уыдис æцæг æгъдауджын рынчынфæрсæг. Ныфсæвæрæнтæ йын фæкодта. Æцæг 
æгъдау радта рынчынæн.

Абон дæр ма мæ зæрдыл лæууы йæ зæрдиаг ныхас, рынчынæн йæ зæрдæ 
дидинæгау куыд райхæлд æмæ йæ, арфæтæгæнгæ, куыд рахизын кодта 
къæсæргæронмæ, уый. 

Уæдæ сæ æгъдауджындæр чи разынд? 

Мурасты Эльбрусмæ гæсгæ

51-аг урок. Рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

хызын – хурдзин
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Дзырдты æмæ хъуыдыйæдты æвзæрстыты схемæтæ

Орфографион æвзæрст
1. Ныхасы хай.
2. Дзырды кæцы хайы (морфемæйы) ис орфограммæ.
3. Радзурын, цавæр æгъдаумæ гæсгæ фыссын хъæуы дзырд.
4. Ссарын бæлвырдгæнæг дзырдтæ кæнæ ранымайын фиппаинæгтæ.

Фонетикон æвзæрст 
1. Дзырд уæнгтыл адих кæнын. Уæнгтæн сæ хуыз сбæрæг кæнын: гом, æхгæд.
2. Цавд сæвæрын.
3. Дзырдтæн транскрипци скæнын, бацамонын дзы йотацигонд мыртæ, 

хъæлæсонты æмæ æмхъæлæсонты ивддзинæдтæ.
4. Бацамонын мыртæ æмæ дамгъæты нымæц.
5. Хъæлæсонты хуыз сбæрæг кæнын: тыхджын, лæмæгъ.
6. Æмхъæлæсонты хуыз сбæрæг кæнын: зылангон, æзылангон, сонорон.

Морфемон (дзырдарæзтон) æвзæрст
1. Цавæр ныхасы хай у дзырд; йæ формæ (ивгæ, æнæивгæ).
2. Рахицæн кæнын бындур æмæ кæрон.
3. Кæронæн характеристикæ раттын.
4. Бындуры хуыз сбæрæг кæнын: аразгæ, æнæаразгæ, дихгæнгæ, æнæдихгæнгæ.
5. Рахицæн кæнын уидаг, ссарын æмуидагон дзырдтæ. Бацамонын уидаджы 

хъæлæсонты ивынад.
6. Разæфтуан рахицæн кæнын. Фæсæфтуан рахицæн кæнын. Иугæнæг 

хъæлæсон рахицæн кæнын.
8. Дзырды графикон схемæ саразын.

Номдары морфологион æвзæрст
1. Райдайæн формæ (иууон нымæц, номон хауæн).
2. Иумæйаг / сæрмагонд.
3. Хауæн.
4. Нымæц.
5. Синтаксисон функци.

Миногоны морфологион æвзæрст
1. Райдайæн формæ (иууон нымæц, номон хауæн).
2. Миниуæгæвдисæг / ахастæвдисæг.
3. Бæрцбарæн.
4. Хауæн.
5. Нымæц.
6. Синтаксисон функци.
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Нымæцоны морфологион æвзæрст
1. Райдайæн формæ.
2. Хуымæтæг / вазыгджын / амад.
3. Бæрцон / рæнхъон /дихон / мурон.
4. Хауæн.
5. Нымæц.
6. Синтаксисон функци.

Номивæджы морфологион æвзæрст
1. Райдайæн формæ (номон хауæн, æххæст формæ).
2. Хуыз.
3. Цæсгом.
4. Нымæц.
5. Хауæн.
6. Синтаксисон функци.

Мивдисæджы морфологион æвзæрст
1. Райдайæн формæ.
2. Хуымæтæг / вазыгджын.
3. Хуыз.
4. Цæугæ / æдзæугæ.
5. Здæхæн.
6. Афон.
7. Цæсгом.
8. Нымæц

Дзырдбаст æвзарыны схемæ
1. Сбæрæг кæнын сæйраг æмæ дæлбар дзырдтæ.
2. Сбæрæг кæнын дзырдбасты хуыз сæйраг дзырдмæ гæсгæ.
3. Дæлбар дзырд цавæр ныхасы хай у?
4. Бастдзинады хуыз (æмарæзт, æфтыдад). 

Домгæвазыгджын хъуыдыйад æвзарыны схемæ
1. Сæйраг æмæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ бацамонын.
2. Уæлæмхæст хъуыдыйады хуыз, уымæн йæ хицæндзинæдтæ. 3. Равзарын 

сæйраг æмæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ (хуымæтæг 
хъуыдыйады хуызæн).
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Цыбыргонд нæмттæ

А.
А. Æ.
А. В.
А. Г.
А. И.
Анах.
А. с.
А. Т.
Æмб.
Æ. Æ.
Æ. И.
Æрн.

Æ. Ц.
Б. А.
Бер. А.
Б. Б.
Б. Г.
Б. Е.
Б. М.
Б. Н.
Булкъ. М.
Б. С.
Б. Т.
Бедж. Ч.
Г.
Гайд.
Г. А.
Гуыц. А.
Гуырдз. Б.
Г. Б.
Г. В.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Аргъау
Агънаты Æхсар
Абайты Васо
Агънаты Гæстæн
Айларты Измаил
Анахарсис
Адæмон сфæлдыстад
Алексей Толстой
Æмбисонд
Æгъуызарты Æхсарбег
Æгъуызаты Иуане
Æрнигон Илас 
(Тогуызты Газакк)
Æмбалты Цоцко
Бердиаты Ахмæт
Берозты Аслæнбег
Боциты Барон
Бестауты Гиуæрги
Брытъиаты Елбыздыхъо
Баситы Мысост
Багаты Никъала
Булкъаты Михал
Бирæгъты Сафар
Бесаты Тазе
Беджызаты Чермен
Гафез (Гаглойты Федыр)
Гайдар Аркадий
Гулуты Андрей
Гуыцмæзты Алеш
Гуырдзыбегты Блашка
Гусалты Барис
Гаглойты Владимир 

Г. Р. 
Г. С. 
Г. Т.
Г. Ц.
Г. Ю.
Д.
Д. Д.
Дарч. Д.
Дарч. М.
Д. Х.
Дж. Г.
Дж. Д.
Дж. Н.
Дж. Ш.
Дз. К.
Дз. М.
Дз. Т.
Епх. Т.
Ж. Дюм.
И. Æ.
И. æмб. х.

И. т.
Кол. А.
К. А.
К. Б.
К. И.
К. М.
К. Х.
Къ. А.
Къ.
Къ. С.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Гаглойты Рутен 
Гæдиаты Секъа
Гуыриаты Тамерлан
Гæдиаты Цомахъ
Гаглойты Юри
Дауырæ 
Джиоты Дауыт
Дарчиты Дауыт
Дарчиты Мурат
Дауыраты Харитон
Джимиты Георги
Джиоты Дауыт
Джусойты Нафи
Джыккайты Шамил
Дзесты Куыдзæг
Дзасохты Музафер
Дзаттиаты Тотырбег
Епхиты Тæтæри
Жорж Дюмезиль
Илас Æрнигон
Ирон æмбисæндты
                   хрестомати
Ирон таурæгътæ
Колыты Аксо
Коцойты Арсен
Калоты Барис
Козаты Исидор
Кочысаты Мухарбег
Калоты Хазби
Къубалты Алыксандр
Хетæгкаты Къоста
 Къæбысты Сергей
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Дауырæ 
Джиоты Дауыт
Дарчиты Дауыт
Дарчиты Мурат
Дауыраты Харитон
Джимиты Георги
Джиоты Дауыт
Джусойты Нафи
Джыккайты Шамил
Дзесты Куыдзæг
Дзасохты Музафер
Дзаттиаты Тотырбег
Епхиты Тæтæри
Жорж Дюмезиль
Илас Æрнигон
Ирон æмбисæндты
                   хрестомати
Ирон таурæгътæ
Колыты Аксо
Коцойты Арсен
Калоты Барис
Козаты Исидор
Кочысаты Мухарбег
Калоты Хазби
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Къосирати Сæрмæт
Лев Толстой 
Мамсыраты Бексолтан 
Малиты Васо 
Максим Горький
Мамсыраты Дæбе
Мæрзойты Сергей
Мамсыраты Темырболат
Мурасты Эльбрус
Николай Добролюбов
Нарты кадджытæ
Нигер (Дзанайты Иван)
Плиты Грис
Плиты Харитон
Газет «Рæстдзинад»
Санаты Сем
Сечъынаты Ладемыр
Саулохты Мухтар
Сланты Къоста 
Таурæгъ
Токаты Асæх 
Тугъанты Батырбег
Туаты Дауыт
Тахъазты Харум
Тлатты Хох
Фæрниаты Къоста
«Фидиуæг»
Хостыхъоты Зинæ
Хæблиаты Сафар
Хаджеты Таймураз
Хъайтыхъты Азæмæт
Хъодзаты Æхсар
Хъесаты Валодя

Хъ. Д.
Хъ. И.
Хъ. М.
Хъаз. М.
Хъ. С.
Хъ. Ю.
Ц. А.
Ц. Г.
Цæг. М.
Цыр. М.
Цгъ. Х.
Ш.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Хъороты Дауыт
Хъаныхъуаты Инал
Хъамбердиаты Мысост
Хъазиты Мелитон
Хъулаты Созырыхъо
Хъарадзауты Юри
Цæрукъаты Алыксандр
Цæгæраты Гиго
Цæгæраты Максим
Цырыхаты Михал
Цгъойты Хазби
Шекспир
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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.
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13-æм урок.
14-æм урок.
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5-8-æм кълæсты рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.................
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Дзырдбаст..................................................................................................
Хуымæтæг хъуыдыйад (фæлхат кæнын)................................................
Хъуыдыйæдтæ сидæнтæ æмæ бавæргæ дзырдтимæ (фæлхат кæнын).
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ (фæлхат кæнын)................................
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Вазыгджын хъуыдыйæдты арæзт............................................................
Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад..............................................................
Бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад..............................................................
Домгæвазыгджын хъуыдыйад. 
Сæйраг æмæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ..................................................
Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ домгæвазыгджын хъуыдыйады.......
Уæлæмхæст хъуыдыйады бынат.
Æрхæцæн нысæнттæ домгæвазыгджын хъуыдыйады..........................
Уæлæмхæст хъуыдыйады хуызтæ...........................................................
Æмбарынгæнæн уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.........................................
Бæрæггæнæны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ............................................
Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый..........................................................
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ фадатон уæлæмхæст хæйттимæ.
Бынаты уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ........................................................
Афоны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.........................................................
Архайды хуызы уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ..........................................
Æфсоны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.......................................................
Нысаны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.......................................................
Бадзырдон уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ...................................................
Ныхмæвæрды уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.............................................
Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый..........................................................
Домгæвазыгджын хъуыдыйæдты хуызтæ фæлхат кæнын..................
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30-æм урок.
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      уроктæ.
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«СЕМ»
издательско-книготорговая компания

Первый и единственный официальный представитель издательств 
«Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф» – главных производителей учебной 
литературы.

Предлагает оптовикам и образовательным учреждениям:
- гибкую систему скидок;
- крупный и мелкий опт со склада компании;
- экспресс-доставку продукции по адресу заказчика;
- внимательное отношение к каждому.
 Организует совместно с Министерством образования и науки РСО-А и Северо-

Осетинским государственным пединститутом:
- предметные семинары-диалоги для встречи учителей школ Осетии с авторами 

учебников, методистами, представителями федеральных издательств;
- ярмарки-распродажи для учителей, школьников и родителей.
Формирует систему делового сотрудничества авторов, издателей, учителей и методистов, 

специалистов Минобразования, родителей:
- для освоения новых линий учебников, отвечающих требованиям государственных 

образовательных стандартов;
- для успешной подготовки молодых учительских кадров в условиях 

вариативности образовательного процесса.
«СЕМ» – это прочный сплав молодости и опыта;
- это слово, означающее в индоевропейских языках "смысл", "значение", "идея";
- это имя великого осетинского мудреца, давно ставшее нарицательным.
Мы любим книгу, верим в ее притягательную интеллектуальную мощь, строим 

выверенную систему включения новых учебников в образовательный процесс.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


