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1–3. Таму æмæ Алинæ  
 Таму и Алина

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мæлдзыг хуыссы сыфы бын.
Куыдз лæууы гæдыйы фæстæ.
Уыг бады тутийы раз.
Уызын цæры мысты цур.

2. Познакомься с новыми друзьями – Таму и Алиной. 
   Послушай, что они рассказывают себе. Прочитай.

Мæ ном хуыйны Таму. 
Мæ мыггаг у Абайтæй. 
Цæуы мыл аст азы. 
Æз цæрын Дзæуджыхъæуы. 
Ахуыр кæнын æртыккæгæм къласы, 
æртыккæгæм скъолайы. Æз хорз дзурын иронау.

Мæ ном у Алинæ. 
Мæ мыггаг у Абайтæй. 
Таму у ме ’фсымæр. 
Æз цæрын Дзæуджыхъæуы. 
Цæуы мыл фондз азы. 
Скъоламæ нæма цæуын. 
Мæн фæнды иронау хорз дзурын, кæсын æмæ 
фыссын сахуыр кæнын.

3. Равзар раст вариант 2 фæлтæрæнмæ гæсгæ.
     Выбери правильный вариант по заданию 2.

     Азæмæт.
Лæппу хуыйны  Таму.
     Сослан.

мыггаг – 
фамилия
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    Æрыдоны.
Таму цæры   Беслæны.
   Дзæуджыхъæуы.

   аст азы.
Тамуйыл цæуы   æхсæз азы.
   фондз азы.

   æртыккæгæм къласы.
Уый ахуыр кæны  дыккæгæм къласы.
   фыццæгæм къласы.

    хорз нæ дзуры.
Таму иронау   æвзæр дзуры.
   хорз дзуры.

4. На основе правильных ответов теста расскажи, что ты 
узнал о Таму.

5. Кто хочет выступить в роли Таму и рассказать от его 
имени о нём?

6. А кто расскажет об Алине от её имени?

7. А теперь ты расскажи о себе.

8. Как спросить о возрасте? Узнай у своих друзей, по 
сколько им лет.

Цал азы дыл цæуы?

Цæуы мыл … азы. Мæныл цæуы … азы.
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9. Сослан зæгъы: «Мæныл цæуы æхсæз азы».
    Цы дзурынц иннæ сывæллæттæ?

10. Учимся задавать вопросы товарищу.

Дæ ном цы хуыйны?

Дæ мыггаг кæмæй у?

Цал азы дыл цæуы?

Скъоламæ цæуыс?

Кæм цæрыс?

Иронау дзурын зоныс?

Кæцы къласы ахуыр кæныс?

Сослан

Линæ Миланæ

Давид

Мæныл цæуы 
æхсæз азы.

5

6

7
8

иннæ – другой
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!

!

11. Как попрощаться? Какие слова говорят при 
     расставании?

12. Ответь на вопросы, а затем побеседуй с другом.

Дæ ном цы хуыйны? – Мæ ном хуыйны ...
Дæ мыггаг кæмæй у? – Мæ мыггаг у …
Цал азы дыл цæуы? – Мæныл цæуы …
Кæм цæрыс? – Æз цæрын …
Скъоламæ цæуыс? – О, æз цæуын …
Иронау дзурын хорз зоныс? – Нæ, æз иронау …
Фæнды дæ иронау дзурын базонын? – О, …
Фæнды дæ иронау кæсын базонын? – О, …
Фæнды дæ иронау фыссын базонын? – О, …

13. Зондджын Уыг нын амоны.
      Мудрая Сова учит нас.

Дзæуджыхъæу
ном
мыггаг
мыст
гæды

чи?
(кто?)

цы?
(что?)

Таму
Алинæ
лæппу
чызг
фыд
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15. Выбери подходящие слова из сундука. Прочитай.

Мæ  …  хуыйны Таму.

Мæ  …  кусы скъолайы.

Нæ  …  у стыр æмæ рæсугъд.

Мæ  …  Алинæ скъоламæ нæма цæуы.

(цы?)

(чи?)

(цы?)

(чи?)

16. Зондджын Уыг нын амоны.

17. Вспомни, какие слова пишутся с заглавной 
        буквы.

1. Алан, Артур, Нинæ, Томæ.
2. Кучитæ, Хъаратæ, Гуыриатæ.
3. Дигора, Алагир, Црау, Мæздæг.

Первое слово в предложении 
пишется с заглавной буквы.

скъоладзау

сывæллон ахуыргæнæг

лæг фыс

Беслæн

уисхъæд дада нана къул

бирæгъ

14. Скажи, какие слова отвечают на вопрос  чи?  , 
      а какие – на вопрос  цы?
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Таму лæппуйы у ном

азы цæуы авд Тамуйыл

ахуыр уый къласы дыккагæгæм кæны

19. Ис ахæм хуызтæ:

сырх – красный
сау – чёрный
урс – белый
морæ – коричневый
бур – жёлтый

цъæх – синий
фæныкхуыз – серый
æрвхуыз – голубой
кæрдæгхуыз – зелёный

цъæх – синий, серый,
   голубой, зелёный

4–6. Зæрин фæззæг 
         Золотая осень

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Къæвда уары æмæ уары.
Уары:
Хъæдæн – зокъотæ,
Быдырæн – бæркад.

къæвда уары – дождь идёт
уарын – раздавать; идти 
        (об осадках)

18. Сараз дзырдты къордтæй хъуыдыйæдтæ.
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2. Знон цы æрцыдис?

абон, ныр
     (сегодня, сейчас) 

Мыст хуынкъæй кæсы.
Мышка выглядывает из норки.

знон, раздæр
     (вчера, раньше)

Мыст знон хуынкъæй кастис.
Мышка вчера выглядывала 
из норки.

Нана кæсы сериалмæ.
Бабушка смотрит сериал.

Нана знон дæр кастис 
сериалмæ.
Бабушка и вчера смотрела 
сериал.

Дианæ бады æмæ чиныджы 
кæсы.
Диана сидит и 
читает книгу.

Знон та Дианæ бадтис æмæ 
хъазыдис.
А вчера Диана сидела и 
играла.
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3. Бахъуыды кæн. Запомни.

Хæхты рæгътæ сты бæрзонд. Гребни гор высокие.

Мæ нана рудзынгæй ракастис. Из окна выглянула моя бабушка.

Ис нæм рагон бур куырæт. У нас есть старинный жёлтый 
бешмет.

Мæ мадыл ис рæсугъд 
раздарæн.

На моей маме красивый
фартук.

Уаты астæу лæууы стъол. Посередине комнаты стоит стол.

Лæгтæ хосæй амайынц 
мæкъуылтæ.

Мужчины складывают сено в 
копны (стога).

Бæлццон хæдзарæй рараст.  Путник вышел из дому и 
отправился в путь.

рагъ (рæгътæ) – гребень, гряда; спина

ракæсын – выглянуть

куырæт – бешмет

раздарæн – фартук, передник

астæу – талия; середина

мæкъуыл – копна, стог

рараст уæвын – выйти, отправиться в путь
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4. Азарæм иумæ!

      Фæззæг

Уалæ рагъæй
Хъæумæ ракаст,
Хъæумæ рараст
Буркуырæтджын.
Бур раздарæн –
Й’ астæуыл.
Раздарæнæй
Хурмæ худынц
Бур кæрдотæ,
Бур фæткъуытæ,
Карст уыгæрдæн,
Бур мæкъуыл.
	 									Чеджемты	Геор

5. Ответь одним словом.

Кæцæй ракаст фæззæг?
Кæдæм рараст фæззæг?

6. Цавæр предметтæ сты æмдзæвгæйы бур хуыз?

7. Цы нæм худы буркуырæтджыны раздарæнæй? 
    Ссар æмæ бакæс дзуапп.

кæцæй – откуда
кæдæм – куда
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8. Зарæг бахъуыды кодтай? Дæхи бафæлвар.

  Фæззæг

Уæлæ ______________
хъæумæ ____________,
_____________   рараст
Буркуырæтджын.
Бур _______________ –
Й’ астæуыл.
Раздарæнæй
хурмæ ______________
бур ________________,
___________ фæткъуытæ,
Карст _______________
______________ мæкъуыл.

кæй?
(чей? чья? чьё?)

-ы; -йы

9. Зондджын Уыг нын амоны.

10. Вставь окончания и прочитай словосочетания.
      Составь с ними предложения.

мæ хо       хъазæн;    нæ мад    къаба;
йæ  фыд      ном;       дæ нана       раздарæн.

– Кæй чиныг дæм ис? 
– Ме ’фсымæры чиныг.

– Кæй худ? 
– Буратинойы худ.

Тамуйы мад – мать Таму
Мады хо – тётя; сестра матери
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7–9. Боныхъæд фæззæджы
                                 Погода осенью

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мæнæ ай кæй раздарæн у? – Уый у мæ мады раздарæн.
Кæй æфсымæр хъазыдис демæ? – Ме ’мбалы æфсымæр.
Кæй зарæг зарыдис Алан? – Дзуццаты Сосланы зарæг.
Кæй сывæллон лæууыдис кæрты? – Нæ сыхаджы сывæллон.
Афтæ хорз кæй фырт кафыдис? – Чермены фырт.

2. Бахъуыды кæн.

Ралæууыдис фæззæг. 
Фæуазал ис.

Наступила осень. 
Похолодало.

Фæззæджы боныхъæд цавæр 
вæййы?

Какая погода бывает осенью?

Фæззæджы хур тынг нал 
фæтавы.

Осенью солнце не сильно 
греет.

Фæззæджы бæлæсты 
сыфтæ вæййынц хъулон.

Осенью листья на деревьях 
бывают пёстрыми.

Ралæууыдис фæззæг. – Наступила осень.

боныхъæд – погода вæййын – бывать

тавын – греть

хъулон – пёстрыйсыф – лист
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арæх – часто дымын – дуть

уазал – холодный хъарм – тёплый, тепло

Зæгъут, боныхъæд цавæр у 
фæззæджы.

Ларисæ
Фæуазал вæййы.

Арæх дымы дымгæ, æмæ 
сыфтæ зæхмæ хауынц.

Часто дует ветер, и листья 
падают на землю.

Бон вæййы хъарм, æхсæв та – 
уазал.

Днём бывает тепло, а ночью – 
холодно.

3. Байхъус æмæ бакæс, фæззæджы боныхъæд цавæр 
вæййы, уый.

Æхсар

Дымгæ дымы. Сыфтæ 
зæхмæ хауынц.

Аминæ

Хур тынг нæ тавы.

Арæх уары къæвда.

Аннæ

Сослан

Бæлæсты сыфтæ сты хъулон.
Томæ

Арв у тар.

Хъазыбег

Бон вæййы хъарм, 
æхсæв та – уазал.
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4. Бакæсут сабиты ныхæстæ рольтæм гæсгæ.

5. Равзар раст вариант текстмæ гæсгæ.

Хур

Арв у

Сыфтæ сты

Къæвда

Дымгæ

урс.
хъулон.
арæх уары.
нæ уары.
дымы.
нæ дымы.

тавы.
нæ тавы.
сырх.
тар.

6. Фæззæджы фæуазал вæййы. Нывтæм гæсгæ
     лæвæрд дзырдтимæ сараз хъуыдыйæдтæ.

Арæх уары    . Дымгæ    .

у тар.   тынг нæ тавы.

не сты    . Уыдон сты       .
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7. Азарæм иумæ!

         Уыг
Фæззæг ралæууыд йæ рады,
Уазал мигъ цæгаты бады.
Тар хъæд афтидæй лæууы,
Сау бæласыл уыг кæуы.

Ма ку, ма ку,
Уыг, æнкъардæй.
Уалдзæг та фæзындзæн дардæй.

             Чеджемты	Геор

8. Зондджын Уыг нын амоны.

рад – очередь, порядок
цæгат – север
афтид – пустой
æнкъард – печально

скъолайы – в школе;
хæдзары – дома, в доме

кæм?
Мах ахуыр кæнæм скъолайы.
Мы учимся в школе.

хызыны – в портфеле;
пеналы – в пенале

цæм?
Ис мæ хызыны «Абетæ».
Есть букварь в моём портфеле.

кæм?
(где?)

-ы; -йы

цæм?
(в чём?)
-ы; -йы

9. Прочитай. Придумай предложения со словами 
  		чыргъæды,	вазæйы.
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Дидинджытæ сты (цæм?) 
вазæйы.

Фæткъуытæ сты (цæм?) 
чыргъæды.

10. Вставь окончания и прочитай предложения.

1. Мах арæх вæййæм (кæм?) театр      .
2. (Кæм?) Сыф       бын хуыссы мæлдзыг.
3. Æз цæрын (кæм?) Дзæуджыхъæу     .
4. Сосланы бинонтæ цæрынц (кæм?) Дигора      .
5. (Цæм?) Чыргъæд       ис рæгъæд фæткъуытæ.
6. Ручкæ æмæ кърандас æвæрд сты (цæм?) пенал      .
7. Дидинджытæ сты (цæм?) вазæ     .

10–12. Анымайæм-ма иумæ! 
            Посчитаем-ка вместе!

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мах нымайын зонæм:
иу, дыууæ, æртæ, цыппар, фондз.
Иннæ къухыл дæр нымайæм:
æхсæз, авд, аст, фараст, дæс.
Дыууæ къухыл –
Дæс æнгуылдзы.

æнгуылдз – палец

ахуыры дзаумæттæ – школьные принадлежности
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2. Цавæр ахуыры дзаумæттæ ис Тамумæ æмæ
     цалгæйттæ (по сколько) сты? Ранымайæм-ма сæ.

иу боныг

дыууæ пеналы

æртæ фыстхалæны

цыппар растхахгæнæны

фондз альбомы

æхсæз ручкæйы

авд фломастеры

аст кърандасы

фараст чиныджы

дæс тетрады
Тамумæ ис иу боныг, 
дыууæ пеналы, … 

3. Азарæм иумæ!

                  Мæ хызын

У мæ хорз хызын хæзнадон:
Ис дзы кърандæстæ, тетрад,
Ис дзы чиныг – царды суадон, –
Хорз у чиныгимæ цард!

																									Айларты	Чермен

4. Радзур де ’мбалæн, цавæр ахуыргæнæн 
     дзауматæ дæм ис æмæ цалгæйттæ сты, уый.

хæзнадон – сокровищница
суадон – родник, источник
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Томæйы хызыны ис кърандас, … , … , … , … .
Томæ хæдзары ферох кодта … .

6. Бакæс æмæ зæгъ.

Уыг, уынг, уат, дыууæ, уалдзæг, уазал, лæууын, æрлæууын, 
уарзын. 

7. Цал сыфы хауы зæхмæ? Банымай сæ!

Зæхмæ хауынц сыфтæ: иу, дыууæ, …

 8. Алы нывы дæр банымай сыфтæ.

5. Тома идёт в школу. Что она забыла дома?

тетрад фыстхалæн

кърандас боныг

чингуытæ

ахорæнтæ

ручкæ

иуæндæс – 11
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9. Байхъус, бакæс текст æмæ зæгъ:

Сабитæ цал сты?
Хицæй æппæлын хорз у æви нæу?

дыууадæс – 12

æртындæс – 13

цыппæрдæс – 14

фынддæс – 15

æхсæрдæс – 16

æвддæс – 17

æстдæс – 18

нудæс – 19

дыууын (ссæдз) – 20
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10. Афтæ чи загъта?

Томæ
Батрадз
Томæ
Хъазыбег
Агуындæ
Оля

«Мæнмæ ис иуæндæс 
гыццыл машинæйы».
«Мæнмæ ис дыууадæс 
хъазæн хæдтæхæджы».
«Мæнмæ ис фынддæс 
хъазæн чындзы».

алчи – каждый
мæнмæ – у меня
æппæлын – хвастать, хвалить
фылдæр – больше

алыхуызон – разный
хъазæн чындз – кукла
фыдынд – некрасивый
хæдтæхæг – самолёт

11. Ды дæр радзур, цавæр хъазæнтæ дæм ис
       æмæ цалгæйттæ, уый.

12. Зондджын Уыг нын амоны.

кæмæн?
(кому? для кого?)

-æн; -йæн

цæмæн?
(чему? для чего?)

-æн; -йæн

Аланæн – Алану, для Алана
Оляйæн – Оле, для Оли

бандонæн – стулу, для стула
партæйæн – парте, для парты

Сабиты ныхас

Сабитæ къласы бадынц æмæ дзы алчи йæхицæй æппæлы, 
мæнмæ фылдæр хъазæнтæ ис, зæгъгæ.

Батрадз дзуры: 
– Мæнмæ ис иуæндæс гыццыл машинæйы. 
– Мæнмæ та ис дыууадæс хъазæн хæдтæхæджы, – зæгъы 

Хъазыбег.
– Æмæ цы? Мæнмæ та ис фынддæс алыхуызон хъазæн чындзы: 

рæсугъдтæ æмæ фыдындтæ, бур æмæ сау дзыккутимæ, – дзуры 
сæм Агуындæ.
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балæвар кодтой – подарили 
бахуыдтой – сшили

Кæмæн?
Рувас Алисæ лæвар кæны 
Буратинойæн дидинджытæ.
Лиса Алиса дарит 
Буратино цветы.

Цæмæн?
Стъолæн скодтой ног къах.

Для стола сделали новую 
ножку.

13. Прочитай предложения с правильными окончаниями.

1. Ахуыргæнæг (кæмæн?) лæппу      радта чиныг.
2. Фæззæджы (цæмæн?) бæлас       йæ сыфтæ вæййынц хъулон.
3. Гыццыл (кæмæн?) чызг       йæ мад балхæдта къафеттæ.
4. (Кæмæн?) Нæ фыд       балæвар кодтой сахат.
5. (Кæмæн?) Зæлинæ       бахуыдтой ног къаба.

13–15. Радзур, алы бон дæр цы куыстытæ фæкæныс  
    Расскажи, что ты делаешь каждый день

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Ша-ша-ша,
Ша-ша-ша,
Шартæ балхæдта
Саса.

Дæуæн, Æхсар,
Дæттын сырх шар,
Дæуæн, Сафар,
Дæттын цъæх шар.
  Астемыраты	Изет
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3. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Таму зæгъы: «Æз нæ цæхæрадоны æрæмбырд кодтон:

цыппар 
джитърийы 

иу 
нартхор

дыууæ 
насы 

æртæ 
цæхæрайы

джитъри

пъамидор

уырыдзы

нуры

хъæдындз

къабуска

цæхæра

цывзы

2. Соедини рисунок со словом.

аст
цывзыйы

фондз 
пъамидоры

фараст
нурыйы

æхсæз
уырыдзыйы

дæс
булчъы

авд
картофы
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4. Саса раздаёт шары и говорит:

– Дæуæн, Сослан, дæттын иуæндæс шары.

дыууын

фынддæсиуæндæс дыууадæс æртындæс цыппæрдæс

æхсæрдæс æвддæс æстдæс нудæс

5. Кто из вас сыграет роль Саса и раздаст шары детям?

6. Байхъус, бакæс дзырдтæ æмæ сын сæ нысаниуджытæ 
(значения) дæ зæрдыл æрлæууын кæн. 

кæнын – делать
кæсын – смотреть, читать
хъазын – играть
хъусын – слушать
æхсын – мыть, стирать
мæрзын – подметать
цымын – пить (чай)

7. Зондджын Уыг нын амоны.
                 кæсын                     фæкæсын
 фæ+          кæнын                     фæкæнын
           хъазын                     фæхъазын
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8. Спросите друг друга, делаете ли вы каждый день то, 
что изображено на рисунках. 
    Дайте полные ответы.

Хуызæг (образец):

– Алы бон дæр фæкæсыс телевизормæ?
– О, алы бон дæр фæкæсын телевизормæ. / Нæ, алы бон дæр нæ 

фæкæсын телевизормæ.

          телевизормæ кæсын                       хæдзармæ куыст кæнын    

  зарджытæм хъусын             тæбæгътæ æхсын              пъолтæ мæрзын

                   чиныджы кæсын                           пуртийæ хъазын
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9. Зондджын Уыг нын амоны.

кæмæй?
(от кого? кем?)

-æй; -йæ

цæмæй?
(от чего? чем?)

-æй; -йæ

кæцæй?
(откуда?)
-æй; -йæ

хæдзарæй – 
от дома; 
къулæй – 
от стены

къласæй – 
из класса;
Хæзныдонæй – 
из Хазнидона

мæ мадæй – 
от моей мамы;
Алинæйæ – 
от Алины

Мæдинæ райста 
йе ’мбалæй шартæ.
Мадина взяла у 
своей подруги шары.

Бæппу фыссы 
ручкæйæ.
Баппу пишет 
ручкой.

Бабæ-яга йæ 
хæдзарæй кæсы.
Баба-яга выглядывает 
из своей избушки.

10. Прочитай предложения с правильными 
      окончаниями.

1. Фатимæ фыссы ручкæ       .
2. Тамерлан у Хæзныдон       , Риммæ та – Црау       .
3. Бæлас        хъуысы булæмæргъы зарын.
4. Руслан знон æрцыдис Мæскуы       .
5. Хæдзар        скъоламæ Таму цæуы фондз минуты.
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       нана       пъол       мæрзы         алы бон        дæр        цъылынæй

       æфсымæр           мæ        гыццыл         пуртийæ          хъазы

                  фæткъуытæй          мамæ         вареннæ        фыцы

16–18. Чи цы ми кæны?  
           Кто что делает?

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Лæппу бады.    Чызг кафы.
Фыд хуыссы.    Сывæллон хъазы.
Мад хæринаг кæны.   Нана кæны цъында.

2. Прочитай слова по слогам. Сколько слов 
     в каждом слове?

Тоны, кæны, тæхы, аразы, хæдтæхæг, сывæллæттæ.

3. Байхъус, бакæс дзырдтæ æмæ сын сæ нысаниуджытæ 
    дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

ахуыр кæнын – учить
дзæбæх кæнын – лечить
фыссын – писать
фыцын – варить, печь
аразын – строить
машинæ тæрын – водить машину
ныв кæнын – рисовать

11. Дзырдты къордтæй сараз хъуыдыйæдтæ 
     æмæ сæ бакæс.



29

4. Прочитай предложения. 

Мæнæ ахуыргæнæг. Ахуыргæнæг ахуыр …   сывæллæтты.
Мæнæ дохтыр. Дохтыр дзæбæх …  рынчынты.
Мæнæ шофыр. Шофыр машинæ … .
Мæнæ фыссæг. Фыссæг чингуытæ … .
Мæнæ хæринаггæнæг. Хæринаггæнæг хæринаг … .
Мæнæ аразæг. Аразæг хæдзæрттæ … .

5. Побеседуй с товарищем по парте.

Хуызæг:

– Цы ми кæны ахуыргæнæг?
– Ахуыр кæны сывæллæтты.

Цы ми кæны                     ?

Цы ми кæны               ?
Цы ми кæны                    ?

Цы ми кæны       ?

Цавæр дæсныйад ис дæ фыдмæ? – 
Кто по профессии твой отец?

6. Побеседуйте друг с другом о профессиях 
     членов вашей семьи. Используйте реплики:

– Цавæр дæсныйад ис дæ мадмæ?
– Мæ мад у … .
– Цы ми кæны … ? 
– … , дæ мадмæ та цавæр дæсныйад ис?

7. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Бузныг. Стыр бузныг.
Табуафси. Дæ хорзæхæй.
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Викæ, дæ хорзæхæй, æри-ма 
мын мæ ручкæ!

Табуафси, мæнæ дын мæ 
ручкæ!

________________________ !

9. Составьте подобные диалоги. 
    Употребите реплики: 

– Æрбахæсс-ма мын … 
– Ахæсс-ма ацы …

10. Зондджын Уыг нын амоны.

кæмæ?
(у кого? к кому?)

-мæ

цæмæ?
(к чему?)

-мæ

кæдæм?
(куда?)

-мæ

Алинæмæ ис алыхуызон 
дидинджытæ.
У Алины есть разные цветы.

куыстмæ – 
на работу

дуармæ – 
к двери

Сывæллæттæ цæуынц 
скъоламæ.
Дети идут в школу.

Алинæмæ – 
у Алины, к Алине

Бахатыр кæн. Бахатыр кæн, дæ хорзæхæй. Бахатыр кæнут, 
уæ хорзæхæй.
Хæрзбон! Фæндараст!
Бæрæгбоны хорзæх дæ уæд! Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд!

8. Что должен сказать Марат?
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11. Прочитай предложения с правильными 
       окончаниями.

1. Ахуыргæнæг дзуры (кæмæ?) лæппу     .
2. (Кæмæ?) Руслан      ис куыдз.
3. (Цæмæ?) Ныв       гæсгæ радзырд æрхъуыды кæн.
4. Фатимæ цæуы (кæдæм?) йе ’мбал     .

19–21. Тамуйы боны фæтк райсомæй сихормæ
                  Режим дня Таму с утра до обеда

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Зонын, зымæг, аз, зæронд, зарын, зулкъ, зæхх, зæрватыкк.

2. Какой слог ударный? Прочитай правильно.

Кусын, зонын, бадын, лæппу, фæндаг, сахат, дæндаг.

3. Байхъус, бакæс дзырдтæ æмæ сын сæ 
     нысаниуджытæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

хуыссæнæй фестын – встать с кровати
хи æхсын – умываться
дæндæгтæ æхсын – чистить зубы
аходæн хæрын – завтракать
скъоламæ цæуын – идти в школу
скъолайы ахуыр кæнын – учиться в школе
авд сахатыл – в семь часов
фараст сахатмæ – к девяти часам, до девяти часов

4. Нывтæм æркæс æмæ зæгъ, кæд цы ми кæны Таму.

Хуызæг:   Авд сахатыл Таму йæ хуыссæнæй фесты.

сихор – обеденное время
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5. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ, дæуæн дæр  
      алцæмæн дæр бæлвырд рæстæг ис æви нæй.

Тамуйæн алцæмæн дæр бæлвырд рæстæг ис

Тамуйыл цæуы аст азы. У скъоладзау. Таму хорз ахуыр 
кæны, уымæн æмæ йын алы куыстæн дæр ис бæлвырд рæстæг. 
Авд сахатыл фесты йæ хуыссæнæй. Авд сахаты æмæ фынддæс 
минутыл ныхсы йæ цæсгом æмæ йæ дæндæгтæ. Аходæн бахæры 
аст сахатыл. Фараст сахатмæ ацæуы скъоламæ æмæ дзы фæвæййы 
æртындæс сахатмæ.

бæлвырд – определённый, точный
алцæмæн дæр – для всего, всему

6. Равзар раст вариант текстмæ гæсгæ.

Таму авд сахатыл

Аст сахатыл 

Фараст сахатмæ

Скъолайы вæййы

бахæры.
йæ хуыссæнæй фесты.
аходæн бахæры.
сихор бахæры.
ацæуы дуканимæ.
ацæуы скъоламæ.
æртындæс сахатмæ.
иуæндæс сахатмæ.

13:008:00 9:00

7:00 7:15 8:00
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7. Спросите друг друга, когда и что делает Таму.

Цал сахатмæ фæвæййы скъолайы?

      Цал сахатыл фесты Таму йæ хуыссæнæй?

Аходæн цал сахатыл бахæры?

Цал сахатмæ цæуы скъоламæ?

Цал сахатыл? – В котором часу?

8. Спросите друг друга, когда и что вы делаете.

Цал сахатыл фестыс дæ хуыссæнæй?
Цал сахатыл æрбацæуыс скъолайæ?
Аходæн цал сахатыл бахæрыс? 

9. Расскажи о своём режиме дня с утра до обеда. Начни 
так: «Мæ боны фæтк у ахæм. Авд сахатыл мæ хуыссæнæй 
фестын…»

10. Зондджын Уыг нын амоны.

кæуыл?
(на ком? о ком?)

-ыл; -йыл

цæуыл?
(на чём? о чём?)

-ыл; -йыл

дохтырыл – на докторе,
       о докторе
Лæгыл ис сырх хæдон.
На мужчине – красная 
рубашка.

Маймули бады дурыл.
Обезьяна сидит на 
камне.

стъолыл – на столе,  
     о столе
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11. Рассмотри рисунок, прочитай и 
        вспомни, как называется сказка.

Зæххыл лæууы хæрæг.
Хæрæгыл бады куыдз.
Куыдзыл бады гæды.
Гæдыйыл лæууы уасæг.

12. Прочитай предложения с правильными 
      окончаниями.

1. (Кæуыл?) Нæ дохтыр       ис урс халат.
2. (Кæуыл?) Лæппу       ис сырх хæдон.
3. (Цæуыл?) Бæлас       æнкъардæй бады уыг.
4. Абон нæ урочы дзурæм (цæуыл?) фæззæг      .
5. (Цæуыл?) Пъол       ис рæсугъд гауыз.

22–23. Фæлхат кæнæм
24. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.
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II четверть
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25–27. Тамуйы боны фæтк сихорæй изæрмæ 
       Режим дня Таму с обеда до вечера

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ. 

Хъæдындз, хъæд, хърихъупп, хъус, хъусын, хъазын, хъазæнтæ, 
хъазæн чындз, хъæдхой, хъæлæрдзы, хъаз.

2. Байхъус, бакæс дзырдтæ æмæ сын сæ
     нысаниуджытæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

сихор хæрын – обедать
кæрты хъазын – играть во дворе
уроктæ кæнын – делать уроки
æххуыс кæнын – помогать
æхсæвæр хæрын – ужинать
фынæй кæнын – спать
уый фæстæ – после этого
сихоры фæстæ – после обеда
фæстæдæр – позже

3. Нывтæм æркæс æмæ зæгъ, кæд цы ми кæны Таму.

Хуызæг:

Цыппæрдæс сахатыл Таму сихор бахæры.

14:00 15:00 16:00
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18:00 19:00 21:00

4. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ, цавæр лæппу у Таму.

Тамуйы боны фæтк сихорæй изæрмæ

Цыппæрдæс сахатыл Таму æрбацæуы скъолайæ, йæ дзаумæттæ 
раласы, сихор бахæры. Сихоры фæстæ фæхъазы йе ’мбæлттимæ. 
Хæдзармæ æрбацæуы æхсæрдæс сахатыл æмæ йæ уроктæ скæны.

Таму куыстуарзаг лæппу у æмæ феххуыс кæны йæ мадæн. Изæры 
æстдæс сахатыл ацæуы дуканимæ, балхæны дзул, æхсыр, сæкæр. 

Фæстæдæр, нудæс сахатыл, æхсæвæр бахæры, дыууын иу сахатыл 
та хуысгæ скæны.

Алцæмæн дæр Тамуйæн ис бæлвырд рæстæг.

5. Равзар раст вариант текстмæ гæсгæ.

куыстуарзаг – трудолюбивый            æлхæнын – покупать

Таму æрбацæуы хæдзармæ

Фæхъазы йе ’мбæлттимæ

Таму йæ мадæн

Æхсæвæр бахæры

Таму хуысгæ скæны

14 сахатыл.
11 сахатыл.
сихоры фæстæ.
аходæны фæстæ.

æххуыс кæны.
не ’ххуыс кæны.

21 сахатыл.
19 сахатыл. 

15 сахатыл.
21 сахатыл.
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6. Спросите друг друга, когда и что вы делаете.

Хуызæг:

– Цы ми фæкæныс цыппæрдæс сахатыл?
– Сихор фæхæрын.

7. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

 Мæ боны фæтк сихорæй изæрмæ

Æз æртындæс сахатыл æрбацæуын … .
Уый фæстæ … бахæрын.
Сихоры фæстæ фæхъазын … .
Кæртæй æрбацæуын … æмæ æхсæрдæс сахатыл мæ … кæнын.
Æз феххуыс кæнын мæ … .
Æз ацæуын … , балхæнын дзул.
Фæстæдæр, нудæс сахатыл, æхсæвæр … .
Дыууын иу … схуыссын.
Алцæмæн дæр мын ис … рæстæг.

8. Радзур дæ боны фæткы тыххæй.

9. Зондджын Уыг нын амоны.

скъолайæ кæртыбæлвырд

сахатыл
сихор

бахæрын

дуканимæуроктæ

мадæн хæдзармæ

кæимæ?
(с кем?)
-имæ

цæимæ?
(с чем?)
-имæ

Сæрмæт ныхас 
кæны Фатимæимæ.
Сармат беседует с 
Фатимой.

Азæмæтимæ – с Азаматом пуртиимæ – с мячом
Чызг чыргъæдимæ 
хъæдмæ фæцæуы.
Девочка с корзиной 
идёт в лес.
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10. Прочитай предложения с правильными окончаниями.

1. Ирбег (кæимæ?) Давид       хъазы æмбæхсынтæй.
2. Зæлинæ (цæимæ?) хызын        бацыдис къласмæ.
3. Нана кæны чъиритæ (цæимæ?) цыхт       .
4. Таму йæ уроктæ кæны (кæимæ?) йæ хо       .
5. Ахуыргæнæг (кæимæ?) сывæллæтт      цæуы паркмæ.

28–30. Абон къуырийы бонтæй кæцы у?  
   Какой сегодня день недели?

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Къух, къах, къус, къаба, къона, къул, къæлæу, къæбæда, 
къуыри, къуырисæр.

2. Байхъус, бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

къуыри – неделя
къуырисæр – понедельник
дыццæг – вторник
æртыццæг – среда

цыппæрæм – четверг
майрæмбон – пятница
сабат – суббота
хуыцаубон – воскресенье

3. Дзерассæ дзуры, къуырийы бонтæй кæцытæ уарзы 
кæнæ нæ уарзы, уыдон æмæ цæмæн.

Æз уарзын къуырисæр. Уымæн æмæ къуырисæры фæцæуын 
музыкалон скъоламæ.

къуырисæр
дыццæг æртыццæг

цыппæрæм
майрæмбон

сабат
хуыцаубон

уымæн æмæ – потому что
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Къуырисæры _ _ _ . Дыццæджы _ _ _ .
Æртыццæджы _ _.

Æз уарзын дыццæг. Уымæн æмæ дыццæджы фæцæуын 
кафджыты къордмæ.
Æз нæ уарзын æртыццæг. Уымæн æмæ мæ фыд æмæ мæ мад 
фæкусынц æнафонмæ (допоздна).
Æз уарзын цыппæрæм. Уымæн æмæ цыппæрæмы фæхъазын 
компьютерыл. 
Æз уарзын майрæмбон. Уымæн æмæ майрæмбоны фæцæуын 
мæ нанамæ.
Æз уарзын сабат. Уымæн æмæ сабаты ме ’мбæлттимæ 
фæцæуæм тезгъо кæнынмæ.
Æз тынг уарзын хуыцаубон. Уымæн æмæ хуыцаубоны нæ 
бинонтæ иууылдæр вæййынц нæ хæдзары.

4. Радзур, къуырийы бонтæй кæцытæ уарзы 
   (нæ уарзы) Дзерассæ æмæ цæмæн.

Хуызæг:

Дзерассæ нæ уарзы æртыццæг, уымæн æмæ йæ мад æмæ йæ 
фыд фæкусынц æнафонмæ.

5. Что и когда делает Дзерасса? Дайте сначала полные, 
    а потом краткие ответы.

Хуызæг:

– Къуырисæры фæсурокты Дзерассæ цы ми фæкæны?
– Къуырисæры фæсурокты Дзерассæ фæкæсы чиныджы.
– Къуырисæры фæсурокты Дзерассæ цы ми фæкæны?
– Чиныджы фæкæсы.
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Цыппæрæмы _ _.

Майрæмбоны _ _. Сабаты _ _ _ . Хуыцаубоны  _ _ _ .

6. Радзур, ды та цы фæкусыс фæсурокты.

7. Зондджын Уыг нын амоны.

кæйау?
(подобно кому?)

-ау; -йау

цæйау?
(подобно чему?)

-ау; йау

чызгау – как девочка;
лæгау – как мужчина

стъалыйау – как звезда;
хурау – как солнце

8. Бакæс æмæ зæгъ.

– Инал кæйау ныв кæны?
– Инал нывгæнæгау ныв кæны.

– Заремæ йæ кукла кæйау дзæбæх кæны? 
– Заремæ дохтырау дзæбæх кæны йæ кукла. 
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9. Прочитай предложения с правильными окончаниями.

1. Лæппу ныв кæны (кæйау?) нывгæнæг      .
2. Чызг хæринаг кæны (кæйау?) йæ мад      .
3. Лæппу кусы (кæйау?) лæг      .
4. Нана цин кæны (кæйау?) сывæллон      .
5. Сывæллон (цæйау?) хур       худы.

31–33. Фыстæг Интернетæй
            Письмо из Интернета

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мæ ном хуыйны Зауыр. Мæ мыггаг у Хъаратæй. Цæуы мыл 
фараст азы. Æз цæрын Лескены. Ахуыр кæнын æртыккæгæм 
къласы. Ис мын хо. Йæ ном хуыйны Фатимæ.

2. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Алан фыссы йæ 
хомæ фыстæг.

Алан пишет своей сестре 
письмо.

Мæскуыйы ис ирон 
æвзаджы къорд.

В Москве есть кружок 
осетинского языка.

Æз дæн æртыккæгæмкъласон. Я – третьеклассник.

фыстæг – письмо

къорд – кружок, группа

æртыккæгæмкъласон – третьеклассник
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искæимæ – с кем-нибудь

Тынг мæ фæнды, 
Ирыстонæй искæимæ 
куы базонгæ уаин, уый.

Мне бы очень хотелось 
познакомиться с 
кем-нибудь из Осетии. 

Мæн дæр ахæм чиныг хъæуы. Я тоже хочу такую книгу.

3. Ацы фыстæг ссардтам Интернеты. Бакæс æй.
    Это письмо мы нашли в Интернете. Прочитай его.

Ирыстон
Æртыккæгæмкъласонтæм

Уæ бонтæ хорз, æртыккæгæмкъласонтæ!
Мæ ном хуыйны Андрей. Мæ мыггаг у Горин. Æз 

цæрын Мæскуыйы. Мæ мад у Ирыстонæй. Йæ ном хуыйны 
Мæдинæ. Мæн фæнды мамæйы мадæлон æвзаг базонын. 
Мæскуыйы ис ирон æвзаджы къорд. Æз фæцæуын уыцы 
къордмæ. Тынг мæ фæнды, Ирыстонæй искæимæ куы 
базонгæ уаин, уый.

Хæрзбон!
Андрей

ахæм – такой
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4. Байхъус æмæ-ма иу хатт бакæс Андрейы фыстæг.

5. Цы базыдтай Андрейы фыстæгæй?

Андрейы мыггаг кæмæй у?
Кæм цæры Андрей?
Кæцæй у йæ мад?
Йæ мады ном цы хуыйны?
Цы фæнды Андрейы?

Андрейы мыггаг у … .
Андрей цæры … .
Йæ мад у … .
Йæ мады ном хуыйны … .

6. Чи ратдзæнис дзуапп Андрейæн?
      Кто ответит Андрею?

Ирыстонæй

Мæдинæ

Мæскуыйы

Горин

Цæй æмæ йæм иумæ 
ныффыссæм.

Алинæ

 Мæн фæнды Андреймæ 
  фыстæг ныффыссын.

    
Байхъусут-ма. Мæн  

  фæнды Андрейы 
  фыстæгæн дзуапп раттын.

Æхсар Хъазыбег
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7. Сымахæй та кæй фæнды Андреймæ фыстæг ныффыссын?
    Радзур, цы ныффысдзынæ дæ фыстæджы. 

Райдай афтæ:   «Мæн фæнды…»

8. Зондджын Уыг нын амоны.

гыццыл –      стыр – 
маленький     большой

  <гыццыл зокъо>         <стыр зокъо>

Будзи ссардта        Муртуз та ссардта
гыццыл зокъо.       стыр зокъо.

34–36. Иумæ фыссæм фыстæг?
          Вместе пишем письмо?

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

– Мæн фæнды Къостайы æмдзæвгæтæ бакæсын.
– Мæн дæр фæнды Къостайы æмдзæвгæтæ бакæсын.
– Цæй æмæ сæ иумæ бакæсæм.
– Хорз, иумæ сæ бакæсæм.
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2. Ратæлмац кæн. Переведи. 

Хетæгкаты Къоста у 
зындгонд ирон фыссæг, 
поэт æмæ нывгæнæг.

Коста Хетагуров – знаме-
нитый осетинский писа-
тель, поэт и художник.

Александр Пушкин у 
зындгонд уырыссаг 
фыссæг æмæ поэт.

… 

3. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Чи у Къоста?
Чи у Пушкин?

4. Чи цы ми кæны?

             Тæхæг тæхы.               Кафæг … .

  

   
                       Фыссæг … .              Аразæг … .

5. Сравни:

кусын                        кус                         кусæг            (рабочий)
тæхын                       тæх           тæхæг           (…)
фыссын                     фысс           фыссæг         (…) 

зындгонд –
знаменитый
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6. Прочитайте по ролям. Затем разыграйте сценку.

– Скъоладзауты чи ахуыр кæны?
– Ахуыргæнæг.
– Чи аразы скъолатæ, хæдзæрттæ?
– Аразæг.
– Рынчынты чи дзæбæх кæны?
– Дохтыр.

7. Какие вопросы следует задать, чтобы можно было 
    ответить так:

– Хæринаг чи кæны?
– Хæринаггæнæг.
– Хæдтæхæгыл … …?
– Тæхæг.
– Чингуытæ … …?
– Фыссæг.

8. Побеседуйте друг с другом о профессиях ваших        
    родителей и о том, кем вы хотите стать.

9. Составь как можно больше предложений.

Æз бадын. Сымах та иумæ цы ми кæнут?

Æз бадын.     Мах иумæ цæуæм.

Æз хъазын.     Мах иумæ хъазæм.
Æз зар…      Мах иумæ зар… .
Æз фысс… .     Мах иумæ фысс… .
Æз хъус… .      Мах иумæ хъус… .



48

10. Дарддæр зæгъ. 

Æз дæн скъоладзау.   Мах стæм скъоладзаутæ.
Æз дæн лæппу.     Мах стæм … .
Æз … .      Мах … .

11. Цы ми кæнын дæ фæнды?

Фæнды дæ телевизормæ кæсын?
– О, мæн фæнды телевизормæ кæсын.
– Нæ, мæн нæ фæнды телевизормæ кæсын.

Фæнды дæ искæмæ фыстæг ныффыссын?
– О, … .
– Нæ, … .
Фæнды дæ хъазын?
– О, … .
– Нæ, ... .
Фæнды дæ рынчынты дзæбæх кæнын?
– О, … .
– Нæ, … .
Фæнды дæ сабиты ахуыр кæнын?
– О, … .
– Нæ, … .

12. Зондджын Уыг нын амоны.
         рæсугъд –             фыдынд – 
         красивый            некрасивый

   <рæсугъд ныв>                  <фыдынд ныв>

Будзийы ныв у        Муртузы ныв та у
рæсугъд.        фыдынд.
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37–39. Нæ фыстæг Андреймæ
          Наше письмо Андрею

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Зарæг – зарджытæ, æмдзæвгæ – æмдзæвгæтæ, ахуырдзау – 
ахуырдзаутæ, бæрæгбон – бæрæгбæттæ, дыккæгæмкъласон – 
дыккæгæмкъласонтæ, чызг – чызджытæ, аргъау – аргъæуттæ. 

2. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Мах нæхи цæттæ кодтам 
Ног азы бæрæгбонмæ.

Мы готовились к празднику 
Нового года.

Ног азмæ ахуыр кодтам 
æмдзæвгæтæ æмæ 
зарджытæ ирон æвзагыл.

К Новому году мы учили песни и 
стихи на осетинском языке. 

Мæн тынг фæнды базонын 
фæсарæйнаг æвзæгтæ: 
англисаг æмæ немыцаг.

Я очень хочу выучить 
иностранные языки:
английский и немецкий. 

хи цæттæ кæнын – готовиться

ирон æвзаг – осетинский язык

фæсарæйнаг æвзаг – иностранный язык 
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3. Сывæллæттæ фыссынц Андреймæ фыстæг.  
    Бакæсæм-ма йæ!

Мæскуы 
Горин Андреймæ 

Зынаргъ Андрей!
Мах стæм æртыккæгæм къласы ахуырдзаутæ. Цæрæм 

Дзæуджыхъæуы. Ахуыр кæнæм иронау дзурын æмæ кæсын. 
Уарзæм фыстæджытæ фыссын.

Мах нæхи цæттæ кодтам Ног азы бæрæгбонмæ. Ахуыр 
кодтам æмдзæвгæтæ, зарджытæ ирон æмæ фæсарæйнаг 
æвзæгтыл.

Ды та куыд цæрыс? Куыд ахуыр кæныс? Ныффысс нæм!

Æртыккæгæмкъласонтæ Дзæуджыхъæуæй

4. Равзар раст вариант текстмæ гæсгæ.

Мах стæм

Мах цæрæм

Мах уарзæм

Мах нæхи цæттæ кодтам 

фыццæгæм къласы ахуырдзаутæ.
æртыккæгæм къласы ахуырдзаутæ.

Цхинвалы.
Дзæуджыхъæуы.

фыстæджытæ фыссын.
кæрты хъазын.

хæдзармæ куыст кæнынмæ.
бæрæгбонмæ.
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5. О чём вы писали в письме Андрею? Расскажи. 

Райдай афтæ:    «Мах стæм æртыккæгæм къласы ахуырдзаутæ…»

6. «Цы ми кæнын зоныс?» – игра по цепочке. 

– Цы ми кæнын зоныс, Тимур?
– Æз зонын кафын. Алан, ды та цы ми кæнын зоныс?
– …

7. Азарæм иумæ.

         О Заз бæлас …

О Заз бæлас, о Заз бæлас,
Куыд цъæх вæййынц дæ хихтæ;
Æрттива хур, фæуара мит,
Тымыгътæ луарой мигътæ,
О Заз бæлас, о Заз бæлас,
Куыд цъæх вæййынц дæ хихтæ…

О Заз бæлас, о Заз бæлас,
Куыд буц дæ у мæ зæрдæ!
Цыппурсæхсæвы тауыс рухс, 
Цæхæртæ калыс сæрды!
О Заз бæлас, о Заз бæлас,
Куыд буц дæ у мæ зæрдæ!

     Эрнст	Аншютц
																							(Немыцаг	æвзагæй	Золойты	Аркадийы	тæлмац)

хих – ветка
луарын – просеивать
буц кæнын – баловать

рухс – свет
тымыгъ – буран, метель
Цыппурс – Рождество 

æрттивын – блестеть, сиять, сверкать
цæхæртæ калын – искриться, сверкать
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8. Цал хъуыдыйады ис тексты?

Ног азы бæрæгбонмæ æрбацæуы Митын Дада уый æрбахæссы 
сывæллæттæн лæвæрттæ сабитæ уарзынц Ног аз

9. Какие знаки препинания стоят в конце каждого 
     предложения? Почему?

Зынаргъ Андрей! 
Ныффысс нæм!
Мах ахуыр кæнæм æмдзæвгæтæ.
Куыд цæрыс?

10. Обсудите в группе, какие предложения спря-
тались в клубочке? Объясните знаки препинания. 
Прочитайте предложения.

11. Зондджын Уыг нын амоны.

    зынаргъ –       аслам –
    дорогой       дешёвый

     
   <зынаргъ пурти>                    <аслам шар>

Мамæ Будзийæн       Муртузæн та
балхæдта зынаргъ       балхæдта аслам
пурти.        шар.

. стъæлф
! хъæры нысан
? фарсты нысан
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40–42. Цæмæн цин кæнынц сывæллæттæ зымæгыл? 
             Почему дети радуются зиме? 

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Зымæг. Уазал зымæг.
Дымгæ. Уазал дымгæ.
Арв. Тар арв.
Боныхъæд. Уазал боныхъæд.

2. Азарæм иумæ!

            Дымгæ ниудта

Дымгæ ниудта,
Дымгæ зарыд, 
Дымгæ урс мигътимæ хъазыд.
Дысон бонмæ мит фæуарыд,
Зæххæн урс хъæццул фæзынд.

         Айларты	Чермен

3. Повтори уже знакомые слова и выражения о зиме.

мит – снег
миты тъыфыл – снежинка
миткъуыбæрттæй хъазын – играть в снежки
митын лæг – снеговик
митын лæг аразын – лепить снеговика
дзоныгъыл бырын – кататься на санках
къахдзоныгътыл бырын – кататься на лыжах
къахкъæлæттыл бырын – кататься на коньках 
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Ралæууыдис зымæг. Зæгъут, 
боныхъæд цавæр у зымæджы.

Арæх уары мит.

Аминæ

Мигътæ арв бамбæрзтой.

Сослан

Бæстæ у митæй æмбæрзт.

Аннæ

Дымы уазал дымгæ.
Ларисæ

Арв у тар.

Æхсар

Миты тъыфылтæ зæхмæ хауынц.

Хъазыбег

Зæхх, бæлæстæ, хæдзæртты 
сæртæ сты урс.

Камиллæ

У уазал.

Томæ

4. Сахуыр кæн ног дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ.

митæй æмбæрзт – покрытый снегом
хæдзары сæр – крыша дома
мигъ – туча
бæстæ – местность, страна 
Мигътæ арв бамбæрзтой. – Тучи затянули небо.

5. Байхъус æмæ бакæс.
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6. Равзар раст вариант.

Зымæджы у

Арæх уары

Арв у

Зæхмæ хауынц

Бæстæ æмбæрзт у

Арв бамбæрзтой 

уазал.
тæвд.
къæвда.
мит.
тар.
бур.
миты тъыфылтæ.
сыфтæртæ.
кæрдæгæй.
митæй.
мигътæ.
мæргътæ.

7. Зымæджы боныхъæд цавæр вæййы? 
    Бакæс, нывтæй пайда кæнгæйæ.

8. Прочитай текст и найди в нём предложения 
    из упражнения 7. 

Ралæууыдис зымæг

Арæх уары мит. Фæуазал ис. Арв бамбæрзтой мигътæ. Зæхмæ 
хауынц миты тъыфылтæ. Арв у тар. Дымы уазал дымгæ. Зæхх, 
бæлæстæ, хæдзæртты сæртæ сты урс.

Арæх уары       .      Арв бамбæрзтой       .

Зæхмæ хауынц                    .        Дымы уазал          

сты урс.
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9. Зондджын Уыг нын амоны.

тыхджын –       лæмæгъ –  
сильный        слабый

 <тыхджын        <лæмæгъ
 лæппу>        лæппу>

Будзи у         Аслан та у
тыхджын         лæмæгъ 
лæппу.          лæппу. 

43–45. Ног азы хорзæх уæ уæд!
                                 С Новым годом!

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Зымæг. Уазал зымæг. Ралæууыдис уазал зымæг.
Мит. Урс мит. Уары урс мит. Зымæджы уары урс мит. 
Зымæджы арæх уары урс мит.
Арв. Тар арв. Зымæджы арв вæййы тар.
Зымæджы арв арæх вæййы тар.

2. Поздравьте друг друга с Новым годом.

Ног азы хорзæх дæ уæд! –
С Новым готом тебя!

Ног азы хорзæх уæ уæд! –
С Новым годом вас!

Ног аз уын ног амонд æрхæссæд! – 
Пусть Новый год принесёт вам новое счастье!
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3. Байхъус æмæ бакæс.

Зымæг

Ралæууыдис зымæг. Фæуазал ис. Арæх уары мит. Бæстæ у 
митæй æмбæрзт.

Зымæджы сывæллæттæ фæхъазынц миткъуыбæрттæй. 
Чызджытæ бырынц дзоныгътыл. Лæппутæ бырынц къахдзо-
ныгътыл. Чызг æмæ лæппу бырынц къахкъæлæттыл. Сывæл-
лæттæ цин кæнынц зымæгыл.

4. Равзар раст вариант.

Зымæджы сывæллæттæ уарзынц … .
миткъуыбæрттæй хъазын ленк кæнын

Чызджытæ бырынц … .
зæххыл  дзоныгътыл

Лæппутæ бырынц … .
къахдзоныгътыл роликтыл

Сывæллæттæ цин кæнынц … .
лæвæрттыл зымæгыл
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5. Цæмæн цин кæнынц сывæллæттæ зымæгыл?        
    Диалог дарддæр ахæццæ кæнут.

– Ды уарзыс зымæг?
– О.
– Цæмæн?
– Уымæн æмæ зымæджы мах фæкæнæм митын лæг, фæбырæм 

дзоныгътыл.
– Цæмæй хъазын уарзыс зымæджы?
– Миткъуыбæрттæй хъазын.
– Ноджы ма  цæмæй фæхъазыс?

6. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн цухгонд дзырдтæй. 
   Бакæс сæ.

Мæ райгуырæн ____________ у Ирыстон.   хæцы
Зымæгон быдыр __________ вæййы митæй.          алыварс
Сывæллæттæ бадынц дадайы ___________.   кæрц
Нæ бæрæгбонмæ æрбацыдис ___________.   бæстæ
Митын Дадайыл уыдис _______________.  лæвæрттæ
Мад ________________ йæ лæппуйы къухыл.   Митын Дада
Нана сабитæн къафеттæ ___________.   уары
Алчидæр уарзы Ног азы _________________.   урс-урсид

7. Учимся подписывать новогоднюю открытку.

зынаргъ – дорогой
амонд – счастье

Зынаргъ Сослан!
Ног азы хорзæх дæ уæд!

Ног амæндтæ дын æрхæссæд!
                                          Алан
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8. Изготовь новогодние открытки и поздравь учителя, 
родителей. 

Используй выражения: хорзæх дæ уæд; хорзæх уæ уæд; дын 
хæссæд, уын хæссæд. 

9. Зондджын Уыг нын амоны.

хъæхъхъаг –      сабыр –  
злой       тихий, смирный

 <хъæхъхъаг куыдз>                              <сабыр куыдз>

Пират у         Муртуз та у
хъæхъхъаг куыдз.      сабыр куыдз.

46–47. Фæлхат кæнæм
48. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.



III четверть



61

49–51. Æмбæлтты фембæлд
   Встреча друзей

1. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Æгас цæут, зынаргъ 
уазджытæ!

Здравствуйте, дорогие 
гости! 

Хонын уæ нæ хæдзармæ! 
Ирбег æрбахуыдта 
йе ’мбæлтты сæхимæ 
уазæгуаты.

Приглашаю вас к нам в дом! 
Ирбек пригласил своих друзей 
к себе в гости. 

Æгас	цæут,	
зынаргъ	уазджытæ!
Æхсызгон	нын	у						
уе	’рцыд.

 уазæг – гость

хонын – приглашать 



62

Поезд схæццæ вæййы 
фараст сахатыл.

Поезд прибывает в девять 
часов. 

Иринæ рахызтис 
трамвайæ.

Ирина вышла из 
трамвая.

Иууылдæр цин кæнынц 
уазæгыл. 

Все радуются гостю.

Мæнæ дын къафетт,
æрмæст кæугæ ма кæн. 

Вот тебе конфета, 
только не плачь.

Рухс ссудз! 
Ахуыссын кæн рухс!

Включи свет!
Выключи свет! 

Арт судзы. 
Ссыгъдис светофоры 
сырх рухс.

Горит костёр. 
Загорелся красный 
свет светофора.

Ам бауром! 
Шофыр баурæдта 
йæ машинæ.

Останови здесь! 
Шофёр остановил 
свою машину.

цин кæнын – радоваться

æрмæст – только

ссудзын – зажечь
хуыссын кæнын – тушить, гасить

судзын – гореть, сжигать

уромын – останавливать

хизын – выходить

схæццæ уæвын – прибывать
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2. Бакæс текст. Сæргонд ын æрхъуыды кæн.

Таму Андрейы æрбахуыдта уазæгуаты Дзæуджыхъæумæ. Поезд 
схæццæ вæййы фараст сахатыл. Таму æмæ йæ фыд æрбацыдысты 
вокзалмæ æмæ перроны лæууынц. Андрей рахызтис вагонæй. Таму 
æмæ Андрей цинтæ кæнынц кæрæдзиуыл. 

Вокзалæй хæдзармæ Таму, йæ фыд Æхсар æмæ Андрей цæуынц 
машинæйы. Таму фæрсы Андрейы:

– Дæ балц куыд уыдиc?
– Тынг хорз.
– Фæндагыл та цы федтай?
– Бирæ горæттæ, быдыртæ, хъæутæ. Нæ федтон æрмæст хæхтæ. 

Ам та уынын рæсугъд хæхтæ. 
– Мах дын равдисдзыстæм нæ хæхтæ, цæугæдæттæ æмæ кæмт- 

тæ.
– Тынг хорз.
Ссыгъдис светофоры сырх рухс. Тамуйы фыд баурæдта йæ 

машинæ. Дзæуджыхъæуы уынгты цæуы бирæ алыхуызон транс- 
порт: автобустæ, трамвайтæ, рог машинæтæ.

3. Раздели текст на части по смыслу. Сколько частей в этом 
тексте? Найди в каждой части предложение, которое 
выражает основную мысль. Озаглавь каждую часть. 

4. Прослушай и прочитай ещё раз текст. 
    Подготовься к пересказу. 

5. Перескажи текст, используя план:

1. Фембæлд вокзалы. 
2. Ныхас фæндагыл.
3. Транспорт.
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6. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Цалынмæ сымах ныхас    Пока вы разговаривали, еда
кодтат, уæдмæ хæринаг    остыла. 
ныууазал ис.

Мæ лæппу, дæхи          Мой мальчик, веди себя
дзæбæх дар.      хорошо.

Бацæуыны бар ис?    Можно войти? 

Æз æнхъæлмæ кæсын    Я ожидаю автобус. 
автобусмæ.

7. Иууылдæр зонут, транспорты хи куыд дарын хъæуы, 
     уый? Нæ зæрдыл-ма йæ æрлæууын кæнæм.

цалынмæ – пока
 уæдмæ – до тех пор, до того времени

хи дарын – вести себя

бар – разрешение, право

æнхъæлмæ кæсын – ждать, ожидать

Бахъуыды кæн!
Транспорты: 
хъæрæй ма дзур, фыдуаг митæ ма кæн;
хистæрæн  бынат  ратт.
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8. Радзур, ды та дæхи куыд фæдарыс транспорты.

Æз транспорты хъæрæй нæ … , фыдуаг митæ нæ … ;  хистæрæн 
бынат … .

9. Ты всё запомнил? Расскажи своему младшему  
     брату или сестре, как надо вести себя в транспорте. 

10. Цы амонынц светофоры рухсытæ? Бакæс, 
      бахъуыды кæн æмæ йæ де ’мбалæн радзур.

Сырх рухс куы ссудза, уæд æрлæуу.
Бур рухс куы ссудза, уæд æнхъæлмæ кæс. 
Кæрдæгхуыз рухс куы ссудза, уæд дын ис цæуыны бар.

11. Равзар раст вариант.

Сырх рухс куы ссудза, уæд …
 ацу      æрлæуу

Бур рухс куы ссудза, уæд …
 æнхъæлмæ кæс    цæуыны бар ис

Кæрдæгхуыз рухс куы ссудза, уæд …

хъазыны бар ис   цæуыны бар ис

12. Сахуыр кæн æмдзæвгæ.

     Светофор

Ис дæ сæрмæ светофор, –
Хурæнгæс цырæгътæ:
Сырх, кæрдæгхуыз æмæ бур,
Скæс-ма сæм дзæбæхдæр.
                                 Чеджемты	Геор

хурæнгæс –  
 похожий на солнце
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13. Бахъуыды кæн.

  хæфс      уæртджынхæфс
  

14. Зондджын Уыг нын амоны.

тагъд – быстрый,     сындæг – медленный,
быстро      медленно

   <тагъд лидзын>             <сындæггай цæуын>

Куыдз тагъд лидзы.      Уæртджынхæфс 
        сындæггай цæуы. 

52–54. Нæ уарзон Дзæуджыхъæу
               Наш любимый Владикавказ 

1. Байхъус æмæ бакæс.

Алагир, Æрыдон, Дигора, Беслæн, Дзæуджыхъæу, Мæздæг, 
Цхинвал.
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2. Таму рассказывает гостю о Владикавказе.

Дзæуджыхъæу

Мах цæрæм Ирыстоны. Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт у 
Дзæуджыхъæу. Уырыссагау æй хонынц Владикавказ. Ам цæрынц 
аллон адæм, уырыссæгтæ, сомихæгтæ, кæсгæттæ, гуырдзиæгтæ 
æмæ æндæр адæмтæ. Уыдон цæрынц хæларæй.

Нæ горæт у тынг аив. Йæ тæккæ астæуты кæлы Терк. 
Дзæуджыхъæуы ис рæсугъд парк. Мах уырдæм тынг арæх 
фæцæуæм мæ мад æмæ мæ фыдимæ. Уым нæхи фæирхæфсæм. 
Дзæуджыхъæуы ис цалдæр театры æмæ музейы.

3. Равзар раст вариант.

Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт у … .
 Мæздæг
 Дзæуджыхъæу
 Цхинвал
 Беслæн

Мах паркмæ фæцæуæм … .
 нæхи ирхæфсынмæ
 фыссынмæ
 кæсынмæ
 тæхынмæ

сæйраг горæт – столица
уырыссагау – по-русски
сомихаг – армянин
гуырдзиаг – грузин
кæсгон – кабардинец
æндæр – другой

адæм – люди, народ
хæларæй – дружно
аив – красивый
хи ирхæфсын – развлекаться
цалдæр – несколько
кæлын – течь (о реке)
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4. Æркæс æмæ фен, куыд рæсугъд у нæ горæт, уый.
     Æмæ дзы цы нæ ис!

5

3

4

6

7

1

2
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1 фæндаг – дорога
2 Ленины фæз – площадь Ленина
3 хид – мост
4 былгæрон – набережная
5 Ирон аргъуан – Осетинская 

                                   церковь
6 Уырыссаг театр – Русский театр
7 Аивадон музей – Художествен-

                                   ный музей

5. Рассмотри фотографии и прочитай о самых 
     красивых местах Владикавказа. 

мæзджыт – мечеть
фысымуат – гостиница
музыкалон театр –  
          музыкальный театр
Ирон драмон театр – 
         Осетинский драма-
         тический театр
Хетæгкаты Къостайы 
цыртдзæвæн – памятник
          Коста Хетагурову

Терчы былгæрæттæ 
сты тынг аив.

Парк афæдзы алы
 афон дæр рæсугъд у.

Теркмæ хæстæг 
ис фысымуат 

«Владикавказ».

Фысымуаты цур 
ис мæзджыт.

Ацы хæдзары цардис 
Хетæгкаты Къоста.

Дзæуджыхъæуы ис 
Аивадон музей.



70

6. Дзæуджыхъæуы цавæр театртæ ис, уый зоныс?

Дзæуджыхъæуы ис цалдæр театры. Нæ бинонтæ арæх 
фæцæуынц Ирон драмон театрмæ. Мах уарзæм кæсын ирон 
спектакльтæм. 

Уырыссаг театр у тынг рагон. Ам куыста зындгонд режисс р 
Евгений Вахтангов.

7. Расскажи о городе Владикавказе, используя план  
     города и фотографии.

     
Райдай афтæ:      «Æз цæрын Дзæуджыхъæуы. Нæ горæт у

                                    рæсугъд …». 

Или:   «Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт у Дзæуджыхъæу.
                 Нæ горæт у …».

8. Зондджын Уыг нын амоны.

   ног –        зæронд – 
   новый       старый

     <ног пурти>                                                    <зæронд шар>

Будзи хъазы йæ       Муртуз та хъазы йæ
ног пуртийæ.       зæронд шарæй.
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55–57. Тамуйы бинонтæ
  Семья Таму

1. Таму представил своего отца гостям ещё  на  вокзале.
Если бы Андрей знал осетинский язык, как бы он 
ответил? 

2. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Мæ нанайыл цæуы             Моей бабушке 
æхсай азы.             шестьдесят лет.

Мæ мады хо Каринæ            Моя тётя Карина живёт в
цæры Цхинвалы.            Цхинвале.

Базонгæ	ут!	
Мæнæ	мæ	фыд.	
Йæ	ном	хуыйны	
Æхсар.

æхсай – шестьдесят

мады хо – тётя, сестра матери
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Æппæты фылдæр æз            Больше всех я люблю
уарзын мæ мады.            свою маму. 

Нæ сыхаг пенсиисæг Хъазыбег   Наш сосед пенсионер Казбек
ныр дæр ма кусгæ кæны.   до сих пор ещё работает.

Нæ нана фæлмæнзæрдæ у.    Наша бабушка добрая.
 

Дуканийы уæй кæнынц            В магазине продают
бирæ адджинæгтæ.            много сладостей.

Дзерассæ у хорз              Дзерасса – хороший 
адæймаг.              человек.

Мæ хо Фатимæ ахуыр кæны     Моя сестра Фатима учится в
фæндзæм къласы.      пятом классе. 

Мах стæм æнгом           Мы – дружная семья.
бинонтæ.          

фæлмæнзæрдæ – добрый

адджинаг – сладость, лакомство

адæймаг – человек

пенсиисæг – пенсионер

фæндзæм – пятый

æнгом – дружный

æппæт – весь, всё
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3. Таму представляет Андрею членов своей семьи.

Андрей, базонгæ у нæ бинонтимæ. 
Не ’ппæты хистæр у мæ фыды фыд Чермен. Цæуы йыл æхсай 

азы. Нæ дада у уæздан, куыстуарзаг лæг. Раздæр куыста заводы. 
Ныр та у пенсиисæг.

Мæ фыды мад хуыйны Дзерассæ. Йæ дзыккутæ сты урс, йæ 
цæстытæ та – сау. Нæ уарзон нана у фæлмæнзæрдæ. Нана нын 
фæкæны хæрзад хæринæгтæ. Фелхæны нын адджинæгтæ. Мах 
бирæ уарзæм нæ нанайы.

Андрей, мæ фыды мын куы федтай. Зоныс ын йæ ном дæр – 
Æхсар. Мæ фыд кусы рынчындоны дохтырæй. Тынг уарзы йæ куыст.

Мæнæ мæ мад. Йæ ном хуыйны Дианæ. Мамæ кусы скъолайы 
ахуыргæнæгæй. Амоны сывæллæттæн фæсарæйнаг æвзæгтæ – 
англисаг æмæ немыцаг.

Ме ’фсымæр æмæ мæ хойы нæмттæ сты Сослан æмæ Алинæ. 
Сослан у мæнæй хистæр, Алинæ та – не ’ппæты кæстæр. Алинæ 
скъоламæ нæма цæуы, Сослан та ахуыр кæны фæндзæм къласы.

Мах стæм æнгом бинонтæ.
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4. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цал сты Тамуйы бинонтæ?
2. Таму уарзы йæ нана æмæ йæ дадайы? 
3. Цы радзырдта Таму йæ фыды тыххæй?
4. Цы радзырдта Таму йæ мады тыххæй?
5. Тамуйы бинонтæ æнгом бинонтæ сты?

5. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.
     Дополни предложения.

Cæ дада у … .
Раздæр куыста … .
Ныр та у … .
Тамуйы фыды мад хуыйны … .
Йæ … сты урс, йæ … – сау.
Нана йæ хъæбулты … . 
… хæринæгтæ, … адджинæгтæ.
Тамуйы фыды ном хуыйны … .
Уый … … дохтырæй.
Тынг уарзы … … .
… … скъолайы ахуыргæнæгæй.
Амоны сывæллæттæн … .

заводы 
Æхсар
Дзерассæ
дзыккутæ, цæстытæ
фæрæвдауы
фæкæны, фелхæны
пенсиисæг
кусы рынчындоны
йæ куыст
цæуы йыл
фæсарæйнаг æвзæгтæ
бинонтимæ

6. Расскажи о семье Таму, используя упр. 5.

7. Выступи в роли Таму и представь Андрею брата
     и сестру. Как будет отвечать Андрей?
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8. Расскажи товарищу о своей семье. 

Мæ мыггаг у … .
Нæ бинонты хистæр у … .
Мæ фыды ном хуыйны … .
Мæ фыд кусы … .
Мæ мад … … .
Ис мын хо … .
Мæ хо … .
Ме ’фсымæр та … .
Мах стæм æнгом … .

9. Азарæм иумæ!

                    Бинонты мæсыг

Мæ кадджын фыд, ды бинонты мæсыг дæ,
Дæ ном дзуры мæ фæндыры хъæлæс,
Дæуимæ æз ирон зæххыл хъæздыг дæн,
Нæ ирон зæххыл базырджын дæн æз.

	 	 	 	 	 	 Чеджемты	Æхсар

10. Зондджын Уыг нын амоны.

    æнкъард –        хъæлдзæг – 
    грустный       весёлый

               
Куыдз у               Къæбыла та у
æнкъард.                                                                        хъæлдзæг.

хъæлæс – голос
 базырджын – крылатый; окрылённый
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58–60. Мах цæрæм ам
              Мы живём здесь

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Цы лæвар кæныс дæ хойæн? – Æз лæвар кæнын мæ хойæн 
кукла.

Ды дæ мадæн дидинджытæ лæвар кæныс? – О, æз мæ мадæн 
лæвар кæнын дидинджытæ. 

Чи лæвар кæны йæ нанайæн къафеттæ? – Азæмæт.

2. Таму дзуры сæ цæрæнбынаты тыххæй.
     Байхъус æмæ уый фæстæ бакæс.

Нæ кæрты

Мах цæрæм Дзæуджыхъæуы. Мæнæ нæ хæдзар. Ай та у  нæ 
кæрт. Уыныс, нæ кæрт цы рæсугъд у! Мамæ уарзы дидинджытæ 
æмæ кæрты скодта дидинæгдон.

Ис нæм куыдз Муртуз. Муртуз нырма къæбыла у. Æз арæх 
фæхъазын нæ куыдзимæ. Мæ фыд ын бæласы бын скодта куыдздон.

цæрæнбынат – жильё, жилище
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Мах та мæ хо Алинæимæ уарзæм мæргътæм кæсын. Æз мæргъ- 
тæн скодтон ахстон. Алинæ йæ сахуырста. Нæ фыд та йæ бæласыл 
сауыгъта. 

Нæ кæрт у сыгъдæг. Мах æй алы бон дæр æфснайæм.

3. Сколько частей в тексте? Озаглавь каждую часть. 

4. Найди в тексте перевод следующих предложений. 
    Прочитай. 

Видишь, какой наш двор красивый!
Папа ему под деревом сделал конуру.
А мы с моей сестрой Алиной любим наблюдать за птицами. 

5. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Хуызæг:   Æз садзын … .             Зауыр ныссагъта … .
                           Æз садзын бæлас.        Зауыр ныссагъта бæлас.

          Æз ахорын … .             Зауыр сахуырста …. .
                            
                    

          Æз ауындзын … .      Зауыр сауыгъта … .

                   

ахстон – 
гнездо

ахстон – 
скворечник

дидинæгдон – цветник
  куыдздон – конура 
  ахорын – красить
  ауындзын – вешать
æфснайын – убирать

быру – забор

ныв



78

кæрт

мæргътæм

Дзæуджыхъæуы

Муртуз

Таму 

фыд
бæласыл

Алинæ

бæласы бын
алы бон дæр

                   

         Мах æфснайæм … .        Уыдон бафснайдтой … .

6. Дзуапп ратт фæрстытæн.
    Ответь на вопросы.
                        
Кæм цæры Таму?
Сæ куыдзы ном цы хуыйны?
Муртузæн цæрæнбынат чи скодта?
Кæм лæууы куыдздон?
Кæмæ уарзынц кæсын Таму æмæ Алинæ?
Чи скодта мæргътæн ахстон?
Чи йæ сахуырста?
Кæм сауыгъта фыд мæргътæн ахстон?
Куыд арæх æфснайынц сывæллæттæ сæ кæрт?

                                                                           

7. Перескажи текст, используя вопросы и ответы упр.6.  
     
Райдай афтæ:    «Тамуйы кæрт у рæсугъд».

8. Представь себе, что ты корреспондент. 
    Какие вопросительные слова ты должен знать, 
    чтобы взять интервью? 
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Бахъуыды кæн:
 чи? – кто?
 цы? – что?
 цавæр? – какой? какая?   
                  какое?
 цыхуызæн? – какого цвета?
 цæйас? – какой величины?
 кæимæ? – с кем?

куыд? – как?
кæм? – где?
кæдæм? – куда?
цæмæн? – почему?
цал? – сколько?
кæцы? – который?

 

9. Выступи в роли корреспондента и 
      возьми интервью у Таму. 
      Пусть Таму расскажет о своём дворе. 

– Таму, кæм цæрыс?
– Æз цæрын … .

10. Телевизорæй æвдисынц Тамуйы. Байхъус-ма йæм.

– Таму, бахатыр кæн. Иу цалдæр фарсты раттын дæм æмбæлы?
– Табуафси, Ирæ.
– Цавæр у уæ хæдзар?
– Стыр æмæ рæсугъд.
– Цал уæладзыджы ис уæ хæдзары?
– Æртæ уæладзыджы.
– Цы уын ис фыццаг уæладзыджы?
– Цæлгæнæн æмæ хинайæн.
– Дыккаг уæладзыджы та уын цы ис?
– Уазæгдон æмæ нæ ныййарджыты уат.
– Дæ хо æмæ ды та кæцы уæладзыджы цæрут?
– Æртыккаг уæладзыджы.
– Бузныг, Таму. Тынг æхсызгон мын уыдис демæ аныхас кæнын.
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11. Бакæсут интервью цæсгæмттæм гæсгæ.

12. Диалог «Тамуйы интервью» ахъазут рольтæм гæсгæ.

13. Бахъуыды кæн.

Хур æрныгуылдис,       Солнце зашло,
æризæр ис.               настал вечер. 

Æризæр ис, фынæй       Настал вечер,
кæныны афон у.      пора спать. 

Мæнæн балæвар       Мне подарили
кодтой гыццыл гино.      маленькую киску.  

Скъоладзау хъуамæ      Школьник должен
хорз ахуыр кæна.       хорошо учиться.

 ныгуылын – садиться (о солнце)
  æризæр уæвын – смеркаться, вечереть

афон – пора

гино – киска

хъуамæ – должно

уæладзыг – этаж   
цæлгæнæн – кухня
хинайæн – ванная

уазæгдон – гостиная
ныййарджыты уат – 

комната родителей
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14. Азарæм иумæ!

   Рауай, гино!

Хур æрныгуылди,
Æризæр.
Ис нæ уаты
Телевизор.
Разгъор, афон у, 
Мæ гино.
Хъуамæ иумæ 
Фенæм кино.
      Чеджемты	Геор

   Иди сюда, котик!

Солнце зашло,
Настал вечер.
Есть у нас в комнате
Телевизор.
Беги сюда, пора,
Мой котик.
Давай вместе 
Посмотрим кино.

15. Равзар раст вариант æмдзæвгæмæ гæсгæ.

Хур æрныгуылди
атылди

Ис нæ уаты бандон
телевизор

Иумæ фенæм кино
æрдз

16. Зондджын Уыг нын амоны.

  бæрзонд –        ныллæг –
  высокий        низкий

    <бæрзонд быру>       <ныллæг быру>
 

Будзи ахоры        Муртуз та ахоры
бæрзонд быру.       ныллæг быру.
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рагон ирон хæдзар – 
старинный осетинский дом

хъæууон хæдзар – 
сельский дом

бирæуæладзыгон хæдзар – 
многоэтажный дом

61 –63. Нæ хæдзары
           У нас дома

1. Æркæс нывтæм æмæ зæгъ, кæцы хæдзар тынгдæр
    цæуы дæ зæрдæмæ. 

Посмотри на рисунки и скажи, какой дом тебе
больше нравится.

Райдай афтæ:    «Мæ зæрдæмæ тынгдæр цæуы...».
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2. Мæнæ Тамуйы хæдзар. Æркæс æмæ фен, алы агъуысты
    дæр цы ис, уый.

1 2

3 4

5 6

Алинæйы уат

Цæлгæнæн

Уазæгдон 

Тамуйы уат

Хинайæн

Ныййарджыты уат

1

1

11

7

7

7

1

12

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

6

6

6

6

5

3

3

3

3

8

9

10

3

3

4

4 4

4
4

4

агъуыст – помещение
 уат – комната, постель
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1   Цæлгæнæн 2   Хинайæн 3   Уазæгдон 

1) пец – печь
2) уазалгæнæн –  
        холодильник
3) тæбæгъ –  тарелка
4) агуывзæ – стакан
5) къус – миска
6) тебæ –  сковорода
7) цайдан – чайник
8) уидыг – ложка
9) кард – нож
10) вилкæ – вилка 

1) ваннæ – ванна
2) хихсæн – умывальник
3) сапон – мыло 
4) хисæрфæн – 
          полотенце
5) сæрвасæн – расчёска
6) айдæн – зеркало
7) гæрзтæхсæн машинæ – 
           cтиральная машина

1) скъапп – шкаф
2) гауыз – ковёр
3) къæлæтджын      
бандон – кресло
4) рудзынгæм-
бæрзæнтæ –  
        занавеси
5) сахат – часы

 4    Ныййарджыты уат 5   Алинæйы уат 6   Тамуйы уат

1) сынтæг – кровать
2) баз – подушка
3) гобан – матрац
4) ныв – картина
5) дзаумæтты    
    скъапп – шифоньер
6) цырагъ – светильник, 
              лампа
7) æмбæрзæн – покрывало 

1) стъол – стол
2) бандон – стул 
3) чингуыты
    скъапп –  
        книжный шкаф
4) хъазæнтæ – 
              игрушки 
5) вазæ – ваза
6) дидинæг – цветок

1) фыссæн    
    стъол – пись-
    менный стол
2) тæрхæг – полка 
3) компьютер –
        компьютер
4) глобус – 
          глобус
5) пурти – мяч

3. Покажи дом гостю. Употреби в сво м рассказе слова и 
выражения:

мæ уаты ис – в моей комнате есть 
уаты астæу – посередине комнаты
къулрæбын – у стены
къулыл ауыгъд ис – висит на стене
царыл – на потолке 
къуымы – в углу 
рудзынджы цур – у окна
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4. Аив бакæсут диалогтæ рольтæм гæсгæ.

             Цæлгæнæн

– Цавæр у уæ цæлгæнæн?
– Нæ цæлгæнæн у сыгъдæг, стыр, райдзаст. 
– Цы ми фæкæнынц цæлгæнæны?
– Мæ мад хæринаг фæкæны. Æз фехсын 
тæбæгътæ. Мæ  хо та фæмæрзы æмæ  
   фехсы пъол.
– Цы ис уæ цæлгæнæны? 
– Стъол, бандæттæ, скъæппытæ æмæ 
цæлгæнæн мигæнæнтæ: къустæ, 
тебæтæ,  тæбæгътæ, агуывзæтæ, 
уидгуытæ, кæрдтæ, вилкæтæ.
             
        Хинайæн

– Цы ис уæ хинайæны?
– Ваннæ, хихсæн, хисæрфæнтæ, айдæн, 
гæрзтæхсæн машинæ, сапон, сæрвасæн.
– Райсомæй æмæ изæрæй цы 

   фæкусыс хинайæны?
– Æз фехсын мæ цæсгом, мæ 

    дæндæгтæ æмæ мæ къухтæ, 
    фæнайын мæхи. 
            
                Уазæгдон

– Цавæр у уæ уазæгдон?
– Нæ уазæгдон у стыр, рæсугъд. 
– Цы ис уæ уазæгдоны?
– Царыл ауыгъд ис люстрæ. Пъолыл ис 
гауыз. Уаты астæу ис стъол. Къулрæбын – 
чингуыты скъапп. Къуымы лæууы дыууæ 
   къæлæтджын бандоны, рудзынгыл 
   ауыгъд ис урс рудзынгæмбæрзæнтæ.

райдзаст – уютный
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        Сабиты уат

– Сабиты уат уæм ис? 
– Ис.
– Цавæр у дæ уат?
– Мæ уат у гыццыл æмæ аив.
– Цы ис дæ уаты? 
– Мæ уаты ис стъол, скъапп, 
    сынтæг, бандон, чингуыты 
    тæрхæг.
– Цы фæкусыс дæ уаты?
– Мæ уроктæ фæахуыр кæнын, мæ 
фæллад фæуадзын, компьютерыл  
фæхъазын, телевизормæ 
    фæкæсын.

5. Радзур Тамуйы хæдзары алы уаты тыххæй дæр.
     Ахъаз Тамуйы ролы.

Райдай афтæ:     Мæнæ нæ цæлгæнæн. 
                             Нæ цæлгæнæны ис … .

6. Радзур, хæдзæрттæ цавæр вæййынц. 

7. Ацы фæрстытæм гæсгæ саразут диалог.
     Используя эти вопросы, составьте диалог.  

– Бирæуæладзыгон хæдзары цæрыс æви хи хæдзары?
– Цал уаты ис уæ хæдзары?
– Цал къулы (рудзынджы, дуары …) ис дæ уаты?
– Дæ уат (хæдзар) гыццыл (стыр, рæсугъд) у? (О.  ⁄  Нæ.)
– Цы ис дæ уаты?

8. Радзур уæ хæдзары тыххæй.
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9. Азарæм иумæ!

Куыстуарзаг бинонтæ

Нана хъуылæг цагъта,
Дада хуымзæхх къахта,
Таму сугтæ саста,
Фари гуымбыл ахста,
Хади чъырæй цагъта,
Хаби бæлас сагъта,
Лади кæсаг ахста,
Мæди уынгтæ марзта.

взбивала масло
копал грядку
рубил дрова
делала свежий сыр
белила изв сткой
сажал дерево
ловил рыбу
подметала улицу

10. Найди в тексте песни предложения, 
      которые соответствуют рисункам.

11. Зондджын Уыг нын амоны.

  чъизи –             сыгъдæг –
  грязный            чистый

    <чъизи Будзи>               <сыгъдæг  Муртуз>

Будзи у тынг чъизи,        Муртуз та у
уымæн æмæ цъыфы        сыгъдæг.
ныххаудис (упал в лужу).

61– 63
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64–66. Боныхъæд уалдзæджы
Погода весной

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Фыццаг уæладзыг, дыккаг уæладзыг, æртыккаг уæладзыг. 
Цыппæрæм къласы, фæндзæм къласы, æхсæзæм къласы. Æвдæм 
мартъи, фарæстæм мартъи, дæсæм мартъи.

2. Сахуыр кæн ног дзырдтæ.

Райхъал ис æрдз.               Проснулась природа.

Хуры тын рудзынгæй    Солнечный луч заглянул в
бакастис нæ уатмæ.    окно нашей комнаты.

Ирыстоны ис бирæ     В Осетии есть много рек.
цæугæдæттæ.

Цæугæдоны их тайы.       На реке тает лёд.

Мæргътæ æртахтысты    Птицы прилетели из 
хъарм бæстæй.     тёплых краёв.

райхъал уын – проснуться

хъарм бæстæ – тёплый край

тын – луч

тайын – таять

цæугæдон – река
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Уæлдæф фæхъарм ис.         Воздух потеплел.

Æстæм мартъи у      Восьмое марта –
сылгоймæгты бæрæгбон.   женский праздник.

Бæлæстыл фæзындысты   На деревьях появились
фыццаг цъæх сыфтæ.    первые зелёные листочки.

Малусæг ракалдта дидинæг.     Расцвёл подснежник.

3. Байхъус æмæ бакæс. 

уæлдæф – воздух

фæзынын – показаться, появиться

малусæг – подснежник

Ралæууыдис уалдзæг. Зæгъут,    
 боныхъæд уалдзæджы цавæр у.

Аланæ
Райхъал ис æрдз. Уæлдæф 
фæхъарм ис.

Хуры тынтæм тайы мит.

Дзерассæ

сылгоймæгты бæрæгбон – женский праздник
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Цæугæдоны их тайы.

Зауыр

Фæзындысты фыццаг  
 дидинджытæ – малусæгтæ.

Хъазыбег
 Мæргътæ хъарм бæстæй   

  тæхынц æмæ аразынц 
  сæхицæн ахстæттæ.

Рæминæ

Агуындæ

Уалдзæджы вæййы сылгоймæгты бæрæгбон.  
  Сывæллæттæ лæвæрттæ фæкæнынц сæ 
  мадæлтæ æмæ сæ нанатæн.

4. Бакæсут сывæллæтты ныхæстæ.

5. Равзар раст вариант.

Райхъал ис

Цæугæдоны их 

Мæргътæ аразынц

Уалдзæджы вæййы

æрдз.
лæппу.

тайы.
нæ тайы.

ахстæттæ.
дидинджытæ.

Ног аз.
сылгоймæгты бæрæгбон.
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1 2

3 4

фæлæ ма – но ещё
ранæй-рæтты – местами

6. К рисункам подбери соответствующие предложения.

 А   Мæргътæ тæхынц хъарм бæстæй.

Æ  Уæлдæф фæхъарм, фæлæ ма хъæды ранæй-рæтты ис мит.

 Б   Фæзындысты фыццаг дидинджытæ – малусæгтæ.

 В   Бæлæстыл фæзындысты гыццыл цъæх сыфтæ.
 

1 2 3 4
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7. Сахуыр кæн æмдзæвгæ.

      УАЛДЗÆГ              ВЕСНА

Мит тайы, их сайы,    Снег тает, проталин
Фæхъулон ис зæхх:    Уж много кругом...
Йæ цæгат фæзæйнад,   Вот склоны зелёным
Йæ хуссар фæцъæх.    Покрылись ковром.

Йæ фæдыл нæ хъæдыл   Живою листвою
Фæхæцыд сыфтæр;    Деревья блестят,
Нæ хуымтæ – кæндтытæ,   За нивой, в обрывах
Нæ ласæн – цъыфдæр.   Потоки шумят.

Цырд лæппу гæлæбу   Вон бабочку мальчик
Æрцахста... Зæгъ ын:   Поймал... – Пожалей:
Нæ уалдзæг – дæ уазæг,   Весны она гостья,
Ныууадз æй цæрын!    Дай волю ты ей!

																	Хетæгкаты	Къоста	 							Перевёл	Н.	Тихонов

8. Радзур уалдзæджы тыххæй, ацы дзырдтæй 
    пайдагæнгæйæ: 

уалдзæг 
сывæллæттæ
ауындзын
мæргътæ
ахстон
мит
тайын
малусæгтæ
хъарм бæстæй
ралæууыдис
фæзындысты
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9. Радзур, уалдзæджы тыххæй цы зоныс, уый.

10. Зондджын Уыг нын амоны.

              хус –         хуылыдз – 
              сухой, сухо       мокрый, 
          мокро

<хус          <хуылыдз
дзаумæттæ>        Муртуз>

Будзийы          Муртуз та у
дзаумæттæ         хуылыдз.
сты хус.
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67–69. Уалдзыгон бæрæгбон
          Весенний праздник

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ. 

Ралæууыдис уалдзæг. Райхъал ис æрдз. Уæлдæф фæхъарм 
ис. Хуры тынтæм тайы мит. Цæугæдæтты их тайы. Фæзындысты 
фыццаг дидинджытæ – малусæгтæ. Хъарм бæстæй æртахтысты 
мæргътæ. Уыдон сæхицæн аразынц ахстæттæ. Сывæллæттæ дæр 
бæлæстыл ауындзынц мæргътæн «хæдзæрттæ» – ахстæттæ.

2. Сахуыр кæн ног дзырдтæ.

Арфæ дын кæнын,      Поздравляю тебя,
мæ уарзон мамæ!     моя любимая мама!

Фарн ацы хæдзары!      Мир этому дому!

арфæ кæнын – поздравлять, благодарить

фарн – мир, изобилие, счастье
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цæстæнгас – взгляд

Нанайæн йæ цæстæнгас    У бабушки мягкий взгляд.
у фæлмæн.

Мах цæрæм дыууын      Мы живём в 
фыццæгæм æнусы.     двадцать первом веке.

Æз дæр афтæ хъуыды       Я тоже так думаю. 
кæнын. 

3. Бакæс текст. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн лæвæрд
    дзырдтæй.

Æхсызгон лæвар

Ме ’мбалы … хуыйны Нинæ.   Абон у йæ … .   Æз æм æрбацыдтæн 
…  … .   Арфæ йын ракодтон,  балæвар ын кодтон ... . 

Мах бацыдыстæм Нинæйы уатмæ. Йæ уат уыдис … æмæ … . 
Стъолыл федтон ... . Балæвар ын æй кодта нæ ирон æвзаджы ... . Уый 
уыдис Къостайы фыст чиныг «Ирон фæндыр». Æз æй райстон æмæ 
дзы кæсын райдыдтон.  Нинæ мæм хъуыста. Ацы æмдзæвгæтæй мах 
бирæтæ зонæм: «Зæрватыкк», «Скъолайы лæппу», «Сæрд», «Гино».

Æхсызгон уыдис Нинæйæн нæ ахуыргæнæджы ... .     Тынг  цин  
кæны ... йæ  чиныгыл.

Дзырдтæ спайда кæнынмæ: 

ном,	 дидинджытæ,	 лæвар,	 гуырæнбон,	 райдзаст,	 сыгъдæг,	 арфæ	
ракæнынмæ,	чиныг,	Нинæ, ахуыргæнæг.

хъуыды кæнын – думать 

æнус – век
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4. Цы лæвар кæнынц дыууæ лæппуйы сæ мадæлтæн?  
   Цавæр арфæтæ сын кæнынц? Байхъусæм-ма сæм.

Бæрæгбоны лæвæрттæ

Таму: Алан, дæ бон хорз! Таму дæн.
Алан: Дæ бон хорз, Таму! Куыд дæ?
Таму: Бузныг, дзæбæх. Дæхæдæг та куыд 

дæ?
Алан: Ницы мын у.
Таму: Райсом уыдзæнис Æстæм мартъи, 

сылгоймæгты бæрæгбон. Алан, дæ 
мадæн цы балæвар кæндзынæ?

Алан: Æз мæ мадæн балæвар кæндзынæн 
дидинджытæ, ме ’мкъласон чызг 
Людæйæн та – чиныг. Ды та, Таму, 
цы балæвар кæндзынæ дæ мадæн? 

Таму: Æз та – къафеттæ æмæ 
             дидинджытæ, мæ гыццыл 
             хойæн – фæлмæн хъазæн, 
             нанайæн  та – раздарæн.
Алан: Ноджыдæр ма мæ мадæн балæвар  

кæндзынæн хуызджын къам, 
бирæ  азты ма куыд фæцæра, 
æнæниз куыд уа, ахæм арфæтимæ. 
Æхсызгон ын уыдзæнис.

Таму: Æз дæр афтæ хъуыды кæнын. Цæй, 
хорзæй баззай!

Алан: Хæрзбон!

5. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ.

6. Сывæллæттæ ныхас кæнынц, сæ мадæлтæн цы  
     балæвар кæндзысты, ууыл. Байхъусæм-ма сæм.



97

     Рамазан
 
     

     

        Эдик

  Æз мæ мадæн балæвар   
   кæндзынæн малусæгтæ.

  Æз мæ мадæн балæвар 
  кæндзынæн даричинитæ.

Марианнæ

Виталик

Никæ

  Æз мæ мадæн балæвар   
  кæндзынæн къоппасæртæ.

  Æз мæ мадæн балæвар 
  кæндзынæн уардитæ.

 Æз мæ мадæн балæвар 
  кæндзынæн мимозæтæ.
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7. Бафæрсут уæ кæрæдзийы æмæ базонут, чи уæ 
     цавæр дидинджытæ лæвар кæндзæнис йæ на-
     найæн, йæ мадæн, йæ хойæн.

8. Байхъус, бакæс æмæ ратæлмац кæн (переведи) зарæг.

                   Уалдзыгон бæрæгбон

Бæрæгбон йæ рады
Ралæууыд фæрнæй.
Цас уарзын мæ мады,
Уый зæгъæн дæр нæй1.

Базард: Хурау уа йæ зæрдæ –
 Райдзаст æмæ рухс,
 Афтæмæй фæцæра
 Махимæ æнус2.

Æз хæссын лæварæн
Дидинджыты баст:
Уадз æмæ мæ мадæн
Хурау уа йæ каст3.

Базард.
                 															Чеджемты	Геор

1 Уый зæгъæн дæр нæй. – Это невозможно высказать.
2 Афтæмæй фæцæра махимæ æнус. – Пусть проживёт с нами сто лет.
3 Уадз æмæ мæ мадæн хурау уа йæ каст. – Пусть у моей мамы будет тёплый, как 
солнце, взгляд.

  Æз мæ мадæн балæвар  
  кæндзынæн нарцисстæ.

Димæ
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9. Азарæм иумæ зарæг «Уалдзыгон бæрæгбон». 

10. Ныффысут уæ ахуыргæнæгæн зæрдиаг арфæтæ.

11. Сымах дæр фæнды уæ ахуыргæнæгæн арфæ 
        ракæнын? Ныффыссут ын уæ зæрдиаг арфæтæ.

12. Зондджын Уыг нын амоны.

фæллад –       цæрдæг – 
уставший      бодрый

      <фæллад лæппу>              <цæрдæг куыдз>

Фæллад лæппу       Цæрдæг куыдз
бады зæххыл.       гæппытæ кæны. 

Зынаргъ Зæринæ Сосланбековнæ!

Арфæ дын кæнæм Сылгоймæгты бæрæгбоны 
фæдыл. 

Æнæниз æмæ хъæлдзæг у!

                    3-æм «А» кълас



100

70–72. Нæхи цæттæ кæнæм бæрæгбонмæ
                        Готовимся к празднику

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мах цæрæм Кутузовы номыл уынджы, хи хæдзары.  Нæ 
хæдзар у иууæладзыгон. Ис дзы цæлгæнæн, хинайæн, уазæгдон, 
ныййарджыты уат, сабиты уат. Ис нын стыр кæрт. Кæрты зайы 
дидинджытæ, кæрдо бæлас æмæ бал бæлæстæ. 

2. Хойрæгты дуканийы цы ис балхæнæн? 
     Что можно купить в продуктовом магазине?

1

2

3

4

5

7

8

6
9

10

13

12

15

14

11
16

17

18

19

20

21

22
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Хойрæгтæ – продукты

1) цай – чай
2) къафеттæ – конфеты
3) дзул – хлеб
4) хъæдындз – лук
5) уырыдзы – морковь
6) картоф – картофель
7) нуры – чеснок
8) цæхæра – свёкла
9) къабуска – капуста
10) пырындз – рис
11) цæхх – соль

12) ссад – мука
13) дзидза – мясо
14) цыхт – сыр
15) къæдор – творог
16) æйчытæ – яйца
17) торт – торт
18) нæлхæ – сливочное масло
19) æнхъизæн – дрожжи
20) æхсыр – молоко
21) мисын – кефир 
22) суардон – минеральная вода

3. Нывмæ гæсгæ саразут диалог.

– Æз цæуын хойрæгты дуканимæ … æлхæнынмæ. Ды та цы 
æлхæныс хойрæгты дуканийы?

– Æз дуканийы æлхæнын … .

4. Бакæс æмæ зæгъ, ацы хойрæгтæй дæу цы
     хъæуы æмæ цы нæ хъæуы, уый.

– Цыхт дæ хъæуы?
– Нæ, мæн цыхт нæ хъæуы.  Мæн хъæуы кæсаг.  Дæу кæсаг 

хъæуы?
– О, мæн дæр кæсаг хъæуы.

кæсаг – рыба
хъæуын – быть нужным

мисын

цæхх дзул

картоф

дзидза

æхсыр

ссад
нæлхæ

цыхт

æйчытæ
къæдор
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5. Уæ кæрæдзийы бафæрсут, ацы хойрæгтæй уæ  
     цы хъæуы, уымæй.

– Хъæуы дæ …?
– О. Мæн хъæуы … . / Нæ, мæн нæ хъæуы … .

6. Байхъус æмæ бакæс. Диалогтæ рольтæм гæсгæ  
     ахъазут.

– Дæ бон хорз!
– Æгас цу!
– Мæн хъæуы 1 килæ сæкæр æмæ 2 

килæйы пырындз. 
– Табуафси. Мæнæ дын 1 килæ сæкæр 

æмæ 2 килæйы пырындз.
– Бузныг.

– Дæ бон хорз!
– Æгас цу!
– Æртæ сæлдæджы-ма мын ратт.
– Табуафси. Бафид фынддæс сомы.
– Бузныг. Хæрзбон!
– Фæндараст!

сæкæр – сахар

сæлдæг – мороженое
фидын – платить
бафид – заплати

сом – рубль
кæд дын зын нæу, уæд … – 

если тебе не трудно, то …
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7. Хуызæгмæ гæсгæ аныхас кæнут. 

– Дæ бон хорз! Дæ хорзæхæй, æри-ма 
   мын 1 литр æхсыр.
– Табуафси. Мæнæ дын æхсыр.
– Бузныг.

8. Азарæм иумæ!

             Балхæн

Диссаг у Фатимкæ, диссаг 
(Уый нæ кæстæр чызг у махæн), – 
Фехъусдзынæ дзы æрмæстдæр:
«Балхæн, балхæн, балхæн…»

Базард: Алы хатт фæдзуры махæн:
              «Балхæн, балхæн, балхæн!»

Базары – фæткъуытæ балхæн!
Дуканийы – хъазæн балхæн!
Къабатæ, фæрдгуытæ – балхæн!
Тагъддæр мын къафеттæ балхæн!

Базард: Алы хатт фæдзуры махæн:
              «Балхæн, балхæн, балхæн!»
																																			Цæгæраты	Гиго	

диссаг –
              удивительный 
   æрмæстдæр – только, 
                    только лишь
   къаба – платье
   фæрдгуытæ – бусы
   тагъддæр – быстрее
   алы хатт – каждый раз
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9. Зондджын Уыг нын амоны.
  
   цæхджын –       адджын – 
   солёный       сладкий

<цæхджын джитъритæ>       <адджын торт>

Будзи уарзы            Муртуз та уарзы
цæхджын           адджын торт.
джитъритæ.

73–75. Хæринаг скæнæм æмæ фынг æрæвæрæм!
                    Приготовим еду и накроем стол!

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Æз цæуын хойрæгты дуканимæ. Дуканийы мæ хъæуы 
балхæнын ссад, цыхт æмæ æхсыр. Дæу дуканимæ цæуын нæ 
хъæуы? Цы дæ хъæуы балхæнын дуканийы?

2. Æркæс нывтæм æмæ бахъуыды кæн хæринæгты 
   нæмттæ.

чъири – пирогкæрдзын – чурек
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физонæг – шашлык

бас – бульон

гуыл – пирожок

лывзæ – мясное рагу

плау – плов

дзыкка – блюдо из сливок, 
свежего сыра и муки

хъæбынтæ – вареники,  
пельмени

хъæрмхуыпп – суп

хъайла – яичница

кæсаг – рыба 

3. Уæ кæрæдзийы бафæрсут, чи уæ цы хæринæгтæ
    уарзы, уымæй.

– Æз уарзын дзыкка. Ды та цы уарзыс?
– Æз … . Ды та …?
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4. Цы фæнуазæм? Æркæс нывтæм æмæ бахъуыды кæн
    нуазинæгты нæмттæ.

фæткъуыйы дон – 
яблочный сок дон – вода

цай – чай
къуымæл – квас

æхсыр – молоко

мисын – кефир
суардон – 

минеральная вода
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5. Уæ кæрæдзийы бафæрсут, чи уæ цавæр нуазинæгтæ 
уарзы, уымæй.

Хуызæг:  Хъарм æхсыр. Æз уарзын хъарм æхсыр нуазын. 

Ды та? Ды уарзыс хъарм æхсыр нуазын? – О, … (Нæ, …).

хъарм æхсыр   фæткъуыйы дон
уазал дон    хæрзад мисын
тæвд цай    сыгъдæг суардон

6. Бахъуыды кæн.

Тагъд уыдзæнис хоры куывд.       Скоро будет праздник урожая.

Сослан лыгтæ кæны джитъритæ.           Сослан нарезает огурцы.

Чызг стигъы картоф.                        Девочка чистит картофель.

Чызджытæ фынгыл     Девочки ставят тарелки 
æвæрынц тæбæгътæ.   на стол.
  

куывд – торжество, пир, праздник

лыгтæ кæнын – нарезать

стигъын – чистить, снимать кожуру

æвæрын – ставить
фынг – круглый низкий стол на трёх ножках
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Тагъд уыдзæнис куывд

Абайтæ сæ уазæджы æрбацыдмæ сæхи цæттæ кæнынц. Сæ 
нана кæны хæрзад чъиритæ: уæливыхтæ, картофджынтæ æмæ 
къабускаджынтæ. Сæ дада та дзидза лыгтæ кæны. Чызг стигъы 
картæфтæ. Мад фыцы бæгæны. Фыд æмæ лæппу æвæрынц стъол. 
Фынг дзаг уыдзæнис алыхуызон хæринæгтæй.

8. Зæгъ, цы ис стъолыл. 

Райдай афтæ:     «Абайты	бинонтæ	стъолыл	æрæвæрдтой…	».

7. Бакæс æмæ зæгъ, Абайтæ сæхи куыд цæттæ 
     кæнынц уазæджы æрцыдмæ.
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9. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ, ацы хæринæгтæ 
     цæмæй конд сты (из чего сделаны), уый.

– Цæмæй кæнæм хъайла?
– Æйчытæй.
– Ноджы ма нæ цы хъæуы?
– Нæлхæ æмæ цæхх.

– Зæгъут, ссадæй цавæр 
    хæринæгтæ кæнæм?
– Дзул, печенитæ, макъаронтæ, 
    насджынтæ, картофджынтæ … .

– Ранымайут æхсырæй конд
    хæринæгтæ.    
– Цыхт, нæлхæ, мисын.

– Цавæр хæринæгтæ кæнынц 
   дзидзайæ? 
– Физонæг, фыдджын, лывзæ.

10. Бакæс æмæ дарддæр зæгъ.

– Цæмæй кæнынц физонджытæ?
– Дзидзайæ.
– Цæмæй лыг кæнынц дзидза?
– Кардæй.
– Цы ма лыг кæнынц кардæй?
– Дзул, картоф, пъамидор,  
    хъæдындз, насджын, картофджын…
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11. Азарæм иумæ!
      Хæрзад чъиритæ

Арынджы ныннæрсти хыссæ1,
Бандзæрстам нæ пецы арт2,
Æмæ мын нанайы ’ххуысæй
Чъири рауади хæрзад.
                 							Айларты	Чермен

12. Иу хатт-ма байхъус зарæгмæ æмæ фæнысан кæн  
      раст вариант.

Ныннæрсти хыссæ  … ,
къусы     арынджы

Бандзæрстам нæ пецы … ,
арт     мит

Æмæ мын … …
дадайы ’ххуысæй   нанайы ’ххуысæй 

Чъири рауади … .
хæрзад     цæхджын

13. Зондджын Уыг нын амоны.

хом – сырой                      фых – варёный

  <хом æхсыр>        <  фых карк>

Будзи уарзы                Муртуз та уарзы
хом æхсыр.       фых карк.

76–77. Фæлхат кæнæм
78. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.

1 Ныннæрсти хыссæ. – Поднялось тесто.
2 Бандзæрстам нæ пецы арт. – Развели огонь в нашей печке.

арынг – корыто 
хыссæ – тесто
арт æндзарын – 
   разводить огонь



IV четверть
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79–81. Мидæмæ рацæут, уазджытæ!
                             Заходите в дом, гости!

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Мидæмæ рацу. Мидæмæ рацæут. Бахатыр кæн. Бахатыр кæнут. 
Рахиз уатмæ. Рахизут уатмæ. Фынджы фарсмæ æрбад. Фынджы 
фарсмæ æрбадут. Ахæр. Ахæрут. 

2. Бахъуыды кæн ног дзырдтæ.

Лизæ цымыдисæй     Лиза удивлённо смотрит
кæсы гæдымæ.     на кошку.

Нанайы чъиритæ уæлдай   Бабушкины пироги бывают
хæрзаддæр вæййынц.   особенно вкусными.

Абайтæ æрбахуыдтой    Абаевы пригласили своих
сæ сыхæгты.     соседей.

3. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ, фынгыл цавæр хæринæгтæ 
    ис.

Андрейы куыд суазæг кодтой

Абайтæ Андрейыл тынг бацин кодтой. Æрбахуыдтой сæ сыхæгты 
дæр. 

цымыдисæй – удивлённо

уæлдай – особенно; лишний

сæ – их
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Тамуйы фыд скодта физонæг. Сæ мад сфыхта карк, Алинæимæ 
скодтой торт. Алинæ у куыстуарзаг чызг, уый æххуыс кæны йæ 
мадæн. Сослан ацыдис дуканимæ, балхæдта къафеттæ æмæ 
печенитæ. Сæ нана скодта чъиритæ æмæ бæгæны.

Нана арæх фæкæны чъиритæ. Йæ чъиритæ уæлдай хæрзаддæр 
вæййынц. Нана бæгæны куы фыхта, уæд æм Андрей цымыдисæй 
кастис. Уымæн æмæ Андрей никуы федта, ирон бæгæны куыд 
фæфыцынц, уый. Андрейы мад арæх фæкæны чъиритæ, фæлæ 
бæгæны никуы сфыхта. 

Фынгыл ис бирæ алыхуызон хæринæгтæ: бæгæны, чъиритæ, 
физонæг, карчы фыд, цæхх, торт, дыргътæ, къафеттæ, печенитæ, 
адджын дон.

4. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

Алинæ у куыстуарзаг чызг æмæ феххуыс кæны … … .
Сослан ацыдис дуканимæ æмæ балхæдта … … .
Нанайы чъиритæ уæлдай … … . 
Андрейы мад арæх фæкæны чъиритæ, фæлæ … … . 
Фынгыл ис … … .
                                                         

5. Нывтæм æркæс æмæ сын сæ мидисмæ гæсгæ 
   (по содержанию) тексты ссар хъуыдыйæдтæ.

алыхуызон хæринæгтæ хæрзаддæр вæййынц

йæ мадæн

къафеттæ æмæ печенитæ бæгæны никуы сфыхта
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6. Цавæр  хъуыдыйæдтæ  сараздзæнис  машинæ?
     Какие  предложения  составит  машина?

7. Байхъусут æмæ бакæсут цæсгæмттæм гæсгæ.

       Уазджытæ æрбацыдысты

Уазджытæ: Уæ бон хорз!
Фыд: Æгас цæут!
Уазджытæ: Фарн ацы хæдзары!
Фыд: Бузныг.
Мад: Мидæмæ рацæут!
Уазджытæ: Бузныг.
Мад: Уæ хорзæхæй, фынгмæ хæстæгдæр рацæут!   
          Алан, мæнæ ам сбад!

нана
фыд

мад
Сослан

Алинæ

скодта

скодта

балхæдта

сфыхта
æххуыс кодта

торт

къафеттæ

бæгæны

физонæг

йæ мадæн
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Алан: Бузныг. Мæ фарсмæ та чи сбаддзæнис?
Давид: Æз сбаддзынæн дæ фарсмæ.
Таму: Андрей, ды та Давиды цур сбад.

8. Рольтæм гæсгæ ахъазут «Уазджытæ æрбацыдысты».

9. С чем пироги?

Хуызæг:    Уæливых конд у цыхтимæ.
                   Картофджын конд у … .

цыхт                       уæливых         картоф                  картофджын

дзидза            фыдджын                     нас                     насджын

цæхæрайы сыфтæ             цæхæраджын              къабуска               къабускаджын

10. Бакæсут ныхас «Фынджы уæлхъус» æмæ йæ  
        рольтæм гæсгæ ахъазут.

Фынджы уæлхъус

      – Ацы чъиритæ скодта нана.
    
        – Цы хæрзад чъиритæ сты!      

АндрейАлинæ
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  – Ахæрут, мæ хуртæ!

      – Бузныг, нана. Цæимæ сты 
              дæ чъиритæ?
  

  – Цыхтимæ, насимæ,
      хъæдуримæ, цæхæрайы сыфтимæ.

      – Æз та фылдæр уарзын 
         картофджын.
  

  – Табуафси, сывæллæттæ, ахæрут! 
Мæнæ уын фыдджын, цæхæраджын,  
насджын, къабускаджын, хъæдурджын. 
Андрей, дæуæн та – картофджын. 

11. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Цы скодта нана?
Цæимæ сты нанайы чъиритæ?
Картофджын фылдæр чи уарзы?

12. Зондджын Уыг нын амоны.

уазал –               тæвд – 
холодный              горячий

  <уазал сæлдæг>            <тæвд лывзæ>

Сæлдæг у уазал.             Лывзæ у тæвд.

нана 

нана 

мамæ 

Андрей

Таму
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82–84. Таму æвдисы Андрейæн се скъола
                  Таму показывает Андрею свою школу

1. Таму дзуры, мах хъусæм.

2. Кæцы нывмæ хауынц ацы раныхæстæ?
    К какому рисунку подходят эти высказывания?

Мæнæ скъолайы кæрт. Бакæс-ма, цы бирæ сывæллæттæ дзы 
ис. Уыдон кæрæдзиуыл цин кæнынц. Тагъд райдайдзысты 
уроктæ.

Мæнæ не скъола. Мах ахуыр кæнæм ам. Не скъола у стыр, 
æртæуæладзыгон. У зæронд, фæлæ рæсугъд.
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1
2

3

4

5

6

8

7

9

14

16

15

10

13

12

11

3. Æркæс нывмæ æмæ бакæс предметты нæмттæ.

1) ахуыргæнæджы стъол –
                  учительский стол
2) партæ – парта
3) бандон – стул
4) скъапп – шкаф
5) телевизор – телевизор
6) видеомагнитофон – 
              видеомагнитофон
7) рудзынг – окно
8) дидинæг – цветок

9) рудзынгæмбæрзæн –   
                              занавеска
10) цар – потолок
11) къул – стена 
12) пианино – пианино
13) картæ – карта
14) дуар – дверь
15) ныв – картина
16) фæйнæг – доска 
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4. Сравни то, что есть на картине и что есть у вас в классе. 

Зæгъ афтæ :

Нывы æз уынын фæйнæг.  Нæ къласы дæр ис фæйнæг.
Нывы æз уынын пианино.  Нæ къласы нæй пианино.

5. Таму æвдисы Андрейæн сæ кълас. Тамуйы ролы ахъаз.

Райдай афтæ:  Андрей, дæ хорзæхæй, мидæмæ рахиз.

Ай у нæ кълас. Мæнæ уый у фæйнæг. Фæйнæг у морæ.

6. Прочитай. Выбери слова, которые обозначают дейст-
    вия, совершаемые тобой в классе. 

Хæрын, кæсын, гæппытæ кæнын, зарын, худын, ленк кæнын, 
фынæй кæнын, кафын, ныв кæнын, лæууын, бадын, згъорын, 
хъусын, ахуыр кæнын, кæуын, тæлмац кæнын, фыссын, æххуыс 
кæнын, дзуапп дæттын, хъазын, мæрзын, æфснайын, дзурын, 
æмдзæвгæ ахуыр кæнын. 

7. Зæгъ, цы ми фæкæныс урочы. Переменæйы та цы
    ми фæкæныс? Спайда кæн 6 фæлтæрæны дзырдтæй.

Хуызæг:    Урочы æз фæфыссын. Переменæйы фæхъазын.

8. Бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

  æз           кæс          ын

ды              кæс          ыс
уый            кæс          ы
мах            кæс          æм
сымах       кæс          ут
уыдон        кæс         ынц
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9. Поработай по таблице (упр. 8). 
    Подбери слова, обозначающие другие действия.

10. Сахуыр кæнæм æмдзæвгæ.

                 Саби

Саби рæзы алкæм дæр:
Уаты, уынджы, малы дæр.
Саби рæзы заргæйæ,
Ног талатæ садзгæйæ.

Саби рæзы хъазгæйæ,
Сæууон уæлдæф нуазгæйæ.
Тынгдæр рæзынц ахæмтæ,
Рæвдздæр чи у ахуырмæ,
«Фондзтæ» арæх чи райсы,
Æхсæр уисау чи тасы.

Æз хæрам дæн ахæммæ,
Чи тырны хыл къахынмæ.
Саби искæй куы асайы,
Уæд гыццылæй баззайы.
											Ситохаты	Саламджери

11. Зондджын Уыг нын амоны.

садзын (сажать) → куыд? (как?) → садзгæйæ (сажая)
нуазын (пить) → куыд? (как?) →  ...
зарын (петь) → куыд? (как?) →  ...

 
   урс –           сау –
   белый          чёрный

 <урс мигъ>        <сау мигъ>

Иу мигъ у урс.         Иннæ мигъ та у сау.

рæзын – расти
алкæм – всюду, везде
мал – лужа
тала – поросль, побег
сæууон – утренний
рæвдз – успешно
æхсæр – лесной орех
уис – прут, лоза
тасын – гнуть, сгибать
хæрам уæвын – враждовать
тырнын – стремиться 
хыл къахын – затевать ссору
куы... уæд – если... то
баззайын – остаться
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85–87. Таму зонгæ кæны Андрейы йе ’мкъласонтимæ
              Таму знакомит Андрея со своими
              одноклассниками

1. Байхъус æмæ бакæс полилог.

– Лæппутæ, базонгæ ут мæ уазæг Андреимæ. Æрцыдис 
Мæскуыйæ. Андрей иронау дзурын зоны. Кæм сахуыр 
кодта ирон æвзаг, уый уын йæхæдæг зæгъдзæнис.

– Мæ ном хуыйны Андрей. Мæ мыггаг у Горин. 
Цæрын Мæскуыйы. Мæ мад у Ирыстонæй. Йæ ном 
хуыйны Мæдинæ. Мæн фæнды ирон æвзаг хуыздæр 
базонын. Æз цæуын, ирон æвзаг кæм ахуыр кæнынц, 
ахæм къордмæ. 

Таму

Андрей
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Таму

Таму

Андрей

Алан

Сослан

уый уын йæхæдæг – он вам сам
уал – пока
æмкъласон – одноклассник

ныртæккæ – сейчас 
дæхи тыххæй – о себе
иунæг – единственный

– Алан, радзур-ма дæхи тыххæй.

– Мæ ном хуыйны Алан. Мæ мыггаг у Гуыриатæй. 
Цæуы мыл фараст азы. Мæ фыды ном хуыйны 
Марат. Мæ мады ном та хуыйны Тамарæ. Мæ фыд 
кусы банчы. У экономист. Мæ мад нæ кусы. Ис ма 
мын дыууæ æфсымæры – Тамерлан æмæ Руслан. 
Тамерланыл цæуы æхсæрдæс азы, ахуыр кæны 
иуæндæсæм къласы. Руслан скъоламæ нæма цæуы.

– Бирæ бинонтæ стут. Мæнæн та иунæг æфсымæр 
ис. Цæуы йыл фынддæс азы. Ахуыр кæны фарæстæм 
къласы.

– Мæ ном хуыйны Сослан. Мæнæн æфсымæртæ нæй. 
Ис мын дыууæ хойы – Агуындæ æмæ Фатимæ.

– Андрей, базонгæ уал дæ Алан æмæ Сосланимæ. 
Ныртæккæ æрбацæудзысты мæ иннæ æмкъласонтæ, 
æмæ уыдонимæ дæр базонгæ уыдзынæ.
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2. Равзар раст вариант.

Андрейы мады ном хуыйны … . 
Мæдинæ  Агуындæ  Фатимæ

Тамерлан æмæ Руслан сты … … .
Андрейы æфсымæртæ  Аланы æфсымæртæ    

Тамуйы æфсымæртæ 
Сосланæн ис … … .

иу хо  дыууæ æфсымæры дыууæ хойы

3. Цы радзурдзынæ Андрейæн дæхи тыххæй?
    Что ты расскажешь Андрею о себе?

4. Ахъазут сценкæ «Зонгæ кæнын мæ ног 
    æмкъласонимæ».

5. Бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

6. 5 фæлтæрæны таблицæмæ гæсгæ бакус лæвæрд
    дзырдтыл.  

      æз         куыст         он

   ды            куыст         ай
   уый          куыст         а
   мах          куыст         ам
   сымах      куыст         ат
   уыдон      куыст         ой

хæрын – 
хордтон

дзурын – 
дзырдтон

фыссын – 
фыстон

кæнын – 
кодтон
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7. Послушай и повтори. 

10 – дæс    60 – æхсай
20 – дыууын   70 – æвдай
30 – æртын   80 – æстай              
40 – цыппор   90 – нæуæдз
50 – фæндзай   100 – сæдæ

8. Найди число и его написание словами.

4    50   3   9   8   30   7   10   5   6   80   2   90   1   40   70

Æвдай, иу, дыууæ, æхсæз, дæс, æртæ, æртын, фараст, цыппар, 
фæндзай, аст, авд, фондз, æстай, нæуæдз, цыппор.     

9. Азарæм иумæ!

  Сæнæфсир 

Сты æрвхуыз мæ рустæ,
Къухтæ, хъуыртæ, хъустæ.
Сты мæ былтæ дæр æрвхуыз, 
Ме ’взаг дæр у уыцы хуыз.
Уымæн æмæ ставд сæнæфсир
Хордтон… армыдзагæй æз.

      Чеджемты	Геор

10. Зондджын Уыг нын амоны.

мæллæг –        нард –
худой        толстый

<мæллæг Мила>                             <нард Муртуз>

Мила у          Муртуз та у
мæллæг куыдз.       нард куыдз.

рус – щека
  хъуыр – шея, горло
  ставд – крупный
  армыдзаг – горсть
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88–90. Куырттаты коммæ фæндагыл
                   По дороге в Куртатинское ущелье

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Нæ уат у райдзаст. Зымæгон арв вæййы тар. 
Нæ сыхаг Нинæ у хæрзхуыз сылгоймаг. Йæ лæппу 
Созыр та у мæллæг. 
Ма нуаз уазал дон. Рынчын нуазы тæвд æхсыр.

2. Бахъуыды кæн.

Ацы текстæн нæй сæргонд.  Этот текст без заголовка.

Ацы кино дæ зæрдæмæ цæуы? Тебе нравится этот фильм?

Аслан æмæ Георги балымæн сты. Аслан и Георгий 
       подружились.

Мах цæуæм коммæ.    Мы едем в ущелье.

ком (кæмттæ) – ущелье

сæргонд – заголовок

зæрдæмæ цæуын – нравиться

балымæн уæвын – подружиться
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3. а) Байхъус æмæ бакæс текст.

Знон Таму æмæ Андрей уыдысты скъолайы. Уым Таму равдыста 
Андрейæн йæ кълас æмæ йæ базонгæ кодта йе ’мкъласонтимæ. 
Андрейы зæрдæмæ фæцыдис скъола. Балымæн ис Тамуйы 
æмбæлттимæ дæр. 

Абон у сабат, æмæ Абайтæ цæуынц Лæцмæ, Куырттаты коммæ.  
Уым цæрынц Тамуйы мады фыд æмæ йæ мады мад. Куырттаты 
комы æрдз у тынг рæсугъд. Тамуйы фæнды йæ уазæгæн равдисын 
уыцы æрдз, базонгæ йæ кæнын йæ нана æмæ йæ дадаимæ.

æ) Текстæн сæргонд равзар (выбери).  

        Цæугæдоны был                  Сабаты мах цæуæм Лæцмæ

4. Хорз бамбæрстай текст? Равзар раст вариант. 

Таму æмæ Андрей уыдысты скъолайы … .
знон     райсом

Таму равдыста Андрейæн … … .
йæ кæрт    йæ кълас

Тамуйы мады фыд æмæ йæ мады мад цæрынц … .
Ногхъæуы    Лæцы

Куырттаты комы æрдз ... .
у рæсугъд    рæсугъд нæу

Тамуйы фæнды йæ уазæгæн равдисын … .
æрдзы нывтæ   Аланы нывтæ

5. Найди осетинский вариант этих предложений в тексте.

Андрею понравилась школа.
Он подружился с товарищами Таму.
В Куртатинском ущелье природа очень красивая.
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6. Байхъус æмæ бакæс текст.

Куырттаты коммæ фæндагыл

Фæндагыл, машинæйы цæугæйæ, Абайты бинонтæ дзурынц 
Андрейæн Ирыстоны тыххæй.

Фыд:

Мад:

Сослан:

Таму:

Андрей:

Фыд: 

Куырттаты ком у Ирыстоны рæсугъддæр кæмттæй иу. 
Уым кæлы Фыййагдон.
Фыййагдоны былыл ис хæххон хъæутæ: Дзывгъис, 
Дæллагхъæу, Барзыхъæу, Лæц, Хидыхъус. 
Куырттаты комы ис рæсугъд хъæдтæ. Уым цæрынц 
алыхуызон мæргътæ. Хъæдæй хъуысы хъæдхойы къупп-
къупп, уыджы уаст, булæмæргъы диссаджы зарæджы 
зæлтæ.
Æмæ цынæхуызон цæрæгойтæ ис хъæдты: уызынтæ, 
æрсытæ, бирæгътæ, рувæстæ, æхсæрсæтджытæ, тæрхъус- 
тæ, сæгуыттæ.
Мах дæр ацæудзыстæм хъæдмæ мæргъты зарджытæм 
байхъусынмæ æмæ цæрæгойты фенынмæ? 
Æнæмæнг ацæудзыстæм.

7. Зæгъ, цы бахъуыды кодтай.

Куырттаты комы ис ахæм
хæххон хъæутæ: …
мæргътæ: …
хъæддаг цæрæгойтæ: …

кæлын – течь
райдайын – начинать
уаст – крик
зæл – звук
æнæмæнг – обязательно
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8. Дзырдты хæйттæ сæмхæццæ сты (перепутаны).
    Дзырдтæ сæ сараз.

 Хъæддаг цæрæгойтæ                                Мæргътæ  

              æхсæр                                                       булæ

  рæгъ                                                              гæс

      тæр                                                             сау

  бидыр                                                         хъупп

             ру                                                          цæр

    гуыт                                                          тыкк

       би                                                     гакк

         вас                                                      мæргъ

           хъус                                            хъри

       дзæ                                                                 цъиу

          сæттæг                                            зæрва

             сæ                                                       гукк



129

9. Æркæс æмæ зæгъ, цы уыныс нывы. Чи дзы цы ми кæны?

Хуызæг:     Æз уынын нывы хъæдхой. Уый цæры хъæды. Бæласы 
цъар къупп-къупп кæны. Агуры дзы йæхицæн хæринаг.
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10. Бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн.

11. 10 фæлтæрæны таблицæмæ гæсгæ бакус лæвæрд 
       дзырдтыл.

12. Прочитай предложения с правильными окончаниями.

Æз каст  телевизормæ.
Ды бадт  мæ цуры.
Томæ худт  хъæрæй.
Æз æмæ Сослан кафыд  концерты.
Сымах каст  киномæ?
Уыдон дæр цыд  паркмæ.

13. Сараз хъуыдыйæдтæ.

Æз    цыдтæ   дуканимæ
Ды    цыдтæн   киномæ
Риммæ    цыдысты   паркмæ
Мах    цыдыстут   музеймæ
Сымах    цыдис   хæдзармæ
Сывæллæттæ  цыдыстæм  скъоламæ

      æз          каст           æн

   ды             каст          æ
   уый           каст          ис
   мах           каст        ыстæм
   сымах      каст         ыстут
   уыдон      каст         ысты

цæуын – 
цыдтæн

бадын – 
бадтæн 

худын – 
худтæн

кафын – 
кафыдтæн
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14. Сахуыр кæнæм æмдзæвгæ.

          Дзывылдар      

Æнгуырдар-дзывылдар, 
Кæм хæтыс зымæг?
Цы бæстæ, цы хæхтæ
Фæтæхыс уынæг?

Кæм рæзынц, кæм цæрынц
Дæ хотæ, дæ мад?
Тæхуды, тæхуды, 
Кæмæн ис дæ цард!
               Хетæгкаты	Къоста

         Синица

Зимою глухою
В какие края
Стремится синица – 
Рыбачка моя?

У птицы-синицы
Где сёстры, где мать?
И мне бы по небу,
Как птице, летать!
								Перевёл	Н.	Ушаков

15. Найди в каждой строчке название дерева.

  

16. Зондджын Уыг нын амоны.

нарæг –       уæрæх – 
узкий       широкий 

 
   <нарæг фæндаг>              <уæрæх фæндаг>

Будзи цæуы нарæг       Муртуз та цæуы
фæндагыл.       уæрæх фæндагыл.

пбæрзар
птулдзен
жзазшекр

æнæзы
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91–93. Хъæууон цард
              Сельская жизнь

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Куырттаты ком у Ирыстоны рæсугъддæр кæмттæй иу. Уым 
кæлы Фыййагдон. Куырттаты комы ис ахæм хъæутæ: Дзывгъис, 
Дæллагхъæу, Барзыхъæу, Лæц, Хидыхъус. Æз æнæмæнг 
ацæудзынæн Куырттаты коммæ.

2. Бахъуыды кæн.

Мах æрбахæццæ стæм    Мы прибыли в Барзикау.
Барзыхъæумæ. 

Уазæг Хуыцауы уазæг у.          Гость – Божий гость. 

Иннæ хуыцаубоны дæр    В следующее воскресенье
æрцæудзыстут?    тоже приедете?

Мæ дæндаг риссы, æмæ    У меня болит зуб, и я
дохтырмæ æрбацыдтæн.   пришёл к врачу.

Сæ размæ рацыдис нана.   К ним навстречу вышла
       бабушка.

æрбахæццæ уæвын – прибывать 

æрцæуын – прийти, приехать

риссын – болеть

сæ размæ – к ним навстречу

Хуыцау – Бог 
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3. Байхъус æмæ бакæс. Бахъуыды кæн, чи цы дзуры, уый.

Нæхи нана

Абайты бинонтæ æрбахæццæ сты Лæцмæ. Сывæллæттæ 
базгъордтой кæртмæ. Сæ размæ цингæнгæ рацыдис Замирæт, 
Тамуйы мады мад. Сывæллæттæ базгъордтой сæ нанамæ: 

– Дæ бон хорз, нана! 
– Æгас цæут, мæ хуртæ! Мидæмæ рахизут!
– Нана, базонгæ у ме ’мбалимæ. Йæ ном хуыйны Андрей. 

Æрцыдис нæм Мæскуыйæ. 
– Тынг æхсызгон мын у. Уазæг Хуыцауы уазæг у. Æмæ иронау 

æмбары? 
– Æмбаргæ кæны, фæлæ дзургæ хорз нæ кæны.
– Тынг хорз! Андрей, æмæ Мæскуыйæ кæимæ æрцыдтæ? 
– Мæ фыды хо Ленæимæ.  Ленæйæн йæ къæхтæ риссынц, æмæ 

Тæмискъмæ санаторимæ æрцыдис. 
– Цæй, ныхæстæ уый фæстæ кæндзыстæм, ныр та уал хæдзармæ 

рацæут. Æрдз нæ комы тынг рæсугъд у, уæлдæф – сыгъдæг. Райсом 
æй уæхæдæг фендзыстут. Андрей, дæ зæрдæмæ ам фæцæудзæнис 
æнæмæнг.
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   æз     кæс    дзын       æн

ды    кæс    дзын     æ
уый    кæс    дзæн     ис
мах    кæс    дзы     стæм
сымах   кæс    дзы     стут
уыдон   кæс    дзы     сты

цæрын – 
цæрдзынæн

найын – 
найдзынæн

раттын – 
ратдзынæн

кусын – 
кусдзынæн

4. Бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн. 

5. 4 фæлтæрæны таблицæмæ гæсгæ бакус лæвæрд 
    дзырдтыл.

6. Поставь глаголы в будущем времени. Прочитай 
    предложения. 

Æз хорз ахуыр кæн  .
Алан, ды хорз ленк кæн  ?
Чермен мæнæн рат  йæ пурти. 
Мах Зæидæимæ цæу  театрмæ. 
Сымах дæр театрмæ цæу  ?
Уыдон цæр  Мæздæджы.

7. Базон-базон. 

– И-гъо-гъо чи кæны?– Му-у-у чи кæны? 
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8. Азарæм иумæ!

        Хъæууон изæр

Хур æрныгуылди, фæлæ ма 
Судзынц рæгътæ.
Хизæнуатæй згъорынц-уайынц
Фыстæ, сæгътæ.

Фосы фæстæ бурхъус куыйтæ – 
Сыллынк-сыллынк.
Фыййауы хъæбысы уасы-кæуы
Ногзад сæныкк…
   Чеджемты	Геор

9. Бакæсут текст.

Хæрзбон
Нана:

Сывæллæттæ:
Нана:

Андрей:

Сывæллæттæ:

Тынг æхсызгон мын у, иууылдæр кæй æрбацыдыстут, 
уый. Иннæ хуыцаубоны дæр та æрбацæудзыстут?
О, æрбацæудзыстæм. 
Андрей, ды та иннæ аз дæр ссæудзынæ Ирыстонмæ?
Æнæмæнг. Æз иннæ аз дæр ссæудзынæн Ирыстонмæ, 
æрбацæудзынæн сымахмæ. Бузныг уын.
Хæрзбон.

хизæнуат – пастбище
фос – скот
бурхъус – желтоухий
фыййау – пастух
ногзад – новорождённый 
æнæмæнг – обязательно
иууылдæр – все
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10. Афтæ чи загъта?

«Тынг æхсызгон мын у, иууылдæр кæй æрбацыдыстут, уый. 
Иннæ хуыцаубоны дæр та æрбацæудзыстут?»

Таму    нана
«Æз иннæ аз дæр ссæудзынæн. Бузныг уын».

Тамуйы фыд   Андрей

11. Зондджын Уыг нын амоны.

æнæниз –       рынчын –
здоровый      больной

  <æнæниз Будзи>                     <рынчын Муртуз>

Будзи у æнæниз.                   Муртуз та у 
                         рынчын. 

94–96. Тагъд ралæудзæнис сæрд
     Скоро наступит лето

1. Байхъус æмæ азар зарæг «Хъæууон изæр».

2. Бахъуыды кæн.

Сæрды-иу хатгай            Летом иногда будет идти
уардзæнис къæвда.           дождь.

хатгай – иногда
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Сæрдыгон къæвда      Летний дождь быстро
тагъд фæвæййы.     заканчивается.

Ацы дидинæг уарди      Этот цветок называется 
хуыйны æви малусæг?      роза или подснежник?

Нана мын арæх фæкæны     Бабушка мне часто
аргъæуттæ.      рассказывает сказки.

3. Прочитай и сравни значения слов.

вæййын  
(бывать)

фæвæййын  
(заканчиваться)

Æз арæх вæййын Дыгургомы. 
Я часто бываю в Дигорском 
ущелье.

Каникултæ тагъд фæвæййынц. 
Каникулы быстро заканчиваются.

4. Байхъус æмæ бакæс. 

фæвæййын – заканчиваться

æви – или

аргъау – сказка

Зæгъут, боныхъæд 
цавæр   
уыдзæнис сæрды?

Уыдзæнис тæвд.

Кирилл
 Арв уыдзæнис цъæх æмæ сыгъдæг.

Алан
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Тынгдæр тавдзæнис хур. 

Гюльмирæ Хатгай-иу уардзæнис къæвда дæр.

Аля Сæрдыгон къæвда хъарм вæййы.

Данил

 Сæрдыгон къæвда тагъд фæвæййы.

Алимæ Цæугæдæтты дон уыдзæнис хъарм.

Таня

уазал.
тæвд.

арв.
зæхх.

къæвда.
мит.

хъарм.
тынг уазал.

5. Равзар раст вариант.

Сæрды уыдзæнис

Цъæх æмæ сыгъдæг уыдзæнис

Хатгай-иу уардзæнис

Сæрдыгон къæвда вæййы

6. Радзур сæрды тыххæй.

Сæрды тынгдæр тавдзæнис                      .  
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                  уыдзæнис цъæх æмæ сыгъдæг.

Хатгай уардзæнис                   .  

Бæлæсты                  уыдзысты                  .

Рæсугъд                    зайдзысты                    æмæ                   .

7. Бакæс текст.

Хо æмæ æфсымæр

Кæрдо бæласы бын бадынц Фатимæ æмæ йæ кæстæр æфсымæр 
Сослан. Фатимæ ахуыр кæны дыккæгæм къласы. Уый хорз зоны 
иронау кæсын. Арæх фæкæсы чингуытæ. Мæнæ ныр дæр йе ’фсы- 
мæрæн кæсы аргъау. Сослан уарзы Фатимæмæ хъусын.

8. Сколько предложений в тексте «Хо æмæ æфсымæр»?
    Найди перевод данных предложений:

Фатима учится во втором классе. 
Часто читает книги. 
Сослан любит слушать Фатиму. 

9. Задайте друг другу вопросы по тексту. Ответьте на них.
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10. Азарæм иумæ!

 Арвæрдын гæлæбу

Гæлæбу сыфтæртыл
Кодта фынæй.
Дымгæ та бирæгъау
Ниудта хъæрæй.

Гæлæбу дымгæмæ фехъал, фæтарст,
Сыфтæры бынæй-иу сонтæй фæкаст.

Гæлæбу, гæлæбу
Иунæгæй цард.
Дидинты мысгæйæ,
Кодта æнкъард.

Уалынмæ хурзæрин арвæй æркаст, –
Дымгæ фæсабыр и, дымгæ фæтарст.

Гæлæбу бахъæлдзæг,
Нал уыд æнкъард.
Авдхуызон базыртæ
Айтыгъта дард.

Арвмæ ыстахт æмæ цингæнгæ каст:
Авдхуызон арвæрдын фестад æваст.
    Чеджемты	Геор

11. Зондджын Уыг нын амоны.

цыбыр –       даргъ – 
короткий      длинный 

   <цыбыр хид>      <даргъ хид>

Муртуз цæудзæ-      Будзи цæудзæ-
нис цыбыр æмæ      нис даргъ æмæ 
нарæг хидыл.        фæтæн хидыл. 

хъæрæй – громко
сонтæй – неожиданно
иунæгæй – одиноко 
уалынмæ – тем 
                    временем
фæсабыр уæвын – 
                 успокоиться 

авдхуызон арвæрдын  – 
семицветная радуга

айтындзын – раскинуть
æваст – сразу, вдруг
дидинты мысгæйæ –
       вспоминая цветы
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97–99. Цы ми кæндзыстæм сæрды?
            Что мы будем делать летом?

1. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Æз æххуыс кæнын. Æз æххуыс кодтон. Æз æххуыс кæндзынæн. 
Æз ленк кæнын. Æз ленк кодтон. Æз ленк кæндзынæн. 
Æз фынæй кæнын. Æз фынæй кодтон. Æз фынæй кæндзынæн. 

2. Альбинæ уарзы йæ къам исын (фотографироваться).
    Æркæс, сæрды цы къамтæ систа, уыдонмæ æмæ 
    байхъус йæ радзырдмæ.

Мæнæ æз. Æз уарзын денджызы ленк 
кæнын. 
Сæрды денджызы дон вæййы тынг 
хъарм.

Мæнæ æз æмæ мæ хо.  
Мах компьютерыл хъазæм.

Мæнæ ай та у мæ гæды Гино.  
Дыууæ азы йыл цæуы.

къам – фотография
денджыз – море
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3. Цы ми кæнын уарзы сæрды Альбинæ?

Альбинæ уарзы денджызы … .
Йæ хоимæ хъазын … .
Альбинæ уарзы йæ гæдыимæ … . 
Чызг арæх кæсы … .
Йе ’фсымæр Зауыримæ изæрыгон кæсынц … .

4. Иу хатт-ма байхъус Альбинæйы радзырдмæ æмæ йæ 
    бакæс.  

5. Æркæс къамтæм. Зæгъ, цы ми фæкæны сæрды Альбинæ. 

6. Бакæс æмæ зæгъ.

Æз цæудзынæн
Ды цæу…
Уый цæу…
Мах цæу…
Сымах цæу…
Уыдон цæу… 

Æз уарзын аргъæуттæ кæсын.  
Ацы къамы æз кæсын аргъау  

«Æртæ арсы».

Ацы къамы та æз æмæ ме ’фсымæр 
Зауыр кæсæм телевизормæ. 

изæрыгон – вечером

- мæ.
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7. Чи цы ми кæндзæнис каникулты? 

Оля цæудзæнис Мæскуымæ. Миланæ кæсдзæнис 
телевизормæ.

Фатимæ нанайæн æххуыс 
кæндзæнис.

Давид денджызы ленк 
кæндзæнис.

Алан фынæй бирæ
 кæндзæнис.

Сослан футболæй 
хъаздзæнис. 
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1 2 3

1 2 3

8. Вставь в клетку букву, соответствующую рисунку 
    предложения. 

А   Альбинæ агуры Æмзоры.
Л   Сывæллæтты фæнды иумæ зарын.
Б   Мæн фæнды торт хæрын.

Зæгъ, цавæр дзырд дæм рауадис.

9. Бахъуыды кæн.

Алан у коммæгæс лæппу.                       Алан – послушный 
        мальчик. 

Чи быры бæласмæ?            Кто лазит на дерево?

Сослан кæрты сугтæ                   Сослан во дворе 
сæтты.        рубит дрова.

коммæгæс – послушный

бырын – лазить 

сугтæ – дрова
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10. Байхъус æмдзæвгæмæ. Бакæс æй. 
      Зæгъ, цы ми кæны Бæппу сæрды.

Чызг у Бæппу æви лæппу?

– Ды лæппу дæ?!
Ды Бæппу дæ?!
Нæй уæвæн!
– Æз лæппу дæн,
Æз Бæппу дæн,
Чызг нæ дæн.
Æз Бæппу дæн,
Æз лæппу дæн,
Коммæгæс.
Суг ныссастон,
Дон æрхастон,
Мæнæ – кæс!
Зилын фосмæ, 
Бырын хохмæ,
Фосæн – хос.
Уый тыххæй мын 
Иу лæг загъта:
«Хорз лæппу дæ, хорз!»
Æз нанайæн, 
Æз бабайæн 
Дæн æххуыс.
Æз лæппу дæн,
Æз Бæппу дæн,
Гъер уыныс?!

 						Чеджемты	Геор

нæй уæвæн – не может быть
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11. Цы ми кæны Бæппу? Раст у æви нæ?
  

Бæппу суг сæтты.
Бæппу фосæн хос хæссы.
Бæппу тæбæгътæ æхсы.
Бæппу дон хæссы.
Бæппу бæласмæ быры.
Бæппу зилы фосмæ.
Бæппу быры хохмæ.

12. Радзур, цы ми кæны Бæппу. Цавæр лæппу у Бæппу?

13. Зондджын Уыг нын амоны.

уæндон –       тæппуд – 
смелый       трусливый

<уæндон Муртуз>                              <тæппуд Шарик>

Уæндон Муртуз       Тæппуд Шарик
нæ тæрсы        тынг тæрсы
мыдыбындзæй.       мыдыбындзæй.

раст у раст нæу
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100. Будзи æмæ Муртуз
  Будзи и Муртуз

1. Бакæс текст.

Будзи æмæ Муртуз 

Цардысты лæппу Будзи æмæ куыдз 
Муртуз. Иумæ цыдысты хъæдмæ, хъазы- 
дысты пуртийæ, ахуырстой быру, марзтой 
кæрт, иумæ тезгъо кодтой.

2. Нывтæм æркæс æмæ зæгъ, цы ми кæнынц иумæ Будзи 
æмæ Муртуз.

дард –  далеко                        хæстæг – близко

Дардæй           Муртуз лæууы бæ-
зыны хъæд.          ласмæ хæстæг. 

куыстуарзаг –      зивæггæнаг – 
трудолюбивый     ленивый

<куыстуарзаг        <зивæггæнаг
Будзи>          Муртуз> 

Будзи мæрзы кæрт.         Муртузы та ку-
Уый у куыстуарзаг       сын нæ фæнды.
лæппу.        Уый у зивæг-
         гæнаг куыдз.
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уæззау –       рог –
тяжёлый       лёгкий

 <уæззау пъартфел>                                         <рог пъартфел>

Будзимæ ис              Муртузмæ ис 
уæззау пъартфел.             рог пъартфел.

фæлмæн –       хъæбæр – 
мягкий       твёрдый

<фæлмæн баз>            <хъæбæр зæхх>

Будзи бады                   Муртуз та бады
фæлмæн базыл.                 хъæбæр зæххыл.

гыццыл –         стыр – 
маленький        большой

<гыццыл зокъо>            <стыр зокъо>

Будзи ссардта          Муртуз та ссардта 
гыццыл зокъо         стыр зокъо.

101. Фæлхат кæнæм
102. Цы зонæм, уый бæрæг кæнæм.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падежи Вопросы Примеры

после 
согласных

после
гласных

Именительный
Номон

чи? (кто?)
цы? (что?)

мад
(мать)

лæппу
(мальчик, 
сын)

Родительный
Гуырынон

кæй? (кого?)
цæй? (чего?)
кæм? (в ком?)
цæм? (в ч м?)

мады
(матери)

лæппуйы
(мальчика, 
сына)

Дательный
Дæттынон

кæмæн? (кому?)
цæмæн? (чему?)

мадæн
(матери)

лæппуйæн
(мальчику, 
сыну)

Отложительный
Иртæстон

кæмæй? (от кого?
цæмæй? (от чего?
кæцæй? (откуда?)

мадæй
(от матери)

лæппуйæ
(от мальчика, 
от сына)

Направительный
Арæзтон

кæмæ? (к кому?)
цæмæ? (к чему?)
кæдæм? (куда?)

мадмæ
(к матери)

лæппумæ
(к мальчику, к 
сыну)

Внешний мест-
ный
Æддагбынатон

кæуыл? (на ком? 
                о ком?)
цæуыл? (на ч м?)

мадыл
(на матери,
 о матери)

лæппуйыл
(на мальчике, 
на сыне)

Союзный
Цæдисон

кæимæ? (с кем?)
цæимæ? (с чем?)

мадимæ
(с матерью)

лæппуимæ
(с мальчиком, 
с сыном)

Уподобительный
Хуызæнон

кæйау? (как кто?
цæйау? (как что?)

мадау
(как мать)

лæппуйау
(как мальчик, 
как сын)
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Падежи Вопросы Примеры

Именительный
Номон

чи? (кто?)
цы? (что?)

бонтæ
(дни)

кæмттæ
(ущелья)

Родительный
Гуырынон

кæй? (кого?)
цæй? (чего?)
кæм? (в ком?)
цæм? (в ч м?)

бонты
(дней,
 в днях)

кæмтты
(ущелий, 
в ущельях)

Дательный
Дæттынон

кæмæн? (кому?)
цæмæн? (чему?)

бонтæн
(дням)

кæмттæн
(ущельям)

Отложительный
Иртæстон

кæмæй? (от кого?
цæмæй? (от чего?
кæцæй? (откуда?)

бонтæй
(от дней,
 из дней)

кæмттæй
(от ущелий, 
из ущелий)

Направительный
Арæзтон

кæмæ? (к кому?)
цæмæ? (к чему?)
кæдæм? (куда?)

бонтæм
(к дням?)

кæмттæм
(к ущельям, 
в ущелья)

Внешний мест-
ный
Æддагбынатон

кæуыл? (на ком)
цæуыл? (на ч м?
                о чём?)

бонтыл
(о днях)

кæмттыл 
(на ущельях)

Союзный
Цæдисон

кæимæ? (с кем?)
цæимæ? (с чем?)

бонтимæ
(с днями)

кæмттимæ
(с ущельями)

Уподобительный
Хуызæнон

кæйау? (как кто?)
цæйау? (как что?)

бонтау
(как дни)

кæмттау
(как ущелья)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Положительная Сравнительная Превосходная

адджын (сладкий) адджындæр (слаще) æппæты адджындæр;
тæккæ адджындæр 
(самый сладкий)

рæсугъд (красивый) рæсугъддæр (красивее) æппæты рæсугъддæр;
тæккæ рæсугъддæр 
(самый красивый)
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Количественные и порядковые числительные 
от 1 до 10

1 – иу (один)
2 – дыууæ (два)
3 – æртæ (три)
4 – цыппар 
(четыре)
5 – фондз (пять)
6 – æхсæз (шесть)
7 – авд (семь)
8 – аст (восемь)
9 – фараст (девять)
10 – дæс (десять)

I – фыццаг (первый)
II – дыккаг (второй)
III – æртыккаг (третий)
IV – цыппæрæм 
(четвертый)
V – фæндзæм (пятый)
VI – æхсæзæм (шестой)
VII – æвдæм (седьмой)
VIII – æстæм (восьмой)
IX – фарæстæм (девятый)
X – дæсæм (десятый)

Сч т от 11 до 20

11 – иу + дæс = иуæндæс 
12 – дыууæ + дæс = дыууадæс
13 – æртæ + дæс = æртындæс
14 – цыппар + дæс = цыппæрдæс
15 – фондз + дæс = фынддæс

16 – æхсæз + дæс = æхсæрдæс
17 – авд + дæс = æвддæс
18 – аст + дæс = æстдæс
19 – фараст + дæс = нудæс
20 – дæс + дæс = дыууын, ссæдз

Сч т от 21 до 30

21 – дыууын иу 
22 – дыууын дыууæ
23 – дыууын æртæ
24 – дыууын цыппар
25 – дыууын фондз 

26 – дыууын æхсæз
27 – дыууын авд
28 – дыууын аст
29 – дыууын фараст
30 – æртын
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Сч т от 20 до 109

20 – дыууын иу 
30 – æртын 
40 – цыппор
50 – фæндзай
60 – æхсай
70 – æвдай
80 – æстай
90 – нæуæдз
100 – сæдæ

21 – дыууын иу
32 – æртын дыууæ
43 – цыппор æртæ
54 – фæндзай цыппар
65 – æхсай фондз
76 – æвдай æхсæз
87 – æстай авд
98 – нæуæдз аст
109 – сæдæ фараст

Сч т двадцатками

30 – дæс æмæ ссæдз
35 – фынддæс æмæ ссæдз
40 – дыууиссæдз
42 – дыууæ æмæ дыууиссæдз
60 – æртиссæдз
64 – цыппар æмæ æртиссæдз
80 – цыппарыссæдз
85 – фондз æмæ цыппарыссæдз
100 – фондзыссæдз
110 – дæс æмæ фондзыссæдз

ГЛАГОЛ

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

Настоящее время 
бадын – сидеть

Единственное число Множественное число

æз бадын (я сижу)
ды бадыс (ты сидишь)
уый бады (он сидит, она сидит)

мах бадæм (мы сидим)
сымах бадут (вы сидите)
уыдон бадынц (они сидят)
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Прошедшее время 
кусын – работать 

Единственное число Множественное число

æз куыстон (я работал)
ды куыстай (ты работал)
уый куыста (он работал, 
она работала)

мах куыстам (мы работали)
сымах куыстат (работали)
уыдон куыстой (они 
работали)

Прошедшее время 
кæсын – смотреть, читать

Единственное число Множественное число

æз кастæн (я смотрел, читал)
ды кастæ (ты смотрел, читал)
уый каст(ис) (он, она смотрел/а, 
читал/а)

мах кастыстæм (мы смотрели, 
читали)
сымах кастыстут (вы смотрели, 
читали)
уыдон кастысты (они смотрели, 
читали)

Будущее время 
кусын – работать 

Единственное число Множественное число

æз кусдзынæн (я буду 
работать)
ды кусдзынæ (ты будешь 
работать)
уый кусдзæн(ис) (он, она 
будет работать)

мах кусдзыстæм (мы будем 
работать)
сымах кусдзыстут (вы будете 
работать)
уыдон кусдзысты (они будут 
работать)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ 
УÆВЫН (УЫН) – БЫТЬ

Настоящее время 

Единственное число Множественное число

æз дæн (я есть)
ды дæ (ты есть)
уый у, ис, и (он  есть, она есть)

мах стæм (мы есть)
сымах стут (вы есть)
уыдон сты (они есть)

Прошедшее время

Единственное число Множественное число

æз уыдтæн (я был)
ды уыдтæ (ты был)
уый уыд(ис) (он был, она была)

мах уыдыстæм (мы были)
сымах уыдыстут (вы были)
уыдон уыдысты (они были)

Будущее время

Единственное число Множественное число

æз уыдзынæн (я буду)
ды уыдзынæ (ты будешь)
уый уыдзæн(ис) (он, она будет)

мах уыдзыстæм (мы будем)
сымах уыдзыстут (вы будете)
уыдон уыдзысты (они будут)
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уæвын (уын) – быть

æз дæн ахуыргæнæг
ды дæ ахуыргæнæг
уый у ахуыргæнæг

мах стæм ахуыргæнджытæ
сымах стут ахуыргæнджытæ
уыдон сты ахуыргæнджытæ

суын – стать

æз сдæн аразæг
ды сдæ аразæг
уый сси(с) аразæг

мах систæм аразджытæ
сымах систут аразджытæ
уыдон систы аразджытæ

Единственно число Множественное число

æз уыдтæн (я был)
ды уыдтæ (ты был)
уый уыд(ис) (он был, она была)

мах уыдыстæм (мы были)
сымах уыдыстут (вы были)
уыдон уыдысты (они были)
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Ирон-уырыссаг дзырдуат
А

абон  сегодня
авд  семь
агурын  искать
адджын  сладкий
аз  год
алтъами  персик
алцæмæн дæр  для всего
алчи, алчидæр  каждый;          
  всякий; все
алыварс  вокруг
алыхуызон  разный
амонд  счастье
аразын  строить
арæх  часто
арв  небо
аст  восемь
астæу  середина; талия
аходæн  завтрак
афтид  пустой
ахорæн  краска
ахсын  занимать (место);
  ловить

ахуыры дзаумæттæ  
школьные принадлежности
ахуыр кæнын  учить,          
   учиться
ацы  этот

Æ
æвæрæн  запас, склад
æвддæс  семнадцать
æвзæр  плохой, плохо
æврагъ  облако
æдзух  часто, всегда
æз  я
æлвасын  сжимать
æлвисын  прясть
æлхæнын  покупать
æмбал  друг
æмбарын  понимать
æмбæлы  можно
æмбæрзын  укрывать,        
 покрывать
æмбæхсынтæй хъазын       
  играть в прятки
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æмбырд кæнын  собирать
æмпъузын  латать
æмхъæлæсон  согласный
æнæмæт  беззаботный
æнгæс  похожий
æнгуз  грецкий орех
æнгуылдз  палец
æнкъард  грустный,   
  грустно
æнкъусын  качать
æппæлын  хвалить,     
 хвастать
æхсынцъы  алыча

Б
бабыз  утка
бадын  сидеть
баз  подушка
базонгæ уæвын               
  познакомиться
базонын  узнать
байраг  жеребёнок
бал  вишня
балц  поход, путешествие
бафсæдын  насытиться

бæлас  дерево
бæлвырд  определённый,      
  точный
бæрз  бер за
бæстæ  местность, страна
бæх  лошадь
бинонтæ  семья
бирæ  много
бирæгъ  волк
бон  день
бонрæфтæ  обеденное        
 время
боныг  дневник
боны фæтк  режим дня
боныхъæд  погода
булæмæргъ  соловей
булкъ  редька
бумбули  перо, пух
бур  жёлтый
буц  избалованный
бын  под

В
вæййын  бывать
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Г
гагадыргъ  ягода
гакк-гукк  кукушка
гæды  кошка
гæдыйы лæппын  котёнок
гæлæбу  бабочка
гæппытæ кæнын 
  прыгать
гогыз  индюк
гыццыл  маленький, мало  
 

Д
дада  дедушка
дамгъæ  буква
дæндаг  зуб
дæр  тоже
дæс  десять
дæттын  давать
дæхи  твой, твоя, твоё
дæхи тыххæй  из-за тебя
дидинæг  цветок
домбай  лев
ды  ты
дымгæ  ветер
дымын  дуть

дыргъ  фрукт
дыргъдон  сад
дыууæ  два
дыууадæс  двенадцать
дыууын  двадцать
дыццæг  вторник

Дж

джитъри  огурец

Дз
дзаг  полный
дзæбæх  хороший, хорошо
дзæбæх кæнын  лечить
дзæбидыр  тур
дзедыр  ежевика
дзоныгъыл бырын 
  кататься на санках
дзуапп  ответ
дзул  хлеб
дзурын  говорить, 
            рассказывать
дзырд  слово
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З
заз  ель
зайын  расти
зарын  петь
зæрватыкк  ласточка
зæрдæ  сердце
зæрдыл бадарын запомнить
зæрин  золотой, золотистый
зæронд  старый
згъорын  бежать; течь
знон  вчера
зокъо  гриб
зонын  знать, уметь
зулкъ  червяк
зыгъарæг  барсук
зымæг  зима
зынаргъ  дорогой

И
иннæ  другой
иу  один
иуæндæс  одиннадцать
иумæ  вместе

Й
йын  ему, ей
йæ  его, её

К
кад кæнын  почитать, уважать
карк  курица
картоф  картофель
карчы фыд  курятина
кафын  танцевать
кæдæм  куда
кæимæ  с кем
кæй  чей, чья, чьё
кæйау  подобно кому
кæм  где
кæмæ  у кого, к кому
кæмæй  от кого
кæмæн  кому, для кого
кæнын  делать
кæрдæг  трава
кæрдæгхуыз  зелёный
кæрдо  груша
кæрдын  косить
кæрт  двор
кæрц  шуба
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кæстæр  младший
кæсын  читать, смотреть
кæуыл  на ком
кæуын  плакать
кæцæй  откуда
коммæ кæсын  повиноваться
курага  абрикос
кусын  работать, делать
куыд  как
куыдз  собака
куырæт  бешмет
куыстуарзаг трудолюбивый 

Къ
къæбыла  щенок
къæвда  дождь
къæлæу  осл нок
къабуска  капуста
къахдзоныгътыл бырын
  кататься на лыжах
къахкъæлæттыл бырын
  кататься на коньках
кърандас  карандаш
къуыри  неделя
къуырисæр  понедельник

къуырма  глухой 
къуырмагарк  тетерев, глухарь

Л
ласын  возить
лæвар  подарок
лæвар кæнын  дарить
лæппын  детёныш
лæууын  стоять
ленк  кæнын плавать
лидзын  убегать

М
мад  мать
маймули  обезьяна
майрæмбон  пятница
маргъ  птица
мах  мы
мæймæбулкъ  редис
мæкъуыл  стог, копна
мæнæ  вот
мæнмæ  у меня
мæнæргъы  малина
мæрзын  подметать
ми  действие
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ми кæнын  делать, работать
мивдисæг  глагол
мигъ  туча
мин  тысяча
мит  снег
митæй æмбæрзт
  покрытый снегом
митджын  снежный
миткъуыбæрттæй хъазын   
 играть в снежки
митмитгæнаг снегирь
миты тъыфыл  снежинка
Митын Дада  Дед Мороз
митын лæг  снеговик
митын лæг аразын  лепить
  снеговика
морæ  коричневый
мыд  мёд
мыр  звук
мыртгæ  калина

Н
найын  купаться
нана  бабушка
нас  тыква

нæ  нет, не
нæзы  сосна
нæртон  нартский, 
  храбрый, отважный
никуыдæм  никуда
ниуын  выть
ног  новый
ноджы ма  ещё
ном  имя
номдар  имя существительное
нуазын  пить
нудæс  девятнадцать
нуры  чеснок
ныв кæнын  рисовать
нымайын  считать
ныр сейчас 
ныхас  речь

П
пайда  польза
пенсиисæг  пенсионер
пыл  слон

Пъ
пъамидор  помидор
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Р
рагъ  гребень, гряда; спина
рад  очередь, порядок
раджы  рано
радзурын  рассказать
раз  около
раздарæн  фартук, передник
раздæр  раньше
райхъал уын проснуться
ракæсын выглянуть
рараст кæнын
  отправиться  в путь
рауайын  выйти, быстро выйти
рæгъæд  спелый
рог  лёгкий
род  телёнок
рох кæнын  забывать
рувас  лиса
рынчын  больной

С
сабат  суббота
саг  олень
сау  чёрный
сауцъиу  скворец

сæгуыт  косуля
сæгъ  коза
сæнæфсир  виноград
сæныкк  козлёнок
сæр  голова; верхушка; крыша
сихор хæрын  обедать
ссæдз  двадцать
стай  рысь
сусæгæй  тайно
сусхъæд  липа
сызгъæрин къоппа
  золотой гребешок
сымах  вы
сындæг  медленно
сырд  зверь
сырддонцъиу  воробей
сырх  красный
сырхбынбур  оранжевый, 
  рыжий
сырхзæлдаг боцъо 
  ш лкова бородушка
сыф  лист
сыхаг  сосед
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Т
табуафси  пожалуйста
тавын  греть
тагъд  быстро, скоро
тæгæр  клён
тæппуд  трусливый
тæрсын  бояться
тæрхъус  заяц
тæрын  гнать, гонять
тæхсæл  хорёк
тæхын  летать
тетрад  тетрадь
тулдз  дуб
тынг  очень

Тъ
тъæпæнгакк  топтыжка

У
уадзын  позволять
уазал  холодный
уарзын  любить
уарын  раздавать, делить;
  идти (об осадках)
уасæг  петух

уасын  мычать
уæд  тогда
уæздан  благородный, 
  вежливый, учтивый
уæнг  слог
уæртæ  вон, вон там
уæрыкк  ягнёнок
уидзын  собирать, клевать
урс  белый
урссаг  молочный (о продуктах)
урс-урсид  белым-бело
уыг  сова
уыдон  они
уызын  ёж
уый  он, она, оно, тот, та, то
уымæн æмæ  потому что
уынг  улица
уырыдзы  морковь

Ф
фараст  девять
фарст  вопрос
фасын  расчёсывать
фæззæг  осень
фæлæ  но, однако
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фæлидзын  убегать; 
  переселиться
фæллад уадзын отдыхать
фæлмæн  мягкий
фæндаг  дорога
фæндиаг  предмет
  желаний, желанный
фæндын  хотеть
фæныкхуыз  серый
фæрсын  спрашивать
фæстæ  за, после
фæткъуы  яблоко
фæцæуын  уйти, пойти
фестын  вставать
фыдынд  некрасивый
фылдæр  больше
фынæй кæнын  спать
фынддæс  пятнадцать
фыр цинæй  от радости
фыс  баран
фыссын  писать
фыстхалæн  резинка
фыцын  варить, печь

Х
халсар  овощ
хатыр курын  извиняться
хауын  падать
хæдзар  дом
хæдзары сæр  крыша дома
хæдтæхæг  самолёт
хæлар  друг
хæрæг  осёл
хæринаг  еда
хæрын  есть
хæссын  нести
хæфс  лягушка
хæцын  держать
хинæйдзаг  хитрый
хистæр  старший
хо  сестра
худын  смеяться
хур  солнце
хуы  свинья
хуыз  цвет
хуыйын  шить
хуынкъ  дыра
хуыссын  лежать
хуыцаубон  воскресенье
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хызын  портфель, сумка

Хъ
хъаймагъ  сметана
хъаз  гусь
хъазæн чындз  кукла
хъазын  играть
хъарм  тёплый
хъæд  лес
хъæддаг  дикий
хъæдур  фасоль
хъæдхой  дятел
хъæдындз  лук
хъæздыг  богатый
хъæлæрдзы  смородина
хъæлæсон гласный
хъæлдзæг дарын веселить
хъæрæй  громко
хъомыл кæнын  растить,
  воспитывать
хърихъупп  журавль
хъуг  корова
хъулон  пёстрый, 
                разноцветный
хъулон-мулон разноцветный

хъус  ухо
хъусын  слушать
хъуырбæттæн  шарф
хъыбыл  поросёнок

Ц
цавд  ударение
цал  сколько
цар  потолок, крыша
царв  топлёное масло
цæимæ  с чем
цæйау  подобно чему
цæм  в чём
цæмæ  к чему
цæмæй  от чего, чем, из чего
цæмæн  почему, чему, для чего
цæрæгой  животное
цæгат  север
цæргæс  орёл
цæрын  жить
цæуыл  на чём, о чём
цæуылнæ  почему (не)
цæхæра свёкла
цин кæнын  радоваться
цоппай кæнын  топтаться 
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  на месте
цуанон  охотник
цур  рядом
цы  что
цывзы  перец
цыдæр  что-то
цымын  пить горячее
цыппар  четыре
цыппæрæм  четверг
цыппæрдæс      
  четырнадцать

Цъ

цъæх  синий, зелёный,    
  серый, голубой

Ч

чи  кто
чиныг  книга
чызг  девочка
чылауи  слива
чысыл  маленький
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