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Разныхас

Райдайæн скъолайы бындур æвæрд цæуы скъоладзауты алы-
вæрсыг рæзтæн: сæ зонындзинæдтæн; хибарæй хъуыды кæныныл 
ахуыр кæнынæн; ныхасы æмæ хи дарыны культурæйæн; раст хъомы-
ладæн.

Райдайæн скъола сывæллæтты хъуамæ разæнгард кæна ахуырмæ, 
æхсæнадон фæллоймæ, æвзæрын сæм кæна уарзондзинад æрдзмæ, 
адæммæ, рæстдзинадмæ.

Райдайæн кълæсты мадæлон æвзагæн ис стыр ахадындзинад, 
уымæн æмæ уый бындурыл æнцойгæнгæйæ æнцондæр у иннæ 
предметтæ ахуыр кæнын; уый руаджы скъоладзаутæ базонынц цар-
ды æцæгдзинад.

Æвзагзонынады алы хæйттæ – фонетикæ, лексикæ, дзырд-
арæзт, морфологи, синтаксис кæрæдзиуыл æнгом баст кæй сты, уымæ 
гæсгæ ахуыргонд цæуынц алы къласы дæр, стæй хицæнтæй нæ, фæлæ 
бæлвырд системæмæ гæсгæ, куыд иу стыр, вазыгджын фæзынды 
хæйттæ, ома æвзаджы сæрмагонд хæйттæ.

Иу къласæй иннæмæ æрмæг кæны уæрæхдæр, æмбарынæдтæн 
сæ грамматикон категоритæ фылдæрæй-фылдæргæнгæ цæуынц; ног 
зонындзинæдтæ лæвæрд цæуынц, раздæр кæй базыдтой, уыдон бын-
дурыл.

Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ, сæ мадæлон æвзаг ахуыр-
гæнгæйæ, базонынц мыртæ æмæ дамгъæты ахастдзинæдтæ; дзырдты 
лексикон-грамматикон къордтæ, сæ хицæндзинæдтæ; дзырдты арæзт; 
раст дзурын æмæ раст фыссыны литературон нормæтæ; синтаксисы 
арæзт.

Скъоладзауты хъуыдыкæнынад рæзын кæнынæн стыр ахъаз у 
урокты фæлтæрæнтæ æххæстгæнгæйæ, ног æрмæг амонгæйæ, проб-
лемон мадзалæй пайда кæнын. Хæслæвæрдтæ сæххæст кæныны 
фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ скæной, бæлвырд раиртæстытæм 
сæ чи æркæндзæнис, ахæм хатдзæгтæ.

Ахуыргæнæг йæ хъус хъуамæ дара, скъоладзаутæ ног æмба-
рынадæй, кæнæ раиртæстæй куыд пайда кæнынц, уымæ. Райдайæн 
кълæсты ирон æвзаджы программæйы сæйраг хæйттæ сты: «Мыртæ 
æмæ дамгъæтæ», «Дзырд», «Хъуыдыйад», «Ныхасы рæзтыл куыст». 

Мыртæ æмæ дамгъæтæ. Мыртæ æмæ дамгъæты тыххæй сæй-
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раг зонындзинæдтæ скъоладзаутæ райсынц фыццаг къласы. Æвза-
джы урокты, фыссыны æгъдæуттæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ 
фæцалх вæййынц ныхасы мыртæ хъусын æмæ дзурыныл, кæрæдзи-
йæ сæ хицæн кæныныл. 

Базонынц хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ, сæ хицæндзи-
нæдтæ, цавдон æмæ æнæцавдон хъæлæсонтæ, зылангон æмæ æзы-
лангон æмхъæлæсонтæ.

Дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг, æрмæг фидар кæнгæйæ дæр 
æмæ фæлхат кæнгæйæ дæр, стыр ахадындзинад ис дзырды мырон-
дамгъон анализæн, скъоладзауты хъусын ахуыр кæнынæн, раст фыс-
сыныл сæ фæлтæрынæн.

Ацы куысты хуызтæ кæнын хъæуы æппæт кълæсты дæр фыц-
цагæй цыппæрæммæ. Скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой, дзырдтæ 
мыртæй арæзт кæй сты, мыртæ дзургæ æмæ хъусгæ кæй кæнæм, 
фысгæйæ мыртæ дамгъæтæй нысангонд кæй цæуынц. Тынг ахсджиаг 
у, цæмæй скъоладзаутæ бамбарой, дзырды иу мыр æндæрæй ивгæйæ, 
йæ нысаниуæг дæр ивд кæй æрцæуы, уый: бон-бын, уад-уæд, зарæг-
барæг, ком-кæм.

Æмхъæлæсон у хъæлæсон у-йæ иртасын; мыртæ фысгæйæ раст 
бæрæг кæнын, кæрæдзийæ сæ иртасын.

Фыццаг æмæ дыккаг кълæсты бындур æвæрд æрцæуы мыртæ 
æмæ дамгъæтæ раст дзурыны æмæ фыссыны куыстæн. Дарддæр, 
уæлдæр кълæсты, ацы куыст хъæуы фæбæстондæр æмæ фæуæрæх-
дæр кæнын; вазыгджындæр æрмæгæй пайдагæнгæйæ, скъоладзауты 
зонгæ хъæуы хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонты классификациимæ. 
Хъус дарын ирон æмæ дыгурон æвзæгты фонетикон хицæндзинæд-
тæ иртасыныл куыстмæ. Уый тыххæй ахуыргæнæн чингуыты лæвæрд 
цæуы æрмæг.

Дзырд. Райдайæн кълæсты æвзаджы урокты дзырд æвзæрст 
цæуы куыд лексикон æмæ грамматикон иуæг. Цæмæй дзырд раст 
ныффыссой, уый тыххæй йын зонын хъæуы йæ лексикон нысаниуæг 
(æмбæрста-æмбарын, æмбæрзта-æмбæрзын; рысти-риссын, рыз-
ти-ризын). Уымæ гæсгæ æппæт урокты дæр кæнын хъæуы дзырд-
уатон куыст. Хъуамæ ахуыргæнæг пайда кæна дзырдты нысаниуæг 
бацамоныны алыхуызон мадзæлттæй.

Лексикон куыстæн стыр нысаниуæг ис, дзырд скъоладзау-
ты ныхасмæ бахауы йе ппæт бастдзинæдтæ хынцгæйæ, уыдон сты: 
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дзырдты æхсæн синонимон, антонимон, омонимон ахастдзинæдтæ; 
хъуыдыйады мидæг дзырдты бастдзинæдтæ.

Чиныджы фæлтæрæнты æрмæджы æмæ уæлæмхасæн хæслæ-
вæрдты фæрцы скъоладзаутæ базонынц, дзырдтæ кæй нысан кæнынц 
предметтæ, фæзындтæ, æмбарынæдтæ, æууæлтæ æмæ архæйдтыты 
нæмттæ, уый.

Скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæуы, не ’взаджы кæй ис 
ахæм дзырдтæ, бæлвырд уавæрты, алы контекстты сæ нысаниуджытæ 
алыхуызон кæмæн вæййынц.

Скъоладзаутæ базонынц, дзырдтæй иутæн кæй ис сæ хъуыдымæ 
гæсгæ хæстæг дзырдтæ, иннæтæ кæй нысан кæнынц алыхуызон 
ныхмæвæрдтытæ; алы фæлтæрæнтæ æмæ хæслæвæрдты фæрцы 
базонынц, дзырдтæй иутæ ахæсгæ нысаниуæджы пайдагонд кæй 
цæуынц, уый.

Скъоладзаутæ ахуыр кæнынц дзырдуатæй хъæугæ дзырдтæ 
исын, сæ хъуыдытæ бæлвырд æмæ аив дзурын.

Хъус дарын ирон æмæ дыгурон æвзæгты лексикон хицæндзи-
нæдтæ иртасыныл куыстмæ. 

Дзырдуатон фæлтæрæнтæ æххæстгонд цæуынц грамматикон-
орфографион æрмæг ахуыргæнгæйæ, æмбæрстгонд сын цы лексикæ 
у, уый бындурыл; пайдагонд цæуы, алы къласæн дæр дзырдуаты цы 
дзырдтæ лæвæрд цæуы, уыдонæй.

Дзырды хæйттæ ахуыр кæнын райдайынц æртыккаг къласы. 
Дзырдарæзт ахуыр кæныны ахадындзинад уый мидæг ис, æмæ æх-
хуыс у зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонты растфыссынадыл 
кусынæн; уидаджы дызæрдыггаг æмхъæлæсонты растфыссынад 
базонынæн (сбадти-бадын, хызти-хизын). Скъоладзаутæ базонгæ 
вæййынц æмбарынæдтæ «уидаг», «разæфтуан», «фæсæфтуан», 
«кæрон», «бындур»-имæ; разæфтуан æмæ уидаджы растфыссына-
димæ; 4-æм къласы дзырды хæйтты тыххæй зонындзинæдтæ фæуæ-
рæхдæр вæййынц, ныхасы хæйттæ ахуыргæнгæйæ.

Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ базонгæ вæййынц дзырд-
ты лексикон-грамматикон къордтимæ, ныхасы хæйттимæ. Ныхасы 
хæйттæ ахуыргæнгæйæ, æнæмæнг зонын хъæуы дзырды хæйттæ æмæ 
дзырдарæзты амæлтты тыххæй зонындзинæдтæ; дзырдты алыхуы-
зон лексикон нысаниуджытæ; дзырдты бастдзинæдтæ æмæ сæ аха-
дындзинад хъуыдыйады.
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Скъоладзаутæ базонынц дзырдтæ сæ фæрстытæм гæсгæ ирта-
сын; базонынц, ирон æвзаджы фарст чи? æрмæст адæймаджы ном 
нысангæнæг дзырдтæм лæвæрд кæй цæуы (адæймаг, мад, фыд, чызг, 
ахуыргæнæг).

Фыццаг къласы скъоладзаутимæ кусгæйæ, пайдагонд цæуынц 
грамматикон æмбарынæдтæ: «предмет», «предметы æууæл», «пред-
меты архайд». 

Уæлдæр кълæсты ацы æмбарынæдты бындурыл скъоладзаутæ 
базонынц ныхасы хæйтты нæмттæ – терминтæ: номдар, миногон, 
мивдисæг.

Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ базонынц предметтæ, æууæл-
тæ æмæ архæйдтытæй тематикон къордтæ аразын. 

Иу къласæй иннæмæ ныхасы хæйтты тыххæй зонындзинæдтæ 
кæнынц арфдæр æмæ уæрæхдæр; скъоладзаутæн лæвæрд цæуы фыл-
дæр грамматикон æууæлтæ, уыдон ахуыргонд цæуынц, раздæр цы 
æууæлтæ базыдтой, уыдон бындурыл.

Дзырдты арæзт æмæ ныхасы хæйттæ ахуыргæнгæйæ, æппæт 
кълæсты дæр лæвæрд цæуы лексикон фæлтæрæнтæ, уыдон сын 
æххуыс сты дзырдты алыхуызон нысаниуджытæ сбæрæг кæнынæн; 
сæ хъуыды зæгъынæн бæлвырд, хъæугæ дзырдтæ ссарынæн; дзырдæн 
æндæр дзырдимæ йæ ахастдзинæдтæ сбæрæг кæнынæн.  

Хъуыдыйад. Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ базонынц ны-
хас хъуыдыйæдтыл дих кæнын, хъуыдыйæдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ 
иртасын; хъуыдыйады уæнгтæ; дзырдты бастдзинад хъуыдыйады; 
хъуыдыйад цы дзырдбæстытыл дихгонд цæуы, уыдон; дзырдты рæн-
хъæвæрд хъуыдыйады. 

Ацы зонындзинæдтæ скъоладзаутæ райсдзысты цыппар азы 
дæргъы. 

Фидаргонд æрцæуынц хъуыдыйады æууæлтæ: хъуыдыйад арæзт 
у дзырдтæй; æвдисы æххæст хъуыды; дзырдтæ баст сты сæ хъуыдымæ 
гæсгæ; хъуыдыйады иу дзырдæй иннæмæ ис фарст раттæн.

Скъоладзаутæ зонгæ кæнынц таурæгъон, фарстон æмæ разæн-
гардгæнæн хъæлæсы уагимæ; ахуыр кæнынц орфографион æмæ пун-
ктуацион æгъдæуттæм гæсгæ хъуыдыйæдтæ аразын, ома фыццаг 
дзырд стыр дамгъæйæ фыссын; хъуыдыйады кæрон стъæлф, фарсты 
æмæ хъæрон нысæнттæ æвæрын; бæстондæр базонынц æмбарынæд-
тæ «сæйрат», «зæгъинаг».  
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Скъоладзаутæ базонгæ вæййынц хъуыдыйады æмхуызон уæнг-
тимæ – бæттæгтимæ æмæ æнæ бæттæгтæй; ранымады интонациимæ; 
вазыгджын хъуыдыйæдтимæ.

Скъоладзаутæ ахуыр кæнынц хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуы-
дыйæдтæ æвзарыныл; хъуыдыйадæй дзырдбæстытæ рахицæн кæны-
ныл.

Хъус дард цæуы хъуыдыйæдтæм комкоммæ ныхасимæ, сидæ-
нимæ, æрхæцæн нысæнттæ сæ раст æвæрынмæ.

Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, иу къласæй иннæмæ æрмæг кæны 
вазыгджындæр, зындæр; скъоладзаутæн фылдæр æрмæг лæвæрд цæ-
уы хибарæй кусынæн, алыхуызон схемæтæм гæсгæ хъуыдыйæдтæ 
аразынæн.

Растфыссынадыл кусгæйæ хъуамæ æххæстгонд цæуой алыхуы-
зон фæлтæрæнтæ: дзырдуатон-орфографион; ахуыргæнæджы кастмæ 
хъусгæйæ фыссын; цы бахъуыды кодтой, уый ныффыссын; чиныгæй 
рафыссын æмæ аф. д.

Зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны сæйрагдæр фысгæ куысты 
хуызтæ сты: контролон сфыст, диктанттæ грамматикон хæслæвæрд-
тимæ, изложенитæ, алыхуызон сфæлдыстадон куыстытæ. Дзырдуа-
тон диктанты дзырдты нымæц вæййы:

1 кълас – 5 – 7
2 кълас – 8 – 10
3 кълас – 10 – 12
4 кълас – 12 – 15

Контролон диктанты дзырдты нымæц хъуамæ уа:
1 къласы: 8 – 10 – ахуыры азы фыццаг æмбис;

15 – 18 – афæдзы кæрон.
2 къласы: 25 – 30 – ахуыры азы фыццаг æмбис;

35 – 45 – афæдзы кæрон.
3 къласы: 40 – 45 – ахуыры азы фыццаг æмбис;

50 – 60 – афæдзы кæрон.
4 къласы: 65 – 70 – ахуыры азы фыццаг æмбис;

75 – 80 – ахуыры азы кæрон.  
Изложениты текстты дзырдты нымæц алы къласы дæр фæвæййы 

15–20 фылдæр диктантты тексттæй.
Ныхасы рæзтыл куыст. Ирон æвзаджы урокты сæйрагдæр 

нысантæй иу у скъоладзауты иумæйаг рæзтыл куыст. Ардæм хауы 



8

дзырдуатон сконд хъæздыг кæнын, ныхасы культурæ æмæ сфæл-
дыстадон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын.

Грамматикон зонындзинæдтæ æмбаргæ æмæ бæстоныл нымад 
цæудзысты, скъоладзаутæ сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхасы, сфæл-
дыстадон куыстыты куы пайда кæной, æрмæстдæр уæд.

Урокты ныхасы рæзтыл кусынæн лæвæрд цæуы изложенитæ 
æмæ сочиненитæ; архайын хъæуы ууыл, цæмæй сæ тексттæ уой, 
бæлвырд мидис кæмæн ис, царды алыхуызон цаутæ æвдыст кæм 
цæуа, ахæмтæ; сывæллæттæн сæхи цардæй ист хабæрттæ; фыстæг 
кæнæ хъусынгæнинаг ныффыссын.

Ныхасы рæзтыл куысты хуызтæ сты: 
скъоладзауты ныхас литературон нормæтæм гæсгæ аразын; 
ахуыргæнæджы фæрстытæн раст, аив дзуæппытæ дæттын; 

зонгæ аргъау, кæнæ цыбыр радзырд текстмæ хæстæг, ома мацы дзы 
фæуадз, йæ хæйттæ йын ма сæмхæццæ кæн, афтæмæй радзурын 
(кæнæ ахуыргæнæджы фæрстытæм гæсгæ);

– иу нывмæ, кæнæ цалдæр нывмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ кæнæ 
радзырд æрхъуыды кæнын; хъуыдыйæдтæ кæнæ текст бакæсгæ-
йæ, фæрстытæн дзуæппытæ дæттын, дзургæйæ дæр æмæ фысгæ-
йæ дæр.
– бæлвырд уавæр æрфыссынæн, лæвæрд дзырдтæй пайдагæн-
гæйæ, цæстытыл ауайын кæнын исты ныв æмæ йыл бæстон 
æрдзурын.
– хи цардæй исты цау æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын; 
– фыстæг, уацхъуыд ныффыссын зонын; агъуыст, уарзон хъазæн, 
цæрæгой æрфыссынмæ арæхсын.
Ныхасы рæзтыл куысты стыр ахадындзинад ис текстæн. Текс-

тимæ кусгæйæ хъуамæ хъус дард цæуа йæ арæзтмæ, йæ аивгæнæн 
мадзæлттæм. Скъоладзаутæ хъуамæ зоной тексты мидис æвзарын; 
хицæн хæйттыл æй дих кæнын; текстæн райдайæн кæнæ кæрон 
æрхъуыды кæнын; бæлвырд темæмæ гæсгæ радзырд æрхъуыды кæ-
нын; текстæн сæргонд хъуыды кæнын; лексикон анализ ын кæнын.

Скъоладзаутæн амынд цæуынц хи хорз дарыны æгъдæуттæ цар-
ды алы уавæрты дæр. Ацы куыст кæнæн ис грамматикæйæ цыфæнды 
æрмæг амонгæйæ дæр.

1–4 кълæсты ирон æвзаг ахуыр кæныны сæйраг хæстæй иу у 
каллиграфион æгъдауæй раст æмæ сыгъдæг фыссынад. Ацы куыстæн 
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1-аг къласы кæрон æмæ 2-аг къласы хъуамæ алы къуыри дæр лæ-
вæрд цæуа сæрмагонд урок.

Ацы урокты иумæйаг куысты хуызтæй уæлдай кæнæн ис хиба-
рæй куыстытæ дæр. Ахæм урокты мидис бæрæггонд цæуы, програм-
мæйы алы къласæн дæр цы амындтытæ лæвæрд цæуы, уыдонæй.

Сыгъдæгфыссынадæн лæвæрд фæлтæрæнтæ хъуамæ баст уой 
урочы цы грамматикон æрмæг ахуыргонд цæуы, уыимæ; сæ растфыс-
сынад зын бахъуыдыгæнæн кæмæн у, ахæм дзырдтимæ, вазыгджын 
æрмæгимæ. 

Уыцы иу рæстæг куыст цæуы дамгъæты растфыссынад æмæ 
сыгъдæгфыссынадыл. 

Ахуыргæнæг хъуамæ йæ хъус дара, скъоладзаутæ куыд бадынц, 
ручкæйыл куыд хæцынц, сæ тетрæдтæ куыд æвæрд сты, уымæ.

2–4-æм кълæсты сыгъдæгфыссынады хæстæ фæвазыгджындæр 
вæййынц. Ам куыст цæуы хибарæй алы скъоладзауимæ дæр, фысты 
алыхуызон хъæндзинæдтæ хынцгæйæ. 

Ирон æвзаг бæстон ахуыр кæнынæн арæзт æрцыд ахуырадон-
методикон комплект. 

Райдайæн кълæсты комплектмæ хауы ахуыргæнæн чиныг, ме-
тодикон амындтытæ, кусæн тетрад. Арæзт æрцыдысты ног прог-
раммæмæ гæсгæ. Ирон æвзаджы чингуытæ арæзт сты афтæ, æмæ алы 
урок дæр райдайы æмхæст текстæй. Уый уымæн, цæмæй æвзаджы 
урокты дæр скъоладзаутæн рæза сæ ныхасы хъæд, сæ хъуыдытæ 
уæгъдибарæй сæ бон дзурын уа. Уыцы текстты бындурыл дарддæр 
арæзт цæуынц иннæ фæлтæрæнтæ, сæ æрмæг ист цæуы фыццаг 
фæлтæрæнæй, хæслæвæрдтæ баст сты уыцы фæлтæрæны æрмæгимæ. 

Чингуыты фæлтæрæнты æрмæг арæзт у кæрæдзийыл баст 
тексттæй, æмдзæвгæтæй, æмбисæнттæй, уыци-уыцитæй. 

Сæйрагдæр та у уый, æмæ æппæт æрмæг дæр лæвæрд цæуы те-
матикон принципмæ гæсгæ. Ныхасы темæ æмæ æвзаджы темæтæ 
сты æнгом баст. Уый фадат ратдзæн, уыцы иу ныхасы темæйыл 
дзургæйæ, бæлвырд грамматикон æрмæг ахуыргæнгæйæ, скъоладзау-
тæн сæ зонындзинæдтæ фæарфдæр, фæуæрæхдæр кæнынæн. 

Чингуыты хицæндзинад ма ис уый мидæг, æмæ алы темæйы 
фæстаг урок дæр у ныхасы рæзтыл куыстæн чи фæахъаз уыдзæн, ахæм 
сфæлдыстадон куысты хуыз. Ацы фæлтæрæнтæ æххæст кæнгæйæ, 
скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты тексты хуызтимæ: таурæгъ, æр-
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фыст, текст-тæрхæттæ; базондзысты, ныхасы типмæ гæсгæ тексттæ 
кæй вæййынц диалогон æмæ монологон формæйы лæвæрд.

Ахуыргæнæн чингуытæм арæзт ис методикон амындтытæ. Сæ 
нысан у ахуыргæнæгæн баххуыс кæнын ног программæйы арæзты 
хицæндзинæдтæ, йæ домæнтæ, чиныджы арæзт æмæ дзы куыд пайда 
кæнын хъæуы, уый бамбарынæн.  

Лæвæрд цæуы календарон-тематикон пълан, уым бæрæггонд у, 
алы темæйæн дæр цал сахаты лæвæрд цæуы, уый; алы урочы дæр 
цавæр сæйраг æмбарынæдтæ хъуамæ базоной, уыдон; ног æрмæг 
бамбарынæн сын цавæр æрмæг сфæлхат кæнын хъæуы, уый; алы ног 
урочы дæр цавæр ног дзырдтæ хъуамæ базоной, уыдон. 

Лæвæрд цæуы урокты бæлвырд конспекттæ. 
Кусæн тетрæдтæ арæзт сты скъоладзаутæн æрмæг арфдæр баца-

монынæн, хибарæй кусыныл сæ ахуыр кæнынæн. Тетрæдтæ хъæз-
дыг сты алыхуызон фæлтæрæнтæ, кроссвордтæ, схемæтæ, куыс-
ты хуызтæй логикон æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзын 
кæнынæн. Ис сæ ахуыргæнæн чингуыты фæлтæрæнтæй ист æрмæг 
цухгонд бынæттимæ, цæмæй йæ сæ зæрдыл æрлæууын кæной æмæ 
зонындзинæдтæ ныффидар кæной. 
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I сæр
Ирон æвзаджы методикæ куыд наукæ

1. Ирон æвзаг куыд ахуырадон предмет
Мадæлон æвзаг скъолайы арф ахуыр кæнын кæй хъæуы, уый 

бæрæггонд цæуы йæ сæйраг миниуджытæй:
а) æвзаг адæймаджы хъæуы хъуыдытæ аив, раст саразынæн æмæ 
зæгъынæн;
æ) æвзаг у кæрæдзийы æмбарыны фæрæз;
б) мадæлон æвзаг хорз базонгæйæ, скъоладзаутæн æнцондæр 
ахуыргæнæн уыдзысты иннæ предметтæ дæр;
в) мадæлон æвзаг у адæмы культурæ, истори, йæ традицитæ 
хуыздæр базоныны фæрæз.
Ирон æвзаджы методикæйы хæс у мадæлон æвзаджы курс куыд 

ахуырадон предмет сбæлвырд кæнын.
Райдайæн кълæсты ирон æвзаджы урокты мидис æмæ куысты 

хуызтæ аразгæ сты ахæм фæзындтæй:
1) фыццаг къласы ахуырдзауты æмбаргæ каст æмæ фыссыныл 
фæцалх кæнын;
2) кæсгæйæ, фысгæйæ, грамматикон æрмæг ахуыргæнгæйæ, скъо-
ладзаутæн рæзын кæнын сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхас.
3) литературон нормæтæ сахуыр кæнын – растдзурынады, раст-
фыссынады раст æгъдæуттæ базонын;
4) грамматикæ, фонетикæ, лексикæйæ теоретикон æрмæг базо-
нын;
5) æвзаджы æмæ кæсыны урокты фæрцы скъоладзауты фæцалх 
кæнын аив, наукон æмæ публицистикон литературæ кæсыныл 
æмæ æмбарыныл.

2. Ирон æвзаджы методикæйы хæстæ æмæ нысантæ райдайæн 
кълæсты

Ирон æвзаг ахуыр кæныны методикæ лæууы иннæ педагогон 
зонæдты æмрæнхъ.

Методикæ ахуыр кæны, æвзагзонынады æрмæг цы мадзæлтты 
фæрцы бацамонæн ис, уыдон.

Методикæйы нысан у алы мадзæлтты, алы куысты хуызты 
фæрцы раттын хъæугæ, арф æмæ ахадгæ зонындзинæдтæ.
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Ирон æвзаджы методикæйы размæ лæууы бирæ хæстæ – 
аив æмæ раст ныхасыл сахуыр кæнын, логикон æмæ сфæлдыста-
дон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын, скъоладзауты иумæйаг рæз-
тыл кусын æмæ æнд.

М.Р. Львов куыд зæгъы, уымæ гæсгæ, методикæйы нысантыл 
дзургæйæ, рахицæнгæнæн ис цалдæр фарсты: 

1) цæуыл ахуыр кæнын; 
2) куыд ахуыр кæнын; 
3) афтæ цæмæн, æндæр хуызы цæуылнæ .
Цæуыл ахуыр кæнын? Ацы фарстæн дзуапп раттыны тыххæй 

арæзт цæуынц ирон æвзаджы программæтæ, ахуыргæнæн чингуытæ.
Райдайæн кълæсты программæ æххæст кæны ирон æвзаг ахуыр 

кæныны хæстæ:
1) скъоладзауты сахуыр кæнын лæмбынæг хъусын, раст дзурын, 
кæсын æмæ фыссын;
2) фонетикæ, лексикæ, дзырдарæзт, морфологи, синтаксис ахуыр 
кæныны бындуртæ бацамонын, ома æвзагзонынады хæйттæй, 
скъолайы агъоммæ цы хуымæтæг зонинæгтæй пайда кодтой, уы-
дон грамматикæйы æгъдæуттæм гæсгæ æриу кæнын, æркæнын 
сæ бæлвырд системæмæ, афтæмæй сæ амонын;
3) раттын каллиграфион, растфыссынады, растдзурынады, пунк-
туацион хуымæтæг зонындзинæдтæ;
4) дзырдуат хъæздыг кæныныл кусын.
Райдайæн кълæсты мадæлон æвзаг æмæ литературон кæсынады 

программæ арæзт у кæрæдзиуыл баст æртæ хайæ:
1. Кæсын-фыссын ахуыр кæнын, фæсурокты кæсын æмæ ныха-
сы рæзтыл куыст.
2. Литературон кæсынад.
3. Фонетикæ, лексикологи, грамматикæ, растфыссынад.
Ирон æвзаджы программæмæ гæсгæ æвзаджы темæтæ ахуыр-

гонд цæуынц ныхасы темæтыл æнцойгæнгæйæ, тематикон принцип 
хынцгæйæ; пайдагонд цæуы ног технологитæй традицион методи-
кæйы бындурыл.

Программæйы домæнтæ æххæстгонд цæуынц ахуыргæнæн чин-
гуыты.

Чингуыты æрмæг уыцы иу рæстæг дзуапп дæтты ахуырадон, 
хъомыладон æмæ иумæйаг рæзтыл куысты хæстæн.
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Программæ æмæ ахуыргæнæн чингуыты æппæт ахуырадон 
хъомыладон процесс арæзт у скъоладзауты зонындзинæдтæ, сæ мид-
дуне, миниуджытæ алывæрсыгæй хуыздæр кæнынмæ.

Æрмæг лæвæрд цæуы хуымæтæгæй вазыгджынмæ хизыны 
принципмæ гæсгæ.

Куыд ахуыр кæнын хъæуы? Ацы фарстæн дзуапп раттыны тых-
хæй агуырд цæуынц хъæугæ методикон мадзæлттæ, фæлтæрæнты 
бæлвырд системæ, алыхуызон уæлæмхасæн куысты хуызтæ æмæ сæ 
куыд аразын хъæуы, уый амындтытæ.

Цæмæй базонæм, нæ методикæ раст у æви нæ, цы мадзæлттæ 
æвзæрст æрцыдис, цы æрмæг цæттæгонд æрцыдис, уый ахадындзи-
над, йæ хъæугæдзинад, уый тыххæй сæ сбæрæг кæнын хъæуы экс-
перименталон хуызы.

Ирон æвзаджы методикæ зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзи-
нæдтæ ахуыр кæны алы къæпхæнтыл.

Æвзаг ахуыргонд цæуы рæвдауæндæтты, райдайæн кълæсты, 
астæуккаг скъолайы, уæлдæр ахуыргæнæндæтты.

Æвзаг ахуыр кæныны хæстæ æмæ нысантæ алы æмвæзадты сты 
алыхуызон.

Райдайæн кълæсты методикæйæн ис йæхи хицæндзинæдтæ. Йæ 
æппæт хæйтты дæр у райдайгæ, ницы бындурыл æнцой кæны.

Методикæйы сæйраг разделтæ сты:
1. Фыссын ахуыр кæныны методикæ, ома хуымæтæг хуызы кæ-
сын-фыссын базонын.
2. Кæсыны методикæ. Йæ нысан у скъоладзауты раст, тагъд, 
æмбаргæ æмæ аив кæсын сахуыр кæнын.
3. Грамматикæ æмæ растфыссынады методикæ. Ардæм ха-
уы хуымæтæг грамматикон æмбарынæдтæ æмæ орфографион 
арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын.
4. Ныхасы рæзтыл кусыны методикæ. Скъоладзауты ахуыр 
кæнын сæ хъуыдытæ аив æмæ раст дзурыныл, уый тыххæй сæ 
дзырдуатон сконд хъуамæ уа хъæздыг.
Методикæйы хæстæй иу у æвзаджы æмбарынæдтæ рахицæн 

кæнын.
Райдайæн кълæсты æвзаджы æмбарынæдтæн сæ сæйрагдæртæ 

сты:
1) иумæйаг æвзагон æмæ ныхасы æмбарынæдтæ: æвзаг, раны-
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хас, текст, дзургæ ныхас, фысгæ ныхас, кæсынад, фыссынад, 
дзырды нысаниуæг æмæ æнд.;
2) фонетикон æмбарынæдтæ: ныхасы мыр, уæнг, цавд, хъæлæсон, 
æмхъæлæсон, зылангон æмхъæлæсон, æзылангон æмхъæлæсон, 
цавдон уæнг, æнæцавдон уæнг, хъæлæс æмæ æнд.;
3) графикæйы æмбарынæдтæ: дамгъæ, стыр дамгъæ, гыццыл дам-
гъæ, стъæлф, къæдзыг, фарсты нысан, хъæры нысан æмæ æнд.;
4) грамматикон æмбарынæдтæ: ныхасы хæйттæ, номдар, мивди-
сæг, разæвæрд, тасындзæг, хъуыдыйады уæнгтæ, хуымæтæг æмæ 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ æнд.;
5) морфемон æмæ дзырдарæзтон æмбарынæдтæ: дзырды уидаг, 
разæфтуан, бындур, æмуидагон дзырдтæ æмæ æнд.;
6) лексикон æмбарынæдтæ: синонимтæ, антонимтæ, дзырдты 
ахæсгæ нысаниуæг, зæронд дзырдтæ, дзырдты бирæнысаниуæ-
гад, неологизмтæ æмæ аф. д.
Æмбарынад у абстрактон хъуыдыкæнынады формæ, æвдыст дзы 

æрцæуынц предметты, фæзындты бæлвырд миниуджытæ.
Æмбарынад сæвзæры бæлвырд этаптæм гæсгæ:
1. Эмпирикон. Уый нысан кæны цæст дарын, фæзындтæ ирта-
сын, сæ миниуджытæ сын рахицæн кæнын; уыциу миниуджытæ 
алы уавæрты къордтæ кæнын. Зæгъæм, 1-аг къласы, дзырдтæ 
кæсгæйæ æмæ сын анализ кæнгæйæ, скъоладзаутæ къордтæ 
аразынц сæ нысаниуæгмæ гæсгæ: иу къордмæ бахæссынц 
предметтæ: чиныг, тетрад, ручкæ; иннæ къордмæ – миниуджытæ: 
хорз, тæнæг, лыстæг.
Уый фæстæ базонынц æндæр миниуджытæ дæр, зæгъæм, сæ 
ивынад нымæцтæм гæсгæ: чиныг – чингуытæ; тетрад – тетрæд-
тæ æмæ æнд.
2. Теоретикон: сæвзæры термин, кæнæ æмбарынады раиртæст. 
Зæгъæм, термин номдар нысан кæны, предметтæн нæмттæ кæй 
ис; миногон æвдисы предметæн йæ миниуæг; бæттæг бæтты 
дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ
3. Æмбарынады уæрæхкæнынад ног миниуджытæй, æууæлтæй 
йæ хъæздыгдæр кæнын, практикæйы дзы пайда кæнын. Зæгъæм, 
термин «номдар»-ыл дарддæр дзургæйæ, ахуыр æй кæнгæйæ, 
æмбарынадæн фæзыны ног миниуджытæ: хауæнты формæ, хъуы-
дыйады мидæг сæйраты ролы архайын æмæ аф. д.
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Практикон æгъдауæй, номдартæй пайдагæнгæйæ, сбæрæг вæй-
йы, ныхасы сæ куыд пайдагонд цæуы, куыд ивд цæуынц; номдар-
ты дзырдарæзт; номдарты æхсæн хæстæг æмæ ныхмæвæрд ахаст-
дзинæдтæ æмæ аф. д.

Æвзаг хъуамæ ахуыргонд цæуа йæ системæйы алы æмвæзадтæ 
хынцгæйæ: дзурынад, фонетикæ, морфологи, лексикæ, синтаксис, 
баст ныхасыл куыст.

Ацы фæзындтæ хъуамæ ахуыргонд цæуой кæрæдзиуыл æнгом 
бастæй.

Æвзаджы арф ахуырады нысантæ сты:
1. Райдайæн кълæсты скъоладзауты бæстон бацæттæ кæнын 
хистæр кълæсты ахуыр кæнынмæ; сæвæрын зонындзинæдты 
фидар бындур.
2. Скъоладзаутæм сæвзæрын кæнын цымыдисдзинад филоло-
гимæ, аивадмæ; бауарзын сын кæнын сæ мадæлон æвзаг.
3. Скъоладзауты хуымæтæг хуызы базонгæ кæнын журналисты, 
редакторы, тæлмацгæнæджы, актеры, ахуыргæнæджы дæсны-
йæдтимæ; бауарзын сын сæ кæнын.

3. Ирон æвзаджы методикæйы наукон, психологон-дидактикон 
принциптæ

Методикæйы наукон бындуртæ сты:
А. Скъоладзауты, ахадгæдæр мадзæлттæй пайдагæнгæйæ, ба-

зонгæ кæнын æвзаджы æппæт хъæздыгдзинæдтæ æмæ фæзилæн-
тимæ.

Æ. Æвзаг адæмæн кæрæдзийы æмбарыны фæрæз кæй у, уымæ 
гæсгæ æхсæнадæн æнæ уый уæвæн нæй.
Б. Æвзаг æмæ ныхас æнгом баст сты хъуыдыкæнынадимæ, ома 
æвзаг ахуыргæнгæйæ, ныхасы рæзтыл кусгæйæ, скъоладзаутæн 
рæзы сæ хъуыдыкæнынад дæр.
В. Методикон наукæ бæлвырд кæны, æвзаг алывæрсыгæй са-
хуыр кæнæн цæй руаджы ис, ахæм ахуырадон мадзæлттæ æмæ 
фæрæзтæ.
Дидактикæйы ис, алы ахуырадон предметмæ ахæсгæйæ дæр, 

стыр нысаниуæг кæмæн ис, ахæм уагæвæрдтæ. Уыдон хуыйнынц 
дидактикон принциптæ.

Ацы принциптæй ахуыры алы къæпхæнты пайдагонд цæуы 
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алыхуызон. Уый аразгæ у, цы æрмæг ахуыргонд цæуы, уый хицæн-
дзинæдтæй.

Райдайæн кълæсты кæсын æмæ грамматикæ сты иу предмет 
«Ирон æвзаг»-ы хæйттæ. Фæлæ нæй зæгъæн æмæ цæстуынынады 
принципæй ахуыргæнæг æмхуызон пайда кæны, куыд кæсыны урок-
ты, афтæ грамматикæйы урокты дæр.

Нæй абарæн райдайæн æмæ астæуккаг кълæсты дæр, æрмæг 
сæ кæм куыд амынд цæуы, уымæ гæсгæ дзы вæййы сæрмагонд хи-
цæндзинæдтæ.

Методикæйы сæйраг принциптæ:
– хъомыладон æмæ иумæйаг рæзты принцип;
– æнцонæмбарынады принцип;
– бæлвырд системæйыл арæзт принцип;
– теори æмæ практикæйы æнгом бастдзинады принцип;
– скъоладзауты æмбарындзинады принцип ахуыры процессы;
1. Хъомыладон принцип – хибарæй куыст æмæ активондзинад 

рæзыны принцип урочы, нымад цæуы бындуроныл æппæт предмет-
тæ ахуыргæнгæйæ дæр. 

Ахуыр кæнын æрмæст ног зонындзинæдтæ бацамонын нæу, 
фæлæ хъомыл кæнын дæр.

Хъомылады сæйраг хæстæй иу у мадæлон æвзагмæ уарзондзи-
над гуырын кæнын.

Ирон æвзаг у тынг аив, хъæздыг æвзаг. Абайты Васо уый тыххæй 
загъта:

«Ирон æвзаг у, хъуыдыйы æмæ æнкъарæнты тæккæ лыстæгдæр 
æмæ уæздандæр фæзилæнтæ равдисынмæ чи арæхсы, ахæм æнаипп, 
рæвдз æмæ коммæгæс хотых.»

Хъомыладыл кусыны мадзæлттæ сты ахæмтæ:
– Ныхасы культурæйыл куыст. Ирон æвзаджы урокты хъуамæ 
хъуыса сыгъдæг, литературон æвзаг. Нæй пайда кæнæн ныллæг 
стилы дзырдтæй.
– Хъомыладыл кусыны æрмæг. 
Ахуырадон æрмæг хъуамæ ахъаз уа æрмæст грамматикон æр-

мæг бацамонынæн нæ, фæлæ скъоладзауты удварныл бакусынæн 
дæр. Уый тыххæй бацæттæгæнæн ис дидактикон æрмæг: райгуы-
рæн бæстæмæ уарзондзинад гуырын кæнын; æрдзы фæзындтыти-
мæ зонгæ кæнын; æхсæнадон фæллой хъахъхъæнын; зонгæ кæнын 
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сгуыхт, зындгонд адæймæгтимæ; хистæртæн кад кæнын; кæстæртæн 
æххуыс кæнын æмæ аф. д.

Сфæлдыстадон куыстытæ æххæст кæнын – радзырдтæ, изло-
женитæ, сочиненитæ фыссын; нывмæ гæсгæ куыст.

Ахæм куысты хуызтæ æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæн раргом 
вæййы сæ миддуне. 

Сæ куыст сын аразын хъæуы афтæ, цæмæй грамматикон 
æрмæгыл кусгæйæ, бæстон дзырд æрцæуа хъомыладон хæстыл.

Ахуырадон фæрстытæ, скъоладзауты куыст куыд æвæрд у уро-
чы, ахуыргæнæджы домæнтæ цас цæхгæр æвæрд вæййынц, уымæй 
аразгæ у, скъоладзаутæ сæ куыстмæ цавæр цæстæй кæсдзысты, куыд 
зæрдæбынæй, рæстзæрдæйæ архайдзысты, рæстдзинадыл куыд тох 
кæндзысты, хибарæй кусынмæ куыд арæхсдзысты, сæ тыхтыл куыд 
баууæнддзысты, уый. 

Ацы мадзæлттæ иууылдæр ахъаз сты ирон æвзаджы урокты 
скъоладзауты раст хъомыл кæнынæн.

2. Æнцонæмбарынады принципы нысаниуæг ис уый мидæг, æмæ 
кæстæр кары скъоладзаутæн æрмæг зын бамбарæн вæййы, уымæ 
гæсгæ сын æй амонын хъæуы хуымæтæг хуызы. Пайда кæнын хъæуы 
æнцонæмбарæн мадзæлттæй, æнцой кæнын хъæуы, цы зонынц, уыцы 
зонындзинæдтыл, æмæ уый фæстæ рахизын ног, зындæр æрмæгмæ.

3. Бæлвырд системæйыл арæзты принцип ахсы стыр бынат 
ахуыргæнæджы куысты. 

Программæ арæзт у афтæ, æмæ алы къласы дæр ахуыргонд цæ-
уынц æвзагзонынады æппæт разделты элементтæ дæр: лексикæ, 
фонетикæ, морфологи, синтаксис.

Программæйы домæнтæм гæсгæ ацы элементтæ ахуыргонд цæ-
уынц хуымæтæгдæр зонындзинæдтæй вазыгджындæртæм хизгæйæ, 
ног зонындзинæдтæ амынд цæуынц рацыд æрмæгыл æнцойгæнгæйæ.

Тынг ахсджиаг у, æрмæг фæлхатгонд æрмæст ахуыры азы рай-
дианы æмæ йæ кæроны куы нæ цæуа, фæлæ алы темæйы фæстæ дæр, 
æмæ, куыд гæнæн ис, афтæ алы урочы дæр.

Куыст афтæ арæзт куы цæуа, уæд скъоладзауты зонындзинæдтæ 
уыдзысты арфдæр, фидардæр.

4. Теори æмæ практикæйы æнгом бастдзинады принцип.
Ацы принцип уæлдай ахадгæдæр у райдиан кълæсты ирон æвзаг 

ахуыргæнгæйæ. Ам теоретикон æрмæг зындæр бахъуыды кæнæн у, 
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уымæ гæсгæ фылдæр хъус æрдарын хъæуы практикон æгъдауæй йæ 
хуыздæр ныффидар кæнынмæ.

К.Д. Ушинский куыд загъта, уымæ гæсгæ, «теоретикон зонын-
дзинæдтæ хъæуынц, уымæн æмæ, скъоладзау цас хуыздæр зона грам-
матикæ, уый бæрц йе ’взаг хуыздæр рæздзæн».

Спайдагæнæн ис ахæм методикон мадзалæй, зæгъæм, цæмæй 
скъоладзаутæ хицæн кæной ныхасы хæйттæ кæнæ хъуыдыйады 
уæнгтæ, хауæнтæ, уый тыххæй сæ ахуыр кæнын хъæуы фæрстытæ 
æвæрын дзырдмæ, кæнæ иу дзырдæй иннæмæ: чи? цы? кæй? кæцæй? 
кæдæм? кæм? цæмæн? æмæ аф. д. Адон æххуыс сты скъоладзаутæн 
грамматикон æмбарынæдтæ, дзырдты нысаниуджытæ базонынæн.

Райдайæн кълæсты сæйрагдæр уый нæу, æмæ фылдæр терминтæ 
æмæ теоретикон æмбарынæдтæ амынд æрцæуа, фæлæ цы æрмæг 
базыдтой, уымæй сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхасы пайда кæнынмæ 
арæхсой.

5. Цæстуынынады принцип.
Психологты иртæстытæм гæсгæ, райдайæн скъолайы уæлдай 

ахсджиаг бынат ахсы ахуырады мадзæлтты ивынад. Уымæн æмæ 
сывæллæттæ уайтагъд афæллайынц, сæфы сæ куыстхъомдзинад.

Уый тыххæй ирон æвзаджы урокты арæхстджынæй пайда кæ-
нын хъæуы цæстуынгæ æрмæгæй. Ахуыргæнæгæн ис фылдæр æмæ 
хуыздæр фадæттæ урочы рæстæгæй раст спайда кæнынæн, скъола-
дзауты зонындзинæдтæ фæарфдæр, фæуæрæхдæр кæнынæн.

Цæстуынгæ æрмæгæй пайдагонд цæуы урокты алы этапты. 
Цавæр уа, уый аразгæ у темæйы хицæндзинæдтæй.

Ирон æвзаджы урокты пайдагонд цæуы цæстуынгæ æрмæджы 
ахæм хуызтæй: предмет равдисын, спайда кæнын схемæтæ, табли-
цæтæ, иллюстрацитæ, къамтæ, нывтæй. Уыдон æххуыс сты ахуы-
ры процесс хъæздыгдæр кæнынæн, скъоладзауты цымыдисдзинад 
рæзын кæнынæн; грамматикон æрмæг æнцондæрæй бамбарынæн; 
ныхасы уавæр сæвзæрын кæнынæн.

Цæстуынгæ æрмæгæй пайдагæнгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ 
бæлвырд æмбара, цы нысанимæ дзы пайда кæны, уый.

Зæгъæм, дзырды семантикон нысаниуæг амонгæйæ, предмет 
æвдыст куы æрцæуа, уæд æй скъоладзаутæ хуыздæр бахъуыды кæн-
дзысты.

Цæстуынгæ æрмæджы иннæ хуыз сты таблицæтæ. Уыдонæй 
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уæрæхæй пайдагонд цæуы æрмæг æнцондæрæй бацамоныны тых-
хæй; æвзаджы цы ныхмæвæрддзинæдтæ ис, уыдон равдисынæн; 
зонындзинæдтæ орфографи æмæ пунктуацийæ ныффидар кæны-
нæн.

Æвдисгæ таблицæтæ стыр ахъаз сты, дæргъвæтин рæстæг цы 
æрмæг ахуыргонд цæуы, уый амонгæйæ, уымæн æмæ, таблицæтæ 
равдисгæйæ, зæрдыл æнцондæрæй æрлæууы рацыд æрмæг.

Таблицæтæм гæсгæ зынгæ æнцондæр у фæлхат кæнын, ноджы 
ног æрмæджы рацыд æрмæгимæ иухуызон фæзындтæ куы уа, уæд 
абарстытæ кæнынмæ. Абарстытæ кæнгæйæ та рæзы сывæллæтты 
хъуыдыкæнынад.

Таблицæтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ дихгонд цæуынц дыууæ 
къордыл:

а) æвзаджы таблицæтæ;
æ) ныхасы таблицæтæ.
Æвзаджы таблицæтæ ахъаз сты раиртæстытæ æмæ æмбары-

нæдтæ тагъддæр æмæ æнцондæрæй бамбарынæн, ирон литературон 
æвзаджы нормæтæ базонынæн.

Ныхасы таблицæтæ пайда сты æвзаджы бæлвырд æрмæг ба-
хъуыды кæнынæн.

Ныхасы æмæ æвзаджы таблицæтæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц 
сæ мидисмæ гæсгæ.

Цæмæй таблицæ дзæбæх зына æмæ æнцондæр кæсæн уа æхсæз – 
аст метры дæрддзæгмæ, уый тыххæй дамгъæты дæргъ æмæ бæрзæнд 
хъуамæ уа æмахаст.

Таблицæ аразгæйæ æгæр бирæ хуызтæй пайдагонд куы æрцæуы, 
уæд уымæй тынг хæлынц цæстытæ. Æмæ цæмæй таблицæ хъулон-
мулон ма рауайа, уый тыххæй пайда кæнын хъæуы ахæм хуызтæй: 
æрвхуыз цъæх, кæрдæгхуыз цъæх кæнæ сырх. Таблицæ урс гæххæт-
тыл аразгæйæ, нæй пайдагæнæн бур ахорæнтæй, уымæн æмæ бур 
дардмæ æвзæр зыны.

Таблицæтæй хъуамæ методикон æгъдауæй раст пайдагонд цæуа. 
Методикон домæнтæй иу у таблицæйы бынат раст ссарын ахуырадон 
процессы, урочы.

Таблицæйæ спайда кæнынæн растдæр у ног æрмæг ныффи-
дар кæныны рæстæг. Уымæн æмæ уæдмæ ахуырдзаутæ сæхæдæг 
æркæсынц чиныгмæ, базонгæ вæййынц бæлвырд цавæрдæр æрмæ-
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гимæ æмæ цæттæ вæййынц таблицæмæ гæсгæ хъуыды кæнынмæ, 
хъæугæ хатдзæгмæ æрцæуынмæ.

Кæй зæгъын æй хъæуы, уый аразгæ у ахуырдзауты цæттæ-
дзинадæй дæр. Зæгъæм, тыхджын скъоладзаутимæ таблицæйæ спай-
дагæнæн ис ног æрмæг амонгæйæ дæр.

Ирон алфавит фæлхатгæнгæйæ, æнæмæнг, сывæллæтты зæрдыл 
æрлæууын кæнын хъæуы уырыссаг æвзаджы алфавит, зæгъæм:

Ирон æвзаджы ис 43 дамгъæйы:
1. Хъæлæсонтæ – 11 (7+4).
2. Æмхъæлæсонтæ – 30.
3. Æгомыг дамгъæтæ – 2 (ъ, ь)

Уырыссаг æвзаджы ис 33 дамгъæйы:
1. Хъæлæсонтæ – 10.
2. Æмхъæлæсонтæ – 21.
3. Æгомыг дамгъæтæ – 2 (ъ, ь).

Ахæм ныхмæвæрды методикон мадзал стыр ахъаз у канд ирон 
алфавит бындурондæр сахуыр кæнынæн нæ, фæлæ ма уырыссаг 
æвзаджы алфавит бæстондæр базонынæн дæр.

Алфавит ахуыргæнгæйæ, таблицæйæ пайда кæнын хорз уымæн 
у, æмæ сывæллæттæ цы ахуыр кæнынц, уый уынынц сæ цæстытæй, 
хъусынц æй ахуыргæнæгæй æмæ сын практикон æгъдауæй фæл-
тæрæнтæ æххæст кæнын æнцондæр у.

Æппæт цæстуынгæ æрмæгæй райдиан скъолайы арæхдæр 
æмбæлынц нывтæ. Уый уымæн, æмæ уыдон ахъаз сты скъоладзауты 
сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзын кæнынæн.

Нывы фæрцы бакæнæн ис бирæ куысты хуызтæ куыд иу скъола-
дзауимæ, афтæ æппæт ахуырдзаутимæ дæр – предметтæ къордтæ 
кæнынæй райдай æмæ радзырд ныффыссынæй фæу.

6. Скъоладзауты æмбаргæдзинад æмæ активондзинады прин-
цип ахуыры процессы.

Ацы принципы нысаниуæг ис уый мидæг, æмæ кæстæр кары 
скъоладзаутæн æрмæг амонын хъæуы бæстон.

Сывæллон грамматикæ æмæ йæ æгъдæуттæ нæма фæзоны, 
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афтæмæй фембары дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты хицæндзинæдтæ.
Скъоламæ бацæугæйæ, ирон æвзаджы урокты куыст цæуы 

дзырдуатон сконд хъæздыг кæныныл, грамматикон формæтæ æмæ 
ныхасы хъæд рæзын кæныныл. 

Ахуырдзаутæ хуыздæр æмбарын райдайынц æвзаджы æрмæг, 
фæзындтæ кæрæдзиуыл барыныл ахуыр кæнынц, къордтæ сæ кæ-
нынц æмæ архайынц сæ нысаниуджытæ бамбарыныл.

Ахуыргæнæджы хæс у скъоладзауты æмбарындзинад рæзын 
кæнын; сæ дзуæппытæн сын аргъ кæнгæйæ, хъус дарын, æрмæг цас 
арф бамбæрстой, уымæ.

Тынг ахсджиаг у уый, цæмæй ахуырады педагогон æмвæзад 
уа бæрзонд, скъоладзаутæ, ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ, бæлвырд 
æмбарой, цы фæзындтæ ахуыр кæнынц, уый.

7. Хибарæй куыст æмæ активондзинад рæзын кæныны принцип.
Практикон фæлтæрæнтæ æнцонæмбарæн æмвæзадыл конд куы 

цæуой, уæд ахъаз сты скъоладзауты зонындзинæдтæ рæзынæн.
Арæхстдзинæдтæ рæзынæн ахъаз сты скъоладзауты активондзи-

над æмæ хибарæй куыстмæ куыд арæхсынц, уый.
Ахуырдзаутæ хъуамæ урочы архайой активонæй, тырной ног 

зонындзинæдтæ райсынмæ, цы зонындзинæдтæ базыдтой, уыдон 
хибарæй фæуæрæхдæр, фæарфдæр кæнынмæ, сæ бон уа хæслæвæрд-
тæ хибарæй æххæст кæнын.

Ацы хъуыддаджы скъоладзаутæн æнæмæнг хъуамæ баххуыс 
кæна ахуыргæнæг, бацамона сын хибарæй бæлвырд зонындзинæдтæ 
куыд агурын хъæуы, уый; кусгæйæ куы рæдийой, уæд сын хъавгæйæ 
бацамона сæ рæдыд, раст та йæ сæхæдæг скæной.

Кæстæр кары скъоладзауты сахуыр кæнын хъæуы хъусын. Уæд 
сæхæдæг сахуыр уыдзысты хъуыды кæнын, цы феной æмæ цы фе-
хъусой, уымæй хатдзæгтæ кæнын.

Мадæлон æвзаг ахуыр кæныны сæрмагонд методикон принцип-
тæ:

Фыццаг принцип – хъус дарын æвзаджы арæзтмæ, йæ æрмæгмæ, 
дзурæн оргæнты рæзтмæ, сæ архайдмæ. Ацы принцип æвзаг бæрæг 
кæны раст дзурынады фарсы ’рдыгæй.

Дыккаг принцип арæзт у æвзаджы æмбарынæдтæ базонынмæ, 
аразгæ у æвзаг æмæ хъуыдыкæнынады иумæйагдзинадæй, лексикон 
æмæ грамматикон зонындзинæдтæ рæзын кæнынæй.
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Æвзаг ахуыр кæнæн нæй, дзырдты нысаниуæгыл нæ кусгæйæ, 
сæ нысаниуджыты алы фæлгъуызтæ сын нæ иртасгæйæ.

Æртыккаг принцип æнцой кæны ныхасы аивдзинадыл; баст у 
æвзаджы иуæгты стилистикон функцитимæ.

Цыппæрæм принцип хауы фысгæ ныхасмæ, кæцы раст вæййы, 
дзургæ ныхасыл, йæ арæзтыл бæстон куыст куы æрцæуы, уæд.

Методикæ ахуырады процесс бæрæг кæны дыууæ фарсы ’рды-
гæй.

Фыццаг:
а) ахуыргæнæг цавæр ахуыры мадзæлттæ равзары æрмæг баца-
монынæн?
æ) цæмæн равзары уыдон?
б) скъоладзауты куыст куыд аразы?
в) сæ зонындзинæдтæ сын куыд бæрæг кæны?
г) сæ куысты сын куыд æххуыс кæны?
Дыккаг:
а) скъоладзаутæ æрмæг куыд бамбæрстой? 
æ) куыд кусынц?
б) цавæр рæдыдтытæ скæнынц куысты мидæг æмæ цæмæн?
в) сæ куысты сын цымыдисаг цы у, цы нæу?
г) цавæр зонындзинæдтæ райстой бæлвырд рæстæгмæ?
Методикæйы сæйрагдæр бындуртæ сты лингвистикон циклы 

наукæтæ: фонетикæ æмæ фонологи, лексикологи æмæ фразеологи, 
дзырдарæзт æмæ этимологи, грамматикæ – морфологи æмæ син-
таксис, стилистикæ, орфоэпи, графикæ æмæ орфографи.

– Фонетикæ æмæ морфологи графикæимæ бастæй ахъаз сты 
фыссын ахуыр кæныны методикæйыл бакусынæн, кæсын сахуыр 
уæвынæн. Стыр нысаниуæг сын ис растфыссынадыл бакусынæн 
дæр, уæлдайдæр ахæм зын темæтæ, куыд зылангон æмæ æзылангон 
æмхъæлæсонты растфыссынад дзырды астæу, йæ кæроны æмæ æнд.

– Лексикологи зонын æнæмæнг хъæуы, цæмæй скъолайы дзырд-
уатон куыст раст арæзт цæуа: алыхуызон фæлтæрæнтæ синонимтæ, 
антонимтæ, дзырдты тематикон къордтимæ, дзырды бирæныса-
ниуæгадыл, сæ нысаниуджыты алы фæлгъуызтыл, сæ эмоционалон 
ахуырстыл кусгæйæ.

– Куыд зонæм, афтæмæй, скъолайы стыр хъусдард цæуы дзырд-
ты арæзт ахуыр кæнынмæ. Сæ равзæрд, се хсæн цы алыхуызон 
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бастдзинæдтæ ис, уыдон куыд хорз бамбарой скъоладзаутæ, афтæ 
хуыздæр базондзысты растфыссынады æгъдæуттæ.

Морфологи æмæ синтаксис, куыд æвзагзонынады наукæтæ, æх-
хуыс сты æвзаджы структурæ, йæ системæ раст бамбарынæн.

Методикæ хъæздыг кæныны гуырæнтæ:
1) практикон фæлтæрддзинад æмæ йæ традицитæ; хуыздæр 
фæлтæрддзинад æриу кæнын;
2) бындурон, æввахс наукæты рæзт, психологи, дидактикæ, сывæл-
лоны цымыдисдзинад, хъуыдыкæнынад, йæ миддуне иртасын;
3) æвзаг ахуыр кæнын, теорийы ног иртæстытæ хынцгæйæ;
4) методикон эксперимент, ног программæтæ æмæ чингуытæ 
аразын, ахуыр кæнын ног системæтæ æмæ аразын урочы типтæ.

II сæр
Ирон æвзаджы урок

Скъолайы ахуыргæнæг йæ размæ æвæры ахæм хæстæ:
а) скъоладзаутæн раттын бæлвырд, арф зонындзинæдтæ;
æ) урочы рæстæгæй раст спайда кæнын;
б) темæ амонгæйæ, пайда кæнын ахадгæ мадзæлттæй.
Ирон æвзаджы программæйы алы темæйæн дæр лæвæрд цæуы 

бæлвырд сахæтты бæрц. Зæгъæм, 3-аг къласы программæйы темæ 
«Номдар»-æн лæвæрд цæуы 8 сахаты, ома 8 урочы.

Уæдæ уыцы уроктæй алкæцыйы дæр ахуыргæнæг дзурдзæн 
номдар æмæ йæ грамматикон æууæлты тыххæй. Ахуырдзаутæ базон-
гæ уыдзысты номдары иумæйаг нысаниуæг æмæ йæ фæрстытимæ; 
базондзысты, сæрмагонд нæмттæ стыр дамгъæйæ фысгæ кæй сты, 
уый; номдарты кæрæтты ивынад фæрстытæм гæсгæ æмæ аф. д.

Номдар амонгæйæ, ахуыргæнæг кусдзæн скъоладзауты дзырд-
уатон сконд хъæздыг кæныныл; æмбарын сын кæндзæн дзырдты 
лексикон нысаниуджытæ; дзырдтæн кæндзысты мырон-дамгъон 
æвзæрст; базонгæ уыдзысты монологон æмæ диалогон ныхасимæ; 
æххæст кæндзысты сфæлдыстадон куыстытæ.

Ахуыргæнæг хъуамæ сбæрæг кæна йæ хæстæ, урочы йæ размæ 
сæвæра бæлвырд нысантæ: иу урочы бацамондзæн ног æрмæг, иннæ 
урочы йæ ныффидар кæндзæн алыхуызон куысты хуызты фæрцы; 
æртыккаг урочы ратдзæн хибарæй куыст, æмæ аф.д.
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Урокæн ис стыр ахадындзинад, уымæн æмæ уый у ахуырадон-
хъомыладон куысты сæйраг формæ.

Уырыссаг ахуыргонд – методист Скаткин М. Н. куыд загъта, 
уымæ гæсгæ: «урок у ахуырадон процессы хицæн, фæлæ æххæст хай. 
Уым, хуры тын доны æртахы куыд вæййы, афтæ æвдыст цæуынц йе 
‘ппæт фæрстæ дæр».

Æппæт урокты системæйы мидæг алы хицæн урокæн дæр ис 
йæхи нысаниуæг, йæхи хицæндзинæдтæ, йæ аразæг хæйттæ вæййынц 
алыхуызон.

Нырыккон домæнтæм гæсгæ урочы стурктурæ иухуызон нал у, 
раздæры рæстæгимæ абаргæйæ.

Уæд уыдис ахæм:
а) хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын;
æ) ног æрмæг бацамонын;
б) зонындзинæдтæ ныффидар кæнын;
в) хæдзармæ куыст раттын.
Ацы бæлвырд фæтк кæмдæрты хæлд æрцæуы. Зæгъæм, рай-

дайæн скъолайы, миногонты тасындзæг ахуыргæнгæйæ, урок ног 
темæ бацамонынæй нæ райдайы, фæлæ номдарты тасындзæг фæлхат 
кæнынæй, уымæн æмæ миногоны тасындзæг æнгом баст у номдары 
тасындзæгимæ.

Уæдæ, куыд уынæм, афтæмæй, ацы урок райдайы рацыд æрмæг 
фæлхат кæнынæй. 

Ахуыры процессмæ хауынц ахæм фæзындтæ:
1. Рахицæн кæнын, сбæрæг кæнын, цы фæзынд ахуыргонд цæу-
дзæн, уый.
2. Ног æмбарынæдтæ абарын, раздæр кæй зыдтой, уыдонимæ.
3. Рахицæн кæнын раиртæстытæ.
4. Сбæрæг кæнын скъоладзаутæн сæхи дæнцæгтæ.
5. Ног зонындзинæдтæй алы уавæрты пайда кæнынмæ арæхсын.
6. Хатдзæгтæ кæнын зонын.

1. Ирон æвзаджы урокты типологи æмæ сæ структурон арæзт.
1. Комбинацион.
2. Ног æрмæг бацамоныны урок.
3. Зонындзинæдтæ ныффидар кæныны урок.
4. Фæлхат кæныны урок.
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5. Иумæйаггонд урок.
6. Контролон-зачётон урок.
7. Сбæлвырдгæнæн урок.
8. Рæдыдтытыл куысты урок.

Равзарæм алы урочы тип дæр хицæнæй

1. Комбинацион урок (ома, бирæ элементтæй арæзт).
– Бацæттæгæн рæстæг.
– Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. 
– Рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.
– Ног æрмæг бацамонын.
– Ног зонындзинæдтæ ныффидар кæнын алыхуызон фæлтæ-
рæнтæ æмæ куысты хуызты руаджы.
– Хатдзæгтæ скæнын. 
– Хæдзармæ куыст раттын, бамбарын кæнын, куыд кæнгæ у, 
уый.
– Бæрæггæнæнтæ сæвæрын, бамбарын кæнын, ахæмтæ цæмæн 
æвæрд æрцыдис, уый.

2. Ног æрмæг бацамоныны урок.
Ацы урочы хæйттæ равæрæн ис ахæм хуызы: 
– Бацæттæгæнæн рæстæг.
– Рацыд æрмæгыл афæлгæст. 
– Ног æрмæг бацамонын.
– Ног æрмæг фæлтæрæнты фæрцы ныффидар кæнын.
– Хатдзæгтæ скæнын.
– Хæдзармæ куыст раттын.
– Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Ацы элементтæй кæцыдæртæ фæуадзæн ис. Зæгъæм, ног темæ 

рацыд æрмæгимæ баст куы нæ уа, уæд «Рацыд æрмæг фæлхат кæнын» 
зæгъгæ, уыцы хай фæуадзæн ис.

Хæдзармæ куыст раттæн ис урочы кæрон нæ, фæлæ раздæр, 
ног æрмæг фидаргæнгæйæ, йæ хæслæвæрд искæцы фæлтæрæны 
хæслæвæрдимæ æнгæс куы уа, уæд.

Ацы урочы элементтæн сæ сæйрагдæр у ног æрмæг бацамонын.
Кæд ног темæ рацыд æрмæгыл æнцой кæны, уæд æй скъола-
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дзауты зæрдыл æрлæууын кæнын хъæуы фæрстыты руаджы. 
Фæрстытæ кæрæдзийы фæдыл хъуамæ æвæрд уой бæлвырд фæткыл. 
Уыдонæн дзуапп дæтгæйæ, скъоладзаутæ сæхæдæг хъуамæ æнцонæй 
базоной, цы ног темæ ахуыр кæндзысты, уый.

Ацы урочы ахуыргæнæг хъуамæ бацамона, цы ног термин-
тæ дзы æмбæлы, уыдон, уый фæстæ, иу-дыууæ куысты сæххæст-
гæнгæйæ, бацамона раиртæст.

3. Зонындзнинæдтæ ныффидар кæныны урок.
Ацы урочы структурæ у ахæм:
– Бацæттæгæнæн рæстæг.
– Лæвæрд темæйæ теоретикон æрмæгæй цы базыдтой, уый 
сбæрæг кæнын.
– Фæлтæрæнтæ сæххæст кæнын.
– Хатдзæгтæ скæнын.
– Хæдзармæ куыст раттын.
– Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Фыццаг æркастæй, цыма хуымæтæджы структурæ у, афтæ зыны, 

фæлæ ацы урокæн ис тынг стыр ахадындзинад.
Цæмæй ацы урокæн хорз фæстиуджытæ уа, уый тыххæй ахуыр-

гæнæг скъоладзаутæн раззаг урочы (ома, ног темæ куы бацамыдта, 
уæд) хъуамæ ратта бæлвырд хæслæвæрдтæ, зæгъæм:

– сахуыр кæнын раиртæст, цæмæй дзы практикон æгъдауæй сæ 
бон пайда кæнын уа.
– раттын уæлæмхасæн фæрстытæ, ахуырдзаутæ сæ хибарæй 
куыд бацæттæ кæной, афтæ.
– лæвæрд темæйæ чысыл фæлтæрæнтæ сæххæст кæнын.
Уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ скъоладзаутæн æххуыс сты темæйы 

сæйраг бынæттæ рахицæн кæнынæн.
Зонындзинæдтæ ныффидар кæныны урочы сæйраг бынат лæ-

вæрд цæуы фæлтæрæнтæн.
Фæлтæрæнтæ æмæ куысты хуызтæ сæ мидисмæ гæсгæ хъуамæ 

уой алыхуызон, вазыгджын, фæлæ сæ æрмæг æнцонæмбарæн, ахадгæ 
уой скъоладзауты хорз хъомыладыл кусынæн, сæ хъуыдыкæнынад 
сын рæзын кæнынæн.

Фæлтæрæнты руаджы ахуырдзаутæ хъуамæ сахуыр уой хибарæй 
кусын.
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4. Фæлхат кæныны урок.
Зонындзинæдтæ ныффидар кæныны æмæ фæлхат кæныны урок-

ты æхсæн иумæйагæй бирæ ис, уый баст у, ахуыргæнæг йæ размæ цы 
нысæнттæ æмæ хæстæ сæвæры, уыдонимæ; аразгæ у хицæн урочы 
структурæимæ.

Фæлæ се ’хсæн ис хицæндзинæдтæ дæр.
Уыдон сты:
а) фæлхат кæныны урокæн æвзæрст цæуы стырдæр, уæрæхдæр 
æрмæг;
æ) рацыд æрмæгæй ацы урочы æппæтæй пайдагонд нæ цæуы, 
фæлæ æвзаргæйæ: фæлхатгонд цæуынц, раззаг урокты скъола-
дзаутæ æвзæр цы фæрстытæ бамбæрстой, уыдон.
Куысты хуызтæ лæвæрд цæуынц афтæ, цæмæй сæ скъоладзаутæ 

кæрæдзиуыл барой; æнцондæр хæслæвæрдтæ ивд цæуынц зындæр-
тæй.

Ацы урочы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ рацыд æрмæгыл 
афтæ бакусой, цæмæй сæ бон æнцонæй хатдзæгтæ скæнын бауа, 
ахуыргæнæджы фæрстытæн дзуапп раттын бауа.

5. Иумæйаггонд урок.
Ацы урочы структурон элементтæ аразгæ сты урочы нысантæ 

æмæ хæстæй: рацыд темæ кæнæ æвзагзонынады æнæхъæн раздел 
адих кæнын хицæн хæйттыл, фæлæ бæлвырд системæмæ гæсгæ; 
бацæттæ кæнын хъæугæ фæлтæрæнтæ æмæ куысты хуызтæ, æмæ 
уыдоны бындурыл фæбæлвырддæр æмæ фæарфдæр кæнын скъола-
дзауты зонындзинæдтæ.

Иумæйаггонд урочы элементтæ сты:
1) теоретикон æрмæг куыд æмбæрстгонд æрцыдис, уый сбæрæг 
кæнын (бафæрсын грамматикон терминты нæмттæ æмæ раир-
тæстытæй);
2) ныффидар кæнын, раиртæстытæй практикон æгъдауæй куыд 
пайдагонд цæуы, уый дæнцæгты фæрцы;
3) сæххæст кæнын алыхуызон фæлтæрæнтæ æмæ куысты хуызтæ 
раиртæстытæ ныффидар кæныны тыххæй;
4) хатдзæгтæ скæнын: бæлвырд æрдзурын разделы алы хайыл, 
алы раиртæстыл дæр;
5) бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
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Ахуыры æрмæг иумæйаггонд цæуы алыхуызон мадзæлтты 
фæрцы.

Сæ сæйрагдæртæ сты:
а) анализ скæнын хæццæгонд дæнцæгтæн, кæрæдзиуыл сæ бар-
гæйæ;
æ) аразын иугонд таблицæтæ æмæ схемæтæ;
б) саразын иумæйаггонд раиртæст.
Ацы урочы райдайæн этап у ахуыры æрмæджы хицæндзинæдтæ 

сбæрæг кæнын. 
Зæгъæм, цæмæй скъоладзауты бацæттæ кæнæм номдарты би-

рæон нымæцы арæзты хицæндзинæдты тыххæй иумæйаг раиртæст 
саразынмæ, уый тыххæй сын дæнцæгты фæрцы бацамонын хъæуы 
ахæм фæзындтæ:

а) хъæлæсон а æмæ о-йы ивынад хъæлæсон æ-йæ: кард – кæрд-
тæ, ком – кæмттæ;
æ) бирæон нымæцы фæсæфтуан т-йы дывæркæнынад: дон – 
дæттæ, рон – рæттæ;
б) æмхъæлæсонты къордæй цы дзырдтæ фæвæййынц, уыдоны 
т-йы разæй хъæлæсон ы-йы фæзынд: кæрт – кæртытæ, тæскъ – 
тæсчъытæ.
Афтæ, цалдæр дæнцæгæн анализ скæныны фæстæ, конд æрцæ-

уы хатдзæг – иумæйаг раиртæст:
Номдарты бирæон нымæц аразгæйæ, дзырдты бындуры, уи-

даджы куы вæййы хъæлæсонтæ а кæнæ о, уæд уыдон фылдæр хатт 
рахизынц æ-мæ; бирæон нымæцы фæсæфтуан -т фæдывæр вæййы; 
дзырд æмхъæлæсонты къордæй куы фæвæййы, уæд бирæон нымæцы 
фæсæфтуан -т-йы разæй фæзыны ы.

Иумæйаггонд урочы сæйраг хай сты фæлтæрæнтæ.

6. Контролон-зачетон урок.
Зонындзинæдтæ куыд арф æмбæрстгонд æрцыдысты, уый урок-

ты бæрæггонд æрцæуы алы методты фæрцы.
Ацы куыстæн урочы раттæн ис 10-12 минуты. Фæлæ стыр æмæ 

вазыгджын темæ сахуыргæнгæйæ, зонындзинæдтæ раиртасынæн ра-
хицæнгæнæн ис æнæхъæн урок дæр.

Зæрдыл дарын хъæуы, контролон-зачетон урокæн кæй ис 
æрмæст сбæлвырдгæнæн нæ, фæлæ ахуырадон функци дæр, уый.
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Контролон-зачётон урочы бакæнæн ис ахæм куысты хуызтæ:
а) ахуыргæнæг дзуры, кæнæ фæйнæгыл фыссы хæслæвæрдтæ, 
скъоладзаутæ сæ æххæст кæнынц;
æ) карточкæты лæвæрд фæрстытæн скъоладзаутæ дзуапп дæт-
тынц сæ тетрæдты;
б) сæххæст кæнын грамматикон æвзæрст;
в) ныфыссын изложени сочиненийы элементтæ æмæ граммати-
кон хæслæвæрдтимæ;
г) ныффыссын сочинени грамматикон хæслæвæрдтимæ.
Контролон куысты фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ хъуамæ уой 

афтæ арæзт, æмæ сæ дзуæппытæй бæрæг уа, скъоладзаутæ æрмæг 
хуымæтæг хуызы кæй нæ бахъуыды кодтой, фæлæ йæ æмбаргæ кæй 
кæнынц, уый.

Фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ хъуамæ домой æвзаджы искæцы 
фæзындтæ бамбарын кæнын, бæлвырд раиртæстытæй спайда кæнын 
æмæ æнд. Зæгъæм: 

а) цæмæй хицæн кæнынц мивдисджытæ аразын æмæ сарæзта;  
æ) бамбарын кæнын дзырдты растфыссынад: карк – карчы, 
фынг – фынджы, булкъ – булчъы.

7. Сбæлвырдгæнæн куыст (контролон диктант).
Контролон диктанты тексты ас хъуамæ дзуапп дæтта прог-

раммæйы домæнтæн, ома алы къласы дæр дзырдты бæрц уа бæлвырд.
Тексты хъуамæ æмбæлой, скъоладзаутæ цы орфограммæтæ 

ахуыр кодтой, æрмæстдæр уыдон.
Тексты æнæзонгæ дзырдтæ куы уа, уæд сын бамбарын кæнын сæ 

нысаниуджытæ.
Тексты куы æмбæла, сæ растфыссынад цы дзырдтæн нæма 

ахуыр кодтой, ахæмтæ, уæд сæ ныффыссын хъæуы фæйнæгыл.
Диктанты текст æнæхъæнæй кæсы ахуыргæнæг.
Хъуыдыйæдтæ хицæнтæй дзуры, фæлхат сæ кæны хайгай æртæ 

хатты.
Фыст куы фæуой, уæд ахуыргæнæг текст ногæй æнæхъæнæй 

кæсы сабыргай, цæмæй скъоладзаутæ дæр кæсой сæхи фыстытæ 
æмæ, кæд рæдыдтытæ скодтой, уæд сæ сраст кæной.

Текст куы ныффыссой, уæд ахуыргæнæг дæтты грамматикон 
хæслæвæрдтæ.
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8. Рæдыдтытыл куысты урок.
Куыд зонæм, афтæмæй скъоладзауты фысгæ куыстыты фембæлы 

бирæ алыхуызон рæдыдтытæ. Уыдон дзурæг сты, программæйы 
домæнтæм гæсгæ кæцыдæр темæтæ фаг æмбæрстгонд кæй не ’рцы-
дысты, ууыл.  

Уымæ гæсгæ ахуырдзаутæн баххуыс хъæуы раиртæстытæ бам-
барынæн.

Рæдыдтытыл бакусынæн рахицæн кæнын хъæуы хицæн урок, 
контролон диктанты фæстæ. 

Рæдыдтытыл бакусыны урок у урокты типтæн сæ зындæртæй 
иу, уымæн æмæ бацæттæ кæнын хъæуы бæлвырд хъæугæ æрмæг; 
сбæрæг кæнын, цавæр методтæ æмæ мадзæлттæй спайда кæнын 
хъæудзæн, уыдон.  

Ацы урокмæ, фыццаджыдæр, хъуамæ ахуыргæнæг йæхæдæг 
тынг хорз бацæттæ кæна, стæй бацæттæ кæна скъоладзауты.

Цæй мидæг ис ахуыргæнæджы цæттæдзинад ахæм урокмæ?
1. Ахуыргæнæг, куыстытæ бæрæггæнгæйæ, рæдыдтытæ класси-
фикаци кæны; се ’хсæнæй рахицæн кæны, арæхдæр чи æмбæлы, 
уыдон.
2. Рæдыдтыты алы хицæн къордæн дæр сбæлвырд кæнын йæ ба-
цамоныны мадзал.  
3. Раиртæстытæ бамбарынæн æмæ ныффидар кæнынæн бацæт-
тæ кæнын хъæугæ дидактикон æрмæг. 
4. Бацæттæ кæнын хицæн иугай рæдыдтытыл бакусынæн хæс-
лæвæрдтæ.
Цæмæй рæдыдтытыл куыст ахадгæ рауайа, уый тыххæй ахуыр-

гæнæджы рахицæн хъæуы 4–5 рæдыды типы. Уымæй фылдæрыл иу 
урочы хорз бакусæн нæй. 

Цæй мидæг ис скъоладзауты цæттæдзинад ацы урокмæ? 
1. Ахуыргæнæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ скъоладзаутæ хæдзары 
сæ зæрдыл лæууын кæнынц, диктант цы раиртæстытæ ныффи-
дар кæныны тыххæй фыстой, уыдон. 
2. Алы раиртæстыл дæр æххæст кæнынц цыбыр фысгæ куыст 
(уый дæр ахуыргæнæджы домæнмæ гæсгæ).
Рæдыдтытыл бакусыны урочы сæйрагдæр структурон элемент-

тæ сты: 
а) куыстыты иумæйаг характеристикæ;
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æ) скъоладзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæнын, рæдыдтытæ 
цы раиртæстытыл скодтой, уыдонæй теоретикон æрмæг зæрдыл 
æрлæууын кæнын; 
б) æрмæг ныффидар кæнын алы фæлтæрæнтæ æмæ куысты 
хуызты фæрцы; 
в) хатдзæгтæ скæнын.
Ацы урочы ахуыргæнæг хъуамæ сбæрæг кæна, рæдыд цæй ах-

хосæй уагъд æрцыдис, цавæр раиртæст нæ бамбæрстой скъоладзаутæ, 
уый. Стæй бакусын йæ бахъуыды кæныныл, йæ бамбарыныл. 

Афтæ куыст цæуы, фылдæр рæдыдтытæ цы раиртæстытыл 
уагъд æрцыдис, уыдоныл. Индивидуалон рæдыдтытыл бакусынæн, 
скъоладзаутæн раттæн ис хæслæвæрдтæ хæдзары сæххæст кæнынмæ. 

Скъоладзауты зонындзинæдтæ фылдæр æмæ арфдæр кæныныл 
куыст аразгæ у æрмæст иу урочы фæстиуджытæй нæ, фæлæ æппæт 
урокты системæйæ дæр.

Системæ у алыхуызон урокты типты æмдзыгуыр, æмбырдгонд. 

1. Урокты системæйæн уæвæн ис бæлвырд уавæрты:
а) алы типты уроктæ хъуамæ æвæрд уой бæлвырд фæткыл; 
æ) урокты хъуамæ куыд фæстæмæ пайдагонд цæуа ног æмæ 
зындæр дидактикон æрмæгæй;
б) фæлтæрæнты хæслæвæрдтæ иу урокæй иннæмæ хъуамæ кæ-
ной вазыгджындæр; 
в) скъоладзаутæн хибарæй бакусынæн цы æрмæг лæвæрд цæуы, 
уый иу урокæй иннæмæ хъуамæ кæнæ вазыгджындæр æмæ фыл-
дæр. 
Урокты системæйы алы типæн дæр ис бæлвырд бынат. 

Урокмæ цæттæгæнгæйæ хынцын хъæуы ахæм фæзындтæ:
1. Сбæрæг кæнын урочы тип.
2. Сбæрæг кæнын сæйраг методтæ æмæ мадзæлттæ.
3. Урочы структурæ рацаразын.
4. Æрмæгæн йæ оптималон бæрц, йæ ас сбæрæг кæнын æмæ йæ 
хицæн хæйттыл адих кæнын. 
5. Сбæрæг кæнын ахуырадон æмæ хъомыладон мадзæлттæ. 
6. Ныхасы рæзтыл куыстæн æрмæг сбæрæг кæнын. 
7. Æндæр ахуырадон предметтимæ бастдзинад: литературæимæ 
(ирон, уырыссаг, фæсарæйнаг фысджыты уацмыстæй ист хъуыды-
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тæ, скъуыддзæгтæ), музыкæимæ, историимæ, нывгæнынадимæ. 
8. Цæстуынгæ æрмæг æмæ техникон фæрæзтæй пайда кæнын; 
(фæстæгтæн рагацау сæ цæттæдзинад сбæрæг кæнын). 
9. Дидактикон æрмæг бацæттæ кæнын (карточкæтæ, нывтæ, 
схемæтæ, таблицæтæ, ахуыргæнæн литературæ). 
10. Снысан кæнын фæйнæгыл цы ныффыссын хъæуы, уый. 
11. Темæ бацамонынæн ахуыргæнæн чиныджы цы тексттæ лæ-
вæрд цæуы, уыдонæн комплексон анализ кæнын (фонетикон, 
лексикон, морфологион, синтаксисон, стилистикон).
12. Урочы хъус дарын скъоладзауты рæдыдтытæм, къордтæ сæ 
кæнын, агурын сын сæ аххосæгтæ æмæ сæ иуварс кæнын алы 
мадзæлтты фæрцы.
13. Ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ, уæрæх пайда кæнын историон 
зонындзинæдтæй, бынæттон, бæстæзонæн æрмæгæй.
14. Æвзаджы темæтæ амонын ныхасы темæтыл æнцойгæнгæйæ, 
пайда кæнын тематикон принципæй. 
15. Хатдзæгтæ скæнынæн бацæттæ кæнын фæрстытæ. 
16. Хæдзармæ куыст раттын, бамбарын кæнын, куыд кæнгæ у, 
уый.
17. Бæрæггæнæнтæ æвæргæйæ, скъоладзаутæн бамбарын кæ-
нын, ахæмтæ æвæрд цæмæн æрцыдис, уый.

2. Нырыккон ирон æвзаджы урочы арæзт
I. Урочы тип сбæрæг кæнын. 
II. Урочы темæ.
III. Урочы нысантæ: 
1) ахуырадон нысантæ:
а) дидактикон, ахуырадон зонындзинæдтæ раттын бæлвырд те-
мæйæ;
æ) зонындзинæдтæ ныффидар кæнын;
б) теоретикон æмбарынæдтæ фæлхат кæнын;
в) рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын;
г) сбæлвырдгæнæн куыст скæнын;
д) рæдыдтытыл бакусын.
2) хъомыладон нысантæ:
а) урочы, искæцы хайыл кусгæйæ, равдисын æхсæнадон æмæ 
æрдзы фæзындтæм ахастдзинад, семæ бастдзинад;
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æ) райгуырæн бæстæмæ уарзондзинад сæвзæрын кæнын;
б) профориентацион куыст бакæнын;
в) архайын ахуырдзауты æнæниздзинад хъахъхъæныныл;
г) скъоладзауты ахуыр кæнын хи хорз дарыны æгъдæуттыл; 
д) хистæртæн – кад, кæстæртæн æххуыс кæныныл ахуыр кæнын.

3) ахуырдзауты иумæйаг рæзтыл куыст:
а) тексты сæйраг хъуыды ссарыныл фæлтæрæнтæ аразын; 
æ) сбæлвырд кæнын цауты иудзинад æмæ хицæндзинад;
б) ныхасы культурæ алыхуызон фæлтæрæнты руаджы рæзын 
кæнын; 
в) кусын скъоладзауты дзырдуатон сконд хъæздыг кæныныл;
г) скъоладзауты логикон æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад 
рæзын кæнын.
IV. Урочы фæлгонц: чиныг, техникон фæрæзтæ, нывтæ, дидакти-

кон æрмæг, схемæтæ, таблицæтæ. 
V. Дзырдуат.
VI. Урочы цыд.
1. Бацæттæгæнæн рæстæг.
2. Урочы тип цавæр уа, уымæ гæсгæ йын йæ хæйттыл, этаптыл 
бакусын.
Урочы куысты формæтæ:
1. Индивидуалон
2. Фронталон
3. Къордон
Урочы стыр æргом здахын хъæуы ахæм фæзындтæм:
1) ахуыргæнæг йæхи куыд дары;
2) ахуыргæнæджы ахастдзинæдтæ скъоладзаутимæ;
3) ахуыры рæстæгæй куыд пайдагонд цæуы;
4) скъоладзауты куыстæн хъæугæ аргъонд цæуы æви нæ.

3. Нырыккон ирон æвзаджы урокмæ домæнтæ.
Скъолаты ахуырадон-хъомыладон куысты сæйраг формæ у 

урок. Йæ хæрзхъæддзинад æмæ ахадындзинад баст сты йæ структу-
рон æмæ методикон фæрстытимæ, уыдон ахъаз сты скъоладзаутæн 
хъæугæ зонындзинæдтæ раттынæн. 

Урок арæзт у бæлвырд хæйттæй: бацамонын – бамбарын – 
практикæйы пайда кæнын – хатдзæгтæ скæнын.
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Фæлæ ацы элементтæ кæрæдзийы фæдыл бæлвырд фæткыл 
æвæрд цæуой, зæгъгæ, уый алы урочы æнæмæнг хъæугæ домæн нæу.

Сæйрагдæр сты урочы темæ, йæ мидис скъоладзаутæн бамба-
рынæн чи баххуыс уыдзæн, ахæм фæткæвæрд æмæ куысты хуызтæ.  

Урочы структурæ аразгæ у ахæм фæзындтæй:
а) цы æрмæг ахуыргонд цæуы, уымæй;
æ) методикон мадзæлттæй;
б) ахуыры процессæн цы уавæртæ арæзт æрцыдис, уымæй;
в) урочы хицæн элементты равæрд æмæ сæ ахастдзинæдтæй. 
Ацы фæзындтæ хынцгæйæ, рахицæнгæнæн ис нырыккон ирон 
æвзаджы урокмæ домæнтæ: 
Уыдон сты: 
1. Ирон æвзаг ахуыр кæныны фæрстытæ иууылдæр хъуамæ уой 

æнгом баст: фонетикæ, грамматикæ, дзырдарæзт, лексикæ, растфыс-
сынад, растдзурыныл куыст. 

2. Æмхуызон хъуамæ куыст цæуа теори æмæ практикæйыл. Уро-
чы цы æрмæг амынд цæуы, ууыл кусын хъæуы алывæрсыгæй.

Алыхуызон хæслæвæрдтæ æмæ фæрстыты руаджы, проблемон 
уавæр сæвзæрынгæнгæйæ, бацамонын ног æрмæг, раздæр терминтæ, 
стæй та раиртæст.

Æрмæг цæттæйæ дæттæн нæй, уæд скъоладзаутæ хъуыды нæ 
кæндзысты, æмæ цы фехъусой, уый сæ тагъд айрох уыдзæн, фæлæ 
хъæугæ хатдзæгтæ сæхæдæг куы скæной, уæд æрмæг хуыздæр бам-
бардзысты.  

Уый фæстæ раиртæст кæсынц чиныджы. 
Цы теоретикон æрмæг амынд æрцыдис, уый ныффидар кæнын 

практикон куыстыты фæрцы, кæнæ чиныгимæ кусгæйæ, кæнæ рагацау 
бацæттæгонд уæлæмхасæн æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

3. Скъоладзауты иумæйаг рæзтыл куыст.
Урочы грамматикон æрмæг амонгæйæ, кусын хъæуы скъола-

дзауты ныхасы хъæд аив æмæ рæсугъд кæныныл. 
Æвзаг ахуыр кæныны нысан ис уый мидæг, цæмæй, алывæрсыгæй 

йæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ арæхсой сæ хъуыдытæ æнцонæй 
дзурынмæ, цæмæй сæ, чи сæм хъусы, уый æнцонæй æмбара, ма сæ 
тыхса, сæ ныхас уа раст æмæ цымыдисаг.

Цæмæй ацы домæнтæ æххæстгонд цæуой, уый тыххæй урочы 
ахуыргæнæгæн йæхи ныхас хъуамæ уа рæсугъд, аив, раст, фæлмæн; 
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хъуамæ æрмæг бацамонынæн пайдагонд цæуой бæрзонд, чины-
гон стилæй фыст аив литературон уацмыстæ, кæнæ уыдонæй ист 
скъуыддзæгтæ; хъуамæ æххæстгонд цæуой литературон нормæтæ, 
сæ мидис уа актуалон, баст уа скъоладзауты царды æцæгдзинадимæ. 

4. Урочы хъомыладон куысты арæзт.
Темæтæ цы æрмæджы бындурыл амынд цæуынц, уыдон хъуамæ 

арæзт уой скъоладзауты раст хъомыладмæ. 
5. Скъоладзауты дзырдуатон сконд хъæздыг кæныныл куыст.
Дзырдыл куыстæн ис стыр ахадындзинад, уымæн æмæ уый у 

раст ныхасы бындур. Зæгъæм, бæлвырд хъуыды зæгъынмæ синони-
мон рæнхъæй хъæугæ дзырд равзарын у аив æмæ æмбаргæ ныхасы 
миниуæг.

Урокты дзырдыл куыст цæуы æвзаджы æппæт æрмæг ахуыр-
гæнгæйæ дæр: 

– фонетикæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæн амынд цæуы: мыр-
тæ æмæ дамгъæтæ уымæн хъæуынц, цæмæй сæ аразæм, бæлвырд 
нысаниуæг кæмæн ис, ахæм иуæгтæ – дзырдтæ;
– морфологи ахуыргæнгæйæ загъд æрцæуы: ныхасы хæйттæ сты 
ахæм дзырдтæ, кæцытæ нысан кæнынц предметтæ, æууæлтæ, 
архæйдтытæ æмæ аф.д.; 
– лексикологи ахуыргæнгæйæ загъд цæуы: дзырдæн йæ ныса-
ниуæг куы нæ зонай, уæд æй раст нæ ныффысдзынæ;
– синтаксис ахуыргæнгæйæ амынд цæуы, хъуыдыйады, дзырд-
басты мидæг дзырдты æхсæн кæй ис бæлвырд бастдзинæдтæ 
æмæ ахастдзинæдтæ.
Уæдæ дзырдыл хъæуы бæстон кусын: алы урочы дæр амонын 

цалдæр ног дзырды, дарддæр  сæ фæлхат кæнын иннæ урокты, алы 
фæлтæрæнты сæ  спайдагæнгæйæ. 

6. Урочы элементтæ хъуамæ кæрæдзиимæ уой æнгом баст, сæ 
иуæй иннæмæ хъæуы арæхсгæ рахизын; куысты хуызтæ равæрын 
хъæуы æнцондæрæй зындæрмæ, хуымæтæгæй вазыгджынмæ хизыны 
фæткыл.

7. Техникон фæрæзтæ æмæ цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнын.
8. Сбæрæг кæнын хибарæй куысты бынат. Урочы хъуамæ куыст 

цæуа лæмæгъ æмæ тыхджын скъоладзаутимæ хицæнæй.
9. Урочы темæ цы фæлтæрæнты фæрцы амынд цæуы, уыдоны 

æрмæг уа ахадгæ, цымыдисаг, æнцонæмбарæн.
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4. Ирон æвзаджы урочы анализ
Урочы анализ у вазыгджын педагогон процесс, кæнæн ын ис 

алывæрсыгæй, алы цæстæнгасæй йæм акæсгæйæ. Сæ сæйрагдæр 
принциптæ сты системон, тематикон, психологон.

Анализ конд цæуы, урочы ахуыргæнæджы къухы цы бафты-
дис, скъоладзаутæ æрмæг куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны 
тыххæй. 

Урочы ахуыргæнæджы куысты принциптæ сты:
1) ногдзинад;
2) бæлвырд нысантæм тырнындзинад; 
3) рæстæгæй раст пайдакæнынад; 
4) куыст раст саразын; 
5) хъус дарын скъоладзаутæм, сæ куыстмæ.  
Фæлæ урокæн анализ кæнын рагацау бацæттæгонд схемæмæ 

гæсгæ нæ хъæуы, фæлæ бæлвырд системон ахастмæ гæсгæ, ома ахуы-
радон принциптæ æмæ скъолайы куысты бæрæгæнæнты бындурыл; 
ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты куыстмæ цы домæнтæ æвæрд цæуы, 
уыдоны бындурыл. 

Урочы анализæн адихгæнæн ис хицæн этаптыл:
1. Урочы цыдмæ цæст лæмбынæг дарын.
2. Ахуыргæнæджы анализ йæ урокæн.
3. Разамонæджы кæнæ методисты анализ æмæ аргъсконд уро-

кæн:
а). Урочы нысантæ бæрæггонд æрцыдысты? 
æ). Скъоладзауты архайд уыцы нысантæ сæххæст кæнынмæ 
арæзт уыдис?  
б). Ахуырадон æрмæджы мидис дзуапп дæтты æртæ дидактикон 
нысанæн дæр? 
в). Æрмæг бацамонынæн цы мадзæлттæ æвзæрст æрцыдис, уы-
дон ахадгæ сты? 
– темæ бамбарынæн?
– ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты иумæйаг куыстæн? 
– куысты фæстиуджытæ сбæрæг кæнынæн? 
– урочы алы скъоладзау дæр цæмæй куса, уымæн? 
Урочы системон анализ.
1. Урокæн иумæйаг аргъ скæнын:
а) урочы нысантæ æххæстгонд æрцыдысты; 
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æ) урочы нысантæ сеппæт æххæстгонд не ’рцыдысты; 
б) урочы нысантæ æххæстгонд не ’рцыдысты.
2. Ахуыргæнæгæн йæхимæ байхъусын, йæхæдæг аргъ скæнæд 

йæ урокæн; йæ анализмæ гæсгæ сбæрæг кæнын, йæ ахуырдзауты 
куыд зоны, йæ равзæрст методтæ æмæ мадзæлттæн цас аргъ кæны, 
уый. 

3. Урочы ахуыргæнæджы размæ цы æртæ нысаны æвæрд æрцы-
дис, уыдонæн скæнын бæстон анализ æмæ аргъ.

4. Урочы структурæйæн аргъ скæнын, йæ сæйраг этап ын рахи-
цæн кæнын. 

5. Сбæрæг кæнын урочы хицæн этапты æхсæн бастдзинад, сæ 
ахадындзинад темæ бацамонынæн.

6. Æрмæг бацамонынæн раст мадзæлттæ æвзæрст æрцыдис, 
кæнæ не ’рцыдис. 

7. Аргъ скæнын скъоладзауты куыстæн. 
8. Ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты иумæйаг куыст сбæрæг кæ-

нын: 
а) ахуыргæнæджы къухы æфты скъоладзаутæм йæ предметмæ 
цымыдисдзинад сæвзæрын кæнын?
æ) ахуыргæнæг арæхсы алы скъоладзауимæ дæр хибарæй куыст-
мæ? 
б) æрмæг бацамонынæн цы куысты хуызтæ лæвæрд цæуы, уы-
дон скъоладзаутæ æнцонæй æххæст кæнынц æви зындзинæдтæ 
æвзарынц.
в) ног æрмæг амонгæйæ, скъоладзауты раздæры зонындзи-
нæдтæм хъусдард цæуы?
г) скъоладзауты иумæйаг рæзтыл, се ’сфæлдыстадон хъуыдыкæ-
нынад рæзыныл куыст куыд цæуы?
д) ахуыргæнæджы ныхасы хъæд æмæ культурæ урочы нысантæ 
æмæ скъоладзауты кары хицæндзинæдтæн дзуапп дæттынц?
е) цавæр домæнтæ æвæрд цæуы скъоладзауты размæ, æмæ сæ уы-
дон куыд æххæст кæнынц (ома, сæ ахуыр фæхуыздæр кæнынмæ, 
сæхи хорз дарыны тыххæй цы арæзт цæуы, уый сбæрæг кæнын)? 
ё) ахуыргæнæг æппæт скъоладзауты куыстæн дæр аргъ скодта 
æви нæ?
ж) ахуыргæнæг æмæ скъоладзаутæ урочы фæстиуджытæй разы-
йæ баззадысты æви нæ?
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9. Урочы цыдмæ бахæссын бæлвырд фæндæттæ. 
10. Сбæрæг кæнын, хъус тынгдæр цæмæ æрдарын хъæуы, фыл-

дæр цæуыл кусын хъæуы, уыдон. 

5. Ирон æвзаг ахуыр кæныны методтæ райдайæн кълæсты.
Метод (грекъаг дзырд – методос – путь – фæндаг) у ахуырады 

практикæйы бæлвырд зонындзинæдтæ райсыны мадзал.     
Ахуырадон методтæ сты, ахуыргæнæг æмæ скъоладзау кусгæ-

йæ, ахуыры нысантæ къухы бафтыны тыххæй, цы мадзæлттæй пай-
да кæнынц, уыдон. 

Ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты куыстæн ис йæхи сæрмагонд 
хицæндзинæдтæ:

1. Ахуыргæнæджы нысан – ахуыргæнгæйæ рæзын æмæ хъомыл 
кæнын. Ахуыргæнæг амоны ахуырадон æрмæг, скъоладзаутæн дæт-
ты зонындзинæдтæ, уыдон хъусынц. 

2. Скъоладзаутæ архайынц æрмæг бамбарыныл; ахуыргæнæг 
фæрсы, скъоладзаутæ дзуæппытæ дæттынц.

Методтæн ис сæхи функцитæ:
а) ахуырадон;
æ) иумæйаг рæзты;
б) хъомыладон. 
Ахуырадон методы функцитæ сты программæйы æрмæг бæстон 

æмæ арф бацамонынмæ арæзт; скъоладзау цы ног зонындзинæдтæ 
райста, уыдонæй практикæйы йæ бон пайда кæнын куыд уа, уымæ 
арæзт.

Иумæйаг рæзты функци æнгом баст у ахуырадон функциимæ. 
Скъоладзаутæ цы фæлтæрæнтæ æххæст кæнынц, уыдон арæзт сты 
бæлвырд зонындзинæдтæ раттынмæ, фæлæ уыцы иу рæстæг хъуамæ 
ахадой сæ иумæйаг рæзтыл дæр – æххуыс уой сæ хъуыдыкæнынад 
рæзынæн, сæ дзырдуат хъæздыг кæнынæн, се сфæлдыстадон 
арæхстдзинæдтæ рæзынæн, сæ ныхасы хъæд аивдæр кæнынæн.

3. Хъомыладон функци æххæст кæны хъомыладон хæстæ, ома, 
уый у ахæм функци, кæцы, бæлвырд зонындзинæдтæ дæтгæйæ, скъо-
ладзауты хъомыл кæны рæстзæрдæ уæвыныл, хистæртæн кад æмæ 
æххуыс кæныныл, æхсæнадон фæллой хъахъхъæныныл æмæ аф. д. 

Ахуырадон процессы сæйраг принцип у ацы методты функциты 
иудзинад. 
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Ахуырады методтæ æмæ приёмтæ
Ахуырады процесс аразгæ у скъоладзауты куыстæй. Уымæ гæс-

гæ ахуыргæнæг фæцымыдисагдæр кæны куыст.
Ахуыры методтæй уæлдай пайда кæнæм приёмтæй.
Приём у, скъоладзауты куыст фæактивондæр кæныны тыххæй 

ахуыргæнæг цы  мадзалæй пайда кæны, уый.
Приемтæ аразгæ сты системæйы хицæндзинæдтæй.
Зæгъæм, проблемон ахуырады прием у проблемон уавæр сæв-

зæрын кæныны мадзал.
Приём у методы хай.
Цæй мидæг ис методты æмæ приемты мидис?
Уыдон сты скъоладзаутæн раст æмæ арф зонындзинæдтæ ратты-

ны мадзæлттæ; скъоладзаутæ цæмæй, цы зонындзинæдтæ базыдтой, 
уыдонæй æнцонæй пайда кæнын зоной, уымæ арæзт мадзæлттæ.

Методты классификаци
Методты классификаци нысан кæны сæ иумæйаг миниуджы-

тæм гæсгæ сæ къордтæ кæнын.
I. Методтæ дих кæнынц ахæм къордтыл:
1) Зонындзинæдтæ бахъуыды кæныны райдиан этапы методтæ:
а) дзургæ ныхас;
æ) беседæ;
б) лабораторон куыст;
в) чиныгимæ куыст.
2) Зонындзинæдтæ хуыздæр, уæрæхдæр кæныны методтæ:
а) фæлтæрæнтæ;
æ) рацыд æрмæг фæлхат кæнын.
3) æрмæг фидар кæныны методтæ.
4) зонындзинæдтæ рæзын кæныны методтæ.
5) сфæлдыстадон архайды методтæ.
Ахуыры методтæн ис цалдæр хуызы классификацийы.
Ирон æвзаджы методикæйæн ахадгæдæр у зонындзинæдтæ рат-

тыны æмæ райсыны ’рдæм арæзт классификаци.
Зонындзинæдты гуырæнтæ сты – ахуыргæнæджы ныхас, ахуы-

радон чиныг, дидактикон æрмæг, практикон куыст.
Ахуыргæнæг цы методтæй пайда кæны, уыдон иугонд цæуынц 

бæлвырд системæмæ гæсгæ.
Уыцы методты системæйы сæйрагдæр принциптæ сты:
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а) предмет бæстон, алывæрсыгæй ахуыр кæнын (грамматикæ, 
орфографи, пунктуаци, ныхасы рæзтыл куыст).
æ) ахуыры æппæт методты иудзинад, кæцы æххуыс кæны æрмæг 
æнцондæрæй æмæ арфдæр сахуыр кæнын æмæ бамбарынæн.
б) æппæт методтæн дæр бындурон чи уа, ахæм иумæйаг дидак-
тикон принципты иудзинад.
Ирон æвзаг ахуыр кæныны методтæм хауынц:
1) ахуыргæнæджы ныхас;
2) беседæ;
3) лекци;
4) хъазт, куыд метод;
5) цæстарæнты метод;
6) проблемон метод;
7) аналитикон-синтетикон метод;
8) эксперименталон метод;
9) скъоладзауты зонындзинæдтæ бæрæг кæныны æмæ сын аргъ 
кæныны методтæ.
Ацы методтæ хицæнтæй равзарæм.
1. Ахуыргæнæджы ныхас у, ахуыргæнæг урочы цыдæриддæр 

фæдзуры, уыдоны иумæйаг ном: 
а) ног æрмæг бацамоныны размæ цы разныхас скæны, уый; 
æ) цы нæ фембарынц скъоладзаутæ, уый сын куы фæамоны, 
уæд, уый;
б) скъоладзауты фæрстытæн дзуæппытæ; 
в) ахуыргæнæн чингуыты цы ис, уымæ ма уæлæмхасæн æрмæг.
Ацы методæй пайдагонд цæуы куыд ног æрмæг ахуыргæнгæйæ, 

афтæ йæ фидаргæнгæйæ дæр, кæнæ рацыд æрмæг зæрдыл лæу-
уынгæнгæйæ.

2. Беседæ у ахуыры методтæй арæхдæр чи æмбæлы, уый. Ацы 
методæй пайдагонд цæуы æппæт разделтæ ахуыргæнгæйæ дæр – ног 
æрмæг амонгæйæ, зонындзинæдтæ фидаргæнгæйæ. Ис ын стыр аха-
дындзинад, уымæн æмæ беседæйы фæрцы æппæт скъоладзаутæ дæр 
куыстмæ сæ хъус æрдарынц, куысты фæархайынц.

3. Лекци. Ацы методæй пайдагæнгæйæ, ахуыргæнæг темæйы 
тыххæй дзуры йæхæдæг, скъоладзаутæ йæм хъусынц. Райдайæн скъо-
лайы дзы арæх пайдагонд нæ цæуы.

4. Хъазт, куыд метод. Ацы методæй æрмæг бацамоныны тыххæй 
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фылдæр пайдагонд цæуы равдауæндæтты, фæлæ ахадгæ у 1-аг æмæ 
2-аг къласы скъоладзаутимæ кусгæйæ дæр.

Хъæзтытæ скъолайы хъуамæ уой дидактикон, ома скъола-
дзаутæн æххуыс кæной ног зонындзинæдтæ æмбарынмæ.

Дидактикон хъæзтытæн ис сæхи функцитæ:
1) Ахуыры процесс фенцондæр, фæцымыдисагдæр кæнын. Уый 

тыххæй пайдагонд цæуы аргъауы элементтæй, хуызджын, мидис-
джын нывтæй, ахуыры процессмæ сценикон элементтæ бахæссын, 
зæгъæм æрхъуыдыгонд персонажтæй, сырдтæй, цæрæгойтæй пайда-
гæнгæйæ, амынд цæуы грамматикон æрмæг.

2) Куыст ерысы хуызы аразын. Хъазгæйæ, кæрæдзиимæ ерыс 
кæнгæйæ, чи тагъддæр æмæ хуыздæр бакусдзæн, уымæ тырнгæйæ, 
скъоладзаутæ разæнгард кæнынц ахуыр кæнынмæ, æрмæг æнцон-
дæрæй бамбарынц.

5. Æвзаджы фæзындтæм цæстдарыны методæй пайдагонд цæ-
уы теоретикон æрмæг хуыздæр бамбарыны тыххæй. Цæстдарæнтæ 
арæзт цæуынц ахуыргæнæджы æххуысæй бæлвырд пъланмæ гæсгæ, 
кæнæ чиныджы фæрстытæм гæсгæ, уыдон скъоладзауты цæттæ 
кæнынц алы раиртæстытæ æмбарынмæ.

Ахуыргæнæн чингуыты цæстдарынæн цы æрмæг лæвæрд ис, 
уый арæзт у дыууæ хайæ:

а) æвзаджы æрмæг;
æ) æрмæг æвзарынæн фæрстытæ.
Цæст æрдарыны æрмæджы фæстæ лæвæрд цæуынц терминтæ, 

æмбарынæдтæ, раиртæстытæ.
Ахуыргæнæн чингуыты анализæн цы æрмæг лæвæрд цæуы, уый 

вæййы кæнæ цæттæ текст, ома дзырдтæ, дзырдбæстытæ, хъуыды-
йæдтæ, кæрæдзиуыл баст радзырд, кæнæ текст равзарынæн æххуыс 
чи уа, ахæм хæслæвæрдтæ.

6. Проблемон метод. Ацы методы нысан у урочы проблемон 
уавæр сæвзæрын кæныны мидæг. Скъоладзаутæн зонындзинæдтæ 
цæттæйæ лæвæрд нæ цæуынц, фæлæ ахуыргæнæджы фæрстыты, 
алыхуызон хæслæвæрдты фæрцы. Ахуырдзаутæ сæхæдæг æрцæуынц 
бæлвырд хъуыдытæм æмæ скæнынц хъæугæ хатдзæгтæ.

7. Аналитикон-синтетикон мырон-дамгъон метод.
Ацы методы бындурæвæрæг у К. Д. Ушинский. Уый загъта: 

«Мырон аналитикон метод у æппæт ахуырады предметтæ ахуыр 
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кæныны сæйраг метод. Скъоладзауты æппæт куыст дæр баст у анализ 
æмæ синтезимæ, уымæн æмæ ахуыргæнæг куыст аразы афтæ, цæмæй 
райхала, стæй ногæй сæмбырд кæна ахуырдзауты хъуыдытæ.»

Аналитикон-синтетикон мырон метод арæзт цæуы ахæм фæ-
зындты бындурыл:

1) Æвзаджы мырон сконды хæйттæм гæсгæ, йæ фонетикон 
закъонтæм гæсгæ æмæ æвзаджы дамгъæйон нысæнтты систе-
мæмæ гæсгæ.
2) Æнцой кæны психологион зонæдты æнтыстытыл.
Мыртæ æмæ дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг спайда кæнæн ис 

ахæм схемæйæ.
1. Анализ
а) Ныхасæй хъуыдыйад рахицæн кæнын.
æ) Хъуыдыйад дзырдтыл адих кæнын.
б) Рахицæн кæнын, ног мыр цы дзырды ис, уый.
в) Сбæлвырдгонд дзырд адих кæнын уæнгтыл.
г) Уæнджы бацамонын ног мыр.
д) Сахуыр кæнын ног мыр раст дзурын.
е) Мырæн равдисын йæ дамгъæ.
2. Синтез
а) Мыртæй уæнгтæ саразын.
æ) Уæнгтæй дзырдтæ аразын.
б) Дзырдтæй хъуыдыйад аразын.
в) Хъуыдыйæдтæ æххæстæй кæсын æмæ сæ  баст радзырд ара-
зын.
Цæмæй скъоладзаутæ мыртæ æмбарой æмæ сын сæ дамгъæтæ 

фысты мидæг раст нысан кæной, уый тыххæй спайда кæнæн ис ахæм 
куысты хуызтæй:

1. Цалгай мыртæй арæзт сты дзырдтæ мад, гæды, кæрдæг, дзул, 
къалиу, пъол, Алан.

2. Дзырдты раздæр ранымайын хъæлæсон мыртæ, стæй та – æм-
хъæлæсон мыртæ: рувас, нана, дзых, чиныг, ерыс.

3. Рафыссын дзырдтæ, адих сæ кæнын уæнгтыл, бахахх кæнын 
хъæлæсонты бын: тетрад, ахуыргæнæг, кърандас, фыстхалæн, 
растхахгæнæн, ручкæ.

4. Æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын дыууæуæнгон, æртæ-
уæнгон, цыппаруæнгон дзырдтæ.
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Ахæм фæлтæрæнтæ æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæ ахуыргæ-
нæджы æххуысæй, æрцæуынц хатдзæгмæ: 

а) дзырдтæ арæзт сты мыртæй, кæцыты мах дзурæм æмæ хъусæм;
æ) фысты мидæг мыртæ нысангонд цæуынц дамгъæтæй;
б) мыртæ æмæ дамгъæтæ ныхасы мидæг æххуыс сты иу дзырд 
иннæмæй иртасынæн.
Аналитикон-синтетикон метод æнгом баст у æвзагимæ. Æвзаг 

баст у хъуыдыкæныны процессимæ – хъуыдыкæнынад та йæхæдæг 
у анализ æмæ синтез.

Ахуырадон процесс цыфæнды формæйы дæр арæзт куы цæуа 
– ног æрмæг амонын, рацыд æрмæгыл афæлгæст, алыхуызон дзургæ 
æмæ фысгæ фæлтæрæнтæ æххæст кæнын, уæддæр, æнæ анализ 
æмæ синтезæй спайдагæнгæйæ, куыст куыд æмбæлы, афтæ хорз нæ  
ацæудзæн.

– Куыст уæлдай ахадгæдæр вæййы, уыциу рæстæг анализ æмæ 
синтез дæр конд куы фæцæуынц, уæд.
– Æрмæст сæ иуæй куы пайда кæна ахуыргæнæг, уæд хъæугæ 
фæстиуджытæ райсын зын у.
Зæгъæм, урочы æрмæст грамматикон æвзæрст кæн, ома анализ, 

фæлæ синтаксисон фæлтæрæнтæ (дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ, 
баст текст аразын) ма æххæст кæн; кæнæ сывæллæттæн уайтагъд 
ратт хæслæвæрд радзырд ныффыссын, рагацау цы дзырдтæй спайда 
кæнæн ис, цавæр дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ сæ саразæн ис, уы-
доныл ма æрдзур, афтæмæй, уæд куыст ахадгæ нæ рауайдзæн.

8. Эксперименталон метод.
Ацы методæй ахуыры æппæт этапты нæ пайда кæнынц. Йæ 

руаджы ахуыргæнæг сбæрæг кæны алы мадзæлтты ахадындзинад 
ахуыры процессы.

Фæлтæрддзинад куыд равдыста, уымæ гæсгæ йын стыр ахадын-
дзинад ис суанг дзы фыццаг къласы дæр пайда кæнын куы райдайæм, 
уæд.

Зæгъæм, цæмæй графикон фысты алы элементтæ æмæ æрхæцæн 
нысæнтты ахадындзинад бамбарой скъоладзаутæ, уый тыххæй 
бакæнæн ис ахæм куыст:

Фæйнæгыл фыст дыууæ цыбыр тексты: иу æрхæцæн нысæнт-
тимæ хъуыдыйады  кæрон (уый у æмбæрзт), иннæ – æнæ æрхæцæн  
нысæнттæй. 
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1. Тæрхъус бамбæхст къудзиты бын. 
Бæласы фæстæ бамбæхст рувас. 
Æрдузы фæзындис бирæгъ.
2. Тæрхъус бамбæхст къудзиты бын бæласы фæстæ бамбæхст 
рувас æрдузы фæзындис бирæгъ.
Æрхæцæн нысæнттæ цы тексты нæй, уый алыхуызон дæр ис 

бакæсæн.
Тæрхъус бамбæхст къудзиты бын бæласы фæстæ. Бамбæхст 

рувас æрдузы. Фæзындис бирæгъ.
Ахуыргæнæджы фæрстыты фæрцы, æмæ цæттæ текст бакæс-

гæйæ, сывæллæттæ скæндзысты хатдзæг – æрхæцæн нысæнттæ цы 
тексты ис, уый æнцондæр бамбарæн у, стæй уыцы иу хуызæн.

Куыд федтам, афтæмæй эксперименталон методы фæрцы скъо-
ладзауты хъуыдыкæнынад фæактивондæр, скодтой раст хатдзæг- 
æрхæцæн нысæнттæ сæвæргæйæ, кæсæгæн тексты мидис æнцондæр 
бамбарæн у.

9. Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны методтæ сты:
– æрвылбоны
– кæронбæттæны
Æрвылбоны куысты хуызты бæрæггæнæнтæ сты ахæмтæ:
– Æрфарст.
– Хæдзармæ куыст бæрæг кæнын.
– Хибарæй æххæстгонд куыстытæ бæрæг кæнын.
– Зонындзинæдтæ алыхуызон перфокартæты фæрцы бæрæг 
кæнын.
– Компьютеры фæрцы бæрæг кæнын.
– Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæрæг кæнын алы цæстда-
рæнты фæрцы.
Кæронбæттæны бæрæггæнæнты хуызтæм хауынц:
– Кæронбæттæны фысгæ куыстытæ.
– Контролон куыстытæ.
– Зачёт, экзамен.
Ацы методтæ алы уавæрты вæййынц алыхуызы ахадгæ – куы 

хуыздæр, куы æвзæрдæр.
Æрмæст сæ хъæуы арæхстджынæй пайда кæнын, хъæугæ 

мадзæлттæ агурын, æмæ уæд ахуыргæнæджы къухы бафтдзæнис 
хорз фæстиуджытæ зонындзинæдтæ раттыны хъуыддаджы.
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III. Фыссын ахуыр кæныны методикæ

Фыссын ахуыр кæныны процесс дих кæны дыууæ этапыл: 
бацæттæгæнæн æмæ сæйраг (мырон-дамгъон).

1. Бацæттæгæнæн рæстæг.
Скъоладзауты сахуыр кæнын ахуыргæнæгмæ хъусын, цы сын 

дзуры æмæ амоны, уый бæстон бахъуыды кæнын æмæ æмбарыныл; 
базонгæ сæ кæнын скъолайы уагæвæрдтæ æмæ ахуыры процессы 
домæнтимæ; партæйы уæлхъус раст бадын; бацамонын сын, цавæр 
ахуыры дзауматæ сæм уыдзæн æмæ сæ куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый, тетрад раст æвæрын, кърандас æмæ ручкæйыл хæцын.

Ацы рæстæджы сæйраг нысантæ сты: скъоладзауты хуымæ-
тæг хуызы зонгæ кæнын дзургæ æмæ фысгæ ныхасимæ. Ныхас 
хъуыдыйæдтыл дих кæнын, хъуыдыйæдтæ – дзырдтыл, дзырдтæ – 
мыртыл. 

Бацæттæгæнæн рæстæджы ахуыргæнæджы хæс у скъоладзау-
ты сахуыр кæнын мыртæ раст дзурын, хъуыдыйæдтæ раст хъæлæсы 
уагæй дзурын; бæрæг кæнын дзурæн оргæнты архайд; бæлвырд 
мыримæ дзырдтæ хъуыды кæнын.

Ацы рæстæг сывæллæттæ тагъд афæллайынц, уымæ гæсгæ 
рæстæгæй-рæстæгмæ хъæуы улæфты минуттæ аразын.

Бацæттæгæнæн рæстæджы стыр ахадындзинад ис ныхасы 
рæзтыл куыстæн. Скъоладзаутæн сæхи царды цы цаутæ æрцыдис, 
уыдоныл дзурын. Ахуыргæнæджы кастмæ хъусгæйæ, сывæллæтты 
зонгæ кæнын æнцонæмбарæн уацмыстимæ, фæцалх сæ кæнын 
беседæты архайыныл; цыбыр æмдзæвгæтæ зæрдывæрдæй ахуыр 
кæнын. 

Бацæттæгæнæн рæстæг æххæстгæнæн ис ахæм куысты хуызтæ:
– ахуыргæнæджы фæрстытæн дзуæппытæ дæттын;
– предметон æмæ мидисджын нывтæ æвзарын фæрстытæм 
гæсгæ;
– нывмæ гæсгæ цыбыр хъуыдыйæдтæ аразын;
– цыбыр уацмысты мидис хи ныхæстæй дзурын;
– активон дзырдуатон скондмæ æнæмæнг хъæугæ дзырдтæ ба-
хæссын;
– дзырдтæ тематикон къордтыл дих кæнын: бинонтæ, скъола, 
кълас, ахуыры дзауматæ, уæлæдарæс, къахыдарæс, бæлæстæ, 
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дидинджытæ, мæргътæ, сырдтæ, хъæддаг цæрæгойтæ, хæдзарон 
фос, хæдзарон цæрæгойтæ, халсартæ, дыргътæ. 
Скъоладзаутæ, сæ ныхасы рæзтыл сын бакусгæйæ, æмæ сын 

хуымæтæг грамматикон æмæ фонетикон зонындзинæдтæ раттыны 
фæстæ, рахизынц фыссын ахуыр кæныны сæйраг этапмæ, мыртæ æмæ 
дамгъæтæ кæсын æмæ фыссын ахуыр кæнынмæ. 

2. Фыссын ахуыр кæныны сæйраг этап
Скъоладзаутæ фыссын æмæ кæсын ахуыр кæнынц уыцы иу уро-

чы. Фыссын æмæ кæсыны уроктæ арæзт цæуынц иу темæмæ гæсгæ.
Фыссыны уроктæ арæзт цæуынц аналитикон-синтетикон мето-

дæй пайдагæнгæйæ. Скъоладзаутæ райдайынц дамгъæты хæйттæ 
фыссын, цæмæй сын фæстæдæр дамгъæтæ æнцон фыссæн уой. Аху-
ыр кæнынц дзырдтæ схемæмæ гæсгæ фыссын. 

Скъоладзаутæ базонынц дамгъæтæ фыссын, дзырдтæн мырон 
раиртæст кæнын, дамгъæтæ кæрæдзиуыл бæттын, дзырдтæ уæнггай 
фыссын. Хъуыдыйæдтæ фысгæйæ, дзырдты дамгъæтæ кæрæдзийы 
фæстæ раст æвæрын зонын, растфыссынадæн рагацау хорз бындур 
сæвæрыны тыххæй фæлтæрæнтæ кæнын.  

Сæ мыртæ дамгъæтæй кæмæн нæ хицæн кæнынц, ахæм дзырдтæй 
конд цыбыр хъуыдыйæдтæй диктант фыссын (ахуыры азы кæронмæ 
æввахс); сабитæ цы ныффыссой, уый хъуамæ кæсын дæр зоной. 

Скъоладзаутæ базонынц стыр дамгъæ фыссын хъуыдыйады 
райдайæны, адæймæгты æмæ фосыл æвæрд нæмтты, хъуыдыйады 
кæрон стъæлф, фарсты æмæ хъæры нысæнттæ æвæрын.

Сабитæ хъуамæ базоной раст æмæ рæсугъд фыссын. Сæ хæс у 
дзырдтæн æмæ хъуыдыйæдтæн ахуыргæнæджы æххуысæй уæнгон-
мырон раиртæст кæнын. Хъуамæ сахуыр уой къухфыст кæнæ чины-
джы мыхуыргонд текст рафыссын.  

Дамгъæтæ ахуыр кæнын, кæсын æмæ фыссын
Скъоладзаутæ хъуамæ базоной хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон 

мыртæ кæрæдзийæ иртасын, дзырдтæн уæнгон-мырон анализ кæнын, 
сæ мырты нымæц сын бæлвырд кæнын. Цавдон уæнг ссарын, дамгъæ-
тæ æмæ уæнгтæй дзырдтæ аразын. Уæнггай æнæкъуылымпыйæ 
раст æмæ æмбаргæ кастыл фæлтæрæнтæ кæнын. Хъæлæсы уагмæ 
гæсгæ цыбыр хъуыдыйæдтæ æмæ тексттæ (25–30 дзырды иу 
минутмæ) раст кæсын.

Кæсыныл ахуыр кæнын райдайынц бæлвырд чи хъуысы, ахæм 
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хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонтæй. Сындæггай, иу этапæй иннæмæ 
дзырдтæ кæнынц вазыгджындæр, фæзыны дзы æмхъæлæсонты 
фембæлд, мыртæ æмæ дамгъæты хицæндзинæдтæ. Аив æмæ раст 
кæсынæн æххуыс у хъуыдыйæдтæн æмæ дзырдтæн схемæтæ ара-
зын, дзырдбыдтæ, ребустæ кæнын, логикон хæслæвæрдтæ, дзырдтæ 
цæджындзгай кæсын, вазыгджындæр сæ кæнгæйæ. 

Дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг куыст цæуы ууыл, цæмæй 
скъоладзаутæ базоной: кæсын æмæ фыссын; ныхасы мыртæ хъу-
сын æмæ дзурын; мыртæ цы дамгъæтæй амынд сты, уыдон кæсын 
æмæ фыссын; чысыл, æнцонæмбарæн текст хъæрæй уæнггай кæсын; 
цы текст бакæсой, уымæй ахуыргæнæджы фæрстытæн дзуæппытæ 
дæттын. 

Хъусгæйæ, ныхасы мыртæн иртасын сæ алыхуызондзинад 
(хъæлæсон у æви æмхъæлæсон, зылангон у æви æзылангон). 

Афтæ кусгæйæ, сывæллæттæм цыбыр рæстæгмæ фæзыны тагъд, 
æмбаргæ каст æмæ раст фыссыны фæлтæрддзинад.

Дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг архайын хъæуы, цæмæй 
сывæллæттæ кæсой дамгъæгай нæ, фæлæ уæнггай. Уæнггай кæсгæйæ, 
скъоладзаутæ тагъддæр базондзысты раст æмæ æнæкъуылымпыйæ 
кæсын.

Фысгæйæ, арæхдæр кæнын хъæуы дзырдтæн уæнгонмырон 
анализ, цæмæй сывæллæттæ иу дамгъæ иннæйæ ма ивой. Пай-
да кæнын хъæуы уæнгтæй дзырдтæ аразыны фæлтæрæнтæй. Уый 
фæстæ сывæллæттæ рахизынц уæнггай кастæй æнæхъæн дзырдтæ 
кæсынмæ. Ацы куыстытæй ахсджиагдæр у къухфысты текст кæсын 
базонын. Чиныджы кæсгæйæ, сывæллæттæ ахуыр кæнынц фыссын 
дæр. 

Абетæ ахуыр кæныны рæстæг кусынæн хъуамæ уа:
1. Лыггонд дамгъæтæ (куыд стыртæ, афтæ чысылтæ дæр) æмæ 

уыдонæн æвæрæн. 
Ацы æвæрæны хъуамæ уа хицæн дзыппытæ алы дамгъæйы 

къордæн, уыимæ стыр дамгъæтæ чысылты куыннæ аууон кæной, 
афтæ.

2. Лыггонд уæнгтæ æмæ уыдонимæ стыр дамгъæйæ райдайгæ 
уæнгтæ дæр.

3. Уæнгон таблицæ, æдзухдæр къласы чи уа, ахæм. Таблицæйы 
хъуамæ уа дзыппытæ алы хицæн уæнгæн дæр. 
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4. Лыстæг нывтæ (алыхуызон предметтæ). Адонæй пайда кæнæн 
ис ахæм куыстытæн:

а) предметон нывтæм гæсгæ дзырд саразын æмæ йын уæнгон-
мырон анализ скæнын;
æ) сюжетон нывмæ гæсгæ чысыл хъуыдыйæдтæ саразын æмæ 
сæ ныффыссыныл фæлтæрын. 
Ахуыргæнæг скъоладзауты къухфыст дамгъæимæ куы базонгæ 

кæна, уæд ын фæхицæн кæны йæ элементтæ, уыимæ дзы алкæцыйы 
дæр фæхоны истыхуызон номæй, зæгъæм: раст хахх, уæле æмæ 
бынæй къæдз æмæ æнд.

Уый фæстæ ахуыргæнæг фыссы уыцы элементтæ фæйнæгыл, 
скъоладзаутæ та сын фæдзурынц сæ нæмттæ. Алы элемент дæр ба-
цахсы тетрады иу кæнæ дыууæ рæнхъы. 

Дидактикон æрмæг тынг æххуыс кæны мыртæ æмæ дамгъæтæ 
ахуыр кæнынæн. 

Дидактикон æрмæгмæ хауынц: алыхуызон карточкæтæ дамгъæ-
тимæ, уæнгтимæ, дзырдтимæ, хъуыдыйæдтимæ, нывтимæ.

Уыцы æрмæг скъоладзаутæн æххуыс у дамгъæтæ хуыздæр æмæ 
тагъддæр базонынæн, дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ кæсынæн.

Фыссын ахуыр кæнынæн æххуыс кæнынц лыггонд абетæ. Скъо-
ладзау дзырдтæ куы фæаразы, уæд дзырды цы мыртæ ис, уыдонæн 
сæ дамгъæтæ февзары æмæ афтæмæй фидар кæны, мырæй дамгъæйы 
’хсæн цы бастдзинад ис, уый. Дзырд афтæмæй куы сараза скъоладзау, 
уæд æй кæсгæ дæр раст бакæндзæн. Уымæ гæсгæ лыггонд абетæ  сты 
тынг пайда. 

Мыртæ æмæ дамгъæтæ ахуыргæнгæйæ, ахадгæ у предметон 
нывтимæ карточкæтæй пайда кæнын.

Скъоладзаутæ нывтæн сæ нæмттæм гæсгæ, кæнæ предметтæн 
сæ нæмтты райдайæны, кæнæ та кæройнаг мырты дамгъæ ссарынц 
лыггонд абетимæ æмæ сæ нывтыл æвæрынц. Афтæмæй скъоладзаутæ 
фидар кæнынц, мыртæ дамгъæтимæ куыд баст цæуынц, уый. 

Скъоладзаутæ дамгъæтæ раст куы æвæрой, уæд уыдон кæддæ-
риддæр арæхсдзысты дамгъæтæ сæ мыртæм гæсгæ фыссынмæ, уы-
мæн æмæ мыртæн сæ графикон хуызтæ фидарæй уыдзысты сæ зонды.

Нывмæ гæсгæ скъоладзау æмбары, нывы бынмæ цы фыст 
хъуамæ уа, уый. Дзырд, йæ цухгонд хæйттæ йын æххæстгæнгæйæ, 
скъоладзаутæ дих кæнынц уæнгтыл æмæ мыртыл.
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Цæмæй сывæллæттæ мыр тагъддæр æмæ фидардæрæй базоной, 
уый тыххæй пайдагæнæн ис ахæм мадзæлттæй:

1. Дæргъвæтин æмхъæлæсон дзырдæй хицæнгæнгæйæ, ахуыр-
гæнæг даргъ ауадзы уыцы мыр, сывæллæттæ йæ йæ фæдыл фæзæ-
гъынц, стæй уæд бацамонынц, дзырды цавæр ног мыр хъуысы, уый. 

2. Ахуыргæнæг ранымайы, уыцы иу мырæй чи райдайы, ахæм 
дзырдтæ: гæды, гæс, гал мыр рахицæн кæнынæн. Дзырдтæ хъуамæ 
уой хорз чи хъуысы, ахæм æмхъæлæсонтæй арæзт. Ахæм ранымадæй 
сывæллæттæ хорз хъусынц дзырды райдайæн мыр. 

Афтæ рахицæнгæнæн ис дзырдты къорды кæройнаг мыр дæр 
(заз, аз). 

3. Цæттæ кæнын мыр зæгъынмæ, стæй йæ уæд зæгъын. Мыр 
с куы ахуыр кæной, уæд зæгъын: «Сывæллæттæ, уæхи ма бацæттæ 
кæнут дзырд сис зæгъынмæ». Дзырд нæма зæгъдзысты, афтæмæй 
скъоладзаутæн се ’хсæнæй райхъуысдзæн с…с…с, æмæ мыр с афтæ 
æнцонæй рахицæн кæндзысты.

4. Дзырд кæнæ уæнг мыртыл дихтæ кæнын æмæ уыдонæй ног 
мыр хицæн кæнын.

Ног мыр л дзырд Мила-йы хицæнгæнгæйæ, скъоладзаутæ 
бæрæг кæнынц, уыцы дзырды цавæр мыртæ зонынц æмæ дзы цавæр 
ног мыр ис, уый. Кæнæ та дзырд Мила дихтæгонд цæуы уæнгтыл, 
бæрæггонд цæуы фыццаг уæнджы мырон сконд, дыккаг уæнджы 
сбæрæг кæнынц сæ зонгæ мыр а, стæй уæд раиртасынц, а-йы размæ 
цавæр мыр хъуысы, уый-л. 

Мыр дзырдæй хицæнгæнгæйæ, пайдагæнæн ис алы  мадзæлттæй, 
куы иуæй, куы та иннæмæй, æмæ уæд скъоладзаутæ дæр хъусдзысты 
зæрдиагдæрæй. 
Дамгъæ раст фыссыны мадзæлттæ

1. Сывæллоны къухыл хæцгæйæ, бамбарын кæнын дамгъæйы 
растфыссынад. Дарддæр хъуамæ фысса йæхæдæг, ахуыргæнæг та 
йын æххуыс кæна. 

2. Дамгъæйы формæйыл кусынц, стъæлфытæй конд дамгъæтæм 
гæсгæ, (уæлдæфы фыст, ручкæ иннæрдæм æрзилгæйæ; дамгъæйы 
хуызæгмæ гæсгæ.)

3. Нымайгæ фыст кæнын. Нымайгæ фыстгæнгæйæ, скъола-
дзаутæ æнцондæрæй фæцалх вæййынц раст фыссыныл, дамгъæты 
’хсæн æмхуызон бынат уадзын. 
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Фыссын ахуыргæнгæйæ, ахуыргæнæг йæ зæрдыл дары дыууæ 
хъуыддаджы: растфыссынад, сыгъдæгфыссынад.

Цæмæй сывæллон сыгъдæг фыссыныл архайа, уый тыххæй 
сæххæстгæнæн ис ахæм фæлтæрæнтæ:

1) сывæллæттимæ ногæй анализ скæнын дамгъæйæн. Сбæрæг 
кæнын, цавæр элементтæй конд у, уый.
2) дамгъæ нымадмæ гæсгæ фыссын.
3) дамгъæты элементтæ хицæнтæй фыссын.
4) фыццаг къласы бæрæггæнæнтæ нæ февæрынц, фæлæ скъо-
ладзауты зæрдæ балхæныны тыххæй равдисæн ис хуыздæр 
куыст, цæмæй иннæтæ дæр архайой сыгъдæг фыссыныл; тет-
рады цъарыл исты ныв бакæнын; бинонтæм фыстæг арвитын; 
фыст къулыл бакæнын; раппæлын сывæллонæй. 
5) зæгъын, цæмæй хицæн кæнынц ацы хæххытæ? (сæ асмæ 
гæсгæ; зулаив хахх галиуæрдæм къулæй; алыхуызон бынат хæх-
хыты астæу).
6) Дамгъæтæ кæрæдзиуыл барын. 
– Цы ис æмхуызонæй ацы дамгъæтæн: и ш; л м; у д; п р.
Анализгæнгæйæ сывæллæттæн хуыздæр æмбæрст цæуы дам-
гъæты растфыссынад. 
7) Хъазт: «Баххæст кæнын дамгъæ».
Ныффыссын цавæрдæр элемент, цæмæй рауайа дамгъæ.
Ахæм фæлтæрæнтæ конд куы цæуой, уæд ахуыргæнæг прог-
раммæйы домæнтæ æххæст кæндзæн, сывæллæттæ тагъддæр 
фæцалх уыдзысты раст, аив, сыгъдæг фыссыныл. Фæлтæрæнтæ 
хъуамæ баст уой аналитикон-синтетикон методимæ. 
8) Дзургæ кубикты æххуысæй фæцалхгæнæн ис уæнгтæй кастыл 
на-нæ-но-ны-ну. Ацы «Дзургæ кубиктæ» кæсгæйæ, сывæллæттæ 
графикон æгъдауæй бахъуыды кæнынц дамгъæты конд. Пайда 
сæ кæнæм куыд цæстуынгæ æрмæг дæр. 
Нымадæй кубиктæ хъуамæ уой – 28. 

на
на нæ
но
ну
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Хъæлæсонтимæ та ахæм хуызы:
е – ле, ве, те, ме …
Кæд æмæ æвдиса фæлмæн æмхъæлæсон, уæд фарс ахуырст 

æрцæуы кæрдæгхуызæй, хъæбæр æмхъæлæсонтæ та – æрвхуызæй. 
Уæнгтæ аразын, уæнгтæй та – дзырдтæ: н+и-ни; н+æ-нæ; Нинæ. 
Сывæллæтты зæрдæмæ тынг цæуы ацы куыст, стæй, кубиктимæ 

архайгæйæ, ис рæстæг фæстауæрц кæнæн. 
9) Ис бакусæн нывтимæ, фæкъордтæ сæ кæнгæйæ: ахуыры дзау-
матæ; дыргътæ; халсартæ, зайæгойтæ æмæ аф.д. 
Сывæллæттæн раттæн ис хибарæй куыст: саразын уæнг, дзырд, 
хъуыдыйад.
10) Иугонд уæнгтыл кусгæйæ, ахуыргæнæг пайда кæны схе-
мæтæй. 
Сывæллæттæ механикон æгъдауæй нæ бахъуыды кæнынц схемæ, 
уыдон сæхæдæг иугонд уæнгтæн аразынц хъæугæ конструкци. 
Ног мыр æмæ дамгъæ ахуыргæнгæйæ, «Абеты» чиныджы ис пред-
метон нывтæ, схемæтæ, кæцыты ног мыр фæлæууы кæнæ разæй, 
кæнæ фæсте. Уыдонæй спайдагæнæн ис арæхстджынæй.
11) Зынгæ бынат уæнгон-мырон анализы ахсынц дамгъуат, лыг-
гонд дамгъæтæ. Уыдонæй саразынц уæнгтæ, дзырдтæ, цыбыр 
хъуыдыйæдтæ. 
12) Дамгъæтæ хуыздæр бахъуыды кæныны тыххæй бакæнæн ис 
ахæм куысты хуызтæ: 
а) ссарын дамгъæ иннæ дамгъæты ’хсæн; 
æ) Хъазт «Дамгъæтæ раст сæвæр». Дамгъæтæ сты æвæрд зы-
лын-мылын (хъæуы сæ раст сæвæрын æмæ бакæсын);
б) Хъазт «Æрдæг дамгъæ æрбахæссы йæ хызыны Зондаби». 
в) Хъазт «Хиуæтты æрбамбырд кæнын» (Мыртæ ныффыссын 
къордтæй); 
Хъæлæсонтæ  æмхъæлæсонтæ
а, о, ы, у   н, дж, дз, к.
зылангонтæ  æзылангонтæ
н, р, л, дз   к, п, т, с
г) Сныв кæнын схемæ, йæ быны дзырдтæ. Базонын кæцы дзыр-
ды схемæ у, уый: сом, сасир, цыхт.
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гъ) Хъазт: «Дзырд кæронмæ ахæццæ кæн».
ру …   бæ…   джи…
до…  со…  цъы… 
д) Хъазт «Мыстытæ æмæ гæды». 
Фæйнæгыл фыст дзырдтæ. 
хо… аг  г… рæт 
уас… г  … хсар
Мыст хуынчъы куы багæпп кæна, уæд æй гæды не ’рцахсдзæн, 

йæхи дамгъæйæ амбæхсдзæн. Цавæрæй?
Дамгъæтæ амоныны рæстæг спайдагæнæн ис литературон уац-

мыстæй. Уыдон хъæздыг кæнынц урок, пайда сты ныхасы рæзтыл 
куыстæн. 

О-йы ратулдзыстæм мах, 
Уый у кæд уæрдоны цалх.
Цæй хуызæн у дамгъæ о (цалхы, къухдарæны). 
Зæхбарæн сардзинмæ ма
Ды æркæс: йæ халдих – А
Уыцы сардзин авæр хъен
Дамгъæ У дзы рауад, фен.
   Къадзаты Станислав  
Пайда кæнæм уыци-уыцитæй. Уыци-уыцийы дзуапп куы базо-

ной, уæд равдисæн ис ныв. Нывмæ гæсгæ ма цалдæр хатты зæгъын 
дзырд æмæ йæ ракæнын аналитикон-синтетикон мырон æвзæрст. 

Сывæллæттæ дамгъæтæй уæнгтæ аразын куы базоной, уæд 
ахуыргæнæг семæ райдайы фыссын чысыл диктанттæ. 

Зæгъæм: а, и, А, О, Æ, И, на, му, но, Нана, Умар. 
Цы пайда сты ацы чысыл диктанттæ? (Сывæллон фæлтæры 

дамгъæтæ хуыздæр бахъуыды кæныныл). 
Ахæм куыст арæх кæнгæйæ, ахуыргæнæг сывæллæтты сахуыр 

кæны æрмæст фæйнæгæй æнæ рæдыдæй рафыссыныл нæ, фæлæ ма 
текст хъусгæйæ ныффыссын (диктант). 

Кæсын æмæ фыссын ахуыр кæнын хъæуы уыцы иу рæстæджы. 
Фыццаг къласмæ сывæллæтæй иутæ æрбацæуынц цæттæгондæй, 
ома ручкæйыл хæцын фæзонынц, цавæрдæр арæхстдзинæдтыл хæст 
вæййынц. Фæлæ арæх алцы нæ фæзонынц, æмæ уæд ахуыргæнæгæн 
вæййы зындæр, йæхæдæг сын сæ фæамоны. 

Нæ ныхас арæзт у хъуыдыйæдтæй, хъуыдыйæдтæ – дзырдтæй. 
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Ныр равзарæм бæлвырд, дзырдтæ та цæмæй арæзт сты, уый. 
Куы сæм æркæсæм, уæд фендзыстæм, дзырд конд у кæрæдзи 

фæдыл бæлвырд фæткыл æвæрд мыртæй, зæлтæй, уыдон хуыйнынц 
ныхасы мыртæ, кæнæ фонемæтæ. 

Фонемæйæн йæ сæйраг миниуæг у, æвзаг æмæ ныхасы бæлвырд 
функцитæ кæй æххæст кæны, уый. Фонемæ æндæртимæ бастæй 
аразы дзырдтæ, уыдоны руаджы фидар кæнæм æмæ æвдисæм нæ 
хъуыдытæ.

Фонемæйæн ис дыууæ функцийы: 
а) æндæр фонемæтимæ бастæй уыдон аразынц алыхуызон 
морфемæтæ æмæ дзырдтæ. 
æ) кæрæдзийæ хицæн кæнынц ныхасы мидæг.
Фонемæтæн сæ фыццаг функци у аразыны функци, дыккаг – 
иртасыны.
Зындгонд у, уыцы иу фонемæ алы фонетикон уавæрты бынтон 

алыхуызон фæхъуысы. Уыцы хуызтæ хуыйнынц фонемæйы вари-
анттæ.

Зæгъæм, о æмæ у-йы разæй æмхъæлæсонтæ райсынц былон ах-
уырст.

Абарæм т хицæн дзырдты: талынг, тонын.
Ацы дæнцæгты мыр т-йæн ис дыууæ варианты. 
Райсæм т æндæр дзырдты: тигъ, темæ, ацы ран ма т-йæн 

сæвзæры æндæр вариант – фæлмæнгонд.
Ранымад дзырдты т кæд алыхуызон хъуысы, уæддæр уый нæ 

рахызт æндæр фонемæмæ, уымæн æмæ йæ сæйрагдæр æууæлтæ баз-
задысты æнæивдæй – у æвиппайдон, æзылангон, разæвзагон. 

Фонемæйы варианттæй кæцыдæр вæййы сæйрагдæр. Афтæ 
фонемæ т йæ сæйрагдæр варианты у былон ахуырстæй. 

Уæлдæр куыд загътам, афтæмæй, фонемæтæ, дзырдтæ аразгæ-
йæ, хъуамæ уой бæлвырд фæткыл æвæрд кæрæдзийы фæстæ. Зæ-
гъæм, дзырд мад арæзт у æртæ фонемæйæ, хъуыды æвдисынц, ныр 
куыд лæууынц, афтæмæй, ома дзырдæн ис бæлвырд нысаниуæг. 

Мыртæн сæ равæрд куы аивæм, уæд дзы рауайдзæн æндæр 
дзырд – дам, кæнæ дзы ницы рауайдзæн, ома мыртæ нæм ис, фæлæ 
сæ бæлвырд нысаниуæгджын дзырд нæ рауад – адм, дма, амд.

Ирон æвзаджы дзырд арæзт вæййы иу фонемæйæ дæр. Зæгъæм: 
а – ацы-йы цыбыр формæ, у – уæвын-ы, и – ис-ы.  
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Дзырды иу мыр куы баивæм, уæд аивы дзырды нысаниуæг дæр.
Мад – м ивд цæуы к-йæ, рауайдзæн дзы кад.
Бад – б ивд цæуы н-йæ, рауайдзæн – над. 
Ацы фæзынд ууыл дзурæг у, æмæ фонемæйæн ис дзырдивæн 

функци. 
Райсæм æндæр фæзынд.
Дзырды формæ мадæн (иу.н. дæттын. хауæн) хицæн кæны мадæй 

(иу.н. иртæст. хауæн), уымæн æмæ н хицæн кæны й-йæ. 
Куыд федтам, афтæмæй, фонемæ хицæн кæны куыд дзырдты, 

афтæ сæ формæты дæр. 

Дамгъæтæ амоныны рæстæг методикон домæнтæ:
а) дамгъæтæ чи зоны, уыдонæн сæ хъаруйы аккаг уæлæмхасæн 
æрмæг раттын урочы; 
æ) нывтæ кæнæ ныхас цы æрмæгыл цæуа, уый фæдыл сывæл-
лæттæй фаг зонындзинæдтæ кæмæ нæй, уыдонæн аккаг æххуыс 
бакæнын æмæ сæ иумæйаг куыстыл бафтауын; 
б) ахуыргæнинæгтæй искæцы мыртæ æрæгмæдæр чи ахсы, 
кæнæ уæнгтæй дзырдтæ рæвдз чи нæ араза, уыдонæн сæ ак-
каг куыст ссарын. Уæнгон-мырон анализ фæзындæр вæййы 
æмхъæлæсонтæ у æмæ й амонгæйæ. У дæтты æндæр мыр мæнæ 
ахæм рæтты (уæ, уы, уа, уи, уо; ау, æу, æуæ, ауа, иуы, иуæ).
Мадæлон æвзаджы фонетикон закъонты домæнтæм гæсгæ дам-

гъæтæ ахуыр кæныны рæстæг дих кæны цалдæр этапыл:
1 этап – мыртæ æмæ дамгъæтæ базонын;
2 этап – хуымæтæг гом æмæ æхгæд уæнгтæ иртасын; 
3 этап – æмхъæлæсонтæ й, у кæм ис, ахæм дзырдтимæ кусын;
4 этап – æмхъæлæсонты къорд цы уæнгты кæнæ дзырдты ис, уы-
дон: уынг, кард, хорз, каст, зард, бæрз. 
5 этап – кавказаг мыртæ-дамгъæтæ къ, пъ, тъ, чъ, цъ, хъ, гъ
ахуыр кæнын.
6 этап – уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтимæ цы дамгъæтæ 
æрбацыдис, уыдон (я, ю, æ, э, ш, ж, щ, ь, ъ) ахуыр кæнын. 
Мыр амонгæйæ, сыгъдæгдæрæй йæ фехъусыны æмæ ныффыс-

сыны тыххæй хынцын хъæуы ахæм фæзындтæ:
Райсын дзырд – уæнг, ома, цыбыр иууæнгон дзырд, зæгъæм: их, 

мах, сых.
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Цыбыр дзырды – уæнджы ног дамгъæйæ фæстæмæ иннæ мыртæ – 
дамгъæтæ зындгонд куыд уой, афтæ. Зæгъæм: У-мар, и-ту.

Дзырд кæнæ уæнгæн ног мыр йæ кæроны кæнæ йæ райдайæны 
куыд уа, зæгъæм: саг, лæг, рыг, хо-хаг; у-рок, кæр-дæг; а-бон, а-цы-
дис, а-ба-на.

Скъоладзаутæн раздæр хуымæтæг уæнгты равдисын фæхъæуы 
дамгъæты кæрæдзиуыл бастдзинады æгъдæуттæ. 

Уый фæстæ дзырд æнæсцухæй фыссын ахуыр кæнын, дамгъæтæ 
æмиасæй фыссын, се ’хсæн æмхуызон бынат уадзыныл архайын. 

Тагъд фыстыл ахуыр кæнын. Сывæллонæн йæ архайд у æнæ-
сцухæй дзырд раст æмæ уыцы иу рæстæг тагъд ныффыссыныл.

Абетæ ахуыр кæныны фæуынмæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ 
арæхсой:

1) фæйнæгæй, къухфыстытæй, чиныгæй текст рафыссынмæ, 
дзырд дамгъæгай нæ, фæлæ уæнггай хинымæр дзургæйæ;
2) зын орфограммæ базонын, куы нæ йæ зоной, уæд æй амо-
ны ахуыргæнæг. Кæд ма раздæр амынд æрцыдис, уæд та йæ 
сывæллæттæй исчи фысгæ-фыссын дзуры, амоны, иннæтæ дæр 
йемæ фыссынц. 
3) нывтæм гæсгæ цыбыр хъуыдыйæдтæ (дыууæ – æртæ дзырдæй) 
саразын æмæ сæ ныффыссын.

Скъоладзауты ныхасы рæзтыл куыст фыссын ахуыр кæныны 
рæстæг.

Скъоламæ бацæуыны размæ дæр скъоладзаутæ дзурын фæзо-
нынц, вæййы сын бæлвырд дзырдуатон сконд. Фæлæ сæ ныхас 
бæлвырд системæмæ гæсгæ нæ рæзы. 

Уымæ гæсгæ скъолайы сæ ныхасы рæзты æрцæуы ахæм ивд-
дзинæдтæ:

1. Сывæллон дзуры, ныхас кæны, йæ царды уавæртæ дзы куыд 
домынц, афтæ нæ, фæлæ ахуыргæнæг куыд домы, афтæ. Скъолайы 
йæ дзуапп дæттын хъæуы бæлвырд фæрстытæн; хи ныхæстæй дзурын 
бæлвырд текст; йæ хъуыдытæ, йæ зонындзинæдтæ бæстон радзурын.

Цæмæй скъоладзау аив æмæ раст дзурын базона, уый тыххæй 
йæ хъæуы ахуыргæнæджы æххуыс. Уый йын саразы дзурыны, ныхас 
кæныны уавæртæ, разæнгард æй кæны ныхасы архайынмæ.

2. Сывæллоны царды фæзыны фысгæ ныхас. Ахуыргæнæгмæ 
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хъусгæйæ, скъоладзаутæ архайынц ныхас хуыздæр бахъуыды кæны-
ныл; бамбарынц, хъуыды куыдфæндыйæ зæгъæн нæй, хъæуы йыл 
ахъуыды кæнын, раст зæгъын, цæмæй йæ уый фæстæ раст ныффыс-
сой.

3. Ныхасы рæзты хицæндзинад у уый, æмæ скъоладзаутæ фыл-
дæр пайда кæнын байдайынц монологон ныхасæй. Кæсын ахуыр 
кæныны рæстæг монологыл нымад цæуы, цы бакастытсты, уый хи 
ныхæстæй радзурын, уацмысы мидис радзурын, ныв æрфыссын 
(хуымæтæг хуызы).  

4. Фыццаг къласы скъоладзаутæн ныхас свæййы ахуыр кæныны 
объект. Скъоламæ бацæуыны размæ сывæллæттæ ныхас кодтой, 
цы дзурынц, уымæн йæ арæзтыл нæ хъуыды кодтой, афтæмæй. 
Ныр уыдон базондзысты, ныхас дзырдтæй арæзт кæй у, дзырдтæ – 
уæнгтæй, уæнгтæ-мыртæй (мыртæ фысты мидæг нысангонд цæуынц 
дамгъæтæй), дзырдтæ æвзаджы бæлвырд æгъдæуттæм гæсгæ баст 
цæуынц кæрæдзиуыл, рауайы сæ хъуыдыйæдтæ.

Скъолайы ныхасы рæзтыл куыст арæзт цæуы æртæ фарсы ’рды-
гæй: дзырдыл куыст, хъуыдыйадыл куыст, баст ныхасыл куыст. 

Фыццаг къласы скъоладзаутæн дзырдтæ амонын хъæуы æнцон 
æмбарæн фæрæзты фæрцы: предмет равдисгæйæ; ныв равдисгæйæ; 
алыхуызон дзырдуатон хъæзтыты фæрцы – лото, кубиктæ, тагъддзу-
ринæгтæ.

Скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусынæн тынг ахъаз у, дзырдтæй 
тематикон къордтæ аразын: скъола æмæ кълас, ахуыры дзауматæ, 
бинонтæ æмæ хæстæджытæ; уæлæдарæс æмæ къахыдарæс, сырдтæ 
æмæ хæдзарон фос æмæ а.д. 

Ног дзырдтæн анализ кæнынц, пайда сæ кæнынц сæ ныхасы, 
аразынц сæ хъуыдыйæдтæ, æмæ афтæмæй рæзы ныхасы хъæд. 

Хъуыдыйадыл кусгæйæ, скъоладзаутæ базонынц, уый ныхасы 
сæрмагонд иуæг кæй у; базонынц æмхæст ныхас хицæн хъуыды-
йæдтыл дих кæнын; дзырдты æхсæн хуымæтæг бастдзинæдтæ ирта-
сын.

Ацы рæстæг, скъоладзаутæ терминтæ нæма фæзонынц, уымæ 
гæсгæ ахадгæ у хъуыдыйæдтæ фæрстытæм гæсгæ аразын. 

Хъуыдыйадимæ базонгæ уæвыны фæстæ, скъоладзаутæ рахи-
зынц баст ныхасмæ. Ахуыргæнæджы домæнмæ гæсгæ, скъоладзаутæ 
фæцалх вæййынц баст ныхасыл: сæхи фиппайнæгтæ, сæ хъуыдытæ 
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исты цауы фæдыл дзурын; æмдзæвгæтæ зæрдывæрдæй; æмбисæндтæ 
æмæ уыци-уыцитимæ куыст; аргъæуттæ дзурын. 

Баст ныхасыл куыст райдайæн ис нывтæй. Абеты чиныджы цы 
нывтæ ис, уыдон ахадгæ сты дзырдуат хъæздыг кæнынæн дæр æмæ 
баст ныхас рæзын кæнынæн дæр.

Фæстæдæр скъоладзаутæн раттæн ис бæлвырд темæ, цæмæй 
алчидæр йæхæдæг йæхи хъуыды радзура. Раздæр ахæм куыст конд 
цæуы ахуыргæнæджы æххуысæй, иумæйаг пълан саразгæйæ. 

IV. Фонетикæ ахуыр кæныны методикæ

1. Фонетикæ ахуыр кæныны ахадындзинад, йæ хæстæ рай-
дайæн кълæсты.

Ныхасы мыртæ цы æвзагзонынады хай ахуыр кæны, уый хуый-
ны фонетикæ.

Нырыккон ирон æвзаджы фонетикæ æргом кæны мыртæн сæ 
равзæрды фæрæзтæ, сæ акустикон миниуджытæ æмæ функцитæ, цавд 
æвæрыны æгъдæуттæ.

Райдайæн кълæсты программæ куыд домы, афтæмæй, абетæ 
ахуыр кæныны рæстæг райдайы фыццæгæм сентябры æмæ хæццæ 
кæны афæдзы кæронмæ.

Уыцы рæстæг куыст цæуы скъоладзауты ахуыргæнæгмæ хъу-
сын ахуыр кæныныл, сæ дзырдуат сын хъæздыг кæныныл.

Ирон æвзаджы урокты скъоладзаутæ базонынц мыртæ фысгæйæ 
дамгъæтæй нысан кæнын, дзырды бæлвырд мыр ссарын, дамгъæтæ 
кæрæдзиуыл бæттын æмæ афтæмæй кæсын.

Фыссын ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ ахуыр кæнынц ныхасы 
мыртæ хъусын æмæ дзурын, кæрæдзийæ сæ хицæн кæнын. Уыдон 
базонынц хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ, сæ хицæндзинæдтæ; 
цавдон æмæ æнæцавдон хъæлæсонтæ, зылангон æмæ æзылангон 
æмхъæлæсонтæ.

Дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг, ахуырадон æрмæг фидар-
гæнгæйæ дæр æмæ фæлхатгæнгæйæ дæр, стыр ахадындзинад ис 
дзырды мырон-дамгъон анализæн, скъоладзауты хъусын сахуыр 
кæнынæн, раст фыссыныл сæ фæлтæрынæн.

Программæ домы, цæмæй ахуырадон æрмæгимæ зонгæ-
гæнгæйæ, скъоладзаутæ бамбарой дзырдтæ мыртæй арæзт кæй сты, 
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мыртæ дзургæ æмæ хъусгæ кæй кæнæм, дамгъæтæ – уынгæ æмæ 
фысгæ.

Тынг ахсджиаг у, цæмæй скъоладзаутæ бамбарой, дзырды иу 
мыр æндæрæй ивгæйæ, йæ нысаниуæг дæр ивд кæй æрцæуы, уый: 
бон-бын, уад-уæд. Хъуамæ базоной æмхъæлæсон у хъæлæсон у-йæ 
иртасын, мыртæ гъ, къ, хъ фысгæйæ раст бæрæг кæнын, г, к, х-йæ сæ 
иртасын.

Фыццаг æмæ дыккаг къласы бындур æвæрд æрцæуы мыртæ 
æмæ дамгъæтæ раст дзурын æмæ фыссыны куыстæн, дарддæр иннæ 
кълæсты ацы куыст хъæуы фæуæрæхдæр æмæ фæбæстондæр кæнын, 
вазыгджындæр æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

Дыккаг-цыппæрæм кълæсты программæ домы, цæмæй скъола-
дзаутæ базоной: 

а) ныхасæй хъуыдыйад рахицæн кæнын æмæ уый дзырдтыл дих 
кæнын, дзырдтæ – уæнгтыл, уæнгтæ мыртыл дих кæнын;
æ) уæнгтæ æмæ дзырдтæй мыр рахицæн кæныныл кусгæйæ, 
мыр хъусæй ахсын, хъæлæсон мыр æмæ дамгъæтæ куыд дзурын 
æмæ фыссын хъæуы, уый бамбарын кæнын. Уыцы мыртæ æмæ 
дамгъæтæй уæнгтæ æмæ дзырдтæ аразын;
б) гом æмæ æхгæд уæнгтæ æмæ дзырдтæ кæсын;
в) лыггонд дамгъæтæй дзырдтæ аразын æмæ кæсын зонгæ 
хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонтимæ;
г) æмхъæлæсонты къорд кæм уа, ахæм уæнгтæй конд дзырдтæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ кæсын.;
д) уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ мыртæ æмæ дамгъæтæ раст дзу-
рын æмæ фыссын (ш, щ, э, я, ю);
е) сæ мыртæ æмæ дамгъæтæ æмхуызон кæмæн сты, ахæм 
дзырдтæ æмæ уыдонæй конд цыбыр хъуыдыйæдтæй, уæнгтæй 
диктант фыссын; цы ныффыссой, уый бакæсын зонын.
Райдайæн кълæсты программæйы бæрæггонд сты сыгъдæг-

фыссынады хæстæ.
Фыццаг къласы сывæллæттæ хъуамæ фæлтæрой сæ къух, сæ 

цæст дамгъæты хæйттæ æмæ дамгъæтæ фыссыныл, æнцондæртæй 
зындæртæм хизгæйæ. Фыссой дзырдтæ, хъуыдыйæдтæ, кæрæдзиуыл 
баст тексттæ чиныгæй дæр æмæ ахуыргæнæджы бакасты фæстæ дæр.

Дыккаг – цыппæрæм кълæсты сыгъдæг фыссынады хæстæ 
фæфылдæр æмæ фæвазыгджындæр вæййынц. Скъоладзаутæ арæх-
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дæр пайда кæнынц зын фыссæн дамгъæтæй, дамгъæты иугæндтæй, 
фыссынц дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ.

Растфыссынадыл кусгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ йæ цæст дара, 
цæмæй скъоладзау йæ фысты раст къул кæна дамгъæтæ, дæлдæр – 
уæлдæр æмæ фæтæндæр – нарæгдæр ма уой, дамгъæтæн сæ формæ 
ма ива. 

Дыккаг къласы скъоладзаутæ хъуамæ базоной зылангон æмæ 
æзылангон мыртæ, хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонтæ бæстондæр: 
æмкъай зылангон æмæ æзылангон мыртæ, дызæрдыггаг æмхъæлæ-
сонты растфыссынад; бацамонын дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ 
хæсгæйæ, дамгъæтæ дз, дж, гъ, къ, пъ, тъ, хъ, чъ-йы хицæнгæнæн 
кæй нæй; алфавит зонын.

Æртыккаг къласы скъоладзаутæ хъуамæ базоной æмхъæлæ-
сонтæ г, к, къ-йы ивынад дж, ч, чъ-йæ хъæлæсон ы-йы разæй.

Дзырдты дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ раст дзурын æмæ фыссын 
базонын; фонетикон æвзæрст кæнын: дзырд уæнгтыл дих кæнын.

Дарддæр фонетикæ бæстондæрæй скъоладзаутæ ахуыр кæнынц 
фæндзæм къласы, мыртæ æмæ дамгъæтæ зæрдыл æрлæууынгæн-
гæйæ.

Базонгæ вæййынц мыртæ æмæ дамгъæты классификациимæ; 
зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ, æмкъай зылангон æмæ 
æзылангон æмхъæлæсонтæ кæрæдзийæ иртасын; базонынц æмхъæ-
лæсонты ивынад хъæлæсон ы-йы разæй; базонгæ вæййынц дæргъ-
вæтин æмхъæлæсонтимæ.

Цæмæй æвзаджы уроктæ æнгом баст цæуой скъоладзауты 
цардимæ, бæлвырд цаутимæ, уый тыххæй пайда сты æрдзмæ, 
æхсæнадон бынæттæм бæлвырд темæты фæдыл экскурситæ ара-
зын, уым сæхи цæстытæй предметтæ куы феной, сæ миниуджытæ 
æмæ æууæлтимæ сын сæхæдæг куы базонгæ уой, уæд сын сæ 
бахъуыды кæнын дæр æнцондæр уыдзæн, стæй ахуыргæнæг уый 
фæстæ урочы æнцонæй сбæрæг кæндзæн мыртæ æмæ дамгъæты 
бынат дзырдты.

Фыццаг къласы ирон æвзаджы программæ куыд домы, уымæ 
гæсгæ уыцы иу урочы хъуамæ бацамонæм мыр, йæ дамгъæ фыссын 
къухфыстыты æмæ тетрæдты. Стæй йæ уæд бацамонын чиныджы 
мыхуыргондæй кæсын.

Фонетикæ ахуыр кæныны хæстæ сты:
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1. Скъоладзаутæн бамбарын кæнын ныхасы мырты равзæрд.
2. Раттын раст æмбарынад мыр æмæ дамгъæйы ’хсæн ахасты-

тæн дзургæ æмæ фысгæ ныхасы.
3. Бацамонын скъоладзаутæн, сæ мадæлон æвзаджы мыртæ дам-

гъæтæй куыд нысангонд цæуынц фысты мидæг, уый. Ам уæлдай 
лæмбынæгдæр хъус æрдарын хъæуы, дыгай дамгъæтæй цы мыртæ 
нысангонд цæуынц, уыдонмæ.

4. Ирон литературон æвзаджы мыртæ раст дзурын сахуыр кæ-
нын.

5. Сывæллæттæ сæхæдæг, кæд ирон литературон æвзагыл нæ 
дзурынц, фæлæ, зæгъæм, искæцы бынæттон ныхасы здæхтыл, уæд 
ахуыргæнæджы хæс у сывæллæтты литературон æвзаджы мыртæ 
раст дзурыныл ахуыр кæнын, стæй сæ уæд раст фыссын.

6. Скъоладзауты базонгæ кæнын ахæм фонетикон фæзындти-
мæ, куыд цавд, интонаци, æмæ сæ аивадон уацмыстæ кæсгæйæ пайда 
кæнын.

7. Ныхасы рæзтыл кусын.
Дарддæр, уæлдæр кълæсты куыст цæудзæн, райдайæн скъолайы 

мырты классификацийæ цы базыдтой, уыцы зонындзинæдтæ арфдæр 
æмæ уæрæхдæр кæныныл.

Фонетикæ зонын хъæуы морфологи æмæ лексикæ ахуыр кæны-
нæн. Дзырдты ивынад баст у мырты ивынадимæ, уымæ гæсгæ мор-
фологи æмæ лексикæйæн нæй ахуыргæнæн, дзырдты  мырон сконд 
куы нæ зонæм, уæд.

Фонетикæ баст у синтаксисимæ дæр. Арæх синтаксисон баст-
дзинад æххæстгонд æрцæуы фонетикон фæрæзтæй.

Куыд федтам, афтæмæй фонетикæ ахуыр кæныны хæстæ æвæрд 
цæуынц райдайæн кълæсты æвзаджы программæйы домæнтæ сæх-
хæст кæныны бындуры.

Ацы хæстæм æркæсгæйæ, дзурæн ис фонетикæйы æмбастдзи-
надыл æвзагзонынады æндæр хæйттимæ æмæ йæ ахадындзинадыл 
сывæллæттæн сæ ахуыры дарддæры рæзты.

Сывæллон куы не ’мбара, цæмæн нæ хъæуынц мыртæ æмæ 
дамгъæтæ; куыдæй сæвзæрынц нæ ныхасы; кæрæдзийæ цæмæй хицæн 
кæнынц; куы нæ иртаса дзырдты уæнгтæ; дзырдтæ куыд равзæрынц, 
уый, уæд уыцы ахуыргæнинаг нæдæр фыссын базондзæн, нæдæр 
кæсын.
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Райдайæн скъолайы сæйраг хæс та у скъоладзауты кæсын æмæ 
фыссын сахуыр кæнын ирон æвзаджы программæйы домæнтæм 
гæсгæ.

Ацы хæс фыццаджыдæр æвæрд  цæуы «Абетæ» ахуыр кæныны 
размæ.

Цæмæй сывæллон кæсын æмæ фыссын базона, уый тыххæй 
фыццагдæр æххæстгонд цæуынц фонетикæ ахуыр кæныны хæстæ, 
ома амынд цæуынц мыртæ æмæ дамгъæтæ.

Программæ домы, цæмæй сывæллæттæ базоной се ’взаджы 
мырты системæ.

Мырты системæйы тыххæй сын бацамонын хъæуы ахæм зони-
нæгтæ, кæцытæ сын æххуыс уыдзысты сæ мадæлон æвзаджы лите-
ратурон нормæтæ лæмбынæг базонынæн, орфографийы æгъдæуттæ 
базонын æмæ ныффидар кæнынæн.

Райдайæн скъолайы фонетикæ ахуыр кæныны хæстæ, нысантæ 
æмæ йæ ахадындзинадыл дзургæйæ ис ахæм хатдзæг скæнæн:

Мыр æмæ дамгъæ бацамонынæн райдайæн кълæсты ис стыр 
ахадындзинад, уымæй аразгæ сты сывæллæтты æнтыстдзинæдтæ.

Урокты спайда кæнæн ис ахæм куысты хуызтæй:
1. Хъуыдыйады дзырдтыл сæвæрын цавд. Хъуыдыйады цавды 

фæрцы рахицæн кæнын сæйраг хъуыды цы дзырды ис, уый.
2. Ранымайын, лæвæрд дзырдтæ цавæр мыртæ кæнæ дамгъæтæй 

арæзт сты, уыдон.
3. Дзырдты ранымайын цавдон уæнгтæ.
4. Стъæлфыты бæсты сæвæрын хъæлæсонтæ.
5. Ранымайын æмкъай зылангон-æзылангон æмхъæлæсонтæ.
6. Дзырдты бахахх кæнын зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæ-

сонтæ, сбæрæг сын кæнын сæ бынат.
7. Лæвæрд дзырдты бамбарын кæнын зылангон æмæ æзылангон 

æмхъæлæсонты растфыссынад.
Куыд уынæм, афтæмæй мырон-дамгъон фæлтæрæнтæ баст сты 

анализ æмæ синтезимæ.
Æххæст кæнын сæ хъæуы æппæт темæтæ ахуыргæнгæйæ дæр.
Сæйрагдæр та у, ацы куыстæн бæстон бындур сæвæрын. Ома, 

ног дзырдтæ, кæнæ текст бакæсыны агъоммæ, ахуыргæнæг бæстон 
куыст куы нæ бакæна, уæд сывæллæттæ уæнггай кæсыны бæсты 
дамгъæгай кæсыныл фæцалх уыдзысты. Дамгъæгай каст та æрхæс-
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дзæн æрмæст фыдбылыз – сывæллон зивæг кæндзæн стырдæр текст-
тæ кæсынмæ, фысгæйæ цухтæ кæндзæн дамгъæтæ, рæдидзæн фысгæ 
ныхасы.

Æвзаджы æрмæг ахуыргæнгæйæ, æххæстгæнæн ис ахæм куысты 
хуызтæ:

1. Ныффыссын хъуыдыйæдтæ. Дзырдты мидæг сбæрæг кæнын 
хъæлæсонты æппæт миниуджытæ дæр, (тыхджын, лæмæгъ, бинаг сис-
ты хъæлæсонтæ; астæуккаг систы хъæлæсонтæ; уæллаг систы хъæ-
лæсонтæ, хъæлæсонты кæрæдзийы ивынад).

Чиныг зонды къæбиц у.
Чиныг чи кæсы, йæ хъуыды йын уый æмбары.
Чи кусы, уымæн ис.
Зивæггæнаджы гуыл хомæй баззад.
Æмвæнд адæмæн ницы лæууы.
Иумæйаг тых дур халы.
Иу михыл кау ничи бийы.
2. Бакæсын аргъау. Ныффыссын хъуыдыйæдтæ. Дзырдты баца-

монын æмхъæлæсонтæ.
Хæфс æмæ мыст

Хæфс æмæ мыст фæхыл сты. Кæрæдзийы ратон-батон 
кодтой. Уари сæм кастис уæлейæ æмæ загъта: «Уыдон мæн 
ницæмæ дарынц æмæ мæ ферох кодтой, фæлæ сæм куы фæзынин!»

Афтæмæй сыл йæхи рауагъта æмæ сæ ахаста.
3. С æмæ з-йы размæ хъæлæсон хъуысы, фæлæ йæ нæ фыссæм. 

Ныффыссын ацы дзырдтæ. Райдайæны бахахх кæнын æмхъæлæсон 
мырты къорды фыццаг æмхъæлæсоны бын. Фондз дзырдимæ æр-
хъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.

Ссад, змис, здухын, змæнтын, стыр, скъола, скъапп, знаг, згæ, 
ссарын, змæлын, сбадын, стур, скъапп, знæт.

4. Ныффыссын ацы рæнхъытæ. Æмхъæлæсонтæ с æмæ з-йы 
разæй ы цæмæн фыссæм.

А) Цæсты сыг ызгъæлы
Агмæ сусæгæй
Митæйдзаг æхсæлы
Мары фæздæгæй. (Къ.)

Æ) Йæ зард нæ уагъта, –
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Фæндыр ыскъахта
Бæрз – базычъийæ… (Къ.)

Б) Нæ къуылдымтæ, нæ фæзтæ
Ысфæлыстой сæхи.
В) Æрбадæм, цæй, ме ‘мбал, æрбадæм чысыл.
Нæ фæллад ысуадзæм æфцæджы нæууыл. (Гадиаты Ц.)

Г) Арв сыл ызгъалы йæ судзгæ цæхæртæ, 
Пиллон ыскалдтой, æрдиагыл сысты… (Нигер)

5. Æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын фæйнæ дæс дзырды, зы-
лангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæй куыд райдайой, афтæ.

6. Ныффыссын дзырдтæ  тетрæдты. Алкæмæ дæр дзы бафтауын 
разæфтуан ны-, бамбарын сын кæнын сæ растфыссынад.

Сурын, дарын, сæлын, барын, æппарын, хъуыды кæнын, ленк 
кæнын, худын, хъæр кæнын, бырсын, бырын, фидын, сидын.

7. Ацы дзырдтæн ныффыссын сæ антонимтæ. Зæгъын, цавæр 
фæзынд дзы æмбæлы, бамбарын ын кæнын йæ растфыссынад (пайда 
кæнын разæфтуан ны-йæ)

схизын –  – скæсын –
сцæвын –  – скæнын –
сдарын –  – ссæуын –
Дзырдтимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
8. Дзырдтæ адих кæнын уæнгтыл.
Хæринаг, сывæллон, къухдарæн, æрттиваг, хæххон, адджын, 

адæймаг, къæдзæх, уылæнтæ, ныййарæг, æууæндын, хъахъхъæнын.
9. Æрхъуыды кæнын цалдæргай уæнгтæ кæм уа, ахæм дзырдтæ. 

Амбулдзæн даргъдæр дзырдтæ чи æрхъуыды кæна, уый.
10. Ныффыссын радзырд йæ кæронмæ гæсгæ. Æрхъуыды йын 

кæнын сæргонд. Фондз дзырдæн скæнын мырон-дамгъон анализ.
… Ахуыргæнæг æнæдзургæйæ алæууыдис иу гыццыл, стæй са-

быргай сдзырдта: – Дæуæй уый æнхъæл нæ уыдтæн!
11. «Иу дамгъæ».
Ахуыргæнæг кæсы: «Зæринæ фæйнæгыл сныв кодта карк. Йæ 

бынмæ йын ныффыста кæрк. Ахуыргæнæг чызгмæ дзуры: «Раст нæ 
ныффыстай, к-йы фæстæ а хъæуы æ нæ фæлæ, сраст æй кæн.
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Зæринæ йын дзуапп радта: «Цæй, иу дамгъæ фæрæдыдтæн, 
уым диссагæй цы ис? Уæд ын ахуыргæнæг афтæ зæгъы: «Уæдæ ма 
ацы дзырды кæройнаг к ахахх кæн, æмæ йæ бæсты ныффысс д. Цы 
дзы рауадис?

Афтæ куы бакодта, уæд Зæринæ бахудтис æмæ зæгъы: 
«Диссæгтæ, кард дзы рауадис. Ахуыргæнæг: «Бамбæрстай уæдæ, иу 
дамгъæйæн цы ахадындзинад ис, уый?!»

Цы базыдтам ацы радзырдæй?
12. Æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын бæлвырд цавæрдæр 

дамгъæйæ цы дзырдтæ райдайынц, ахæмтæ. Зæгъæм: а-йæ, б-йæ, …
13. Лæвæрд цæуы дзырдтæ. Алы дзырды дæр аивын иу дамгъæ, 

цæмæй дзы ног дзырд рауайа:
дон  бон, рон
кад  рад, над, кар
рад  род
сæр  мæр, сур, сир, хъæр, сæгъ
дзырд  сырд
сæрд  сырд, хæрд
14. Ацы дзырдтæ ныффыссын алфавиты уагыл.
Барæн, дон, хид, æфсымæр, цæргæс, кæрт, агуывзæ, хъис, гал, 

фыс, тæгæр, чиныг, сæкæр, цъиу, нæмыг, партæ, мыд, зæхх, джи-
три, иту, улæфы, вæзн.

Цавæр мыртыл нæ цæуы лæвæрд дзырдтæ?
15. Чи цыргъзонддæр у?
Къласы æппæт скъоладзаутимæ арæзт цæуы грамматикон 

хъазт «Чи цыргъзонддæр у?» Сывæллæттæн бамбарын кæнын: фыц-
цаг скъоладзау зæгъы дзырд, йæ фарсмæ бадæг та – дыккаг дзырд. 
Æртыккаг скъоладзау – æртыккаг дзырд æмæ аф. д.

Дыккаг дзырд хъуамæ райдайа, фыццаг дзырд цы мырæй фæцис 
уымæй; æртыккаг дзырд – дыккаг дзырды фæстаг мырæй æмæ аф.д.

16. Æрхъуыды кæнын дзырдтæ дамгъæ р-имæ. Раздæр æртæ 
дамгъæйæ конд, стæй цыппар, фондз, æхсæз, авд, аст, фараст, дæс.

3. рæс, род, рус.
4. рейс, рæзт
5. рувас, роман, рæдыд, рифмæ
6. райсом, ракетæ, рæстæг
7. равдыст, раздзырд
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8. разныхас, рæгъаугæс, раздарæн
9. Рувасдзарм, рынчындон
10. Риуыгуыдыр
17. «Чи фылдæр, чи тагъддæр!»
Лæвæрд цæуы æмкъай зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæ-

сонтæ: в-ф, г-к, дз-ц, з-с, д-т.
Скъоладзауты акæнын дыууæ дихы. Алы къордæй дæр иу размæ 

цæуы, сæ иу дзуры зылангонæй цы дзырд райдайы, ахæм, иннæ къор-
ды уæнг та уайтагъд хъуамæ зæгъа æзылангонæй райдайгæ дзырд.

Вæзн – фæндаг, гогыз – карк, дзул – цырыхъхъ, зымæг – сæрд 
æмæ а. д.

Иннæ скъоладзаутæ дæр дыгæйттæй размæ цæуынц.
Чи куыд арæхсы, уымæ гæсгæ сын аргъ скæнын сæ дзуæп-

пытæн. 

2. Ныхасы мырты равзæрд
Мыр у нæ ныхасы æппæты къаддæр æнæдихгæнгæ иуæг.
Мыр арæзт цæуы уæлдæфы руаджы. Бæлвырд æрлæууæм дзу-

рæн оргæнтыл. Уыдон сты рæуджытæ, хъæлхъæлаг, хурхуадындз-
тæ, æвзаг, дæндæгтæ æмæ фындзы тутт.

1. Уæлдæф рæуджытæй хъæлхъæлагыл (горло, трахея) хурхмæ 
рацæуы.

2. Хурхуадындзтыл (бронхи) сæмбæлы.
3. Хурхуадындзтæ ивæзт куы уой, уæд вæййынц кæрæдзимæ 

æнгом, се ’хсæн зыхъхъыр нæ баззайы, æмæ уæлдæфæн хурхæй 
дзыхмæ уæгъдибарæй рацæуæн нал вæййы.

4. Уæлдæф ратоны йæхи, æмæ уыцы ратындæй ныззыр-зыр 
кæнынц хурхуадындзтæ хъисын фæндырау.

5. Уыцы ныззыр-зыр ратты зæл, хонæм æй хъæлæс. Хъæлæсы 
руаджы сæвзæрынц хъæлæсонтæ.

6. Хурхæй уæлдæф хъæлæсимæ, кæнæ æнæ уый, рацæуы æд-
дæмæ дзыхыл, хаттæй-хатт та ма фындзыл дæр.

7. Хурхуадындзтæ лæмæгъ куы уой, уæд се ’хсæн вæййы зыхъ-
хъыр.

8. Уыцы зыхъхъырыл уæлдæф уæгъдибарæй хурхæй рацæуы.
9. Фæлæ йын дзыхы мидæг æвзаджы, былты змæлды руаджы 

фæвæййы алыхуызон ауазæнтæ, къуылымпыдзинæдтæ.
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10. Уыцы ауазæнтыл уæлдæф йæхи рахафы, ратоны, афтæмæй 
сæвзæры æндæр хуызы зæл – сыбыртт.

3. Мыртæ æмæ дамгъæтæ. Хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæ-
сонтæ, сæ бацамоныны методикæ.

Фонетикæ ахуыр кæныны хæстæ æмгом баст сты абетæ ахуыр 
кæныны хæстимæ.

Абетæ ахуыр кæныны сæйраг хæстæ сты:
1. Скъоладзауты сахуыр кæнын кæсын æмæ фыссын.
2. Бацæттæ кæнын бындур ирон æвзагыл раст фыссынæн æмæ 

грамматикæ ахуыр кæнынæн.
Ацы хæстæ æнцой кæнынц фонетикæ ахуыр кæныны нысантыл.
Цæмæй скъоладзау базона кæсын æмæ фыссын, уый тыххæй 

абетæ ахуыр кæныны рæстæг хъуамæ базоной:
1. Ирон æвзаджы мыртæ æмæ дамгъæтæ.
2. Хъусгæйæ ныхасы мыртæ иртасын, сæ алыхуызондзинад, сæ 

хъæд, ома хъæлæсон у æви æмхъæлæсон, зылангон æви æзылангон.
3. Хъуамæ бамбарой æмæ базоной дзырд уæнгон-мырон анализ 

кæнын, ома дзырд уæнгтыл æмæ мыртыл дих кæнын; синтез кæнын 
– мыртæй уæнгтæ аразын, уæнгтæй – дзырдтæ.

4. Скъоладзауты сахуыр кæнын дзырд уæнгтыл дих кæнын æмæ 
æнæ ахуыргæнæджы æххуысæй уæнггай кæсын 

5. Хъуамæ базоной, сæ мадæлон æвзаджы мыртæ фысты мидæг 
дамгъæтæй куыд нысангонд цæуынц æмæ уыдоны иугæндтæ дзырд-
ты. Дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ фыссын.

6. Ирон æвзаджы дамгъуаты мыртæ æмæ дамгъæтæй уæлдай 
ма кæсын æмæ фыссын ахуыр кæныны рæстæг сывæллæттæ зонгæ 
кæнынц уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтимæ цы дамгъæтæ 
æрбацыдис, уыдонимæ; хъуамæ базоной, уыцы мыртæ æмæ дамгъæтæ 
кæсын æмæ фыссын кæй хъæуы, уырыссаг æвзаджы куыд сты, афтæ.

7. Абетæ ахуыр кæныны размæ канд кæсын æмæ фыссын ахуыр 
кæныны хæс нæ лæууы, фæлæ куыст цæуы скъоладзаутæн сæ дзырд-
уат фæхъæздыгдæр кæныныл, сæ ныхасы рæзтыл.

8. Скъоладзауты практикон æгъдауæй базонгæ кæнын орфогра-
фион æгъдæуттимæ: стыр дамгъæ хъуыдыйады райдайæны, адæй-
маджы номы, мыггаджы, горæттæ æмæ хъæуты нæмтты; стъæлф, 
фарстон æмæ хъæрон нысæнттæ хъуыдыйады кæрон æмæ а. д.
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Ацы домæнтæ æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæ базондзысты кæ-
сын æмæ фыссын.

Кæсын æмæ фыссын ахуыр кæныны куыст арæзт цæуы уыцы иу 
рæстæг. Сывæллæттæ кæсын ахуыр кæнынц «Абетæ»-йы чиныгмæ 
гæсгæ, фыссын та « Къухфыстытæм» гæсгæ.

Ацы хæстæ сæххæст кæнынæн ахуыргæнæг пайда кæны æппæт 
амæлттæй æмæ методтæй: ахуыргæнæджы радзырд, мырты сæвзæ-
рыны равдыст, фæлтæрæны æмæ фæлварыны куыстытæ, суанг ма 
ирон фыссынады историйæ æмбæлгæ цаутæ æрхæссынæй дæр.

Скæнæн ис ахæм хатдзæг: абетæ ахуыр кæныны рæстæг стыр 
нысаниуæг ис мыр æмæ дамгъæ бацамонынæн.

Фыццаг къласы ахуыргæнинæгтæ, абетæ ахуыргæнгæйæ, дам-
гъæтæ æмæ мыртæ цас фидардæр базоной æмæ бахъуыды кæной, 
уый бæрц сын уый æххуыс уыдзæн сæ дарддæры ахуыры рæзтæн.

Абетæ ахуыр кæныны рæстæг мыр æмæ дамгъæ бацамоныны 
сæйраг фæрæз у мырон-дамгъон аналитикон-синтетикон метод.

Сывæллæттæн ног мыр амонгæйæ, æнæмæнг пайдагонд цæуы 
ацы методæй, стæй уыцы мыр фидаргæнгæйæ дæр, ахуыргæнæг пай-
да кæны аналитикон-синтетикон мырон-дамгъон методы куысты 
хуызтæй.

Скъоладзаутæ, ацы методæй пайдагæнгæйæ, ахуыр кæнынц 
ныхасы мыртæ иртасын, сæ алыхуызондзинад, сæ хъæд сын бæрæг 
кæнын.

Сывæллæттæ, анализ скæныны фæстæ, ома дзырд – уæнгтыл, 
уæнгтæ мыртыл адих кæныны фæстæ, кæнынц синтез – лыггонд 
абетæй аразынц уæнгтæ, уæнгтæй – дзырдтæ.

Дзырд афтæмæй куы сараза сывæллон, уæд æй кæсгæ дæр æмæ 
фысгæ дæр ныккæндзæн раст.

Уæдæ скæнæн ис ахæм хатдзæг: 
Абетæ ахуыр кæныны хæстæ къухы бафтынæн, фыццаджыдæр 

сывæллæттæ хъуамæ бамбарой мырон-дамгъон аналитикон-синтети-
кон методы мидис. Уымæн æмæ «Абетæ»-йы  чиныг йæхæдæг дæр 
арæзт у ацы методы бындурыл.

«Абетæ»-йы чиныджы, ног дамгъæ амонгæйæ, дзырдтæ æмæ 
схемæтæ лæвæрд сты иуæгтыл дихгондæй уæнгон-мырон анализы 
бындурыл. Зæгъæм, дзырд нымæц-ы схемæйы бæрæг у, кæй дзы ис 
дыууæ уæнджы (иу уæнг иннæмæй хицæнгонд цæуы хаххæй). 
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Фыццаг уæнг ны у иугонд уæнг, дыууæ мыры – æмхъæлæсон н 
æмæ хъæлæсон ы – сты æнгом баст.

Дыккаг уæнг мæц-ы ис иугонд уæнг мæ æмæ уый фæстæ 
æмхъæлæсон ц.

Уæдæ ацы куысты дидактикон æрмæджы ахадындзинад у стыр: 
лыггонд абетæй дзырдтæ, уæнгтæ аразын тынг ахъаз у, мыр æмæ 
дамгъæйы ’хсæн цы хицæндзинад ис, уый бамбарынæн, уыцы мыртæ 
æмæ дамгъæтæ хуыздæр бахъуыды кæнынæн. 

Сывæллæттæ мыр æмæ дамгъæимæ куы базонгæ вæййынц, уæд 
æнæмæнг хъуамæ уыцы мыр рахицæн кæной лыггонд абеты, саразой 
фыццаг иугонд уæнгтæ, стæй уый фæстæ æнæхъæн дзырдтæ.

Сывæллон лыггонд абетæй дзырдтæ саразынмæ æнцонæй куы 
арæхса, уæд æнæ къуылымпыйæ фыссыныл дæр æмæ кæсыныл дæр 
фæцалх уыдзæн.

Абетæ ахуыргæнгæйæ, сывæллæттæ арæх хæццæ кæнынц мыр 
æмæ дамгъæ. Ахæм рæдыдтытæ цæмæй ма кæной, уый тыххæй 
хъæуы сæрмагонд куыст кæнын: раздæр мыр бацамонын æмæ уый 
бамбарын кæныныл, стæй та – дамгъæ.

Ног мыр æмæ дамгъæ амонæн ис ахæм хуызы:
1. Равзарын, ног мыр кæмæй рахицæн кæндзысты, ахæм дзырд.
Зæрдыл бадарын хъæуы: æмхъæлæсон мыр рахицæн кæнын 

æнцондæр вæййы иугонд уæнджы фæстæ куы фæлæууы, уæд.
Зæгъæм, н хицæнгонд цæуы дзырд рон-æй, р – дзырд сасир-æй.
2. Рахицæн кæнын мыр дзырдæй. Куыд æй дзурæм, уымæ хъус 

æрдарын, йæ артикуляци йын бацамонын, характеристикæ йын рат-
тын.

Зæгъæм, дзырд рон-ы, рахицæн кодтам æртыккаг мыр н. Ацы 
мыр дзургæйæ, дзурæн оргæнтæ æнгом вæййынц, мыр н аразгæйæ, 
сæйраджыдæр архайы хъæлæс; н – у æмхъæлæсон мыр.

Ног мыр куыд хъуысы дзырдты, ууыл фæлтæрæнтæ скæнын. 
Раздæр ног мыртимæ дзырдтæ дзуры ахуыргæнæг, стæй та скъола-
дзаутæ.

Зæгъæм, мыр т-имæ базонгæ уæвгæйæ, раттæн ис ахæм дзырд-
тæ. Тимур, æртæх, фырт.

Сывæллæттæ бæрæг кæнынц мыр т дзырдæн кæцы ран лæууы 
– райдайæны, астæуæй, кæроны, уый. Ам ма скъоладзауты хъус 
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æрдарын хъæуы мыр т дзырд Тимур-ы æндæрхуызонæй загъд кæй 
цæуы, уымæ, (фæлмæндæрæй).

3. Дарддæр сывæллæттæ зонгæ кæнынц стыр æмæ гыццыл 
дамгъæимæ, мыхуыргондæй æмæ къухфыстæй. Уыцы дамгъæимæ 
кæсынц уæнгтæ, фыццаг иугонд уæнгтæ, графикон анализ скæныны 
фæстæ, стæй алыхуызон структурæйæ арæзт уæнгтæ, уыдонимæ 
дзырдтæ аразынц æмæ сæ кæсынц. «Методикон амындтыты фæстаг 
рауагъд «Абетæ»-йы чиныгмæ»-йы дамгъæ фыссын бацамонæн ис 
ахæм фæткыл:

1. Равзарын ног дамгъæ таблицæйы, стæй «Къухфыстыты».
2. Къухфыст дамгъæ абарын мыхуыргонд дамгъæимæ, сбæрæг 

кæнын иумæйагæй сын цы ис æмæ цæмæй хицæн кæнынц, уый.
3. Бацамонын уæлдæфы, ручкæйыл хæцгæйæ, ног дамгъæ куыд 

фыст цæуы, уый.
4. Ног дамгъæ уæлдæфы «ныффыссын» кæнын сывæллæттæн 

ахуыргæнæджы амындмæ гæсгæ.
5. Бацамонын фæйнæгыл куыд фыссын хъæуы ног дамгъæ, уый.
6. Ныффыссын кæнын ног дамгъæ «Къухфыстыты» хуызæгмæ 

гæсгæ.
7. Ныффыссын кæнын сывæллæттæн ног дамгъæ тетрæдты.

Сæххæст кæнæн ис ахæм куысты хуызтæ:
1. Лæвæрд дзырды фæбæрæг кæнын хъæлæсон дамгъæтæ.
2. Дзырды цал уæнджы ис?
3. Зæгъут, цавæр мыртæй арæзт сты уæнгтæ.
4. Фыццаг уæнджы æмхъæлæсон æмæ йæ фæстæ хъæлæсон 

дамгъæ цавæр уæнг аразынц?
Дзырд цæмæй раст фыст æрцæуа, уый тыххæй сывæллон хъуамæ 

бамбара, цы дзырд фыссы, уый хъуыды, стæй йын хъуамæ йæ мырты 
æмæ дамгъæты сконд дæр зона.

Зæгъæм, дзырд стъол-ы дамгъæтæ цæмæй раст фыст æрцæуой, 
уый тыххæй сывæллонæн бамбарын кæнын хъæуы йæ нысаниуæг, 
скæнын хъæуы уæнгон-мырон анализ.

Ам уæлдай хъус æрдарын хъæуы мыр тъ-мæ, иу мыр арæзт у 
дыууæ нысанæй.

Цæмæй сывæллæттæ мыр тагъддæр æмæ хуыздæр базоной, уый 
тыххæй спайдагæнæн ис ахæм мадзæлттæй:
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1. Æмхъæлæсон мыр дзырдæй хицæнгæнгæйæ, ахуыргæнæг 
даргъ ауадзы уыцы мыр, сывæллæттæ йæ йæ фæдыл фæзæгъынц, 
стæй уæд бацамонынц, дзырды цавæр ног мыр хъуысы, уый.

2. Ахуыргæнæг ранымайы, иу мырæй чи райдайы, ахæм дзырд-
тæ: гæды, гæс… мыр рахицæн кæнынæн. 

Афтæ рахицæнгæнæн ис дзырдты къорды кæройнаг мыр дæр: 
заз, аз.

3. Дзырдтæ кæрæдзиуыл барын. Кæд æмæ сывæллæттæ базыд-
той мыр æмæ дамгъæ с æмæ рахицæн кæнын хъæуы мыр м Маса-йæ, 
уæд ахуыргæнæг фæд-фæдыл фæзæгъы Маса-Саса, дзырдтæ Саса 
æмæ Маса баргæйæ скъоладзаутæ æнцонæй рахицæн кæндзысты 
мыр м.

4. Мыр æмæ дамгъæ амонгæйæ, ног мыр рахицæнгæнæн ис, 
дзырдтæ кæрæдзиуыл абаргæйæ. 

Уæдæ мыр æмæ дамгъæ бæлвырд бахъуыды кæнынæн, æххæст-
гонд цæуынц алыхуызон фæлтæрæнтæ: скъоладзау дзырд дих кæны 
уæнгтыл, уæнгтæ – мыртыл; лыггонд абетæй аразы дзырдтæ æмæ 
уæнгтæ, уыдон кæсы æмæ фыссы.

Ацы фæзындтæ сывæллонæн фидардæр кæнынц йæ зонын-
дзинæдтæ, зæрдиагæй йæ архайын кæнынц. Уымæ гæсгæ ацы мето-
дæн ис стыр хъомыладон ахадындзинад.

4. Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ.
Раиртæст базонын æмæ, ахуыргæнæг цы теоретикон æрмæг 

бацамоны, уыдон скъоладзаутæн æгъгъæд не сты зылангон æмæ 
æзылангон æмхъæлæсонтæ базонынæн, зонындзинæдтæ хъæуы 
практикон æгъдауæй ныффидар кæнын, цæмæй сæ бахъуыды кæной 
æмæ сæ кæрæдзийæ иртасой. Хъустæ æнгуылдзтæй сæхгæн æмæ 
æмхъæлæсон мыртæ дзур: иутæ зылангимæ, иннæтæ æзылангæй.

Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ хъæуы къæйттæй 
амонын. Дзырдтæ ацы æмхъæлæсонтимæ раздæр дзуры ахуыргæнæг 
йæхæдæг. Скъоладзаутæ алы къайы дæр фыццаг рахицæн кæнынц 
æмхъæлæсонтæ, дзурынц сæ хицæнтæй, стæй та – дзырдты.

б – п  бæлас – партæ
в – ф  вæзн – фæндаг
г – к  гæс – кæрдæг
д – т  дон – тас
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з – с  змис – скъапп
дж – ч  джитъри – чъыр
дз – ц  дзул – цайдан
Ацы дæнцæгты зылангонтæ æмæ æзылангонтæ кæрæдзийæ 

æнцон иртасæн сты, уымæн æмæ лæууынц хъæлæсонты разæй.
Дзырдты кæрон, кæнæ æндæр æмхъæлæсонты разæй куы 

лæууой, уæд ахæм дæнцæгтæ фыццаг урокты нæма исæм, зындæр 
æмбарынгæнæн кæй сты, уый тыххæй, фæлæ æрмæг хорз куы базо-
ной, уæд æй фæвазыгджындæр кæнын хъæудзæн (клуб, æхсæв, саг, 
тæбæгъ, кард æмæ а. д.)

Æмкъай зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ æрмæст 
кæрæдзийæ хицæн кæныны æмæ растдзурыны тыххæй ахуыргонд 
нæ цæуынц, фæлæ ма растфыссыны тыххæй дæр. Æмæ ацы орфо-
графион нысан у сæйрагдæр.

Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ ахуыр кæнынц дык-
каг къласы.

Æртыккаг къласы программæмæ гæсгæ зылангон æмæ æзылан-
гон æмхъæлæсонты растфыссынад рахизы морфологион бындурмæ, 
баст у дзырды сконды анализимæ.

Ам ныхас цæуы зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтыл 
нæ, фæлæ æмкъай зылангон – æзылангон æмхъæлæсонтыл, уымæн 
æмæ ирон æвзаджы ис æнæкъай зылангон æмхъæлæсонтæ: л, м, н, р, 
й; æнæкъай æзылангон æмхъæлæсонтæ: къ, пъ, тъ, цъ, чъ, щ. Адон 
фыст цæуынц, куыд хъуысынц, афтæ.

Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ ахуыргæнгæйæ, 
скъоладзаутæ хъуамæ базоной:

1. Æмкъай зылангон-æзылангон æмхъæлæсонтæ кæрæдзийæ 
иртасын.

2. Æмкъай зылангон – æзылангон æмхъæлæсонтæ бæлвырд кæй 
хъуысынц, хъæлæсоны разæй лæугæйæ; дзырды кæрон уæвгæйæ та – 
дызæрдыггаг: кæрт, кард, лæг, хырх, дзырд, скъапп æмæ а. д.

3. Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ раст ныффыссы-
ны тыххæй дзырд аивын хъæуы афтæ, цæмæй дызæрдыггаг æмхъæ-
лæсоны фæстæ лæууа хъæлæсон: 

кæрт – кæрты 
кард – кардимæ
лæг – лæгимæ
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5. Уæнг
Нæ ныхас иузæлон нæу, фæлæ конд у дзырдтæй, уыдон та цы-

быр скъуыддзæгтæй – уæнгтæй. 
Уæнг арæзт вæййы иу мырæй дæр æмæ цалдæрæй дæр. Уæнджы 

апп фæаразынц хъæлæсонтæ.
Уæнгты сæйрагдæр хуызтæ сты гом æмæ æхгæд хуызтæ.
Гом уæнг фæвæййы уæнгаразæг мырæй, æхгæд уæнджы кæрон 

та вæййы, уæнг чи нæ фæаразы, ахæм мыр.
Зæгъæм, дзырд ра – уай конд у дыууæ уæнгæй, фыццаг у гом, 

дыккаг – æхгæд.
Дæнцæгтæ: ка – тай

ра – зæй
рæ – дау
лæ – гау
рæ – гъау

Скъоладзаутæн бæстон бамбарын кæнын хъæуы, ирон æвзаджы 
кæй ис 6 хуызы уæнджы:

1) хъæлæсонæй арæзт – О (о-ло-ли, о-бау) æмæ – И (и – изæр, 
и – рон).
2) хъæлæсон æмæ æмхъæлæсонæй – аг, аз, Ир;
3) хъæлæсон, æмхъæлæсон, æмхъæлæсонæй – арт, авг, ирд;
4) æмхъæлæсон æмæ хъæлæсонæй – мæ, нæ, чи;
5) æмхъæлæсон, хъæлæсон, æмхъæлæсонæй – рон, баз, сом;
6) æмхъæлæсон, хъæлæсон, æмхъæлæсон, æмхъæлæсонæй – ласт, 
каст, фыст.
Ирон æвзаджы дзырдтæ уæнгтыл дих кæнынц ахæм æгъдæуттæм 

гæсгæ:
1. Дзырды уæнгтæ вæййы, цал хъæлæсоны дзы вæййы, уал.
2. Æмхъæлæсон дыууæ хъæлæсоны æхсæн куы вæййы, уæд хаст 

æрцæуы дыккаг уæнгмæ, зæгъæм: ба-зыр, ха-уæн, чи-ныг.
3. Хъæлæсонты æхсæн дыууæ æмхъæлæсоны куы вæййы, уæд 

раззаг æмхъæлæсон баззайы фыццаг уæнджы, дыккаг хъæлæсон та – 
иннæ уæнджы, зæгъæм: хæх-тæ, бан-дон, зæр-дæ, кæр-дæг.

4. Æртæ æмхъæлæсоны куы баиу вæййынц, уæд та фыццаг дыу-
уæ æмхъæлæсоны баззайынц фыццаг уæнджы, фæстаг æмхъæлæ-
сон та рахизы дыккаг уæнгмæ.

Хатт дыууæ фæстаг æгъдауы хæлд æрцæуынц, уый вæййы 
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дзырдбаст дзургæйæ, уæд æвзаг фæтырны дзырдтæ кæрæдзийæ 
хицæн кæнынмæ.

6. Цавд
Цавд ахуыргæнгæйæ нæ хъус хъуамæ дарæм, сæйрагдæр дзырд 

куыд загъд цæуы, ахуырдзаутæ йæ æмбарынц æви нæ, уымæ.
Дзырды мидæг цавдон уæнг, стæй дзы цы хъæлæсон ис, уый 

загъд æрцæуы тыхджындæр хъæлæсы уагæй, уымæ гæсгæ хъуысы 
бæлвырддæр иннæ хъæлæсонтæй.

Цæмæй цавд раст æвæрд æрцæуа, уый тыххæй дзырд хъæуы 
зæгъын уæнггай нæ, фæлæ æнæхъæнæй, кæннод уæнггай кастæй 
уайы, цал уæнджы дзы уа, уал цавды дзы цыма ис, афтæ.

Уымæ гæсгæ, цавдон æмæ æнæцавдон уæнгтæ ахуыргæнгæйæ, 
нæй пайда кæнæн уæнггай кастæй.

Кæй зæгъын æй хъæуы, уырыссаг æвзаджы грамматикæйы цавд 
раст сæвæрынæй аразгæ у æнæцавдон хъæлæсонты растфыссынад, 
о – æнæ цавдæй хъуысы æ-йы хуызæн (молоко, коза). Цавдæй аразгæ 
у дзырдæн йæ лексикон нысаниуæг дæр: мукá – мýка.

Уæлдæр кълæсты цавдимæ бæстондæр куы базонгæ уой, уæд 
базондзысты логикон цавд, стæй хъуыдыйады мидис куыд ивд æр-
цæуы, уый.

Кæд æмæ цавд æвæрыны æгъдæуттимæ ахуырдзаутæ базонгæ 
вæййынц райдайæн кълæсты, уæддæр ын йе ’ппæт хуызтæ æмæ 
нысаниуæг нæма фембарынц.

Ахуыргæнæджы хæс у, скъоладзауты цавд раст æвæрын сахуыр 
кæнын, кæннод фехъусæн ис алыхуызон рæдыдтытимæ цы дзырдтæ 
дзурынц, ахæмтæ: æрбацы́дис, минóгон, æз дæм бацǽудзынæн æмæ 
æнд.

V. Скъоладзауты дзырдуатон сконд хъæздыг 
кæныны методикæ.

1. Дзырдуатон куысты ахадындзинад ирон æвзаджы урокты.
Не ’взаг у дзырдты æвзаг. Дзырды руаджы адæймаджы хъуы-

ды баст у объективон æцæгдзинадимæ. Нæй, æвæццæгæн, иу ахæм 
фæзынд дæр, дзырд кæнæ дзырдбасты руаджы бамбарын кæнæн 
кæмæн нæй.
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Хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ æвдыст æрцæуынц дзырдты 
фæрцы; нæ хъус дарæм нæ алыварс адæммæ; базонæм ног дзырдтæ; 
ахуыр кæнæм æндæр æвзæгтæй æрбайсгæ дзырдтæ; нæ зæрдыл 
æрлæууын кæнæм нæ мадæлон æвзаджы рохуаты цы дзырдтæ азза-
дис, уыдон.

Æвæццæгæн дзырдуатон куыстæн уымæн ис стыр ахадындзи-
над.

Дзырд зонын нысан кæны дзырды ахадындзинад сбæлвырд 
кæнын, дзырдæй ныхасы пайда кæныны нормæтæ зонын.

Дзырдуатон куыст нывыл сæвæрын пайда у, фыццаджыдæр 
сывæллоны зонды æмæ ныхасы рæзтæн, дыккагæй та, æххуыс у 
программæйы æрмæг арфдæр æмæ хуыздæр бамбарынæн, ахуыр-
гæнинæгты идейон хъомыладæн.

Дзырдуаты хъæздыгдзинад дзурæг у адæймагæн йæ культурон 
рæзт æмæ æмвæзадыл. Уымæ гæсгæ, скъолайы стыр æргом хъуамæ 
здæхт цæуа сывæллæтты дзырдуат схъæздыг кæнынмæ.

Дзырдуатон куыст дæр, куыд æмткæй ныхасы рæзтыл куыст, 
ахуыргæнæг аразы ахуыры æмæ хъомылады куысты æппæт процес-
сы. 

Ахуыргæнинæгтæ базонынц математикæ, музыкæ, нывгæны-
над, фæсурокты куыст, спорт æмæ алыхуызон хъæзтыты рæстæг цы 
лексикæйæ пайдагонд цæуы, уый. Уымæ гæсгæ, ахуыргæнинæгты 
дзырдуат бирæ фæхъæздыгдæр вæййы, цалынмæ райдайæн скъо-
лайы фæахуыр кæнынц, уæдмæ. Сæйрагдæр та сæ дзырдуат фæ-
хъæздыгдæр вæййы æвзаг æмæ кæсыны урокты.

Ахсджиаг у, цæмæй дзырдыл куыст рæстæгæй-рæстæгмæ, 
хаттæй-хатт нæ, фæлæ алы урочы дæр цæуа, уæд тагъддæр æмæ 
æнцондæрæй базондзысты скъоладзаутæ дзырды ахадындзинад, йæ 
нысаниуæг, тагъддæр æм æрдардзысты сæ хъус.

Хъуыдыйæдты æнæзонгæ дзырдтæ куы вæййы, уæд сын сæ 
хъуыды бамбарын зын вæййы; æнæзонгæ дзырдтæ зынæмбарæн 
скæнынц æнæхъæн литературон текст дæр.

Уæдæ æнцон бамбарæн у, дзырдуатон куыстæн цы ахадындзи-
над ис кæсын базоныны æмæ иумæйаг ныхасы рæзтыл куыстæн, уый.

Дзырдуатон куыст хъæздыг кæны ахуыргæнинæгты лексикон 
æвæрæнтæ, æвзагмæ сæм рæзын кæны цымыдисдзинад.

Сæ дзырдуатон сконд хъæздыгдæргæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ 
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бамбарынц, мадæлон æвзаджы лексикæ куыд хъæздыг æмæ алы-
вæрсыг у, уый.

Скъолайы ирон æвзаджы программæмæ гæсгæ, райдайæн кълæс-
ты лексикæ ахуыр кæнынæн лæвæрд цæуы сæрмагонд сахæттæ, фæ-
лæ дзырдуатон куыст кæнын хъæуы æппæт темæтæ ахуыргæнгæйæ 
дæр.

2. Дзырды нысаниуæг бацамоныны мадзæлттæ.
Лексикæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты не 

’взаджы сæйраг иуæг – дзырдимæ. Дзырд у ныхасы, æвзаджы тæккæ 
вазыгджындæр арæзтадон æрмæг.

Дзырдæн йæ нысаниуæг, йæ амынд, йæ растфыссынад нæ 
зонгæйæ, æвзагæн нæй нæдæр сахуыр кæнæн, нæдæр базонæн. Уымæ 
гæсгæ дзырдыл кусын хъæуы, гæнæн æмæ амал цас ис, уый бæрц, 
æнæ уый æвзаг базонæн нæй, уæдæ аив, рæсугъд дзурæн дæр нæй.

Скъоламæ ахуыр кæнынмæ цы сывæллон æрбацæуы, уый дзу-
рын фæзоны, фæлæ нæ фæарæхсы йæ хъуыдытæ, йе ’нкъарæнтæ аив 
равдисынмæ, нæ йын фæфаг кæны дзырдтæ. Йе ’взаджы, йæ дзырд-
уаты цы дзырдтæ уыд скъоламæ бацæуыны агъоммæ, уыдон ын фаг 
уыдысты йе ’мбæлттимæ, йæ ныййарджытимæ, æфсымæртимæ, хо-
тимæ ныхасгæнгæйæ, фæлæ йæ дзырдуатон сконд скъолайы домæн-
ты фаг нæу.

Скъолайы ахуыргæнæг ахуырдзаутæй домы бæлвырд дзуæп-
пытæ йæ фæрстытæн, радзурын фæхъæуы æмхæст тексты мидис 
хи ныхæстæй. Скъолайы размæ йæ никуы хъуыд йæ хъуыдытæ 
гæххæттыл ныффыссын дæр. Фæлæ ныр уыдон иууылдæр æнæмæнг 
хъæугæ сты, æмæ сыл скъоладзауты ахуыр хъæуы сабыргай, къласæй 
къласмæ хизгæйæ æрмæг зындæр æмæ вазыгджындæргæнгæйæ, 
дзырдты нымæц фылдæрæй-фылдæргæнгæйæ, скъоладзауты кар 
хынцгæйæ.

Кусын хъæуы скъоладзауты дзырдуат активондæр кæныныл. 
Дзырдтæ – предметты нæмттæ, миниуджытæ, архæйдтытæн сæ 
нысаниуджытæ раст иртасын. Зонын предметты сæ сæйрагдæр 
миниуджытæм гæсгæ къордтæ кæнын, сæ хуызмæ гæсгæ сæ иртасын, 
дзырд цы хъуыды амоны, уый æнæкъуылымпыйæ, уайтагъд базо-
нын. Нывмæ гæсгæ цыбыр радзырд саразын, иу къорд хъуыдыйады 
иумæйаг темæмæ гæсгæ ныффыссын.
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Бирæнысаниуæгджын дзырдты тыххæй хуымæтæг зонындзи-
нæдтæ раттын, тексты аив бынæттæ агурын æмæ æмбарыныл арха-
йын. 

Исты цауы фæдыл ныхас фæдаргъдæр кæнынмæ арæхсын. Экс-
курсийы хабæрттæ радзурын фæразын, афæдзы афонтæм цæст дарын 
æмæ сын сæ хицæндзинæдтæ иртасын. Базон-базонты хъуыды рар-
гом кæнын зонын.

Скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл алы урочы дæр 
куыст куы цæуа, дзырдуатон куысты бынат раст бæрæггонд куы 
æрцæуа, ахадгæ мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæй пайдагонд куы 
цæуа, уæд уый фæахъаз уыдзæн скъоладзауты дзырдуатон сконд 
фæхъæздыгдæр кæнынæн.

Райдайæн скъолайы, мадæлон æвзаг ахуыргæнгæйæ, хъæздыг 
кæны скъоладзауты дзырдуат, рæзы сæ хъуыдыкæнынад, сахуыр 
вæййынц сæ хъуыдытæ раст дзурыныл.

Скъолайы сывæллæттæ базондзысты дзырдтæ сæ нысаниуджы-
тæм гæсгæ къордтæ кæнын, дзырдтæн сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг 
æмæ ныхмæвæрд дзырдтæ агурын, дзырдæн йæ комкоммæ æмæ 
ахæсгæ нысаниуджытæ иртасын; базондзысты дзырдуатимæ ку-
сын; сæ дзырдуат хъæздыг кæныны гуырæнтæ; алыхуызон дзырдты 
къордтæ сæ равзæрдмæ гæсгæ; дзырдтæй иутæй алы ран дæр кæй 
пайда кæнынц, иннæтæ æмбæлынц æрмæст хицæн бынæтты цæр-
джыты ныхасы, æртыккæгтæй пайда кæнынц бæлвырд дæсныйа-
дыл кусæг адæм.

Зындгонд ахуыргонд К. Д. Ушинский сывæллонæн йæ хъуыды-
кæнынады рæзтимæ æнгом баста йæ ныхасы рæзтыл куыст дæр.

Уый загъта: «Сывæллон хъуамæ ныхасгæнгæйæ дзырдтæ 
зынæй ма агура, арæхса сæ кæрæдзиуыл бæттынмæ, иу дзырд йæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ æндæр хæстæг дзырдæй баивынмæ.

Иуныхасæй, хъуамæ саби алы хъуыдыйæн дæр йæ аккаг дзырдтæ 
ссарын фæраза. Сывæллæттæн сæ дзырдуат цас хъæздыгдæр уа, уы-
йас сæ ныхасы хъæд уыдзæн рæсугъддæр».

Лексикологийы сæйраг хæстæй иу у наукон æгъдауæй дзырдты 
сконд бæлвырд раиртасын. 

Ирон æвзаджы урочы ахуыргæнæджы размæ лæууы ахæм хæс-
тæ:

1. Лексикон куыст кæнын алы урочы дæр. Цавæр дзырдтыл æр-
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дзурын хъæуы, уый та аразгæ у, цы грамматикон æрмæг ахуыр 
кæной, уымæй.
2. Сбæрæг кæнын дзырдуатон куысты бынат урочы.
3. Сбæрæг кæнын скъоладзауты дзырдуатон сконд.
4. Сбæрæг кæнын ахадгæ мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæ ах-
уырдзауты дзырдуат хъæздыг кæнынæн.
Æвзаг æмæ æхсæнадон царды бастдзинæдтæ бæлвырддæрæй 

разынынц лексикæйы – царды ногдзинад куы фæзыны, уæд йæ 
зæгъынæн æнæмæнг хъæуы дзырд.

В.К. Бирюков-ы хъуыдымæ гæсгæ дзырд, куыд не ’взаджы 
лексикон системæйы хай, хицæнæй не ’мбæлы. Уымæн ис алыхуы-
зон бастдзинæдтæ, сæ хъуыдымæ гæсгæ системон ахастдзинæдты 
цы дзырдтимæ бацæуы, уыдонимæ – уыдон сты синонимон, анто-
нимон, омонимон ахастдзинæдтæ; тексты мидæг дзырдты æхсæн 
бастдзинæдтæ, кæцытæ фылдæр æвдыст æрцæуынц дзырдты бирæ-
нысаниуæгадæй.

Уымæй аразгæ у æнæзонгæ дзырдты æмæ бирæнысаниуæг-
джын дзырдты нысаниуджыты æмбарынад; скъоладзауты ныхасы 
рæзтыл, дзырдуат хъæздыг кæныныл æмæ хъуыдыкæнынад рæзын 
кæныныл куыст.

Мадæлон æвзаджы методисттæ куыд нымайынц, афтæмæй тынг 
арæхстджынæй æвзарын хъæуы дзырдтæ грамматикон – орфогра-
фион зонындзинæдтæ раттынæн, дзырды æнæмæнг хъæугæдзинад 
нымайгæйæ.

Дзырдæн æрмæст лексикон нысаниуæг нæй, ис ма йын грам-
матикон нысаниуæг дæр, уымæ гæсгæ, дзырдуатон куыст кæнгæйæ, 
хынцын хъæуы скъоладзауты лингвистикон зонындзинæдтæ дæр.

Дзырд базонын нысан кæны йæ нысаниуæг ын бамбарын, 
æвзаджы грамматикон системæйы йын йæ бынат сбæрæг кæнын, йæ 
алыхуызон бастдзинæдтæ йын раиртасын.

Райдайæн кълæсты ирон æвзаджы программæйы загъд ис, 
зæгъгæ, «скъоладзаутæ, фысджыты уацмыстæ кæсгæйæ, базонынц, 
дзырдтæ алы фæзындтæ æмæ æмбарынæдтæ кæй нысан кæнынц, 
кæй сын ис бæлвырд нысаниуджытæ; алы хъуыдыйæдты, уæлдай-
дæр, баст ныхасы дзырдтæ вæййынц сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг, 
кæнæ ныхмæвæрд; хъуыды раст зæгъынæн дзырдуатон скондæй 
равзарын хъæуы бæлвырд дзырд».
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3. Дзырдуат хъæздыг кæныны мадзæлттæ.
Дзырдуат хъæздыг кæнынæн скъолайы æппæт уроктæн дæр ис 

тынг стыр ахадындзинад. Уый ис уый мидæг, æмæ конд цæуы æппæт 
ахуырадон-хъомыладон процессы. 

Скъоладзаутæ æвзаджы урокты базонынц математикæ, æрдз-
зонæн, музыкæ, нывкæнынады урокты дæр сæ цы дзырдтæй пайда 
кæнын хъæудзæн, уыдон дæр.

Сæйрагдæр хъуыддаг у уый, æмæ дзырдуатон куыст хъуамæ 
куыд фæндыйæ конд ма цæуа, ахуыргæнæг æм йæ хъус бæстонæй 
дара. 

Уæдæ цæмæй арæзт у дзырдуатон куыст скъолайы?
Рахицæн кæнæн ис дзырдуатон куысты ахæм хицæн фæзындтæ:
1) дзырдуат хъæздыг кæнын, ома скъоладзаутæ раздæр кæй нæ 
зыдтой, ахæм дзырдтæ сын бацамонын;
2) дзырдуат фæбæлвырд кæнын, ома цы дзырдтæ зыдтой, уыдо-
ны ног нысаниуджытæ сын бацамонын; 
3) сæ хъуыдымæ гæсгæ сæм хæстæг дзырдтæ æвзарын; 
4) ныхмæвæрд дзырдтæ сæм агурын;
5) дзырдуат фæактивондæр кæнын, ома скъоладзауты ныхасмæ, 
куыд гæнæн ис, афтæ, фылдæр дзырдтæ бакæнын, 
6) дзырдтæй æндæр дзырдтимæ бастæй пайда кæнын;
7) скъоладзауты ныхасæй нæхъæугæ, ныллæг стилы æмбæлгæ 
дзырдтæ аппарын.
Бирюков В.К. куыд нымайы, уымæ гæсгæ дзырды æцæг ны-

саниуæг рабæрæг вæййы контексты æндæр дзырдтимæ бастæй, 
зæгъæм, цæмæй бамбарын кæнæм, ныхас цæуыл цæуы, уый, уый 
тыххæй сын æй хъуамæ бацамонæм зонгæ дзырдтимæ бастæй: 
«Скъоладзау цæуы», «хъуг цæуы» «рæстæг цæуы», «сахат цæуы» 
æмæ æндæртæ.

Скъоладзаутæ раздæр хъуамæ бамбарой дзырды комкоммæ 
нысаниуæг, стæй та йæ ахæсгæ нысаниуæг: чызг цæуы, рæстæг 
цæуы. Скъоладзаутæн бахъуыды кæнынæн цы дзырд лæвæрд цæуы, 
уый хъуамæ фæлхатгонд цæуа иу 5-6 урочы, алы куысты хуызты дзы 
пайдагæнгæйæ.

Дзырдтæ сывæллæттæн зын бамбарæн вæййынц кæнæ сæ лек-
сикон нысаниуæгмæ гæсгæ, кæнæ сæ грамматикон формæтæм гæс-
гæ, уый баст у дзырдты алыхуызон семантикæимæ.
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Дзырды нысаниуæг бамбарын кæнынæн ис алыхуызон ма-
дзæлттæ:

1. Предметтæн сæхи равдисын.
2. Сæ хъуыдымæ гæсгæ сын хæстæг дзырдтæ ссарын.
3. Сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд дзырдтæ ссарын.
4. Ныв равдисын.
5. Ратæлмац æй кæнын.
Дзырдтæ сæ лексикон нысаниуджытæм гæсгæ иугонд цæуынц 

лексикон-семантикон къордты, тематикон къордты.
Дзырдтæ, уыцы иу къордты уæвгæйæ, сæхимидæг баст цæуынц 

æмæ се ’хсæн сæвзæры бæлвырд ахастдзинæдтæ.
Урокты, дзырдуат хъæздыг кæныныл кусгæйæ, стыр ахадындзи-

над ис синонимтæ æвзарынæн, уый сын æххуыс у сæ хъуыдытæ раст 
æмæ бæлвырд дзурынæн.

Л. К. Скороход, синонимтæ æмæ антонимтыл кусгæйæ, сæйраг 
куысты хуызтыл нымайы:

а) сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ æвзарын æмæ сæ 
къордтæ кæнын;
æ) лæвæрд дзырдтæн синонимтæ ссарын;
б) хъуыдыйады дзырд йæ синонимæй баивын.
Æвзаджы мидæг бирæ дзырдтæ баст сты антонимон ахаст-

дзинæдты фæрцы.
Антонимтимæ зонгæ кæнгæйæ, сывæллæттæ базонгæ вæййынц 

царды ныхмæвæрддзинæдтимæ, сæ арæзтимæ, æвзаджы сын цы ны-
саниуæг ис, уыимæ.

Скъоладзаутæ базонынц:
– тексты антонимтæ агурын;
– антонимон къæйттæ хъуыды кæнын;
– дзырдтæм сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд дзырдтæ агурын.
Зæгъæм: растзæрдæ – мæнгард, кусаг – магуса, тыхджын – 

æдых.
Скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл кусгæйæ, стыр аха-

дындзинад ис дзырдты арæзт ахуыр кæнынæн, æмуидагон дзырдтæ, 
разæфтуан, уидаг, фæсæфтуан, кæрон хорз цæмæй базоной, бамба-
рой, сæ фæрцы ног дзырдтæ аразæн куыд ис,  уый.

Скъоладзаутæ бамбардзысты, хицæн разæфтуан кæнæ фæсæф-
туан дзырды нысаниуæг куыд аивы, уый.



80

Ахуырдзауты ныхасы рæзтыл куыстæн стыр ахъаз у дзырд-
бастыл кусын – дзырдтæй дзырдбæстытæ аразын; хъуыдыйæдты 
дзырдбæстытæ рахицæн кæнын.

К.Д. Ушинский нымадта, зæгъгæ, «дзырдæн æнæ контекстæй 
йæ нысаниуæг зын сбæрæг кæнæн у. Уымæ гæсгæ æххæст кæнын 
хъæуы алыхуызон фæлтæрæнтæ: дзырдæй спайда кæнын баст текс-
ты, хъуыдыйады, дзырдбасты».

Наукон-методикон литературæ æмæ бирæ азты фæлтæрддзи-
над куыд равдыста, афтæмæй лексикон куыст скъолайы у тынг ахс-
джиаг.

Райдайæн кълæсты ирон æвзаджы урокты дзырдыл куыст цæуы, 
бæлвырд грамматикон темæ ахуыргæнгæйæ.

Дзырдуатон куыст æмбæлгæ хуызы кæнынæн, дзырдты æхсæн 
синонимон, антонимон ахастдзинæдтæ сбæрæг кæнынæн, дзырдты 
бирæнысаниуæгадимæ базонгæ уæвынæн хъæуы системон куыст 
кæнын алы урочы дæр; хынцын хъæуы кæстæр кары скъоладзауты 
хицæндзинæдтæ.

Фыццаг хатт скъоламæ цы сывæллæттæ æрбацæуынц, уыдонмæ 
уæлæнгай зонындзинæдтæ вæййы, сæ алыварс цы ис æмæ дзы цы 
цæуы, уый тыххæй. Уымæ гæсгæ, скъолайы хæс у, сывæллонæн 
уыцы зонындзинæдтæ бæлвырд фæуæрæхдæр кæнын æмæ йын уый 
бындурыл йæ дзырдуат фæхъæздыгдæр кæнын.

Иу ахуыргонд загъта, зæгъгæ, сывæллон у урс æнæфыст гæххæтт 
æмæ йыл фыссæн ис, цыдæриддæр дæ бафæнда, уый.

Сывæллон скъоламæ куы бацæуы, уæд ын йæ ахуыргæнæг цы 
зонындзинæдтæ радта, куыд æй сахуыр кæна кусын, хъуыды кæнын, 
уымæй аразгæ у йæ дарддæры рæзт, сомбон дзы хъуыдыгæнæг 
адæймаг рауайдзæн æви нæ, уый.

Алы адæймагæн дæр йе ’взаджы хъæздыгдзинад дзурæг у йæ 
культурон рæзтыл. Сывæллон бирæ куы зона, уæд йæ дзырдуат, 
йе’взаг кæддæриддæр хъæздыгдæр уыдзысты йæ иннæ æмбæлттимæ 
абаргæйæ. Уымæ гæсгæ, стыр æргом здæхт хъуамæ цæуа сывæллæтты 
дзырдуат хъæздыг кæныныл куыстмæ.

Вæййы афтæ дæр, æмæ сывæллон дзуры дзырдтæ, фæлæ сын 
алы хатт сæ нысаниуджытæ нæ фембары. Скъолайы хæс у, сывæллон 
цы зоны, цы раиртæстытæ аразы, уыдон ныффидар кæнын, сæ мидис 
сын бацамонын, æмæ афтæмæй дзырдуат фæхъæздыгдæр кæнын.
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Райсæм дзырд хърихъупп. Сывæллон ацы дзырдæй пайда кæ-
ны йæ ныхасы. Фæлæ маргъæн йæ номæй уæлдай ницы зоны, ницы 
зонындзинæдтæ йæм ис ацы маргъы тыххæй. Æнцонæй йæ фæхæццæ 
кæндзæн кæсагласимæ. Сывæллонæн равдисын хъæуы ацы дыууæ 
маргъы нывтæ. Радзурын, цавæр мæргътæ сты, кæрæдзийæ цæмæй 
хицæн кæнынц, цæмæй сæ æнцонæй кæрæдзийæ иртаса.

Арæх сывæллонæн йæ дзырдуаты бæлвырд фæтк нæ вæййы. 
Хæстæг дзырдтæ кæрæдзийæ нæ иртасгæйæ, пайдагонд фæцæуынц 
йæ ныхасы, кæнæ та кæрæдзиуыл бабæттæн цы дзырдтæн нæ вæййы, 
уыдонæй иумæ пайда кæны. Ома, сывæллонæн ис æмтъеры æвзаг.

Вæййы афтæ дæр, æмæ сывæллон йæ ныхасы пайда кæны уыцы 
иу дзырдæй, ома йе ’взаг у иувæрсыг, мæгуыр. Йæ дзырдуаты нæй 
алыхуызон дзырдтæ, нæ зоны алывæрсыг дзырдтæй пайда кæнын.

Арæх вæййы афтæ дæр æмæ сывæллон, кæсгæ-кæсын цыма 
бирæ дзырдтæн сæ нысаниуæг фембары, фæлæ сæ йæ ныхасы нæ 
пайда кæны, кæнæ та сæ раст пайда кæнын йæ бон нæу.

Скъолайы хæс у ахæм сывæллæтты дзырдуат сактивон кæнын, 
саразын афтæ, цæмæй, цы ног дзырдтæ базоной, уыдонæй раст æмæ 
активонæй пайда кæной сæ ныхасы.

Канд 1-аг æмæ 2-аг къласы нæ, фæлæ суанг 3–аг къласы дæр 
сывæллæттæн сæ ныхасы хъæд нæ фæбæззы, вæййы мæгуыр, æгъуыз. 
Иу хъуыды дзургæйæ, уыцы иу дзырдтæ фæлхатгонд фæцæуынц 
цалдæргай хæттыты, сæ дзырдуат хæрз лæмæгъ кæй вæййы, уый 
тыххæй.

Фысгæ-фыссын, ахуыргæнинæгтæ бирæ дзырдтæн сæ растфыс-
сынад кæй нæ фæзонынц, уымæ гæсгæ сæ нæ фæпайда кæнынц. Нæ 
пайда кæнынц уымæн дæр, æмæ орфографион дзырдуатæй пайда 
кæнын кæй нæ фæзонынц.

Ацы ран баххуыс хъæуы сывæллæттæн, цæмæй сæ дзырдуатон 
скондæй парахатæй сæ бон пайда кæнын уа.

Райдайæн кълæсты алы ахуыры аз дæр, алы къласы дæр 
скъоладзаутæ базонынц ног дзырдтæ. Уыдон бæлвырдгонд цæуынц 
райдайæн кълæсты программæйы. Уыцы ног дзырдтæ сывæллæттæ 
ахуыр кæнынц ахуыргæнæн чингуыты руаджы, цæстуынгæ æрмæ-
джы руаджы.

Зæгъæм, мæргъты кой кæм ис, ахæм радзырд ахуыргæнгæйæ, 
сывæллæттæн равдисæн ис цъиутæн сæ нывтæ, кæнæ та сæ быдыр-
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гътæ. Фæлæ хуыздæр уыдзæн,  хъæдмæ, æрдзмæ экскурсийы ацæуын 
æмæ афтæмæй сывæллæттæн цъиуты нæмттæ бацамонын, цæстæй 
сæ куыд феной, сæ зардмæ сын куыд байхъусой. 

Афтæмæй цъиуты нæмттæ амонгæйæ, бафидаргæнæн ис, цъиу-
тæ куыд зарынц, уый æвдисæг дзырдтæ дæр. 

Фæлæ æрмæст ахуыргæнæн чингуытæ, цæстуынгæ æрмæг æмæ 
экскурситы руаджы нæ хъæздыг кæны сывæллæтты дзырдуат.

Ног дзырдтимæ ма уыдон æмбæлынц фæсурокты литературæ 
кæсгæйæ, алыхуызон аивадон къордты æмæ изæрты архайгæйæ, ки-
но, телеравдыст кæнæ та спектакльтæм кæсгæйæ. Уыцы ног дзырд-
ты мидис сывæллæттæ хъуамæ æмбарой, зоной йæ. Ам та æнæмæнг 
хъæуы ахуыргæнæджы æххуыс.

Дзырдуатон куыст у ныхасы рæзтыл куысты иу хай. Уымæ 
гæсгæ йæ аразын хъæуы ахуыры æмæ хъомыладон куысты æппæт 
процессы.

Уæдæ цы сты райдайæн кълæсты сывæллæтты дзырдуат рæзын 
кæныны нысантæ?

Ранымайæм сæ:
1. Сæ алыварс цы цæуы, уый æмбарынад фæуæрæхдæр кæныны 

руаджы сын сæ дзырдуат фæхъæздыгдæр кæнын.
2. Сывæллæттæ цы дзырдтæй пайда кæнынц, уыдоны ныса-

ниуджытæ фæбæлвырд кæнын.
3. Ахæсгæ нысаниуæг кæмæн ис, уыцы дзырдтæ фæфылдæр 

кæнын сывæллæтты дзырдуаты.
4. Ахуыргæнæгæн йæхи ныхасæй, алыхуызон тексттæй ист 

дзырдтæй сывæллæтты дзырдуат фæактивондæр кæнын.
Дзырдуатон куысты мадзæлттæ сты алыхуызон. Æркæсæм сын 

сæ сæйрагдæртæм:
1. Алфамблайы æрдзимæ зонгæ кæнгæйæ, экскурситæ æмæ тез-

гъоты рæстæг ног дзырдтæ базонын, дзырдуатмæ сæ бахæссын.
2. Ног æмæ æнæмбæрстгонд дзырдтæ бацамонын.
3. Грамматикæйы ног хæйттæ ахуыр кæнгæйæ дзырдуатыл ба-

кусын.
4. Лексикон фæлтæрæнтæ æххæст кæнгæйæ, аивадон уацмыстæ 

æвзаргæйæ, сочиненимæ цæттæ кæнгæйæ, дзырдуат фæхъæздыгдæр 
кæнын.

Сывæллон алы дзырд дæр бæстон куы нæ зона, йæ мидис ын 



83

куынæ æмбара, уæд тæссаг у, æмæ ахæм дзырдтæ ферох уой, йæ 
дзырдуатæй ахауой. Цæмæй афтæ ма уа, уый тыххæй сывæллонæн 
алы ног дзырд дæр хъуамæ баст уа цавæрдæр бæлвырд æнкъарæни-
мæ. Уымæн та хорз ахъаз сты экскурситæ, кинонывтæ, диафильмтæ, 
алыхуызон предметон нывтæ, таблицæтæ, уроктæ, удæгас къуымтæ 
æмæ аф. д.

Ахуыргæнæг сывæллæтты хъуыды, се ’ргом здахы бæлвырд 
предметмæ. Дзуры сын предметæн йе ’ууæл, йæ архайды тыххæй. 
Уыцы предмет сывæллæттæ куы феной, се ’ргом æм куы раздахой, 
йæ ном ын куы фехъусой, уæд сæ уыцы дзырд нал ферох уыдзæн. 
Бацæудзæн сæ дзырдуатмæ æмæ дзы пайда кæндзысты, куы сæ 
бахъæуа, уæд.

Равзарæм урочы пъланы хуызæг.
Урочы темæ у «Халсартæ».  
Ахуыры азы райдиан, фæззæджы, ахуыргæнæг сывæллæтты 

акодта экскурсийы колхозы быдыртæм. Бакодта сæ уырыдзыйы, къа-
бускайы æмæ булчъы хуымтæм. Ахуыргæнæг хуымæй сласы уыры-
дзы æмæ фæрсы сывæллæтты, цы у, уымæй.

Иуæй-иу сывæллæттæ йын уырыссагау йæ ном загътой, фæлæ 
иронау куыд хуыйны, уый, æвæццæгæн, ничи зыдта.

Дарддæр ахуыргæнæг зæгъы, цæмæй сывæллæттæ лæмбынæг 
бакæсой уырыдзымæ æмæ йын бацамоной йæ хуыз, йæ формæ.

Афтæ куыст цæуы къабуска, булкъ æмæ цæхæраимæ дæр. Экс-
курси фæвæййы ахуыргæнæджы фæрстытæй æмæ скъоладзауты 
дзуæппытæй, кæм уыдысты, цы федтой, уый тыххæй.

Дыккаг бон ахуыргæнæг амоны урок уыцы темæйыл. Сывæл-
лæттæ экскурсийы рæстæг цы халсарты нæмттæ базыдтой, уыдонæй 
пайда кæны ахуыргæнæг ацы урочы дæр. Ахуыргæнæг хъусын кæны 
сывæллæттæн, зæгъгæ, хуымты цы зайы, уыдонæн иумæйагæй сæ 
ном хуыйны «халсартæ».

Ахуыргæнинæгтæ цалдæр хаты фæлхатт кæнынц уыцы дзырд.
Уый фæстæ бакусынц уыци-уыцитыл.
Сывæллæттæ хъуамæ базоной уыци-уыциты цавæр халсарты 

кой ис, уый.
Дарддæр ахуыргæнæг æвдисы нывтæ уыцы халсартимæ, ах-

уыр кæнынц уыцы халсарты тыххæй цыбыр æмдзæвгæтæ, кæсынц 
радзырдтæ. Ахуыргæнæг сывæллæтты зонгæ кæны зайæгойты иннæ 
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хуызтимæ дæр. Сбæрæг кæнынц уыцы зайæгойты нæмттæ: дыргътæ, 
гагадыргътæ, бæлæстæ, къутæртæ, кæрдæджытæ, æмæ, æппынфæстаг, 
дзырд «зайæгойтæ».

Уыцы предметты нæмттæ сын ноджы фæуæрæхдæр кæнынц 
сæ зонындзинæдтæ, фæхъæздыгдæр сын кæнынц сæ дзырдуат, сæ 
лексикæ.

Зæгъæм, иузæнгон æви цалдæрзæнгон бæлас, зæнг урс у æви тар 
(морæ) у, лæгъз у æви къуызыртæ, йæ сыфтæ лæгъз æви дæрзæг сты, 
рæзгæ кæны æмæ а. д.

Ахæм куыст рæзын кæны сывæллæтты хъуыдыкæнынад.
Хъæдмæ экскурси саразыны фæстæ ахуыргæнæг ахуыргæ-

нинæгтæн æххуыс кæны, хъæды цавæр бæлæстæ федтой, уый сбæл-
вырд кæнынæн. Бæлæсты мыггæгтæ: тулдз, фæрв, нæзы, бæрз, заз, 
сывылдз, æхсæр нымайгæйæ, сывæллæттæ бæлæсты дих кæнынц 
къордтыл: сыфтæрджын æмæ хихджын бæлæстæ. Уый фæстæ дзу-
рынц, æнгæс бæлæстæ дзы кæцытæ сты, æмхуызон фæтæн сыфтæ 
дзы кæцы бæлæстæн ис, сæ хихтæ æмхуызон цæмæй сты æмæ аф. д.

Афтæ ма къордтыл дих кæнынц дидинджытæ, гагадыргътæ – 
хъæды сывæллæттæ сæхи цæстæй кæй федтой æмæ æмбырд кодтой, 
уыдон.

Ахæм куысты хуызтæ уæрæхдæр æмæ хъæздыгдæр кæнынц 
сывæллæтты дзырдуат.

Дзырдтæ хуыздæр бахъуыды кæнынæн ма æххуыс сты 
ахуыргæнинæгты сæрмагонд тетрæдтæ – дзырдуæттæ. Уырдæм 
ахуыргæнинæгтæ бахæссынц, ногæй цы дзырдтæ базыдтой, уыдон. 
Æрмæст æвзаг æмæ кæсыны урокты нæ, фæлæ æндæр предметтæй 
дæр. Афтæмæй сывæллæттæ хуыздæр бахъуыды кæнынц уыцы 
дзырдтæ.

Ахуыргæнинæгты ныхас, сæ хъуыдыкæнынад рæзын кæнынæн 
тынг хорз æххуыс сты нывгæныны æмæ фæллойы уроктæ дæр. 
Гæххæттæй, пластилинæй æмæ æлыгæй алыхуызон предметтæ 
аразгæйæ, сывæллæттæ базонынц ног терминтæ, базонынц дзырд-
уатæй пайда кæнын, базонынц, иу кæнæ иннæ предметы тыххæй 
дзургæйæ, цавæр дзырдтæй пайда кæнын хъæуы, уый.

Афтæ алыхуызон предметтæй пайдагæнгæйæ, сæ нæмттимæ, 
æууæлтимæ сæ зонгæгæнгæйæ, хъæздыгдæр кæны скъоладзауты æв-
заг, рæзы сæ дзырдуат, дæтты сын зонындзинæдтæ. Сывæллæттимæ 



85

беседæты рæстæг ахуыргæнæг æрмæст предметты нæмттæ нæ ны-
майы, цæмæй сæ бахъуыды кæной, фæлæ ма хъуамæ дзуапп радта 
ахуыргæнинæгты ахæм фæрстытæн: Цæмæн хъæуы предмет? Цавæр 
æрмæгæй арæзт у предмет? Цавæр у йæ формæ? Йæ хуыз цавæр у?

Ацы фæрстытæ æрмæст грамматикон зонындзинæдтæ рай-
сыны тыххæй лæвæрд нæ цæуынц. Ис ма сын æндæр ахадындзи-
над дæр. Уыдон сывæллæтты æргом здахынц дзырдты лексикон 
ахастмæ, æфтауынц сæ хъуыдытæ раст æмæ бæлвырд дзурыныл, 
сывæллæтты дзырдуатæй уæлдай, нæхъæугæ дзырдтæ аппарыныл. 
Уый тыххæй та дзырд хъуамæ æнгом баст уа, цы предметы мини-
уæг æвдисы, уыимæ.

Ацы фæлтæрæн куыстыты сæйраг нысан у ахуыргæнинæгты 
логикон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын, алыхуызон дзырдтыл кус-
гæйæ. Уый тыххæй ахуыргæнинаг хъуамæ арæхса предметтæ кæрæ-
дзиуыл барын, ныхæй-ныхмæ æрæвæрын, къордтæ кæнын.

Уыцы куыстмæ арæхсын æххуыс у сывæллонæн йæ хъуыды 
рæзын кæнынæн æмæ дзырдуат схъæздыг кæнынæн. Ахæм фæл-
тæрæнтæ сты дзырдуатыл куысты иу хуыз.

Бирæ сывæллæттæ нæ фембарынц дзырдты хицæндзинад. Зæ-
гъæм, фыццаг къласы сывæллæттæ темæ «Хæдзары дзаумæттæ» 
ахуыргæнгæйæ, уырдæм ахæссынц къустæ, уидгуытæ, агуывзæтæ, 
сынтæг, стъол, бандæттæ. Афтæ ма сывæллæттæ хæццæ кæнынц 
дыргътæ æмæ халсартæ, гагадыргътæ, хæдзарон фос æмæ хъæддаг 
цæрæгойтæ.

Цæмæй уыцы цухдзинæдтæ аиуварс кæна ахуыргæнæг, уый 
тыххæй йæ сывæллæттимæ арæхдæр аразын хъæуы фæлтæрæн 
куыстытæ.

Фæлтæрæн æрмæг:
1. Предметтæ сæхæдæг (хъазæнтæ, къустæ, кусæн дзаумæттæ).
2. Предметон нывтæ (зайæгойтæ, бæлæстæ, зокъотæ).
3. Карточкæтæ хицæн дзырдтимæ кæнæ та æмхæст тексттимæ.
Ахæм фæлтæрæнтæн сæ нысан у, цæмæй сывæллæттæ бæлвыр-

дæй зоной предметты нæмттæ ранымайын, зоной дзырдтæ æмæ пред-
метты ’хсæн бастдзинæдтæ. Уыцы фæлтæрæнты тематикæ баст у 
«Абеты чиныг», кæсын æмæ æвзаджы чингуыты æрмæгимæ.

Аразæн ис ахæм фæлтæрæнтæ: 
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– предметтæ кæнæ та предметты нывтæй къордтæ саразын 
(рахицæн кæнын цъиуты нывтæ; кæсæгтæ, хæдзарон фосы 
нывтæ; сæ кæрæттæ æмхуызон кæмæн сты, уыцы предметты 
нæмттæ; 
– предметты дыууæ кæнæ æртæ къордыл адих кæнын. (Хицæн-
тæй ранымайын хъæддаг цæрæгойты æмæ хæдзарон фосы);
– предметты сæ миниуджытæм гæсгæ базонын (сырх, адджын – 
цы у уый? сырх, уазал – цы у уый?
– уæлдай дзырд ссарын æмæ йæ аиуварс кæнын (Иу дзырдæй 
зæгъæн ис ацы предметтæн – фæрæт, хырх, кард, стъол? Уæлдай 
дзырд дзы кæцы у?
– хуымæтæг раиртæст саразын (Агуывзæ – авджын дзаума у);
– æмбарынад адихтæ кæнын. (Зæгъ, цавæр авгын дзаумæттæ зо-
ныс);
– предметтæ ныхæй-ныхмæ æрæвæрын: къаба уæлæдарæс у, 
дзабыртæ – та? Бæрз æмæ тæгæр бæлæстæ сты? Мæнæргъы зо-
къо нæу?
Æрхæссæм дæнцæг.
Ахуыргæнинæгтæ нывты уынынц алыхуызон цæрæгойты. Дзу-

рынц сын сæ нæмттæ: бирæгъ, гал, бæх, арс, хъуг, фыс, тæрхъус, ру-
вас.

Ахуыргæнинæгтæ уыцы дзырдтæ дих кæнынц хицæн къорд-
тыл: «хæдзарон фос» æмæ «хъæддаг цæрæгойтæ». Райдианы ахæм 
фæлтæрæнтæ арæзт цæуынц дзыхæй дзургæйæ, уый фæстæ, фыссын 
куы базонынц, уæд та сæ фысгæ кæнынц. Ахуыргæнæг цас раздæр 
райдайа ахæм фыссыны куыстытæ аразын, уыйас хуыздæр у.

Æрмæст хъус фылдæр дарын хъæудзæн сæ растфыссынадмæ, 
цæмæй ахуыргæнинæгтæ къаддæр кæной орфографион рæдыдтытæ.

Ахæм фæлтæрæн куыстытæ ахуыргæнæг хъуамæ араза беседæ-
йы фæрцы.

Зæгъæм, ахуыргæнæг сывæллæтты «хæдзарон фос» æмæ 
«хъæддаг цæрæгойтимæ» куы фæзонгæ кæны, уæд сын бамбарын 
кæны, адæймаг кæй аразы фосæн цæрæнуат, кæй сæм зилы, хæринаг 
сын кæй дæтты. Хæдзарон фос сæхæдæг дæр адæймагæн пайда кæй 
дæттынц. 

Хъæддаг цæрæгойтимæ фæлтæрæнтæ аразгæйæ, ахуыргæнæг 
хъуамæ сывæллæттæн бацамона, уыдон хæдзарон фосæй цæмæй 
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хицæн кæнынц, уый. Хъуамæ радзура, уыдон адæймагæй дард 
кæй цæрынц, сæхæдæг кæй амал кæнынц хæринаг, кæй аразынц 
цæрæнбынæттæ. 

Грамматикæйы стыр æргом здæхт цæуы иууидагон дзырдтæ 
æвзарынмæ. Уыцы темæйыл цы фæлтæрæнтæ арæзт фæцæуы, уы-
донæн схонæн ис дзырдуатон фæлтæрæнтæ. Ахуыргæнинæгтæ уи-
даг æмæ æмуидагон дзырдтимæ куы базонгæ вæййынц, уæд фæ-
фæлварынц æмуидагон дзырдтæ аразын. Дзырдтæ хох, хъæд-имæ 
раздæр саразынц ног дзырдтæ хохаг, хъæдын.

Уый фæстæ сын ссарынц æндæр æмуидагон дзырдтæ: хъæддаг, 
хъæддзау, хъæдгæс, хъæддых; хæххон, хохаг.

Ахæм хуымæтæг фæлтæрæнтæ дæр активон кæнынц сывæллæт-
ты дзырдтæ аразынмæ, хъæздыг сын кæнынц сæ дзырдуат, се ’взаг.

Уæдæ ахæм фæлтæрæнтæн схонæн ис дзырдуатон фæлтæрæн-
тæ. 

Абеты чиныджы арæх хицæнæй лæвæрд фæцæуынц зынæм-
барæн дзырдтæ. Ахуыргæнæг, уыцы дзырдтæ амонгæйæ, саразы бе-
седæ, дзырдтимæ саразы хъуыдыйæдтæ, кæнæ та сæ дзырдбæсты-
ты фæзæгъы. Фæлæ æрмæст ууыл нæ хицæн кæны ног дзырдтимæ 
куыст. Сывæллæттæ сæхæдæг къордтæ кæнынц дзырдтæ, абарынц 
сæ кæрæдзиуыл (стъол бæрзонддæр у партæйæ, кърандас ставддæр 
у ручкæйæ).

1-аг къласы сывæллæттæ текстмæ гæсгæ арæх скæнынц нывтæ.
Кæй зæгъын æй хъæуы, сывæллæттæ æмхуызон хорз нæ ныв 

кæнынц, фæлæ ахорæнты руаджы сывæллон æмдзæвгæ кæнæ цы-
быр радзырдмæ цы ныв скæна, йе ’нкъарæнтæ куыд равдиса, уымæй 
бæрæг уыдзæн, уацмысы мидис куыд бамбæрста, уый. Уацмыс хи 
ныхæстæй дзургæйæ, ахуыргæнæг сбæрæг кæны, скъоладзаутæ   
дзырдты ахадындзинад куыд бамбæрстой, уый.

«Текст бакæсгæйæ, ахуыргæнæг сывæллæттæн арæх канд 
ног, зынæмбарæн дзырдтæ нæ фæамоны, фæлæ ма, кæй зонынц 
æмæ тексты чи æмбæлы, ахæм дзырдтæ дæр. Уый ницы ахъаз у 
сывæллæттæн, ницы сын дæтты. Æрмæст сæ кæны фæллайын, нал 
сæ фæфæнды ахуыргæнæгмæ хъусын. Ахæм куысты бæсты растдæр 
уыдзæн ахуыргæнæг сывæллæттæн сæхи куы бафæрса, цы текст ба-
кастысты, уым цы нæ бамбæрстой, уымæй, уæд. Афтæ æнцондæрæй 
æмæ хуыздæр сбæрæг кæндзæн, цы нæ бамбæрстой сывæллæттæ, 
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текст бамбарынæн сæ цы хъыгдары, уыдæттæ. Сбæрæг кæндзысты 
зынæмбарæн дзырдтæ дæр», – афтæ нымайы Л. К. Скороход.

Сывæллæттæй домæн нæй ахæм фарстæн дзуапп раттын – автор 
йæ уацмысы уыцы дзырдтæй цæуылнæ пайда кæны. Ахæм фарстæн 
дзуапп раттынмæ цæттæ нæу райдайæн кълæсты ахуыргæнинаг.

Хуыздæр уыдзæн сывæллæтты хъус дзырдты аивдзинадмæ æр-
дарын. Иу кæнæ иннæ дзырдтæй, кæнæ дзырдты къордтæй автор цы 
нывтæ аразы, уыдон куыд аив æмæ фæлгонцджын сты, уый бамба-
рын кæнын.

Ахæм абарстытæ хъæздыгдæр кæнынц сывæллæтты миддуне, 
рæзын кæнынц сывæллæтты æвзаджы культурæ.

Дзырдты хъæздыгдзинад сывæллонмæ фæхæццæ кæнынæн 
хорз æххуыс сты аивадон уацмыстæ. Аивадон уацмысты руаджы 
сывæллæтты дзырдуатыл куыд бакусæн ис, уый тыххæй раздæр  
лæмбынæг æрдзырдтам. 

Равзæрстам синонимтæ, антонимтæ, базырджын дзырдты руа-
джы сывæллæтты дзырдуат, сæ ныхас куыд фæхъæздыгдæр кæнæн 
ис, уый. 

Дзырдуатон куысты ахадындзинад ис уый мидæг, цæмæй 
сывæллæттæ раст бамбарой дзырдты нысаниуæг, бахæссой сæ сæ ак-
тивон дзырдуатмæ, цæмæй хъæздыгдæр, аивдæр уа сæ ныхас.

Скъолайы размæ ис тынг стыр æмæ бæрнон хæс – алы скъо-
ладзауæн дæр бæлвырд зонындзинæдтæ раттын. Уыцы ахсджиаг 
хæс сæххæст кæныны хъуыддаджы ахуыргæнæн чингуытæ ахсынц 
сæйраг бынат.

Уæлдай фылдæр ахадындзинад ис райдайæн скъолайы ахуыр-
гæнæн чингуытæн. Саби йæ мадæлон литературон æвзаг ахуыр 
кæнын цы чиныгæй райдайы, уый хъуамæ фæлгонцгонд уа алы-
хуызон аив, хуызджын нывтæй. Ахуыргæнæн чингуыты цы æрмæг 
лæвæрд цæуы, уый хъуамæ уыцы иу рæстæг дзуапп дæтта ахуырадон 
æмæ хъомыладон хæстæн дæр.

Программæйы домæнтæм гæсгæ хъуамæ алы урочы дæр куыст 
цæуа скъоладзауты ныхасы рæзтыл, сæ дзырдуат хъæздыг кæныныл, 
лæвæрд дзы цæуа лексикон куысты хуызтæ дæр. Уыдон сты ны-
хас хъуыдыйæдтыл дих кæнын; фæрстытæм æмæ архайдæвдисæг 
нывтæм гæсгæ хъуыдыйæдтæ аразын; ахуыргæнæджы æххуысæй 
саразын æмæ ныффыссын иу къорд хъуыдыйады, иу темæйæ ба-
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бæттæн кæмæн уа, ахæмтæ; æрдзмæ цæстдарæнтæ, куыст æмæ æн-
дæр ахæмты тыххæй хъуыдыйæдтæ æмæ чысыл радзырдтæ хиба-
рæй саразын; нывмæ гæсгæ радзырд ныффыссын, фыстæг ныффыс-
сын æмбалмæ, хæстонмæ; къулы газетмæ уацхъуыд фыссын къласы, 
скъолайы цардæй.

Ирон æвзаг æмæ литературæйы программæйы разныхасы куыд 
фыст ис, уымæ гæсгæ дыккаг къласы ахуырдзаутæ ахуыры азы 
кæронмæ хъуамæ зоной хицæн дзырдтæй хъуыдыйæдтæ аразын, цы-
быр текстæн йæ хъуыдымæ гæсгæ сæргонд æрхъуыды кæнын.

Æртыккаг къласы скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой цалдæр ныв-
мæ гæсгæ радзырд ныффыссын сывæллæтты хъæзтыты тыххæй, сæ 
фиппайнæгты фæдыл цыбыр радзырдтæ фыссын.

Цыппæрæмкъласонтæ хъуамæ базоной пъланмæ гæсгæ æмæ 
æнæ пъланæй дæр изложенитæ фыссын; сæхи царды цаутыл, нывтæй 
пайдагæнгæйæ радзырдтæ фыссын.

Цæмæй райдайæн скъолайы сывæллæттæ хицæн дзырдты, пред-
метты нысаниуæг базоной, уый тыххæй сын æвдисын хъæуы нывтæ. 
Дзурын сын хъæуы сюжетон нывты мидис цыбырæй.

Ахуыргæнæджы алы урочы дæр хъæуы кусын сывæллæтты ны-
хасы хъæндзинæдтæ, аиппытæ раст кæныныл, сæ дзырдуатон сконд 
сын хъæздыг кæныныл.

Дзырдуатыл кусыны хуызтæй сæйрагдæр сты ахæмтæ: хицæн 
предметты æрфыст, ног дзырдты нысаниуджытæ амонын. Ахуыры 
процессы скъоладзаутæ хъуамæ базоной дзырд йæ алы хуызы дæр, 
ома хауы неологизмтæм æви архаизмтæм; ис ын синоним, антоним; 
бирæнысаниуæгджын у æви нæ, æмæ аф. д.

Скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныны мадзæлттæ ирон æв-
заджы урокты сты тынг бирæ æмæ алыхуызон. Дзырдуат фæхъæз-
дыгдæр кæнынæн стыр ахъаз сты сфæлдыстадон куысты хуызтæ. 
Уыдонæй иу у цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнын.

Цæстуынгæ æрмæгæн райдайæн скъолайы стыр ахадындзинад 
ис уымæн, æмæ йын ис бирæ функцитæ. Сæйрагдæртæ дзы сты ахуы-
радон, хъомыладон, эстетикон, ныхасы рæзтыл куыст.

Цæстуынгæ æрмæджы нысаниуæгæн ахуырадон процессы 
цы ахадындзинад ис, уый тыххæй К. Д. Ушинский фыста афтæ: 
«Сывæллоны миддуне домы цæстуынгæ æрмæг. Сабийæн фондз 
æнæзонгæ дзырды куы амонай, уæд тухæнтæ кæндзæн сæ бахъуыды 
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кæныныл, фæлæ йын дыууын дзырды нывтæй спайдагæнгæйæ баца-
мон, æмæ сæ уайтагъд базондзæн».

Ахуыргæнæг цы предмет амоны, уый сывæллон куы уына, уæд 
ног дзырд рæвдздæр бамбардзæн, хуыздæр ныффидар уыдзæн йæ 
зондахасты. Афтæ уымæн у, æмæ, саби цы дзырд базыдта, уый баст у 
бæлвырд фæлгонцимæ.

Цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнын сывæллæттæн æххуыс у 
сæ мадæлон æвзагыл арæхстджынæй дзурыныл фæцалх уæвынæн. 
Цæстуынгæ æрмæг стыр ахъаз у æрмæг ныффидар кæнынæн, 
сывæллæтты дзырдуатон сконд хъæздыг кæнынæн, сæ иумæйаг 
культурæйы рæзтыл кусынæн.

Ахадгæ методикон мадзæлттæй пайдагæнгæйæ, ахуыргæнæг 
скъоладзауты разæнгард кæны мадæлон æвзаг ахуыр кæнынмæ. 
Цæстуынгæ æрмæг активондæр кæны сывæллæтты, сæ зонындзи-
нæдтæ сын кæны фылдæр æмæ бындурондæр, ахуырадон процесс та 
– цымыдисагдæр.

Кæстæр кары сывæллæтты психологийы иртæстытæ куыд 
æвдисынц, афтæмæй, куыстхъомдзинад бахъахъхъæныны тыххæй 
ахуырадон амæлттæ хъæуы радыгай ивын. Ахуыргæнæг, ног æр-
мæг амонгæйæ, йæхæдæг бирæ куы фæдзуры, уæд сывæллæттæ 
бафæллайынц хъусынæй, уый тыххæй арæхдæр пайда кæнын хъæуы 
цæстуынгæ æрмæгæй.

Иудзырдæй, ирон æвзаджы урок цæмæй цымыдисагдæр, зæр-
дæмæдзæугæдæр уа, хуыздæр фидаргонд цæуой ног æмæ рацыд 
æрмæг, рæзгæ фæлтæр æй хæстæгдæр айсой сæ зæрдæтæм, уый тых-
хæй урочы пайда кæнын хъæуы алыхуызон методикон мадзæлттæй 
æмæ цæстуынгæ æрмæгæй.

Нывимæ кусгæйæ ахуыргæнæг сывæллæттæн уарзын кæны сæ 
райгуырæн зæхх, æрдз, фæллой.

Ирон æвзаджы урокты пайда кæнæн ис, куыд хуымæтæг, афтæ 
йæ мидисмæ гæсгæ вазыгджын чи у, ахæм нывтæй, кæцытæ æххуыс 
сты куыд дзургæ, афтæ фысгæ ныхасы рæзтæн. 

Уыцы иу нывæй спайдагæнæн ис алыхуызонæй:
а) ног дзырдтæ бацамонын;
æ) фысгæ куыст сæххæст кæнын;
б) грамматикон æрмæг бафидар кæнын.
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Фылдæр хатт сывæллæттæ нывмæ гæсгæ саразынц радзырд.
Радзырд саразыны æнæмæнг домæнтæй иу у рацыд грамматикон 

æрмæг æмæ лексикæимæ бастдзинад. Ома, дзургæйæ сывæллæттæ 
хъуамæ спайда кæной ног дзырдтæй, грамматикон конструкцитæй, 
уымæн æмæ нывимæ куысты нысан у сывæллæтты дзырдты æвæ-
рæн хъæздыг кæнын, сæ ныхас фæлгонцджындæр, аивдæр æмæ рæ-
сугъддæр фæкæнын.

Нывæй пайда кæныны ахадындзинады тыххæй Н. И. Политова 
зæгъы:

«Нывæй арæхстджынæй пайда кæнын æрмæст сывæллæтты 
дзырдуат нæ хъæздыг кæны, фæлæ фадат дæтты, ахуырдзаутæ кæй 
зонынц, уыцы дзырдтæй сæ ныхасы пайда кæнынæн, фæлтæры сæ 
раст дзурын æмæ фыссыныл». 

Цæмæй ацы фæзындтæ къухы бафтой, уый тыххæй  æххæст 
кæнын хъæуы алыхуызон куысты хуызтæ нывмæ гæсгæ.

Раттæн ис ахæм хæслæвæрдтæ:
1. Ранымайын, нывы цы предметтæ (фæзындтæ) ис, уыдон.
2. Кæцытæ дзы сты удджын, æнæуд?
3. Цавæр предметтæ сты нывы бирæон нымæцы? иууон нымæ-
цы?
4. Ссарын синонимтæ, антонимтæ дзырдтæм (нывмæ гæсгæ).
5. Нывмæ гæсгæ саразын дзырдбæстытæ.
6. Нывæн æрхъуыды кæнын ном.
7. Нывмæ гæсгæ ныффыссын радзырд.
Сочинени фыссынæн равзарын хъæуы, сывæллонæн йæ цардмæ 

хæстæг чи лæууы, ахæм ныв, цæмæй, йæ дзырдуатон сконды цы 
дзырдтæ ис, уыдон ын фаг уой йæ æрфыссынæн. 

Цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнын хъæуы алы урочы дæр, уый 
хъæздыг кæны скъоладзауты зондахаст, ифтонг сæ кæны адæймаджы 
хуыздæр миниуджытæй, уæрæхдæр æмæ бындурондæр кæнынц сæ 
зонындзинæдтæ.

Сфæлдыстадон куысты хуызтæ тынг бирæ сты. Уыдоны фæрцы 
хъæздыг кæны сывæллæтты дзырдуат, аив æмæ рæсугъд дзурын 
сæ ахуыр кæны, æфтауы алы скъоладзауы дæр хъуыды кæныныл. 
Иуныхасæй, алы сфæлдыстадон куысты хуыз дæр стыр ахъаз у ны-
хасы рæзтæн.
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Ранымайæм иу цалдæр сфæлдыстадон куысты хуызы:
1. Дзырдты фыццаг дамгъæтæ баивын æндæртæй, цæмæй сæ ра-

уайа ног дзырдтæ.
гал (бал – хал)
дон (рон – бон – гон)
сур (хур – бур – мур)
бас ( нас – кас – тас)
2. Лæвæрд дзырдтæй саразын ног дзырдтæ, фæстейæ размæ сæ 

кæсгæйæ. 
сур ( рус)   сир (рис)
сæр ( рæс)   хор (рох)
фыс ( сых)  дыс(сыд)
3. Цавæр мыггæгтæ саразæн ис ахæм сæрмагонд нæмттæй?
Хетæг, Цорæ, Хъантемыр, Тугъан, Æхсæртæг, Дудар.
4. Лæвæрд дзырды мырон скондæй пайдагæнгæйæ саразын ног 

дзырдтæ.
Цæхæрадон – цæхæр, цæхæра, рад, ад, дон, цæхдон, хæдон, 

нард, цард, ард, ад, цад, Нодар, Нар, хæрд, рон, радон, донарæх, адон 
æмæ æнд.

5. Лæвæрд дзырдтæн æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын ных-
мæвæрд дзырдтæ:

бон – æхсæв; къæвда, знаг, урс, гыццыл. 
6. Лæвæрд дзырдтæн æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын сæ 

хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ:
хæлар – æмбал, æрдхорд…
рæсугъд – аив…
тыхджын– хъаруджын…
7. Хъуыдыйæдты цухгонд бынæттæ баххæст кæнын дзырдтæй.
8. Раиртасын дзырдты нысаниуджытæ: сис, хид, къах, хос. Семæ 

æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
9. Хæццæйæ лæвæрд дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ – æмби-

сæндтæ.
а) Зын, вæййы, хорз, сахат, æмгар, сбæрæг.
æ) У, къах, цыбыр, гæдыйы.
б) Сындз, сой, йæ, бын, йæ, сæр, куыстæн.
10. Дзырдтимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ: бæлас, ахуыр-

гæнæг, куыдз, чызг, хæдзар, къул, чиныг, лæппу.
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11. Лæвæрд дзырдтæй спайдагæнгæйæ ныффыссын чысыл ра-
дзырд.

Уалдзæг, цъиутæ, кæрдæг, хур, адæм, бон, бæлæстæ, къалати, 
лæппутæ.

12. Ныййарджытæм ныффыссын арфæйы ныхæстæ Ног азы бæ-
рæгбоны фæдыл.

(Мæ зынаргъ ныййарджытæ!
Зæрдæбын арфæтæ уын кæнын Ног азы бæрæгбоны фæдыл. Мæ 

зæрдæ уын зæгъы æнæниздзинад, амонд æмæ дунейы сабырдзинад. Уæ 
хорздзинæдтæ уын фиддзынæн мæ хорз ахуырæй.

Алан.)
13. Ацы дамгъæбæстытæй алкæмæ дæр разæй бафтауын иугай 

дамгъæтæ, цæмæй сæ рауайа дзырдтæ:
… æрд (сæрд, хæрд…)
… ард (цард, кард…)
… арæг (барæг, зарæг...)
… æд (фæд, хъæд…)
14. Æрхъуыды кæнын, дыууæрдæм кæсгæйæ дæр сæхи цы 

дзырдтæ нæ ивынц, ахæмтæ (хох, сис, хих, заз, ала, калак).
15. Дыууæрæнхъонты бафыссын цухгонд дзырдтæ – омонимтæ, 

бамбарын сын кæнын сæ нысаниуджытæ.
а) Комбайн рæвдз æфсиртæ тоны,

Иу гектар дæтты дæс…
æ) Сарæзта цæрæнуат халон, 

Цæй, ныр ын æй æз куыд…
б) Тоны мад йæ пакъуы хъазæн,

Райста саби дæр йæ …
    Дзасохты М.
16. Стъæлфыты бæсты ныффыссын цухгонд дзырдтæ – анто-

нимтæ.
а) Уазæг цæттæ, фысым – …
æ) Сау хохæй … дур нæ хауы.
б) Æвзæрæн бын ма ныууадз, … бын ма скæн.
17. Баххæст кæнын æмбисæндтæ:
а) …, йæхæдæг уæлкъуыбыр сбадт.
æ) …, уый æркæрддзынæ.
б) Чиныг чи кæсы, …
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в) Мыст къахта æмæ …
18. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй саразын æмхæст текст, æрхъуыды 

йын кæнын сæргонд.
19. Нывмæ гæсгæ саразын радзырд.
20. Скъоладзаутæн раттын текст, ссарын дзы мивдисджытæ æмæ 

сæ фæкъордтæ кæнын сæ нымæцтæм гæсгæ.
21. Дзырд бæзджын-имæ саразын дзырдбæстытæ æмæ йын алы 

ран дæр бамбарын кæнын йæ нысаниуджытæ: бæзджын хъæлæс, 
бæзджын хъуымац,бæзджын фæйнæг… .

22. Дзырд арæн-æн ссарын йе ’муидагонтæ, сæвæрын сыл цавд 
(арæн, арæнамонæг, арæнхалæг, арæнгæс, арæнхъахъхъæнæг). 

23. Дзырдуатон куыстытæ кæнæн ис сæрмагонд темæйыл 2-3 
лæвæрд æххуысгæнæг дзырды бындурыл.

Зæгъæм, темæ «Рагуалдзæг». 
Æххуысгæнæг дзырдтæ: фæирд, æрдз, цъæх, кæрдæг æмæ æнд.
24. Æрхъуыды кæнын дзырдбæстытæ лæвæрд дзырдтимæ 

(номдартæ, мивдисджытæ, миногонтæ, фæрсдзырдтæ.)
а) фæирд, арв, бон, æрдз…
æ) æрдз, рæсугъд, хъæлдзæг, æнкъард…
в) адæймаг кусы, зары, тауы.
25. Лæвæрд дзырдтимæ саразын хъуыдыйæдтæ.
26. Атасындзæг кæнын, аифтындзæг кæнын лæвæрд дзырдтæ.
27. Лæвæрд дзырдты фæрцы райгом кæнын адæймаджы фæлгонц: 

ас, конд, бакаст, удыхъæд … .
Хæслæвæрдтæ:
а) Лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
æ) Дзырд «фæлгонц» бамбарын кæнын æндæр дзырдты фæрцы: 
конд, уынд, сурæт,  бакаст…
б) Дзырдбæстытæ баивын иугай дзырдтæй, сæ нысаниуджытæ 
сын бахъахъхъæнгæйæ:
тыхджын уæнгтæ – уæнгджын
бирæ хъару – хъаруджын
стыр тыхы хицау – тыхджын
28. Æрфыссын адæймаджы фæлгонц. Спайда кæнын æххуыс-

гæнæг дзырдтæй.
29. Бамбарын кæнын дзырдты нысаниуджыты хицæндзинæд-

тæ. Семæ саразын хъуыдыйæдтæ:
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Сау – сау-сауид, дымгæ – тымыгъ, æрттывта – ферттывта.
30. Бамбарын кæнын, кæй фæхонынц афтæ: 
механизатор, ногдзау, хъæддзау, ахуырдзау, дондзау, тæхæг, 

дзураг, хонæг.
31. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын сæ хъуыдымæ гæсгæ хъæугæ 

дзырдтæй.
а) Хæдон, хæлаф сты уæлæдарæс, фæлæ … … … та сты дза-
быртæ.
æ) Тæрхъус, рувас, бирæгъ сты сырдтæ, фæлæ … … … … … та 
сты тæхгæ мæргътæ.
б) Уырыдзы, цæхæра, картоф сты халсартæ, фæлæ … … … … 
… та сты дыргътæ.
32. Бамбарын кæнын бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
Мæй арвыл хъазы.
Дыккаг мæй къæвда нæ рауарыд.
33. Хъуыдыйæдты ссарын сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд 

дзырдтæ.
Нæ горæты ис бирæ рæсугъд хæдзæрттæ.
Тынг фыдынд у уыцы къаба.
Уазал бон скодта.
Хъарм дзаумæттæ скодта.
34. Бакæсын дзырдтæ, семæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ 

æмæ сын бамбарын кæнын сæ нысаниуджытæ.
арм – къух
амал – фæрæз
хус – сур
хъæздыг – мулкджын
35. Цæджындзы лæвæрд цæуынц дзырдтæ. Ссарын сын сæ ны-

саниуæгмæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ æмæ сæ ныффыссын сæ фарсмæ.
цæсгом – …
аив – …
зæронд – …
æдылы – …
рынчын – …
36. Иумæйаг амындмæ гæсгæ саразын ныхмæвæрд дзырдты 

къордтæ.
а) формæ: раст – зылын, тымбыл – дæргъæццон.
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æ) бæрц: бирæ – гыццыл, фылдæр – къаддæр, хъуаг – дзаг.
б) змæлд: бацæуын – рацæуын, сбадын – сыстын, аразын – ха-
лын.
в) адæймаджы æнкъарæнтæ, уавæр: цин – маст, хъæлдзæг – 
æнкъард, худын – кæуын, рынчын – æнæниз.
г) кæрæдзийы ныхмæ æвæрд предметтæ: цæгат – хуссар, арв – 
зæхх.
37. Бирæнысаниуæгджын дзырд сыгъзæринимæ æрхъуыды кæ-

нын дзырдбæстытæ æмæ сын бамбарын кæнын сæ нысаниуджытæ:
сыгъзæрин къухтæ
сыгъзæрин адæймаг
сыгъзæрин къухдарæн
38. Алы дзырдæн дæр ссарын йæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг 

дзырд æмæ семæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
Æмбал, уазал, циндзинад, тæвд, гыццыл. 
39. Алы дзырдæн дæр ссарын ныхмæвæрд дзырд æмæ дзы сара-

зын дзырдбæстытæ – антонимон къæйттæ.
Галиу, бæрзонд, рæсугъд, зондджын, дынджыр.
40. Нывтæм гæсгæ куыст (нывы æвдыст цæуынц цъиутæ). Рав-

зарын нывтæ æмæ радзурын мæргъты тыххæй.
41. Нывмæ гæсгæ ныффыссын цыбыр радзырд æмæ йын раттын 

сæргонд.
Вазыгджын сфæлдыстадон куысты хуызтыл нымад цæуынц 

изложенитæ æмæ сочиненитæ фыссын.
Ахæм æмæ бирæ æндæр куыстыты фæрцы ис сырæзын кæнæн 

ахуырдзауты цымыдисдзинад дзырдуатон куыстмæ, мадæлон æвзаг 
хорз базонынмæ.

Дзырд базонæн ис (бахъуыды кæнæн ис) активон æмæ пассивон 
хуызы.

Активон хуызы цы дзырд бахъуыды кæна сывæллон, уымæй 
пайда кæны йæ ныхасы, хаст æрцæуы йæ дзырдуатмæ.

Пассивон æгъдауæй цы дзырдтæ бахъуыды кæны, уыдонæй пай-
дагонд нæ цæуы, æрмæст æфснайд вæййынц йæ дзырдуатон сконды.

Активон дзырдуаты нысан у ног дзырдтæй, фразеологион 
иуæгтæй ныхасы, беседæйы, фæлтæрæн куыстыты, стæй ахуыргæ-
нæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ пайда кæнын.

Дзырдуатон куысты нысаниуæг у, куыд гæнæн ис, афтæ фылдæр 
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дзырдтæ активон скæнын, сывæллæттæн уыцы дзырдтæй раст пайда 
кæнын бацамонын, дзырдтæ раст æвзарын æмæ аф.д.

Активон дзырдуат хъæздыг кæнын – дзырдуатон куыстæн 
йæ сæйрагдæр хæс. Уымæ гæсгæ, ахуыргæнæг рагацау сбæрæг 
кæны, тексттæ ахуыргæнгæйæ, хъус сæйрагдæр цавæр мадзæлттæм 
æрдарын хъæуы, цæмæй ахуыргæнинæгтæ дзырдтæ хуыздæр бахъ-
уыды кæной.

Дзырдуат активон скæныны мадзæлттæ сты:
1. Лæвæрд дзырдтимæ дзырдбæстытæ саразын.
2. Лæвæрд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын.
3. Текст чиныджы куыд у, афтæ радзурын.
4. Цæстдарæнтæм гæсгæ радзырд ныффыссын (ахуыргæнæджы 

амынд дзырдтæй пайдагæнгæйæ.)
Дзырдуатон куысты нысан – ахуыргæнинæгтæн раст бамба-

рын кæнын тексты дзырдты нысаниуджытæ, цæмæй уыцы дзырдтæ 
ахуыргæнинæгтæ бахæссой сæ активон дзырдуатмæ. Уæд аивдæр 
æмæ хъæздыгдæр уыдзæн се ’взаг, сæ культурон æмвæзад. Уый та у, 
абон скъола, ахуырад цæуыл тох кæны, уыцы хъуыддаг.

Сывæллоны æвзаджы рæзтмæ цы домæнтæ ис, уыдон амынд 
цæуынц зындгонд методистты куыстыты. 

В. А. Кустарева сывæллæтты æвзаджы тыххæй афтæ фыссы: 
«Речь должна быть прежде всего содержательной, ясной, правиль-
ной, доступной пониманию. Язык неразрывно связан с мышлением, 
поэтому развивать речь нельзя в отрыве от мысли. Правильное обу-
чение языку, в процессе которого дети учатся выражать свои мысли 
в устной и письменной форме, имеет большое значение для общего 
развития детей; оно имеет также значение для успешного изучения 
всех предметов школьного курса.

Знания по тому или иному предмету можно считать усвоенны-
ми лишь в том случае, если учащиеся умеют их выразить словами 
правильно, ясно и понятно». 

Ацы ныхæстæ хъуамæ алы ахуыргæнæг дæр йæ зæрдыл дара 
æмæ бæстонæй куса скъоладзауты дзырдуатон сконд хъæздыг кæ-
ныныл, сæ ныхасы хъæд сын аив кæныныл.

Лексикон фæлтæрæнтæ.
1. Дзырдтæй саразын тематикон къордтæ ахæм темæтæм гæсгæ: 

«Мæргътæ», «Халсартæ», «Дыргътæ» æмæ аф. д.
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2. Алы рæнхъы дæр ссарын уæлдай дзырд.
а) трамвай, автобус, хæдтæхæг, фæткъуы;
æ) къабуска, уырыдзы, хъæмп, цæхæра;
б) чиныг, тетрад, хæдон, фыстхалæн;
в) мæнæргъы, æрыскъæф, стъол, хъæлæрдзы.
3. Лæвæрд дзырдтæн ссарын синонимтæ: тагъд, хъæлдзæг, æн-

къард.
4. Дзырдтæн ссарын антонимтæ:
Хъæлдзæг, хорз, рухс, ныллæг.
5. Зæгъын сæ иу дзырдæй:
а) сентябрь, октябрь, ноябрь...
æ) къуырисæр, дыццæг, æртыццæг;
б) стыр промышленнон куыстуат;
в) скъолайы разамонæг.
Дзуæппытæ: афæдзы мæйтæ, къуырийы бонтæ, завод, дирек-

тор.
6. Сбæрæг кæнын лæвæрд дзырдтæй ахæсгæ нысаниуæджы кæ-

цытæ ист æрцыдысты, уый.
а) сыгъдæг тетрад, сыгъдæг къухтæ, сыгъдæг уд, сыгъдæг зæр-
дæ.
æ) хъæддых хъуымац, хъæддых адæймаг, хъæддых ныхас.
б) хъæбæр дзул, хъæбæр цъар, хъæбæр дзырд.

VI. Дзырдарæзт ахуыр кæныны методикæ

1. Дзырдарæзты системæ
Дзырдарæзт кæд æвзаджы иннæ хæйттимæ æнгом баст у, уæддæр 

хицæн системæ у, ома йын ис йæхи функцитæ, йæхи амæлттæ æмæ 
йæхи сæрмагонд æгъдæуттæ. Уый системæ уымæн у, æмæ йе ’ппæт 
фæрæзтæн æмæ æгъдæуттæн дæр ис сæхи фидар фæтк.

Дзырдарæзты функци у ног дзырдтæ аразын. Цард куыд ивы, 
афтæ ивынц фæзындтæ, техникæ, уыдонæн хъæуы нæмттæ, уæдæ 
адæймаджы хъæуы ног дзырдтæ, æмæ уыдон амал кæнын та у 
дзырдарæзты хæс. Цæмæй дзырдарæзты системæ æхсæнады ифтонг 
кæна алыхуызон дзырдтæй, уый тыххæй йæхæдæг хъуамæ æххæст уа 
æппæт мадзæлттæй. 

Ирон æвзаджы ахуыргæнæджы размæ лæууы бæрнон хæс: ба-
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цамонын скъоладзаутæн сæ мадæлон æвзаджы цы дзырдтæ ис, уы-
дон, сæ грамматикон сконд, сахуыр сæ кæнын уыдонæй раст пай-
да кæнын. Хорз зонын æвзаджы грамматикон сконды æгъдæуттæ, 
грамматикон раиртæстытæ, уыдоны мидис æмбарын æххуыс 
кæндзæн скъоладзаутæн сæ хъуыдытæ раст æмæ аив зæгъынæн; 
сæ ныхасы культурæ, сæ стилистикон арæхстдзинæдтæ рæзын кæ-
нынæн.

Грамматикон фæзындтæ, дзырды грамматикон формæ æмæ ми-
дисы æхсæн ахастдзинæдтæ раст æмбарын æххуыс уыдзæн скъола-
дзауты материалистон цæстæнгасы рæзтæн.

Дзырдарæзты хуызтæм се ’ргом здахынц хицæн ныхасы хæйттæ 
ахуыргæнгæйæ дæр, фæлæ скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой, дзырд 
сæвзæрынæн æмæ йе скондæн бæлвырд æгъдæуттæ кæй ис, уый. 
Сахуыр сæ кæнын хъæуы дзырды алыхуызон формæтæй раст пайда 
кæнын сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхасы. 

Куысты ахадындзинад уый мидæг ис, æмæ ацы темæ ахуыр-
гæнгæйæ, скъоладзаутæ базонынц дзæвгар вазыгджын æрмæг грам-
матикæйæ. Ныр уыдон æвзарынц лæмбынæг дзырды бындур æмæ 
кæрон, дзырды уидаг, разæфтуан, фæсæфтуан, бæстон ахуыр кæнынц 
алы  морфемæйы нысаниуæг дæр. Дзырды аразæг хæйттæ базонын, 
уыдоны нысаниуæг сахуыр кæнынæй уæлдай ахуыргæнæг скъола-
дзауты æргом здахы, æвзаджы дзырдтæ куыд арæзт цæуынц, уымæ; 
сæ хъуыдымæ, се стилистикон æмæ эмоционалон ахадындзинадмæ; 
дзырдаразæг морфемæтæм.

Дзырдарæзт ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ бæлвырд базонынц 
сæ мадæлон æвзаджы зынгæдæр иумæйаг æгъдæуттæ. Зæрдыл дарын 
хъæуы уый, æмæ дарддæр, хицæн ныхасы хæйттæ ахуыргæнгæйæ дæр 
ма скъоладзаутæ кæй зонгæ кæндзысты сæ арæзт æмæ растфыссына-
димæ. Уымæ гæсгæ ацы темæйæн ахуыры программæмæ гæсгæ цы 
сахæттæ лæвæрд цæуы, уыдон спайда кæнын хъæуы дзырдарæзты 
иумæйаг æгъдæуттæ сахуыр кæнынæн.

Дзырдарæзтæн йæ актуалондзинад ис уый мидæг æмæ, æрмæст 
хицæнæй ахуыргонд нæ цæуы, фæлæ æппæт æвзагзонынады æрмæг 
ахуыргæнгæйæ дæр; дзырдты растфыссынад амонгæйæ, æвзæрст 
цæуынц дзырды хæйттæ дæр, сæ хицæндзинæдтæ, сæ ивддзинæдтæ.

Æвзаджы дзырдуат æппынæдзух дæр ивгæ кæны: иуæй-иу 
дзырдтæ ахауынц дзырдуатæй, иннæтæ та йыл бафтынц. Æнæ афтæ 
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йын уæвæн нæй, уымæн æмæ æвзаг æнгом баст у æхсæнадон царди-
мæ. Æхсæнадон царды та æппынæдзух дæр цæуы ивддзинæдтæ. 
Царды искæцы фæзындтæ базæронд вæййынц, ацæуынц, аивгъуыйы 
сæ дуг, сæ бæсты та фæзыны ног æндæр исты. Уыцы фæзындтæй 
алцæмæн дæр ис ном, æмæ уыцы ном æвзаджы бæрæггонд цæуы 
дзырдæй. Цардæй цы фæзынд ацæуы, уымæн йæ номæй дæр дзырд-
уаты арæх нал фæпайда кæнынц, ахизы архаизмты, ома, рагон дзырд-
ты нымæцмæ.

Æхсæнадон царды ног ивддзинæдтæн æвзаджы фæзыны ног 
дзырдтæ. Уыцы дзырдтæн сæ иутæ цæттæйæ æрбайсæм æндæр 
æвзагæй. Фæлæ æппæт ног фæзындтæн дзырдтæ æндæр æвзагæй нæ 
исæм. Æвзаг йæхи дзырдтæй дæр аразы ног дзырдтæ. Уымæн  æвзаджы 
мидæг ис сæрмагонд амæлттæ. Уыцы амæлтты руаджы хъæздыгдæр 
кæны не ’взаджы дзырдуат. Зæгъæм, дзырдæй фæсæфтуантæ æмæ 
разæфтуанты руаджы саразæн ис ног дзырдтæ.

Абон тынг парахатæй пайдагонд цæуы абстрактон номдар-
тæй. Ирон æвзаджы дæр, цæмæй æндæр æвзæгты æмрæнхъ цæуа, 
уый тыххæй бахъуыд йæ мидфæрæзтæй кæцыдæр фæзындтæ сак-
тивон кæнын. Афтæ рапарахат, зæгъæм, абстрактон номдартæ 
аразынæн чи хъæуы, уыцы суффикстæ -ад æмæ -дзинад-ы аха-
дындзинад. Ног интенсивон уавæрты ирон æвзагыл уый бæрц уæз 
æрæнцад, æмæ нæм фæзындис ахæм абстрактон номдартæ дæр 
(полпред, дифференцикæнынад, популярондзинад, монолитдзинад, 
неууæндындзинад æмæ а. д.)

Ацы дыууæ суффиксæн сæ бон нæ бацис æвзаджы домæнтæн 
дзуапп раттын. Уый тыххæй дзырдарæзты системæйы фæзындис 
æндæр фæрæзтæ дæр. Абстрактон номдарты хуызы пайда кæнæм 
мæнæ ахæм æндæр формæтæй дæр: радзур – бадзур, ракæ-бакæ, 
каст, цыд, архайд, нымад, хонын, цæуын, хæрын (Кæй нæ уарзай, 
уымæн йæ хæрд цъæм-цъæм, йæ цæуын – сæпп-сæпп) æмæ æнд.

Ахæм дæнцæгтæ бирæ ис. 
Зæгъæм, ног мивдисджытæ аразынæн дзырдарæзты системæ 

дзæвгар фæхъæздыгдæр кодтой æххуысгæнæг мивдисджытæ кæнын 
æмæ уын (уæвын): ахуыр æмæ ахуыр кæнын, хъæр æмæ хъæр кæнын, 
хъæлдзæг – хъæлдзæг уæвын.

Цыбырдзырдæй, дзырдарæзты системæйæн йæ функцитæ æх-
хæст кæнынæн ис æппæт мадзæлттæ, æмæ æвзагæн йæхи бæлвырд 
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исты аххосæй кæд æвиппайды нæ разыны ног фæрæзтæ, уæддæр сæ 
уыцы системæ йæхæдæг саразы, бакусы сыл, бабæстон сæ кæны.

2. Дзырдарæзтыл кусыны мадзæлттæ ирон æвзаджы урок-
ты

Ирон æвзаджы зынгæ бынат ахсы дзырдарæзт æмæ йыл ку-
сын райдайынц скъолайы дыккаг къласы. Скъоладзаутæн бамбарын 
кæнын хъæуы, дзырдарæзт æвзагахуырады сæрмагонд хай кæй у, 
уый. Ацы хай ахуыр кæны æвзаджы дзырдтæн сæ конд, сæ арæзты 
хуызтæ, стæй ног дзырдтæ аразыны æгъдæуттæ.

Цæмæй дзырдарæзт сывæллæттæ хорз бамбарой, уый тыххæй 
ахуыргæнæг хъуамæ пайда кæна алыхуызон мадзæлттæй. Кæцыфæн-
ды методикон мадзæлттæй дæр куы пайда кæнæм, уæддæр нæ зæр-
дыл дарын хъæуы, йæ нысан мадæлон æвзаджы дзырдты морфологон 
сконд бамбарын кæй у, уымæ хъуамæ арæзт уой фæлтæрæнтæ дæр.

Цæмæй дзырдарæзт хорз бамбарой, уый тыххæй спайдагæнæн 
ис ахæм методикон мадзæлттæй: ахуыргæнæджы ныхас, беседæ, ди-
дактикон æрмæг, схемæтæ, грамматикон хъæзтытæ.

Дзырдарæзты кæцыфæнды темæ ахуыргæнгæйæ дæр, æнæ-
мæнг хъæуы ахуыргæнæджы ныхас. Хъуамæ ахуыргæнæг хæрз-
цыбырæй бацæттæ кæна скъоладзауты ног темæ бамбарынмæ, стæй 
бацамона дзырдæн йæ аразæг хæйттæй алкæцыйы дæр, уыдонæн сæ 
нысаниуæг. Хуыздæр уыдзæн спайда кæнын цæстуынгæ æрмæгæй. 
Скъоладзаутæ цæстуынгæ æрмæг куы уыной, уæд ног æрмæг хуыз-
дæр бамбардзысты.

Цæмæй скъоладзаутæм цымыдисдзинад æвзæра, уый тыххæй 
иуæй-иу дзырдтæн саразын хуымæтæг этимологион анализ, йе та 
историон фиппаинаг зæгъын. Уый тыххæй спайдагæнæн ис Абайты 
Васойы «Ирон æвзаджы историон-этимологион дзырдуат»-æй.

Дзырдты арæзтыл дзургæйæ, ахуыргæнæджы ныхасæн ис 
фæцыбырдæр кæнæн, ома арæзт вæййы ахуыргæнæджы фæрстытæ 
æмæ скъоладзауты дзуæппытæй. Беседæйы методæй пайдагæнгæйæ, 
фæрстытæ æвæрын хъæуы афтæ, цæмæй скъоладзаутæ сæхæдæг 
æрцæуой бæлвырд хатдзæгмæ. 

Ахуыргæнæг хъуамæ пайда кæна дидактикон æрмæгæй дæр. 
Уырдæм хауынц цæстуынгæ æрмæг, схемæтæ æмæ æнд. Æнæмæнг 
зæгъын хъæуы грамматикон хъæзтыты тыххæй дæр. Ацы мадзалæй 
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пайда кæнын хъæуы алы урочы дæр, уæлдайдæр кæстæр кълæсты 
скъоладзаутимæ кусгæйæ.

Уый сын вæййы цымыдисагдæр, æмæ цас цымыдисагдæр уа, 
уыйас сывæллæттæ хъусынц лæмбынæгдæр æмæ ног æрмæг бамба-
рынц хуыздæр. Дзырдарæзтыл дзургæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ пайда 
кæна ацы мадзæлттæй се ’ппæтæй дæр. 

Чингуыты цы фæлтæрæнтæ ис, уыдонæй уæлдай пайда кæнæн 
ис æндæр æрмæгæй дæр. Ацы фæлтæрæнтæм бацæттæ кæнæн ис 
уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ, ахуыргæнæгæн йæхи бацæттæгонд алы-
хуызон куысты хуызтæ.

Дзырды кæрон ахуыргæнгæйæ раттæн ис ахæм куысты хуыз-
тæ:

1. Зæгъæм, 4-æм къласы бацамонын хъæуы дзырды бындур æмæ 
кæрон. Спайдагæнæн ис, раззаг урокты цы зонындзинæдтæ райстой, 
уыдонæй. Уыдон зонынц номдартæ хауæнтæм гæсгæ кæй ивынц, уый. 
Æмæ сын раттæн ис ахæм куыст: атасындзæг кæнын иууон нымæцы 
дзырд дон, лæппу хауæны кæрæттæ дефисæй хицæнгæнгæйæ.

Н. дон, лæппу
Г. дон-ы, лæппу-йы
Д. дон-æн, лæппуй-æн
И. дон-æй, лæппу-йæ
А. дон-мæ, лæппу-мæ 
Æ.б. дон-ыл,лæппу-йыл
Ц. дон-имæ, лæппу-имæ
Х. дон-ау, лæппу-йау
Ис ацы хæслæвæрд раздæр фæйнæгыл ныффыссæн, йе та йын 

таблицæ саразæн. Скъоладзаутæ цæстуынгæ æрмæг куы бакæсой, 
уæд гæнæн ис, æмæ ахуыргæнæг бадома, цæмæй уыдон æрхъуыды 
кæной 2-3 хъуыдыйады хицæн хауæнты формæтимæ. Стæй раттын 
хъæудзæн фæрстытæ.

– Ацы таблицæйы дзырдтæн сæ кæцы хай нæ ивы?
– Ивгæ цы хай кæны, уый та цæмæн хъæуы?
Ноджы хуыздæр уыдзæн, ахуыргæнæг цæттæ хъуыдыйæдтæ 

таблицæйы (йе фæйнæгыл) куы равдиса, уæд.
Зæгъæм: Мæ фыд аразы рæсугъд хæдзар.

Хæдзар-ы сæр æмбæрзт у зестæй.
Хæдзар-æн йæ къултæ сты чъырæй цагъд æмæ аф. д.
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Бакæсын алы хъуыдыйад дæр. Ссарын дзы, се ’ппæты дæр цы 
дзырд æмбæлы, уый æмæ йын равзарын йе сконд. Дарддæр ахуыр-
гæнæг йæхæдæг зæгъы, дзырды бындур æмæ кæрон цы сты, уый æмæ 
сæ нысаниуæг.

Дзырды уидаг ахуыргæнгæйæ, раттæн ис ахæм куысты хуызтæ:
2. Фæйнæгыл фыст цалдæр хъуыдыйады. Сæ быны хахх кæмæн 

ис, уыцы дзырдтæм лæмбынæг æркæсын, æмæ зæгъын, кæцы хай 
сын у иумæйаг, уый. Уый фæстæ раттæн ис фæрстытæ:

– Куыд сын рабæрæг кодтат сæ иумæйаг хай?
– Куыд хонæм уыцы хай?
3. Ныффидар кæнæн ис ацы темæ ахæм хæслæвæрдæй:
Алчидæр æрхъуыды кæнæд фæйнæ дзырды, æмæ йæ хъуыдыйа-

ды мидæг аивын. Сæ зæрдыл сын æрлæууын кæнын уидаг цы у, уый.
Фæсæфтуан ахуыргæнгæйæ раттæн ис ахæм куысты хуызтæ:
4. Саразын нысанмæ гæсгæ хæстæг æндæр дзырд, хъæды 

цæрæгойы куыд амона; хъæдæй конд дзаума куыд æвдиса, хъæдты 
кæри хицæн хъæдтæй нымайгæйæ куыд æвдиса æмæ а. д.

Ацы бакусинагыл сывæллоны ахъуыды бахъæудзæн, цæттæйæ 
йын дзы ницы ис. Куы йæ бафæраза саразын, уæд раиртасдзæн: 
лæвæрд дзырд хъæд, ног дзырдтæ – хъæддаг, хъæдын, хъæдгай сæ 
нысанмæ гæсгæ хæстæг сты, фæлæ дзы алкæмæн дæр хицæн нысан 
ис. Уыцы хицæн нысан та рауади, æфтыд сæм цы дзырды хæйттæ 
æрцыдис (-аг, -ан, -гай), уыдоны руаджы.

5. Дзырд хох-имæ, сæ нысаниуæгмæ гæсгæ хæстæг куыд уой, 
ахæм ног дзырдтæ саразын фæсæфтуан -он, -аг, -джын-ы руаджы.

Ацы хæслæвæрды руаджы сывæллонæн йæ зæрдыл æрлæууын 
кодтам, цы ног дзырдтæ саразæм, уыдон сæ нысаниуæгмæ гæсгæ 
хæстæг кæй уыдзысты, сæ аразынæн та фæсæфтуантæ -он, -аг, -джын 
кæй хъæуы, уый.

Зæгъæм: хох-аг, быдир-аг, хъæуу-он, хай-гай æмæ æнд.
Дзырдарæзт фыццаг хатт ахуыр кæнын куы райдайæм, уæд ме-

тодикон æгъдауæй ацы фæстаг мадзал пайда нæ ратдзæн. Уымæн 
æмæ сывæллæттæн æрмæг ахуыргæнæг цæттæйæ ратты, æнæ 
ахъуыдыгæнгæйæ. Фæлæ сывæллæттæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
сæхæдæг раиртæстмæ куы æрцæуынц, уæд хуыздæр æмбæрстгонд 
æрцæуы æрмæг. 

Хуыздæр уыдзæн, ацы мадзалæй кæронбæттæн урокты, ахуыр-
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гæнæг зонындзинæдтæ куы фæбæрæг кæны, уæд пайда кæнын.
Ахуыргæнинаг практикон æгъдауæй хъуамæ базона дзырды 

сæйрагдæр нысанхæссæг – уидагмæ дзырды хæйттæй разæфтуан 
разæй æфтыд кæй цæуы æмæ йын йæ нысан кæй аивы. Уый тыххæй 
раттæн ис ахæм куысты хуыз: разæфтуан а-мæ бафтаут алыхуызон 
уидæгтæ: акастис, атахтис, алыгъдис, ахаста, афардæг æмæ аф. д.

Сбæрæг вæййы, разæфтуан а- архайды арæзт кæцырдæм у, 
уый кæй æвдисы. Алы разæфтуанæн дæр йæхи цавæрдæр нысан 
кæй ис, уый ноджы бæлвырддæр бамбарын кæндзысты мæнæ ахæм 
дæнцæгтæ: бакастис, батахтис, балыгъдис, бахаста, бафардæг 
æмæ æнд. Ома, уыцы иу дзырдтæ разæфтуан а-имæ амонынц архай-
ды арæзт иуæрдæм, ба-имæ та – æндæрырдæм, ныхмæвæрд архайды 
арæзт.

Æрмæг хуыздæр бамбарыны тыххæй, гæнæн кæм ис, уым, 
уæлдæр куыд загътам, афтæ бамбарын кæнæн ис сæ равзæрд.

Зæгъæм, дзырд хæдзар æвзаргæйæ, зæгъæн ис, уый рагон ирон 
æвзаджы вазыгджын дзырд кæй уыдис. Арæзт уыд дыууæ уидагæй – 
номивæг хи, æмæ номдар цар-æй. Нырыккон ирон æвзаджы йæ нал 
æвзарæм, куыд вазыгджын дзырд, афтæ, фæлæ йæ нымайæм иууида-
гон бындурыл.

Дыккаг-æртыккаг кълæсты дзырдарæзтыл куыст афтæ сæвæрын 
хъæуы, цæмæй сывæллæттæ æнæкъуылымпыйæ, райдиан скъола 
фæуынмæ ’ввахс сахуыр уой дзырд мæнæ ахæм фæткыл иртасын:

а) дзырды нысаниуæг сбæлвырд кæнын;
æ) дзырд йæ нысаниуæгмæ гæсгæ цавæр фарстæн дзуапп дæтты, 
цавæр ныхасы хай у, уый сбæрæг кæнын;
б) дзырдæн (йæ арæзтмæ гæсгæ) фыццагдæр ссарын йæ 
кæрон: (уый тыххæй дзырд аивын хауæнты фæрстытæм кæнæ 
нымæцтæм гæсгæ);
в) дзырды уидаг ссарын, уый тыххæй, кæрæдзимæ хæстæг æм-
нысан дзырдтæй равзарын разæфтуантæ æмæ фæсæфтуантæ 
кæм уа, ахæмтæ. Кæрæдзиуыл сæ абарын æмæ сын сæ иумæйаг 
хай – уидаг – равдисын зонын;
г) разæфтуан рахицæн кæнын, уый тыххæй æмуидагон дзырдтæ 
æнæ разæфтуантæ æмæ алыхуызон разæфтуантимæ ссарын. Уи-
даджы размæ цы дзырды хай ис, уый разæфтуан кæй у, уый ба-
цамонын.
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гъ) фæсæфтуан ссарын, дзырдæн уыцы хай фæлæууы уидаджы 
фæстæ æмæ фæхъæуы ног дзырд саразынæн;
д) дзырды хæйттæ кæрæдзийы фæдыл ранымайын.
Ахæм хæслæвæрд раттæн ис скъоладзаутæн, цæмæй сбæрæг уа, 

дзырдарæзт куыд бамбæрстой, уый.
Зæгъæм, дзырд равдыст куыд равзарын хъæуы.
Амонæм сывæллæттæн дзырды нысан: равдыст вæййы хуыз-

дæр тетрæдтæй, сыгъдæгдæр чингуытæй, нывтæй.
Равдыст дзуапп дæтты фарст цы?-йæн, æвдисы предметы ном, у 

номдар. Цæмæй йын йæ кæрон ссарæм, уый тыххæй йæ хъæуы аивын 
хауæнты фæрстытæм гæсгæ: равдыст-æй, равдыст-мæ, равдыст-ы.

Дзырдæн æндæр дзырдтимæ бæтгæйæ ивгæ цы хай кæны (-æй, 
-мæ, -ы) уый у кæрон.

Дзырды морфемон скондыл куысты этаптæ сты ахæмтæ:
1. Скъоладзауты базонгæ кæнын дзырды лексикон нысаниуæг 

сбæрæг кæныны ахадгæдæр мадзæлттимæ.
2. Раттын хуымæтæг зонинæгтæ дзырдты арæзты тыххæй.
3. Скъоладзауты базонгæ кæнын æвзаджы ног дзырдты гуы-

рæнтимæ.
4. Бæрæг кæнын дзырдты морфемæты семантикон нысаниуджы-

тæ, уыдон ахъаз сты скъоладзауты ныхас бæлвырддæр кæнынæн.
Дзырды морфемон сконд ахуыр кæнынæн стыр ахадындзинад 

ис орфографион зонындзинæдтæ фидардæр кæнынæн. Уымæн æмæ 
растфыссынады сæйраг принцип у морфологон.

Уидаг, разæфтуан, фæсæфтуан æмæ кæроны растфыссынад араз-
гæ у фонетикон, дзырдарæзтон æмæ грамматикон зонындзинæд-
тæй.

Дзырды мофемон сконд ахуыр кæныны системæ:
1) сбæрæг кæнын дзырды морфемон сконд ахуыр кæныны бы-
нат æппæт æрмæг ахуыргæнгæйæ;
2) бæлвырд фæткыл æвæрд куыст уидаг, æмуидагон дзырдтæ, 
разæфтуан, фæсæфтуан, кæрон ахуыргæнгæйæ;
3) дзырды морфемон сконд æмæ дзырдарæзт, стæй дзырды мор-
фемон сконд æмæ йæ лексикон нысаниуæг ахуыргæнгæйæ, хын-
цын се ’хсæн ахастдзинæдтæ.
4) дзырдты морфемон сконд æмæ сæ растфыссынадыл кусгæ-
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йæ, хынцын дзырдарæзтон æмæ грамматикон бындурон зонын-
дзинæдтимæ бастдзинад.
Дзырдарæзты системæ аразгæйæ сæйрагдæр сты ахæм фæ-

зындтæ:
1) дзырды морфемæтæ сты æнгом баст;
2) алы морфемæйы нысаниуæг дæр æргомгонд æрцæуы дзырды 
мидæг.
Дзырдарæзтыл кусыны системæйы радихгæнæн ис 4 этапы:
1. Развæлгъау, бацæттæгæнæн дзырдарæзтон фиппайнæгтæ, уы-

дон æмбæлынц темæ «Æмуидагон дзырдтæ» куы фæахуыр кæнæм, 
уый размæ.

2. Скъоладзауты зонгæ кæнын дзырды уидаг æмæ æмуидагон 
дзырдты хицæндзинæдтимæ.

3. Разæфтуантæ, фæсæфтуантæ æмæ кæрæттæ ахуыр кæныны 
хицæндзинæдтæ æмæ ахадындзинад æвзаджы мидæг; растфыссына-
ды морфологон принципимæ зонгæ кæнын.

4. Дзырды морфемон сконд æмæ дзырдарæзты элементты тых-
хæй зонындзинæдтæ фæарфдæр кæнын номдар, миногон æмæ мивдисæг 
ахуыргæнгæйæ; номдарты хауæнты кæрæттæ ахуыргæнгæйæ.

Алы этапы дæр арæзт цæуы системон куыст дзырды лексикон 
нысаниуæгыл, сæ бæлвырд пайдакæнынадыл æмæ растфыссынадыл.

Равзарæм куысты мидис æмæ методикæ дзырдарæзты системæ-
йы хицæн этаптæм гæсгæ.

Дзырды уидаг æмæ æмуидагон дзырдтимæ зонгæ кæнын.
Ацы этапы сæйраг ахуырадон хæстæ сты:
а) базонгæ кæнын æмбарынад «æмуидагон дзырдтæ»-имæ;
æ) базонгæ кæнын уидаджы хицæндзинæдтимæ;
б) цæстдарæнтæ кæнын æмуидагон дзырдты уидаг куыд фыст 
цæуы, уымæ;
в) скъоладзауты дзырдуат æмуидагон дзырдтæй фæхъæздыгдæр 
кæнын.
– æмбарынад «æмуидагон дзырдтæ» баст у сæ дыууæ сæйраг ми-
ниуæджы бамбарынимæ: семантикон (сæ нысаниуæджы цыдæр 
ис иумæйагæй) æмæ структурон æмхуызонад (ис сын иу уидаг).
– практикон æгъдауæй уый нысан кæны, скъоладзауты са-
хуыр кæнын æмуидагон дзырдтæн сæ лексикон нысаниуæг 
æмæ сæ морфемон сконд барын, иумæйагæй сæм цы ис, уый 
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хицæн кæнын. Зæгъæм, скъоладзаутæ барынц дзырдтæ: дон, 
донджын, æнæдон, дойнаг – æмæ сбæрæг кæнынц, кæй сæ 
ис иу къорд саразæн, уымæн æмæ сеппæт дæр æнгæс сты сæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ, стæй сын ис иу æмхуызон хай.
Уидаг, разæфтуан, фæсæфтуан ахуыр кæныны хицæндзинæд-

тæ:
Дзырды морфемон сконд ахуыр кæныны системæйы ацы этапы 

æххæстгонд цæуынц ахæм ахуырадон хæстæ:
а) бацамонын æмбарынæдтæ «уидаг», «разæфтуан», «фæсæфтуан», 
«кæрон».
æ) дзырды лексикон нысаниуæг æмæ йæ морфемон сконды æх-
сæн бастдзинæдтæ уæрæх кæнын;
б) разæфтуанты растфыссынадыл куыст;
в) фæсæфтуанты растфыссынадыл куыст.
Дзырды сконд куыд бæмбæрстой, алы морфемæйы хицæндзи-

нæдтæ куыд бамбæрстой скъоладзаутæ, уый сбæрæг кæнæн ис ахæм 
æвдисæнтæм гæсгæ:

1) дзырдæй бæлвырд морфемæ рахицæн кæнын зонын;
2) хибарæй саразын дзырдтæ бæлвырд морфемон скондмæ гæс-
гæ, ома арæзт куыд уа, зæгъæм, æрмæст уидаг æмæ кæронæй; 
разæфтуан, уидаг æмæ кæронæй æмæ аф. д.;
3) зонын морфемæйы нысаниуæг бамбарын кæнын дзырдты 
мидæг;
4) хъуыдыйады раст спайда кæнын дзырдтæй разæфтуантæ æмæ 
фæсæфтуантимæ.

Фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ скъоладзауты зонындзи-
нæдтæ сбæрæг кæнынæн дзырдарæзт ахуыргæнгæйæ:

1. Дзуапп раттын фæрстытæн:
а) Дзырдæн йæ сæйраг хай кæцы у? Цæмæн?
æ) Разæфтуан дзырды нысаниуæг куыд аивы (дзуапп бафидар 
кæнын дæнцæгтæй)?
б) Дзырдæн йæ кæцы хæйттæ æххуыс кæнынц ног дзырдтæ ара-
зынæн?
в) Цæмæн хъæуынц дзырдты кæрæттæ?
2. Абарын дзырдтæ сæ хъуыдымæ æмæ сæ арæзтмæ гæсгæ, 

зæгъæм:
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атæхын – æрбатæхын;
рацæуын – бацæуын;
хох – хохаг;
дзурын – дзырдта.
3. Абарын дзырдтæ (зæгъæм: дон, дойнаг, донджын) æмæ зæгъын, 

æмуидагон сты æви нæ. 
Зæгъ, цавæр хай сæ кæны хæстæг; сæ хъуыдымæ гæсгæ алыхуы-

зон кæцы хайы тыххæй сты?
4. Дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ равзарын:
хæххон, хъæуккаг, æрбадзырдта, асхуыста, ссыдис.
5. Саразын дзырдтæ: 
а) уидаг æмæ кæронæй; 
 дзуры, лæппумæ;
æ) уидаг, фæсæфтуан æмæ кæронæй;
 куыста, кастис;
б) разæфтуан, уидаг, фæсæфтуан, кæронæй;
 æрцæудзæнис, ныззары, фесхуыста.
6. Дзырдтæ хъæу, хох, дон, цин, цæхæра-йæ пайдагæнгæйæ сара-

зын æмуидагон дзырдтæ.
Сбæрæг кæнын, цæй фæрцы арæзт æрцыдысты, уый. Бамбарын 

сын кæнын сæ нысаниуджытæ.
7. Дзырдтæ цæхх, картоф, адæм, ахуыр, æмбал, сæкæрæй фæ-

сæфтуанты руаджы саразын ног дзырдтæ.
8. Саразын дзырдбæстытæ, миногонтæ хъæугæ дамгъæтæй бах-

хæст кæн, афтæмæй:
цин…  сывæллæттæ
арфæ…  ныхас
хъæл…  лæппу
фæл…  дзул
9. Ныхасы хæйттæ амонгæйæ, пайда сты хицæн дзырдтæ сæ 

грамматикон æууæлтæм гæсгæ къордтæ кæнын; ныхасы хæйтты 
формæтæ бæрæг кæнын: хауæн, афон, цæсгом, нымæц, цæмæй сæ 
ныхасы мидæг раст пайдагонд цæуа. 

10. Æрхъуыды кæнын предметты нæмттæ, архæйдтытæ, æу-
уæлтæ нысангæнæг дзырдтæ.

11. Дзырдтæн ссарын æмуидагон дзырдтæ алыхуызон ныхасы 
хæйттæ куыд уой, афтæ.
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Бон (бонджын, æнæбон, абон).
Бæх (бæхджын, æнæбæх).
12. Фæрстытæн дзуапп раттын иугай дзырдтæй. 
Хæринаг чи кæны? ( хæринаггæнæг)
Ручкæтæ æмæ кърандæстæ кæм æвæрд вæййынц? (пеналы)
Цæхæрадоны цы зайы? (бæлæстæ)
Скъолайы чи ахуыр кæны? (скъоладзаутæ)
13. Фæйнæгыл – хъуыдыйæдтæ:
Уалдзæг у хъæлдзæг афæдзы афон.
Уалдзæджы æрбатæхынц мæргътæ.
Уалдзæгæй сæрд хуыздæр у.
Уалдзæгыл нæ поэттæ бирæ æмдзæвгæтæ ныффыстой.
Уалдзæгимæ баст сты скъолодзауты хъæлдзæгдæр бонтæ.
Уалдзæджы зымæгау уазал нæ вæййы.
Хæслæвæрд. Хицæнæй рафыссын, алы хъуыдыйады дæр цы 

дзырд æмбæлы, уый (алыхуызон формæты). Дзырдты рахицæн кæ-
нын, ивгæ сæ цы хæйттæ кæнынц, уыдон. Цы хуыйнынц?

Æфтыд цы хаймæ æрцæуынц, уый та куыд хуыйны?
14. Ныфыссын дзырдтæ:
– Уарын, ставд, æртæхтæ, къæвда.
– Цæвын, гал, уый, сыкъа, сæттын.
– Адæм, куыд, уарзын, афтæ, дæ, уарзын.
– Кæстæр, хистæр, разæй, дзурын, бар, нæй.
– Æвзæр, æфсымæр, хорз, сыхаг, хорз, у.
Хæслæвæрд. – Ацы дзырдтæ афтæмæй æххæст хъуыды æвди-

сынц?
– Цавæр формæйы æвæрд сты?
– Цæмæй æххæст хъуыды равдисой, уый тыххæй цы бакæнын 
хъæуы?
(Бабæттын сæ хъæуы сæ мидисмæ гæсгæ. Аивын сын хъæуы сæ 
кæрæттæ.)
15. Атасындзæг кæнын лæвæрд дзырдтæ: æфсымæр, быдыр, 

чызг,мад. Кæрæттæ ныффыссын, хаххæй сæ хицæнгæнгæйæ.
16. Сбæрæг кæнын дзырдты бындуртæ, зæгъын, аразгæ сты æви 

æнæаразгæ. Аразгæ бындурты рахицæн кæнын морфемæтæ.
Бакусæг, кæрдинаг, кæрдæггаг, сахуыр кæндзыстæм, бацыдыс-

тæм, дон, бадзырдтам, ссæст, кæсæг, фæбадин, æрбацæйцыдысты, 
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бахудт, судзиккой, ныззæбултæ сты, загътам, дæттæм, кодтой, 
балæвæрдтой.

17. Ныффыссын фæйнæ æртæ дзырды ахæм фæсæфтуантимæ: 
-дон, -гон, -ын, -ид, -ад, -д, -æн, -дзинад.

18. Ацы дзырдтæй разæфтуанты (æ-, æм-, æнæ-) руаджы саразын 
миногонтæ.

Кад, цæстуарзон, цард, тас, фадат, фидауц, фæд, мыр, цæхх, 
фæтæн, дзуапп, цæрæн, хуызон, къул, дзырд, зонд, цæсгом.

19. Рафыссын хъуыдыйæдтæ, къæлæттæ ацух кæнын, афтæмæй.
Æд æмæ æнæ кæм куыд æмбæлы, афтæ фыссын.
– (Æнæ) дон æмæ (æнæ) хæринаг цæрæн нæй.
– Быдыры хызтис (æд) идон бæх.
– Уый (æд) идон алыгъди.
– (Æнæ) уæлдæф иунæг цæрæгой дæр нæ фæразы.
– (Æнæ) уæлдæф ран цард нæй.
– Æфсæддонтæ фæцæуынц (æд) гæрзтæ.
– (Æд) гæрзтæ салдæттæ лæууынц арæнтыл.
– (Æнæ) дон быдыртæм арæзт цæуы донуадзæн къанæуттæ.
20. Ацы дзырдбæстытæй æртæимæ æрхъуыды кæнын хъуыды-

йæдтæ æмæ сæ ныффыссын.
Бахахх кæнын миногонты фæсæфтуанты бын.
– Худæг сывæллон, æлхæнæггаг дзаума, кусæн бынат, кусæг 

лæг, цæхджын хæринаг, нырыккон адæм, бæрзондгомау чызг, за-
раг лæппу, æлхæд фос, марзт хæдзар, хæххон уæлдæф, æрвыст лæг, 
цæрæн хæдзар.

21. Ацы дзырдтæй, куыд æмбæлы, афтæ сæ кæрæдзимæ æфтау-
гæйæ, саразын вазыгджын миногонтæ. Рафыссын сæ æмæ бацамо-
нын сæ арæзт.

Цæхæр, зачъе, нартхор, згъæлæн, урс, дыууæ, арв, кæрдæн, сырх, 
азыккон, тигъон, ус, фондз, цæгæр, курын, хуым, най, сæр, кæнæн, 
цыргъ, æрфыг, мæй, тигъджын, сау, рухс, æфсæддон, хуыз, цæст.

1) цæхæрцæст   7) фондзтигъон
2) урсзачъе   8) цæгæрсæр
3) нартхорзгъалæн  9) усгур
4) дыууæазыккон   10) найгæнæг
5) æрвхуыз   11) цыргътигъджын
6) хуымгæрдæн   12) сауæрфыг
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13) сырхæфсæддон   14) мæйрухс
22. Дзырдтæй саразын ног алыхуызон ныхасы хæйттæ разæф-

туантæ æмæ фæсæфтуанты фæрцы.
Бадын, дзурын, куыст, сырх, кар, талынг, кæсын, къах, цæсгом, 

рæсугъд, галиу, фындз, фæнд, æнкъард, чи, цы, цæхх, сæкæр.
23. Сбæрæг кæнын, вазыгджын дзырдты цавæр ивддзинæдтæ 

æрцыдис, уый. Цавæр ахастдзинæдтæ ис хæйтты æхсæн?
Æфсæнвæндаг, арфæгæнджытæ, æхсæвиуат, цъыфдзаст, бæ-

гъæввад, цыппардзæлхыг, бонвыддæр, арвдзæф, æнæфсарм, донласт, 
магуса, фæндараст, кæлмхæрд, хъыгдарæн.

24. Бамбарын кæнын цыбыргонд ’вазыгджын дзырдты нысаниу-
джытæ.

Цæгирарæзтад, райæххæстком, Цæгируæлæдарæсы иугонд, Рай-
фæлхасцæдис, телеуынынад, ЦИПУ, ЦИППИ, ЦИ-А.

25. Лæвæрд æнæаразгæ бындуртæй фæсæфтуанты руаджы сара-
зын аразгæ бындуртæ.

Фæсæфтуантæ уидагæй хицæн кæнын дефисæй.
Лæг, фæткъуы, цæхæра, зарын, нымайын, ахорын, дон, быдыр, 

æфсад, цуан, хъæд, хæлар, аив, тæрхон, суг. 
26. Саразын ног дзырдтæ, лæвæрд дзырдтæм фæсæфтуантæ -аг, 

-дзинад, -æм, -он, -ой, -æг, -джын бафтаугæйæ.
Иу, хох, æмбал, дæс, хæдзар, был, хъару, цухъхъа, хорз, хъама.
27. Ацы номдартæ сæвæрын бирæон нымæцы.
Лæдзæг, чызг, кадæг, бадæг, барæг.

Дидактикон æрмæг дзырды кæрон ахуыргæнгæйæ
1. – Ай цавæр предмет у? (Партæ)

– Сымахæй алчи дæр цæй уæлхъус бады? (Партæйы)
– Æз цæмæ бавнæлдтон? (Партæмæ)

(Ахуыргæнæг дзырдтæ ныффыста фæйнæгыл: партæ, партæйы, 
партæмæ). Ахуыргæнæг зæгъы скъоладазутæн: Лæмбынæг æрбакæ-
сут фæйнæгмæ æмæ зæгъут, мæ фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ, 
дзырд партæ ивгæ кодта æви нæ. Æмæ дзы æнæивгæйæ спайда кæ-
нæн нæ уыдис? Фæбæрæг кæнын, дзырдæн ивд цы хай æрцыдис, уый.

2. Дзырд чиныг баивын ахæм фæрстытæм гæсгæ: цæй? цæмæн? 
цæимæ? цæуыл? цæмæ? Фæбæрæг кæнын, ивгæ йын цы хай кæны, 
уый.
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3. Лæвæрд цæуы цыбыр текст. Ныффыссын æй тетрæдты дзырд 
рувас-æн йæ кæрæттæ куыд æмбæлы, афтæ баивын, афтæмæй.

(Рувас) у рæсугъд сырд. (Рувас) ис пух къæдзил. (Рувас) цуан 
кæнын зын у.

4. Ахуыргæнæг зæгъы дыууæ дзырды – чиныг, чингуытæ. Истæ-
мæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ? (Фыццаг нысан кæны иу предмет, 
дыккаг та – бирæ предметтæ.)

– Цæмæй йæ базыдтат?
– Дзырдтæн ис, ацы фæзынд æнцонæй цы хайы фæрцы базонæн 
ис, ахæм. Уый у кæрон. 

Æмуидагон дзырдтæ
Ахуыргæнæг дзуры:
– Адæм цæрынц бинонтæй. Дзырдтæн дæр цымæ бинонтæ ис? 
Дзырдтæн дæр цымæ хæстæджытæ ис? Æркæсæм ма дзырдтæм, 

ахъуыды кæнæм, стæй хатдзæгтæ скæндзыстæм.
Ныффыссæм цалдæр дзырды, фæлæ сæ раздæр ссарæм не ’вза-

джы.
– Цы ис мæ къухы? Куыд хуыйны ацы предмет? (Æвдисы цæх-

дарæн.) Ацы предмет афтæ цæмæн хонынц? Ныффыссæм æй.
– Цы вæййы цæхдарæны? (Цæхх)
– Куыд фæзæгъæм, хæринагыл цæхх æгæр бирæ конд куы 

вæййы, уæд? (Цæхджын)
– Хæринагыл цæхх æппындæр куы нæ вæййы, уæд куыд фæзæ-

гъынц? (Æдзæхх)
Фæзынд нæм дзырдты къорд. Бакæсæм ма сæ: цæхх, цæхдарæн, 

цæхджын, æдзæхх.
– Куыд уæм кæсы, ацы дзырдты бинонтæ схонæн ис, хæстæджы-

тæ сты? Цæмæн? Цæмæй сты æнгæс?
– Ахуыргæнæг скæны хатдзæг: алы дзырды дæр ис дзырд цæхх, 

уæдæ æппæт дзырдты нысаниуджытæ бамбарынæн баххуыс уыдзæн 
ацы дзырд.         

Сывæллæттæ, дзырдарæзт ахуыргæнгæйæ, хъуамæ сахуыр уой 
æнæ искæй æххуысæй дих кæнын дзырд йæ аразæг хæйттыл; ирта-
сын дзырдарæзты амал, нысан кæнын дзырдарæзт схематикон 
æгъдауæй. Æмбарой хицæн морфемæты нысаниуæг æвзаджы дзырд-
уаты рæзтæн. Уый къухы бафтдзæн, ахуыргæнæг æрмæст ахуыргæ-
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нæн чиныгæй куы нæ пайда кæна, фæлæ фаг цæстуынгæ æрмæг 
куы цæттæ кæна уроктæм, стæй алыхуызон фæлтæрæнтæ æмæ куыс-
ты хуызтæ куы араза, уæд.

VII. Морфологи ахуыр кæныны методикæ
Номдар ахуыр кæныны методикæ

Райдайæн кълæсты ирон æвзаджы программæйы номдар ахуыр 
кæнынæн лæвæрд цæуы ахсджиаг бынат. Уымæн æмæ номдарæн ис 
тынг хъæздыг семантикон гæнæнтæ, уый æххæст кæны алыхуызон 
ситаксисон функцитæ.

Номдар у предметтæ чи нысан кæны, ахæм ныхасы хай, йæ пред-
метондзинад бæрæггонд цæуы нымæцты æмæ хауæнты формæтæй. 
Ацы фæзынд ирдæй зыны, номдарты мивдисджытæ æмæ миногон-
тимæ куы абарæм, уæд. Райсæм дзырдтæ тахт æмæ тæхын: дыууæ 
дзырды дæр нысан кæнынц архайд, фæлæ алыхуызон. Дзырд тæхын 
нысан кæны архайд, кæцыйы кæны чидæр – тæхы лæппу, бæх, цъиу, 
дзырд тахт та, архайд искæимæ кæнæ истæимæ баст цæуы æви нæ, 
уый не ’вдисы. Уый уымæн афтæ у, æмæ тахт у архайдæн йæ ном 
(цы? тахт-полет).

Номдар ахуыр кæнын райдайын хъæуы йæ раиртæст ын бам-
барын кæнгæйæ. Бамбарын кæнын хъæуы цалдæр номдары ныса-
ниуджытæ; бæстон бацамонын, предмет цы у, цавæр фæрстытæн 
дзуапп дæтты, уый.

Предмет цы у, уый бамбарын кæнын фæлтæрæнтæ æмæ грамма-
тикон хæслæвæрдты руаджы. Грамматикæйы предметыл нымад цы 
цæуы, уый куы бамбарой, уæд сын зын нæ уыдзæн хатдзæг скæнын: 
номдартæ сты адæймæгтæ æмæ æндæр цæрæгойтæ, зайæгойтæ, 
æрдз æмæ æхсæнадон фæзындтæ, архæйдтытæ æмæ уавæрты 
нæмттæ.

Номдары нысаниуæг у предмет амонын. Номдартæ дзуапп дæт-
тынц фæрстытæн чи? цы? Номдартæ дих кæнынц дыууæ стыр къор-
дыл: иумæйаг нæмттыл æмæ сæрмагонд нæмттыл. Бирæ иумæйаг 
предметтыл æвæрд нæмттæ сты иумæйаг номдартæ: лæг, хæдзар, 
скъоладзау æмæ æнд.

Сæрмагонд номдартæ хицæн кæнынц, се ’ммыггаг предметтæй 
рахицæн кæныны тыххæй сыл цы нæмттæ æвæрд ис, уыдонæй. Ном-
дарты нысаниуæг ахуыргæнгæйæ, зæрдыл дарын хъæуы уымæн йæ 
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синтаксисон роль хъуыдыйады. Уый тыххæй хъуамæ ахуыргæнæг 
грамматикон æвзæрсты руаджы скъоладзаутæн ссарын кæна хъуы-
дыйады номдар æмæ йын сбæрæг кæна йæ роль. Номдары раиртæст, 
йæ æууæлтæ сахуыр кæныны фæстæ рахизын хъæуы йæ хицæн грам-
матикон категоритæ ахуыр кæнынмæ.

Номдары грамматикон категоритæй иу у йæ нымæц. Ахуыргæ-
нæг хъуамæ бацæттæ кæна таблицæтæ: номдары иууон æмæ бирæон 
нымæц. Зæгъæм:

а) Чызг зары
Лæппу кусы
Скъоладзау чиныджы кæсы. 

æ) Чызджытæ зарынц
Лæппутæ кусынц
Скъоладзаутæ чиныджы кæсынц.

Бакæсын ацы хъуыдыйæдтæ, ссарын дзы номдартæ, бахахх 
сын кæнын сæ быны. Цал адæймагыл цæуы ныхас 1-аг къорды 
хъуыдыйæдты? Дыккаг къорды хъуыдыйæдты – та?

Хъуыдыйæдтæ равзарыны фæстæ ахуыргæнæг сывæллæттæн 
хъуамæ бамбарын кæна, номдартæн кæй ис дыууæ нымæцы. Уыцы 
иумыггаг предметтæй иуы тыххæй ныхас куы фæцæуы, уæд номдар 
вæййы иууон нымæцы. Зæгъæм, стъол, бандон, дур, стъалы. Дыууæ 
кæнæ цалдæры тыххæй куы фæцæуы ныхас, уæд та номдар вæййы 
бирæон нымæцы, зæгъæм: стъолтæ, бандæттæ, дуртæ, стъалытæ. 

Сывæллæттæн бамбарын кæнын хъæуы ирон æвзаджы фылдæр 
номдартæн кæй ис иууон æмæ бирæон нымæц дæр.

Алыхуызон фæлтæрæн куыстыты фæрцы скъоладзаутæн бамба-
рын кæнын хъæудзæн ирон æвзаджы кæй ис, æрмæст иууон нымæцы 
формæйы, кæнæ æрмæст бирæон нымæцы чи æмбæлы, ахæм 
номдартæ. Уыдон сты:

а) иуæй-иу æмбырдон номдартæ: фос, зæнæг, цот;
æ) адæмты нæмттæ нысангæнæг номдартæ: ир, уырыс, сомих, 
тæтæр, гуырдзы æмæ æнд.;
б) иппæрдон нæмттæ нысангæнæг номдартæ. Уыцы нæмттæ 
нымæцимæ баст не сты, нымайæн сын нæй: рæстдзинад, 
æвзонгад, фарн, бузныг, сабырдзинад æмæ æнд.
в) афæдзы афонтæ, мæйтæ æмæ къуырийы бонтæ нысангæнæг 
номдартæ: уалдзæг, сæрд, фæззæг, зымæг, январь, февраль, 
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март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, къуырисæр, дыццæг, æртыццæг, цыппæрæм, 
майрæмбон, сабат, хуыцаубон.
г) сæрмагонд нæмттæ: Арсен, Къоста, Асиат, Хæтæлдон, Терк 
æмæ æнд.
Дарддæр скъоладзаутæн бацамонын хъæудзæн, ирон æвзаджы 

кæй ис ахæм номдартæ дæр, кæцытæн ис æрмæстдæр бирæон нымæцы 
формæ. Уыдон дæр дих кæнынц цалдæр къордыл.

а) ирон адæмы мыггæгтæ: Абойтæ, Хеттæгкатæ, Коцойтæ;
æ) иуæй-иу географион æмæ астрономион объектты нæмттæ: 
Ставддуртæ, Гималайтæ, Альпæтæ æмæ æнд.
Скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæуы, иууон æмæ бирæон 

нымæцы номдартæ цы нысан кæнынц, уый. Уымæн бамбарын 
кæнæн ис ныхмæвæрды мадзалæй пайдагæнгæйæ, стæй хъуыдыйа-
ды мидæг архайды формæмæ æргом здахгæйæ. Кæд ахуыргæнæн чи-
ныджы фæлтæрæнты фаг æрмæг нæй ацы темæ бацамонынæн, уæд 
ахуыргæнæг хъуамæ йæхæдæг бацæттæ кæна таблицæтæ, хъæугæ 
хъуыдыйæдтæ æмæ суанг хицæн дзырдтæ – номдартæ дæр. 

Ахуыргæнæджы бацæттæ кæнын хъæуы тексттæ, изложенитæ, 
дзырдуатон æмæ æвзаргæ диктанттæ сфæлдыстадон куыстытæн, 
темæтæ номдары нымæцыл. Скъоладзаутæ практикон æгъдауæй зо-
нынц бирæон нымæцы формæ аразын. Æрмæст сын фæлтæрæн куы-
стыты руаджы бацамонын хъæудзæн бирæон нымæц суффикс т-йы 
руаджы арæзт кæй цæуы, уый. 

Зæгъæм, бæх – бæх – т – æ, род – род – т – æ, сæныкк – сæныччы-
т-æ, æмæ æнд.

Номдартæ ивынц æрмæст нымæцтæм гæсгæ нæ, фæлæ ма ха-
уæнтæм гæсгæ дæр, ома тасындзæг кæнынц. Скъоладзаутæн баца-
монын хъæуы хауæнты нысаниуæг, бамбарын сын хъæуы тасын-
дзæджы категори бæлвырд системæ кæй у, уый. Ацы системæйы 
дзырдтæ нысан кæнынц уыцы иу предметы алыхуызон формæтæ. 
Зæгъæм: дон – доны – донæн – донæй – донмæ – доныл – донимæ – до-
нау. Ацы дзырдтæ – номдарты формæтæ се ’ппæт дæр нысан кæнынц 
уыцы иу предмет – дон, фæлæ сын ис аст фæйнæхуызон формæйы 
иууон нымæцы. Уыдонæй уæлдай ма йын ноджыдæр аст формæйы 
ис бирæон нымæцы дæр: дæттæ, дæтты, дæттæн, дæттæй, дæт-
тæм, дæттыл, дæттимæ, дæттау. 
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Уæдæ номдарæн ис иууон  æмæ бирæон нымæцы формæтæ. 
Иууон нымæцы дæр æмæ бирæон нымæцы дæр алы номдарæн 
дæр ис аст дзырды формæйы кæнæ йын ис аст хауæны. Уыцы 
формæтæй пайда кæнæм нæ ныхасы. Зæгъæм: чызг кæсы чины-
джы; чызджы арвыстой дуканимæ; чызгæн балхæдтой ног къаба. 
Ацы хъуыдыйæдты номдар чызгы æндæр формæты куы сæвæрæм 
(зæгъæм: чызджытæ кæсынц чиныджы; чызджытæн балхæдтой 
къабатæ; чызджыты арвыстой дуканимæ) уæд ивд æрцæудзæн 
сæ хъуыды, фыццæгты дзырд цæуы иу чызгыл, дыккаг къорды 
хъуыдыйæдты та – бирæ чызджытыл. 

Хъуыдыйады дзырдты æхсæн ахастытæ раргом кæнынæн, 
хъуыды раст зæгъынæн номдар хъæуы бæлвырд формæйы æвæрын. 
Номдартæ ивынц хауæнтæм гæсгæ. 

Ирон æвзаджы ис аст хауæны.
Хауæнты нысаниуæг аразгæ у номдар иннæ ныхасы хæйттимæ 

куыд баст у, уымæй, йæ синтаксисон ролæй. 
Ирон æвзаджы тасындзæг кæнынц æппæт номдартæ дæр, суанг 

ма æндæр æвзæгтæй æрбайсгæ ахæм дзырдтæ дæр, кæцытæ сæхи 
æвзаджы нæ ивынц. Зæгъæм: номдар палто у уырыссаг æвзагæй 
æрбайсгæ дзырд. 

Уырыссаг æвзаджы палто тасындзæг нæ кæны ирон æвзаджы та 
ивы хауæнтæм æмæ нымæцтæм гæсгæ (палто – палтойы – палтотæн 
– палтомæ – палтотимæ æмæ аф. д.)

Номдартæн ирон æвзаджы ис иу тасындзæджы тип. Алы 
хауæнæн дæр ис йæхи фæрстытæ æмæ хауæны кæрон. Хауæнты 
кæрæттæ иууон æмæ бирæон нымæцæн сты æмхуызон. Æрмæст 
бирæон нымæцы номдары бындурæй хауæны кæроны æхсæн æвæрд 
цæуы бирæон нымæцы суффикс – т. 

Ирон æвзаджы иууон æмæ бирæон нымæцы хауæнты кæрæттæ 
æфтыд цæуынц бындуртæм.

Уый скъоладзаутæ æнцонæй бамбардзысты тасындзæджы 
таблицæйы руаджы. Ахуыргæнæг хъуамæ раздæр бацæттæ кæна 
таблицæтæ. Иу таблицæйы ныффыссын хъæудзæн хауæнты нæмттæ 
æххæстæй, сæ фæрстытæ æмæ кæрæттæ иууон æмæ бирæон 
нымæцты. Ацы таблицæ æдзухдæр скъоладзауты цæстыты раз куы 
уа, уæд сын æххуыс уыдзæн хауæнты нæмттæ æмæ фæрстытæ зæрдыл 
бадарынæн.



117

Номдарты тасындзæджы таблицæ
Хауæнты нæмттæ Хауæнты фæрстытæ

Номон Чи? Цы?
Гуырынон Кæй? Цæй?
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн?
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? Кæцæй?
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? Кæдæм?
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл?
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ?
Хуызæнон Кæйау? Цæйау?

Таблицæимæ кусгæйæ, зæгъын хъæуы, цавæр фæрстытæ лæвæрд 
цæуынц хицæн номдартæм (адæймæгтæ, иннæ цæрæгойтæ æмæ 
предметтæм).

Таблицæ равзаргæйæ, скъоладзауты æргом аздахын хъæуы, иу-
уон нымæцы номдарты хауæнты кæрæттæ бынтон алыхуызон кæй 
сты, уымæ.

Бафиппайын хъæуы бирæон нымæцы арæзты спецификæ. Ном-
дарты тасындзæджы иууон нымæц æнцон у зæрдыл бадарынæн. 
Хауæнты кæрæттæ раст куы бахъуыды кæной, уæд æнцонæй аив-
дзысты алы номдар дæр иууон нымæцы. Фæлæ бирæон нымæцы 
алыхатт номдарты бындуртæ æнæивгæйæ нæ баззайынц. Бынду-
ры ивддзинæдтæ та æнгом баст сты растфыссынадимæ. Цæмæй 
скъоладзаутæ сахуыр уой номдары хауæнты формæтæй раст пай-
да кæнын, уый тыххæй хъæуы аразын алыхуызы фæлтæрæнтæ, 
сфæлдыстадон куысты хуызтæ. Ирон æвзаджы номдартæ арæх 
сæвзæрынц æндæр ныхасы хæйттæ номдартæм кæй рахизынц, уый 
руаджы.

Программæ домы, цæмæй номдарты дзырдарæзт амынд цæуа 
фæсæфтуантæ -ад; -дон; -дзинад; -стон æмæ разæфтуан -æм-ы 
руаджы. Зæгъæм: æмкусæг, æмбæстаг, ахуырад, лæгдзинад, сæкæр-
дон. 

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной, номдартæ ирон æвзаджы тынг 
арæх кæй сæвзæрынц бындуртæ кæрæдзимæ æфтауыны руаджы 
дæр, ома вазыгджын дзырдтæй. Уыдон рæзынц номдартæ, кæнæ 
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æндæр ныхасы хай номдармæ æфтаугæйæ. Зæгъæм: арм + къух – 
æрмкъух; цалх + дур – цæлхдур; хъæбæр + хор – хъæбæрхор; къах + 
фæндаг – къахвæндаг. 

Арæх æмбæлынц не ’взаджы номдартæ – цыбыргонд вазыг-
джын дзырдтæ дæр. Зæгъæм: ЦИА – Цæгат Ирыстон-Алани; РАФ – 
райдайæн ахуырады факультет; Райком – районы комитет; ЦИППИ 
– Цæгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт æмæ æнд.

Ахуыргæнæгæн, ацы темæ амонгæйæ, ис уæрæх фадæттæ скъо-
ладзауты дзырдуатимæ кусыныл ахуыр кæнынæн, стæй алыхуы-
зон сфæлдыстадон куыстытæн. Скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой, 
разæфтуантæ, фæсæфтуантæ æмæ бындуртæ кæрæдзимæ æфтауыны 
руаджы цы ног номдартæ æвзæры, уыдоны фæрцы разынынц йæ 
стилистикон фæрæзтæ. Уымæн æххуыс у, номдартæ æндæр ны-
хасы хайы ролы кæй вæййынц, уый дæр. Номдарты дзырдарæзт 
ахуыргæнгæйæ, скъоладзауты хъус дарын хъæуы номдарты раст-
фыссынады фæрстытæм. Номдар ахуыргæнгæйæ, хорз фадат ис мор-
фологи синтаксисы бындурыл амонынæн. Номдар хъæздыг ныхасы 
хай у. Уæрæх сты йæ стилистикон авналæнтæ, уымæн æмæ йын ис 
хъæздыг синонимтæ, антонимтæ, омонимты системæ. 

Номдарты æхсæн ис тынг бирæ дзырдтæ, кæцытæн алы 
уавæрты, алы контекстты сæ нысаниуджытæ вæййынц алыхуызон, 
ома вæййынц бирæнысаниуæгджын. Уый ахъаз у скъоладзауты ны-
хасы рæзт, ныхасы культурæйыл кусынæн; сæ дзырдуатон сконд сын 
рæзынæн æмæ хъæздыг кæнынæн; се сфæлдыстадон гæнæнтæ сын 
уæрæхдæр кæнынæн. 

Номдарыл куыст аразын хъæуы афтæ, цæмæй сывæллæттæ 
алы дзырдæн дæр раст бамбарой йæ мидис, зоной йын йæ хицæн 
нысаниуæгтæй пайда кæнын. Уый тыххæй та алыхатт дæр дзырд 
– номдар амонын хъæуы контексты мидæг, уымæн æмæ дзырды 
нысаниуæг раргом вæййы æрмæст хъуыдыйады кæнæ дзырдбасты. 
Хъуыдыйæдтæ æмæ дзырдбæстытæ исын хъæуы аив литературæ, 
публицистикæ, адæмон сфæлдыстад, наукон-популярон литературæ 
æмæ æндæр рæттæй. 

Номдары нысаниуæг, йæ грамматикон категоритæ, йæ дзырд-
арæзт зæрдыл бадарынæн æххуыс у грамматикон æвзæрст, дзырд-
уатимæ куыст, алыхуызон фæлтæрæнтæ, сфæлдыстадон куыстытæ, 
алыхуызон таблицæтæ.
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Лексикон ахастдзинæдтæ нымайыны хъуыддаджы номда-
рæн ис стыр ахадындзинад, уымæн æмæ ацы ныхасы хайы иугонд 
цæуынц стыр дзырдты къордтæ, кæцытæ нысан кæнынц алыхуы-
зон предметтæ: бæлвырд дзаумæттæ, удгоймæгтæ, алыхуызон 
æцæгдзинад æвдисæг æмбарынæдтæ, фæзындтытæ, хъæд, уавæр, 
миниуджытæ, архæйдтытæ. Адон иууылдæр ахъаз сты дзырдуатон 
куыст кæнынæн. Номдары грамматикон æууæлтæ æмбарынгæнгæйæ, 
куыст хъуамæ цæуа лексикон æмбарынæдтыл дæр, алыхуызон куыс-
ты хуызтæй пайдагæнгæйæ, сæйрагдæр – лексикон грамматикон 
фæлтæрæнтæй. 

Куыст афтæ арæзт куы цæуа, уæд, иуæй ног æрмæг дæр куыд 
æмбæлы, афтæ амынд æрцæудзæн, иннæмæй æппынæдзух дæр хъæу-
гæ куыст цæудзæн скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл бæл-
вырд системæмæ гæсгæ, уымæн та уæвæн ис уæд, æмæ хæслæвæрд-
тæ аразгæйæ, алыхуызон фæлтæрæнтæ, тексттæ æвзаргæйæ, æрмæст 
грамматикон нысантæ æвæрд куы нæ цæуой, фæлæ лексикон хæстæ 
дæр, стæй лексикон хæслæвæрдтæ уыцы иухуызон куынæ уой, фæлæ 
алыхуызон: сбæрæг кæнын дзырды нысаниуæг; йæ хъуыдымæ гæсгæ 
йын хæстæг кæнæ ныхмæвæрд дзырд æрхъуыды кæнын; йæ ахæсгæ 
нысаниуджытæ йын сбæрæг кæнын; цавæр тематикон къордмæ хауы, 
уый раиртасын. 

Номдар ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ базонгæ вæййынц йæ 
нысаниуæг æмæ йæ грамматикон æууæлтимæ, сæрмагонд æмæ 
иумæйаг номдартимæ; йæ ивынадимæ хауæнтæм æмæ цæсгæмттæм 
гæсгæ; номдары дзырдарæзтимæ.

Зындгонд у, грамматикæйы предметон æмбарынад æрмæст 
предметтæ – дзаумæттæ (стъол, хæдзар, бандон) æмæ удгой-
мæгтæ (адæймаг, бирæгъ, зæрватыкк) нæ нысан кæнынц, фæлæ 
ма æрдзы фæзындтæ (къæвда, дымгæ, мит); алыхуызон æууæлтæ 
(рæсугъддзинад, хорздзинад, æвзонгад). 

Номдары нысаниуæг сбæрæг кæныны тыххæй сæххæст кæнæн 
ис ахæм фæлтæрæн. 

Бакæсын текст. Бæрæггонд номдартæн абарын сæ грамматикон 
æмæ лексикон нысаниуджытæ.

Алы райсом дæр -иу цæхæрадоны хъæдын стъолыл мах æркод-
там дзулы муртæ æмæ хоры нæмгуытæ. Уырдæм  иу æртахтыс-
ты алыхуызон мæргътæ æмæ-иу уыгътой нæмгуытæ. Куы-иу сæ 
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ауыгътой, уæддæр ма-иу сæ къупп-къупп иуцасдæр цыдис æмæ аф-
тæ зындис, цыма стъол дæсгай дзæбугтæ хойынц.

Мæргътæ кæрæдзиимæ хыл кодтой, цъыбар-цъыбур кодтой. 
Цъиуты къупп-къупп æмæ цъыбар-цъыбур куы баиу вæййынц, уæд 
зарæгау фæхъуысы.

Дзырдты лексикон – грамматикон нысаниуæгтыл дзургæйæ, 
скъоладзауты хъус æрдарын хъæуы миногонтæ æмæ мивдисджытæ 
номдартæм куыд рахизынц,уымæ.

Цæмæй скъоладзаутæ æнцонæй хицæн кæной номдартæ æмæ 
миногонтæ иуæрдыгæй æмæ номдартæ æмæ мивдисджытæ – ин-
нæрдыгæй, стæй ацы къорды номдартæй цæмæй сæ дзырдуат фæ-
хъæздыгдæр уа, уый тыххæй сæххæст кæнæн ис ахæм фæлтæрæнтæ:

1. Зæгъын, лæвæрд дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæм хауынц. 
Сбæрæг сын кæнын сæ лексикон æмæ грамматикон нысаниуджытæ.

Тыхджын – тых, æвзонг – æвзонгад, бæрзонд – бæрзæнд, ног – 
ногдзинад, хорз – хорздзинад.

2. Дзырдтæ цæуын, хъусын, аразын, кадджын, донджын, хохаг 
-æн ссарын сæ ныхмæвæрд номдартæ, сбæрæг сын кæнын сæ грамма-
тикон æмæ лексикон нысаниуджытæ.

3. Сбæрæг кæнын номдарты нымæц. Зæгъын, номдартæй иуны-
саниуæгджын кæцытæ сты, бирæнысаниуæгджын – та?

Райгуырæн бæстæ, тых, фæндаг, кулдуар, хуылфыдзаумæттæ, 
рæстæг, стъалы, сыгъзæрин, фæсивæд, рухс, ныхас, уидаг.

4. Номдартимæ саразын хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ ахæсгæ 
нысаниуæгты.

Фæлладуадзæн хæдзар – чиныджы хæдзар; царды фæндаг – 
уæларвмæ фæндаг; хуры рухс – уæлахизы рухс.

5. Бацамонын ныхмæвæрд дзырдтæ, сбæрæг сын кæнын сæ ны-
саниуджытæ; семæ саразын дзырдбæстытæ.

Растдзинад – гæдыдзинад, амонд – æнамонд, ахуыргонд – æна-
хуыргонд, сæрд – зымæг, хæст – сабырдзинад.

Ахæм фæлтæрæнтæ скъоладзаутæн æххуыс сты дзырды лек-
сикон нысаниуæг бамбарынæн, æмæ уæд йæ растфыссынад бамба-
рын æнцондæр вæййы. Номдарты тасындзæг ахуыргæнгæйæ, кусын 
хъæуы лексикон æмбарынæдтæ ныффидар кæныныл.

Ахадгæ сты ахæм куысты хуызтæ: 
1. Сбæрæг кæнын номдарты хауæнтæ; абарын фыццаг æмæ дык-
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каг къорды дзырдты грамматикон æмæ лексикон нысаниуджытæ;
а) зæхх, æмзæххон, зæхбарæн, зæхкусæг, зæххæнкъуыст.
æ) зæхх, зæххы, зæххæн, зæхмæ, зæххæй, зæххимæ, зæххау.
2. Сбæрæг кæнын лæвæрд дзырдты нысаниуджытæ, семæ æр-

хъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ, алы хауæнты сæ æвæргæйæ.
а) хæдзар, агъуыст, цæрæнуат;
æ) куыст, фæллой, хъуыддаг;
б) хох, обау, къæдзæх.
3. Ссарут синонимтæ дзырдтæн: дымгæ, хабар, хъæлдзæгдзи-

над.
4. Лæвæрд дзырдтæн ссарын антонимтæ: 
Циндзинад, сыгъдæгдзинад, æхсæв, сæрд, райдайæн, хъызт. 
Сбæрæг сын кæнын сæ лексикон нысаниуджытæ.
Номдарты дзырдарæзт ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ базонынц, 

номдартæ арæзт кæй æрцæуынц алы ныхасы хæйттæй фæсæфтуан-
тæ, разæфтуантæ æмæ дзырды бындуртæ кæрæдзимæ æфтауыны 
фæрцы.

Дзырдарæзтыл кусгæйæ скъоладзаутæ базонынц морфемæтæ  
ахадгæ кæй сты, кæй сын вæййы алыхуызон нысаниуджытæ, дзырды 
лексикон нысаниуæг уыдонæй аразгæ кæй у, уый.

Зæгъæм, номдартæй ныхас, цыд, фæд, амонæг разæфтуаны руа-
джы арæзт æрцæуы ног номдартæ: разныхас, размæцыд, развæд, 
разамонæг æмæ æнд.

Фæсæфтуан аг-ы – руаджы дзырдтæ сых, хъæу, хох-æй арæзт 
æрцæуы ног номдартæ: сыхаг, хъæуккаг, хохаг. Вазыгджын дзырдтæ 
– номдартæ фылдæр арæзт вæййынц дыгай компоненттæй, зæгъæм: 
бæрæгбон, кусæндзаума, къахвæндаг, фæллойгæнæг, ахуыргæнæг.

 
Номдарты дзырдарæзтыл кусгæйæ уæлæмхасæн куысты хуыз-

тæй раттæн ис ахæмтæ:
1. Бацамонын номдарты разæфтуантæ æмæ фæсæфтуанты ныса-

ниуджытæ. 
Алы къорды дæр абарын фыццаг æмæ дыккаг дзырдты ныса-

ниуджытæ. Цæмæн аивтой?
2. Номдарты бацамонын фæсæфтуантæ.
Тæхæг, амайæг, дзулфыцæг, æфсæддон, кæсагахсæг, уæйгæнæг, 

колхозон.
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3. Сбæрæг кæнын, куыд арæзт æрцыдысты дзырдтæ, бамбарын 
сын кæнын сæ нысаниуджытæ.

а) Æрмкъухтæ, кусæндзаума, къухдарæн, стъолæмбæрзæн, хъуыр-
бæттæн, чиныгкæсæг, номæвæрæг.
æ) Сусу-бусу, чыр-чыр, къæр-къæр, цъыр-цъыраг, фысвос, хи-
вæнд, къахдзæф.

Номдар ахуыргæнгæйæ ахадгæ сты ахæм фæлтæрæнты 
хуызтæ:

I. Дзырдты къордтæ сæ хъуыдымæ гæсгæ баххæст кæнын 
æндæр дзырдтæй:

1. Дон, хæхтæ, бæлæстæ, ………...- нæ алыварс æмбæлæг пред-
меттæ; 
2. Гæды, род, ………………………………..........- цæрæгойтæ; 
3. Хæст, тох, …………..……………- æхсæнады фæзындтæ;
4. Арс, бирæгъ, ……...……………………………...... - сырдтæ;
5. Малусæг, уарди, ...……………………….......- дидинджытæ.
II. Ныффыссын, нæ алыварс цы предметтæ æмæ фæзынд-

тæ æмбæлы, уыдоны нæмттæ, ахæм къордтæ сæ кæнгæйæ:
а) предметтæ:
æ) цæрæгойтæ:
б) æрдзы фæзындтæ:
в) бæлæстæ:
д) дæсныйæдтæ æвдисæг дзырдтæ:
III. Номдартæ адих кæнын ахæм тематикон къордтыл, цæ-

мæй адæймæгты æвдисой сæ:
а) архайдмæ гæсгæ:
æ) цæрæнбынатмæ гæсгæ:
б) адæмыхаттмæ гæсгæ.
Ленкгæнæг, уырыссаг, хъæуккаг, ахуыргæнæг, хъæбысæйхæцæг, 

авгæвæрæг, ирон, шофыр, горæтаг.
Сæрмагонд æмæ иумæйаг номдартæ кæрæдзийæ иртасыны 

тыххæй бакæнæн ис ахæм куысты хуызтæ:
1. Æркæсын лæвæрд номдартæм. Сæрмагонд нæмттæ фыццаг 

цæджындзы ныффыссын, иннæтæ та – дыккаг цæджындзы.
Лæг, Санкт – Петербург, дон, хъæу, Дзау, Ногир, чиныг, 

«Ирон фæндыр», радзырд, Терк, роман, «Мах дуг», журнал, лæппу, 



123

«Фидиуæг», газет, «Рæстдзинад», «Ныстуан», æмдзæвгæ, Цхинвал, 
уынг, Дзæуджыхъæу, горæт, Хæтæлдон, хæдзар, Хетæгкаты Къоста.

Хъус æрдарын сæрмагонд дзырдты растфыссынадмæ.
2. Фæйнæгыл фыст цæуынц хъæуыдыйæдтæ. Рафыссын сæ тет-

рæдтæм. Бамбарын кæнын сæрмагонд нæмтты растфыссынад æмæ 
сæ лексикон нысаниуджытæ.

а) Терк гуыры 3500 метры бæрзæндæй, Зилгæ хохы цъититы 
бынæй.
æ) Уыцы хох ис Цæгат Ирыстоны æмæ Гуырдзыстоны арæ-
ныл.
б) Сæнайы хъæуы сæрмæ Терк смидæг вæййы Дайраны талынг 
комы.
в) Дзæуджыхъæуы горæты раз Терк рахизы Ирыстоны лæгъз 
быдырмæ.
г) Кæрдзынæй Елхоты ’хсæн Терк йæхицæн фæндаг алæгæрста 
Елхоты рæгъты.
д) Хъызлары горæты æдде Терк фæкъабæзтæ вæййы æмæ кæ-
лы Хъаспийы денджызмæ. 
е) Зилгæ хохæй Хъаспийы денджызы онг Терчы дæргъ у 600 ки-
лометры.
3. Фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ æмæ сæ ныффыссын. 

Бахахх кæнын сæрмагонд дзырдты бын, бамбарын сын кæнын сæ 
растфыссынад æмæ сæ лексикон нысаниуджытæ.

а) Куыд сты дæ ном æмæ дæ мыггаг?
æ) Цавæр горæты (хъæуы) цæрыс?
б) Кæцы уынджы цæрыс?
в) Хæстæгдæр уæм цавæр хъæутæ, горæттæ ис?
г) Нæ республикæйы цавæр горæттæ ис? Ранымай сæ.
д) Нæ республикæйы хъæутæй цавæртæ зоныс? Ранымай сæ.
е) Цавæр дæтты нæмттæ зоныс?
æ) Куыд хуыйнынц дæ ныййарджытæ?
к) Ранымай дæ хæстæджыты мыггæгтæ æмæ нæмттæ.
л) Чи сты дæ хуыздæр æмбæлттæ? Ранымай сæ.
4. Фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ æмæ сæ ныффыссын. 

Сæрмагонд дзырдты бын бахахх кæнын. Бамбарын кæнын сæ раст-
фыссынад æмæ лексикон нысаниуджытæ.

а) Ирон фысджытæй дæ зæрдæмæ тынгдæр чи цæуы?
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æ) Æрæджы цавæр уацмыс бакастæ? Ранымай йын йæ сæйраг 
архайджыты нæмттæ.
б) Фæстаг хатт цавæр æмдзæвгæ сахуыр кодтай?
в) Цавæр зарæг фылдæр уарзыс?
г) Ранымай ирон зарæггæнджыты мыггæгтæ æмæ нæмттæ.
д) Цавæр газет фæкæсыс арæх? Цавæр журнал кæсын уарзыс?
е) Ранымай ирон театры актерты мыггæгтæ, нæмттæ.
ж) Ныффыссын цыбыр радзырд. Пайда кæнын сæрмагонд нæмт-
тæй. Радзырдæн æрхъуыды кæнын сæргонд.
Скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусынæн, сæ хъуыдыкæнынад 

рæзынæн, номдарты грамматикон æууæлтæ бæстондæр, арфдæр бам-
барын кæнынæн ахъаз сты алыхуызон фæлтæрæнтæ.

1. Бакæсын радзырд, ссарын дзы номдартæ æмæ бацамонын, 
кæцы хауæнты æмæ нымæцты сты, уый.

Дыккаг бон райсомæй Харитъон сæрвæтмæ аскъæрдта хъом-
ты рæгъау. Фæлæ Гетæ йемæ нæ уыдис. Уый, йæ рифтаг йе ккой, 
афтæмæй æнцадгай фæцæйцыдис арф комы доны былтыл хæрдмæ, 
лæгæты ’рдæм. Лæгæтмæ куыд хæстæгдæр кодта, афтæ йæ 
зæрдæйы гуыпп-гуыпп цыдис тынгдæр, йæ хид хъардта хæдонæй. 
Куы-иу бафæллад, уæд-иу æрлæууыдис æмæ иу йæ рифтаг дурыл 
æрæвæрдта (Бесаты Тазе).

2. Номдартæй саразын бирæон нымæц, афтæмæй сæ рафыссын. 
Бахахх кæнын, ивд цы хъæлæсонтæ цæуой, уыдоны бын.

кард    карк
бæлас    цад
æхсæр    дæнцæг
мад   хох
салдат   хæринаг
3. Номдартæ сæвæрын иууон нымæцы, афтæмæй сæ ныффыс-

сын.
Гæххæттытæ, фыстытæ, куыстытæ, цæстытæ, хъæзтытæ, 

кæрдотæ, бæлæстæ.
4. Номдартæ баххæст кæнын цухгонд æмхъæлæсонтæй æмæ сæ 

ныффыссын.
рæс…дзинад  бас…дзинад
æвзон…дзинад,   тыхс…дзинад
талын…дзинад  амын…дзинад
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5. Бакæсын æмдзæвгæ. Рафыссын номдартæ, сбæрæг сын кæнын 
сæ хауæнтæ.

Цард æмæ мæлæт
Æрдз йæ диссаг къухтæй конд куырдадзы
Цардимæ ысныв кæны мæлæт дæр:
А зæххыл дыргъ бæлæстæ куы садзы,
С ’акалынæн ратты уæд фæрæт дæр.

     Цырыхаты Михал 
6. Сæххæст кæнын грамматикон хъазт «Чи фылдæр?» Æрхъуыды 

кæнын сæ кæрæтты æмхъæлæсонтæ м, к, р, т, д кæмæн уа, ахæм ном-
дартæ æмæ сæ ныффыссын бирæон нымæцы. 

Хъус æрдарын сæ растфыссынадмæ. Бамбарын сын кæнын сæ 
лексикон нысаниуджытæ.

7. Сæххæст кæнын грамматикон хъазт «Чи тагъддæр?» Ацы 
дзырдтæй саразын æндæр дзырдтæ, дамгъæтæн сæ бынæттæ ивгæйæ.

Æнгуыр   номыр
Хибар   дуцын
Тæдзæн   бырæн
Гæрах   къоппа
Сæрфын   цæрæг
Ног дзырдтæ: бархи, хæраг, мырон, дзæнæт, акъопп, рæбын, 

цудын, фæрсын, гуырæн, цæгæр.
8. Лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ 

ныффыссын.
Карк, гогыз, бабыз, уасæг, булæмæргъ, цæргæс, зæрватыкк, сау-

цъиу.
9. Цухгонд бынæттæ баххæст кæнын хъæугæ дзырдтæй æмæ 

ныффыссын æмбисæндтæ.
1. ………….. – бæстæйы айдæн,
2. …………. – зæрдæ зоны,
3. ……….…. – хивæнд вæййы
4. ………..… – йæхицæй феппæлы
5. ………..… – бæхыл бады
Дзырдтæ спайда кæнынæн: адæм, æдылы, æвзæр, сывæллон, 

дзырд.
Зæгъын, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц лæвæрд дзырдтæ, 

бахахх сын кæнын сæ быны.
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10. Лæвæрд фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ. Бахахх 
кæнын, вазыгджын дзырдты дыккаг уидаджы райдианы цы æмхъæ-
лæсон аивта, уый бын. 

1. Цæмæй фасынц сæр?
2. Чи кæсы фосмæ?
3. Чи цæгъды фæндырæй?
4. Рæвдауæндæтты сывæллæтты чи хъомыл кæны ?
5. Чи хæссы адæмæн газеттæ, журналтæ æмæ писмотæ?  
6. Ахуыргæнæг кæй ахуыр кæны?
11. Ныфыссын номдартæ, бирæон нымæцы сæ æвæргæйæ. Бын-

дурон хъæлæсон æ-йæ кæм ивы, уыдон ныффыссын 1-аг цæджын-
дзы, кæм нæ ивы, уыдон та – 2-аг цæджындзы. Бамбарын кæнын 
номдарты бирæон нымæцы суффикс т-йы растфыссынад.

Ном, сом, рон, рувас, лæвар, сæр, æмбал, хай, мæй, нау, обау, ар-
гъау, музей, цæрæгой, уисой, фæндон, къам, царм, æмгар, быдыр.

12. Бакæсын скъуыддзаг. Рафыссын бæрæггонд дзырдтæ. Баца-
монын, кæцы хауæнты æвæрд сты, уый.

Иу хъуынтъыз асæст райсом Мураты йæ мад раджы сыстын 
кодта. Йæ дарæс скодта, йæхи ахсадта æмæ сæрвæтмæ раздæхта 
йæ дыууæ сæгъы сæ чысыл сæныччытимæ.

– Фæлæуу, Мурат, Æхсар дæр демæ аскъæра йæ сæгътæ – ра-
дзырдта йæ фæстæ Æхсары мад Евæ. Муратæн æхсызгон нæ уы-
дис Евæйы ныхас.

– Хорз, раскъæрæд, æнæбары бакодта Мурат æмæ сындæггай 
араст йæ сæгъты фæдыл. Уалынмæ йæ Æхсар дæр æрбаййæфта. Сæ 
сæгъты иумæ хъæды ’рдæм куы сыздæхтой, уæд Æхсар сæ фæдыл 
кæсгæйæ баззад:

– Нæ бур сæныччытæ куыд æмхуызон сты, Мурат? Цыма 
фазæттæ сты, нæ?

– Ма мын æрдау кæнай мæ сæныккыл? – хъазгæйæ загъта Му-
рат.

Сæййæфтой сæ иннæ фыййæуттæ дæр. Хъæлæй хъазын сын 
ацайдагъ. Æхсар йæ сæныччытæй иуы нал ардта. Базыдтой иу-
уылдæр, бирæгъ Æхсары сæныкк кæй ахаста, уый.

Наниты Асиат
13. Дыууæ цæджындзы лæвæрд дзырдтæ, куыд æмбæлы, афтæ 

кæрæдзимæ бафтауын, цæмæй сæ рауайа вазыгджын дзырдтæ. 
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Хъус æрдарын, вазыгджын дзырдты дыккаг уидаджы райдианы цы 
ивддзинæдтæ æрцæуы, уымæ.

Арт   кæрон
Фæндаг   фыссынад
Фæндыр   амонæг
Дон   цæгъдæг
Цъиу   хъæлдзæг
Зæрдæ   сур
Тæлмац   калм
Зонд   цæст
Кæсаг   кæнын
Сау   цæст
Раст   лас
Ног дзырдтæ: ардзæст, фæндагамонæг, фæндырдзæгъдæг, дон-

галм, цъиусур, зæрдæхъæлдзæг, тæлмацгæнæг, зондамонæг, кæсаг-
лас, сауцæст, растфыссынад.

Урочы пълан – конспект
Урочы нысантæ: бацамонын номдарты нымæц; скъоладзауты 

дзырдуат хъæздыг кæныныл бакусын, карточкæтæй пайдагæнгæйæ; 
хъомыладон куыст бакæнын.

Дзырдуат: зайæгойтæ, пайда, раивылынц.
Урочы фæлгонц: чиныг, карточкæтæ, хуызджын нывтæ.
Урочы цыд
1. Бацæттæгæнæн рæстæг. 
Ахуыргæнæг цымыдисæй дзуры скъоладзаутæн:
Сывæллæттæ, æрбайхъусут-ма! Махмæ абон уазæгуаты æрба-

цыдис рувас. Уый уæм лæмбынæг хъусдзæнис, аргъ скæндзæн уæ 
дзуæппытæн, æмæ раст чи дзура, уыдонæн æз урочы кæрон сæвæр-
дзынæн бæрæггæнæнтæ. Уæртæ уынут, уæлиауæй нæм куыд кæсы? 
(Ахуыргæнæг рагацау хъуамæ æрбахæсса рувасы ныв, кæнæ хъазæн 
æмæ йæ æрцауындза фæйнæджы сæрмæ).

– Зæгъæм-ма рувасæн, фæстагмæ цавæр æрмæг рацыдыстæм?
– Номдар.
– Цы у номдар?
– Предметты нæмттæ цы дзырдтæ æвдисынц, уыдон хуыйнынц 

номдартæ.
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– Дæнцæгтæ ма æрхæссæм.
– Стъол, дон, бандон, фæйнæг, чиныг, тетрад, бæлас, хæдзар…
– Предмет та цы у?
– Адæм, мæргътæ, сырдтæ, фос, зайæгойтæ, дзаумæттæ, æр-

дзы фæзындтæ сты предметтæ.
– Фарст чи? цавæр номдартæ домынц?
– Адæймаджы ном æвдисæг номдартæ: мад, фыд, ахуыргæнæг, 

нана, чызг, сывæллон, лæппу.
Фарст цы? цавæр номдартæм дæттæм?
– Иннæ предметтæ æвдисæг номдартæм дæттæм фарст цы? бæх, 

хъаз, бабыз, хæдон, хæлаф, рувас.
Сывæллæттæ хъуыды кæнынц дзырдтæ æмæ сæ дыууæ къордæй 

фыссынц сæ тетрæдты:
– Цæргæс, дур, хур, чызг, дохтыр, ахуыргæнæг, аразæг, чиныг, 

дон.

II. Ног темæ бацамонын.
– Алы номдаримæ дæр æрхъуыды кæнын хъуыдыйад æмæ йæ 

ныффыссын.
Скъоладзаутæ сæхæдæг кусынц сæ тетрæдты. Иу цалдæрæй 

бакæсæнт сæ хъуыдыйæдтæ
– Номдартæ хорз зонут. Фæлæ ма сын ис нымæцтæ, æмæ сæ мах 

абон базондзыстæм.
Чиныг дæр нын баххуыс уыдзæн. Байгом ма кæнут уæ чингуытæ. 

Цы уынæм ам мах?
1. Нывмæ гæсгæ куыст.
Фыццаг нывы тæрхъус бады, ам æвдыст цæуы иу предмет. Уа-

зæгуаты йæм æрбацыдысты æндæр тæрхъустæ. Ацы нывы та цал 
предметы æвдыст цæуы?

– Бирæ.
Уæдæ цал нымæцы ис номдарæн?
– Номдарæн ис дыууæ нымæцы: иууон æмæ бирæон.
2. Фæйнæгыл дыууæ цæджындзæй фыстæй лæвæрд цæуы 

номдартæ: иуæрдыгæй – иууон нымæцы; иннæрдыгæй – бирæон ны-
мæцы.

лæг   лæгтæ
чызг   чызджытæ
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бæлас   бæлæстæ
хъæу   хъæутæ
Фæрстытæ скъоладзаутæм.
– Цалгай предметтыл цæуы дзырд фыццаг къорды?
– Иугай.
– Дыккаг къорды та?
– Бирæ.
– Уæдæ цал нымæцы ис номдарæн?
Скъоладзаутæ дзуапп дæттынц.
3. Æххæстгонд цæуы фæлтæрæн чиныгæй.
Хæслæвæрдтæ: 1. Бакæсын хъуыдыйæдтæ.

2. Ссарын номдартæ?
3. Зæгъын, кæцы номдартæ нысан кæнынц иу-
гай предметтæ æмæ бирæ предметтæ.

Цæргæс тæхы бæрзæндты. Кæрчытæ æмбæхсынц цæргæсæй. 
Сауцъиу абадтис бæласыл. Сауцъиутæ хъæууон хæдзарадæн хæс-
сынц бирæ пайда. Дон хъæуы цæрæгойты дæр æмæ зайæгойты дæр. 
Дæттæ сæрд раивылынц.

Дзырдтæ карк, сауцъиу, дон æвдисынц иугай предметтæ; кæр-
чытæ, сауцъиутæ, дæттæ æвдисынц бирæ предметтæ.

Хатдзæгтæ скæнæм.
Номдартæн ис дыууæ нымæцы: иууон æмæ бирæон. Иууон 

нымæцы номдартæ фæнысан кæнынц æрмæст иугай предметтæ: чи-
ныг, бæлон, карк. 

Бирæон нымæцы та номдартæ фæнысан кæнынц дыууæ кæнæ 
фылдæр предметы: чингуытæ, бæлæттæ, кæрчытæ.

4. Хæслæвæрд:
Ныффыссын фæйнæ аст номдары иууон нымæцы, сæ ныхмæ 

та сын ныффыссын сæ бирæон нымæц. Цалынмæ ахуырдзаутæ 
хæслæвæрд æххæст кæной, уæдмæ цалдæр скъоладзауы та кусынц 
карточкæтимæ.

5. Равзарын номдар «зæрватыкк». Цал мыры æмæ дамгъæйы 
дзы ис? Сæвæрын ыл цавд.

6. Сбæрæг кæнын ацы дзырдтæн сæ хæйттæ: бакусын, фæзарын, 
æмгардзинад.

7. Тетрæдты ныффыссын, чи? æмæ цы?-йæн дзуапп чи дæтты, 
ахæм номдартæ фæйнæ фондзы.
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8. Ныффыссын м æмæ н-йæ цы номдартæ райдайынц, ахæмтæ 
дыууæ рæнхъæй, фыццаг рæнхъ м-имæ, дыккаг рæнхъ н-имæ. Ном-
дартæм раттын фæрстытæ. 

Ахуыргæнæг ацы куыстытæ сæххæст кæнынæн дæтты бæлвырд 
рæстæг. 

Хатдзæгтæ скæнын:
– Цы у номдар?
– Цавæр фæрстытæ домы?
– Цал нымæцы ис номдарæн?
– Цавæр номдартæ нысан кæнынц иугай предметтæ æмæ бирæ 
предметтæ?
Хæдзармæ куыст.
Сæххæст кæнын фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнын радзырд ныв-

мæ гæсгæ. Нывы цы сывæллæттæ ис, уыдонæн раттын нæмттæ, 
номдартæм æвæрын фæрстытæ.

Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Рувасимæ бауынаффæ кодтам, æмæ хорз дзуæппытæ чи лæвæрд-

та, уыдонæн æвæрын иттæг хорз бæрæггæнæнтæ.

Миногон ахуыр кæныны методикæ
Скъоладзауты дзырдуат æууæлæвдисæг дзырдтæй хъæздыг 

кæнынæн миногон ахуыр хъæуы æрмæст куыд грамматикон катего-
ри нæ, фæлæ куыд баст ныхасы лексикон – семантикон иуæг, цæмæй 
бæрæггонд цæуой миногонты функцитæ алыхуызон текстты.

Уый фæпайда уыдзæн:
1) миногонты нысаниуæг хуыздæр, арфдæр бамбарынæн, куыд 
грамматикон, афтæ лексикон фарсы ’рдыгæй дæр.
2) миногонтæ, куыд ныхасы лексикон – грамматикон къорд 
бæрзонд æмвæзадыл ахуыр кæнынæн.
Миногон ахуыр кæнын хъæуы бæлвырд фæлтæрæнтæ æмæ 

куысты хуызты бындурыл, уыдон фæахъаз уыдзысты хъæугæ зонын-
дзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ райсынмæ.

Уыцы фæлтæрæнтæ æвзарæн ис ахæм æууæлтæм гæсгæ:
– æрмæгæй пайда кæныны мадзæлттæ;
– куыст аразыны формæ;
– текстыл куыстимæ баст зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ;
– ныхасы иуæгтимæ куыст.
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Миногон ахуыр кæныны системæ райдайæн кълæсты
Миногон бæлвырд системæмæ гæсгæ ахуыр кæнын нысан 

кæны æрмæг æнцондæрæй зындæрмæ хизгæйæ ахуыр кæнын, куыд 
лексикæйы, афтæ грамматикæйы фарсы ’рдыгæй дæр.

Ахуыргæнæджы хæс у скъоладзаутæн бацамонын миногонты 
æппæт грамматикон æууæлтæ дæр; сæ дзырдуат сын миногонтæй 
хъæздыг кæнын; миногонты алыхуызон нысаниуджытæ сын бацамо-
нын.

Миногонтимæ ахуырдзаутæ базонгæ вæййынц 2-аг къласы, ба-
зонынц термин миногон.

Ацы къласы скъоладзаутæ сæ хъус дарынц миногонты лекси-
кон нысаниуджытæм; иртасынц сæ фæрстытæ цавæр? цыхуызæн?-ы 
фæрцы.

3-аг къласы скъоладзаутæ базонгæ вæййынц миногонты ныса-
ниуæгимæ, сæ фæрстытимæ; базонынц миногонтæ се ’ууæлтæм гæс-
гæ къордтыл дих кæнын.

4-æм къласы базонгæ вæййынц миногонты тасындзæгимæ; 
базонынц хъуыдымæ гæсгæ хæстæг, стæй ныхмæ чи лæууы, ахæм 
миногонтæ æвзарын.

Уыцы иу рæстæг ирон æвзаджы урокты скъоладзауты ныхасмæ 
хаст хъуамæ цæуа ног миногонтæ, стæй раздæр кæй базыдтой, уыдо-
ны нысаниуæг фæбæлвырддæр кæной.

Архайын хъæуы ууыл, цæмæй скъоладзаутæ миногонтæй пайда 
кæной баст ныхасы.

Миногон ахуыр кæныны методикæйæн ис йæхи хицæндзи-
нæдтæ.

Миногон нысан кæны предметы æууæл, миниуæг.
Миногонты лексикон нысаниуæг дæр æмæ грамматикон æууæл-

тæ дæр домынц, цæмæй æвзæрст цæуа номдаримæ бастæй. 
Миногонты грамматикон æууæлтæ (нымæц, хауæн) аразгæ сты 

номдарæй. 
Цæмæй скъоладзаутæ бамбарой миногоны бастдзинад номда-

римæ, уый тыххæй 2-аг къласы ацы фæзынд æвдыст æрцæуы уы-
мæй, æмæ скъоладзаутæ предметæн фæбæрæг кæнынц йæ æууæл; 
фæрстыты руаджы бæрæг кæнынц дзырдты æхсæн бастдзинæдтæ; 
рахицæн кæнынц дзырдбæстытæ, кæцытæ арæзт сты миногон æмæ 
номдарæй.
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Фæстæдæр 3-аг æмæ 4-æм кълæсты фæбæлвырддæр вæййы ми-
ногоны бастдзинад номдаримæ, уымæн æмæ миногон вæййы уыцы 
иу нымæцы æмæ хауæны номдаримæ.

Миногон ахуыр кæныны этаптæ.
Фыццаг этап (2-аг кълас).
Скъоладзаутæ фыццаджыдæр миногонæн базонынц йæ лекси-

кон нысаниуæг æмæ йæм цы фæрстытæ лæвæрд цæуы, уыдон.
Предметты æууæлтæ æмæ миниуджытæ тынг алыхуызон сты 

æмæ сын бæрæг кæнынц сæ ас, хуыз, уæз, ад, формæ, хъæд.
Уæдæ, цæмæй сæвзæра æмбарынад, уый тыххæй хъæуы мино-

гонты алывæрсыг нысаниуджытæ раргом кæнын.
Уый тыххæй бакæнæн ис ахæм куысты хуызтæ.
1. Ахуыргæнæг æвдисы предмет кæнæ йæ ныв, скъоладзаутæ 

йын дзурынц йæ æууæлтæ æмæ сæ фыссынц, зæгъæм: порти (цавæр?) 
тымбыл, сырх, рог, гыццыл, дынджыр. 

2. Миногон ахуыргæнгæйæ, ахадгæ сты сфæлдыстадон куыс-
тытæ: хъæдмæ, паркмæ экскурсийы æрфыст; мæргътæ, сырдтæ, цæ-
рæгойты æрфыст.

3. Стыр ахадындзинад ис цæстуынгæ æрмæгæн алы предметон 
æмæ мидисджын нывтимæ. Алы цæстдарæнты фæрцы скъоладзаутæ 
ахуыр кæнынц предметы миниуджытæ æмæ æууæлтæ иртасыныл. 

4. Хъуыдыйæдтæ фæдаргъдæр кæнын миниуæгæвдисæг дзырд-
ты фæрцы.

5. Хæццæйæ фыст хъуыдыйæдтæ æмæ тексттæ раст равæрын, 
алы предметæн дæр йæхи хъæугæ æууæлтæ ссарын æмæ ныффыс-
сын.

6. Лæвæрд дзырдтæм æмæ нывтæм гæсгæ радзырдтæ фыссын.
Ахæм куысты хуызтæ æххуыс сты дзырдтæй раст æмæ бæлвырд 

пайда кæнынæн, номдар æмæ миногонты бастдзинад бæрæг кæнынæн.

Дыккаг этап (3-аг кълас).
Ацы этапы куыст арæзт цæуы ахæм хæстæ сæххæст кæнынмæ: 

базонын æмбарынад, термин миногон; базонын раиртæст.
Ацы хæстæ æххæстгонд цæуынц кæрæдзиуыл бастæй.
Термин миногон куыд базоной, уый аразгæ у йæ æууæлтæ йын 

куыд бамбарой, уымæй.
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Уый тыххæй къордтæгонд цæуынц хуыз, ас, ад, формæ, хъæд 
æвдисæг дзырдтæ.

3-аг къласы дзырдтæн æрмæст сæ лексикон нысаниуæг нæ 
бæрæг кæнæм (2-аг къласы куыд уыд, афтæ), фæлæ сæ грамматикон 
хицæндзинæдтæ дæр.

Миногонты æууæлтæ иртасыныл кусгæйæ, æртыккаг къласы 
скъоладзаутæ базонынц миногон куыд ныхасы хай:

а) миногон нысан кæны предметы æууæл;
æ) миногон ивы нымæцтæм гæсгæ;
б) миногон баст у номдаримæ.
Миногоны æууæлтæ æмæ миниуджытæ ахуыр кæнын баст у 

скъоладзауты ныхасы рæзтыл  æмæ дзырдуат хъæздыг кæныныл 
куыстимæ.

Æртыккаг этап (4-аг кълас).
Ацы этапы куысты нысантæ сты:
1) миногоны тыххæй, куыд ныхасы хай, зонындзинæдтæ фæбæл-
вырддæр, фæарфдæр кæнын:
а) миногонты лексикон нысаниуджытæ бæрæг кæнын;
æ) миногонты ивынад нымæцтæм гæсгæ базонын;
б) бамбарын миногонты бастдзинад номдаримæ;
2) миногонтæй дзургæ æмæ фысгæ ныхасы арæхстджынæй пай-
да кæнын;
3) миногонты растфыссынадыл куыст;
4) бацамонын миногонты тасындзæджы хицæндзинæдтæ.
4-æм къласы скъоладзаутæн ногдзинад у миногонты тасындзæг.
Миногонтæ дæр номдарты хуызæн кæнынц тасындзæг, ома 

ивынц хауæнтæм гæсгæ иууон æмæ бирæон нымæцы.
Миногонты тасындзæг ницæмæй хицæн кæны номдарты тасын-

дзæгæй.
Скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæудзæн ахæм фæзындтæ: 
а) миногон номдаримæ бастæй тасындзæг нæ кæны, ома хауæн-
тæм гæсгæ нæ ивы;
æ) æнæ номдартимæ бастæй миногонтæ тасындзæг кæнынц ном-
дары хуызæн;
б) миногон номдаримæ иумæ нымад цæуы иу тасындзæггæнæг 
иуæгыл;
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в) хауæнты кæрæттæ æфтыд цæуынц фæстаг дзырдмæ – ном-
дармæ.
Миногонты тасындзæг зæрдыл бадарынæн æххуыс сты æр-

мæст тасындзæг кæныныл фæлтæрæнтæ нæ, фæлæ алыхуызон сфæл-
дыстадон куыстытæ дæр, миногонтæй хицæнтæй æмæ номдартимæ 
бастæй пайда кæнгæйæ:

1. Хибарæй куыст карточкæтæм гæсгæ:
а) 1-аг карточкæ

Атасындзæг кæн миногонтæ:
стыр, рæсугъд, æрыгон.

æ) 2-аг карточкæ.
Атасындзæг кæн дзырдбæстытæ:
гыццыл род, хорз чиныг, зондджын чызг.

2. Ныффыссын дзырдты кæрæттæ, хъæугæ хауæнты сæ æвæрын, 
афтæмæй.

Ахуыргæнæг æгъдауджын лæппу… йæ рæдыд ныббарста. 
Цæрдæг сывæллон… æппынæдзух кæсын хъæуы. Ныфсхаст адæй-
маг… алчидæр æууæндыдис.

Ныхасы рæзтыл куысты мадзæлттæ.
Грамматикæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзауты дзырдуат хъуамæ 

хъæздыггонд цæуа бæлвырд системæмæ гæсгæ.
Грамматикон зонындзинæдтæ исгæйæ, скъоладзауты дзырдуат 

æрмæст дзырдты нымæцæй ма фылдæр кæна, фæлæ сæ ныхасы арæх 
æмæ раст пайда кæной миногонтæй.

Райдиан кълæсты скъоладзаутæн се ’взаг мæгуыр у хуызæв-
дисæг миногонтæй, хуызты хицæн фæлгъуызтæ нæ иртасынц, нæ 
зонынц æмæ нæ пайда кæнынц адæймаджы миддуне æмæ зонда-
хаст æвдисæг миногонтæй, се ’взаджы не ’мбæлы аргъ кæныны 
миногонтæ.

Миногонты алывæрсыг лексикон нысаниуджытæ райгом кæнæн 
ис суанг фыццаг урочы дæр миниуæгæвдисæг æмæ æууæлæвдисæг 
дзырдтæ цы сты, уый амонгæйæ. Æнæмæнг скъоладзаутæн бамба-
рын кæнын хъæуы миногонты грамматикон терминологи, ома цæ-
мæн хуыйнынц миниуæгæвдисæг, æууæлæвдисæг (уымæн æмæ 
æвдисынц предметæн йæ миниуджытæ, йæ æууæлтæ, ома йæ хъæд, 
формæ, хуыз, ас, кар æмæ æндæр ахæм нысангæнæг дзырдтæ).
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Цæмæй скъоладзаутæ æвзаг хуыздæр базоной, хуыздæр æй 
æнкъарой, уый тыххæй сын дæттын хъæуы хибарæй сæ хъуыды 
кæныныл цы хæслæвæрдтæ ахуыр кæной, ахæмтæ (Зæгъæм, бахæс 
кæнæн сын ис, цæмæй уынгты цæугæйæ, агъуыстытыл фыстыты, 
алы хъусинæгты, газетты æмæ æнд. агурой миногонтæ; чи зоны 
дзы искæцытæ номдартæм рахызтысты æмæ сыл уæд бæлвырддæр 
æрдзурæн ис).

Нæ алыварс дунейы цытæ цæуы, уыдон равдисæн ис æвзаджы 
руаджы: нæ хъус цы ахсы, нæ цæстытыл цы ауайы, адæймаг цы 
æнкъары, уыдон фæзæгъæм æвзаджы руаджы. Ацы фарста уæлдай 
ахадгæдæр у миногон ахуыргæнгæйæ, уымæн æмæ, предметæн йæ 
алыхуызон æууæлтæ раиртасыны тыххæй,  хъæуы сбæрæг кæнын, 
куыдæй йæ уынæм, цы хуызæн у, цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын 
кæны адæймагмæ æмæ аф.д.

Ныхасы структурæ ахуыргæнгæйæ, сбæрæг – 8-10 аздзыд сы-
вæллæттæн сæ хъуыдыкæнынад хуыздæр рæзы, цы сын амынд цæуы, 
уый тагъддæр рацахсынц æмæ бахъуыды кæнынц.

Уымæ гæсгæ архайын хъæуы æвзаг рæзыны бындур райдайæн 
кълæсты æрæвæрыныл.

Скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой, нæ ныхасы арæхдæр кæмæй 
пайда кæнæм, ахæм дзырдтæ номдарты фæстæ миногонтæ кæй сты. 
Уæрæх сæ кæй пайда кæнæм литературон æвзаджы, сразæнгард 
хъæуы сывæллæтты, цæмæй сæ сæхи ныхасы дæр пайда кæной.

Ахуыргæнинаг цыдæриддæр ахуыр кæна, уый хъуамæ арф æм-
бара. Райдиан кълæсты ахуыргæнинæгтæ арæх фæхæццæ кæнынц 
цæрæгойты, хæдзарон мæргъты. Зæгъæм, сывæллæттæ фæзонынц 
хъазы, фæлæ йын йæ миниуджытимæ зонгæ нæ вæййынц æмæ йæ 
фæхæццæ кæнынц бабызимæ.

Цæмæй скъоладзаутæ хицæн дзырдты æмæ предметты ныса-
ниуджытæ бæстон базоной, уый тыххæй сæ зонгæ кæнын хъæуы сæ 
миниуджытимæ.

Куысты мидæг стыр ахъаз сты нывтæ. Нывмæ гæсгæ сывæл-
лæттæ нымайынц, цы дзы уынынц, уыдон (хъæд, бæлæстæ, дон, 
дидинджытæ, лæппутæ, чызджытæ).

Предметтæй йæ миниуæг цæст бæлвырддæр кæмæн ахсы, уымæ 
амонгæйæ, ахуыргæнæг домы сывæллæттæй ссарын æмæ зæгъын 
уыцы миниуæгæвдисæг дзырдты.
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– Куыд зæгъдзыстæм хъæды тыххæй? Цы миниуæг æм уынут? 
(тар, стыр, бæзджын).
– Уæдæ хъæдмæ цы хидыл æрбахызтыстæм, уый тыххæй та 
куыд бафæрсæн ис?
– Цавæр хид? (нарæг, ауындзгæ, даргъ, фæтæн, цыбыр, тæссаг).
Афтæ фæрстыты руаджы равзарын хъæуы ныв æнæхъæнæй дæр.
Райдайæн скъолайы ахуырдзауты ныхас хъæздыг кæныны 

фæрæзтæй иу у экскурси. Æрдзы цы фæзындтæ фенынц, уыдон ми-
ниуджытыл дзургæйæ, сывæллæттæ базонынц ног дзырдтæ. Экс-
курсийы уæвгæйæ, æрдзы æппæт дæр уынынц æргомæй æмæ сæ 
хъуыдыкæнынад хуыздæр рæзы æмæ арфдæр кæны, уый у сæ дзыр-
дуат хъæздыгдæр кæныны мадзал.

Ахадгæ нысаниуæг ис скъоладзауты ныхас хъæздыг кæнынæн, 
удæгас цæрæгойты къуымимæ зонгæ кæнгæйæ, ома сырддонмæ 
сæ акæнын. Удæгас къуымы уыдон фенынц хæдзарон æмæ тæхгæ 
мæргътæ, цæрæгойтæ æмæ сырдты. Базонгæ сын вæййынц сæ миниу-
джытимæ. Сæхи цæстæй фенгæйæ сæ хуыздæр бахъуыды кæн-
дзысты.

Скъоладзаутæ цæхæрадоны фæуæвгæйæ, базонгæ вæййынц хал-
сартимæ. Ахуыргæнæг æвдисы сывæллæттæм цæхæра æд уидæгтæ. 
Фæрсы сæ йæ номæй; цыхуызæн у; йæ уидаг цавæр у? 

Афтæ базонгæ вæййынц æндæр халсартимæ дæр: уырыдзы, 
булкъ, къабуска, хъæдындз.

Базонынц сын се ’ппæт миниуджытæ дæр: сæ хуыз, сæ ад, сæ 
формæ æмæ æнд.

Экскурсийы фæстæ урочы фыссынц радзырд «Цæхæрадоны 
халсартæ». Ахуыргæнæгæн йæ бон у спайда кæнын базон-базонтæй:

Уымæй цъус зыны æрмæст,
Иннæ зæххы бын нымбæхст,
Уый сыф чъирийæн у хорз,
Уымæй снард вæййы нæ фос.
Ис йæ къæдзилыл йæ сæр,
Мах дзы сарæзтам сæкæр.
Уый нæ базыдтай, æндæра
Раджы загътаис …
    (цæхæра)
Ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты, цавæр миниуджытæм гæс-
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гæ базыдтой базон-базоны дзуапп, уымæй. Нымайын сын кæны 
цæхæрайы æндæр миниуджытæ дæр.

Экскурсийы рæстæджы цы фенынц, ууыл къласы куы фæ-
дзурынц, уæд предметты сæ миниуджытæм гæсгæ фæхицæнтæ кæ-
нынц.

Зæгъæм, скъолайы алыварс цавæр бæлæстæ зайы, уыдон раны-
майыны фæстæ (заз, тулдз, хæрис, бæрз, гæдыбæлас) сæ къордтæ 
кæнынц сæ миниуджытæм гæсгæ.

Афтæ хицæн къордтыл дих кæныны куыст кæнæн ис дидин-
джытæ куы æртонынц, уæд дæр.

Ахæм куыстытæ æххæстгæнгæйæ, рæзы сывæллæтты къæрц-
хъусдзинад æмæ хъæздыг кæны сæ дзырдуатон сконд.

Урок райдайæн ис иумыггагон, фæлæ, сæ миниуджытæ алыхуы-
зон кæмæн сты, ахæм дыууæ предметы абаргæйæ, зæгъæм дыууæ 
дидинæджы, дыууæ цæрæгойы, дыууæ чиныджы æмæ аф.д.

Дыууæ предметмæ лæмбынæг æркæсгæйæ, скъоладзаутæ ныф-
фысдзысты цыбыр сочинени-миниатюрæ. Куы сæ бакæсой, уæд сбæ-
рæг уыдзæн, се ’рфыссынмæ сын цавæр миниуджытæ феххуыс, цавæр 
ныхасы хай сын баххуыс кодта иу предмет иннæмæй раиртасынæн.

Ацы куыст сæххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæ бамбардзысты ми-
ногоны ахадындзинад.

Фысджытæ, поэттæ сæ уацмыстæ фæлгонцджынæй, ирддæрæй 
равдисыны тыххæй тынг арæх пайда кæнынц миногонтæй.

1. Ацы фæзынд равдисыны тыххæй абарæн ис дыууæ скъуыд-
дзаджы:

а) Даргъ урс дарæс, урс худ дары
Салд зачъеджын зæронд лæг.
Бон – æхсæвæй мæстæй зары
Уазалзæрдæ хъызт зымæг.

   (Гæдиаты Цомахъ «Зымæг»)

æ) Худ дары
Лæг.
Бон – æхсæвæй  мæстæй зары
Зымæг. 

Дыккаг скъуыддзаджы фæуагътам миногонтæ æмæ уынæм, кæ-
рæдзийæ куыд хицæн кæнынц, уый.
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Куыст саразæн ис ахæм хуызы:
Абарын ацы дыууæ цæджындзы фыстытæ.
– Цы уæлдай сæ ис?
– Кæцы скъуыддзаг аивдæр у?
– Цæмæн? Уымæн цы феххуыс? (миногонтæ)
2. Райсæн ис хъуыдыйад.
Æвзист фæрдгуытау æрттивынц ставд æртæхтæ сæууон ху-

ры тынтæм.
Раздæр æй бакæсын æнæ миногонтæй, стæй – миногонтимæ.
Скæнæн ис хатдзæг. Æнæ миногонтæй текст дæр, хъуыдыйад 

дæр сты хуымæтæг. Мæгуыр æвзагæй загъд.
Скъоладзауты хъус æрдарын хъæуы, фысджытæ алы предметтæ 

куыд æрфыссынц, се ’взаг куыд сфæлгонцджын кæнынц, уымæ.
Зæгъæм, Гæдиаты Цомахъ зымæджы схуыдта уазалзæрдæ, хъызт, 

салд зачъеджын зæронд лæг.
Куыд федтам, афтæмæй стыр ахадындзинад ис миногонтæн, уы-

доны фæрцы æвзаг кæны аив, рæсугъд, ирдæй æвдыст æрцыдысты 
предметты æууæлтæ. 

Арæх миногонтæн вæййы ахæсгæ нысаниуæг, зæгъæм: «Даргъ 
урс дарæс, урс худ дары зымæг».

Цæмæй ахуырдзауты дзырдуат хъæздыг кæныны процесс 
хæццæ-мæццæйæ ма цæуа, уый тыххæй ахуыргæнæг йæ лексикон 
æрмæджы миногонты æхсæн хъуамæ агура тематикон бастдзинад. 
Ома дзырдтæй араза тематикон къордтæ.

Цæмæй нæ куысты бæлвырд системæ уа, уый тыххæй пайда 
кæнæм ахæм мадзæлттæй:

1. Скъоладзауты хъус æрдарын дзырдты нысаниуджытæм.
2. Лексикон æрмæг адих кæнын тематикон къордтыл.
3. Дзырдтæй искæцы темæйыл сæрмагонд, кæрæдзиуыл баст 

хъуыдытæ саразын.

Куыд аразæн ис тематикон уроктæ миногон ахуыргæнгæйæ?
1. Предметтæн сæ хуыз цы миногонтæ æвдисынц, уыдон раны-

майын.
2. Адæймагæн йæ характер, цæсгом, къухтæ, цæстытæ, уæлæ-

дарæс, йæ уынд, йæ конд раргом кæнынæн цы миногонтæй пайда 
кæнæм, уыдон сбæрæг кæнын.
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3. Дзурæджы ахаст, цы дзуры, уымæ нысангæнæг миногонтæ 
(цымыдисаг, диссаджы, æнахуыр, ахсджиаг).

Цæмæй скъоладзауты ныхасы хъæд рæзыны хъуыддаджы къу-
хы хорз фæстиуджытæ бафта, уый тыххæй æрмæст ахуыргæнæн чин-
гуыты лæвæрд фæлтæрæнтæ сæххæст кæнын фаг нæу. Тынг пайда 
сты алыхуызон сфæлдыстадон куыстытæ.

1. Ахуыргæнæг фæйнæгыл фыссы дзырдтæ: къаба, сæкæр, диди-
нæг, бригад. Скъоладзаутæ сæ кæсынц æмæ сæм дæттынц фæрстытæ 
цыхуызæн? цавæр? кæцы? Дзурынц сын сæ æууæлтæ: сырх къаба, 
адджын сæкæр, рæсугъд дидинæг, раззаг бригад.

2. Фæйнæгыл дыууæ цæджындзæй фыст дзырдтæ:
  I      II
бур   бон
хъулон   рон
фæлурс   дымгæ
æрттиваг   хъуымац
сæууон   стъалы
фæсмон   къаба
ирд   дидинæг
райдзаст   хур
Бакæсын дзырдтæ фыццаг цæджындзы, раттын сæм фæрстытæ 

æмæ сæм бафтауын предметты нæмттæ æвдисæг дзырдтæ, дыккаг 
цæджындзы æмхæццæйæ лæвæрд цы дзырдтæ ис, уыдонæй. (Бур 
дидинæг, хъулон къаба, фæлурс хъуымац, æрттиваг рон, сæууон хур, 
фæлмæн дымгæ, ирд стъалы, райдзаст бон).

Ахуыргæнæг æмбарын кæны скъоладзаутæн предметтæ сæ 
æууæлтæм, сæ миниуджытæм гæсгæ кæй иртасæм, уымæн æмæ алы 
предметæн дæр ис йæхи æууæл, миниуæг, ома хуыз, формæ, ас, ад 
æмæ æнд.

3. Æрмæг ныффидар кæнынæн стыр ахъаз у грамматикон хъазт 
«Чи фылдæр?» Къласы ахуыргæнинæгтæ дих цæуынц цыппар къор-
дыл. 

Фыццæгтæ дзурынц æмæ фыссынц хуыз æвдисæг миногонтæ, 
дыккæгтæ – ас æвдисæг миногонтæ, æртыккæгтæ – формæ æвдисæг 
миногонтæ, цыппæрæм къорд та – ад æвдисæг миногонтæ. Афтæмæй 
скъоладзауты дзырдуатмæ бацæудзæн алы миниуджытæ æвдисæг 
миногонтæ.
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4. Ахуыргæнинæгтæ сæхæдæг кæнæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
агурынц лæвæрд дзырдтæн синонимтæ æмæ антонимтæ:

  I    II
тыхджын – хъаруджын  рæсугъд – фыдынд 
æрыгон – æвзонг   сау – урс 
дынджыр – стыр   бæзджын – тæнæг 
тæвд – хъарм   дынджыр – гыццыл 
хъæлдзæг – цинæйдзаг   хъæздыг – мæгуыр
рæсугъд – аив    фæтæн – нарæг 
чысыл – гыццыл   бæрзонд – ныллæг
Синонимтæ æмæ антонимтæ иртасыныл куыст стыр ахъаз кæ-

ны сывæллæтты ныхас хъæздыг кæнынæн, сæ хъуыдытæ арфдæр 
кæнынæн.

5. Ацы номдартæн ныффыссын сæ миниуджытæ æвдисæг 
дзырдтæ. Спайда кæнын лæвæрд дзырдтæй. 

Хох, кафын, зымæг, дымгæ, фæззæг, райсом.
Дырдтæ спайда кæнынæн: бæрзонд, ныллæг, урссæр, уæздан, 

цырд, сындæг, рог, уазал, тыхджын, хъызт, митджын, хъарм, сыгъ-
зæрин, къæвдаджын, рæсугъд, ирд, райдзаст.

Сæрмагондæй хъус æрдарын хъæуы дзырдуатон куыстмæ 
дæр. Ахуыргæнинæгтæн хæс раттыны агъоммæ ахуыргæнæг хъуа-
мæ бакæна дзырдуатон куыст, бацамона зынæмбарæн дзырдты 
нысаниуæг, сæ растфыссынад.

Миногон ахуыргæнгæйæ, ныхасы рæзтыл кусынæн хорз æх-
хуыс сты техникон фæрæзтæ, рæзы скъоладзауты цымыдисдзинад, 
фылдæр кæны сæ тырнындзинад ахуырмæ.

6. Пленкæйыл кæнæ карточкæйыл фыстæй кодоскоп кæнæ эпи-
диаскопы руаджы экраныл, кæнæ фæйнæгыл дæттæм ахæм куыст. 

– Рафыссын текст. Бахахх кæнын миногонты бын. Зæгъын, цы 
æвдисынц, уый. 

Уыд сæрдыгон райсом. Хур нæма скаст. Арв ирд цæстæй кæсы. 
Бæрзонд хохы цъуппыл тыбар-тыбур кæнынц зæлдаг хуры тынтæ. 
Фæстейы баззадысты бæрзонд айнæджы цыргъ тигътæ. Хæстæ-
гæй хъуысы хæххон доны хæл-хæл. Йæ уазал тæф мæ цæсгомыл æм-
бæлы. 

7. Техникон фæрæзтæй спайда кæнгæйæ дæттæм хæслæвæрд: 
Ныфыссын миногонтæ, кæцытæ æвдисынц:
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А. Хуыз: бур, морæ …
Æ. Ас: стыр, гыццыл …
Б. Формæ: тымбыл …
В. Миниуæг: хорз, æвзæр …
8. Миногонты растфыссынадыл бакусыны тыххæй раттæн ис 

дзырдуатон диктант. 
Бынæттон, сау-сауид, нарддæр, тынг цъæх, хæстæгдæр, хæх-

хон, зæххон, хъæууон, алыхуызон, сæнтсау, фæтæн, хъæбатыр, рæ-
сугъд, хъæддаг, сыгъзæрин.

Компьютер спайда кæнгæйæ лæвæрд фæлтæрæнтæ цæуынц æв-
зæрст æмæ æххæстгонд. Сæрмагонд фæлтæрæнтæ кæнын пайда у ми-
ногон æмæ номдары бастдзинад равдисыны тыххæй.

9. Лæвæрд цæуы дзырдбæстытæ:
Цымыдисаг чиныг. Бæрзонд лæппу. Чысыл маргъ. Хъарм дзул. 

Сыгъзæрин фæззæг. Зад бæлæстæ. Хæрзад хæринаг.
Семæ скъоладзаутæ хъуамæ æрхъуыды кæной хъуыдыйæдтæ, 

номдарты бæлвырд хауæнты сæвæргæйæ. Ахæм куысты хуызтæ 
ахъаз сты скъоладзаутæн сæ хъуыдыкæнынад рæзынæн, ахуыр сæ 
кæнынц хибарæй исты æрмæгимæ кусыныл.

10. Ссарын, æрæгвæззæг цы дзырдбæстыты фæрцы æвдыст 
æрцыдис, уыдон.

Хъуыды кæнын сатæг, ирд æмæ райдзаст райсом… Мæ зæрдыл 
лæууы стыр, сыгъзæрин цæхæрадон, бæлæсты æхсæнты нарæг къах-
вæндæгтæ, сыфтæры æхсызгон тæф, мæ цæстытыл уайынц сырхварс 
фæткъуытæ, бур кæрдотæ. Сыгъдæг уæлдæф рæуджытæм æнцонæй 
цæуы.

Бацамонын хуызæвдисæг миногонтæ, сбæрæг кæнын иннæ ми-
ногонты æууæлтæ.

11. Лæвæрд миногонтæй спайда кæнын комкоммæ æмæ ахæсгæ 
нысаниуæджы. Саразын дзырдбæстытæ æмæ семæ æрхъуыды кæнын 
цыбыр хъуыдыйæдтæ.

Хъарм (ныхас, дзул), цыргъ (кард, æвзаг), уазал (дон, цæстæн-
гас), дурын (къул, цæсгом), тыхджын (дымгæ, удыхъæд), сыгъзæрин 
(къухдарæн, къухтæ) æмæ æнд.

Миногон ахуыргæнгæйæ, скъоладзауты дзырдуат фæхъæздыг-
дæр кæнæн ис, дзырдтæй хицæн лексикон тематикон къордтæ 
аразгæйæ.
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1. Цавæр миногонтæй спайда кæнæн ис быдырон дидинджыты 
баст æрфыссынæн?

Урс, сырх, фæлурс, цъæх, кæрдæгхуыз, копрадзхуыз, сырхбын, 
бур, æрвхуыз, донхуыз.

2. Лæвæрд миногонтæй кæцытæй фæпайда кæнут:
а) адæймаджы хорз миниуджытæ равдисыны тыххæй?
æ) адæймаджы зæрдæйы уаг равдисынæн?
Сæрæн, уæздан, хъал, сæрбæрзонд, куыстуарзаг, зæрдæхæлар, 

рæстзæрдæ, æргомдзырд, цингæнаг, хъæбатыр, рæстуд, рæсугъд, 
уæндаг, хорз, аудаг, домаг, къæрцхъус, зæрдæргъæвд, æнкъард, хъуын-
тъыз, тарæрфыг, хъæлдзæг, цингæнаг æмæ æнд.

3. Адæймаджы æддагбакаст æвдисæг дзырдтæ:
а) Цæстыты æрфыст (цъынд, сæгъдзаст, æхгæд, тъæбæртгæ-
наг, стыр, дæргъæццон, нарæг, æрттиваг, æнкъард, худаг, сау, 
морæ æмæ æнд.)
æ) Цæстæнгасы æрфыст (мæстыгæр, хъæлдзæг, тарæрфыг, 
хъарм, тарстхуыз, цымыдис, æнæууæнк, хинхуыз, фæлмæн, 
уазал æмæ æнд.).
б) Уæлæдарæс æрфыссын. 
Ныхасы рæзтыл кусыны фæрæзтæй иу у кæрæдзиуыл баст ны-

хасы фæлтæрддзинад райсын, фысгæ æмæ дзургæ ныхасыл алы бон 
кусгæйæ.

Скъоладзаутæ цæмæй сæ хъуыдытæ кæрæдзиуыл бæттын са-
хуыр уой, цæмæй сæ ныхас уа аив æмæ раст, уый тыххæй семæ ара-
зын хъæуы сæрмагонд куыстытæ.

Дæттын сын хъæуы радзырдæн анализ скæныны, йæ сæйраг 
хъуыды раиртасыны, пълан саразыны, йе ’взаджы хицæндзинæдтæ 
йын сбæлвырд кæныны хæстæ.

Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, сывæллæттæн дæттын хъæуы хуы-
мæтæг хæслæвæрдтæ, куыд фæстæмæ сæ зындæргæнгæйæ.

1. Лæвæрд æххæст текст хицæн хъуыдыйæдтыл адих кæнын. 
Алы хъуыдыйады фæстæ дæр сæвæрын æрхæцæн нысæнттæ. Сса-
рын тексты миногонтæ, сæ быны сын бахахх кæнын, сбæрæг кæ-
нын, цы нысан кæнынц, уый.

Комбайн
Сызгъæрин мæнæу фæйлауæнтæ кæны уый æрзайын кодтой 

колхозонты зæрдиаг куыст, хуры тынтæ æмæ хъарм фæлмæн 
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къæвдатæ мæнæуы хуымты фæцæуы комбайн кæрды æмæ най кæ-
ны мæнæу йæ фарсмæ бацыд уæзласæн машинæ комбайны æхгæ-
нæн байгом æмæ машинæйы гуыффæмæ æркалдис диссаджы мæнæу 
колхозы хордæттæ дзаг уыдзысты сырх мæнæуæй.

2. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй æххæст хъуыды æвдисæг текст сара-
зын. 

Фарст цавæр?-æн дзуаппдæттæг дзырдтæ сбæрæг кæнын, бам-
барын сын кæнын сæ нысаниуджытæ.

Зæронд лæг у Вано. Тар хъæдмæ бахаста фæд. Цæуы фæд-фæд 
къæрцхъус Вано. Æвæд митыл къахдзæф æнцонæй фæзыны. Уый хорз 
цуанон у. Уый тугдзых бирæгъы фæд у. Хæстæг хъæды былгæрæт-
ты тезгъо кæнын уарзы. Уалынмæ ауыдта зонгæ фæдтæ. 

3. Уæгъдибар диктант.
Радзырды алы хай дæр ныффыссын, куыд æй бахъуыды код-

той, афтæ. Миногонты бын бахахх кæнын, сбæрæг сын кæнын сæ 
нысаниуджытæ.

Зымæг æрцыдис
Нынкъард ис æрдз. Сæ зымæгон фынтæ уынынц гомхих бæ-

лæстæ. Хæдзæртты сæрмæ пецты хæтæлтæй урс фæздæг арвмæ 
айтынг ис.

Хъæу цæры йе ’нкъард зымæгон цардæй. Æнхъæлмæ кæсы 
райдзаст, хъæлдзæг уалдзæджы æрцыдмæ. Уæрæх фæндаджы 
æдде цы кусæн æрмадзтæ ис, уырдыгæй райхъуысы æфсæйнæгты 
зыланг æмæ йæ уазал дымгæ ахæссы æгас хъæуы сæрты. Ныр 
хъызт зымæг у. Æрмæст сырддонцъиутæ бæлæсты гом зæнгтыл 
абадынц. Æрдз йæ зымæгон дарæс скодта.

4. Лæмбынæг æркæсын æмæ зæгъын, фысджытæ цавæр фæл-
гонцджын дзырдтæй спайда кодтой, бамбарын сын кæнын сæ ныса-
ниуджытæ æмæ сæ ахадындзинад лæвæрд текстты.

а) Сæнтурс æхсæрдзæн сау къæдзæхы фæзы
Зæлдаг кæрдæгау уддзæфимæ хъазы.

      (Ходы К.)
æ) Дард æфцæгæй дымгæ

Сау мигътæ хæссы.
Комбæсты фыдуындмæ
Джихæй хъæд кæсы.

     (Хаджеты Т.)
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б) Урс зæлдаг пæлæзтæ уафгæ,
Комы знæт донмæ ныххызт

     (Калоты Х.)
Цæмæй сывæллæттæ миногонты ахадындзинад хуыздæр бам-

барой, уый тыххæй сæххæст кæнæн ис фысгæ куыст ахæм хæслæ-
вæрдтимæ.

1. Текст лæмбынæг æмæ аив бæкæсын. Рафыссын дзырдбæс-
тытæ номдар – миногон. Сбæрæг кæнын миногонты нысаниуæг.

Иу сæрдыгон райсом рацыдтæн бæрзонд обаумæ. Ардыгæй 
кæсгæйæ тынг цымыдисаг у, æрдз æхсæвы фынæйæ куыд фæхъал 
кæны, уый фенын.

Хуры фыццаг тынтимæ бæзджын къудзитæй уæрæх быдырмæ 
ратахтис тæппуд тæрхъус. Йе ’нкъарæг хъустæй байхъуыста 
дымгæйы æбæрæг дымдмæ, стæй сабыргай тонын райдыдта æр-
тæхджын кæрдæг.

Текст скъоладзаутæн раттæн ис æнæ миногонтæй. Сæ хæслæ-
вæрд уыдзæн цухгонд бынæтты миниуæгæвдисæг æмæ æууæлæв-
дисæг дзырдтæ бавæрын.

… суадон хæл-хæлгæнгæ уайы … комы … бæлæсты бын. Тындзы 
размæ … дæттæм … быдыртæм. … уайæнты йæ æрбалхъивынц ... 
дуры цæндтæ. Хатгай йæ фæндаг аскъуыйы æмæ … æхсæрдзæнæй 
хауы бынмæ. Фæлæ … суадон тындзы йæ нысанмæ – фурдмæ, 
æмæ йæ никæй бон у бакъуылымпы кæнын. Афтæ у адæймаг дæр. 
Йæ размæ цы … нысан сæвæры, уымæ тырнгæйæ, ахизы цыфæнды 
зындзинæдтыл дæр.

Дзырдтæ спайда кæнынæн: рæсугъд, уынгæг, дынджыр, егъау, 
уæрæх, гакъон-макъон, стыр, урс, гыццыл, бæлвырд.

2. Техникон фæрæзтæй спайда кæнгæйæ раттын текст.
Дзæуджыхъæу у Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт. Нæ го-

рæт ис тынг рæсугъд ран. Йæ алыварс бæрзонд хæхтæ. Дар-
дæй зыны Хъазыбеджы хохы митсæр цъупп. Ис нæ горæты 
бирæуæладзыгон хæдзæрттæ, уæрæх уынгтæ, парктæ. Уæлдай 
рæсугъд у зæронд парк йæ цадтимæ. Рагон мæзджыты фарсмæ 
уæларвмæ фæцыдис ног хæдзар. Уый у фæсарæйнаг бæлццæтты 
уазæгуат.

Хæслæвæрдтæ:
1. Радзырдæй рафыссын дзырдбæстытæ миногон-номдар.
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2. Сбæрæг кæнын миногонты нысаниуæг, зæгъын, цы æххуыс 
сты.

Скъоладзауты фысгæ ныхасы рæзтыл кусын райдайæн ис 
суанг фыццаг урокæй фæстæмæ. Бафæрсын сæ, сæ сæрд куыд ар-
выстой, уымæй, кæмыты уыдысты, цы федтой. Сывæллæттæ зæр-
диагæй фæдзурынц, цы æнкъарæнтæ сæм сæвзæры, уыдон тыххæй. 
Фæйнæгыл æмæ тетрæдты фыст цæуынц, цы федтой, уыцы предмет-
тæ, фæзындтæ, æмбарынæдты æрфыст кæм уыд, ахæм хъуыдыйæд-
тæ. Хæдзармæ куыст сын раттын цыбыр сочинени ныффыссын. 

Методикæ куыд амоны, афтæмæй исты ныффыссын кæныны 
размæ кæстæр кары скъоладзаутимæ хъæуы бæстон бакусын; бам-
барын сын кæнын, сæ размæ цы хæстæ æвæрд ис, цæуыл фыссын 
хъæуы, æрфыстмæ цы хауы, уыдон иууылдæр.

Миногонты нысаниуджытыл дзургæйæ, ахуырдзаутæн бацамо-
нын хъæуы, уыдон кæй æххуыс кæнынц предмет цавæр у кæнæ цы-
хуызæн у, ома йæ миниуджытæ, йæ æууæлтæ базонынмæ, цæстытыл 
æй хуыздæр ауайын кæнынмæ.

Сывæллæттæ хибарæй кæй æххæст кæнынц, ахæм фæлтæрæн-
тæм ахæссæн ис:

1) предметты сæ æууæлтæм гæсгæ базоныны тыххæй сын ба-
зон-базонтæ дæттын;
2) лæвæрд предметтæн сæ хъæугæ æууæлтæ æмæ миниуджытæ 
агурын;
3) предметты æууæлтæ нывтæм гæсгæ базонын;
4) лæвæрд дзырдтæн – миногонтæн ссарын, сæ хъуыдымæ гæсгæ 
сæм хæстæг цы дзырдтæ лæууынц, ахæмтæ;
5) лæвæрд дзырдтæн – миногонтæн ссарын, сæ хъуыдымæ гæс-
гæ сæм ныхмæвæрд цы дзырдтæ ис, ахæмтæ;
6) фæлæтæрæн æххæстгæнгæйæ, алы миногонæн дæр йæ ныса-
ниуæг æмбарын кæнын;
7) номдартæн миногонтæ равзарын:
Арв (ирд, цъæх, тар, мигъджын)
Дымгæ (уазал, тæвд, рог)
Къæвда (уазал, лыстæг)
Кæрдæг (цъæх, бур, ног)
8) номдартæй миногонтæ аразын
хъæу – хъæуккаг
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ад – адджын
хох – хæххон, хохаг
дон – донджын, æнæдон, дойнаг
9) æмбисæндтæй антонимтæ рафыссын
– Æдылы дзурæгмæ зондджын хъусæг хъæуы
– Цыбыр лæг даргъ бæлас акалы
– Чысыл лæг æмæ стыр лæг æмаргъ сты.
– Зæхх уырзгай у: кæм хъæздыгдæр у, кæм – мæгуырдæр.
10) синонимтæ агурын:
а) дзырдтæн синонимтæ ссарын:
æнкъард – æрхæндæг
тæвд – æнтæф, хъарм
уазал – хъызт
дзурын – ныхас кæнын
тæхын – згъорын
æ) бæрæггонд дзырдтæн ссарын синонимтæ:
Нæ хæдзары раз задис дыууæ бæласы: бæрзонд бæрз æмæ зæронд 

кæрдо. Кæрдойы уыдис стыр мæра, йæ фарсмæ иуæрдæм æркъæдз 
ставд къалиу. Æз уарзын бæлæсты бын бадын æмæ улæфын.

Дзырдтæ спайда кæнынæн: дынджыр, цур, егъау, къабуз, фæл-
лад уадзын.

11. Текстæн кæрон ныффыссын.
а) Уазал зымæгон райсом. Миты гæлæбутæ уæлдæфы зилдух 
кæнынц. Кæртмæ рацыдтæн æмæ …
æ) Ацæмæз йæ фыдимæ ацыдис тезгъо кæнынмæ. Паркмæ 
куыд фæцæйхæццæ кодтой, афтæ фæндагыл ауыдтой мар-
гъы лæппыны. Йæ къæдзил уыдис цыбыр, йæ бырынкъ – бур. 
Уый …
12. Æмхæццæйæ лæвæрд хъуыдыйæдтæй саразын кæрæдзиуыл 

баст текст.
Сывæллæттæ ацыдысты бырæн къуыбырмæ. Алырдæм тарст 

кæстытæ кодта. Уыдис тынг  уазал. Къуыбырыл бадтис тæрхъусы 
лæппын. Мах куы ауыдта, уæд фæтарстис. Мах нæ бынаты æрлæу-
уыдыстæм, цæмæй тæрхъус алидза. 

13. Хъуыдыйæдты, гæнæн кæм ис, уым ныффыссын миногонтæ.
Ралæууыд зымæг. Мит тъыфылтæй уары. Сывæллæттæ скод-

той сæ дзаумæттæ æмæ рацыдысты Митын лæг аразынмæ. Митæй 
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сарæзтой тымбылæгтæ, сæвæрдтой сæ кæрæдзиуыл æмæ сын фæ-
зынд æмбал.

Дзырдтæ спайда кæнынæн: хъызт, уазал, урс, гыццыл, хъæл-
дзæг, хъарм, зымæгон, æцæг, хъазæг, алыхуызон.

14. Лæвæрд  текст баххæст кæнын æрфысты элементтæй.
15. Лæвæрд темæмæ гæсгæ ныффыссын радзырд .
16. Текстæн пълан аразын.
17. Текстæн сæргонд хъуыды кæнын.
18. Лексикон фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
– иугай дзырдтимæ куысты хуызтæ;
– дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтимæ куысты хуызтæ;
– дзырдтæй баст ныхасы пайда кæнын.

  Мивдисæг ахуыр кæныны методикæ райдайæн кълæсты
Мивдисæджы формæтæ æмæ йæ ифтындзæг алыхуызон кæй 

сты, уымæ гæсгæ скъоладзаутæм сæвзæрын кæнынц бæлвырд зын-
дзинæдтæ. 

Ацы темæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ хæццæ фæкæнынц 
мивдисæджы хуызтæ æмæ афонтæ: æнæххæст хуызы мивдисджытæ 
ивгъуыд афоны æвæрд куы вæййынц, уæд сæ уыдон фæнымайынц 
æххæст хуызы мивдисджытыл; æххæст хуызы мивдисджыты суинаг 
афоны та – æнæххæст хуызыл. 

Зæгъæм: а) кастис, фыста, дзырдта, лæууыдис.
б) бакæсдзынæн, акæсдзынæн, ахъаздзыстæм, бакус-
дзыстæм.

Хицæнтæй дзырдбæстытæ æвзаргæйæ, сбæрæг уыдзæн, мивди-
сæг кæй æвдисы предметты архæйдтытæ кæнæ предметты уавæр ар-
хайды хуызы.

Ирон æвзаджы мивдисджыты фылдæр хай æвдисы предметты 
архайд, зæгъæм: кæсы, дзуры, хъазынц, тæхынц, лæууынц æмæ аф.д.; 
кæцыдæр хай та – предметты уавæр архайды хуызы, зæгъæм: хуыссы, 
баргъæвстис, ныссалдис, ныггыццыл ис, сдынджыр ис, æмæ аф.д. 

Мивдисæджы æбæлвырд формæ
Мивдисæджы æбæлвырд формæ у йæ райдиан формæ. 
Скъолайы ацы темæ ахуыргæнгæйæ, ахуыргæнæг йæ размæ 

æвæры хæс: бацамонын, æбæлвырд формæ мивдисæгæн нæ амоны 
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нæдæр йæ афон, нæдæр цæсгом, нæдæр нымæц, ома мивдисæджы 
архайд нæ бæрæг кæны, æрмæст загъд æрцæуы йæ ном, зæгъæм: дзу-
рын, аразын, фыссын, кусын, ахуыр кæнын, мæстæй марын æмæ аф. 
д. Ацы мивдисджытæ нæ амонынц архайд кæд цæуы, чи йæ кæны, 
цалæй сты. Ацы хатдзæгмæ скъоладзаутæ æрцæудзысты хъæугæ 
фæрстыты руаджы.

Ахуырдзаутæн лæвæрд цæуынц хъуыдыйæдтæ дыууæ къордæй.
1. Ахуыргæнæг сывæллæттæн амыдта, кæсын æмæ фыссын 
куыд хъæуы, уый. 
Скъоладзаутæ ахуыр кæнын райдайынц 1-æм сентябры. 
2. Мæнæн фыссæн нæ уыди, уымæн æмæ мæ къух рысти.
Ме ’мбалæн дзурæн куы уыдаид, уæд ног хабæрттæ радзырд-
таид. 
Хæслæвæрдтæ: а) хъуыдыйæдты ссарын мивдисджытæ;

б) раттын сæм фæрстытæ;
в) сбæрæг кæнын, мивдисджыты кæрæттæ цæ-
мæй хицæн кæнынц 1-аг æмæ 2-аг къорды хъуы-
дыйæдты, уый (-ын, -æн).

Уæдæ, ирон æвзаджы мивдисæджы æбæлвырд формæйæн вæй-
йы дыууæ хуызы: фæсæфтуан -ын-имæ, фæсæфтуан -æн-имæ. 

Арæхдæр æмбæлынц мивдисджытæ -ын-имæ, фæсæфтуан -æн-
имæ къаддæр æмбæлынц, пайда сæ кæнæм фылдæр вазыгджын 
зæгъинаджы номон хайы æнæцæсгом хъуыдыйæдты: фыссæн нæ уы-
дис; дзурæн куы уыдаид. 

Мивдисæджы æбæлвырд формæ фæсæфтуан -ын-имæ у æрго-
мон здæхæны, иууон нымæцы 1-аг цæсгомы, нырыккон афоны мив-
дисæджы хуызæн, зæгъæм: Æз фыссын диктант. Æз ахуыр кæнын 
æмдзæвгæ.

Фæсæфтуан -æн-имæ та мивдисджытæ вæййынц номдартæ æмæ 
миногонты хуызæн, зæгъæм:

1. Скъоладзауæн фыссæн нæ уыдис йæ къухæй.
Скъоладзаумæ нæ уыдис фыссæн дзауматæ.  

2. Клубы сæрæн æмбæрзæн нæ уыдис, бæрзонд кæй уыдис, 
уый тыххæй.
Колхозы кæрты æркалдтой æмбæрзæн дур.

Рудзынгæн æмбæрзæн нæ уыдис, æмæ агъуыст афтидхуыз уы-
дис. 
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Ирон æвзаджы мивдисæджы æбæлвырд формæ фæсæфтуан -ын-
имæ  тасындзæг кæны номдарты хуызæн.

Ахуыргæнинæгтæн лæвæрд цæуынц хъуыдыйæдтæ:
1. Фыссын æнцон нæу – къухтæ бафæллайынц.
2. Фыссыны тыххæй ма тыхсут, æз искæй ссардзынæн.
3. Фыссынæн ницы амал арын – ме ’нгуылдз тынг риссы.
4. Фыссынæй ницы пайда ис, хъуыддагмæ рахизын хъæуы. 
5. Текст бæлвырд равзæрстам, ныр фыссынмæ рахизæм.  
6. Фыссыныл рæстæг бирæ ма хардз кæнут, кæсинаг дæр ма 
нын ис. 
7. Фыссынимæ тынг лымæн нæ дæн, фæлтау дæм телефонæй 
бадзурдзынæн. 
8. Иууылдæр хъуыддæгтæ фыссынау æнцон куы уаиккой, уæд 
мæ афонмæ поэт рауадаид. 
Хъуыдыйæдты ссарын мивдисæг фыссын æмæ йын сбæрæг 

кæнын йæ кæрæттæ. 
Скæнын хатдзæг. Ацы раиртæст дзæбæх куы бамбарой скъола-

дзаутæ, уæд сын зæгъын мивдисæджы æбæлвырд формæ фæсæфтуан 
-æн-имæ тасындзæг кæй нæ кæны, уый. 

Мивдисæджы æбæлвырд формæ фæсæфтуан -ын-имæ хъуыды-
йады мидæг феххæст кæны синтаксисон функцитæ дæр, ома вæййы 
сæйраты ролы,  вазыгджын зæгъинаджы номон хай, æххæстгæнæн, 
зæгъæм:

1. Ахуыр кæнын алы адæймагæн дæр хæс у. 
2. Мах райдыдтам ахуыр кæнын.
3. Мах архайæм хорз ахуыр кæныныл.
4. Ме ’мбал ацыдис Мæскуымæ ахуыр кæнынмæ.

Мивдисæджы ифтындзæг
Скъоладзаутæ мивдисæджы æбæлвырд формæимæ куы базонгæ 

уой, уæд сын уый фæстæ бацамонын хъæуы, мивдисæгæн ма кæй ис 
ифтындзæггæнæг формæ дæр. Уый тыххæй ахуыргæнæджы бацæттæ 
кæнын хъæудзæн текст, цæмæй дзы мивдисджытæ лæвæрд цæуой 
алы цæсгæмтты, нымæцты, афонты.

Зæгъæм: Цардысты æмæ уыдысты лæг æмæ арс. Бакодтой 
хъæдындзы хуым. Хуымæн фæззæг къахыны афон куы ’рцыдис, уæд 
лæг бар дæтты арсæн, сыфтæй, бынтæй дæ кæцытæ хъæуынц, уы-
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дон айс дæхицæн, зæгъгæ. Арс сæрддæргъы хъæдындзы цъæх сыфтæ 
хордта æмæ ныр дæр уыдон райста. Зымæг æрцыдис æмæ хъæдмæ 
ацыдысты. Арсмæ сихоры хæрдæн – хус хъæдындзы сыфтæ, лæг-
мæ – ставд хъæдындзы бынтæ. 

Арс сæм куы ’ркастис, уæд куыннæ бамбæрстаид йæ рæдыд, 
фæлæ цы бакодтаид. Мастæн æй райста йæхимæ. 

Бакæнын хъомыладон куыст ацы текстмæ гæсгæ – Гадзраха-
тæй цæуын хорз нæу.

Текст тетрæдтæм æнæхъæнæй фыссын нæ хъæуы (бирæ рæстæг 
хардзгонд æрцæудзæн), æрмæст дзы рафыссæн ис мивдисджытæ: цар-
дис, уыдис, бакодтой, æрцыдис, дæтты, хъæуынц, айс, хордта, рай-
ста, æрцыдис, ацыдысты, æркастис, бамбæрстаид, сдзырдтаид.

Мивдисджытæ куы равзарæм, уæд фенæн ис, алы цæсгæмтты, 
нымæцты, афонты кæй сты, уый. 

Скъоладзаутимæ иумæ скæнын хатдзæг, мивдисæгæн кæй ис 
цæсгомон формæтæ, архайды афонтæ æмæ нымæцтæ нысан кæны-
нæн йæхи мадзæлттæ, ома кæй ивы йæхи цæсгæмттæ, афонтæ æмæ 
нымæцтæм гæсгæ. 

Ныр скъоладзаутæ базондзысты: мивдисæгæн ис райдайæн 
формæ (инфинитив) æмæ ифтындзæггæнæг формæ.

Райдайæн формæ ифтындзæг нæ кæны. Ифтындзæггæнæг фор-
мæйæн та ис йæхи грамматикон категоритæ. 

Ифтындзæг кæнынц куыд хуымæтæг, афтæ вазыгджын мивдис-
джытæ дæр. Вазыгджын мивдисджытæ ифтындзæггæнгæйæ, цæс-
гæмттæ, нымæцтæ, афонтæ æмæ здæхæнтæм гæсгæ сæ кæрæттæ 
ивд цæуынц æрмæст æххуысгæнæг мивдисджытæн, зæгъæм: ахуыр 
кæнын, ахуыр кодтон, ахуыр кæндзынæн æмæ аф.д. 

Теоретикон æрмæг сахуыр кæныны фæстæ ныффидар кæнын 
хъæуы зонындзинæдтæ фæлтæрæн куыстыты, грамматикон æвзæр-
сты, хицæн мивдисджытæ ифтындзæг кæныны руаджы. 

Мивдисæджы ивынад нырыккон, ивгъуыд æмæ суинаг афонты 
зæрдыл бадарынæн хорз у алыхуызон сфæлдыстадон куыстытæ ара-
зын, зæгъæм: 

а) иу цæсгом æндæрæй баивын; 
æ) ныффыссын сочиненитæ-миниатюрæтæ; 
б) изложенитæ лæвæрд темæтыл; 
в) нывмæ гæсгæ куыстытæ. 
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1. Скъоладзаутæн раттын радзырд.
Нанайæ æнгузтæ куыд сайдтон

Æз бирæ уарзын адджын хæринæгтæ, гагадыргътæ, æнгузтæ. 
Иу хатт мын нана радта цалдæр æнгузы. Иу уый бæрц та ныу-
уагъта мæ чысыл хо Заремæйæн. Æз мæхи хай ахордтон æмæ та 
фæстæмæ нанамæ бауадтæн æмæ йæм дзурын: «Нана, æз дæу куыд 
тынг уарзын, уый зоныс?» 

Лæппу хъуамæ йæ фыды мады бирæ уарза, – дзуапп мын радта 
нана. 

– Æнгузтæ мын куынæуал радта, уæд дæр? – афарстон ма æз 
нанайы æмæ иуварс ацыдтæн.

Радзырд равзарынæн лæвæрд цæуы фæрстытæ. 
Кæй номæй (кæцы цæсгомæй) цæуы дзырд ацы тексты? (1-аг 

цæсгомæй. Радзырд фыст у хи тыххæй)
Цавæр бæлвырддзинæдтæ уæ бауырнын кодтой, ацы радзырд 

æцæгдæр хи тыххæй кæй у, уый?
Рафыссæн ис уыцы мивдисджытæ номивæгимæ æмæ сын 

сбæрæг кæнын сæ цæсгом, нымæц. 
Фыццаг цæсгом баивут 3-аг цæсгомы мивдисджытæй. 
2. Лæвæрд цæуы мивдисджытæ. Ссарын се ’хсæн æмæ бахахх 

кæнын адæймаджы æнкъарæнтæ, зæрдæйы уаг цы мивдисджытæ 
æвдисынц, уыдон. 

Æнкъард кæнын, лæууын, хъусын, кусын, æмбарын, хъæлдзæг 
уæвын, æнкъарын, тыхсын, худын, цæуын, аразын, æмбудын, кæсын. 

3. Саразын хъуыдыйæдтæ кæнæ баст радзырд мæнæ ацы 
темæтæй искæцыйыл: «Абон уынджы», «Абоны ног хабæрттæ» (ам 
æрдзурæн ис нæ бæстæйы, нæ республикæйы, фæсарæнты цы цаутæ 
цæуа, уыдоныл), «Зымæгон бон» æмæ æнд. 

Бахахх кæнын нырыккон афоны мивдисджыты бын. 
4. Куыд фæстæмæ нæ цард бынтондæр аивдзæн, фæзындзæн ног 

машинæтæ, алы ног æрмæджытæ, ног транспорты хуызтæ. Ныффыс-
сын, сымахмæ гæсгæ цавæр суыдзæн уе скъола, уынг, хъæу, горæт 
æмæ аф. д. – дыууæ азы фæстæ.

Ссарын æмæ бахахх кæнын суинаг афоны мивдисджыты бын.
5. Ахæццæ кæнын дарддæр ацы радзырдтæй иу. Пайда кæнын, 

кæм куыд æмбæлы, афтæ, мивдисджытæй нырыккон, ивгъуыд æмæ 
суинаг афонты.
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А. Иухатт ме ’мбалимæ фæцæйцыдтæн тар хъæды. Уалынмæ 
мæ хъустыл ауадис …
Æ. Мæ зæрдыл æрлæууыдис иу цау. Фæцæуын дын …  
Б. Афоныл бахæццæ дæн скъоламæ. Кæсын æмæ …
В. Фарон сæрды æз уыдтæн лагеры. Уым … 
Г. Сæрды æз уыдтæн денджызы был. Иу изæр дын былгæрон 
бадын, уалынмæ кæсын æмæ … 
6. Диалоджы хуызы ныффыссын темæ «Мæнмæ æрбацыдис 

уазджытæ».
Сбæрæг дзы кæнын мивдисджытæ, сæ хуызтæ. 
7. Абарын дыууæ хъуыдыйады: 

Æз кастæн чиныг.
Æз бакастæн чиныг. 

Ссарын дзы мивдисджытæ æмæ сбæрæг кæнын, цавæр ар-
хайд æвдисынц, уый. Æрцæуæн ис хатдзæгмæ: дыккаг хъуыдыйады 
мивдисæг бакастæн æвдисы архайд кæй фæцис уый, фыццаджы та 
нæма фæцис. 

Ноджы ма зæгъæн ис, дыккаг хъуыдыйады мивдисæг æрмæст 
архайды фæуд не ’вдисы, фæлæ ма йæ фæстиуджытæ дæр, ома чиныг 
каст фæдæн æмæ йын ныр йæ мидис зонын.   

8. Райсæм мивдисæг хъæр кодта æмæ йæ абарæм мивдисæг 
ныхъхъæр кодта-имæ.

Лæмбынæг куы равзарæм, цавæр архæйдтытæ æвдисынц, уый, 
уæд сбæлвырд уыдзæн, мивдисæг хъæр кодта архайд кæй æвдисы, 
фæлæ цас рæстæг цыдис, уый бæрæг нæу. Мивдисæг ныхъхъæр код-
та та æвдисы архайд иу хатт кæй æрцыдис, æмæ уыцы рæстæг кæй 
фæцис, уый.

Афтæ хицæн дæнцæгтæ равзаргæйæ, æрцæуæн ис хатдзæгмæ:
Мивдисджытæ вæййынц дыууæ хуызы: æххæст хуызы мивдис-

джытæ æмæ æнæххæст хуызы мивдисджытæ. 
Ныр сбæлвырд кæнын хъæуы, куыд арæзт сты æххæст хуызы 

æмæ æнæххæст хуызы мивдисджытæ, кæрæдзийæ цæмæй хицæн 
кæнынц, уый. 

Цы мивдисджыты кой скодтам, уыдон дæр ногæй зæрдыл æр-
лæууын кæнгæйæ, стæй ма сын ноджыдæр дыууæ къордæй æндæр-
тæ ратгæйæ, сбæрæг кæнын, куыд арæзт сты, уый. 

дзурын  фæдзырдтон   
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лæууын  ныллæууыдтæн
цæуын  ацыдис
лæбурын  æрбалæбурдта.
Куы сæ равзарæм, фæрстытæ сæм куы раттæм, уæд сбæрæг 

уыдзæн:
Мивдисджытæ æнæ разæфтуантæй вæййынц æнæххæст хуызы, 

фæдомынц фæрстытæ: цы кæнын? цы ми кæнын?  
Мивдисджытæ разæфтуантимæ вæййынц æххæст хуызы, фæдо-

мынц фæрстытæ цы бакæнын? цы ми бакæнын? 
Алыхуызон фæлтæрæнтæ мивдисæджы хуызтæ ахуыргæнгæйæ.
Сывæллæттæн кодоскопæй æвдыст цæуы дыууæ тексты. 
1. Ахуырдзаутæ къласы бадынц æмæ кæнынц хынцинаг. Алан 

Ирæйы фæрсы, йæ хынцинаг куыд райдайынмæ  хъавы, уымæй. Зын 
кæнæн кæй у, уый бæрæг у, сывæллæттæ куыд тыхсынц, куыд рад-
зур-бадзур кæнынц, уымæй.

2. Скъоладзаутæ скодтой хынцинаг. Ирæ хъæлдзæгæй йе ’мбал-
мæ бадзырдта, дзуапп ын раст кæй рауадис, уый. Ахуыргæнæг 
раппæлыдис ахуырдзаутæй æмæ сын загъта: «Кæд ыл атухæн код-
тат, уæддæр æй раст скодтат. Алцæуыл дæр бафыдæбон хъæуы». 

Хæслæвæрд. Дыууæ текстæй дæр хицæн къордтæй рафыссут 
мивдисджытæ. Абарут сæ кæрæдзиуыл. Раттут сæм фæрстытæ. 

– Цавæр фæрстытæн дзуапп дæтты мивдисæг кæнынц? 
– Цавæр хуызы мивдисæг у?
– Раттут фарст мивдисæг скодтой-мæ.  
– Цавæр хуызы мивдисæг у?
Дарддæр урочы æххæстгонд цæуынц алыхуызон фæлтæрæнтæ 

æрмæг ныффидар кæнынæн. Раттæн ис хæслæвæрд скъоладзаутæн 
чиныджы искæцы фæлтæрæн тетрæдты сæххæст кæнынмæ. Уыцы 
рæстæг дыууæ ахуырдзауæн раттæн ис хицæн карточкæтæм гæсгæ 
куыст. 

Лæвæрд дзы цæуынц хъуыдыйæдтæ. Уыцы хъуыдыйæдты 
хъуамæ уа, архайд бæлвырд цы дзырдтæ æвдисой, ахæмтæ, ома 
кæронмæ ахæццæ ис æви нæ, цас рæстæг цыдис архайд, уый. 

1-аг карточкæ.
1. Мах уайтагъд бакастыстæм чиныг.
2. Мах алыбон дæр кастыстæм чиныг.
2-аг карточкæ.
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1. Райсом æз балхæндзынæн ног чиныг. 
2. Алы къуыри дæр æз æлхæндзынæн ног чингуытæ.
Ахуырдзаутæ сæ тетрæдты бæлвырд анализ кæнынц мивдис-

джытæн.
Фæрстытæ мивдисджытæ равзарынæн: 
1. Цы æвдисы дзырд уайтагъд? (архайд кæй райдыдта æмæ 

кæй фæцис бæлвырд фæстиуæгæй, райдыдта тагъд æмæ æнæкъуы-
лымпыйæ кæронмæ ахæццæ ис.)

2. Бакастыстæм кæцы хуызы мивдисæг у?
3. Цы æвдисы дыккаг хъуыдыйады алы бон дæр?
(Æвдисы архайд цалдæр хатты кæй цыдис, фæлæ кæронмæ 

ахæццæ æви нæ, уый бæрæг нæу. 
4. Кæцы хуызы ис мивдисæг кастыстæм? 
Афтæ равзарын дыккаг карточкæйы мивдисджытæ дæр – бал-

хæндзынæн, æлхæндзынæн.
Ахæм бæлвырд анализ скæнын пайда у скъоладзауты ныхасы 

хъæд рæзынæн. Дзырдтæн сæ лексикон нысаниуæг бæрæг кæнынæн.
Нæ фæлтæрæн куыстытæй сбæрæг уыдзæн, æнæххæст хуызы 

мивдисджытæн дæр æмæ æххæст хуызы мивдисджытæн дæр ис иу-
хаттон æмæ бирæхаттон хуызтæ.  

Мивдисджытæ иухаттон хуызы февдисынц, архайд иу хатт кæй 
цæуы, кæй цыдис, кæй цæудзæнис, уый.

Мивдисджытæ бирæхаттон хуызы февдисынц, архайд къорд 
хæттыты кæй цæуы, кæй цыдис, кæй æрцæудзæнис, уый.  

Бæрæг куыд у, афтæмæй æнæххæст хуызы мивдисджытæн нæй 
разæфтуантæ. Ис сын нырыккон, ивгъуыд æмæ суинаг афонтæ: æз 
архайын, æз бадын, æз архайдтон, æз бадтæн, æз архайдзынæн, æз 
баддзынæн.

Æххæст хуызы мивдисджытæ арæзт цæуынц æнæххæст хуызы 
мивдисджытæй, разæфтуантæ сæм æфтаугæйæ: а-, ра-, ба-, æр-, с-, 
ны-, фа-, æрба-, зæгъæм: акæсын, афыссын, радзурын, бафидауын, 
æрбацæуын, сахуыр кæнын, фæмæсты уæвын, æрцахуыр кæнын.

Цы разæфтуантæ ранымадтам, уыдонæй уæлдай ма не взаджы  
æмбæлы разæфтуан ц-дæр.

Æппæт мивдисджытимæ не ’мбæлы, фæлæ цалдæр хуымæтæг 
мивдисæгимæ, зæгъæм: цæппарын, цæлхъивын, цæсхойын, цæлвасын.

Ацы мивдисджытæм куы æркæсæм, уæд бафиппайдзыстæм, 
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разæфтуан ц-йæ пайда кæнынц ны-йы бæсты, стæй хъæлæсонтæ æ 
кæнæ ы-йæ цы мивдисджытæ райдайы, уыдоны (æ, ы сæ фысгæ куы 
нæ кæнæм, уæддæр хъуысгæ кæнынц).

Мивдисæджы бындуртæ
Ирон æвзаджы мивдисæгæн ис дыууæ бындуры – нырыккон 

афоны бындур æмæ ивгъуыд афоны бындур.
Райсæм мивдисджытæ нырыккон афоны кæнын кæн – ын -кæн.
кусын кус -ын – кус
фыссын фысс -ын – фысс
рувын рув -ын – рув 
дзурын дзур -ын – дзур
Рахицæн сæ кæнæм суффикс -ын.
Лæмбынæг сæм куы ’ркæсæм æмæ сæ куы равзарæм, уæд сбæрæг 

кæнæн ис, нырыккон афоны бындурæн кæй ис йæхи сæрмагонд 
морфологон æууæл. Уый иухуызон у мивдисæджы уидагимæ. 
Мивдисæджы æбæлвырд формæйæ суффикс -ын куы рахицæн кæ-
нæм, уæд ма дзы цы дзырды хай баззайа, уый у мивдисæджы ны-
рыккон афоны бындур.

Скъоладзаутæн раттæн ис ивгъуыд афоны мивдисджытæ:
уарзтон – уарз + т + он
бадтæн – бад + т + æн
дардтон – дар + д + т + он
æмбæрстон – æмбæр + ст + он
Куыд арæзт æрцыдысты, уый равзаргæйæ, æрцæуæн ис 

хатдзæгмæ: ивгъуыд афоны бындур арæзт цæуы нырыккон афоны 
бындурмæ суффикстæ -д, -т, -ст бафтаугæйæ.

Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй мивдисæджы нырык-
кон афоны бындур æнцон бацамонæн у, æмæ сывæллæттæн дæр 
æнцондæр бамбарæн вæййы, чиныджы фæлтæрæнтыл куы баку-
са ахуыргæнæг, уæд. Æрмæг ныффидар кæнынæн раттæн ис хицæн 
карточкæтæ. Уыдоны ныффыссæн ис мивдисджытæ æбæлвырд 
формæйы (нырыккон афоны мивдисджытæ) – амонын, хъæуын, ха-
лын, фæлмæцын, лидзын, зæгъын, фидын, кæуын, худын, лæууын, 
æмæ æнд. 

Хæслæвæрд – ацы мивдисджытæн сбæрæг кæнын сæ нырыккон 
афоны бындур. 
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Ивгъуыд афоны бындуры арæзт зындæр у. Фæлтæрæн куыс-
тытæй уæлдай таблицæты руаджы бацамонын, ивгъуыд афоны бын-
дур аразгæйæ, мивдисæджы уидаджы (нырыккон афоны бындуры) 
кæй æрцæуы фонетикон ивддзинæдтæ. 

Раттæн ис хæслæвæрд. Лæвæрд нырыккон афоны мивдис-
джытæй саразын ивгъуыд афоны мивдисджытæ: 

1. хæссын – хастон
кæсын – кастæн
тæхын – тахтæн
цæрын – цардтæн  
аразын – арæзтон
æмбарын – æмбæрстон
æвналын – æвнæлдтон
фадын – фастон
ауæрдын – ауæрстон
змæнтын – змæстон
нывæндын – нывæстон
сæттын – састон

Мивдисджыты арæзт равзарыны фæстæ скæнæн ис ахæм хат-
дзæгтæ:

1. Нырыккон афоны бындуры лæмæгъ хъæлæсон æ ивгъуыд 
афоны бындуры ивд æрцæуы тыхджын хъæлæсон а-йæ.

2. Нырыккон афоны бындуры тыхджын хъæлæсон а ивгъуыд 
афоны бындуры ивд æрцæуы лæмæгъ хъæлæсон æ-йæ.

3. Нырыккон афоны бындуры æмхъæлæсонтæ д, т, тт, нд, нт 
ивгъуыд афоны бындуры ивд æрцæуынц æмхъæлæсонты къорд -ст-
йæ.

Кæй зæгъны æй хъæуы, мивдисджыты нырыккон æмæ ивгъуыд 
афонты бындурты арæзты æппæт фонетикон фæзындтæ нæ базонд-
зысты сывæллæттæ. 

Ахуыргæнæг сын йæхæдæг хъуамæ бацамона арæхдæр æмбæлгæ 
фæзындтæ.

Мивдисджыты нырыккон æмæ ивгъуыд афонты бындурты 
арæзты тыххæй æрмæг зæрдыл бадарынæн цæстуынгæ æрмæгæй 
пайда кæнын фаг нæу.

Ахадгæдæр уыдзæн фылдæр сфæлдыстадон куыстытæ аразын, 
зæгъæм:
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1. Аивын нырыккон афоны мивдисджытæ ивгъуыд афоны мив-
дисджытæй.

2. Сбæрæг кæнын мивдисджыты арæзт дзырды хæйттæм гæсгæ. 
3. Равдисын ивгъуыд афоны бындурты арæзт схемæты фæрцы. 
Пайда у кæсын, чиныгæй хицæн скъуыддзæгтыл кусын, изло-

женитæ фыссын.
Скъоладзаутæн бахæс кæнын, хæдзары сочинени ныффыссын 

ахæм темæтыл: «Колхозæн æххуыс», «Мæ уарзон чиныг», «Найынмæ 
ацыдыстæм» æмæ æнд. 

Ам сын раттæн ис сæрмагонд хæс: пайда кæнын æрмæстдæр ив-
гъуыд афоны мивдисджытæй, алы мивдисæгæн дæр йæ фарсмæ ныф-
фыссын йæ нырыккон афоны бындур. 

Мивдисæджы бындуртæ сахуыр кæнынмæ хъус бæстон æрда-
рын хъæуы. Ацы æрмæгимæ æнгом баст сты мивдисджыты номон 
формæтæй иуæй-иуты арæзт, мивдисæджы растфыссынады бирæ 
фæрстытæ. 

Скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл куыст мивдисæг 
ахуыргæнгæйæ.

1. Ацы куыст кæнæн ис мивдисджытæй хицæн къордтæ араз-
гæйæ, райдайæн æй ис суанг 1-аг урочы, уым сывæллæттæ базонынц, 
алыхуызон архæйдтытæ цавæр дзырдтæ æвдисынц, кæцы къордмæ 
ахæсгæ сты, уый.

а) куысты архайд æвдисæг мивдисджытæ: суг сæттын, хæдзар 
аразын, дон хæссын;
æ) змæлд æвдисæг мивдисджытæ: цæуын, бырын, тæхын, лæ-
сын, згъорын; 
б) æнкъарæнтæ æвдисæг мивдисджытæ: хъусын, уынын, æнкъа-
рын, æмбарын, æмбудын;
в) хъуыды кæныны процесс æвдисæг мивдисджытæ: зонын, хъуы-
ды кæнын;
г) физикон уавæр æвдисæг мивдисджытæ: хуыссын, фынæй 
кæнын, рæдзæ-мæдзæ кæнын;
д) æууæлтæ æвдисæг дзырдтæ-мивдисджытæ: ссырх уæвын, 
ныцъцъæх уæвын, ныссау уæвын;
е) цæрæгойтæ, мæргътæ цы мыртæ уадзынц, уыдон æвдисæг 
мивдисджытæ: рæйын, уасын, ниуын, хъуыдатт кæнын, бапп-
бапп кæнын, хъа-хъа кæнын æмæ аф.д.
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2. Мивдисæджы тематикон къордтæ аразгæйæ, уыциу рæстæг 
дæттæм орфографион хæслæвæрд, зæгъæм: мивдисджытæ ныффыс-
сын 2-аг цæсгомы формæйы, иууон нымæцы, сæ нысаниуджытæм 
гæсгæ сæ къордтæ кæнгæйæ. 

а) физикон уавæр æвдисæг мивдисджытæ: хуыссыс, фынæй кæ-
ныс, рæдзæ-мæдзæ кæныс;
æ) змæлд æвдисæг мивдисджытæ: цæуыс, бырыс, тæхыс, згъо-
рыс, уайыс;
б) æууæлтæ æвдисæг мивдисджытæ: ссырх дæ, ныцъцъæх дæ, 
ныффæлурс дæ æмæ аф.д.
Ацы куыст бакæнгæйæ, æрцæуæн ис ахæм хатдзæгмæ:
Уыциу тематикон къорды мивдисджытæ алыхатт синонимтæ 

нæ вæййынц, зæгъæм: мивдисджытæ хуым кæнын, суг сæттын 
æмæ фыссын синонимтæ не сты, кæд се ’ртæ дæр куысты архайд 
æвдисынц, уæддæр. 

Синонимтыл кусын ахсджиаг мадзал кæй у, уымæ гæсгæ, чи-
ныджы фæлтæрæнтæ æххæстгæнгæйæ, гæнæн кæм ис, уым дæттын 
хъæуы уæлæмхасæн хæс – дзырдтæн ссарын синонимтæ. 

Карточкæтимæ куыст
1-аг карточкæ. 
Æрхъуыды кæн æмæ ныффысс æртæ мивдисæджы иууон ны-

мæцы нырыккон афоны. 
2-аг карточкæ. 
Æрхъуыды кæн æртæ мивдисæджы бирæон нымæцы ивгъуыд 

афоны æвæрдæй æмæ сæ ныффысс дæ тетрады. 
3-аг карточкæ. 
Æрхъуыды кæн æртæ мивдисæджы суинаг афоны иууон нымæ-

цы дæр æмæ бирæон нымæцы дæр.
4. Сфæлдыстадон куыст. 
Скъоладзаутæн лæвæрд цæуынц хи хорз дарыны æгъдæуттæ. 

Куыст бакæнæн ис афтæ: 
а) текст равдисæн ис кодоскопæй, компьютерæй;
æ) текст фыст у хицæн сыфтыл, уыдон уæрст цæуынц скъо-
ладзаутæн;
б) текст кæсы ахуыргæнæг, сывæллæттæ йæм хъусынц æмæ фыс-
сынц сæ тетрæдты. 
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Уæхи дарын зонут
– Искуыдæм хуынд куы уай, уæд æрæджы ма кæн.
– Стъолы уæлхъус раздæр сбадын кæнын хъæуы чызджыты, 

уый фæстæ та сбадынц лæппутæ. 
– Искæимæ дæ аныхас кæнын куы фæнда, уæддæр дæ сыхагмæ 

чъылдыммæ ма бад.
– Стъолмæ æгæр хæстæг, кæнæ æгæр дард ма бад, дæ рæмбы-

ныкъæдзтæ стъолыл ма æвæр.
– Вилкæйæ хæрæн цæмæн ис, уый уидыгæй ма хæр.  
Текст равзарын ахæм фæрстытæм гæсгæ.
1. Ссар мивдисджытæ æмæ сæ ныффысс дæ тетрады. 
2. Рафысс мивдисджытæ, сбæрæг сын кæн сæ нымæц, цæсгом.
3. Цавæр æгъдæуттæ ма зоныс хи хорз дарыны тыххæй? 
4. Грамматикон хъазт
Сывæллæттæ, æрбакæсут ма, чи нæм æрбацыдис уазæгуаты, 

уымæ. (Æрбахæссы хъазæн «Митын дада»). 
– Дадайыл фæндагыл æрцыдис бæллæх. Хъуыдыйæдтæ сарæзта 

æмæ сæ йæ голладжы сæвæрдта. Фæндагыл йæ къах скъуырдта, 
ахаудис, хъуыдыйæдтæ ракалдысты æмæ дзырдтæ схæццæ сты. 
Иуæй-иу дзырдты кæрæттæ миты бын аргæ дæр нал скодта. Ныр 
махмæ æрбацыдис æххуысагур. 

Баххуыс ын кæндзыстæм? (О!)
(Раздæр алы дзырд дæр хицæн сыфыл ныммыхуыр кæнын, 

фæйнæгыл сæ æрцауындзын).
а) Фыс…, диктант, скъоладзаутæ.
æ) Хорз, хо, мæ, зар … . 
б) Ацыд …, сæхимæ, лæппутæ. 
в) Æрбацыд …, мад, мæ, нæхимæ.
г) Музеймæ, мах, цæу … 
д) Æз, дохтыр, уы … .
Æмхæццæйæ лæвæрд дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ. Хъуы-

дыйæдты ссарын мивдисджытæ, рахицæн сын кæнын сæ кæрæттæ, 
сбæрæг сын кæнын сæ цæсгом, нымæц, афон. 

Хъуыдыйæдтæ уыдзысты мæнæ ахæмтæ: 
Скъоладзаутæ фыссынц диктант. 
Мæ хо зары хорз. 
Лæппутæ ацыдысты сæхимæ. 
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Мæ мад æрбацыд нæхимæ. 
Мах цæудзыстæм музеймæ.

4. Номивæг ахуыр кæныны методикæ
Райдайæн скъолайы сывæллæттæ практикон æгъдауæй базонгæ 

вæййынц сæ мадæлон æвзаджы морфологиимæ. Сæрмагонд ныхасы 
хæйтты тыххæй райсынц иумæйаг зонындзинæдтæ: зонынц сын сæ 
нысаниуæг, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц, куыд ивынц. 

Номивæг сывæллæттæн æнцон бамбарæн нæ вæййы, уымæн 
æмæ уый предметтæ, миниуджытæ, нымæц нысан нæ кæны, фæлæ 
сæм æрмæстдæр амонгæ кæны. Ома, номивджытæй пайда кæнæм нæ 
ныхасы номдарты, миногонты æмæ нымæцты бæсты. 

Номивæджы нысаниуæг сбæлвырд кæнгæйæ æмæ йын йæ грам-
матикон æууæлтæ бæстон равзаргæйæ, раиртасдзыстæм, цы стыр 
ахадындзинад ын ис, уый.

Сывæллæттæ сахуыр сты, номдартæ цы предметтæ нысан кæ-
нынц, уыдонæн сæ фылдæр хайæн ис равзарæн адæймаджы æмбу-
дæн оргæнты руаджы, ис сын фенæн цæстæй æмæ аф.д., номивджы-
тæ та, куыд загътам афтæмæй предметтæ, сæ миниуджытæ, сæ ны-
мæц нысан нæ кæнынц, фæлæ сæм æрмæст амонгæ кæнынц. 

Зæгъæм:
1. Скъоладзаутæ цæхæрадоны ныссагътой балы талатæ. 

Уыдон балы талатæм зилынц хорз. 
2. Мах къласы ис дæс лæппуйы.  

Уал лæппуйы ис иннæ къласы дæр. 
3. Æмвæнд адæмæн сæ тых стыр у. 

Ахæм адæмы ничи басæтдзæн.
Ацы хицæндзинад райдианы зын бамбарæн вæййы скъола-

дзаутæн. 
Цæмæй сывæллæттæ сахуыр уой номивæджы хицæн къордтæй 

раст пайда кæнын, уымæн хъæуы, куыд гæнæн ис, афтæ, фылдæр 
фæлтæрæн куыстытæ æмæ грамматикон æвзæрст аразын. Фæлтæрæн 
куыстытæ аразын хъæуы, цæмæй ахуырдзаутæ зоной баивын номон 
ныхасы хай хъæугæ номивæгæй. 

Ацы куыстæн ахуыргæнæгæн чиныджы æрмæгæй уæлдай спай-
да кæнæн ис литературон кæсынады аивадон тексттæй. 

Фæлварын хъæуы фыссын цыбыр изложенитæ, кæцыты хъæу-
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дзæн раивын номдартæ, миногонтæ, нымæцонтæ номивæгæй бæл-
вырд хауæны æмæ нымæцы æвæрдæй.

Ахуыргæнинæгты сфæлдыстадон æмæ алыхуызон фысгæ 
куыстытæ анализ кæнгæйæ, хъус дарын хъæуы номивæгæй куыд пай-
да кæнынц, уымæ. Уый сын æххуыс уыдзæн сæ ныхасы культурæйы 
рæзтæн. Ахуыр кæндзысты ныхасы мидæг хъæугæ ран номон ныха-
сы хай номивæгæй баивын. 

Ахуыргæнæг хъуамæ амона скъоладзаутæн номон ныхасы 
хæйттæ алыхатт номивæгæй ивын кæй нæ хъæуы, уый. 

Номивæг ахуыргæнгæйæ, уæлдайдæр цæсгомон номивджыты 
тасындзæг амонгæйæ, хорз уаид абарыны амалæй пайда кæнын. Сæ 
тасындзæг сын номдарты тасындзæгимæ куы абарой, уæд, иуæй, 
номдарты тасындзæг сæ зæрдыл æрлæудзæн, иннæмæй, бæлвырддæр 
фендзысты номивæджы тасындзæджы хицæндзинæдтæ. 

Абарыны амалæй хорз спайдагæнæн ис бæлвырд æмæ æбæл-
вырд номивджыты дзырдарæзт бацамонынæн, фарстон-ахастон но-
мивджыты нысаниуæгæн æмæ æндæр фарстатæн. 

Ацы амалæй пайда кæнын æмбæлы грамматикон æвзæрсты 
рæстæджы дæр. Хъуыдыйады номивджыты роль бæрæггæнгæйæ, 
гæнæн ис уыдон хъæугæ номон ныхасы хайæ баивын. 

Ахуыргæнæг алы урочы дæр хъуамæ йæ размæ æвæра бæлвырд 
нысантæ, уый йын фадат ратдзæн ацы ныхасы хай бацамонын 
скъоладзаутæн æмæ сæ сахуыр кæнын уымæй раст пайда кæнын. 

Цæсгомон номивджытæ хауынц, нæ ныхасы тынг арæх кæмæй 
пайда кæнæм, уыцы къордмæ. Скъоладзаутæ сæ кой фыццаг хатт нæ 
хъусынц, раззаг кълæсты дæр ма сæ ахуыр кодтой.

Уымæ гæсгæ сæ сæ зæрдыл æрлæууын кæнын хъæуы. Цæмæй 
ирддæрæй ауайой номивæджы æртæ цæсгомы  скъоладзауты цæсты-
тыл, уый тыххæй раттæн ис текст. 

Аланмæ уазæгуаты æрбацыдис йе ’мбал. Се ’хсæн рауад ахæм 
ныхас. 

– Æгас цу, ды афоныл цæуылнæ æрбацыдтæ? 
– Æз æнхъæл уыдтæн, æхсæз сахатмæ хуыдтай.  
– Уый чи æрбацыд, Алан, мидæмæ йæ ракæн, – цæлгæнæнæй рай-

хъуыст мады хъæлæс.
Ацы скъуыддзаджы номивджытæ ды, æз, уый амонынц иу 

цæсгоммæ – уазæгуаты чи æрбацыдис, уыцы лæппумæ. Æрмæст 
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ам иу ран дзурынц ды, иннæ ран – йæхæдæг йæхицæй зæгъы – æз, 
æртыккаг ран уый тыххæй зæгъынц – уый.

Æрцæуæн ис хатдзæгмæ: 
1. Цæсгомон номивæг æз амоны дзурæгмæ:
а) Æз дæ зарынмæ куы хъусын,

уæд хъæлдзæгдæрæй фæкусын.
    (Хетæгкаты Къ. «Азар») 
б) Æз гæркъæраг цъиуы тыххæй афтæ фехъуыстон, æрттивгæ 

исты лыстæг дзаума куы фена, уæд æй йæхицæн аскъæфы. 
2. Номивæг ды амоны дзурæджы ныхас кæмæ арæзт у, уый. 
а) Кæсын дæ сурæтмæ æдзынæг, –

Æдзæмæй алыбон лæууыс 
Цыма дыл мит кæны сæлфынæг, 
Æмæ дæ сæфт бонтыл кæуыс. 

    (Багаты Æхсар «Дидинæг»)  
б) Дæ гобан цас у, уыйас дæ къæхтæ адаргъ кæн. 
Дыккаг цæсгом æрмæст удгоймаг нæ вæййы, фæлæ æнæуд пред-

мет дæр. 
а) Рæсугъд бæлас йæ сыфтæртæ

Дæумæ калы, сырх Май!
Нæ фæлтæрты тыхджын
Зæрдæ дæуимæ у æмбай. 

   (Боциты Б. «Мæ мæт»)
3. Номивæг уый амоны, ныхас кæуыл цæуы, уыцы цæсгоммæ, 

кæнæ предметмæ.
Залдуз йæ хабæрттæ фæдзырдта, фæлæ уый дæр иу хъуыддаджы 

кой не скодта. 
Номивджытæ æз æмæ ды-йæн бирæон нымæцы категори нæй, 

уымæн æмæ мах æмæ сымах бирæ æз-тæ æмæ ды-тæ нæ нысан 
кæнынц, уыдон нысан кæнынц къордтæ, уыцы къордмæ гæнæн ис, 
æмæ дыккаг цæсгом йæхæдæг дæр хауы; сымах дæр нысан кæны кæй 
кой цæуы, уыцы къорды уæнгты, се ’хсæн уыцы дыккаг цæсгом дæр, 
чи зоны, уыдзæн. 

1. Мах нæ хæстæ куыд æмбæлы, афтæ куы æххæст кæниккам, 
уæд куыст бирæ фæхуыздæр уаид. 

2. Сымах куыд зæгъут, уый раст у, фæлæ иннæтæ афтæ нæ 
хъуыды кæнынц.
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Литературон æвзаджы номивæг æз-ы бæсты арæх фæпайда 
кæнынц мах-æй.

Зæгъæм: Ацы уацы мах нæ размæ æвæрæм хæс, Цæгат Ирысто-
ны чингуыты рауагъдад ацы аз цы уацмыстæ рауагъта, уыдонæн 
аргъ скæнын.

Номивæг уый-æн ис бирæон нымæцы категори – уыдон, арæзт 
цæуы уый-йæ, бирæон нымæцы суффикс -доны руаджы (æмбæлы ма 
дзырдты – адон, кæдон).  

Фæрссаг хауæнты, хуызæнонæй фæстæмæ, цæсгомон номив-
джытæн иууон нымæцы дæр æмæ бирæон нымæцы дæр ис дыууæ 
формæйы: æххæст æмæ æнæххæст.

мæн – мæ
мах – мæ 
сымахæн – уын
Цæсгомон номивджыты тасындзæджы ис хицæндзинæдтæ.   
1. Æз тасындзæггæнгæйæ фæрссаг хауæнты у бынтон æндæр-

хуызон йæ мырон скондмæ гæсгæ. 
Н. æз
Г. ды
Д. уый
Ир. мæнæй
Ар. мæнмæ
Æд. б. мæныл
Ц. мæнимæ
Х. мæнау
2. Номивæг ды-йæн тасындзæггæнгæйæ номон æмæ фæрссаг 

хауæнты иумæйаг баззайы æрмæст фыццаг æмхъæлæсон -д.
Н. ды
Г. дæу
Д. дæуæн
Ир. дæуæй
Ар. дæумæ
Æд. б. дæуыл
Ц. дæуимæ
Х. дæуау 
3. Гуырынон хауæны лæмæгъ хъæлæсон æ-йæ чи райдайы, ахæм 

дзырдты разæй номивджытæ 1-аг, 2-аг, 3-аг цæсгомы дæр, иууон æмæ 



164

бирæон нымæцы дæр æлвæст æрцæуынц æмæ дзы рауайы ме, де, не, 
уе, се: ме ’рвады, де ’фсымæры æмæ аф. д. 

Адон æмтгæй цæсгомон номивджыты тыххæй цы хъуамæ зо-
нат, уый. Уæлдæр цы æрмæг лæвæрд цæуы, уымæй, стæй чиныджы 
фæлтæрæнтыл бакусгæйæ, скъоладзауты зонындзинæдтæ ныффидар 
кæнæн ис.

Ноджы вазыгджындæр у цæсгомон номивæг уый-ы тасындзæг. 
Ацы номивджыты æххæст хуызæн иууон нымæцы фæрссаг хауæнты 
ис цыппар бындуры – уый, уы, уым, у. Сæ иннæ хицæндзинад та уый 
у, æмæ цæсгомон номивджыты æххæст хуызæн ис дыууæ бирæон 
нымæцы: мах – махтæ, сымах – сымахтæ, уыдон – уыдæттæ. 

Дзæвгар хицæндзинæдтæ ис цæсгомон номивджыты цыбыр 
хуызы тасындзæджы дæр. Фыццаг æмæ дыккаг цæсгомы номив-
джытæн æмхуызон сты сæ формæтæ гуырынон, иртæстон хауæнты. 

Æртыккаг цæсгомы номивæгæн иууон нымæцы гуырынон, 
дæттынон, арæзтон хауæнты сæ формæтæн ис дыууæ варианты (æй 
– йæ, ын, – йын, æм – йæн, ыл – йыл).

Цæсгомон номивджыты цыбыр хуызæн нæй номон æмæ хуы-
зæнон хауæнты формæ. 

Уæлæмхасæн æрмæджы хуызы спайда кæнæн ис алыхуызон 
фæлтæрæнтæй.   

Адон фæахъаз уыдзысты скъоладзауты зонындзинæдтæ номи-
вæджы тыххæй фæуæрæхдæр кæнынæн, йæ бамбарынæн. 

Лæвæрд цæуы тексттæ.
1. Арсы лæппын ацыдис уазæгуаты кроликмæ. Йæ хæдзары раз-

мæ бацыдис, хуынкъæй бакастис æмæ бадзырдта. 
– Эй, ам исчи ис?
– Ничи – райхъуыст мидæгæй.
– Ау, æппындæр дзы ничи ис? – афарста та арсы лæппын.
– Æппындæр ничи, – райхъуыст та дзуапп. 
– Уæдæ кролик кæм ис? 
– Уый ацыд йе ’мбал арсы лæппынмæ. 
– Æмæ уый æз куы дæн – дзуры кроликмæ арсы лæппын. 
– Ома, куыд æз? Æз-тæ алыхуызон вæййынц, – радзырдта йæм 

хъæлæс. 
– Ацы æз нысан кæны: «уый æз, арсы лæппын дæн!»
æ) «Аланæйæн йæ ныййарджытæ ныффæдзæхстой, æнæзонгæ 
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адæймагæн дуар ма гом кæн, хæдзары иунæгæй куы уай, уæд, зæгъ-
гæ. Чидæр сæм æрбахоста.

Уый йæ фæрсы:
– Чи дæ? 
Гъер ацы цыбыр дзырд чи куы нæ уаид, уæд бахъуыдаид ба-

фæрсын:  
– Казик хойы?
– Алан дæ?
– Мамæ дæ? 
– Ахуыргæнæг дæ æмæ æнд. 
Уый та дын дзуапп лæвæрдтаид.
– Нæ, нæ, нæ. 
– Нæ базыдтай. 
– Нæ дæн.
– Æз дæн. 
Афтæмæй гæнæн ис, æмæ иу æртæ сахаты фæрсай æмæ йæ 

уæддæр ма базонай. Сфæлмæцыдаис, стыхстаис. Хойæг дæр смæсты 
уыдаид. Ды дæ куыстытæ ныууагътаис æмæ æрмæстдæр фарстаис. 

Æнæуый та фæрсыс «Чи дæ?» – æмæ уыцы цыбыр чи?-йы 
æмбæхст сты æппæт дунейы адæмты нæмттæ. 

Афтæ, тексттæ равзаргæйæ, скъоладзаутæ æрцæудзысты хат-
дзæгмæ, цæмæн пайда кæнæм номивджытæй нæ ныхасы, цы ныса-
ниуæг сын вæййы алы контекстты, иу цыбыр дзырды цас мидис 
цæуы, уый.

2. «Ме ’мбал».
Зауырæн ис æмбал. Йæ ном хуыйны Алан. Алан цæры хъæуы. 

Алан æмæ Зауыр ахуыр кæнынц 4-æм къласы. Сæрды Алан фæкусы 
колхозы. Зауыр хъæумæ куы ’рцæуы, уæд Аланимæ ацæуынц кæсаг 
ахсынмæ, найынмæ. Зауыр Аланæн æххуыс фæкæны рувынмæ. Алан 
æмæ Зауыр рæстæг хъæлдзæгæй фервитынц.

Ацы радзырд скъоладзаутæ фыссынц сæ тетрæдты, хъæугæ ивд-
дзинæдтæ йæм бахæсгæйæ. Ахуырдзаутæ æнцонæй раиртасдзысты, 
уыциу дзырдтæй дзы арæх пайдагонд кæй цæуы (Алан. Зауыр). 

Радзырды кæцыдæр рæтты сæрмагонд ном баивын хъæуы номи-
вæгæй.

Лæппутæй иуы ном баивæн ис 1-аг цæсгомы номивæгæй. 
3. Ахуыргæнæг зæгъы скъоладзаутæн, номивджытæ дзæбæх чи 
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нæ зоны, уыдонимæ арæх кæй æрцæуы цымыдисаг цаутæ. Сæ фысты 
мидæг æруадзынц рæдыдтытæ.

Æркæсæм ма дæнцæгтæм:
1. Амбылдта 4 «а» кълас. Уыдонæн радтой лæвæрттæ (уы-
мæн). 
2. Æфсæддон хайæн лæвæрд æрцыдис хæс – знаджы размæ ба-
бадын æмæ сæ(йæ) бауромын. 
3. Алан ракуырдта йе ’мбалæй, цæмæй йæ уарзон зарæг азара. 
4. Агъуысты пецы фарсмæ лæууыдис гыццыл чызг, уый уыд 
тынг тæвд. 
5. Иухатт Агуындæ ацыдис хъæдмæ мæнæргъытæм. Йæ фæстæ 
ацыдис къæбыла Жучкæ  дæр. Уымæн йæ къухы уыдис чыргъæд. 
Ацы хъуыдыйæдтæ равзаргæйæ, сбæрæг кæнæн ис, номив-

джытæй контексты арæхстджынæй пайда кæнын хъæуы, кæннод цæй 
бæсты загъд æрцыдысты, уый зын сбæрæг кæнæн у.

4. Стъæлфыты бæсты сæвæрын номивджытæ хъæугæ формæйы: 
1. Нæ отряд ерысты бацахста фыццаг бынат. Мах цин кæнæм 
… (ууыл).
2. Скъоладзаутæ хорз нæ рывтой. Бригадир сын … бацамыдта 
(уымæ).
3. Ахуыргæнæг амыдта, ахуыргæнæн чиныджы чи нæ уыд, … 
æрмæг (ахæм).  
Номивæджы тыххæй цы зонындзинæдтæ æмбæлы, уыдон 

ахуыргæнæг  скъоладзаутимæ куы ныффидар кæна, уæд йæ бон у рат-
тын контролон диктант ахæм хæслæвæрдтимæ: бахахх кæн номив-
джыты бын, бацамонын сын сæ разрядтæ, сæ хауæнтæ. 

Арс
Нæ бæстæйы хъæдты ис æртæ хуызы æрсытæ. Морæхуыз арс 

цæры алы ран дæр нæ бæстæйы европæйаг æмæ азиаг хæйтты. Урс 
арс та у Арктикæйы цæрæг. Дард Хурыскæсæны та цæры урсриу арс. 

Махмæ, Цæгат Ирыстоны хъæдты фембæлæн ис морæхуыз 
арсыл, уый фылдæр ис фæдзæхст бынæтты. Æмбæлынц нæм фæ-
ныкхуыз æрсытæ дæр. 

Фæдзæхст бынæтты цуангæнæн нæй, фæлæ æрсытæ сæхæдæг 
уыцы рæттæй æддæдæр лæгæтты кæй æрбынат кæнынц, уый 
аххосæй исты фыдбылызты бахауынц. 

Сæ лæгæтæй рацæугæйæ, æрсытæ хæрынц саунæмыг, хъæлæр-
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дзы, фæткъуы, гуыркъотæ, æхсæртæ, тæрсы мыггæгтæ. Ахæм 
бæллиццаг хæлц æрсытæ фылдæр æмæ парахатæй ссарынц, нæ 
хохрæбынты цы хъæдтæ ис, уым.  

Йæхицæн хæлц æппæт рæтты дæр агургæйæ, арс архайы, цæ-
мæй йыл цуанæттæй мачи æмбæла, ууыл.

9. Бакæсын æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Ссарын номивджытæ æмæ 
сын бацамонын сæ нымæц.

Дæу урс æхсырæй,
Дæу худгæ хурæй
Чи нæ бафсæста!
Дæу цардуалдзæджы 
Йæ хъарм хъæбысы 
Чи нæ ауызта! 
   (Х. Къоста)  
10. Хъуыдыйæдтæ бакæсын. Цухгонд бынæтты бавæрын хъæугæ 

номивджытæ æмæ сæ афтæмæй рафыссын. 
… ахуыр кæнæм цыппæрæм къласы.
… цæуы дыууадæс азы.
… ’мбалыл дæр цæуы … азы.
… у тынг тыхджын лæппу.
Йæ хистæр æфсымæр дæр … лæппу у. 
… та кæцы къласы ахуыр кæнут? 
… дæр ахуыр кæнæм … къласы.
… скъолайы кæрты ныссагътам алыхуызон дидинджытæ. 
… дидинджытæ ныссагътой æртыккаг къласы ахуырдзаутæ 

дæр. 
Дзырдтæ баххæст кæнынæн: мæныл, не, сымах, ахæм, уый, мах, 

ме, уал, мах, уалæм, ахæм.
12. Зæгъын, цал сты цæсгомон номивджытæ. Ныффыссын сæ иу

уон нымæцы дæр æмæ бирæон нымæцы дæр. Номивæг уый-имæ 
æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын дыууæ хъуыдыйады: иуы – номи-
вæг æддагбынатон хауæны, иннæйы – цæдисон хауæны æвæрдæй.  

13. Дзырд ацæуынмæ равзарын дзырды хæйттæм гæсгæ.
14. Номивæг уый-имæ æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын фæй-

нæ дыууæ хъуыдыйады (иуы номон хауæны куыд уа, иннæйы – гуы-
рынон хауæны). Бацамонын, номивæг уый цавæр хъуыдыйады уæнг-
ты ролы ис. 
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15. Атасындзæг кæнын цæсгомон номивджытæ ды æмæ уый иу-
уон æмæ бирæон нымæцты. 

16. Номивджытæ æз, ды, уый-имæ æрхъуыды кæнын хъуы-
дыйæдтæ.

17. Ныффыссын дзырдуатон диктант.
Кæимæ, цæимæ, уыимæ, исчи, исты, чидæр, цыдæр, ничи, ницы, 

ууыл, дæуимæ, мæнимæ, сымахау, дæуау, дæхи, йæхи, искæй, семæ, 
макæимæ, никæимæ, не ’ппæт, уе ’ппæт.

Дзырдтæ дæуимæ æмæ сымахау дзырды хæйттæм гæсгæ равза-
рын.

18. Æрхъуыды кæнын фæйнæ æртæ номивæджы: иу – номдары, 
иннæ –  миногоны, фæстаг – нымæцоны бæсты кæй зæгъæм, ахæмтæ, 
семæ æрхъуыды кæнын фæйнæ хъуыдыйады æмæ сæ ныффыссын.

Хъуыдыйæдты равзарын фæйнæ æртæ дзырды мæнæ ацы 
схемæтæм гæсгæ:

19. Зымæгон хъæзтытæ (нывмæ гæсгæ куыст).
Æркæсын нывмæ. Архайджытæн раттын нæмттæ. Алкæмæн дæр 

дзы йæ архайд бæстон равдисын, афтæмæй саразын радзырд æмæ 
йæ ныффыссын. Кæм æмбæлы, уым пайда кæнын номивджытæй.

20. Бакæсын æмбисæндтæ. Бæрæггонд дзырдтæм раттын фæрс-
тытæ. Зæгъын, цавæр ныхасы хæйтты бæсты æвæрд сты.  

Искæмæн чи лæггад кæны, уый йæхицæн лæггад кæны.
Уазæг дæр, уазæг чи уарзы, уымæ цæуы. 
Куы никæй хъуыды кæнай, уæд дæ ничи æрхъуыды кæндзæн. 
Искæуыл худыны бæсты дæхимæ æркæс. 
Дæ рæдыд дын чи бацамона, уымæй бузныг у.
Цы байтауай, уый æркæрддзынæ. 
Кæмæй цы риссы, уый кой кæны. 
Бас кæй басудзы, уый доныл дæр фу кæны. 
Дæуæн – исты, мæнæн- ницы.
Дæхæдæг куы нæ фезмæлай, уæд дын ничи бакæндзæн дæ 
хъуыддаг.
21. Ацы хъуыдыйæдты бæрæггонд номдартæ баивын цæсгомон 

номивджытæй æмæ сæ ныффыссын тетрæдты. 
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1. Ахуыргæнæг скъоладзаутæн ахъуыды кæныны бар радта. 
2. Лæппутæ æнцад хъуыстой ахуыргæнæджы зæрдæбын ны-
хасмæ.
3. Хъахъхъæнджытæ арæнмæ хæстæг бацæуын никæй уагъ-
той. 
4. Сывæллæттæ уайтагъд фæкъордтæ сты æмæ номхыгъдтæ 
афыстой.
5. Ахуыргæнæг сæм æнæдзургæйæ æркаст.
6. Сослан дзурæгмæ фæзылдис. 
22. Рафыссын хъуыдыйæдтæ. Номивджытæ баивын номдартæй. 
Уый йæ мадæн тынг æххуыс кæны.  
Мах сæрды каникулты ацæудзыстæм хъæумæ баба æмæ нана-
мæ. 
Уыдон тынг хæрзад хæринаг кæнынц. 
23. Цæмæй хуыздæр бамбарой номивæг, уый тыххæй ахуыргæ-

нæг аразы сфæлдыстадон куыст: 
– Ныффыссын чысыл радзырд номивджытæй пайдагæнгæйæ. 
– Нывмæ гæсгæ куыст.
– Дзырдуатон куыст. 
24. Цæсгомон номивджыты тыххæй скъоладзаутæ цы базыдтой, 

уый сбæрæг кæныны тыххæй, ахуыргæнæг скæны контролон диктант 
грамматикон бакусинæгтимæ:

Зæгъæм, мæнæ ахæм текст.
Мæнæй амондджындæр нæй. Æз райгуырдтæн æппæты амонд-

джындæр дуджы. Мæ бæстæйæ уæрæхдæр бæстæ дунейыл нæй. 
Мæнæн æндæр райгуырæн бæстæ никуы уыдзæн. Мæнæй сæрибардæр 
адæймаг нæй. Мæнмæ æнхъæлмæ кæсынц бирæ адæмтæ хорздзинад-
мæ, мæхæдæг сæм куыд кæсын, афтæ. Мæныл æфсымæртау аудынц 
милуантæ, æмæ сыл мæхæдæг дæр тыхсын. Мæнимæ сæ фæнды 
цæрын дæр, хъазын дæр, цин кæнын дæр. Мæнау уыдон дæр уарзынц 
сæ райгуырæн бæстæ. 

Уый йе ’ууæнк раджы бахордта.  
Цы адæмы ’хсæн цæрай, уыдон сæ худтæ чердæм дарой, ды дæр 

æй уыцырдæм дар.
Дæуæн де ’взаг алырдæм дæр тасы. 

Номивджыты роль хъуыдыйады.
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1. Номивджытæ номон хауæны æвæрд куы вæййынц, уæд хъуы-
дыйады мидæг вæййынц сæйраты ролы. Зæгъæм: 

Мах уыдзыстæм кинойы.
Уый сахуыр кодта йæ урок.
2. Номивджытæ гуырынон хауæны æвæрд куы вæййынц, уæд 

хъуыдыйады мидæг арæхдæр вæййынц бæрæггæнæнтæ. Зæгъæм: 
Мах скъола у астæуккаг. 
Дæ чиныг мæм авæр. 
3. Номивджытæ æндæр фæрссаг хауæнты куы вæййынц, уæд 

хъуыдыйады мидæг арæхдæр вæййынц æххæстгæнæнтæ. 
Зæгъæм: Ахуыргæнæг раппæлыдис махæй.
4. Бæттæг æмæ уыдонæй арæзт бæлвырд æмæ æбæлвырд номив-

джытæ арæхдæр феххуыс кæнынц хъуыдыйæдтæ кæрæдзиуыл бæт-
тынæн, ома, вæййынц хъуыдыйæдтæ кæрæдзиуыл бæттæг дзырд-
тæ.

Зæгъæм: Æз чиныг кæмæн радтон, уый нæ хъуыды кæнын.
5. Ивгæ цы номивджытæ нæ кæнынц, уыдон кæддæриддæр баст 

вæййынц номдартимæ æмæ хъуыдыйады мидæг вæййынц бæрæг-
гæнæнтæ.

Зæгъæм: Уыцы бæллиццаг чи уыдис, уый нæ базыдтон. 
Цæсгомон номивджыты цыбыр формæтæ дæттынон, иртæстон, 

арæзтон, æддагбынатон хауæнты æвæрд куы вæййынц, уæд хъуы-
дыйады райдайæны æвæрд нæ цæуынц. Ис сын æвæрæн æрмæст 
хъуыдыйады астæуæй æмæ, стæм хатт, кæронæй. Æххæст формæтæн 
та æвæрæн ис, куыд астæуæй æмæ кæронæй, афтæ райдайæны æмæ 
кæронæй.

Гуырынон æмæ цæдисон хауæнты æвæрд энклитикон формæ-
тæн ис æвæрæн хъуыдыйады райдайæны дæр, астæуæй дæр æмæ 
кæроны дæр.

Зæгъæм: Ме ’мбалы æз федтон.
Æз ме ’мбалы федтон. 

Номивджыты растфыссынад.
1. Цæсгомон номивджыты 3-аг цæсгомы энклитикон формæтæ 

дæттынон, æддагбынатон æмæ арæзтон хауæнты æвæрдæй куы сæм-
бæлынц, йæ кæроны хъæлæсон кæмæн уа, ахæм дзырдты фæстæ, уæд 
сæ фыссын хъæуы йын, йæ, йæм, йыл. 
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Зæгъæм: радта йын чиныг; æрæвæрдта йыл йæ къух; радтой 
йын куыст; бадзырдтой йæм сæхимæ; фæдзырдтой йыл бирæ.

2. 3-аг цæсгомы энклитикон формæтæ бирæон нымæцы, дæт-
тынон, иртæстон, арæзтон æмæ æддагбынатон хауæнты фыссын 
хъæуы кæддæриддæр сын, сæ, сæм, сыл.

3. Йæ бындуры кæройнаг мыр й цы номивджытæн вæййы, уыдо-
ны цæдисон хауæны кæронимæ йæ разæй уыцы æмхъæлæсон дзургæ-
дзурын ахауы æмæ йæ фыссын нæ хъæуы.

Зæгъæм: уый – уыимæ, кæимæ, цæимæ, никæимæ, макæимæ. 
4. 3-аг цæсгомы номивæг уый æддагбынатон хауæны фыссын 

хъæуы ууыл.

VIII Синтаксис ахуыр кæныны методикæ

1. Синтаксис ахуыр кæныны методикæйы иумæйаг фæрс-
тытæ

Райдайæн скъолайы мадæлон æвзаджы урокты сæйраг нысан-
тæй иу у скъоладзауты ныхасы хъæд рæзын кæнын. 

Æвзаг баст у хъуыдыимæ. Сывæллон йæхæдæг куыд рæзы, афтæ 
рæзы йæ хъуыдыкæнынад дæр къласæй-къласмæ, темæйæ-темæмæ.

Скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ 
хъуыды кæна, канд хицæн дзырдтæ сын бацамона, ууыл нæ, фæлæ 
уыцы дзырдтæ кæрæдзиуыл цæй руаджы бабæттæн ис, ууыл дæр.

Дзырдты нымæц хъуамæ фылдæрæй-фылдæр кæна, сывæллоны 
ныхас хъуамæ уа мидисджын, раст, æнцон æмбарæн. 

Ныхасы рæзтыл куысты хуызтæй иу у хъуыдыйадыл куыст.
Хъуыдыйад у æмхæст ныхасы бындур. Хъуыдыйæдтæ логикон 

æгъдауæй хъуамæ фæд-фæдыл раст æвæрд цæуой, кæрæдзиуыл баст 
цæуой. 

Ахуыргæнæджы хæс у суанг фыццаг къласæй райдайгæйæ, 
мырон-дамгъон аналитикон-синтетикон анализы бындурыл скъола-
дзаутæн хъуыдыйад амонын.

Ирон æвзаджы синтаксисыл бæстонæй бакуыстой Багаты Ни-
къала, Бязырты Алыксандр, Тахъазты Харум, Цопанты Ритæ, Куы-
дзойты Анжелæ æмæ æндæр ахуыргæндтæ. 

Багаты Никъала алывæрсыгæй æвдисы хъуыдыйадыл куыст, 
иумæйаг зонындзинæдтæй райдай æмæ йæ æппæт хуызтæй фæу.
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Уый зæгъы: «Иу адæймаг æндæр адæймагæн йæ хъуыдытæ, йе 
’нкъарæнтæ æргом кæны ныхасы руаджы. Ныхас конд вæййы хи-
цæн хæйттæй. Уыцы хæйттæй алкæцы дæр февдисы хицæн, æххæст 
хъуыды. 

Ныхасы мидæг хъуыдытæ кæрæдзийы фæдыл æвæрд æрцæуынц 
бæлвырд фæткыл. Алы хицæн хъуыдыйæн дæр раргомгæнæн ис иу, 
дыууæ кæнæ фылдæр дзырдтæй: Зæгъæм: «Уары. Мæргътæ зарынц. 
Лæппу райста йæ чингуытæ æмæ ацыдис скъоламæ».

Райдиан кълæсты ныхасы рæзтыл куысты нырыккон методикæ 
сæйрагдæр баст у уырыссаг методист М.Р. Львовы номимæ. 
Фыццаджыдæр уый сбæлвырд кодта æмхæст ныхасы ахадындзинад, 
раст æмæ бæлвырд анализ скодта ахуыргæнинæгты уæгъдибар æмæ 
сфæлдыстадон фæлтæрæнтæн.

М. Р. Львов амоны: «Æмхæст ныхас рæзын кæныны хъуыдда-
джы стыр ахадындзинад ис дзырдæн, хъуыдыйадæн, сывæллон 
цавæр ныхас хъусы, уымæн». 

Нырыккон методикон литературæйы райдайæн скъолайы хъуы-
дыйад ахуыр кæныны фæрстытæм лæмбынæгæй сæ хъус æрдардтой 
М. Л. Закожурникова, Н. А. Щербакова, И. В. Прокопович æмæ æнд. 
методисттæ.

Уыдон куыд сбæрæг кодтой, афтæмæй хъуыдыйадыл куысты 
рахицæнгæнæн ис фондз ахæм фæзынды. 

1. Грамматикон æмбарынад «Хъуыдыйад» бацамонын. 
2. Сахуыр кæнын хъуыдыйады арæзт:
а) дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты грамматикон бындур; 
æ) сæйраг æмæ фæрссаг уæнгты хицæндзинад; 
б) дзырдты равæрд хъуыдыйады (хъуыдыйады арæзт); 
в) цыбыр æмæ даргъ хъуыдыйæдтæ.
3. Дзырдтæй хъуыдыйады мидæг раст пайда кæнын зонын. 
4. Ныхасы мидæг алыхуызон хъуыдыйæдтæ хицæн кæнын зо-

нын (загъды нысанмæ гæсгæ). 
Хъуыдыйæдтæ раст дзурын сахуыр кæнын.
5. Фысгæ ныхасы хъуыдыйæдтæ раст аразын зонын. 
Райдайæн скъолайы ирон æвзаджы программæты æвзаг ахуыр 

кæныны сæйраг нысантæм хауы сывæллæттæн хуымæтæг хуызы 
бацамонын дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдты арæзт, хъуыдыйæдтæн сæ 
хуызтæ. 
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Фыццаг къласы скъоладзаутæ хъуамæ сахуыр уой ныхасæй 
хъуыдыйæдтæ рахицæн кæныныл. 

Æрдзмæ, æхсæнадон бынæттæм бæлвырд темæты фæдыл ара-
зынц экскурситæ, уыдоны руаджы сывæллæтты зонындзинæдтæ 
кæнынц уæрæхдæр. Цы федтой, уый урочы дзурынц æмæ фыс-
сынц. Сывæллæттæ ахуыр кæнынц фæрстытæн æххæст дзуæппытæ 
дæттын.

Дыккаг къласы ахуыргæнинæгтæ зонгæ кæнынц хъуыды-
йæдтимæ, ахуыр кæнынц кæй кæнæ цæй кой цæуы хъуыдыйа-
ды, уый иртасыныл; базонынц дзырдтæ фæрстытæм гæсгæ хицæн 
кæнын; æртæ – цыппар дзырдæй хъуыдыйæдтæ аразын, фæрстытæн 
дзуæппытæ дæтгæйæ. Уый фæстæ сын фехъусын кæны, сæ æххæст 
дзуæппытæй алкæцы дæр кæй у хъуыдыйад.

Нæ ныхас арæзт у хъуыдыйæдтæй. Алы хъуыдыйад дæр æвдисы 
бæлвырд хъуыды. Дамгъæтæ се ’ппæт нæма фæзонынц, афтæмæй дæр 
хъуыдыйæдтæ ныффыссæн ис схемæйæ. Дзургæйæ хъуыдыйæдтæ 
кæрæдзийæ хицæнгонд цæуынц хъæлæсы уагæй, се ’хсæн сын пау-
зæтæ кæнгæйæ.

Ахуыргæнæг зæгъы: 
Алан нын радзырдта йæ сæрдыгон каникултæ куыд арвыста, 

уый. Заремæ йæм байхъуыста æмæ загъта, Алан ныхас кæнын нæ 
зоны, зæгъгæ. Байхъусут-ма сымах дæр æмæ зæгъут, чызджы зæрдæ-
мæ цы нæ фæцыдис, уый.

Ралæууыд сæрд райдыдтой каникултæ æз ацыдтæн мæ фыды 
мадмæ фæдæн дзы иу мæй мæхи-иу надтон цады цыдтæн хъæдмæ 
тынг хъæлдзæгæй арвыстон мæ рæстæг. 

(Текст ныффыссæн ис магнитофоныл дæр, компьютерыл дæр, 
каст цæуы уыцы иу хъæлæсы уагæй, æнæ ’рлæугæйæ, хъуыдыйæдтæ 
кæрæдзийæ нæ хицæнгæнгæйæ). 

Заремæ уыцы текст йæхæдæг радзырдта, фæлæ хъæугæ пау-
зæтимæ æмæ раст хъæлæсы уагæй, æмæ уæд сывæллæттæ сразы сты 
æмæ загътой: «Заремæ раст у, уымæн æмæ Аланы радзырдæй ницы 
бамбæрстам».

Ахуыргæнæг куы бафарста, Заремæйы радзырд Аланы радзыр-
дæй цæмæй хицæн кæны, уæд сывæллæттæ дзуапп радтой:

– Заремæйы раныхас арæзт уыдис хицæн хæйттæй. Дзургæ дзурын 
иу фæлæууыдис, æмæ йын йæ радзырд хуыздæр бамбæрстам. 
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Скъоладзауты цæстдарæнтыл æнцойгæнгæйæ, ахуыргæнæг скæ-
ны хатдзæг:

– Æцæгæйдæр, нæ ныхас арæзт у æххæст хъуыды чи æвдисы, 
ахæм хæйттæй. Уыцы хæйттæ сты хъуыдыйæдтæ æмæ се ’хсæн фæ-
хъæуы æрлæууын, скæнын паузæ, уæд сæ хуыздæр æмбардзыс-
тæм. 

Уый фæстæ ахуыргæнæг зæгъы, – цæй-ма банымайæм, Заремæ-
йы раныхас цал хицæн хайæ арæзт у, уый.  

Алы хай дæр (ома, хъуыдыйад) бæрæггонд цæуы хаххæй. 
Хъуыдыйæдты æхсæн бынат фæуадзын (… …), бæрæг кæнын 

райдайæн æмæ кæрон. 
Исты бæлвырд темæйыл дзурын æмæ фыссын, ахуыргæнæджы 

æххуысæй цыбыр текст хæйттыл дих кæнын.
Æртыккаг къласы скъоладзаутæ базондзысты хъуыдыйæдтæ 

сæ загъды нысанмæ гæсгæ цавæртæ вæййынц, уый; базонынц хъуы-
дыйады уæнгтæ; хъуыдыйады мидæг дзырдты  бастдзинæдтæ бæрæг 
кæнын фæрстыты руаджы.

Ахуыргæнæн чиныджы фæлтæрæнты хæслæвæрдтæм гæсгæ ба-
кæнæн ис ахæм куысты хуызтæ: 

1. Нывмæ гæсгæ куыст. Тексты хъуыдыйæдтæ лæвæрд цæуынц 
хæццæйæ фыстæй. Хъæуы сæ нывтæм гæсгæ равæрын бæлвырд 
фæткыл æмæ сæ ныффыссын тетрæдты. Бахахх кæнын мивдисджы-
ты бын. 

2. Фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ, саразын радзырд. 
3. Нывмæ гæсгæ хибарæй æрхъуыды кæнын радзырд. 
4. Æмхæццæйæ лæвæрд дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ.
5. Лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ. 
Цыппæрæм къласы, хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ 

базонгæ уыдзысты хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ. Базондзысты 
вазыгджын хъуыдыйады арæзт.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ сахуыр кæнынæн чиныджы цы 
фæлтæрæнтæ лæвæрд цæуы, уыдон æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæ 
базондзысты, хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæй вæййынц сæй-
рæттæ, зæгъинæгтæ, фæрссаг уæнгтæ.

Цæмæй скъоладзаутæн æнцонæй æмбæрстгонд æрцæуой хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ, уый тыххæй спайда кæнæн ис ахæм фæр-
стытæ æмæ хæслæвæрдтæй:
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1. Хъуыдыйæдты ссарын уыцы иу фарстæн дзуапп чи дæтты, 
ахæм дзырдтæ.

2. Сбæрæг кæнын, сæйрæттæ кæцы дзырдтимæ баст сты æмæ 
цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп.

3. Рафыссын хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, баст цы дзырд-
тимæ сты, уыдонимæ. 

4. Хъуыдыйæдты бацамонын æмхуызон уæнгтæ æмæ зæгъын, 
фысгæйæ цавæр æрхæцæн нысæнттæй хицæнгæнгæ сты. 

5. Æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. 
6. Æмхуызон уæнгтæй пайдагæнгæйæ, фæдаргъдæр кæнын 

хъуыдыйæдтæ. 
Вазыгджын хъуыдыйад ахуыргонд цæуы цыппæрæм къласы.
Фæлтæрæнты алыхуызон хæслæвæрдтæ фадат дæттынц вазыг-

джын хъуыдыйады арæзтимæ базонгæ уæвынæн. 
Вазыгджын хъуыдыйад амонгæйæ, спайдагæнæн ис ахæм хæс-

лæвæрдтæй:
1. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразын вазыгджын хъуыдыйæдтæ. 
2. Зæгъын, вазыгджын хъуыдыйæдты мидæг хуымæтæг хъуы-

дыйæдтæ кæрæдзиимæ куыд баст цæуынц. Цавæр æрхæцæн ны-
сæнттæй сæ хицæн кæнæм?

3. Æрхъуыды кæнын, лæвæрд дзырдтæ сæйрæттæ кæм уой, ахæм 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæгты руаджы дæр, æнæ бæттæгтæй 
дæр. 

4. Хъуыдыйæдты бацамонын бæттæг æмæ хъуыдыйады æмхуы-
зон уæнгтæ кæм бæтты, стæй хуымæтæг хъуыдыйæдтæ, уый. 

5. Хъуыдыйæдты кæм хъæуы, уым сæвæрын æрхæцæн нысæнт-
тæ æмæ сын бамбарын кæнын сæ растæвæрынад.

Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, фылдæр хъусдард цæуы йæ струк-
турон арæзтмæ, йæ семантикон нысаниуæг æмæ коммуникативон 
аспект рохуаты аззайынц.

Синтаксисон иуæгтæ ахуыр кæнынмæ цы цæстæнгас лæвæрд 
цæуы, уый феххуыс уыдзæн, хъуыдыйады уæнгтæ ахуыргæнгæйæ, 
алы зындзинæдтыл фæуæлахиз уæвынæн, стæй йæ фæрцы сбæрæг 
кæнæн уыдзæн:

– хъуыдыйады уæнгты функцитæ;
– сæйраг æмæ дæлбар уæнгтыл цæмæн дихгонд цæуынц, уыцы 
аххосæгтæ;
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– хъуыдыйады уæнгты ’хсæн ахастдзинæдтæ æмæ бастдзи-
нæдтæ.

2. Скъоладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын 
кæныныл куыст хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ

Хъуыдыйад, куыд ныхасы иуæг, ахъаз у хъуыдытæ бæлвырд 
аразын æмæ дзурынмæ.

Хъуыдыйады коммуникативон аспект баст у бæлвырд исты цау 
фехъусын кæныны функциимæ: хъуыды ивы, дзурæг æй куыд загъ-
та, уымæ гæсгæ. Хъуыдыйæдтæ загъд æрцæуынц бæлвырд темæйыл 
дзургæйæ, æвæрд сæ вæййы арф хъуыды, æмæ уый æххуыс у скъо-
ладзауты хъуыдыкæнынад рæзын кæнынæн. 

Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, стыр ахадындзинад ис коммуника-
тивон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл куыстæн.

Ацы куыст ахадгæ вæййы, ахуыргæнæг æй куыд æмбæлы, афтæ 
куы сараза, уæд. 

Уый тыххæй хынцын хъæуы æрмæст психологон æмæ психо-
лингвистикон принциптæ нæ, фæлæ иумæйагдидактикон æмæ линг-
водидактикон принциптæ дæр. 

Иумæйагдидактикон принциптæн сæ сæйрагдæртæ сты наукон, 
æмбаргæдзинад, системон æмæ бæлвырд фæткыл æвæрды, теори 
æмæ практикæйы бастдзинады, хъомылады принциптæ. 

Лингводидактикæйыл чи кусы æмæ куыста, уыцы ахуыргæндтæ 
(Е.А. Быстрова, Р.Б. Сабаткоев, Н.М. Шанский, М.Х. Шхапацева, Н.Б. 
Экба æмæ æнд.) нымайынц – мадæлон æвзаг ахуыргæнгæйæ, комму-
никативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл ахадгæ куыст куы цæуа, 
уæд уый ахъаз уыдзæн æндæр æвзæгтæ хуыздæр базонынæн.

Методикæйы домæнтæм гæсгæ, зонындзинæдтæ æмæ арæхст-
дзинæдтæ раздæр хъуамæ мадæлон æвзагыл базоной. 

Уыдоныл æнцойгæнгæйæ амынд цæудзæн, зæгъæм, уырыс-
саг æвзаг дæр, фæсарæйнаг æвзаг дæр. Уый феххуыс уыдзæн ирон 
æмæ уырыссаг æвзаджы цы хицæндзинæдтæ ис, уыдон бæстондæр 
базонынæн. Цы грамматикон категоритæ æмбæлы, уыдон кæрæдзи-
уыл баргæйæ, сбæрæг уыдзæн, бынтон алыхуызон сæ кæцытæ сты, 
чысыл цæмæйдæр сæ кæцытæ хицæн кæнынц, уый. 

Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, пайдагонд цæуы комплексон прин-
ципæй. Йæ бындуры ис ахæм уагæвæрдтæ: 
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1. Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой – хъуы-
дыйад у адæмы кæрæдзийы æмбарыны фæрæз, æвзаджы æгъ-
дæуттæм гæсгæ, грамматикæйы æгъдæуттæм гæсгæ арæзт ны-
хасы иуæг, адæймаджы хъуыды æвдисæг мадзал.
2. Хъуыдыйад арæзт у дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй, уыдон 
баст вæййынц хъуыдымæ гæсгæ, хъæлæсы уагмæ гæсгæ, æвæрд 
вæййынц бæлвырд фæткыл.
3. Хъуыдыйадыл куыст хъуамæ цæуа æппæт грамматикон те-
мæтæ ахуыргæнгæйæ дæр. 
Ахуырдзаутæ хъуамæ арæхсой сæ хъуыдытæ аив æмæ раст 

дзурынмæ, уый тыххæй та хъуамæ сæ бон пайда кæнын уа æвзаджы 
æппæт фонетикон, дзырдарæзтон, лексикон, морфологион æмæ син-
таксисон фæрæзтæй, литературон ныхасы нормæтимæ сæ бæтгæйæ.

Уыцы фæрæзтæй пайда кæнынмæ хъуамæ арæхсой алы уавæр-
ты дæр, бæлвырд информаци фехъусын кæныны тыххæй. Хъуамæ 
сæ æмбара, чи сæм хъуса уый, сæхæдæг дæр хъуамæ цымыдисаг уой 
хъусæгæн.

Зындгонд куыд у, афтæмæй скъолайы ирон æвзаджы урокты ми-
дис арæзт у æвзаджы грамматикæ сахуыр кæнынмæ, фæлæ дзурынмæ 
сразæнгард кæнынмæ урокты хорз уавæртæ арæзт нæ цæуы.

Скъоладзауты ныхас, се ’взаг у мæгуыр, уыцы иухуызон, арæх-
дæр пайда кæнынц се ’взаджы цы хъуыдыйæдтæ, фразæтæ ныффи-
дар ис, уыдонæй.

Царды уавæртæм гæсгæ тынг ахадгæ сты коммуникативон 
арæхстдзинæдтæ. Уымæ гæсгæ методикон литературæйы арæхдæр 
æмбæлын байдыдта ахæм æмбарынад «ахуыры коммуникативон 
арæзт».

Цы у уый?
Уый у, скъоладзауты æвзаджы урокты алыхуызон мадзæлттæ 

æмæ фæрæзты фæрцы ахуыр кæнын дзургæ æмæ фысгæ ныхасыл.
Коммуникативон арæхстдзинæдтæй аразгæ у, скъоладзаутæ 

цæмæ арæхсынц æмæ сæ гæнæнтæ цас уæрæх сты сæ хъуыдытæ рар-
гом кæнынмæ, уый.  

Искæимæ дзургæйæ, скъоладзауы бахъæуы бæлвырд цаутæ æмæ 
факттæ сбæрæг кæнын. Радзырд сывæллон дзуры, ныхас кæны йæ 
ныййарджытимæ, йе ’мбæлттимæ, æмæ йæм афтæмæй фæзыны ком-
муникативон арæхстдзинæдтæ. 
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Уæдæ куыд ис бакусæн скъоладзауты ныхасы рæзтыл ирон 
æвзаджы урокты райдайæн кълæсты, хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ 
ахуыргæнгæйæ? 

Хъуыдыйадыл куыст райдайы йæ грамматикон бындур ын 
сбæлвырд кæнынæй, стæй уæд сбæрæг кæнын, уыдоны цы фæрссаг 
хъуыдыйады уæнгтæ æмбарын æмæ æххæст кæнынц, уыдон.

Сæйрат æмæ зæгъинаг æххуыс сты хъуыдыйады сæйраг хъуыды 
раргом кæнынæн.

Зæгъæм: Хур ракаст. Мæргътæ зарынц.  
Æвзаджы системæйы хъуыдыйад ахуыр кæнынæн ис стыр 

ахадындзинад, баст ныхас уый æмвæзадыл арæзт кæй цæуы, уый 
тыххæй, стæй адæмы кæрæдзийы æмбарыны хъуыддаджы синтак-
сисон иуæгтæ кæй архайынц æмæ уыдоны фæрцы кæй ис базонæн 
адæймаджы хъуыдытæ æмæ царды æцæгдзинад.

Синтаксис æрмæст бæлвырд иуæгты (ома хъуыдыйад æмæ 
дзырдбаст) системæ нæу, фæлæ ахадгæ коммуникативон арæхст-
дзинæдтæ цы раиртæстыты æмбырдгондæй арæзт сты, ома формæ, 
нысаниуæг æмæ функцитæ, уый дæр. 

Хъуыдыйад цы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй арæзт вæййы, 
уыдон баст вæййынц грамматикæйы æгъдæуттæм гæсгæ.

Хъуыдыйады сæйраг æууæлтæ сты: йæ нысаниуæджы ’рдыгæй 
– фехъусын кæныны æмæ ныхас кæныны фæрæзы функци; йæ 
формæйы ’рдыгæй – бæлвырд грамматикон бастдзинæдтæ, дзырдты 
равæрд æмæ хъæлæсы уаг.

Хъуыдыйады функционалон нысаниуæг у ныхас кæныныл 
фæцалх кæнын, скъоладзаутæн сæ дзырдуатон сконды цы дзырдтæ 
ис, уыдонæй арæхстгай пайда кæнын, хъуыды зæгъынæн дзы хъæугæ 
дзырдтæ райсын æмæ сæ кæрæдзиуыл бабæттын зонын.

Хъуыдыйадыл кусын хъæуы суанг райдайæн этапы æппæт грам-
матикон темæтæ ахуыргæнгæйæ. Хъуыдыйады ахуырад æнгом баст 
цæуы урокты лексикон-семантикон куыстимæ, скъоладзауты ныхасы 
рæзтыл куыстимæ.

Синтаксисон иуæгты нысаниуæг, формæ æмæ функцитæ 
аразгæ сты хъуыдыйады мидæг дзырдты ’хсæн бастдзинæдтæ æмæ 
ахастдзинæдтæй. 

Хъуыдыйæдты грамматикон бындур ахуыргæнгæйæ цы зын-
дзинæдтæ сæвзæры, уыдон дæр баст сты синтаксисон бындуры 
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мидисимæ; дзырдты æхсæн цы ахастдзинæдтæ ис, уыдонимæ. Хъуы-
дыйады сæйраг уæнгтæ ахуыргæнгæйæ, хъус æрдарын хъæуы грам-
матикон бындуры функцитæм баст тексты.

Уый феххуыс уыдзæн ахæм фæзындтæ сбæрæг кæнынмæ: 
– хъуыдыйады уæнгты бæлвырд функцитæ; 
– хъуыдыйады уæнгты дихкæнынад сæйраг æмæ æххуысгæн-
джытыл;
– хъуыдыйады уæнгты æхсæн ахастдзинæдтæ.
Скъоладзаутæн амонын хъæуы суанг 2-аг къласæй райдайгæйæ, 

хъуыдыйады сæйраг уæнгты бынат иннæ уæнгты ’хсæн; бæрæг 
кæнын, цæмæй загъд æрцæуынц, уый.

Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ ахуыргæнгæйæ, скъоладзауты 
коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны тыххæй стыр ны-
саниуæг ис ахæм фæлтæрæнтæн:

1. Хъуыдыйады сæйраг хъуыды бамбарын æмæ, афтæмæй сса-
рын сæйрат æмæ зæгъинаг.

2. Хъуыдыйады кæй кæнæ цæй кой цæуы, æмæ уыдоны тых-
хæй та цы загъдæуы, уый бæрæггæнгæйæ алыхуызон фæрстытæ 
дæтгæйæ, скъоладзаутæ ныхас кæнынц кæрæдзиимæ, рæзынц сæ 
зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ.

3. Фæлтæрæнтæ æрмæст фысгæйæ æххæст кæнын нæ хъæуы, 
фæлæ уал æрмæгыл æрдзурын, бæстон æй равзарын æмæ йæ уый 
фæстæ ныффыссын. 

4. Хъуыдыйады бавæрын цухгонд сæйрат, кæнæ зæгъинаг. (Ацы 
куыст кæнгæйæ байхъусын скъоладзауты хъуыдытæм, сæ алыхуы-
зон варианттæм. Бафæрсын сæ алкæйы дæр, афтæ цæмæн хъуыды 
кæны, уымæй).

5. Хъуыдыйады сæйрат баивын æндæр дзырдæй, бамбарын кæ-
нын, цæмæн ивд æрцыдис, уый.

6. Ныффыссын сфæлдыстадон куыст, бæлвырд сæйрæттæ æмæ 
зæгъинæгтæй спайдагæнгæйæ: уалдзæг, мæргътæ, тæхын, зарын, 
кæрдæг æмæ æнд.

7. Æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ лæвæрд темæмæ гæсгæ 
«Къулы газет». 

Ног ахуыры азы райдианы рауадздзыстæм газет «Ирон æвза-
джы къуым». Æрмæг куы æрæмбырд кæнæм, уæд æй ратдзыстæм 
редколлегийы уæнгтæм. Мæн уац уыдзæн фыццаг цæджындзы. Га-
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зеты уыдзæн ирон æвзаджы тыххæй базырджын ныхæстæ дæр. 
8. Ныффыссын курдиат цавæрдæр кружокмæ бацæуыны тых-

хæй, пайда кæнын фадатон дзырдтæй.
9. Лæвæрд хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын хъæугæ дзырдтæй. 

Хъуыдыйæдтæ цы дзырдтæй баххæст кодтат, уыдон цавæр уæнгтæ 
сты? 

– Скъоладзаутæ ацыдысты (кæдæм?) …
– Бæлццæттæ федтой бирæ цымыдисаг, рæсугъд (цы?) … … 
– (Кæм?) … фæзындысты мигътæ æмæ йæ æрбахгæдтой.
– Хъæды ныккалдта тыхджын (цы?) …, æмæ цуанæттæ 
хъæдгæсы халагъуды амбæхстысты.
10. Æрхъуыды кæнын лæвæрд дзырдтæ фæрссаг уæнгтæ кæм 

уой, ахæм хъуыдыйæдтæ, раттын сæм фæрстытæ, зæгъын, цавæр ны-
хасы хæйттæ сты. 

Картоф, тракторæй, фыдимæ, знон. 
11. Номдартæм бафтауын хъæугæ бæрæггæнæнтæ æмæ, цы 

дзырдбæстытæ рауайа, уыдонимæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ, 
бахахх кæнын фæрссаг уæнгты бын.

1. … бæлæстæ. 2. … дон. 3. … зымæг. 4. … уынгтæ. 
5. … хæдзæрттæ. 6. … мит. 7. … бонтæ. 8. … арв.
12. Ацы дзырдтæй алкæцыимæ дæр æрхъуыды кæнын фæйнæ 

дыууæ хъуыдыйады, дзырд иу ран сæйрат куыд уа, иннæ ран та – 
фæрссаг уæнг, афтæ. 

Цуанон, арс, хъæд, бæлæстæ, сыфтæртæ, зæхх, дон.
Хуызæг: Цуанон ацыд хъæдмæ. Сырд фæтарстис цуанонæй. 
13. Бакæсын мивдисджытæ. Сæ хъуыдымæ гæсгæ, æмæ фæрс-

тытæй пайдагæнгæйæ, сæм æфтауын хъæугæ фæрссаг уæнгтæ, фада-
тон дзырдтæ. 

Ацыдис (кæдæм?), бакастæн (цы?), уыдтæн (кæм?), базонгæ дæн 
(кæимæ?), ныффыстон (кæмæ?), бахордтон (цы?), уарзын (кæй?). 

14. Лæвæрд дзырдбæстытæ баивын сæ хъуыдымæ гæсгæ хæс-
тæг дзырдбæстытæй.

Æмбалыл æууæндын (æмбалмæ æууæндындзинад), чиныг уар-
зын, ахуырмæ тырнын, кусын фæлварын,  хъуыддагыл цин кæнын. 

15. Фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ. Дзырдтæ – дзуæп-
пытæ цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты? Семæ æрхъуыды кæнын 
хъуыдыйæдтæ.
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Куыд ленк кæны лæппу? Машинæйы цалх куыд зилы? Кæд æр-
баздæхдзынæ фæстæмæ? Скъоладзау куыд кæсы? Ацы чиныг кæд 
бакæсдзынæ? Сахаты фатæг куыд зилы? 

16. Лæвæрд райдайæнмæ гæсгæ ныффыссын радзырд. Пайда 
кæнын хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæй. 

Сæ цæстытыл ауад хæххон æрдз йæ диссаджы рæсугъддзинæд-
тимæ. Алыхуызон дидинджыты адджын тæф дзаг кæны адæймаджы 
зæрдæ … .

17. Йæ кæронмæ гæсгæ радзырдæн ныффыссын райдайæн. 
… Уый куы фехъуыстон, уæд æрсабыр дæн æмæ кусын байдыд-

тон. 
Ацы фæлтæрæнтæ дзургæйæ æмæ фысгæйæ æххæстгонд куы 

цæуой, уæд феххуыс уыдзысты скъоладзаутæн, грамматикон темæ-
тыл кусгæйæ, сæ раныхæсты фылдæр æмæ даргъдæр хъуыдыйæд-
тæй пайда кæнынæн.

Уый тыххæй та ахуыргæнæг хъуамæ дома æххæст дзуæппытæ, 
хъуыдымæ гæсгæ баст ныхас.

Цæмæй коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзой, уый тыххæй 
фæлтæрæнтæ дихгонд цæуынц ахæм къордтыл: 

а) дзурыныл цы фæлтæрæнтæ ахуыр кæнынц, ахæмтæ:
б) хъусыныл цы фæлтæрæнты фæрцы фæцалх уæвæн ис, 
ахæмтæ;
в) лæвæрд информаци æндæрхуызон рацаразыныл фæлтæ-
рæнтæ.
Алыхуызон фæлтæрæнтæ дæтгæйæ, хынцын хъæуы ахæм фæ-

зындтæ: 
– æрмæджы æнцонæмбарынад;
– скъоладзаутæн цы информаци хъусын кæнæм, уый теоретикон 
æрмæгимæ баст куыд уа; 
– æрмæг хъуамæ цымыдисаг уа, куыд ахуырадон фарсы ’рды-
гæй, афтæ хъомыладон фарсы ’рдыгæй дæр. 
Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, кæнын хъæуы лексикон-семанти-

кон куыст. 
Хъуыдыйадыл куыст бæттын хъæуы скъоладзауты ныхасы рæз-

тыл куыстимæ.  
Коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл кусгæйæ 

хынцын хъæуы ныхасы темæтæ, уыдоныл æнцойгæнгæйæ, æвза-
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джы темæтæ хуыздæр бахъуыды кæнæн ис, æнцондæр амонæн сты. 
Скъоладзаутæ сæ хъуыдытæ дзурынмæ хорз куы арæхсой, уæд 

уый феххуыс уыдзæн æппæт ахуыры процессæн дæр – кæрæдзиимæ 
дзурыны фæрæзтæ æвзарынмæ; зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзи-
нæдтæ рæзын æмæ арфдæр кæнынмæ; иумæйаг-ахуырадон æмæ хъо-
мыладон нысантæ æххæст кæнынмæ.

Скъоладзаутæн урочы цы амынд цæуы, уый æдæрсгæ сæ бон 
радзурын куы уа; сæ хъуыдытæ зæгъынмæ дзырдтæ зынæй куы нæ 
агурой, кæрæдзиуыл бастæй сæ пайда кæнын сæ бон куы уа, уæд 
ахуырмæ разæнгарддæр кæнынц, предметмæ сæм фæзыны цымы-
дисдзинад. 

Коммуникативон принцип баст у бæлвырд уавæртимæ. 
Урочы, скъоладзауты дзурыныл фæцалх кæныны тыххæй, сæв-

зæрын кæнын хъæуы ахæм уавæр, цæмæй сывæллæтты дзурын фæнда, 
цæмæй барвæндонæй архайой ныхасы. Уый та уыдзæн уæд, æмæ 
ныхас цы цаутыл цæуа, уыдон сæм хæстæг куы уой, баст куы уой сæ 
цардимæ, æцæгдзинадимæ.

Спайдагæнæн ис цæстуынгæ æрмæгæй, æрфыстæй, бæлвырд 
сæрмагонд лексикон-семантикон иуæгтæй, бæлвырд хъæугæ дзырд-
бæстытæй. 

Скъоладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæны-
нæн æххуыс у тематикон принципæй пайда кæнын. 

Синтаксисы нысан у хъуыдыйады грамматикон формæ æмæ 
структурæ ахуыр кæнын, фæлæ грамматикон формæ æмæ струк-
турæ бæстон ахуыргонд цæуынц æрмæст бæлвырд цавæрдæр хъуы-
дыйадæн анализ скæнгæйæ, йæ мидис ын равзаргæйæ æмæ бам-
баргæйæ. 

Зæгъæм, хъуыдыйæдтæ: Æз хæрын дзул. Мад кæны хæринаг. 
Мит бамбæрзта зæхх – æн ис иу грамматикон формæ, иу структурæ 
(сæйрат + зæгъинаг + комкоммæ æххæстгæнæн), фæлæ сæ лекси-
кон сконд, сæ мидис се ’ппæтæн дæр сты алыхуызон. Уымæ гæсгæ 
скъоладзаутæн раздæр бацамонын хъæуы хъуыдыйады тыххæй 
æмбарынад, дзырдтæй æмæ дзырдбæстытæй арæзт кæй у, уы-
дон кæрæдзиуыл хъуыдымæ æмæ ирон æвзаджы грамматикон 
æгъдæуттæм гæсгæ баст кæй сты, уый.

Хынцын хъæуы кæрæдзиуыл баст теоретикон хæстæ:
1 Бæстон сбæлвырд кæнын, хъуыдыйады тыххæй райдайæн 



183

кълæсты цавæр теоретикон æмбарынæдтæ лæвæрд ис, стæй сæ прак-
тикон хуызы куыд ныффидар кæнæн ис, уый. 

2. Хъуыдыйады тыххæй æмбарынад бацамонын, скъоладзауты 
кар æмæ цæттæдзинад хынцгæйæ. 

3. Скъоладзаутæн бацамонын æмбарынæдтæ «хъуыдыйады 
уæнгтæ», «хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ», «хъуыдыйады фæрссаг 
уæнгтæ» хуымæтæг хуызы, сæ кар сын хынцгæйæ. 

4. Хуымæтæг хуызы бацамонын дзырдбаст æмæ хъуыдыйады 
æхсæн ахастдзинæдтæ æмæ хицæндзинæдтæ. 

5. Сбæрæг кæнын хъуыдыйады структурæ. 
6. Бацамонын æмбарынæдтæ «таурæгъон», «фарстон», «разæн-

гардгæнæн».
7. Хуымæтæг хуызы бамбарын кæнын дзырдты рæнхъæвæрд 

хъуыдыйады. 
8. Бамбарын кæнын интонацийы ахадындзинад хъуыдыйады. 
Алыхуызон методтæ æмæ мадзæлттæй пайда кæнын: 
1. Рахицæн кæнын цæстдарыны метод, абарсты мадзæлттæ, 

проблемон метод ног темæ амонгæйæ, проблемон уавæр æвзæрын-
гæнгæйæ. 

2. Зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ фæуæрæхдæр æмæ 
фæарфдæр кæныны тыххæй пайда кæнын рæзгæ технологитæй, ахад-
гæдæр мадзæлттæй. 

3. Бацæттæ кæнын фæлтæрæнтæ бæлвырд системæмæ гæсгæ, 
æнцондæрæй зындæрмæ, хуымæтæгæй вазыгджынмæ, зындгондæй 
æнæзонгæмæ хизыны принциптæм гæсгæ. 

4. Хъуыдыйадыл кусгæйæ хынцын бастдзинæдтæ дзырдарæзт, 
лексикæ, орфографи, дзырдбаст æмæ ныхасы рæзтыл куыстимæ. 

5. Хъуыдыйадыл куыст бæттын хъомыладон куыстимæ. 
Афтæ комплексон æгъдауæй кусгæйæ, ахуыргæнæджы къухы 

бафтдзæн хъуыдыйады тыххæй зонындзинæдтæ раттын æмæ скъо-
ладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын.

3. Хуымæтæг хъуыдыйад бацамоныны мадзæлттæ райдайæн 
кълæсты

Æвзаджы программæтæ домынц, цæмæй ахуыры æппæт процесс 
дæр арæзт уа афтæ, цæмæй сывæллæттæн сæ бон мадæлон æвзагæй 
практикон æгъдауæй пайда кæнын уа.

Беседæ, бакаст текст хи ныхæстæй радзурын, радзырд, сочинени 
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– иууылдæр сты ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куысты хуызтæ 
æмæ се ’ппæтæн дæр сæ бындуры ис хъуыдыйад.

Цæмæй скъоладзау базона, хъуыдыйад цы у, уый тыххæй спайда 
кæнæн ис ахæм мадзæлттæй: 

1. Æмхæст ныхас хæйттыл – хъуыдыйæдтыл дих кæнын. 
2. Хицæн дзырдтæй æххæст хъуыды саразын.
3. Иллюстрацитæй пайда кæнын.
Ахуыргæнæг сывæллæтæм æвдисы ныв æмæ дзуры хъуыды-

йæдтæ. (Уый у чызг. Чызг бады.)
Дарддæр æндæр нывтæ æвдисгæйæ, ахуыргæнæг домы сывæл-

лæттæй, цæмæй сæхæдæг саразой ахæм хъуыдыйæдтæ.
4. Ахуыргæнæджы фæрстытæн æххæст дзуæппытæ дæттын. 
Сывæллæтты дзуæппытæ фарсты руаджы ис фенцондæр кæнæ 

фæзындæр кæнæн, ома, фæхуымæтæгдæр кæнæ фæвазыгджындæр кæ-
нын.

Фæрстытæн æххæст æмæ бæлвырд дзуæппытæ домгæйæ, ахуыр-
гæнæг бæрзонд кæны сывæллæты культурæ, сыгъдæг сын кæны се 
’взаг уæлдай дзырдтæй, аивдæр кæны сæ ныхасы хъæд. 

5. Фæрстыты руаджы хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ фæ-
даргъдæр кæнын.

Лæппу бады.
Чысыл лæппу бады. (Цавæр?)
Чысыл лæппу бады даргъ (цавæр?) бандоныл кæрты (кæм?). 
6. Аразын хъуыдыйæдтæ предметты миниуджытæ æмæ ар-

хæйдтыты тыххæй беседæйы фæрцы.
– Мит цавæр у?
– Урс, пух, ставд, лыстæг, хуылыдз.
– Мит цы ми кæны? 
Уары, зæхмæ хауы, зилдух кæны.
– Мит кæдæм хауы?
Бæлæстæм, зæхмæ, кæрдæгмæ, хæдзæрттæм, фæндагмæ. 
– Куыд фæуары мит?
Сындæг, тагъд, иугай гæлæбутæй. 
Уый фæстæ ахуыргæнæг домы ахуыргæнинæгтæй уыцы дзырд-

тимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын. 
7. Ахуыргæнæджы фарстæн цалдæр хъуыдыйадæй дзуапп рат-

тын. 
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8. Хъуыдыйад кæронмæ ныффыссын: 
Дидинджытæ зайынц … . 
Мæ мад скодта … .     
Мæ хо фыссы … .
9. Хъуыдыйадæн йæ райдайæн ныффыссын: 
… сты стъолыл æвæрд.
… мæрзы пъол. 
… фыссæн фæйнæджы раз лæууы. 
10. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын цухгонд хъæугæ дзырдтæй.
Гыццыл лæппу … … … уынджы. 
Балхæдтон … … … порти.
Чызг … … … фæтарст. 
11. Æмхæццæйæ лæвæрд дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ:
бур, асайдта, рувас, бирæгъ, цъæх. 
12. Хъуыдыйæдтæ фæд-фæдыл афтæ равæрын, æмхæст текст сæ 

куыд рауайа:
Аслан райхъал райсомæй раджы. 
Уыдон ацыдысты паркмæ.
Сыстад, йæхи ныхсадта æмæ йæ фыдимæ тезгъо кæнынмæ 
ацыд. 
Уым федтой бирæ рæсугъд бынæттæ. 
13. Лæвæрд дзырдтæй, сæ хъуыдымæ гæсгæ сæ баиу кæнгæйæ, 

сæ формæтæ сын ивгæйæ, саразын дзырдбæстытæ
а) бон, хур, æхсæв, цæугæдон, быдыр, мæргътæ, зараг, уæрæх, 
мæйдар, ирд, уалдзыгон, фæтæн;
æ) фыссын, цæуын, кæсын, худын, рæсугъд, хъæрæй, тагъд, зæр-
диагæй;
14. Саразын дзырдбæстытæ, сæйраг дзырдтæн сæ хъуыдымæ 

гæсгæ дæлбар дзырдтæ ссаргæйæ.
а) фæндаг (цавæр?), цау (цавæр?), фæткъуы (цыхуызæн?), къаба 
(цыхуызæн?)
æ) уарзын (кæй?), хорз цæстæй кæсын (цæмæ?), цæуын (цæуыл?).
б) цин кæнын цæуыл? (хойы æрцыд), дис кæнын цæуыл? (æф-
сымæр сгуыхтдзинад), æххуыс кæнын кæмæн? (мад). 
15. Саразын дзырдбæстытæ дæлбар дзырдтæм сæйраг дзырдтæ 

æфтаугæйæ.
а) Лæппуйы (федтон, бафхæрдтон, ауагътон), лæппуимæ (цыд-
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тæн, дзырдтон, фæхыл дæн), лæппуйау (гæппытæ кодтон, 
стахтæн, ныззарыдтæн);
æ) бон (даргъ, цыбыр, хъарм, сæрдыгон);
б) тагъд (тахтæн), сабыр (дзырдтон), бæрзонд (систон).      
16. Хъуыдыйæдтæ аразын:
а) ахуыргæнæджы фæрстытæн æххæст дзуæппытæ дæттын;
æ) хуымæтæг хъуыдыйад фæрссаг уæнгты фæрцы даргъдæр кæ-
нын;
б) лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ саразын хъуыдыйæдтæ;
в) лæвæрд дзырдбæстытимæ саразын хъуыдыйæдтæ;
г) хъуыдыйады цухгонд уæнг бавæрын;
д) æмхæццæйæ лæвæрд хъуыдыйæдтæй саразын æмхæст текст;
е) æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ хъуыдыйады æмхуызон уæнг-
тимæ;
æ) æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ бæлвырд темæйæ;
ж) æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ нывмæ гæсгæ.
17. Хъуыдыйады бæрæггонд дзырдтæм раттын фæрстытæ, зæ-

гъын, цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты.
18. Хъуыдыйады ссарын æмæ бахахх кæнын сæйрат æмæ æх-

хæстгæнæн. Бамбарын кæнын дзуапп.
19. Бакæсын текст. Ссарын дзы хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæд-

тæ. Куыд арæзт сты?
20. Бакæсын текст. Ссарын хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ. 

Фæдаргъдæр сæ кæнын фæрссаг уæнгты фæрцы. 
Ахуыргæнæг сывæллæтты ахуыр кæны хибарæй бæлвырд те-

мæмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ аразын.
Зæгъæм, дæтты сын ахæм куыст: 
Æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ къласы æмбæлтты тыххæй. 
Ахуыргæнæджы æххуысæй сывæллæттæ фæарфдæр кæнынц сæ 

хъуыдытæ, фæдаргъдæр вæййы сæ хъуыдыйад. 
Райдианы уыцы куыст арæзт цæуы дзургæйæ. Уый фæстæ сын-

дæггай сывæллæттæ ахуыр кæнынц сæ хъуыдыйæдтæ тетрæдты фыс-
сыныл. 

Куыдфæстæмæ хъуыдыйадыл куыст цæуы арфдæр æмæ вазыг-
джындæргонд. 

Сывæллæттæн чысылгай амынд цæуынц терминтæ «интонаци» 
æмæ «пунктуаци».
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Синтаксисон фæлтæрæнты хуызтæм хауынц:
1. Фæрстытæн дзуапп дæттын.
– Лæппу цы ми кæны?
– Лæппу кæсы чиныг.
2. Хъуыдыйадмæ фæрстытæ дæттын. 
– Чызг æххуыс кæны йæ мадæн. 
– Чи æххуыс кæны йæ мадæн? 
3. Хъуыдыйад баххæст кæнын фарсты руаджы æмæ æнæ фæрс-

тытæй. 
– Цъиу абадт телыл. 
– Цавæр цъиу абадт телыл?
– Гыццыл цъиу абадт телыл.
4. Хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын иу кæнæ иннæ темæмæ 

гæсгæ (зæгъæм, экскурсийы фæдыл). 
5. Нывмæ гæсгæ, кæнæ та бакаст æрмæгмæ гæсгæ хъуыды-

йæдтæ ныффыссын.
6. Алыхуызон дзырдбæстыты руаджы хъуыдыйæдтæ саразын.
Рæсугъд райсом. 
Сæрдыгон бон. 
Цъиуты зард. 
Цъæх арв. 
Бæрзонд бæлæстæ.
7. Дыууæ-æртæ хуымæтæг хъуыдыйадæй иу вазыгджын хъуы-

дыйад саразын:
а) Сывæллæттæ ацыдысты æрдзы хъæбысмæ. 
æ) Уыдон быдыры æрæмбырд кодтой дидинджытæ. 
б) Сывæллæтæ сæхи доны ныннадтой. 
(Сывæллæттæ æрдзы хъæбысмæ ацыдысты, быдыры æрæмбырд 

кодтой дидинджытæ, стæй доны сæхи ныннадтой).
8. Хъуыдыйады иуæй-иу дзырдтæ æндæр дзырдтæй баивын, 

иуæй-иу грамматикон формæтæ æндæртæй баивын, зæгъæм: ном-
дар – номивæгæй; ивгъуыд афоны мивдисæг нырыккон афоны мив-
дисæгæй.

– Алан ацыд скъоламæ. 
– Уый ахуыр кæны хорз.
– Мæргътæ тæхынц бæрзæндты.
9. Дзырд йæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдæй баивын. 
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– Къæбылайæн стонг у. 
– Къæбылайæн æххормаг у.
– Зæринæ æрбатахтис кæртæй. 
– Зæринæ æрбазгъордта кæртæй. 
10. Æмхæццæйæ лæвæрд дзырдтæ раст равæрын фæд-фæдыл, 

цæмæй сæ æмхæст хъуыдыйад рауайа.
– Алан æд скъоламæ чингуытæ ацыдис. (Алан скъоламæ æд 

чингуытæ ацыдис.)
– Хæргæ чи кæны кусгæ нæ уый ма кæнæд дæр. (Кусгæ чи нæ 

кæны, уый хæргæ дæр ма кæнæд.) 
11. Фæйнæгæй хъуыдыйæдтæ рафыссын æмæ сæ æрхæцæн 

нысæнттæ сæвæрын. 
12. Лæвæрд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнын. 
13. Текстæй сæ загъды нысанмæ гæсгæ алыхуызон хъуыды-

йæдтæ рафыссын. 
14. Текстæй рафыссын сæ кондмæ гæсгæ алыхуызон хъуыды-

йæдтæ.  
15. Лæвæрд темæмæ гæсгæ  æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ. 
Хъуыдыйад ахуыргæнгæйæ, стыр ахадындзинад ис, ахуыргæ-

нæг цы куыстытæ дæтты, цы фæлтæрæнтæ æххæст кæнынц скъола-
дзаутæ, уыдонæн. Куыст куыд æмбæлы, афтæ арæзт куы цæуа, уæд 
хъæздыг кæны дзырдуатон сконд, рæзы хъуыдыкæнынад. Ахæм 
алыхуызон куысты хуызтæ æнæмæнг хъæугæ сты æвзаджы рæзтыл 
кусынæн. 

Скъоладзауты ныхасы хъæд аив кæнынæн ахъаз сты ахæм фæл-
тæрæнтæ: 

1. Хъуыдыйæдтæ аив, раст хъæлæсы уагæй кæсын.  
– Быдырты мит атадис. Уалдзæг тагъд ралæудзæнис. Дыргъ-

доны бæлæстыл дыргътæ ис. Чылауи тагъд сцæттæ уыдзæн. 
2. Тексты таурæгъон, фарстон æмæ разæнгардгæнæн хъуы-

дыйæдтæ ссарын æмæ сæ рафыссын. 
Ацы куыстæн спайда кæнæн ис «Кæсыны чиныджы» цы 

радзырдтæ, æмдзæвгæтæ æмæ æндæр уацмыстæ лæвæрд ис, уыдонæй. 
Хуыздæр æмæ ахадгæдæр уыдзæн, æрмæг ахуыргæнгæйæ кæсыны 
урочы цы уацмыс ахуыр кæнынц, уымæй спайда кæнын. 

3. Хъуыдыйæдтæ рафыссын æмæ сæ æрхæцæн нысæнттæ сæвæ-
рын. Аив, раст хъæлæсы уагæй сæ бакæсын. 
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а) Хъæды тæрхъусы чи аййафы
æ) Цымæ æдзух цæуыл фæзары ацы дон
б) Раст нæ дæ ды дæр, сырхуадул дидинæг
в) Цас мын ратдзынæ уырыдзытæ
4. Хъуыдыйæдты дзырдтæм раттын фæрстытæ æмæ сæ ныф-

фыссын. 
а) Иухатт, цуаны уæвгæйæ, фембæлдтæн дыууæ дзæбидырыл. 
æ) Тæргайдоны былыл цардысты æмæ уыдысты фондзыссæдз 
сау мæлдзыджы, стæй иу морæ мæлдзыг. 
б) Дыууæ тæрхъусы рагæй цардысты хæларæй.  
в) Зæрватыччытæ рудзынджы сæрмæ бадтысты æмæ зары-
дысты. 
г) Фæззæг йæ кæркæ-мæркæ цухъхъа æрбакодта. 
Ахæм фæлтæрæнтæ æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ кæсынц 

хъуыдыйæдтæ, сæ хъус дарынц, логикон цавд цы ран æвæрд хъуамæ 
уа, уымæ, бæстон ахъуыды кæнынц сæ фæрстытыл. 

1. Фæрстытæн дзуæппытæ ныффыссын. 
а) Фарстæн иу хъуыдыйадæй дзуапп раттын:
 – Цавæр уынджы цæрыс? 
 – Дæ мад кæм кусы? 
 – Чиныг бирæ уарзыс?
 – Хуыцаубоны цы куыстай?
æ) Фарстæн 2–3 хъуыдыйадæй дзуапп раттын:
 – Цавæр чингуытæ бакастæ ацы къуыри?
 – Сæрды каникулты куыд баулæфыдтæ?
 – Куыд æрвитыс дæ уæгъд рæстæг? 
Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, стыр ахадындзинад ис сочиненитæ 

фыссынæн. 
1. Сочинени-миниатюрæ. 
Ахæм сочиненитæ фыст цæуынц бæлвырд темæмæ гæсгæ. 
Зæгъæм: зымæджы кæнæ сæрды тыххæй; уалдзæг кæнæ фæз-

зæджы темæйыл; быдыр, скъола, æмæ аф.д. 
2. Сочинени нывмæ гæсгæ. 
Æрдзмæ экскурси саразын æмæ хи хорз бацæттæ кæныны фæстæ 

ныффыссæн ис чысыл сочинени.   
Хъуыдыйæдтимæ алыхуызон куысты хуызтæ æххæстгæнгæйæ, 

скъоладзаутæн рæзы сæ арæхстдзинад, сæ зонындзинæдтæ фылдæр 
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æмæ арфдæр кæнынц, хуыздæр сæ зæрдыл бадарынц æмæ бахъуы-
ды кæнынц алыхуызон æрхæцæн нысæнттæ, сбæлвырд вæййы сæ 
хъæлæсы уаг.  

4. Комкоммæ ныхас æмæ фæрссаг ныхас бацамоныны мето-
дикæ райдайæн скъолайы.

Иу адæймаг æндæр адæймагæн, кæнæ адæймæгты къордæн йæ 
хъуыды, йе’нкъарæнтæ æргом кæны ныхасы руаджы. Ныхас конд 
вæййы хицæн хæйттæй. Уыцы хæйттæй алкæцы дæр йæхæдæг фев-
дисы хицæн æххæст хъуыды. Ныхасы мидæг хъуыдытæ кæрæдзийы 
фæдыл æвæрд æрцæуынц бæлвырд фæткыл, кæцы дзы куыд раздæр 
хъæуы, уымæ гæсгæ.

Ныхасы мидæг хъуыдыты кæрæдзиуыл бастдзинад æмбæрстгонд 
цæуы хицæн хъуыдыйæдты мидисæй. Фæлæ дзурæг, кæнæ фыссæг, 
арæх баиу кæны дыууæ кæнæ фылдæр, сæ мидисмæ гæсгæ кæрæдзимæ 
хæстæг чи вæййы, ахæм хицæн хъуыдыйæдты. Рауайы сæ хицæн 
хæйттæй конд вазыгджын хъуыдыйад. Уыцы вазыгджын хъуыдыйадæн 
адихгæнæн вæййы хицæн хъуыдыйæдтыл.

Адæймаг дзургæйæ йæ хъуыдытæ фæзæгъы алыхуызон ма-
дзæлттæй пайдагæнгæйæ. Хи хъуыды бафидар кæнынæн хатгай 
фæхъæуы искæй хъуыдытæй дæр спайда кæнын. Равдисын фæхъæуы 
кæнæ разыдзинад, кæнæ æнæразыдзинад. Дзургæ ныхасы дæр æмæ 
фысгæ ныхасы дæр дзурæг кæнæ фыссæг амоны хъуыды кæй у, ны-
хас кæй у, цавæр уавæрты загъд æрцыдис, йæ мидис цы у, кæмæ арæзт 
у, уый.

Комкоммæ ныхасæй пайдагонд цæуы куыд дзургæ, афтæ фысгæ 
ныхасы дæр. Уæлдай арæхдæр комкоммæ ныхасæй пайдагонд цæуы 
аив литературæйы. Комкоммæ ныхасы хуызы ирон æвзаджы æмбæлы 
алыхуызон конструкцитæ. Зæгъæм, комкоммæ ныхасы хуызы уæвæн 
ис хицæн æвастхъæр, цыбыр репликæ диалогы мидæг, иувæрсыг 
кæнæ дывæрсыг хицæн хъуыдыйæдтæ; хуымæтæг æмæ вазыгджын 
хъуыдыйæдтæ; кæрæдзиуыл баст ныхас, кæцы арæзт вæййы хицæн 
хъуыдыйæдтæй.

Куыд æппæт æвзагзонынады фарстатыл, афтæ комкоммæ æмæ 
фæрссаг ныхасыл дæр бæстон æмæ лæмбынæг бакуыстой ирон 
æвзаг иртасджытæ æмæ ахуыргæндтæ. Уыдон сты Багаты Никъа-
ла, Бязырты Алыксандр, Тахъазты Харум æмæ æнд. Ацы фарста, 
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æвзагзонынады ацы хай скъоладзаутæн бæстон бацамоныны тых-
хæй се ’вæрæн бахастой ирон æвзаджы методисттæ.

Багаты Никъала куыд зæгъы, афтæмæй искæй ныхасæн зæгъæн 
вæййы дыууæ хуызы:

1. Дзурæгæн йæхи номæй, йæхæдæг куыддæриддæр загъта, аф-
тæ, æнæ аивгæйæ.
2. Æрмæст йæ мидис, йæ хъуыды хъахъхъæд куыд æрцæуа, йæ 
формæ та – ивд. 
Ахуыргонд æрцыдис ахæм раиртæстмæ:
«Искæй ныхас загъд куы æрцæуы, дзурæг æй йæхæдæг куыд-

дæриддæр загъта, афтæ, ома йæ формæ нæ аивгæйæ, уæд уый хуый-
ны комкоммæ ныхас».

«Искæй ныхасæн йæ формæ ивд куы æрцæуы, уæд уый та хуый-
ны фæрссаг ныхас».

Адæм кæрæдзиимæ куы фæдзурынц, уæд дæр, стæй цыфæнды 
аив уацмыс кæсгæйæ дæр бæрæг у, комкоммæ ныхас тынг æхсызгон 
кæй хъæуы чиныджы кæсæджы, уымæн æмæ йын æххуыс кæны 
дзурæджы æнцондæрæй бамбарынæн.

Мах зонæм, иу хъуыды дыууæ адæймаджы куы зæгъой, уæд æй 
бынтон æмхуызон никуы зæгъдзысты: сæ иу æй зæгъдзæнис цыбыр-
дæрæй, иннæ та æххæстдæрæй; иу дзурæг дзырдтæ хъуыдыйады 
сæвæрдзæнис иу фæткыл, иннæ та – æндæр фæткыл; иу ныхасгæнæг, 
хъуыды равдисынæн æхсызгондæр цы дзырдтæ хъæуынц, уыдонæй 
уæлдай ма йæ ныхасы фæкæндзæн бавæргæ дзырдтæ, кæнæ хайыгтæ 
(дам, æвæццæгæн, кæй зæгъын æй хъæуы, иу, ма æмæ æнд.), иннæ та 
йæ ныхас зæгъдзæнис æнæ уыдон æмæ аф. д. Уыцы хицæндзинæдтæ 
æвдыст æрцæуынц комкоммæ ныхасы.

Дзурæджы ныхасы хицæндзинæдтæ равдисæн ис фæрссаг 
ныхасæй дæр, фæлæ сæ комкоммæ ныхасы хуызæн дзæбæх, бæстон, 
æнцон бамбарæн куыд уой, афтæ нæ равдыстæуыдзæн. Арæх вæййы 
афтæ, æмæ искæй ныхасæн фæрссаг ныхасы хуызы æппындæр зæ-
гъæн нæ вæййы, куы йын вæййы зæгъæн, уæддæр æрмæст уæлæнгай 
хуызы, хæстæг æм бацæуы, фæлæ йæ хуызæн нæ вæййы.

Багаты Никъалайы хъуыдымæ гæсгæ комкоммæ ныхасимæ ва-
зыгджын хъуыдыйадæн аразæн ис ахæм хуызты:

а) Комкоммæ ныхас æвæрд вæййы дыккаг бынаты, йæ разæй 
амынд æрцæуы йæ зæгъæг, ома вæййынц дзы авторы дзырдтæ.
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Зæгъæм: Грекъаг зондджын Демокрит загъта: «Ницыйæ æппын-
дæр ницы рацæудзæнис».
æ) Комкоммæ ныхас æвæрд вæййы фыццаг бынаты, йæ фæстæ 
та амынд æрцæуы йæ зæгъæг.
Зæгъæм: «Мæ царды хабæрттæ даргъ сты, æмæ, цæмæй райдай-
он, цы уæм дзы диссагдæр фæкæсдзæн, нæ зонын», – загъта Ху-
сейн. (Мамсыраты Дæбе)
б) Комкоммæ ныхас дыууæ дихы фæвæййы, æмæ астæуæй 
æвæрд æрцæуынц, кæй у, уый цы дзырдтæ амонынц, уыдон, ома 
авторы дзырдтæ.
Комкоммæ ныхас æмæ фæрссаг ныхасимæ райдайæн кълæсты 

скъоладзаутæ зонгæ кæнынц 4-æм къласы ирон æвзаджы урокты. 
Семæ зонгæдзинад цæуы æнцондæрæй зындæрмæ, хуымæтæгдæр 
зонинæгтæй вазыгджындæртæм хизгæйæ.

Йæ ахадындзинадыл дзургæйæ, ахуыргæнæг скъоладзаутæн 
бамбарын кæны комкоммæ ныхасæй тынг арæх кæй пайдагонд цæуы 
куыд дзургæ, афтæ фысгæ ныхасы дæр; уый ахъаз у ныхас фæирддæр 
фæхъæздыгдæр кæнынæн.

Ацы темæ нымад цæуы тынг вазыгджыныл, зын темæйыл, 
фыццаджыдæр æрхæцæн нысæнттæ раст æвæрыны фарсы ’рдыгæй. 
Алы куысты хуызты æмæ фæлтæрæнты фæрцы скъоладзауты 
фæлтæрын хъæуы ацы фæзынд бацамоныныл.

Комкоммæ ныхас ахуыргæнгæйæ, ахсджиаг хæсыл нымад цæуы 
хъæлæсы уагмæ хъус дарын. Скъоладзауты сахуыр хъæуы, комкоммæ 
ныхасимæ хъуыдыйæдтæ иу хуызы интонацийæ кæй кæсæм, авторы 
дзырдтæ – æндæр. 

Авторы ныхасы интонаци аразгæ у, комкоммæ ныхасмæ ахæс-
гæйæ, цавæр бынат ахсынц, уымæй.

Авторы дзырдтæ комкоммæ ныхасы разæй куы фæлæууынц, уæд 
сæ фæдзурæм фæдзæхсты хуызы, ома хъусæгæн æмбарын кæнæм, нæ 
ныхас кæронмæ кæй нæма фæцис, уый.

Комкоммæ ныхасы интонаци аразгæ у, искæйы ныхас цавæр 
хъуыдыйадæй загъд æрцыдис (йæ загъды нысанмæ гæсгæ), уымæй – 
таурæгъон, фарстон, разæнгардгæнæн.

Скъоладзауты куы фæахуыр кæнæм комкоммæ ныхасимæ 
хъуыдыйæдтæ раст, аив дзурыныл, уæд сын амонын хъæуы, цæмæй 
сæ дзурой, дзурæг сæ йæхæдæг куыд загътаид, афтæ.
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Бацамонын хъæуы, дзургæйæ дæр æмæ фысгæйæ дæр, бæлвырд 
уавæрты комкоммæ ныхасы фæхъæуы ивын фæрссаг ныхасæй. Уый 
хъæуы, уæлдæр куыд загътам, афтæ, искæй ныхас нæ цыбырæй зæ-
гъын куы бахъæуы, уæд. Фæрссаг ныхас йæ мидисмæ гæсгæ хъуамæ 
уа хæстæг, цы комкоммæ ныхасæй рауади, уымæ.

Комкоммæ ныхас фæрссаг ныхасæй ивд цæуы афтæ:
1. Комкоммæ ныхасæй арæзт æрцæуы уæлæмхæст хъуыдыйад. 
Комкоммæ ныхасæй уæлæмхæст хъуыдыйад аразгæйæ зæрдыл 

дарын хъæуы:
а) Комкоммæ ныхасы фарст куы нæ вæййы, уæд уæлæмхæст 
хъуыдыйады бавæрæм бæттæгтæ кæй, куыд æмæ æнд., кæнæ та 
бавæргæ дзырдтæ дам, зæгъы, зæгъгæ.
Зæгъæм: Таймураз хъамайы фындзæй зæхх азылдта æмæ загъ-

та: «Ард дын хæрын ацы зæххæй, сомы дын кæнын бæрзонд арвæй, 
куыд æз æмæ дæу ацы сыджыты йеддæмæ ничи ахицæн кæндзæн». 
(Гæдиаты С.)

Фæрссаг ныхас:
Таймураз хъамайы фындзæй зæхх азылдта æмæ загъта, ард ын 

кæй хæры ацы зæххæй, сомы йын кæй кæны бæрзонд арвæй, куыд сæ 
ацы сыджыты йеддæмæ ничи ахицæн кæндзæн. (Г. С.)

æ) Комкоммæ ныхасы фарст куы вæййы, уæд уымæй арæзт 
уæлæмхæст хъуыдыйады æвæрд æрцæуы бавæргæ дзырдтæ дам, 
зæгъы, зæгъгæ кæнæ хицæнæй, кæнæ иумæ.
Зæгъæм: Иууылдæр æмхуызонæй фарстой: «Хорз ацыдис Ног-

боны бæрæгбон?»
Фæрссаг ныхас:
Иууылдæр æмхуызонæй фарстой, хорз, дам, ацыдис Ногбоны 

бæрæгбон, зæгъгæ.
2. Комкоммæ ныхасы фæрссаг ныхасæй ивгæйæ, фæрссаг ны-

хасы номивджытæ æвæрд вæййынц, тексты автормæ цы цæсгомы 
хуыздæр кæса, уыцы цæсгомы. Номивджытæ фыццаг æмæ дыккаг 
цæсгомы æвæргæйæ, фæрссаг ныхасмæ бахæссын фæхъæуы бавæргæ 
дзырдтæ дам, зæгъы, зæгъгæ. Хатгай уыцы бавæргæ дзырдтæй иу нæ, 
фæлæ дыууæ дæр æрцæуынц хаст фæрссаг ныхасмæ.

Зæгъæм: «Æз мæхæдæг ацæуин, – загъта Сослан, – зивæг нæ 
кæнын, фæлæ æнæ ’мбалæй зын у ахæм фæндагыл».
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3. Комкоммæ ныхасы куы вæййы сидæнтæ, æвастхъæртæ, ба-
вæргæ дзырдтæ, уæд уыдон хъахъхъæд æрцæуынц фæрссаг ны-
хасы æрмæстдæр уæд, æмæ йæ куы аразæм бавæргæ дзырдтæ дам, 
зæгъы, зæгъгæ-йы руаджы. Æнæ уыцы бавæргæ дзырдтæ комкоммæ 
ныхасмæ нæй бахæссæн, кæй ранымадтам, уыцы дзырдтæн.

Зæгъæм: «Сослан зæгъы, зæгъгæ, дам, æз мæхæдæг ацæуин, 
зивæг, зæгъы, нæ кæнын, фæлæ, дам, æнæ ’мбалæй зын у ахæм фæн-
дагыл».

Скъоладзаутæн бацамонын хъæуы, арæх, комкоммæ ныхас цы 
хъуыдыйæдты вæййы, уыдон кæй февдисынц, ныхас дыууæ кæнæ 
фылдæр адæймæгты æхсæн кæй фæцæуы, уый.

Куыст райдайæн ис скъуыддзаг ратгæйæ, зæгъæм:
– Цытæ ласыс? – фæрсы иу лæг фæндаггоны.
– Сугтæ.
– Æмæ хос куы ласыс, уæд сугтæ цæмæн зæгъыс?
– Æмæ йæ кæд уыныс, хос ласын, уый, уæд ма мæ цæмæ фæрсыс? 

– дзуапп радта фæндаггон.
Ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты: Цал адæймаджы ныхас ис 

скъуыддзаджы? Алы хъуыдыйады дæр ис авторы дзырдтæ? Цавæр 
æрхæцæн нысан æвæрд ис дзурджытæй алкæй ныхасы размæ дæр?

Дæтты сын хæслæвæрд, цæмæй алы дзурæгæн дæр бацамоной 
йæхи ныхæстæ (комкоммæ ныхас), стæй авторы дзырдтæ.

Ахуырдзаутæ хъуамæ бамбарой, фысгæ-фыссын алы ног реп-
ликæ дæр ног рæнхъæй кæй райдайы, æмæ йын йæ размæ æвæрынц 
æрмæст тире.

– Дзырд кæддæриддæр дзырд сайы, – авдæн исты зæгъ!
– Авд сæры уæйыгыл зайы, зондæй та – къæдзæх.
– Цæй-ма, цæй, уæдæ мын  астæн исты дзуапп ссар!
– Аст азы дæ фосмæ кастæн, айс сæ ныр, – хæлар!.. (Къоста)
Хатгай диалоджы репликæтæ фыст æрцæуынц кæрæдзийы 

бынмæ нæ, фæлæ фæд-фæдыл, æмæ уæд репликæты ’хсæн æвæрын 
хъæуы тире, комкоммæ ныхæстæ та исын хъæуы дыкъæдзыгты, 
зæгъæм: 

«Фарн уæ ныхасы!» – загътой лæппутæ ныхасы адæмæн. 
«Фæрнæй дзаг ут!» – дзуапп радтой лæппутæн адæм.
Диалогты хуызтæ раттын ахуырдзаутæн, сæ хъус сын æрдарын, 

репликæтæ дзы куыд фыст цæуынц, уымæ.
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Иу цалдæр куысты хуызы æмæ фæлтæрæны сæххæстгæнгæйæ, 
ахуырдзаутæ сæхæдæг архайынц диалогтæ саразыныл.

Æртæ скъоладзауæн раттæн ис ахæм сфæлдыстадон хъазт: Сæ иу 
у автор, иннæ – дуканигæс, æртыккаг та – æлхæнæг. Саразын диалог 
«Дуканийы». Спайда кæнын ахæм дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй: 
табуафси, бахатыр кæн, бузныг, цас кæны? æхцатæ банымайын, 
чек райсын, гæххæтты батухын.

Дарддæр скъоладзаутæн амынд цæуы, нæ хъуыдытæ, нæ 
ныхæстæ раст кæй сты, уый равдисыны тыххæй, комкоммæ ныхасы 
хуызы цы ныхас кæнæ фыст æрхæссæм, уый кæй хонæм цитатæ. Йæ 
раиртæст ын æнæмæнг бакæсын хъæуы чиныджы.

Цитатæты растфыссынады тыххæй зæрдыл дарын хъæуы:
1. Цитатæтæ авторы дзырдтимæ цы хъуыдыйады æмбæлой, 

уым лæвæрд куы цæуой, куыд хицæн хъуыдыйад, кæнæ хицæн 
хъуыдыйæдтæ, уæд цитатæты æрхæцæн нысæнттæ æвæрæм, 
комкоммæ ныхасы куыд æвæрæм, афтæ:

Зындгонд ирон ахуыргонд Абайты Васо фыста: «Нарты эпосы 
бындурон кæй у алайнаг адæмы эпос. Алантæй та йæ базыдтой иннæ 
цæгаткавказаг адæмтæ…»

2. Цитатæтæ авторы дзырдтæм хаст куы æрцæуой хъуыдыйады 
иу хайы хуызы, уæд цитатæтæ исæм дыкъæдзыгты, фæлæ сæ фыссæм 
гыццыл дамгъæйæ: 

а) Къостайы зæрдæ «судзгæ баууылдта маст зæрдæхалæн». 
æ) «Маст-зæрдæхалæн» Къостайы зæрдæ «судзгæ баууылдта».

Алыхуызон куысты хуызтæ æмæ фæлтæрæнтæ комкоммæ 
ныхас ахуыргæнгæйæ

1.мБакæсын хъуыдыйæдтæ. Бацамонын комкоммæ ныхас æмæ 
авторы дзырдтæ. 

а) «Гъæй-джиди, – афтæ фæзæгъы йæхицæн. – Искуы æз дæр 
адæмы фарнæй куы скæнин мæхицæн кад æмæ сæр!» (Къоста)
æ) «Халон халонмæ тæхы, халон халонæн зæгъы: «Цæй-ма, ныр 
цы хæрæм? Сихорæн амал цы скæнæм?» (Къоста)
б) «Цыма мæ нæ ферох кæндзæн фидæн уалдзæгмæ мæ уазæг?» 
– дзуры мæгуыр лæг йæхицæн. (Нигер)
в Ахуыргæнæг фæрсы лæппуйы: «Цæра, хæдзармæ куыст цæ-
уылнæ фыссыс?» Цæра йын дзуапп радта: «Æмæ нын бæрæг-
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бонмæ хæдзармæ куыст куы нæ фæдæттынц». Ахуыргæнæг ба-
дис кодта: «Æмæ райсом цавæр бæрæгбон у?» Цæра цинхуызæй 
загъта: «Райсом мæ райгуырæн бон у».
2. Ныффыссын радзырд. Хъуыдыйæдты бацамонын комкоммæ 

ныхас.
Дыууæ фарсты

Сæтти Бæттийы бафарста: «Зæгъ-ма, кæм цы зайы». Бæтти 
йын загъта: «Фыс – скъæты, картоф – быдыры, лодыр хъæуы ми-
дæг». Сæтти ма ноджыдæр бафарста: «Уæдæ тæрсгæ та чи цæмæй 
кæны?» Бæтти дзуапп радта: «Сæгъ – бирæгъæй, калм – битъынайæ, 
магуса – куыстæй».

3. Бакæсын хъуыдыйæдтæ. Фыццаг рафыссын, авторы ныхас 
комкоммæ ныхасы разæй кæм ис, уыцы хъуыдыйæдтæ, уый фæстæ 
та, авторы ныхас комкоммæ ныхасы фæстæ кæм ис, уыдон.

а) «Райсом æз цæуын горæтмæ», – загъта Фаризæт.
æ) Ахуыргæнæг бафарста: «Иууылдæр сахуыр кодтат æм-
дзæвгæ?»
б) «Не ’ппæт дæр æй сахуыр кодтам», – дзуапп радтой скъо-
ладзаутæ.
в) Æхсар загъта йе ’фсымæрæн: «Чингуытæ-иу мын балхæн го-
рæты».
г) «Абон мах уыдыстæм фосдарæн фермæйы», – загъта Агуыбе.
д) Сæрдар загъта бригадиртæн: «Изæры-иу уæ бригадæты 
уæнгты æмбырдмæ ракæнут».
4. Ныффыссын хъуыдыйæдтæ, æрхæцæн нысæнттæ, куыд æм-

бæлы афтæ æвæргæйæ.
а) Рувас амбæлдис гæдыйыл æмæ йæ афарста дæ хорзæхæй, цы 
дæ æрхаста ацы тар хъæдмæ? 
æ) Уæд ын гæды загъта, æз æндæр ранæй æрвыст дæн ардæм 
сырдтæн паддзахæй.
б) Дæ хорзæхæй, рувас, ницы æгъдауæй йын ис фенæн лæгъс-
тæгæнæгау æй афарста бирæгъ.
в) Райсом мæнæ ацы бынатмæ кæд иу фысы мард æрласай, уæд 
дын фенын кæндзынæн загъта рувас. (Аргъ.)
5. Авторы дзырдтæ баххæст кæнын комкоммæ ныхасæй. 
Æвæрын хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ, афтæмæй сæ ныффыссын 

тетрæдты.
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а) Ахуыргæнæг бацамыдта …
æ) Дохтыр рынчынæн загъта …
б) Мад йæ сывæллонæн бафæдзæхста …
в) Къоста фыста …
г) Скъоладзаутæ дзырд радтой …
д) Хæлæрттæ кæрæдзийæн загътой…
6. Лæвæрд хъуыдыйæдты комкоммæ ныхас баххæст кæнын ав-

торы дзырдтæй. Æвæрын хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.
а) … Цæй ма, мæ мызд мын! (Къ.)
æ) … Гъе дзæгъæлхæтæг!
 Гас мын кæй баззадтæ
 Абон дæхæдæг! (Къоста)
б) Каникулты ацæудзыстæм экскурсийы …
в) Ирон æвзаджы ис иуæндæс ныхасы хайы…
г) Цæуыл ныхас кодтат æмбырды?..
д) … Цы байтауай, уый æркæрддзынæ.
7. Æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын комкоммæ ныхас кæм 

уа, ахæм фондз хъуыдыйады.
8. Бакæсын текст. Æрхъуыды йын кæнын сæргонд.
Скъоладзаутæ сыгъдæг кодтой скъолайы цæхæрадон. Æддæмæ 

ластой бырæттæ, хуыр. Чысыл Гамбол сæ федта æмæ сæм йæхи 
хæстæг байста. «Гамбол нæм æххуысмæ æрбацыдис», – загътой 
скъоладзаутæ, æмæ йæ уæрдоны сæвæрдтой. Бæстæ худын æмæ 
хъæлдзæг ныхас сси. Изæрæй Гамболы йæ фыд афарста:

«Бон-изæрмæ кæм уыдтæ?»
«Скъолайæн æххуыс кæнынмæ уыдтæн», – дзуапп радта Гам-

бол.
9. Лæвæрд хъуыдыйæдтæ ныффыссын, фæрссаг ныхасæй ком-

коммæ ныхас аразгæйæ.
Бæргæ ма дзырдта Гасан, æз сæ нæ федтон, зæгъгæ, фæлæ йæм 

хъусæг нал уыдис. Нарты хистæр загъта, Нарт дам Нарт уæд уы-
дысты, æмæ мæлын куы зыдтой сæ дзыллæйы сæрыл (Нарты кад.) 
Уыцы рагъы фæстæ цы ис, уый куы фенин тагъддæр, зæгъгæ, дзырд-
та йæхинымæр Цæлыкк (Боциты Б.)

10. Саразын æмæ ныффыссын, комкоммæ ныхас авторы дзырд-
ты фæстæ, авторы дзырдты разæй, авторы ныхæсты астæуæй кæм уа, 
ахæм хъуыдыйæдтæ.
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11. Ныффыссын чысыл радзырд, комкоммæ æмæ фæрссаг ны-
хæстæй пайдагæнгæйæ. Ахуыргæнæг скъоладзаутæн дæтты бæлвырд 
темæ.

12. Комкоммæ ныхæстæ баивын фæрссаг ныхæстæй, бавæргæ 
дзырдтæ, сидæнтæ æмæ хайыгтæ дзы ныууадзын, афтæмæй.

Хохæй бынмæ Нарты симдмæ кастис сохъхъыр уæйыг Æф-
сæроны хъал фырт Алæф æмæ загъта:… Цон, æмæ Нарты симдмæ 
ныццæуон, хорз фæсимон, фæхынджылæг кæнон Нарты фæсивæдæй 
æмæ сын сæ дзаумæттæ схæссон!» 

Уыцы ныхасмæ йæм йæ фыд Æфсæрон дзуры: «Уæ, ма кæн, 
ма ацу – Нарты гуыппырсартæй дын исчи исты фыдбылыз сараз-
дзæн…» (Нарт. кад.)

13. Лæвæрд комкоммæ ныхæстæм æрхъуыды кæнын авторы 
ныхæстæ. Фыццаг цыппар хъуыдыйады авторы ныхæстæ ныффыс-
сын комкоммæ ныхасы фæстæ, иннæ хъуыдыйæдтæ та разæй.

а) Мах кусæм хъазуатон фæллойы бригадæйы. 
æ) Чызджытæ, тагъддæр-ма рауайут ардæм! 
б) Лæппутæ, шахмæттæй хъазын уæ чи зоны? 
в) Мах фыссæм. 
г) Уæзайы хох тохынайау зындис хъæды астæумæ. 
д) Чызг хъуамæ судзин æмæ æндахимæ арæхса.
14. Галиу цæджындзы лæвæрд цæуынц авторы дзырдтæ, рахиз 

цæджындзы та – комкоммæ ныхас. Баиу кæнут комкоммæ ныхас ав-
торы дзырдтимæ æмæ хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнттæ сæвæрут.

Уынджы иу æнæзонгæ лæг 
фæрсы лæппуйы

Лæппу кæугæ-кæуын 
дзуры

Лæг ын загъта

Лæппу абази райста æмæ 
ноджы тынгдæр ныккуыд-
та

Цæуыл кæуыс, лæппу?

Нана мын абази радта 
æмæ мын фесæфтис

Мæнæ дын уæдæ абази 
æмæ мауал ку

Ныр мын дыууæ абазийы 
нæ уаиккой, мæ абази куы 
нæ фесæфтаин, уæд!

15. Саразын хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ. Къæлæтты 
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ист дзырдтæ сæвæрын комкоммæ ныхасы размæ. Комкоммæ ныхас 
рахицæн кæнын æрхæцæн нысæнттæй.

Лæппу, ацы писмо ахæсс Хъамболатмæ (Фыд дзуры йæ фырт-
мæ) Æмæ Хъамболат куырм куы у, уæд дын дæ писмо куыд 
бакæсдзæнис? (Лæппу фæрсы йæ фыды) Чи дын загъта? (Бадис код-
та фыд) Иу бон сæм куы уыдтæн, уæд мæ дыууæ хатты бафарста, 
мæ худ кæм ис, уымæй. Афтæмæй та мæ худ мæ сæрыл уыд (Фырт 
загъта) Æмæ дæ афтæ цæмæн фарста, уый не ’мбарыс? (Фыд та 
ногæй бафарста йæ фырты)

16. Саразын хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ. Комкоммæ 
ныхас æвæрын ахæм дзырдты фæстæ: бафарста, зæгъы, дзуры, 
ахъуыды кодта, дзуапп радта.

17. Ныффыссын цыбыр радзырд, мадæлтæн куыд феххуыс кæ-
нут, уый тыххæй. Пайда кæнын комкоммæ ныхасæй. Радзырдæн 
раттын сæргонд.

18. Рольтæм гæсгæ бакæсын æмдзæвгæ. Зæгъын, ныхас кæй æх-
сæн цæуы. Ацы диалогæй спайда кæнгæйæ саразын хъуыдыйæдтæ 
комкоммæ æмæ фæрссаг ныхасимæ.

– Кæй фырт дæ?
– Толайы.
– Кæм уыдтæ?
– Скъолайы,
Алы бон дæр дзы вæййын.
    (Къоста)
19. Бакæсын диалог, рафыссын æй æмæ сæвæрын хъæугæ æр-

хæцæн нысæнттæ. 
Аслæнбег бирæ уарзта кæрдотæ. Иу бон та йын йæ мад цалдæр 

кæрдойы æрбахаста. 
Иууылдæр мæн сты? бафарста йæ лæппу. 
Нæ, Аслæнбег, бирæ кæй уарзыс, уымæн дæр дзы авæр бахудт 

мад.
Лæппу ахъуыды кодта, бацыд æмæ йæ куыдзы фарсмæ сбадт: 
Æз мæ куыдзы бирæ уарзын загъта Аслæнбег æмæ хæрын рай-

дыдта кæрдотæ.
О, фæлæ хъазæн хæргæ нæ фæкæны бауайдзæф ын кодта мад.   
Аслæнбег ныххудт: 
Æз дæр æй уымæн бауарзтон, мамæ!

Хъантемыраты Кларæ
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20. Лæвæрд скъуыддзаг ныффыссын диалоджы хуызы.
Мишкæ йæ лымæныл сæмбæлд, бацин ыл кодта. Цæй, нæ дыууæ 

иумæ ацæуæм. Кæдæм? Дуканимæ. Дзулмæ. Дыууæйæ хъæлдзæгдæр, 
æнцондæр у: дæуыл исты куы æрцæуа – æз дæм фæкæсдзынæн, мæныл 
исты куы æрцæуа – ды мын баххуыс кæндзынæ. Лæппу æвиппайды 
нæ баууæндыди. Æмæ нæ къæвда куы æрæййафа, уæд та? Сæрдыгон 
къæвда хъарм вæййы, ницы нын кæндзæн.

21. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй спайда кæнын цитатæйы хуызы. Ба-
цамонын авторы дзырдтæ. Сæвæрын æрхæцæн нысæнттæ.

а) Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин,
Куы бафидин искуы мæ хæс,
Уæд афтæ æнкъардæй нæ зарин,
Нæ хъуысид мæ кæуын хъæлæс… (Къоста)

æ) Арф Куырттаты комы дуарыл
Саргъæй хъæугæрон æрхиз. –
Къулыл иу ныллæг хæдзары
Ауыгъд авд цухъхъайы ис. (Плиты Г.)

б) Сауджын æмæ диакъон кæрæдзимæ бакастысты æмæ Ги-
гойы фæдыл мидæмæ бараст сты.
22. Бакæсын скъуыддзæгтæ. 
Ссарын комкоммæ ныхас, диалог, цитатæтæ. Бамбарын кæнын 

æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
а) Иу изæр та университетæй цыдысты æмдзæрæнмæ. Авто-
бусы сыл фембæлд Зæринæйæн æнæзонгæ лæппу.
– Æгас цу, Роберт! – бацин ыл кодта Ингæ. – Базонгæ у ме 
’мбалимæ, – ацамыдта Зæринæмæ, – кавказаг чызг у, ирон.
– Тынг æхсызгонæй базонгæ уыдзынæн кавказаг чызгимæ, – рай-
ста Зæринæйы къух Роберт.
– Ме ’мзæххон у Роберт, ам университеты базонгæ стæм.
æ) Тыхы фырт Мукара Нартмæ сæрвыста: «Уæ фыдæлтæ мæ 
фыдæлтæн чызг хъалон фыстой; иу къорд азы уæ нал баца-
гуырдтон æз уыцы хъалон. Ныр мын æй рарвитут, кæннод уæм 
тыхæй цæуын».
Нарт ныккатай кодтой: «Ныр цы кæнæм, куы никуы фехъуыс-
там ацы хъуыддаг, уæд куыд бакæнæм?» (Н.к.)
б) Нарты кадджыты разныхасы фыст ис: «Иттæг аив æмæ 
хъæздыг у ирон адæмон сфæлдыстад кадджытæ, зарджытæ, 
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аргъæуттæ æмæ æмбисæндтæй. Уыдон биноныгæй æвдисынц 
ирон адæмы хъуыдытæ æмæ ирон адæмы бæллицтæ».
Цæстуынгæ æрмæгæй, алыхуызон дидактикон æрмæгæй пайда-

гæнгæйæ, скъоладзаутæ æнцондæрæй æмæ хуыздæр бахъуыды кæн-
дзысты æрхæцæн нысæнтты растæвæрынад комкоммæ ныхасы, 
фæрссаг ныхасы, диалогон ныхасы.

Комкоммæ ныхас æмæ фæрссаг ныхас хъуамæ амынд цæуой 
æвзагзонынады иннæ темæтыл æнцойгæнгæйæ.

Хъус дарын хъæуы, скъоладзауты хибарæй куыстмæ: хъуыды-
йæдтæ аразын комкоммæ ныхасимæ; радзырдтæ фыссын бæлвырд 
хæслæвæрдтимæ, диалогтæ аразын лæвæрд темæмæ гæсгæ.

IX. Растфыссынадыл кусыны методикæ ирон 
æвзаджы урокты

1. Растфыссынадыл кусыны фæрстытæ мадæлон æвзаг ир-
тасджытæ æмæ методистты куыстыты.

Скъоладзаутæн растфыссынады æгъдæуттæ бацамонæн ис æмт-
кæй фыссынады коммуникативон ахадындзинад æмæ нысаниуæг 
бамбарын кæнгæйæ.

Уый тыххæй уырыссаг ахуыргонд М.Р. Львов афтæ зæгъы: 
«Растфыссынадыл кусын райдайгæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ бам-
барой, чиныгæй раст сфыссын, кæнæ диктант ныффыссын æрмæст 
размæ æвæрд нысан кæй нæу, раст фыссынад царды кæй хъæуы 
кæрæдзиимæ раст дзурынмæ, раст æмбарынмæ, ныхас бæлвырд 
цæмæй уа, уымæн».

Фыссынад дæр ныхасы хуыз кæй у, адæймаг йæ хъуыдытæ фы-
сты мидæг дæр кæй равдисы, уымæ гæсгæ фыст хъуамæ уа бæлвырд, 
цæмæй йæ чи кæса, уый йæ раст бамбара.

Ирон орфографи æмæ пунктуаци фæзындысты фыццаг ирон чи-
ныгимæ æмæ уæдæй нырмæ рæзынц не ’взаджы наукæйы рæзтимæ.

Раздæр ирон тексты дзырдтæ фыстой, куыд хъуыстысты, афтæ, 
æрхæцæн нысæнттæ та сæ æвæрдтой уырыссаг пунктуацимæ гæсгæ.

Ирон æвзаджы растфыссынады æгъдæуттæ наукон æгъдауæй 
лæмбынæгæй иртасын райдыдтой æрмæст 20-æм азты фæстæ.

1951 азы арæзт æрцыдис орфографион къамис. Къамис цы раст-
фыссынады æгъдæуттæ сарæзта, уыдон фидаргонд æрцыдысты, æмæ 
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сын сæ бындурыл Хъуылаты Гала цы цыбыр орфографион дзырдуат 
скодта, уыимæ хицæн чиныгæй рацыдысты 1956 азы.

Кæд 50-æм азты нæ ахуыргæндтæ ирон орфографи æмæ пункт-
уацийыл зæрдиагæй бакуыстой, уæддæр ма ацы хъуыддаджы бирæ 
æнæлыггонд фарстатæ ис.

Нæ растфыссынады æгъдæуттæ æмæ дзырдуаты хъæндзинæдтæ 
кæй ис, уымæ гæсгæ иуæй-иу дзырдтæ фыст цæуынц алыхуызон. 
Раиртæстыты фæстæ лæвæрд вæййынц фиппаинæгты хуызы.

1987 азы ног орфографийы æгъдæуттыл бакуыста æмæ сæ мы-
хуыры рауагъта Тахъазты Харум.

Ацы чиныджы растфыссынады æгъдæутты нымæц у 119 параг-
рæфы онг. Ацы æгъдæуттæ арæзт сты æвзагзонынады наукæйы бын-
дурыл. Бирæ дзырдты растфыссынад растгонд æрцыдис не ’взагзо-
нынады домæнтæм гæсгæ; къаддæргонд æрцыдис, уыцы иу дзырдтæ 
сæ хъуыдыты лыстæг фæлгъуызтæм гæсгæ æнæхъуаджы алыхуызты 
кæм фыст цыдысты, уыцы æгъдæутты нымæц.

Растфыссынады æгъдæуттæ не ’ххæсынц æппæт фонетикæ, лек-
сикæ æмæ грамматикæйыл. Уымæ гæсгæ хицæн гуырысхойаг дзырд-
ты æмæ фæзындты растфыссынад бæрæг кæнын фæхъæуы орфогра-
фион дзырдуатмæ гæсгæ.

Тахъазты Харум æмæ Гæбæраты Никъала бæлвырд æрдзырдтой 
ныхасы хæйтты растфыссынады æгъдæуттыл. 

Зæгъæм, номдарты расфыссынадыл дзургæйæ, ахуыргæндтæ зæ-
гъынц:

1. Дыууæ дзырды кæнæ дзырды дыууæ хайы куы баиу вæййынц, 
уæд дыууæ сыхаг æмхъæлæсоны арæх фæхъуысынц иу дæргъвæтин 
æмхъæлæсоны хуызæн. 

Зæгъæм, дзырдтæ роддон кæнæ æвзыгъддзинад-ы дыууæ хайы 
æхсæн хъуысы цавæрдæр дæргъвæтин æмхъæлæсон. Ахæм номдартæ 
фыссын хъæуы, сæ хæйттæ хицæнтæй куыд хъуысынц, афтæ: (род 
æмæ дон) (æвзыгъд – дзинад).

2. Разæфтуан æм- æмæ вазыгджын номдарты фыццаг хайы 
фæстæ æзылангон æмхъæлæсон арæх ивд æрцæуы зылангонæй æмæ 
йæ фыссын хъæуы, куыд хъуысы, афтæ: æмдзæрин (æм æмæ цæрин).

3. Цыбыргонд вазыгджын номдартæ конд куы вæййынц æрмæст 
дзырдты фыццаг зæлтæй, уæд сæ фыссын хъæуы стыр дамгъæтæй: 
АИШ, РЦИ-А. 
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Миногонты растфыссынадыл дзургæйæ, автортæ зæгъынц:
1. Разæфтуан æ-йы хæд фæстæ æзылангон æмхъæлæсон раи-

вы зылангонмæ, æмæ йæ фыссын хъæуы куыд хъуысы, афтæ, ома 
зылангонимæ: цæрæг – æдзæрæг, тас – æдас, куыст – æгуыст.

2. Разæфтуан æм-ы хæд фæстæ æзылангон æмхъæлæсон арæх 
раивы зылангонмæ æмæ йæ фыссын хъæуы куыд хъуысы, афтæ: 
фæнд – æмвæнд, кæрон – æмгæрон.

3. Кæд æнæ æмæ æд вæййынц разæфтуантæ, уæд сæ фыссын 
хъæуы æмхæстæй, цы дзырдтæм æфтыд æрцæуынц, уыдонимæ.

Кæд разæвæрдтæ вæййынц, уæд та сæ фыссын хъæуы хицæнтæй: 
æдидон бæх æмæ бæх æд идон алыгъдис; æнæдон бæстæ æмæ æнæ 
дон ницы зайы.

Разæфтуан æмæ мивдисæджы ’хсæн æрцæуы ивддзинæдтæ; æм-
хъæлæсонтæ фыссын хъæуы, куыд хъуысынц, афтæ.

1. Мивдисæджы райдайæны æмхъæлæсон куы вæййы, уæд ра-
зæфтуан ны-йы фæстæ кæны дывæр: хауын – ныххауын, садзын – 
ныссадзын.

2. Мивдисæджы райдайæны хъæлæсон а æмæ разæфтуаны ’хсæн 
фæзыны æмхъæлæсон ц кæнæ й: аразын – ацаразын, амонын – баца-
монын.

Растфыссынадыл ахадгæ куыст кæнынæн тынг ахъаз сты грам-
матикон-орфографион таблицæтæ.

Методист А. С. Хазанова куыд зæгъы, афтæмæй, таблицæ, 
куыд цæстуынгæ æрмæг, тынг пайда у ног æрмæг амонгæйæ, зонын-
дзинæдтæ фидаргæнгæйæ, стæй рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын 
кæныны тыххæй. Таблицæ ахъаз у рæстæг сфæстауæрц кæнынæн, 
стæй грамматикон раиртæстытæ хуыздæр бамбарын æмæ бахъуыды 
кæныны тыххæй дæр.

Зæгъæм, ног æрмæг амонгæйæ, скъоладзаутæн æвдыст цæуынц 
рагацау бацæттæгонд таблицæтæ. Уыдон ауыгъд вæййынц фæйнæ-
гыл. Таблицæтæй спайда кæнæн ис алы темæтæ ахуыргæнгæйæ дæр, 
зæгъæм, дзырды хицæн хæйттæ ахуыргæнгæйæ, хъæлæсон æмæ 
æмхъæлæсон мыртимæ зонгæ кæнгæйæ, хауæнтæ ахуыргæнгæйæ, 
ныхасы хæйттæ, хъуыдыйады уæнгтæ амонгæйæ æмæ аф. д.

Растфыссынадыл кусгæйæ, стыр нысаниуæг ис орфографион 
карточкæтæн. Практикон æгъдауæй раст фыссыны дæсныйад рай-
сынæн бирæ пайда дæтты орфографион æвзæрст.
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Ацы мадзалæй пайда кæнынц æрмæстдæр ахуыргæнæджы 
срастгонд фысгæ куыстытæ æвзаргæйæ, ома скъоладзауты рæдыд-
тытыл кусгæйæ. Цæмæй ахуыргæнæгæн зындгонд уа, скъоладзаутæй 
арæхдæр чи цавæр рæдыд кæны, иумæйаг дзы кæцытæ сты, цæуыл 
ма бакусын хъæуы, æрвылбоны куысты дзы зæрдыл дарын кæцытæ 
хъæуы, уый тыххæй сæ йæхимæ бæрæг кæны бæлвырд схемæмæ 
гæсгæ.

Алы куысты фæстæ дæр ахуыргæнæг куы хынца рæдыдтыты 
бæрц, скъоладзау раздæры æрмæгæй цы нæ бамбæрста, кæм рæ-
дыйы, цавæр хицæн хъуагдзинæдтæ ма ис йæ растфыссынады 
фæлтæрддзинады, уыдон иууылдæр хъуыдыгæнгæйæ йын ак-
каг фæлтæрæнтæ лæвæрд куы цæуа, уæд йæ рæдыдтыты нымæц 
къаддæрæй-къаддæр кæндзæн.

Куысты мидæг, зæгъæм фылдæр ахуырдзаутæ æмхуызон рæ-
дыдтытæ скодтой иу 5-6 дзырды, уæд фæстæдæр иннæ урокты æр-
мæгмæ хаст цæуынц, кæнæ та сыл сæрмагондæй хицæн фæлтæрæн 
æххæстгонд цæуы.

Зындгонд куыд у, афтæмæй алы аххосæгты тыххæй, скъоладзау-
тæ æрмæг æмхуызон нæ бамбарынц, уæлдайдæр та нæ фæзонынц ног 
зонындзинæдтæй практикæйы пайда кæнын.

Иу темæйæ иннæмæ рахизгæйæ, иуæй-иу скъоладзаутæн рабæ-
рæг вæййы, цы æрмæг нæ бамбæрстой, цы орфограммæтæ нæ базыд-
той, уый, æмæ цæмæй уыцы хъæндзинæдтæ иуварсгонд æрцæуой, 
уый тыххæй пайда у индивидуалон куыст ахуырдзаутимæ.

Хибарæй куыстæн стыр ахъаз сты орфографион карточкæтæ. 
Карточкæтæй фылдæр хатт пайдагонд цæуы, куыд уæлæмхасæн 
куысты хуыз, афтæ. Дæттæн сæ ис хæдзармæ куыстæн дæр.

Урочы карточкæтæм гæсгæ кусæн ис 15-20 минуты бæрц.
Хæслæвæрдтæ карточкæты хъуамæ уой хъæздыг, мидисджын 

сæ æрмæгмæ гæсгæ, уа сæ хъæугæ орфограммæтæ, цы темæ нæ 
бамбæрстой, кæнæ æвзæр цы темæ бамбæрстой, уымæй. Уымæ 
гæсгæ карточкæты арæх æмхæст тексттæ нæ вæййы, фæлæ хицæн 
хъуыдыйæдтæ, дзырдбæстытæ, дзырдтæ.

Карточкæтæм гæсгæ арæзт хибарæй куыст ахуыргæнæг хъуамæ 
æнæмæнг бæрæг кæна алывæрсыгæй, ома куыд сæххæст кодта 
фысгæ куыст, стæй зæгъа, цавæр раиртæстæй пайда кодта, цавæр 
орфограммæтæ ис ацы æрмæджы, уый.
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«Растфыссынадыл кусынæн тынг ахъаз сты дзырдуатон-орфо-
графион диктанттæ», – зæгъы методист Е. Г. Бархударов.

Ахуыргонды хъуыдымæ гæсгæ, ацы куыст конд цæуы бæлвырд 
системæмæ гæсгæ; грамматикон раиртæстытæ баст цæуынц практи-
кон зонындзинæдтимæ; арæх фæлхатгонд кæй цæуынц, уымæ гæсгæ 
сæ æнцондæрæй бахъуыды кæнынц скъоладзаутæ.

Куыд федтам, афтæмæй растфыссынадыл кусыны фарстатæм 
ахуыргæндтæ æмæ методисттæ сæ хъус бæстон дарынц, сæ амынд-
дзинæдтæ æххæстгонд куы цæуой, уæд къухы хорз фæстиуджытæ 
бафтдзæн.

Грамматикон зонындзинæдтæ раттын æмæ ныффидар кæнынæн 
пайда сты алыхуызы сфæлдыстадон куыстытæ æвзаджы урочы.

Ирон æвзаджы зындæртыл нымад сты, дæргъвæтин æмхъæ-
лæсонтимæ баст чи у, уыцы растфыссынады æгъдæуттæ. Уæлдайдæр 
та кæстæр кълæсты, уыдон раиртæстытæ кæй нæма фæзонынц, уый 
тыххæй.

Зындгонд куыд у, афтæмæй ирон æвзаджы æмхъæлæсонтæ 
иууылдæр вæййынц дæргъвæтингонд мыры уавæры, æмæ сæ алы-
хатт æнæ рæдыдæй алы сывæллоны хъус нæ ахсы. Уымæй уæлдай 
ма æмхъæлæсонтæй ис ахæмтæ, кæцытæ, (ассимиляци æмæ дисси-
миляцийы фæрцы) кæрæдзиуыл тых кæй кæнынц, уый тыххæй сæ 
равдисын фæхъæуы куы дыууæ зылангонæй, куы æзылангонтæй, куы 
та зылангон æмæ æзылангон иумæ куыд уой, афтæмæй (дд, тт, дт). 

Скъоладзаутæ бирæ рæдыдтытæ кæнынц дзырдты зылангон 
æмæ æзылангон кæм баиу вæййынц æмæ дзы иу иннæйы йæхи 
хуызæн æзылангон кæнæ зылангон скæныныл кæм фæархайы, уыцы 
орфограммæты.

Цæмæй скъоладзаутæм фидар зонындзинæдтæ уа, уый тыххæй 
алы урочы дæр хъæуы бæстон, лæмбынæг куыст кæнын. Ирон 
æвзаджы методикæ домы райдайæн кълæсты скъоладзауты æвзаг 
æмæ хъуыдыкæнынады иумæйаг рæзтыл арæхстгæйæ кусын.

Æнæмæнг хъус æрдарын хъæуы, скъолайы агъоммæ сывæллæт-
ты æвзаджы рæзт цас у, уымæ. Арæх сæ мадæлон æвзаг дард вæййы 
литературон нормæтæй – фæдзурынц ныхасыздæхтытыл, диалект-
тыл, цавд раст нæ февæрынц, нæхъæугæ, ныллæг стилы дзырдтæй 
арæх фæпайда кæнынц.

Æмæ кæд сæ дзургæ ныхас ахæм у, уæд сæ раст фыссыныл 
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фæцахуыр кæнын вæййы зын, уымæн æмæ сывæллæттæ куыд хъу-
сынц æмæ дзурынц, архайынц афтæ фыссыныл.

Цæмæй скъоладзауты раст фыссыныл фæцалх кæнæм, цæмæй 
сын æвзаджы сусæгдзинæдтæ бамбарын кæнæм, уый тыххæй алы 
урок дæр хъуамæ уа раст арæзт; уа ахадгæ ног æрмæг бацамонынæн; 
алы скъоладзау дæр тырна раст æмæ бæлвырд ныффыссынмæ.

Бæстон зонындзинæдтæ  райсыны хъуыддаджы стыр ахадындзи-
над ис скъоладзауты сцымыдис кæнынæн, æмбаргæ куыст кæнынæн, 
сæ хъуыдыкæнынад рæзын кæнынæн.

Уымæ гæсгæ, раиртæстытæ амонгæйæ, алы орфограммæтыл 
кусгæйæ, хъуамæ пайдагонд цæуа алыхуызон куысты хуызтæй, алы 
сфæлдыстадон фæлтæрæнтæй, дидактикон æрмæгæй, цæстуынгæ 
æрмæгæй, техникон фæрæзтæй.

Райдайæн кълæсты æвзаджы урокты сæйраг хæстæй иу у орфо-
графион æмæ пунктуацион æгъдауæй раст ныффыссын. Растфыссы-
над у иумæйаг æвзаджы культурæйы сæйраг хай, уый у хъуыдытæ 
бæлвырд æмæ раст зæгъыны, ныффыссыны сæйраг рахæцæн.

Растфыссынады бындур æвæрд æрцæуы райдайæн кълæсты, 
ам ын ис йæхи сæрмагонд хицæндзинæдтæ, йæхи спецификæ, уый 
ис скъоладзауты кары мидæг, стæй сæм теоретикон зонындзинæдтæ 
æппындæр кæй нæй, уый мидæг. Растфыссынадыл кусгæйæ, ахуыр-
гæнæджы размæ сæвзæры фæрстытæ: Цавæр мадзæлттæй ис 
спайда кæнæн куыст фæахадгæдæр кæныны тыххæй? Куыд ахуыр 
кæнын хъæуы скъоладзауты? Куыд сын амонæн ис раиртæстытæ, 
цæмæй сæ хуыздæр бамбарой, фысты мидæг сæ пайда кæнын зо-
ной? æмæ аф. д.

Ацы æппæт фæрстытыл бæстон кусгæйæ, къухы бафтдзæн скъо-
ладзаутæн хъæугæ зонындзинæдтæ раттын.

2. Растфыссынады арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл куыст 
ирон æвзаджы урокты.

Дзургæ ныхасы бæлвырддзинадæн æмæ растдзинадæн æххуыс 
сты хъæлæсы уаг, цавд, паузæтæ, мимикæ æмæ æндæр ахæм фæрæзтæ. 
Фысгæ ныхасы мидæг та ацы хæстæ æххæст кæны растфыссынад.

Куыд загътам, афтæмæй растфыссынады сæйраг бындур у 
раиртæст, куыд дзы пайдагонд цæуы, ома грамматикон-орфографион 
хæстæ куыд æххæстгонд цæуынц, уый.
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Ацы фæзынд у бæлвырд, ома раиртæст куыд ныффидар æвза-
джы, афтæ дзы пайда кæнын хъæуы. Уый у сæйраг.

Фæлæ растфыссынадыл кусыны методикæ райдайæн кълæсты 
хъуамæ æнцой кæна æрмæст раиртæстытыл нæ, фæлæ æппæт 
æвзагзонынады рæзты системæйыл: мырон-дамгъон рæнхъæвæрд 
бамбарыныл; ирон æвзаджы графикæйыл; кæсын базоныны про-
цессыл; хъусæй ныхас раст ахсыныл; хъæлæсы уаг æмæ аив кастыл; 
дзырды арæзт æмбарыныл.

Райдайæн скъолайы ирон æвзаг ахуыр кæныны хæс у скъо-
ладзаутæн сæ ныхасы æмæ фыссыны арæхстдзинад, сæ хъуыдыкæны-
над рæзын кæнын.

Программæ домы, цæмæй скъоладзаутæн амынд æрцæуой бын-
дурон грамматикон æмбарынæдтæ, раст фыссыны æгъдæуттæ.

Суанг дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг æрмæг фидар кæнгæйæ 
дæр æмæ фæлхат кæнгæйæ дæр стыр ахадындзинад ис дзырды мы-
рон-дамгъон анализæн, скъоладзауты хъусын сахуыр кæнынæн, раст 
фыссыныл сæ фæлтæрынæн.

Скъоладзаутæн сыгъдæгфыссынады æгъдæуттимæ сæ зонгæ 
кæнгæйæ, ахуыргæнæг амоны раст , аив, сыгъдæг æмæ тагъд фыссын.

1-аг къласы сывæллæттæ хъуамæ фæлтæрой дамгъæты хæйттæ 
æмæ дамгъæтæ фыссыныл, æнцондæртæй зындæртæм хизгæйæ; 
фыссой дзырдтæ, хъуыдыйæдтæ, кæрæдзиуыл баст тексттæ чиныгæй 
дæр æмæ ахуыргæнæджы кастмæ гæсгæ дæр.

Дыккаг-цыппæрæм кълæсты фыссыны хæстæ фæфылдæр æмæ 
фæвазыгджындæр вæййынц.

Скъоладзаутæ арæхдæр пайда кæнынц зынфыссæн дамгъæтæй, 
дамгъæты иугæндтæй.

Программæмæ гæсгæ, растфыссынадыл кусгæйæ, ахуыргæнæг 
йæ цæст хъуамæ дара, цæмæй скъоладзау дамгъæтæ зулаив рæн-
хъыл раст фысса, йæ дамгъæтæ дæлдæр-уæлдæр æмæ фæтæндæр-
нарæгдæр ма уой, сæ формæ ма ива. Скъоладзаутæн сæ фысты 
хъæндзинæдтæ амонгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ сывæллæтты тет-
рæдты ныффысса каллиграфион æгъдауæй раст дамгъæты хуызæгтæ.

Бацамонын гыццыл æмæ стыр дамгъæтæ.
Скъоладзаутæ хъуамæ базоной дзырдтæн æмæ хъуыдыйæдтæн 

ахуыргæнæджы æххуысæй уæнгон-мырон анализ скæнын; уыдон 
фыссын зонын. 
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Хъуамæ сахуыр уой къухфыст кæнæ чиныджы мыхуыргонд 
текст рафыссыныл; æртæ-фондз дзырдæй арæзт хъуыдыйæдтæй 
диктанттæ фыссын.

Сывæллæттæ дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг цы зонын-
дзинæдтæ райстой, цы арæхстдзинæдтыл фæхæст сты, уыдон иу 
фæткмæ æркæнын, уыдон сывæллæттæн сæ хъуыдыйы ныффи-
дар кæнын. Дзырдтæ уæнгтыл дих кæнын, уæнггай сæ иу рæнхъæй 
иннæмæ рахæссын зонын. Фыссыны æгъдæуттæ фидар кæнын, 
фæйнæгæй æмæ чиныгæй тетрадмæ раст æмæ аив рафыссыныл ку-
сын.

Программæйы домæнтæм гæсгæ сывæллæттæ хъуамæ, цы 
орфограммæтæ базыдтой, уыдонæй фысты мидæг пайда кæнын зо-
ной; фыссой дамгъæтæ нæ цухгæнгæйæ, цавд раст æвæрой, зылангон 
æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ хæццæ ма кæной, стыр дамгъæйæ 
фыссой адæймæгты, мыггæгты, хъæуты, горæтты, уынгты, дæтты 
æмæ фосы нæмттæ, хъуыдыйады кæрон æвæрой стъæлф.

Программæ амоны: цæмæй скъоладзаутæ раст, æнæ рæдыдæй 
фыссын базоной, уый тыххæй пайда кæнын хъæуы, уыцы хъуыдда-
джы сæ ахадындзинад хуыздæр кæмæн уыдзæнис, ахæм фæлтæрæн-
тæй, æнæхъæн тексттæй, хицæн хъуыдыйæдтæй, стæй хицæн дзырд-
тæй.

Уыцы фæлтæрæнтæ хъуамæ æххуыс кæной скъоладзаутæн 
грамматикон æгъдæуттæ хуыздæр бамбарын æмæ базонынæн.

Орфографион æгъдауæй раст фыссынæн стыр пайда у дзырдтæн 
сæ арæзт зонын. Уымæ гæсгæ хъус лæмбынæгæй æрдарын хъæуы 
темæ «Дзырдарæзт»-мæ.

Ныхасы хæйттæ ахуыргæнгæйæ, арæхдæр хъæуы дзырдæн ана-
лиз кæнын – ссарын дзырдæн йæ уидаг, æмуидагон дзырдтæ йын 
æрхъуыды кæнын. Уый феххуыс уыдзæн дзырдты растфыссынад 
хуыздæр бамбарынæн.

Ис бирæ фадæттæ растфыссынады æгъдæуттæ ныхасы рæзтимæ 
æнгом бæттынæн. Æппæты фыццагдæр, нæй ахæм дзырд, йæ ныса-
ниуæгыл дзурын кæмæн нæ хъæуы, алыхуызон дæнцæгтæ агурын 
кæмæн нæ бахъæуа.

Уымæ гæсгæ, алыхуызон орфограммæтыл дзургæйæ, архайын 
хъæуы ууыл, цæмæй аив ныхасыл æнцой кæнгæйæ арæзт цæуой зо-
нындзинæдтæ.
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Дыккаг фæзынд уый у, æмæ цымыдисаг дæнцæгты руаджы цы 
орфографион зонындзинæдтæ базоной ахуыргæнинæгтæ, уыдон 
бæстондæр бамбардзысты, æнцондæрæй сæ бахъуыды кæндзысты.

Алы урочы дæр, орфографион растфыссынадыл аив дæнцæгтæ 
хæсгæйæ, скъоладзаутæ фæцалх уыдзысты уыцы хъуыддагмæ сæ 
хъус дарыныл, пайда кæндзысты сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхасы 
аивдæр дзырдтæй.

Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй, искæцы рæдыдыл 
æрлæугæйæ, ахуыргæнæг скъоладзаутимæ сбæрæг кæны, афтæ раст 
цæуылнæ у, æмæ йæ куыд фыссын хъæуы, уый. Рæдыдтытыл куыст 
хъуамæ цæуа æппынæдзух. Райдиан кълæсты рахицæнгæнæн ис æртæ 
фæзынды, кæцытæ фæахъаз уыдзысты растфыссынадыл кусынæн.

1. Ратфыссынадыл ахуыр кæнын мыр æмæ дамгъæты ахаст-
дзинæдтæ хынцгæйæ.

2. Растфыссынадыл кусын дзырдты арæзт бахъуыды кæныны 
бындурыл, сæ морфемон арæзт сын зонын, дзурын æмæ сфыссыны 
бындурыл, дзырдуæттæй пайдагæнгæйæ; дзырдуатон сконд хъæз-
дыгдæр кæнгæйæ, ома дзырдтæй тексты, хи радзырды пайда кæнын.

3. Растфыссынадыл кусын, алы раиртæстытæ æмæ орфограм-
мæтæй пайдагæнгæйæ.

Ацы æртæ фæзынды хъуамæ уой æнгом баст кæрæдзиимæ.
Фыссын ахуыр кæнын райдайынц суанг фыццæгæм къласæй 

фæстæмæ. Ахуыргæнæджы раз лæууы алыхуызон хæстæ:
а) амынд цæуынц дамгъæты элементты растфыссынад: гыццыл 
æмæ стыр дамгъæтæ, сæ бастдзинад æндæр дамгъæтимæ.
æ) кæсгæ-кæсын скъоладзаутæн бацамонынц мыртæ дамгъæтæй 
куыд нысангонд цæуынц, уæлдайдæр æрбайсгæ дзырдты æм-
бæлгæ мыртæ æ, я, ю, э. Дарддæр уæлдæр кълæсты ахуыргонд 
цæуынц растфыссынады æгъдæуттæ æмæ сæ бацамоныны ма-
дзæлттæ.
Программæйы домæнтæ æххæстгонд куы цæуой, чингуыты 

фæлтæрæнтыл бæстон куыст куы цæуа, алы хицæн орфограммæйыл 
дæр хъæугæ куыст бакæнгæйæ, уæлæмхасæн æрмæгæй пайдагæнгæ-
йæ, уæд къухы бафтдзæн хорз зонындзинæдтæ раттын.

Ацы куыст æппæт кълæсты дæр арæзт куы цæуа, æвзаджы 
урокты азæй-азмæ зындæр æмæ фылдæргæнгæ куы цæуа, пайда дæр 
æрмæст уæд уыдзæн.
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Растфыссынад бахъуыды æмæ ныффидар кæнынæн ахъаз уы-
дзысты ахæм мадзæлттæ:

а) дзырд уæнггай æмæ æнæхъæнæй раст хъæлæсы уагæй кæсын.
æ) кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ барын, иртасын сын сæ иу-
мæйаг миниуджытæ æмæ хицæндзинæдтæ. 
б) дзырдтæн сæ растфыссынад æмæ нысаниуæг дзырдуæтты 
агурын.
в) дзырдтæ хиконд дзырдуæтты фыссын.
г) дзырдтæй дзырдбæстытæ кæнæ хъуыдыйæдтæ аразын æмæ 
сæ ныхасы пайда кæныныл архайын.
Растфыссынадыл дзургæйæ, стыр бынат ахсы рæдыдтытыл 

куыст. 
Сбæлвырдгæнæн куыст ныффыссыны фæстæ рæдыдтытыл æн-

цонæй бакусæн уыдзæн, ахуыргæнæг лæмбынæг классификаци куы 
скæна, уæд.

Ахуыргæнæг текст куы раст кæна, уæд йæхи тексты рæдыд фæ-
бæрæг кæндзæн. Цал хатты æмбæла, уал хатты йæ бахахх кæнын.

Æнцонæй хатдзæг скæнæн ис – афтæ кусгæйæ сбæрæг уыдзæн 
æвзæр цы æрмæг бамбæрстой, фылдæр хъус цавæр орфограммæтæм 
æрдарын хъæуы, уый.

Æвзагзонынады хицæн хæйттимæ зонгæ кæнгæйæ, ахуыргæнæг 
æппынæдзух æнцой кæны растфыссынады æгъдæуттыл.

Ахуыргæнæг бæстон анализ куы скæна рæдыдтытæн, уæд æр-
цæудзæн мæнæ ахæм хатдзæгтæм:

1. Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсонты растфыссынад.
а) У райдайæны фыссæм, æдзухдæр ыл цавд цы дзырдты фæ-
хауы, уыдоны: уд, улæфын, урс, узын, утæппæт.
æ) Хъæлæсон о дзырдты райдайæны фæхъуысы, цыма йæ разæй 
æнæуæнгон у вæййы, афтæ, фæлæ йæ фыссын нæ хъæуы: обау, 
ома, онг.
б) Номивджытæ мæ, дæ, кæ, уæ, сæ æмæ æппæрццæг хайыг 
ма-йы фæстæ дзырд æ-йæ куы райдайа, уæд уыдоны æхсæн 
дыууæ æ-йы арæх æлвæст æрцæуынц æмæ раттынц е. Уыцы е 
фыссын хъæуы фыццаг дзырды (ме, де, йе, уе), дыккаг дзырды 
райдайæны та æвæрæм апостроф (ме ’мбал, де ’рдхорд).
в) Æмхъæлæсонтæ дæргъвæтинæй куы фæхъуысынц уæд сæ 
фыссын хъæуы дывæргондæй: фæззæг, тыххæй, лæппу.
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2. Номдарты, миногонты, нымæцонты, номивджыты æмæ фæрс-
дзырдты растфыссынад.

3. Мивдисджыты расфыссынад.
4. Вазыгджын дзырдты растфыссынад:
а) вазыгджын дзырдтæ цы хицæн дзырдтæй конд вæййынц, 
уыдонæй дыккаджы райдайæны æзылагон æмхъæлæсон зылан-
гон куы свæййы, уæд дзы фыссын хъæуы зылангон, æзыланго-
нæй куы баззайы, уæд та дзы фыссын хъæуы æзылангон: гал-
дзарм, хæрзконд, хæдтæхæг, дыууадæстæнон.
æ) дзырды бындур дывæр кæныны фæрцы цы вазыгджын 
дзырдтæ арæзт цæуынц, уыдон фыссын хъæуы дефисимæ: зы-
лын-мылын, рацу-бацу, кæсгæ-кæсын, фæд-фæдыл, фæрсæй-
фæрстæм.
б) вазыгджын дзырдтæ аразæг бындуртæй фыццаджы кæрон 
куы вæййы хъæлæсон, дыккаг та лæмæгъ хъæлæсонæй куы рай-
дайы, уæд дыккаджы райдайæны лæмæгъ хъæлæсон ахауы æмæ 
йæ фыссын нæ хъæуы, зæгъæм: гæрзтæхсæн, зæрдæлхæнæн.
5. Æрбайсгæ дзырдты растфыссынад.
а) уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ фыссын хъæуы, уым 
куыд сты, афтæ, фæлæ дзырдæн уырыссаг æвзаджы йæ кæроны 
æнæцавдон а куы уа, уæд уый ирон æвзаджы ивд цæуы æ-йæ, ия 
дзы кæм уа, уым æппæрст цæуы я; ие кæм вæййы, уым ахауы е, 
зæгъæм: партæ, автономи, географи, изложени.
æ) уырыссаг æвзагæй иронмæ раджы цы дзырдтæ æрбацыдис 
æмæ сæ хуыз кæмæн аивта, уыдон фыссын хъæуы, куыд ныф-
фидар сты, афтæ: асыкк, стъол, пец, скъола, дохтыр, кърандас, 
закъон æмæ æнд.
б) дамгъæтæ æ, э, ю, я, ж, ш, щ фыссын хъæуы, уырыссаг æвзагæй 
иронмæ цы дзырдтæ ист æрцыдис, уыдоны, стæй уыдонæй арæзт 
дзырдты, зæгъæм: ёлка, этаж, журнал, шахмæттæ, щæткæ.
6. Стыр дамгъæ.
а) стыр дамгъæйæ фыссын хъæуы хъуыдыйады фыццаг дзырд.
æ) стыр дамгъæйæ фыссын хъæуы адæймæгты нæмттæ, 
мыггæгтæ, фыды нæмттæ, фæсномыгтæ; фосыл, цæрæгой-
тыл æвæрд нæмттæ; астрономион æмæ географион объектты 
нæмттæ; административон-территориалон нæмттæ; историон 
цаутæ, дугтæ æмæ фæзындты сæрмагонд нæмттæ.
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Уæлæмхасæн æрмæг темæ «Стыр дамгъæ» ахуыргæнгæйæ.
1. Фæйнæгыл фыст хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнын сæрмагонд 

нæмтты растфыссынад.
Терк гуыры 3500 метры бæрзæндæй. Зилгæ хохы мит æмæ цъи-

титы бынæй. Уыцы хох ис Цæгат Ирыстон æмæ Гуырдзыстоны 
арæныл.

Сæнайы хохы сæрмæ Терк смидæг вæййы Дайраны талынг 
комы. Дзæуджыхъæуы горæты раз Терк рахизы Ирыстоны лæгъз 
быдырмæ. Кæрдзынæй Елхоты æхсæн Терк йæхицæн фæндаг 
алæгæрста Елхоты рæгъты.

Хъызлары горæты æдде Терк фæкъабæзтæ вæййы æмæ кæлы 
Хъаспийы денджызмæ.

Зилгæ хохæй Хъаспийы денджызы онг Терчы дæргъ у 600 кило-
метры.

2. Æркæсын лæвæрд номдартæм. Сæрмагонд номдартæ ныф-
фыссын фыццаг цæджындзы, иумæйаг номдартæ та – дыккаг цæ-
джындзы.

Лæг, Бетъырбух, дон, хъæу, Ногир, чиныг, Терк, Къуайса, «Ирон 
фæндыр», роман, хъуг, лæппу, «Мах дуг», газет, журнал, «Фидиуæг», 
«Рæстдзинад», бæлон, «Ныстуан», æмдзæвгæ, «Хъусой», Хетæгкаты 
Къоста, горæт, Хæтæлдон, Ирыстон, Алан, Æрыдон, Дзау.

Хъус æрдарын сæрмагонд дзырдты растфыссынадмæ.
3. Лæвæрд фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ æмæ сæ ныф-

фыссын.
Бахахх кæнын сæрмагонд дзырдты бын, бамбарын сын кæнын 

сæ растфыссынад.
а) Куыд сты дæ ном æмæ дæ мыггаг?
æ) Цавæр горæты (хъæуы) цæрыс?
б) Кæцы уынджы цæрыс?
в) Хæстæгдæр уæм цавæр хъæутæ ис?
г) Ранымай нæ республикæйы æппæт горæтты нæмттæ.
д) Цавæр дæттæ кæлы нæ республикæйы зæххыл?
е) Цавæр хæхтæ зоныс?
ж) Куыд хуыйнынц дæ ныййарджытæ?
и) Ранымай дæ хæстæджыты мыггæгтæ æмæ нæмттæ?
к) Кæй хæрæфырт дæ?
л) Чи сты дæ хуыздæр æмбæлттæ?
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4. Фæрстытæн раттын æххæст дзуæппытæ æмæ сæ ныффыссын. 
Сæрмагонд дзырдты бын бахахх кæнын. Бамбарын сын кæнын сæ 
растфыссынад.

а) Ирон фысджытæй кæй зоныс, дæ зæрдæмæ сæ тынгдæр чи 
цæуы?
æ) Æрæджы цавæр уацмыс бакастæ? Ранымай сæйраг герой-
ты нæмттæ.
б) Цавæр зарджытæ фылдæр уарзыс?
в) Ранымай ирон зарæггæнджыты мыггæгтæ æмæ нæмттæ.
г) Чи у дæ уарзондæр литературон герой?
д) Арæхдæр цавæр газет фæкæсыс? Ранымай йын йæ рубри-
кæтæ.
е) Ранымай ирон театры актерты мыггæгтæ æмæ нæмттæ. 
Цавæр спектакльты ахъазыдысты? Цы рольты ахъазыдысты? 
5. Сфæлдыстадон куыст.
Ныффыссын цыбыр радзырд. Пайда кæнын сæрмагонд нæмт-

тæй. Æрхъуыды йын кæнын сæргонд.
Æвзаджы урокты скъоладзаутæн сæ зонындзинæдтæ фæхъуы-

дыджындæр вæййынц. Сывæллæттæ æмбарын байдайынц, дзырдтæ 
кæрæдзиуыл бæтгæйæ ивгæ цæмæн кæнынц, хъуыды равдисынæн 
сын куыдфæндыйæ зæгъæн цæуылнæ ис. Базонгæ вæййынц дзырди-
вынады æгъдæуттимæ.

Растфыссынады æгъдæуттæ бамбарыныл куы фæархайы сы-
вæллон, уæд æй уыцы хъуыддаджы фæхъæуы грамматикæйы æх-
хуыс. Ома, грамматикон раиртæсты руаджы сывæллон бамбардзæн 
орфографион растфыссынад.

Грамматикон раиртæст куы бамбара сывæллон, уæд орфографи-
он растфыссынады фæлтæрддзинад хуыздæр ныффидар уыдзæн.

Фæлæ райдайæн скъолайы хуымæтæг хуызы цы грамматикæ 
ахуыр кæнынц, уый канд растфыссынадыл ахуыр кæныны хæс не 
’ххæст кæны. Ам грамматикæ сывæллæтты хъуамæ сахуыр кæна 
дзырдты формæтæн анализ кæныныл æмæ сын уæрæхдæр, хъæз-
дыгдæр кæна се ’взаг.

Дзырдæн йæ грамматикон нысаниуæг растфыссынады æгъ-
дæуттимæ кæддæриддæр æнгом баст хъуамæ уа. Зæгъæм, дзырдтæ 
æмбæрзта æмæ æмбæрста хъуысгæ кæнынц æмхуызон, фыс-
сын та сæ хъæуы фæйнæхуызон. Сæ грамматикон нысаниуæг сын 
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сбæрæггæнгæйæ, ома фыццаг дзырдæн йæ райдайæн формæйы 
ис зылангон æмхъæлæсон з (æмбæрзын), дыккагæн та йæ райди-
ан формæйы уидаджы дызæрдыггаг æмхъæлæсонтæй иу дæр нæй: 
æмбарын – æмбæрста.

Ис бирæ фадæттæ растфыссынады æгъдæуттæ ныхасы рæзтимæ 
æнгом бæттынæн. Æппæты фыццагдæр, нæй ахæм дзырд, йæ раст-
фыссынадыл фæлтæргæйæ, йæ нысаныл дзурын кæмæн нæ хъæуа, 
алыхуызон дæнцæгтæ агурын кæмæн нæ бахъæуа.

Уымæ гæсгæ, алыхуызон орфограммæтыл дзургæйæ, архайын 
хъæуы ууыл, цæмæй аив ныхасыл æнцой кæнгæйæ арæзт цæуой зо-
нындзинæдтæ.

Дыккаг фæзынд уый у, æмæ цымыдисаг дæнцæгты руаджы цы 
орфографион зонындзинæдтæ базоной ахуыргæнинæгтæ, уыдон 
бæстондæр бамбардзысты, æнцондæрæй сæ бахъуыды кæндзыс-
ты.

Алы урочы дæр орфографион растфыссынады фæдыл хъуыды-
джын æмæ аив дæнцæгтæ хæсгæйæ, скъоладзаутæ фæцалх уыдзысты 
уыцы хъуыддагмæ сæ хъус дарыныл, сæ дзургæ æмæ фысгæ ныхасы 
пайда кæндзысты аивдæр дзырдтæй.

Райдайæн кълæсты программæтæм гæсгæ ахуыргæнинаг хъуамæ 
арæхса:

а) чиныгæй æнæхъæн дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ раст рафыс-
сынмæ;
æ) ахуыргæнæджы кастмæ хъусгæйæ, сæ растфыссынад æнцон 
кæмæн уа, ахæм иугай дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ фыссынмæ;
б) аив æмæ æнæ рæдыдæй, ома æнæ дамгъæцухæй, хъæугæ 
дамгъæтæ æндæртимæ нæ хæццæгæнгæйæ, фæлтæрæн сæххæст 
кæнынмæ;
в) цы растфыссынады домæнтæ базонынц ахуыргæнинæгтæ, 
уыдонæй тексты раст пайда кæнынмæ;
г) уæнгтæм гæсгæ дзырд иу рæнхъæй иннæмæ хæссын зонынмæ; 
практикон æгъдауæй, цы растфыссынады æгъдæуттæ базонынц, 
дзырд иу рæнхъæй иннæмæ хæссыны тыххæй, уыдонæй æнæ 
рæдыдæй пайда кæнынмæ.
Практикон æгъдауæй раст фыссыны дæсныйад райсынæн би-

рæ пайда дæтты орфографион æвзæрст. Фæлтæрддзинад куыд æв-
дисы, афтæмæй искæцы рæдыдыл æрлæугæйæ, ахуыргæнæг скъо-
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ладзаутимæ сбæрæг кæны, афтæ раст цæуылнæ у æмæ йæ куыд 
фыссын хъæуы.

Рæдыдтытыл куыст хъуамæ цæуа æппынæдзух.
Райдайæн кълæсты рахицæнгæнæн ис, растфыссынадыл кусы-

нæн чи фæахъаз уыдзæн, ахæм фæзындтæ:
1. Растфыссынадыл кусын мыр æмæ дамгъæйы ахастдзинæдтæ 

хынцгæйæ.
2. Растфыссынадыл кусын дзырдты арæзт бахъуыды кæныны 

бындурыл, сæ морфемон арæзт сын зонын, дзурын æмæ сфыссыны 
бындурыл, дзырдуæттæй пайдагæнгæйæ; дзырдуатон сконд хъæз-
дыгдæр кæнгæйæ, ома дзырдтæй тексты, хи радзырдты пайда кæ-
нын.

3. Растфыссынадыл кусын, орфограммæты алы раиртæстытæй 
пайдагæнгæйæ. 

Ацы æртæ фæзынды хъуамæ уой æнгом баст кæрæдзиимæ.
Фыссын ахуыр кæнын райдайын хъæуы суанг фыццæгæм къла-

сæй фæстæмæ. Ахуыргæнæджы раз лæууы алыхуызон хæстæ:
а) амынд цæуынц дамгъæты элементты растфыссынад, гыццыл 
æмæ стыр дамгъæтæ, сæ бастдзинад æндæр дамгъæтимæ.
æ) кæсгæ-кæсын скъоладзаутæн бацамонын, мыртæ дамгъæтæй 
куыд нысангонд цæуынц, уæлдайдæр æрбайсгæ дзырдты æмбæ-
лæг мыртæ æ, я, ю, э, уый.
Дарддæр уæлдæр кълæсты ахуыргонд цæуынц растфыссынады 

æгъдæуттæ æмæ сæ бацамоныны мадзæлттæ.
Растфыссынады æгъдæуттыл дзургæйæ, рахицæнгæнæн ис дыу-

уæ къорды:
– фыццаг къордмæ хауынц сæ растфыссынад бæлвырд раир-
тæстмæ ахæссæн кæмæн ис, уыцы дзырдтæ;
– дыккаг къордмæ хауынц сæ бындуры традицион фыссынад 
кæмæн ныффидар, раиртæстытæм чи нæ хауы, фиппайнæгтыл 
нымад чи цæуы, уыцы дзырдтæ.
Дыккаг къорды дзырдтæ фылдæр хатт фысты мидæг скъола-

дзаутæм сæвзæрын кæнынц зындзинæдтæ. 
Уымæ гæсгæ скъолайы практикæйы ныффидар зын дзырдтимæ 

бæстон кусыны принцип. Фæлæ уыцы зын дзырдтæ иумæ æмбырд-
гонд нæ цæуынц, хицæнæй не ‘мбæлынц.

Методисттæ рагæй дарынц сæ хъус ацы фæзындмæ.
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Зæгъæм М. В. Ушаковы хъуыдымæ гæсгæ зын дзырдты ном-
хыгъд аразгæйæ, хынцын хъæуы дзырдты арæх æмбæлынад æмæ сæ 
пайдакæнынад скъоладзауты литературон æвзаджы. 

2. Лингвистикон анализы хуызтæ: фонетикон, морфологион, 
синтаксисон æвзæрст.

Растфыссынады æгъдæуттæ практикон æгъдауæй бæстондæр 
цæмæй ныффидар уой, æмæ æвзаджы мидзакъонтæ сывæллæттæ 
æнцондæрæй бамбарой, уый тыххæй бирæ пайда дæтты грамматикон 
æвзæрст.

Грамматикон æвзæрст вæййы, искуы-иуæй фæстæмæ, алы уро-
чы дæр уæд, æмæ чиныджы фæлтæрæн грамматикæйы исты æгъдау 
фидар кæнынæн лæвæрд куы цæуа.

Уыцы куыст хæстæг у, уæлдæр цы орфографион-дзырдуатон 
куыстытыл дзырдтам, уыдонмæ.

Грамматикон æвзæрст вæййы æртæ хуызы: фонетикон, морфо-
логион æмæ синтаксисон. Уыдонæй алкæцыйæн дæр йæ формæмæ 
гæсгæ уæвæн ис æххæст æмæ æнæххæст. Æххæст грамматикон 
æвзæрст арæхдæр вæййы искæцы темæ ацæуыны фæдыл фæлхатæн 
куыст кæныны рæстæджы.

Фонетикон æвзæрст
1. Дзургæ-дзурын ныхасы дзырдтæ хицæнтæй иртасын; дзырд-

ты æппæт уæнгтæ хъусæй ахсын, зонын сæ дзургæйæ кæнæ фысгæйæ 
бацамонын;

2. Дзырдыл цавд сæвæрын;
3. Дзырд уæнгтыл дих кæнын, иу рæнхъæй иннæмæ рахæссæн 

æй куыд уа, афтæ; рахæссæн цы хайæн нæй иу рæнхъæй иннæмæ, 
уый дæнцæгыл бацамонын: зæгъæм, ацыд;

4. Æххæст мырон-дамгъон анализ скæнын искæцы дзырдæн: 
зæгъын дзырд, уæнгтæ дзы ссарын, алы мыр дæр зæгъын æмæ йын 
характеристикæ раттын (цавæр у – хъæлæсон, æмхъæлæсон; зылан-
гон æви æзылангон);

5. Æмхъæлæсонты дæргъвæтиндзинад хъусæй ахсын æмæ йæ 
фысты мидæг хъæугæ дамгъæтæй нысан кæнын зонын;

6. Растфыссынады дызæрдыгдзинад чи хæссы, уыцы мыртæ хъу-
сæй раст ахсын æмæ сæ фысгæйæ дамгъæтæй нысан кæнын зонын;
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7. Дзырдæн мырон-дамгъон анализ кæнгæйæ, зонын ссарын 
хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонтæй кæрæдзийы чи ивы, уыцы мыр-
тæ, зæгъæм: хæдзар – хæдзæрттæ, бандон – бандæттæ, карк – 
кæрчытæ æмæ æнд.

Морфологион æвзæрст
1. Дзырдæн йæ нысаниуæг фарстмæ гæсгæ сбæлвырд кæнын. 

Предметы ном (хæдзар, стъол, дур); предметы миниуджытæ (урс, 
сырх, хъæбæр); предметы архайд (дзуры, кæсы) чи æвдисы, уыдон 
сæ фæрстытæм (чи? цы? цавæр? цыхуызæн? цы ми кæны? цы кæны?) 
гæсгæ иртасын;

2. Ссарын дзырды уидаг, разæфтуан, фæсæфтуан æмæ кæрон;
3. Æмуидагон дзырдты иумæйаг нысан иртасын; разæфтуантæ 

æмæ фæсæфтуантæ цы нысан хæссынц ног дзырдмæ, уый сбæлвырд 
кæнын;

4. Дзырдаразæг æмæ дзырдивæг хæйтты хъауджыдæрдзинад 
анализы фæрцы равдисын зонын, зæгъæм, ахæм дæнцæгты: дзурын, 
дзурдзысты, дзуринаг, радзырд, дзырд;

5. Дзырдтæй предметы ном, архайд æмæ миниуæг чи ‘вдисы, 
уыдон иртасын фæрстытæм гæсгæ;

6. Миниуæгæвдисæг дзырдтæ (фарст цыхуызæн? цавæр?-æн 
дзуапп чи дæтты, уыдон) къордтæ кæнын зонын формæ, ад, хуыз 
æмæ хъæдмæ гæсгæ (зылын, туаг, сырх, тыхджын);

7. Архайдæвдисæг дзырдтæ фæрстытæ цы ми кæны? цы кæны?-
мæ гæсгæ тексты ссарын зонын;

8. Фæрстытæм гæсгæ мивдисæджы нырыккон, ивгъуыд æмæ 
суинаг афонты бæрæггæнæнтæ иртасын – кусын (ныртæккæ), куыс-
тон (ивгъуыд рæстæджы), кусдзынæн (суинаг рæстæджы);

9. Вазыгджын дзырд анализ кæнын. Йæ аразæг хæйттæ йын ба-
цамонын, цы фонетикон ивддзинæдтæ дзы æрцæуы, уый бамбарын 
кæнын (галгæс – гал+гæс, къахвæндаг – къах+фæндаг, дыдзæсгом – 
дыууæ+цæсгом);

10. Дзырд йæ арæзтмæ гæсгæ æвзарын;
18. Номдарæн йæ хауæн, нымæц фарстмæ гæсгæ базонын; ми-

ногонæн йæ тасындзæг бацамонын (хицæнæй), йæ нысанмæ гæсгæ 
йæм хæстæг æмæ ныхмæвæрд цы миногонтæ сты, уыдон бацамо-
нын;
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12. Цæсгомон номивджытæ фарстмæ гæсгæ ссарын, сæ хауæн-
тæ сын бацамонын;

13. Фæрсдзырд йæ фæрстытæм гæсгæ ссарын зонын;
14. Хъуыдыйад æххæст морфологон æвзæрст ракæнын, ома 

хъуыдыйады æппæт дзырдтæ дæр ныхасы хæйттæм гæсгæ цы уы-
дзысты, уый сбæрæг кæнын мæнæ ахæм схемæмæ гæсгæ.

дзырд райдайæн
формæ

фарст ныхасы 
хай

хъуыдыйады 
уæнг

Синтаксисон æвзæрст
1. Дзургæ ныхасæй хъуыдыйад рахицæн кæнын, хъуыдыйадæй 

– дзырд;
2. Хъуыдыйады кæй кой цæуы, æмæ уый тыххæй цы загъдæуы, 

уый иртасын зонын;
3. Тексты фæрстыты руаджы ссарын кæрæдзиуыл баст дзырдтæ: 

æртæ ’мбалы ацыдысты балцы;
а) архайдæвдисæг дзырд предметы номимæ (лæппу зары, чызг 
бады);
æ) предметы ном æвдисæг дзырд миниуæгæвдисæг дзырдимæ: 
сæрæн лæппу, хъулон къаба.
4. Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ фæрстыты руаджы ссарын зо-

нын.
5. Сæйраг уæнгты фæрссаг уæнгты фæрцы фæуæрæхдæр кæнын 

зонын.
6. Хъæлæсы уагмæ гæсгæ фарстон, хъæрон æмæ таурæгъон 

хъуыдыйæдтæ кæрæдзийæ иртасын, фысгæйæ сын сæ кæрæтты 
хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ æвæрын зонын.

7. Хъуыдыйад йæ арæзтмæ гæсгæ цавæр у – хуымæтæг æви ва-
зыгджын, уый зонын.

8. Хъуыдыйады сидæн, комкоммæ ныхас бацамонын.
9. Хъуыдыйад æххæст синтаксисон æвзæрст ракæнын, ома, 

хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ æппæт дзырдтæ дæр равзарын.
4. Растфыссынадыл кусыны мадзæлттæ
Куысты фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй арæхдæр 

æмбæлы дзырдты дамгъæцух кæнæ иу дамгъæ иннæимæ фемхæццæ 
кæныны рæдыдтытæ.
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Рæдыдтытæ фылдæр вæййынц уый тыххæй, æмæ скъоладзаутæ 
мырон-дымгъон анализ кæнынмæ нæма фæарæхсынц.

Растфыссынадыл кусыны мадзæлттæм хауынц: 
1. Чиныгæй текст рафыссын.
Ацы куысты хуызæй арæхдæр пайда кæнæм 2–4 кълæсты.
Цæмæй ахуыргæнинæгтæ раст фыссыныл фæцахуыр уой, уый 

тыххæй архайын хъæуы ууыл, цæмæй иу морфемæ дæр æнæ ахъуы-
дыгæнгæйæ фыст ма цæуа.

Рафыссыны агъоммæ дзырдæн скæнын анализ, цæмæй сывæл-
лæттæ хибарæй кæй æххæст кæной, уыцы куысты рæдыд ма скæной. 
Зæгъæм, дзырд хъахъхъæнын равзарын (астæуæй хъ фыссæм ды-
вæргондæй).

2. Сбæлвырдгæнæн куыстытæ фыссын.
Фæдзæхстон диктант аразгæйæ, рагацау рахицæн кæнæм, 

дзырдтæй сæ растфыссынадмæ хъус æрдарын кæмæн хъæуы, уыдон. 
Ныффыссæн сæ ис фæйнæгыл дæр.

Ахуыргæнæг, фæдзæхстон диктантæн текст æвзаргæйæ, раздæр 
сбæрæг кæны цавæр дзырдты растфыссынад ныффидар кæнын 
хъæуы, уыдон. Ахуыргæнинæгтæй иу фысгæ-фыссын дзуры ацы 
дзырдтæ хъæрæй, æмбарын сын кæны сæ хъуыды æмæ сбæлвырд 
кæны, дзырдтæ куыд æмæ афтæ цæмæн фыссын хъæуы, уый.

Дзуапп фаг æххæст куы нæ уа, уæд æй ахуыргæнæг йæхæдæг 
баххæст кæндзæн афтæ, цæмæй дзы дарддæр рæдыд мачиуал скæна.

Фæдзæхстон диктанттæ аразæн ис кæцыфæнды бæлвырд грам-
матикон темæ ахуыргæнгæйæ. Ис райсæн куыд кæрæдзиуыл баст 
тексттæ, афтæ хицæн хъуыдыйæдтæ дæр, стæй хицæн дзырдтæ дæр.

Уынгæ диктанты рæстæджы сывæллæттæ фæйнæгыл фыст 
текстæн анализ скæнынц, фехалынц æй фæйнæгæй, стæй йæ уæд 
фыссынц ахуыргæнæджы кастмæ хъусгæйæ.

Зæгъæм, дыккаг къласы рацыд æрмæг ныффидар кæныны 
тыххæй контролон диктанты размæ ис иу цалдæр хатты уынгæ 
диктанттæ саразæн.

Æмбарынгæнæн кæнæ орфографион диктант. Ацы диктанты 
хуыз аразгæйæ фæйнæгыл дзырдтæ фыст цæуынц искæцы дамгъæтæ 
кæнæ орфограммæтæ цухгондæй.

Скъоладзаутæ кæсынц дзырдтæ, агурынц сын хъæугæ дам-
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гъæтæ кæнæ орфограммæтæ. Уый фæстæ ахуыргæнæджы каст-
мæ хъусгæйæ фыссынц текст:

«Нартыл скодта фыд зымæг. Ныууарыдис залты мит. Иу-
бон æрæмбырд сты стыр хæдзары æмæ уынаффæ кæнынц сæ 
фосы искæдæм фескъæрыныл. Дзурынц Уырызмæгмæ: «Ды бирæ 
фæцыдтæ балцы, зоныс бæстæтæ иууылдæр: чи зоны, ахæм бæстæ 
фехъуыстай, зымæг мит кæм нæ вæййы»; «Ахæм бæстæ бæргæ зо-
нын, - загъта Уырызмæг, – денджызы былыл Тары фыртты бæстæ. 
Уым зымæг кæрдæг уæрагмæ вæййы, фæлæ зын у уырдæм фос 
аскъæрынмæ ныфс бахæссын. Дыууæ æфсымæры сты уыдон. Сæ 
иуæй куы аирвæзой нæ фос, уæддæр иннæмæй нæ аирвæздзысты».

Бирæ фæдзырдтой, фæлæ ничи цыдис фосгæс. Йæхи дзыхæй 
куы ничи разы кодта, уæд бауынаффæ кодтой хæлттæ сæппарын.

(Нарты кадджытæ)

Дæргъвæтин æмхъæлæсонты растфыссынад ныффидар кæны-
нæн ацы фысгæ куыстæн ис саразæн дыууæ хуызы:

а) Дзургæйæ сбæрæг кæнæн ис, дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ цы 
дзырдты ис, уыдон.
Радгай скъоладзаутæ ахуыргæнæджы фарстмæ гæсгæ æвзарынц 
хъæугæ дзырдты растфыссынад, амонынц сæ иуты дт цæмæн 
фыссынц, иннæты дыууæ т-йы.
æ) Дæргъвæтин æмхъæлæсонтимæ дзырдтæ фæйнæгыл ныф-
фыссын, æрмæст орфограммæ цухæй.
Спайда кæнæн ис, тексты дзырдты цы орфограммæтæ æмбæлы, 

уыдонæй: скодта, уынаффæ, фæцыдтæ, иууылдæр, вæййы, фырт-
тæ, бахæссын, дыууæ, уæддæр, иннæмæй, фæдзырдтой, хæлттæ, 
сæппарын.

Райсæн ис чиныджы текст, бæлвырд равзарын зæрдæхсаинаг 
орфограммæтæ, уый фæстæ чиныг сæхгæнгæйæ, ахуыргæнæджы 
кастмæ хъусгæйæ, скъоладзаутæ фыссынц. Ацы диктанты хуызæй 
пайдагæнæн ис 3-4 -æм кълæсты.

Контролон диктант
3. Орфографион-дзырдуатон куыст.
Мадæлон æвзаджы урокты стыр бынат ахсы дзырдуатон-орфо-

графион куыст. Цалынмæ растфыссынады æгъдæутты теори нæма 
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ахуыр кæной, уæдмæ сывæллæтты ныхасы арæхдæр цы дзырдтæ 
æмбæлы, уыдон æнæ рæдыдæй фыссын базоныны тыххæй æппæты 
фыццагдæр зонын хъæуы уыцы дзырдты номхыгъд.

Мадæлон æвзаджы методикæйы ахсджиагдæр иртасинаг фæрс-
тытæй иу у, алы къласæн дæр арæхдæр цы дзырдтæ æмбæлынц 
кæсыны, æвзаджы æмæ ныхасы рæзты урокты, уыдон ссарын æмæ 
сын номхыгъдтæ саразын. 

Уыцы дзырдтæ хъуамæ къордтæгонд уой сæ грамматикон 
миниуджытæм гæсгæ.

– орфографион-дзырдуатон куысты фæстиуджытæ зæрдæмæ-
дзæугæ рауайдзысты уæд, æмæ сывæллæттæ графикон æгъ-
дауæй кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ кæрæдзиуыл куы барой, сæ 
иумæйаг миниуджытæ æмæ хицæндзинæдтæ сын куы иртасой;
– уыцы дзырдтæ чиныджы дзырдуаты ссарæн æмæ фенæн куы 
уа, уæд;
– сывæллæттæ сæхи конд дзырдуæттæм дзырдтæ хæссыныл куы 
фæцалх уой;
– ахуыргæнинæгтæ уыцы дзырдтæй дзырдбæстытæ кæнæ хъуы-
дыйæдтæ куы аразой æмæ сæ сæ ныхасы пайда кæныныл куы 
архайой.
Дзырдуатон-орфографион куыст фæахсы урочы фылдæр хай. 

Стæй уæд арæхдæр фадат вæййы кæсыны урочы темæ исты сфæл-
дыстадон куыстимæ сбæттынæн.

Дзырдуатон диктант фыссыны размæ сывæллæттæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй раздæр бакусынц, дзырды зылангон æмæ 
æзылангон мыртæй гуырысхойаг кæцытæ хъуысы, уыдоныл.

Лæвæрд дзырдты æзылангон æмхъæлæсон (гъ, в, дз, г) архайы 
зылангонты йæхи хуызæн æзылангон скæныныл. Уымæн нæм хъуы-
сынц æзылангонтæ х, ф, ц, к-йы хуызæн. Фысгæ та сæ кæнæм 
дзырдарæзты æгъдæуттæм гæсгæ. Ома сæ уидæгты цы мыр ис, уый 
нысангæнæн дамгъæтимæ.

Ацы æгъдæуттæн ма бацамонæн ис æндæр хуызы дæр: дзырд 
афтæ аивын, æмæ дызæрдыггаг æмхъæлæсоны фæстæ куыд уа 
хъæлæсон: тæбæгъы, ныссадзын, барувын æмæ æнд.

Ахæм раиртæстытæ скæныны æмæ æппæт дæр бамбарын кæ-
ныны фæстæ, скъоладзаутæ ахуыргæнæджы кастмæ гæсгæ райда-
йынц фыссын текст.
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5. Хибарæй куысты хуызтæ  растфыссынадыл кусгæйæ.
Мах зонæм, алы аххосæгты тыххæй къласы скъоладзаутæ æр-

мæг æмхуызон нæ бамбарынц. Стæй ахуыргæнæгæн ахæм фадат 
уæвгæ дæр нæ вæййы æмæ уыциу рæстæг æмхуызон куса тыхджын 
ахуырдзаутимæ дæр æмæ лæмæгътимæ дæр. Хъæугæ зонындзинæдтæ 
раттын ахæм уавæрты никæцы ахуыргæнæджы бон бауыдзæн. 
Æрмæг ахуыргæнгæйæ вæййы афтæ дæр, æмæ иуæй-иу скъоладза-
уты зонындзинæдты рабæрæг вæййы хъуагдзинæдтæ, ома кæцыдæр 
темæтæ йæ рæстæджы хорз кæй нæ бамбæрстой, уый.

Скъоладзаутæ урочы цæмæй хъæугæ зонындзинæдтæ райсой, 
уый тыххæй ахуыргæнæджы хæс у сæ хъуыдыкæнынад сын рæзын 
кæнын, сæ ныхасы рæзтыл сын кусын. Уымæн стыр ахъаз у хибарæй 
куыст грамматикæйы алы темæтæ ахуыргæнгæйæ: сфæлдыстадон 
куыстытæ, нывмæ гæсгæ куыст, хицæн карточкæтæм гæсгæ куыст 
æмæ æнд.

Алы сывæллонмæ дæр агурын хъæуы индивидуалон бацæуæнтæ. 
Уый æнцон хъуыддаг нæу, фæлæ бæлвырд методты, фæрæзты сис-
темæ арæзт куы æрцæуа, æмæ куыст уымæ гæсгæ куы цæуа, уæд къу-
хы бафтдзæн хъæугæ фæстиуджытæ.

Ахуыргæнæджы хæс у алы скъоладзауы миддуне дæр бамбарын, 
сбæрæг ын кæнын йæ лæмæгъ бынæттæ æмæ йын баххуыс кæнын 
тыхджындæр ахуырдзауты баййафын.

Практикон хæслæвæрдтæн ис стыр нысаниуæг скъоладзауы ин-
дивидуалондзинад раргом кæнынæн. Сæ хицæндзинад ис уый мидæг, 
æмæ сывæллæттæн бар лæвæрд вæййы алыхуызон куысты формæ-
тæй спайда кæнынмæ.

Пайда у хицæн къордтæй кусын дæр. Алы къордæн дæр лæвæрд 
цæуы хицæн хæслæвæрд, фæлæ уыцы иу темæйæ. Хæслæвæрдтæ 
хицæн кæнынц сæ асæй нæ, фæлæ сæ зындзинадмæ гæсгæ. Иутæ 
æнцондæр вæййынц, иннæтæ – зындæр. Уый пайда у, цæмæй лæмæгъ 
скъоладзаутæ тырной фылдæр базонынмæ æмæ вазыгджындæр 
фæлтæрæнтæ сæххæст кæнынмæ. Тыхджындæртæ та архайдзысты 
ноджы уæлдæр къæпхæнтæм схизыныл.

Ахуыргæнинæгтæ хибарæй кусын ахуыр куы уой, уæд, кæй 
зæгъын æй хъæуы, кæддæриддæр фæбæрзонддæр вæййынц сæ зо-
нындзинæдтæ, парахатдæр у се ’мбарынад, сæ бон у сæхи цæстæнгас 
равдисын.
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Ахуыргæнæг сывæллæттæн æрмæг цæттæйæ куы дæтта, уæд 
уыдон æппындæр сæ размæ ницы хæс æвæрынц, æрмæст æнхъæлмæ 
кæсынц, ахуыргæнæг нын æй радзурдзæн, зæгъгæ.

Ахуыргæнæг урочы хъуамæ архайа, цæмæй ахуыргæнинæгтæ 
фылдæр хъуыды кæной, ууыл. Ахæм куыст кæнын хъæуы ног æрмæг 
амонгæйæ, рацыд æрмæг бæрæггæнгæйæ æмæ зонындзинæдтæ фи-
дар кæнгæйæ.

Ног æрмæг цыфæнды хорз куы бацамона ахуыргæнæг, уæддæр 
ахуыргæнинæгты сæрты бирæ нæ баззайдзæн, куыд æмбæлы, афтæ 
фидаргонд куы нæ ’рцæуа, алыхуызон куыстыты руаджы, уæд, ома 
уæлдæр куыд загътам, афтæмæй, хибарæй куысты руаджы.

Иуæй-иу ахуыргæнджытæ фæпайда кæнынц æрмæст чиныджы 
фæлтæрæнтæй, фæлæ уый фаг нæу.

Ахуыргæнæг пълан аразгæйæ, хъуамæ бæлвырд ахъуыды кæна 
урокæн йæ алы хайыл дæр, æмæ дзы цавæр куысты хуызтæ баххæст 
кæнæн ис, ууыл. 

Ирон æвзагæн бирæ сахæттæ лæвæрд нæ цæуы (программæмæ 
гæсгæ), уымæ гæсгæ алы урокæй дæр ахадгæйæ спайда кæнын 
хъæуы, чиныгимæ куыстæй уæлдай хъуамæ баххæст кæной хибарæй 
куыстæн лæвæрд алы фæлтæрæнтæ. 

8-10 минуты бæрц хибарæй куыст пайда уымæн у, æмæ алы 
ахуыргæнинаг дæр йæ арæхстдзинæдтæй, куыд æй фæнды, афтæ пай-
да кæны. Хибарæй хъуыдыкæнынад рæзын кæнын, хи мадзæлттæ 
агурын æмæ сæ пайда кæнын у урочы сæйрагдæр хæс.

Хибарæй куыст куыд æмбæлы, афтæ арæзт куы цæуа, уæд фех-
хуыс уыдзæн ахæм хæстæ сæххæст кæнынæн:

1. Скъоладзаутæн сæ зонындзинæдты цы лæмæгъ бынæттæ уы-
дис, уыдон баххæст кæнын, скъоладзауты цæттæдзинад сæмхуызон 
кæнын.

2. Зонындзинæдтæ фæфылдæр кæнын.
3. Ахуыры рæстæгæй арæхстджынæй спайда кæнын.
4. Къласы æппæт скъоладзауты дæр кусыныл фæцалх кæнын.
Скъоладзаутимæ хибарæй кусгæйæ стыр ахадындзинад ис кар-

точкæтæн.
Карточкæтæй, куыд дидактикон æрмæг, пайдагæнæн ис уæлæм-

хасæн куысты хуызы урочы кæнæ хæдзармæ куыстмæ уæлæмхасæн 
æрмæгыл; хицæн скъоладзаутимæ хибарæй куыстæн урочы мидæг.
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Карточкæтæм гæсгæ фæлтæрæнтæн урочы дæттæн ис 10-12 
минуты. Уæлæмхасæн урокты та уыцы рæстæг фæфылдæргæнæн ис 
25-30 мин.

Урокты дæр æмæ уæлæмхасæн фæсурокты рæстæджы дæр 
карточкæты цы фæлтæрæнтæ лæвæрд цæуа, уыдоны ас алы кълæсты 
алыхуызон вæййы. Уымæн æмæ уыциу рæстæгмæ II-IV кълæсты 
ахуырдзаутæн сæ бон у 40-50 дзырды цы фæлтæрæны уа, ахæм 
сæххæст кæнын. 

Ацы фæзынд зæрдыл даргæйæ, æнцон бамбарæн у, алы кълæс-
ты карточкæты фæлтæрæнты ас æмхуызон нæ вæййы. Фæлæ рох 
нæ хъæуы, уæд цал хицæн карточкæйы скæнын хъæудзæн, стæй 
утæппæтимæ архайын дæр зын у. Уымæ гæсгæ ахадгæдæр уыдзæн 
карточкæты æмбырдгонд бæцæттæ кæнын II-IV кълæстæн. 

Семæ кусæн ис ахæм хуызы. Карточкæйы лæвæрд цæуы цалдæр 
хæслæвæрды. Æвæрд сыл ис номыртæ 1, 2, 3 æмæ аф. д. II-IV кълæсты 
сæ куы пайда кæнат, уæд дзы ахуыргæнæг амоны, кæцы хæслæвæрд-
тæ сæххæст кæной, уый, ома æнцондæртæ, кæнæ карточкæйы лæ-
вæрд хъуыдыйæдтæ, кæнæ фæлтæрæн дыууæ хайыл адих кæн, ома 
ахуырдзауы зонындзинæдтæ хынцгæйæ.

Ноджыдæр-ма иу фиппайнаг.
Карточкæты фæлтæрæнтæн цы тексттæ, кæнæ хъуыдыйæдтæ 

лæвæрд цæуы, уыдон сæ асмæ гæсгæ гыццыл кæй вæййынц, уымæ 
гæсгæ ахуыргæнæджы хæс у равзарын ахæм текст, цæмæй хъæздыг 
уа хъæугæ орфограммæтæй, цæмæй фадат дæтта зонындзинæдтæ 
ныффидар кæнынæн.

Ацы æппæт фæзындтæ хынцгæйæ зæгъæн ис, æмæ карточкæты 
пайдадæр у хицæн хъуыдыйæдтæ, кæнæ дзырдбæстытæ дæттын, баст 
текст нæ, фæлæ, уый уæд, æмæ хъуыдымæ гæсгæ баст текст æнæмæнг 
хъæугæ куы нæ уа. Фæлæ, зæгъæм ныхасы рæзтыл куыстæн, лексикæ 
ахуыргæнгæйæ, ахадгæдæр у баст текст.

Куыд зонæм, афтæмæй нæ нæ куысты карточкæтæ фæхъæуынц 
бæлвырд раиртæстыл бакусынæн, бæлвырд кæцыдæр грамматикæйы 
хайы (разделы) исты фæзындыл бакусынæн, уымæ гæсгæ фæлтæ-
рæнтæ дæр темæгай хъуамæ арæзт цæуой, стæй бæлвырд цавæрдæр 
растфыссынады æгъдæуттыл. 

Уыциу карточкæйы сæрмагонд нысаныл кусынæй уæлдай 
раттæн ис æндæр раиртæстытыл дæр бакусинæгтæ уæлæмхасæн 
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куысты хуызы, уыдон уыдзысты скъоладзаутæн зынæмбарæн цы 
фиппайнæгтæ вæййы, ахæмтæ. Ахæм куыстытæ æххуыс сты канд ног 
æрмæг ныффидар кæнынæн нæ, фæлæ рацыд зындæр æрмæг зæрдыл 
æрлæууын кæнынæн дæр. 

Фæлæ ма ацы ран зæрдыл дарын хъæуы иу хъуыддаг. Карточкæ 
æппæт кълæстимæ кусынæн дæр арæзт куы уа, уæд уæлæмхасæн 
хæслæвæрд дæттын хъæуы, се ’ппæт дæр цы раиртæст ахуыр кодтой, 
ууыл.

Зæгъæм, цæттæ кæныс карточкæ мивдисæджы ифтындзæджы 
тыххæй, уæд ам раттæн ис хæс раздæр кълæстæй зонгæ цы раир-
тæстимæ сты, ахæмыл, зæгъæм, фонетикæйæ, дзырдарæзтæй, мивди-
сæджы афонтæ, нымæц; нæй раттæн мивдисæджы здæхæнтæ сбæрæг 
кæныны хæс, уымæн æмæ сæ нæма зонынц.

Ацы фæрстытæ хынцгæйæ, ахуыргæнæг йæ карточкæтæ уыциу 
темæйыл кæны дыууæ дихы. Иуты дзы ис æнцондæр хæслæвæрдтæ, 
иннæты та – зындæр.

Ахуырдзауты цæттæдзинад иухуызон нæ вæййы, уымæ гæсгæ 
лæмæгъдæр скъоладзаутæн лæвæрд цæуынц карточкæтæ æнцондæр 
фæлтæрæнтимæ, стæй уæд сын сæ зындæрæй-зындæр кæнын, цæмæй 
куысты фæстиуджытæй зæрдæ рухс кæна.

Карточкæты хæслæвæрдтæ вæййынц чиныджы фæлтæрæнтæм 
лæвæрд хæслæвæрдты æнгæс, кæнæ дзы ахуыргæнæг йæхи хъуы-
дымæ гæсгæ бахæссы ивддзинæдтæ.

Пайдагæнæн ис мыхуыры цы дидактикон æрмæг ис, уымæй. 
Фæлæ алы кълæсты ахуырдзауты зонындзинæдтæ алыхуызон 
кæй вæййынц, уый хынцгæйæ, алы ахуыргæнæг дæр йæхæдæг 
куы бафыдæбон кæна æмæ куы сараза карточкæтæ, арæхдæр цы 
рæдыдтытæ уадзынц фысты мидæг, уыдон зæрдыл даргæйæ, уæд 
ахадгæдæр уыдзысты зонындзинæдтæ фæфылдæр кæнынæн.

Зæрдыл дарын хъæуы уый дæр, æмæ карточкæты цы æрмæг 
лæвæрд цæуы, уымæн хъуамæ уа хъомыладон ахадындзинад.

Нæ хъуыдытæ бафидар кæнынæн равзарæм иу цалдæр кар-
точкæйы, зæгъæм дæргъвæтин æмхъæлæсонты растфыссынадыл. 
Куыд зонæм, афтæмæй дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ фысты мидæг 
фæдывæр вæййынц; цæмæн афтæ у, уый бамбарынæн се ’ппæтæн 
раиртæстытæ нæй, уымæ гæсгæ цы æрмæг лæвæрд цæуы, уый сын 
хъуамæ æххуыс кæна сæ бахъуыды кæнынæн.
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1-а карточкæ.
а) Рафыссын хъуыдыйæдтæ, стъæлфыты бæсты æвæрын хъæу-
гæ дамгъæтæ; бамбарын сын кæнын сæ растфыссынад.
æ) Æрхъуыды кæнын иугай хъуыдыйæдтæ бæрæггонд дзырд-
тимæ.
1. Цæмæй æнæ рæдыдæй фыс…т, уый тых…æй хорз зонын 

хъæуы грам…атикæ.
2. Æп…æт бæстæты дзыл…æтæ, хæларæй цæрут.
3. Ирон адæм…æ æп…æты арæхдæр сты зарджытæ, 

аргъæу…æ, æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ.

1-æ карточкæ.
Ацы дзырдтимæ саразын хъуыдыйæдтæ. Бахъуыды сын кæнын 

сæ растфыссынад.
1. Ныййарæг, ныккалдис, æфсæддон, зæхх, фыссын, æппæлын, 

лæппу, мыггаг, бæлццон.

1-б карточкæ.
Лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ саразын хъуыдымæ гæсгæ 

баст радзырд:
1. Лæппутæ, фæллой, сывæллæттæ, тыллæг, æххуыс, дыргъдæт-

тæ, æппарын, асыкк, фæллад.
Ацы хуызæгты лæвæрд æрмæг, куыд федтам, афтæмæй æххуыс 

у дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ дывæргондæй кæй фыссæм, уый 
бæлвырд бамбарынæн.

Æнæхъæн комплект орфографийæ тынг зын скæнæн у, уымæн 
бирæ рæстæг хъæуы. Уымæ гæсгæ сыл кусын хъæуы æрмæг куыд 
ахуыр кæнат, афтæ, урокмæ цæттæгæнгæйæ, ахуыргæнæг уыциу 
рæстæг аразы карточкæтæ дæр, цы раиртæстытæ ахуыр кæндзысты 
урочы, уыдоныл. Афтæмæй ахуыргæнæгмæ ахуыры азы кæронмæ 
æрæмбырд вæййы æххæст комплект, стæй карточкæтæ куыдфæстæ-
мæ ноджы фылдæргæнгæ цæудзысты.

Куыст фенцондæр кæныны тыххæй карточкæтæ хъуамæ æвæрд 
уой бæлвырд фæткыл темæтæм гæсгæ, алкæуыл дæр дзы йæхи 
сæрмагонд номыр, цæмæй бахъуаджы рæстæг æнцон ссарæн уой. 
Куы дзы спайда кæнай, уæд та йæ фæстæмæ йæ бынаты сæвæр.

Цæмæй уыциу скъоладзауæн иу карточкæ цалдæр хатты ма 
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радтай, уый тыххæй скæнын сæрмагонд тетрад, ныффыссын дзы 
къласы скъоладзауты номхыгъд, цы карточкæ радтай кусынмæ, 
уый номыр ахуырдзауы акомкоммæ фæнысан кæнын. Ацы тетра-
ды ахуыргæнæджы бон у йæ хæслæвæрд куыд сæххæст кодта, уый 
дæр фæбæрæг кæнын, цæмæй хибарæй куысты фæстиуджытæ хыгъд 
цæуой. 

Цæмæй  карточкæтæ фылдæр фæлæууой, уый тыххæй сæ скæнæн 
ис хъæбæр гæххæттыл.

Уæлдæр куыд загътам, афтæмæй карточкæтæй пайдагæнæн ис 
уæлæмхасæн урокты дæр.

Скъолайы уыдон арæзт фæцæуынц фæсурокты. Хуынд сæм 
æрцæуынц лæмæгъ скъоладзаутæ, кæнæ исты аххосæй бирæ чи 
фæцух кодта, ахæм ахуырдзаутæ.

Практикæйы ныффидар ахæм фæтк: раздæр ахуыргæнæг скъо-
ладзауæн бацамоны хъæугæ æрмæг, дæнцæгтыл ын æй равдисы, 
стæй йæ ахуырдзау йæхæдæг лæмбынæг чиныджы бакæсы, сахуыр 
æй кæны. Ныффидар кæныны тыххæй йын ахуыргæнæг дæтты хæс-
лæвæрд карточкæйыл фыстæй, амоны йын йæ кæцы фæрстытæн ын 
хъуамæ радта дзуапп, уый.

Карточкæтæй пайда кæнæм, куыд уæлæмхасæн куысты хуыз 
хæдзары сæххæст кæнынмæ.

Хæдзары бакусынæн ахуыргæнæг карточкæтыл дæтты алы 
ахуырдзауæн дæр сæрмагонд хæслæвæрдтæ. Йæ тетрады, куыстытæ 
бæрæггæнгæйæ, арæхдæр цы рæдыдтытæ æруадзы, уыцы раиртæс-
тыл ссары карточкæ æмæ йын æй йæ тетрады бавæры, кæнæ та 
йын æй йæхимæ дæтты, цæмæй йыл уый хæдзары бакуса, уый 
тыххæй. Уыцы ахуырдзауы æнæмæнг æркæсын хъæудзæн йæ фысты 
рæдыдтытæ баст цы раиртæстытимæ сты уыдонмæ, йæ зæрдыл сæ 
æрлæууын кæндзæн æмæ уæд йæ бон у кусын райдайын.

Ахуыргæнæджы хæс у скъоладзауты хæслæвæрдтæ сбæрæг 
кæнын, аргъ сын скæнын, рохуаты сын ныууадзæн нæй, уæд сæ цы-
мыдисдзинад къаддæр кæны.

6. Скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ 
хынцын.

Скъоладзаутæ æрмæг куыд бамбæрстой, уый базоныны тыххæй 
сын сбæрæг кæнын хъæуы сæ зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ.
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Ахуырдзауты зонындзинæдтæ бæрæггæнгæйæ ахуыргæнæг ба-
зондзæн:

1. Зонындзинæдты фидардзинад, уый та ирдæй фæзыны скъо-
ладзауты дзуæппыты, сæ практикон хæслæвæрдтæ куыд тагъд 
æххæст кæнынц, уымæ гæсгæ.
2. Скъолайы программæйæ цас бахъуыды кодтой æмæ базыд-
той, уый.
3. Теретикон зонындзинæдтæй практикон æгъдауæй пайда кæ-
нын сæ бон у, æви нæ.
4. Скъоладзауты дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæйы æм-
вæзад.
Зонындзинæдтæ бæрæггæнгæйæ ахуыргæнæг базоны, скъола-

дзаутæ æрмæг куыд бамбæрстой æрмæст уый нæ, фæлæ ма йæ цас 
арф æмæ бæстон бамбæрстой, уый дæр. Уый та пайда у, цы нæ 
бамбæрстой, кæнæ хорз цы нæ бамбæрстой, уый афоныл сбæрæг 
кæнынæн æмæ рæдыдтытæ аиуварс кæнынæн. 

Скъоладзауты зонындзинæдтæ, сæ арæхстдзинæдтæ афоныл 
бæрæггонд куы цæуой, уæд уый ахуыргæнæгæн дæр пайда у йæхи 
куысты фæстиуджытæн аргъ кæнынæн. 

Ахуыргæнæг хъуамæ йæ зæрдыл дара скъоладзауты зонын-
дзинæдтæ бæрæг кæнын æмæ сын аргъ кæнынæн кæй ис хъомыладон 
нысан дæр: ахуыр кæнынц æрвылбоны системон куыстыл, æрмæг 
фæд-фæдыл, бæлвырд фæткыл æвæрын, сахуыр вæййынц зындзи-
нæдты сæрты хизыныл.

Ахуырдзауты зонындзинæдтæн аргъгæнгæйæ, ахуыргæнæг йæ 
зæрдыл хъуамæ дара сывæллæтты удыхъæды психологон хицæн-
дзинæдтæ. Адæймаг афтæ конд у, æмæ уайдзæфтæ æмæ фиппайнæг-
тæ нæ уарзы, сывæллæттæ та уæлдайдæр. Хорз чи арæхсы, уыдонæй 
æппынæдзух куы æппæлай, цауддæрты ма ноджыдæр куы дæлджи-
ныг кæнай, куы сæ фауай, уæд сæхимæ æркæсынц бынтон æвзæр 
æмæ фесæфы сæ цымыдисдзинад ахуырмæ. Уымæ гæсгæ гыццыл 
цыдæр куы сæххæст кæна хорз, уæддæр дзы хъæуы раппæлын, æмæ 
уæд йæ тыхтыл баууæнддзæн æмæ йæм фæзындзæн тырнындзинад 
ахуырадон предметмæ.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæрæг кæныны хуызтæ сты фрон-
талон æмæ индивидуалон.

Фронталон æрфарст – бирæ скъоладзауты сæ бынæттæй æр-
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фарст – фылдæр пайдагонд цæуы ног æрмæг ахуыр кæнынмæ 
цæттæгæнгæйæ, стæй ног æрмæг ахуыргæнгæйæ.

Фронталон æрфарстæй скъолайы уæрæхæй пайдагонд цæуы, 
куыд ног æрмæг амонгæйæ, афтæ зонындзинæдтæ фидаргæнгæйæ 
дæр.

Ацы хуызы æрфарстæй пайдагæнгæйæ, раиртасæн ис бирæ скъо-
ладзауты зонындзинæдтæ алы фæрстытæй; цыбыр рæстæгмæ сбæрæг 
кæнæн ис, æппæт кълас дæр хæслæвæрд куыд сæххæст кодта, уый.

Фронталон формæйæ пайдагæнæгæйæ, сбæрæг кæнæн ис, 
скъоладзаутæ ахуыры æрмæгæй æнæмæнг цы хъуамæ сахуыр кæной, 
бахъуыды кæной, уый. Ахæм æрмæгмæ ахæссæн ис ныхасы хæйтты 
тыххæй раиртæстытæ; хауæнтæ сæ фæрстытимæ; хъуыдыйады 
уæнгты тыххæй æмбарынæдтæ; дзырды хæйттæ; сæ растфыссынад 
зын бахъуыды кæнæн цы дзырдтæн у, уыдон.

Уый иу фарсы ’рдыгæй, иннæрдыгæй та фронталон æрфарсты 
фæрцы алы хатт сбæрæг кæнæн нæ вæййы, скъоладзаутæ æрмæг цас 
арф бамбæрстой, уый.

Скъоладзауты дзуæппытæн ахуыргæнæг алы хатт бæрæггæ-
нæнтæ нæ сæвæры, æмæ уый фæкъаддæр кæны цымыдисдзинад 
ахуырмæ. Ахуыргæнæгæн фаг вæййы йæ фæрстытæн æмткæй раст 
дзуæппытæ куы фехъусы, уæд уый.

Фæлæ ахуыргæнæг хъуамæ йæхимæ бæрæг кæна, скъоладзау-
тæй фылдæр æмæ растдæр дзуæппытæ чи дæтты, уыдоны, хынца 
сæ æмæ урочы кæрон хъæугæ хатдзæгтæ скæна æмæ сæвæра бæрæг-
гæнæнтæ.

Фронталон æрфарстмæ цæттæ кæнын хъæуы рагацау, урочы 
пълан фысгæйæ; сбæлвырд кæнын хъæуы фæрстытæ, æрмæстдæр 
уæд уыдзæн бастдзинад урочы этапты æхсæн.

Фронталон æрфарст баст цæуы индивидуалон æрфарстимæ. 
Индивидуалон æрфарсты рæстæг скъоладзаутæ хибарæй æххæст 
дзуæппытæ куы фæдæттынц, уæд рабæрæг вæййы, æрмæст ахуыра-
дон æрмæг куыд бамбæрстой, уый нæ, фæлæ йæ сæ бон радзурын 
куыд у, хатдзæгтæ кæнынмæ арæхсынц æви нæ, уый дæр.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ индивидуалон æгъдауæй бæрæг-
гæнгæйæ, æнцонæй рабæрæг вæййы, теоретикон æрмæгæй прак-
тикæйы куыд пайда кæнынц, уый.

Зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ индивидуалон хуызы 
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бæрæг кæнын хъæуы алы урочы дæр (бафæрсын дыууæ æртæ скъо-
ладзауы).

Индивидуалон æрфарст домы бæлвырд цæттæдзинад. Ахуыр-
дзауты ахуыр кæнын хъæуы æххæст, бæлвырд, хъуыдыджын дзуæп-
пытæ дæттыныл. Ахæм куыст цæмæй къухы æфта, уый тыххæй скъо-
ладзауты ахуыр хъæуы сæ раныхæстæн, сæ дзуæппытæн пълан ара-
зын: Цы радзурын хъæуы раздæр? Уый фæстæ та? Цавæр дæнцæгтæй 
бафидар кæнæн ис теоретикон æрмæг?

Ахæм раныхæстæ пайда сты скъоладзауты баст ныхасыл ахуыр 
кæнынæн, уымæн æмæ ам нæй иугай дзырдтæ, дзырдбæстытæ дзу-
рæн, хъæуы дæттын æххæст дзуæппытæ. Скъоладзаутæ сахуыр уы-
дзысты уæрæх дзуæппытæ дæттыныл, аив, раст дзурыныл, рæздзыс-
ты æмæ фылдæр кæндзысты æрмæст сæ грамматикон зонындзинæд-
тæ нæ, фæлæ коммуникативон арæхстдзинæдтæ дæр, сæ логикон 
æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæрæг кæныны мадзæлттæ.
Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны мадзæлттæ вæййынц, куыд 

дзургæ, афтæ фысгæ формæты дæр.
Дзургæ æрфарстмæ хауынц: раиртæст зæгъын; цы раздел са-

хуыр кодтой, уый фæдыл исты хатдзæгтæ скæнын; хи дæнцæгтæ 
æрхæссын.

Дзургæ æрфарст баст у скъоладзауты дзуæппытимæ фыссæн 
фæйнæджы раз, уымæн æмæ сæ дзургæ дзуæппытæ арæх баххæст 
кæнынц фысгæ куыстытæй: ныффыссын дзырд, сæвæрын цавд, дзырд 
адих кæнын уæнгтыл, равзарын дзырд йæ хæйттæм гæсгæ æмæ аф. д.

Ахæм куысты хуызтæ æххæст кæнгæйæ, зæрдыл дарын хъæуы 
ахæм фæзынд: къласы скъоладзаутæ нæ банхъæлмæ кæсынц се ’мбал 
раст ныффыста æви нæ, уый сбæрæг кæнынмæ, афтæмæй афыссынц 
сæ тетрæдты.

Цæмæй афтæ ма уа, уый тыххæй куыст саразæн ис афтæ:
Фæйнæджы раз чи лæууы, уымæн раттын иу хæслæвæрд, иннæ 

скъоладзаутæн та – æндæр, фæлæ æнгæс. Зæгъæм: дзуаппдæттæг кæд 
цавд æвæры дзырдыл, уæд иннæтæн дæр раттын уыцы хæслæвæрд, 
фæлæ æндæр дзырд; кæд фæйнæгыл дзырд адих кæнын хъæуы 
уæнгтыл, уæд иннæ скъоладзаутæ дæр сæ тетрæдты фыссынц 
уыцы дзырд, фæлæ йæ дих кæнынц уæнгтыл иу рæнхъæй иннæмæ 
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хæссынæн; фæйнæгыл фыст цæуы дзырд фæсæфтуанимæ, тетрæдты 
та – разæфтуанимæ æмæ аф. д.

Дзургæ æрфарсты формæтæй пайдагæнгæйæ, ахуыргæнæг сбæ-
рæг кæны скъоладзауты ныхасы хъæд; сæ хъуыдытæ раргом кæ-
нынмæ куыд арæхсынц, уый.

Фæлæ дзургæ æрфарсты руаджы æппæт скъоладзауты зонын-
дзинæдтæ сбæрæг кæнæн нæй суанг темæйы сæйрагдæр фæрстытæй 
дæр.

Уымæ гæсгæ уый æххæстгонд æрцæуы фысгæ куысты хуызтæй 
пайдагæнгæйæ. Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны фысгæ формæ 
ахадгæдæр у уымæн, æмæ, иуæй, бæрæг вæййы æппæт скъоладзаутæ 
дæр куыст куыд сæххæст кодтой, раст дзы цы скодтой, цавæр 
рæдыдтытæ æруагътой, уый. Фенæн вæййы, скъоладзаутæ теорети-
кон зонындзинæдтæй практикон æгъдауæй куыд пайда кæнынц, уый.

Контролон фысгæ куыстытæм сæйраг домæн у сæ ахадындзинад 
скъоладзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны хъуыддаджы. Уыдон 
хъуамæ æвдисой ахуырдзауты цæттæдзинад, сæ арæхстдзинæдтæ 
хибарæй кусынмæ.

Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны фысгæ формæтæм хауынц:
а) чиныгæй текст, куыд у, афтæмæй сфыссын;
æ) текст сфыссын, цухгонд бынæттæ баххæстгæнгæйæ;
б) текст сфыссын æмæ сæххæст кæнын грамматикон хæслæ-
вæрдтæ: бахахх кæнын хъæлæсон дамгъæтæ цы уæнгты ис, уы-
дон; ссарын, иу рæнхъæй иннæмæ рахæссæн цы дзырдтæ нæй, 
уыдон; адих кæнын дзырдтæ уæнгтыл иу рæнхъæй иннæмæ 
рахæссынмæ; хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын хъæугæ дзырдтæй; 
дзырдты бахахх кæнын разæфтуантæ æмæ аф. д.
в) диктант;
г) сочинени;
д) изложени.
Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны хуызтæ
Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæрæггонд цæуынц æрвылбоны 

бæрæггæнæнтæм гæсгæ.
Йæ нысан у, сбæрæг кæнын скъоладзаутæ урочы рацыд æрмæг 

куыд бамбæрстой, æрмæгæй цы нæ бамбæрстой, уый.
Скъоладзауты æппæт дзуæппытæ дæр, дзургæ формæйы уой, 
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æви фысгæ, ахуыргæнæгæн фадат дæттынц сæ зонындзинæдты 
цы хъуагдзинæдтæ ис, уыдон аиуварс кæнынæн æмæ сын баххуыс 
кæнынæн.

Æрвылбоны бæрæггæнæнтæм хауынц хæдзармæ куыст бæрæг 
кæнын, ног зонындзинæдтæ сбæрæг кæнын, ног æрмæг фæлхат кæ-
нын.

Зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны тыххæй, ахуыргæнæг пайда 
кæны алыхуызон куысты хуызтæй.

Зæгъæм, ирон æвзаджы программæ домы скъоладзаутæн баца-
монын ахæм зонындзинæдтæ темæ «Дзырдарæзт»-æй:

– Дзырд арæзт у уидагæй, разæфтуанæй, фæсæфтуанæй, кæро-
нæй.

– Цы хонæм разæфтуан, фæсæфтуан, уидаг, кæрон?
– Цы хонæм æмуидагон дзырдтæ?
Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой дзырд йæ арæзтмæ гæсгæ æвза-

рынмæ; дзырдты уидаг, разæфтуан, фæсæфтуан рахицæн кæнынмæ; 
æмуидагон дзырдтæ агурынмæ.

Скъоладзаутæ ацы фæзындтæ куыд бамбæрстой, уый сбæрæг 
кæныны тыххæй сæххæстгæнæн ис ахæм фæлтæрæнтæ:

1. Лæвæрд дзырдтæн рахицæн кæнын сæ кæрæттæ.
Рæсугъдимæ, рæсугъды, рæсугъдмæ.
Бæласæн, бæласыл, бæласау.
2. Дзырдтæн ссарын æмуидагон дзырдтæ.
Дон -  …, … .
Хох -  …, … .
3. Дзырдтæ хъæу, хъæуккаг, хъæууон-имæ æрхъуыды кæнын 

хъуыдыйæдтæ.
Стыр ахадындзинад ис кæронбæттæны бæрæггæнæнтæн. Уыдон 

арæзт сты скъоладзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæнынмæ ахуыры 
азы цыппæрæм хæйтты кæрон, афæдзы кæрон. 

Бæрæггонд æрцæуынц скъоладзауты зонындзинæдтæ програм-
мæйы сæйрагдæр темæтæй.

Зонындзинæдтæ бæрæггонд цæуынц, куыд дзургæ æрфарсты 
фæрцы, афтæ фысгæ куыстытæ æххæстгæнгæйæ дæр, кæнæ дыууæ 
хуызæй дæр уыцы иу рæстæг пайдагæнгæйæ.

Зæгъæм, скъоладзаутæ, номдар ахуыргæнгæйæ, æрмæг куыд 
бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны тыххæй раздæр арæзт цæуы 
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дзургæ æрфарст: Цы хонæм номдар? Цал нымæцы ис номдарæн? 
Куыд ивы номдар? æмæ аф. д. Уый фæстæ раттын фысгæ куыст ахæм 
хæслæвæрдтимæ: дзырдты къордæй рафыссын номдартæ; иууон 
нымæцы номдартæ баивын бирæон нымæцы номдартæй; номдар-
тæн ссарын антонимтæ, синонимтæ.

Арæзт цæуынц диктанттæ æмæ алыхуызон контролон куыстытæ 
грамматикон хæслæвæрдтимæ.

Æмтгæй райсгæйæ æппæт куысты хуызтæ дæр ахъаз сты скъо-
ладзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæнынæн куыд теоретикон фарсы 
’рдыгæй, афтæ практикон фарсы ’рдыгæй дæр.

X. Рæзгæ технологитæ æмæ сæ 
пайда кæныны мадзæлттæ ирон æвзаджы урокты

1. Инновацион технологитæ ахуырадон процессы
Рæзгæ æхсæнады хъæуынц нырыккон ахуыргонд, амалхъом 

адæм, сæ бон хибарæй ахсджиаг уынаффæтæ хæссын кæмæн уа, 
æмгуыст кæнынмæ зæрдæргъæвд чи уа, йæ бæстæйы фидæныл чи 
тыхса, ахæмтæ.

Скъолайы хæс у ахуырдзаутæн бындурон, ныртæккæйы домæн-
тæн дзуапп чи дæтта, ахæм зонындзинæдтæ раттын. Ацы хæс 
куыд æххæстгонд цæуа, уымæй аразгæ у, чи бахъомыл уа, уыцы 
скъоладзаутæ цы кусдзысты, цавæр дæсныйад равзардзысты æмæ 
кæм архайдзысты, уый.

Скъолайы хæс у скъоладзауты зонадон цымыдисдзинад рæзын 
кæнын, бæлвырд арæхстдзинæдтæ сæм æвзæрын кæнын, цæмæй 
дарддæр сæхи бон уа сæхиуыл кусын.

Æхсæнады райрæзты ахуырады мидисы модернизаци баст у 
ахуыры инновацион процесстимæ.

Ахуыры сæйраг нысан та у скъоладзаутæм сæвзæрын кæнын 
æмæ райрæзын кæнын сæ коммуникативон арæхстдзинæдтæ, бакусын 
сын сæ ныхасы рæзтыл, фæхъæздыгдæр кæнын сæ активон дзырдуа-
тон сконд, цæмæй сæ хъуыдытæ æнцонæй дзурын сæ бон уа, цæмæй 
архайой бæлвырд темæйыл раныхæсты, цæмæй сæ бон уа искæй сæ 
ныхасмæ хъусынмæ сцымыдис кæнын, цæмæй сæ раныхæстæн сæ 
бон уа хъæугæ кæронбæттæн скæнын.

Ахуырады электронон мадзæлттæ æмæ Интернет-технологитæ 
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пайда сты ахуыргæнæгæн, æххуыс ын кæнынц къласы æппæт скъо-
ладзауты дæр куыстыл фæцалх кæнынæн: алчидæр цыдæр агуры, 
ивддзинæдтæ хæссы.

Куыст фæцымыдисагдæр вæййы, ахуыргæнæг æмæ скъола-
дзаутæ сæхæдæг цы æрмæг бацæттæ кодтой, уымæн электронон ва-
риант куы скæнынц æмæ йемæ афтæмæй куы фæкусынц, уæд.

Цæмæй скъоладзаутæ фысгæ ныхасыл сахуыр уой, уый тыххæй 
саразын хъæуы теоретикон æмæ практикон бындур: алыхуызон 
презентацитæ, уынгæ роликтæ, уынгæ сюжеттæ, проекттæ, Интернет 
газет, блогтæ æмæ сайттæ.

Ахадгæ куысты тыххæй хъæуы теоретикон бындурæвæрд-
тытæ, равзарын наукон-практикон мадзæлттæ, фæрæзтæ, коммуни-
кативон хæстæ, пайда кæнын электрон мадзæлттæй æмæ интернет-
технологитæй. 

Рæзгæ технологиты фæрцы уæрæхдæр кæны скъоладзауты ин-
формацион быдыр; рæзы сæ хъуыдыкæнынад, фæцалх вæййынц 
сæ хъуыдытæ бæлвырд æмæ цыбырæй дзурынмæ; рæзы сæ ныхасы 
культурæ.

Скъоладзаутæ хибарæй, кæнæ та ахуыргæнæджы æххуысæй ар-
хайынц цавæрдæр проблемæйæ хатдзæгтæ скæныныл, уый тыххæй 
сæ хъæуы æрмæст æвзаг зонын нæ, фæлæ коммуникативон æмæ ин-
теллектуалон арæхстдзинæдтæ.

Скъоладзауты рæзтыл кусгæйæ, тынг ахадгæ у урочы алы уа-
вæрты дæр иумæйаг куыстæн хъæугæ фадæттæ саразын.

Зæгъæм, се ’ппæтæн дæр раттын æмхуызон хæслæвæрд. Скъо-
ладзауты фæдих кæнын хицæн къордтыл, баныхас кæнын, къорды 
кæмæн цавæр роль уыдзæнис, ууыл. Алы ахуырдзау дæр дзуапп 
дæтты æрмæст йæхи куысты тыххæй нæ, фæлæ æппæт къорды куысты 
тыххæй дæр. Уый тыххæй лæмæгъдæр ахуырдзаутæ архайынц, цы 
не ’мбарынц, уымæй тыхджындæрты бафæрсыныл, тыхджындæртæ 
та тырнынц, цæмæй хæслæвæрд бæстонæй бамбарой, уымæн æмæ 
йæ хъæуы лæмæгътæн бамбарын кæнын. Ацы куыст кæнгæйæ, 
скъоладзаутæн рæзы сæ хъуыдыкæнынад, сæ ныхасы хъæд, базонынц 
коллективы куыд кусын хъæуы, зын уавæрты кæрæдзийæн æххуыс 
кæнын кæй хъæуы, уый. Æмæ уый æххуыс у æппæт къласæн дæр, 
уымæн æмæ скъоладзаутæ иумæйагæй архайынц хъæндзинæдтæ иу-
варс кæныныл.
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Ахуырады æнтыстдзинад аразгæ у ахуыргæнинæгты тырнын-
дзинадæй, сæ активондзинадæй, сæ куысты характерæй.

Методтæй кæрæдзи фæдыл куыд пайдагонд цæуы, афтæ скъо-
ладзауты хибарæй куысты фæлтæрддзинады къæпхæн дæр кæны 
бæрзондæй бæрзонддæр.

Зæгъæм, репродуктивон ахуырады методы фæрцы рацыд æр-
мæгæй пайдагонд цæуы хуызæгтæ кæнæ раиртæстыты бындурыл. 
Ам ахуырдзауты куыст хæссы алгоритмон характер, ома æххæстгонд 
цæуы, раздæр сын кæй амыдтой, кæй зонынц, уыцы амындтытæ æмæ 
раиртæстытæм гæсгæ.

Алгоритм у рæзгæ ахуырады фæрæзтæй иу. Уый у æрмæг 
æнцондæр, бæстондæр, арфдæр, кæрæдзийы фæдыл раст фæткыл 
æвæрдæй бацамоныны мадзал. Алгоритмы фæрцы бæлвырд æр-
фыссæн ис æвзаджы æппæт фæрстытæ дæр къæпхæнгай, æнцонæй; 
скъоладзаутæ фæцалх вæййынц сфæлдыстадон хуызы хъуыды кæ-
ныныл; бæлвырд куысты хуызтæн раст дзуапп ссарыныл, хъæугæ 
хатдзæгтæм æрцæуыныл.

Кæстæр кълæсты скъоладзауты рæзтыл кусын амоны, цы зо-
нындзинæдтæ базыдтой, уыдонæй алы уавæрты пайда кæнын; 
рæдыдæн йæ аххосаг ссарын æмæ йæ сраст кæнын зонын; алыхуызон 
æрмæджытæ кæрæдзиуыл барынмæ арæхсын æмæ сын иртасын сæ 
æмхуызондзинæдтæ æмæ хицæндзинæдтæ.

Хъæугæ зонындзинæдтæ раттынæн, скъоладзауты иумæйаг рæз-
тыл кусынæн хъæуы цымыдисаг уроктæ аразын. 

Уымæ гæсгæ ныхас цæуы рæзгæ ахуырады идейæтæй пайда 
кæныныл.  

Уæлдай цымыдисагдæр у æвзаджы ахуырады æмвæзады проб-
лемæ, уымæн æмæ фæстаг азты скъолаты ахуыр кæнынц алы авторты 
ахуырадон чингуытæм гæсгæ. 

Алы ахуыргæнæг дæр архайы ахадгæдæр, цымыдисагдæр ма-
дзæлттæ агурыныл. 

Уый зæгъæн ис ирон æвзаджы ахуыргæнджыты тыххæй дæр. 
Агаркова Н. Г.-йы хъуыдымæ гæсгæ рæзгæ ахуырады мадзæлттыл 

банымайæн ис ахæмтæ, кæцытæ: 
а) скъоладзауты аразынц раст фæндагыл;
æ) сæ зонындзинæдтæ кæнынц арфдæр æмæ фылдæр;
б) ахуыры системæ аразынц скъоладзауты алывæрсыг рæзтмæ;
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в) æргом здахынц теоретикон зонындзинæдтæм, практикæимæ 
сæ æнгом бæтгæйæ.
Традицион ахуырады нысан уыдис райдайæн кълæсты скъо-

ладзауты сахуыр кæнын кæсын, фыссын, нымайын; сæ алыварсы 
дунейы тыххæй сын хуымæтæг зонындзинæдтæ раттын. Уый ны-
сан кæны, скъоладзаутæн бæлвырд предметтæ бацамонын, бæлвырд 
зонындзинæдтæ  сын раттын. 

Нырыккон скъолайы традицион ахуырады мидис баззадис уы-
цы иухуызонæй, хицæн варианттæ дзы нæй. Базисон ахуырадон 
пълантæ арæзт сты иумæйаг стандарттæм гæсгæ. Урокты фылдæр 
хъусдард цæуы ахуырадон нысантæм, хъомыладон æмæ иумæйаг 
рæзтыл куыстмæ та – къаддæр. 

Ахуыргæнæг хъуамæ архайа скъоладзауты зонындзинæдтæ 
фылдæр кæныныл, уый тыххæй та йæ куысты хъуамæ пайда кæна 
ног, рæзгæ технологитæй.

Рæзгæ ахуырады системæйы æххæстгонд хъуамæ цæуой ахæм 
дидактикон принциптæ:     

1. Ахуыры процесс бамбарыны принцип. 
Уый нысан кæны скъоладзауты ахуыр кæныныл фæцалх кæ-

нын; æрмæг сын цæттæйæ дæттын нæ хъæуы, фæлæ саразын, йæ 
базонынмæ сæхæдæг куыд тырной, ахæм уавæртæ.

2. Æппæт скъоладзауты рæзтыл кусыны принцип (куыд тых-
джын, афтæ лæмæгъты дæр).  

Алы скъоладзауæн дæр хъуамæ лæвæрд цæуа, йæ бон цас у, 
уый бæрц йæ зонындзинæдтæ, йæхи равдисыны бар, ома йæхи 
цæстдарæнтæ кæнын, йæхи хатдзæгтæ скæнын, аргъ сын скæнын. 

3. Тынг зын æмвæзадыл ахуыр кæныны принцип.  
Скъоладзаутæн дæттын хъæуы ахæм хæслæвæрдтæ, кæцыты 

алыхатт сæ бон нæ вæййы æнцонæй сæххæст кæнын. Фæлæ 
зындзинæдтæ хъуамæ иууылдæр сæхиуыл банкъарой, стæй сæ 
ахуыргæнæджы æххуысæй сæххæст кæной.

4. Теоретикон зонындзинæдты сæйраг ахадындзинады принцип.  
Райдайæн ахуырады стандарттæн анализ кæнгæйæ, бафиппайæн 

ис – сæ сæххæст кæнынæн хъæуы теоретикон зонындзинæдтæ. Скъо-
ладзау æмбарынад теоретикон æгъдауæй бæстон куы нæ бамбара, 
уæд практикон æгъдауæй йæ зонындзинæдтæй спайда кæнын йæ бон 
нæ бауыдзæн. 
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5. Ног æрмæг тагъд темпытæй ахуыр кæныны принцип. 
Ног зонындзинæдтæ раттыны тыххæй, ног æрмæг бацамоны-

ны тыххæй арæх зæрдыл æрлæууын кæнын фæхъæуы рацыд æрмæг, 
уымæн æмæ ног зонындзинæдтæ æнцой фæкæнынц раздæр цы æрмæг 
ахуыр кодтой, ууыл.

Куыд фæстæдæр сæ ахуырадон æрмæг хъæздыгдæр фæкæны ног 
зонинæгтæй; йæ базоныны темп дæр фæтагъддæр вæййы. 

Уый ахъаз у ног зонындзинæдтæ алы фæлтæрæнты фæрцы ныф-
фидар кæнынæн, урочы фылдæр рæстæг рахицæн кæнынæн.  

Г. К. Селевко куыд зæгъы, афтæмæй райдайæн скъола хъуамæ 
сæххæст кæна ахæм сæйрагдæр хæстæ:

1. Скъоладзауы алывæрсыг рæзтыл кусын; рæзын кæнын иумæ-
йаг зæрдæргъæвддзинад æмæ эрудици, алкæй хицæндзинæдтæ дæр 
хынцгæйæ.

2. Ахуыры сæйраг компоненттæ бамбарын: ахуырадон хæс æм-
барын; ахуырадон операцитæ иртасын; бæрæг кæнын зонын; хи ар-
хæйдтытæн аргъ кæнын зонын.    

3. Цæттæ уæвын ног зонындзинæдтæ хибарæй исынмæ. 

Цы у кæстæр кълæсты скъоладзауы рæзт?
Сæйрагдæр хицæндзинæдтæ сты: 
1) рæзт у райст зонындзинæдтæй алы уавæрты пайда кæнын зо-
нын;
2) рæзт у бæлвырд зонындзинæдтæ хибарæй агурын, алы сфæл-
дыстадон куыстытæм цæттæ уæвын, алы уавæры дæр хи цæст-
æнгас куыд уа, ууыл архайын. 
3) рæзт у, цы нæ зоны, ууыл сæттын, рæдыд цæмæн æрцыд, 
уый аххосаг ссарын зонын; хи куысты фæстиуджытæ иумæйаг 
эталонимæ абарын зонын; уавæрæн аргъ скæнын зонын. 
Рæзгæ ахуырады системæйы стыр бынат ахсынц ахæм уагæ-

вæрдтæ:  
а) ахуыргæнæг æмæ скъоладзауы æмхицдзинад, сæ иумæйаг 
куыст;
æ) кæрæдзийы æмбарынад; 
б) скъоладзау хъуамæ тырна хибарæй зонындзинæдтæ рай-
сынмæ; 
в) рæзгæ ахуырады программæтæ æххæстгæнгæйæ, цы зын 
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фæрстытæ сæвзæры, уыдонæн дзуапп дæтгæйæ, скъоладзау 
хъуамæ арæхса йæхи хъуыдытæ зæгъынмæ, бæлвырд хатдзæг-
тæ скæнынмæ.
Традицион ахуырады системæйы сæйрагдæр уыдис æнæрæдыд 

фыстыл фæцалх кæнын.  
Уый ууыл дзурæг нæу æмæ рæзгæ ахуырады системæйы орфог-

рафимæ хъусдард нæ цæуы. Цæуы, æрмæст ацы хæс æххæстгонд 
цæуы æндæр хуызы. Ам дзырд цæуы раиртæст механикон æгъдауæй 
бахъуыды кæныныл нæ, фæлæ сæйрагдæр у бамбарын орфографион 
раиртæст,  æвзаджы хицæндзинæдтæй цавæртыл æнцой кæны, уы-
дон. 

Растфыссынадыл куысты ахуырад баиу вæййы лингвистикон 
зонындзинæдты системæ аразынимæ. 

Ацы цæстæнгас у Д. Б. Эльконин æмæ В.В. Давыдовайы рæзгæ 
ахуырады концепциты æнгæс. 

– Алы сывæллон дæр хъуамæ базона дзырд алывæрсыгæй, куыд 
лексикон, фонетикон, морфемон, дзырдарæзтон æмæ æндæр фæрсты 
’рдыгæй.

Д.Б. Эльконин растфыссынадыл кусыны период нымайы ма-
дæлон æвзаг базоныны райдайæн этапыл. Йæ хъуыдымæ гæсгæ стыр 
ахадындзинад ис мыртæ базоныны куыстæн. 

Ам фæахъаз уыдзысты мырон-дамгъон схемæтæ, уæнгон схе-
мæтæ. Уыдон æххуыс сты ирон æвзаджы грамматикон æмæ дзырд-
арæзтон нормæтæ бамбарынæн; раиртæстытæ хуыздæр бахъуыды 
кæнынæн. 

Мыртæ æмæ дамгъæтæ кæрæдзиуыл барын, семæ алыхуызон 
фæлтæрæнтæ æмæ куысты хуызтæ аразын пайда у раст, æнæрæдыд 
фыстыл фæцахуыр уæвынæн.

Мырон схемæ æххуыс у ахæм фæзындтæ сбæрæг кæнынæн:
а) дзырды цал мыры ис, уый сбæрæг кæнын;
æ) алы мыр дæр дзы фысты мидæг дамгъæйæ фæнысан кæнын; 
б) дзырды цал хъæлæсоны ис, уый сбæрæг кæнын;
в) дзырды цал æмхъæлæсоны ис, уый сбæрæг кæнын;
г) дзырды схемæ саразын.
Скъоладзаутæ цæмæй раст фыссын базоной, уый тыххæй 

бæстон бакусын хъæуы мыртæ сахуыр кæныныл, сæ дамгъæтæ сын 
базонын (с, з, дз, къ, пъ, тъ, цъ, гъ, хъ, чъ); кæрæдзийæ сæ иртасын, 
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сæ хицæндзинæдтæ сын бамбарын. Ахуыргæнæджы хæс у скъо-
ладзауты хъуыдыкæнынад рæзын кæныныл кусын, урочы бæлвырд 
темæтæ ахуыргæнгæйæ, алыхуызон сфæлдыстадон куысты хуызтæ 
æххæстгæнгæйæ.

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой, урокты цы зонындзинæдтæ 
æмæ арæхстдзинæдтæ базыдтой, уыдонæй хибарæй пайда кæнынмæ.

Хъуамæ сын арæзт цæуа хъæугæ уавæртæ сæ активон архайдæн. 
Ацы нысан къухы бафтдзæн ахæм фæзындтæ æххæстгæнгæйæ:
– урочы сæвзæрын кæнын проблемон уавæр;
– пайда кæнын алыхуызон ахуырадон мадзæлттæ æмæ куысты 
формæтæй;
– саразын урочы пълан æмæ йыл æрдзурын скъоладзаутимæ 
иумæ;
– скъоладзауты сцымыдис кæнын куыстмæ;
– куыст аразын афтæ, цæмæй скъоладзаутæ разæнгард кæной 
дзуæппытæ дæттынмæ, ма тæрсой фæрæдийынæй;
– урочы пайда кæнын алыхуызон дидактикон æрмæгæй;
– скъоладзаутæн бæрæг кæнын æрмæст сæ зонындзинæдты 
фæстиуджытæ нæ, фæлæ урочы дæргъы, стæй æппæт ахуыры 
процессы куыд архайынц, уый дæр;
– скъоладзауты рæзæнгард кæнын ног куысты хуыз кæнæ ма-
дзал ссарынмæ, куысты хуызтæй ахадгæдæр кæцы у, уый рав-
зарынмæ.

Рæзгæ ахуырады системæйы урочы хицæндзинæдтæ сты:
– ахуырдзауты архайды мидис у æндæрхуызон: кусынц сæхи 
цæстдарæнтыл æнцойгæнгæйæ, фæзындтæ кæрæдзиуыл ба-
рынц, къордтæ сæ кæнынц, хатдзæгтæ кæнынц, иртасынц ног 
фæзындтæ; 
– ахуыргæнæг æмæ скъоладзаутæ кусынц иумæ – рагацау ба-
цæттæгонд фæрстыты руаджы ахуыргæнæг куыст аразы афтæ, 
цæмæй скъоладзаутæ хъуыды кæной, хибарæй кусой æмæ кæной 
хъæугæ хатдзæгтæ; 
– раздæр базынд зонындзинæдтыл æнцойгæнгæйæ, амынд цæ-
уынц ногтæ;
– бæстон куыст цæуы скъоладзауты ныхасы рæзтыл.  
Цæмæй ныхасы рæзтыл куыстмæ домæнтæ æххæстгонд цæуой, 
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уый тыххæй ахуыргæнджытæ пайда кæнынц алыхуызон ахуырадон 
технологитæй. Уыдон здæхт сты наукон зонындзинæдтæй дидакти-
кон æгъдауæй пайда кæнынмæ.

Нырыккон домæнтæм гæсгæ, райдайæн кълæсты скъоладзаутæн 
æвзаджы темæтæ амонгæйæ пайдагонд цæуы грамматикон хъæз-
тытæй.

Хъазыны технологитæй спайда кæнæн ис куыд хибар тех-
нологитæ. Грамматикон хъæзтытæй пайдагонд цæуы ног æрмæг 
амонгæйæ, рацыд æрмæг зæрдыл лæууынгæнгæйæ, ног зонындзи-
нæдтæ фидаргæнгæйæ. 

Ног технологиты мадзæлттæм хауы ахуырдзауты æнтыстдзи-
нæдтæм хъус лæмбынæг дарын, æриу сæ кæнын; ахуырдзауты цæттæ 
кæнын уæлдæр къæпхæны профилон ахуырады идейæ сæххæст 
кæнынмæ. 

Ахуырдзауы æнтыстдзинæдты хызынæн йæ сæйраг хъуыды ис 
уый мидæг, æмæ ахуырад хъуамæ суа ахадгæдæр, цæмæй кæстæр 
кары скъоладзаутæн сæ бон уа æвзаджы хицæндзинæдтæ хуымæтæг 
хуызы иртасын; скъоладзау, ахуыргæнгæйæ, йæ зонындзинæдтæ 
фылдæргæнгæйæ, хъуамæ хъуыды кæна сæ ныффидар кæныныл, 
практикон æгъдауæй сæ пайда кæныныл.   

Инновацион процесстæм ахæссæн ис педагогон иртæсты-
ты методтæ:

1. Педагогон цæстдарæнтæ, ома, цæст дарын хъæуы алы фæ-
зындтæм, æмбырд кæнын хъæуы æрмæг куыстæн, стæй дзы спайда 
кæнын урочы, темæ амонгæйæ. 

2. Иртæстон беседæ. Ацы методы фæрцы сбæрæг кæнæн ис, 
скъоладзаутæ бæлвырд цавæрдæр фæзындтæм цы цæстæй кæсынц, 
уый; уыцы фæзынды аххосæгтæ æмæ йæ сахуыр кæныны мадзæлттæ.

3. Педагогон эксперимент. Йæ мидис ис уый мидæг, æмæ йæ 
фæрцы бæрæггонд æрцæуынц рагацау арæзт теоретикон фæзындтæ 
(чиныг, методикон амындтытæ, урочы æрмæг бацамоныны мадзæлт-
тæ æмæ æнд.)

Йæ размæ цы нысантæ æвæрд вæййы, уымæ гæсгæ эксперимент 
вæййы цалдæр хуызы: ахуырадон, бæлвырдгæнæн, рацаразыны, кон-
тролон.

4. Бæлвырдгæнæн эксперимент конд фæцæуы иртасæн куысты 
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райдианы, йæ нысан у сбæрæг кæнын, ныхас цы фæзындыл цæуы, 
уый куыд ахуыргонд цæуы, цы уавæры ис, уый.

5. Рацаразыны эксперименты мидис ис уый мидæг, æмæ бæрæг-
гонд æрцæуы иртасæн куысты гипотезæ, ома йæ теоретикон бындуртæ 
æмæ ацы проблемæ куыд раргомгæнæн ис, уымæн цы методикон 
мадзæлттæ хъæуы, уыдон. 

Ацы хуызы эксперимент куы фæрæстмæ вæййы, æмæ куысты 
фæстиуджытæ хорз куы рауайынц, гипотезæ куы фæрæстмæ вæййы, 
анализ конд куы æрцæуы, хъæугæ хатдзæгтæ конд куы æрцæуа, уæд 
куысты фæстиуджытæ вæййынц хорз, зæрдæмæдзæугæ.

Дарддæр иртасæн куысты иннæ этап у ацы хатдзæгтæ æмæ ме-
тодикон амындтытæ практикæйы сбæрæг кæнын. Ацы хæс æххæст 
кæны контролон эксперимент. 

Йæ нысан у, цы методикæ æвзæрст æмæ иртæст æрцыдис, уый 
алы скъолаты æмæ кълæсты сбæрæг кæнын. Кæд æмæ раздæр цы 
хатдзæгтæ конд æрцыдис, уыдон фидаргонд æрцæуой, уæд иртасæг 
æриу кæны æппæт фæстиуджытæ дæр æмæ сæ бахæццæ кæны уæрæх 
дзыллæтæм.   

4. Раззагдæр фæлтæрддзинад ахуыр кæнын æмæ æриу кæнын.
Ацы метод æнцой кæны хуыздæр æмæ раззагдæр ахуыргæн-

джыты фæлтæрддзинад ахуыр кæныныл, сæ куысты цы ахадгæ æмæ 
хъæугæ мадзæлттæй пайда кæнынц, уый раиртасын æмæ дзы пайда 
кæнын.

5. Рейтинг у ахæм метод æмæ иртасæгæн бар лæвæрд куы 
фæцæуы, исты фæзындæн аргъ скæнын, хи хъуыдытæ бæлвырд рар-
гом кæнын.

6. Статистикон методы нысан у иртасæн процессы цы æрмæг 
æмбырдгонд, бæрæггонд æрцыдис, уыдонæн бæрцон анализ скæнын. 

Педагогон ахуырады инновацион арæзт.
Æмбарынад «инноваци» нысан кæны ногдзинад, ивддзинæдтæ.
Инновацийы нысан куыд мадзал, процесс у исты ногдзинад 

бахæссын. 
Педагогон процессмæ ахæсгæйæ, инноваци нысан кæны ахуы-

ры мидисмæ, методтæм, формæмæ, стæй хъомыладмæ исты ногдзи-
над бахæссын.

Инновацион мадзæлттæ хуымæтæджы нæ сæвзæрынц, нæ 
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фæзынынц, уыдонæн сæ бындуры æвæрд ис раззагдæр æмæ фæл-
тæрдджындæр ахуыргæнджыты куыст, наукон иртасджытæ æмæ ме-
тодистты фæллæйттæ. 

Инновацион процессы сæвзæрд баст у бæлвырд уавæртимæ:
1. Нæ царды цы социалон-экономикон рацарæзтытæ цæуы, 

уыдон фæзындысты ахуырады системæйыл дæр, домынц, цæмæй 
ивддзинæдтæ æрцæуа ахуырадон-хъомыладон процессы дæр; хъуамæ 
ногдзинæдтæ хаст æрцæуа ахуыргæнджытæ æмæ хъомылгæнджыты 
куыстмæ.

2. Ахуырады гуманитарон мидис тыхджындæр кæны, ахуыра-
дон дисциплинæты ас, се сконд æппынæдзух ивгæ кæнынц, æмæ 
уый домы ног организацион формæтæ агурын, ахуырады ног тех-
нологитæй пайда кæнын.

3. Ахуырады цы ивддзинæдтæ фæзыны, уыдонмæ ахуыргæн-
джыты ахаст, сæ цæстæнгас аивта. 

Ахуырадон-хъомыладон процесс афтæ æвæрд уыдис, æмæ 
ахуыргæнæджы бон нæ уыдис, æрмæст ног программæтæ æмæ 
ахуыргæнæн чингуытæ æвзарын нæ, фæлæ, скъоладзауты ахуыр-
гæнгæйæ, йæ бон нæ уыдис ног мадзæлттæ æмæ гæнæнтæй пайда 
кæнын дæр. 

Ныры рæстæджы алы ногдзинадыл дæр æмбæлæм цингæнгæйæ, 
æрмæст равзарын фæхъæуы скъоладзаутæн хъæугæ зонындзинæдтæ 
раттынæн, ахадгæдæр цы мадзæлттæ, цы программæтæ æмæ чингуы-
тæ сты, уыдон.

Уый та сбæрæг вæййы иртасæн мадзæлтты фæрцы, эксперимен-
ты фæрцы. 

4. Иумæйагахуырадон уагдæттæ бацæуынц базарадон ахастдзи-
нæдты, арæзт цæуы ахуырадон уагдæтты ног типтæ, уымæй дæр пад-
дзахадон чи нæу, ахæмтæ, æмæ афтæмæй сæвзæрын кæнынц ерысы 
уавæр.

Раззагдæр педагогон фæлтæрддзинад.
А. Нырыккон скъолаты хъæздыг фæлтæрддзинад. 
Б. Ахуыргæнджыты фæлтæрддзинад.
Инновацион процесстæ ахуыр кæныны методикæ хынцы ахæм 

фæзындтæ:
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а) æппынæдзух дæр ахуыр кæнын ахуыргæнджыты домæнтæ; 
сæ пайдайаг куыстытæм сын хъус дарын; 
хуыздæр фæлтæрддзинадæй пайда кæнын;
æ) зындгонд концепцитæ, раззагдæр педагогон фæлтæрддзи-
нады технологитæй уæрæхæй пайда кæнын райдайынæн алы 
мадзæлттæ æмæ гæнæнтæ агурын; 
б) равзарын ахуыргæнæджы куысты хицæндзинæдтæн дзуапп 
чи дæтты, ахæм педагогон инновацитæ, уыдон сты: гом уроктæ, 
сæрмагонд литературæ, докладтæ, эксперименты архайын. 

Педагогон инновацитæ ахуыргонд цæуынц цалдæр этапæй:
I этап. Ахуыргæнджытæн лæвæрд цæуы анкетæтæ;
æ) анкетæты экспертизæ;
б) алкæимæ дæр хицæнæй дзургæйæ, бæрæггонд цæуы анкетæты 
мидис;
в) анкетæты анализ.
II этап. Фыццаг этапы цы сбæрæг кодтой, ууыл æнцойгæнгæйæ, 

арæзт цæуы бæлвырд пълан ахуыргæнджыты профессионалон-педа-
гогон квалификаци фæбæрзонддæр кæныны тыххæй.

III этап. Хыгъд цæуынц æппæт бæрæггæнæнтæ дæр, æмæ арæзт 
æрцæуы ног анкетировани. 

Ацы этапы нысан у сбæрæг кæнын:  
– ахуыргæнæджы куысты фæстиуджытæ; 
– æппæт коллективы куысты цы ивддзинæдтæ æрцыдис,уыдон;    
– методикон иугæндты æмæ къамисты куыст. 

Инновацион ахуырады формæтæ æмæ мадзæлттæ.
1. Ахуырад æмæ хъомылады процессты кæрæдзиуыл æнгом 
бастдзинад.
2. Скъоладзауты алывæрсыгæй хъахъхъæнын.
3. Скъоладзауты гæнæнтæ æмæ тыхтыл æууæндын.
4. Скъоладзауы айсын, сæмбæлын ыл, куыд у, цавæр у, афтæмæй.
5. Скъолайы куыст бæлвырд нысаныл саразын.
Ног ахуырадон технологитæм гæсгæ арæзт урок хъуамæ дзуапп 

дæтта бæлвырд домæнтæн:
1. Зонады ног æнтыстытæй пайда кæнын, раззагдæр фæлтæрд-

дзинад ахуыр кæнын. 
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2. Урочы бæлвырд бæрцæй пайда кæнын æппæт дидактикон 
принциптæ æмæ фæткæвæрдтæй.

3. Скъоладзаутæн саразын бæлвырд уавæртæ сæ курдиат æххæс-
тæй раргом кæнынæн, сæ хъуыдыкæнынад рæзынæн, æрмæг ахуыр 
кæнынмæ сæ сразæнгард, сцымыдис кæнынæн.

4. Урочы пайда кæнын æндæр предметтимæ баст æрмæгæй. 
5. Ног æрмæг амонгæйæ æнцой кæнын рацыд æрмæгыл.
6. Урок методикон æмæ логикон æгъдауæй раст аразын.
7. Педагогон фæрæзтæй эффективонæй пайда кæнын.
8. Хынцын скъоладзауты рæзты æмвæзад æмæ психологон хи-

цæндзинæдтæ. 
9. Урочы æрмæг хъуамæ æнцой кæна, царды цы ногдзинæдтæ, 

ивддзинæдтæ цæуы, уыдоныл, семæ уа æнгом баст.

2. Проблемон ахуырады технологитæ
Проблемон ахуырадыл дзургæйæ, æмбарæм, уый кæй у ахуыр-

гæнæгæн проблемон ситуацитæ саразынмæ æмæ скъоладзауты куыст 
фæактивондæр кæнынмæ арæзт чи у, ахæм ахуырадон куыст. Ацы 
куыст кæнгæйæ, ахуырдзаутæм сæвзæры бæлвырд зонындзинæдтæ, 
арæхстдзинæдтæ, фæлтæрддзинад, рæзы сæ хъуыдыкæнынад.

Ацы технологи домы ахуырад сæрмагонд хуызы саразын, ома 
проблемон уавæртæ арæзт цæуой кæрæдзийы фæдыл бæлвырд 
фæткыл æвæрдæй.

Ахуыргæнæг йæ фæрстыты фæрцы сæвзæрын кæны бæлвырд 
уавæртæ æмæ скъоладзауты разæнгард кæны сæ алыг кæнынмæ. 
Афтæмæй скъоладзаутæ свæййынц ахуыры сæйраг субъект æмæ 
куыд фæстиуæг, райсынц ног зонындзинæдтæ, базонгæ вæййынц ног 
куысты хуызтимæ, рæзы сæ хъуыдыкæнынад.

Проблемон уавæр сæвзæрын кæнынæн цы фæрстытæ лæвæрд 
цæуы, уыдон хъуамæ уой бæлвырд, æмбæрстгонд. 

Бынтон æнцон кæнæ бынтон зын хæслæвæрдтæ кæнæ фæрсты-
тæ æвæрд куы цæуа скъоладзауты размæ, уæд уыдонæй ницы пайда 
ис, уымæн æмæ уыдоны руаджы проблемон уавæр сæвзæрын кæнæн 
нæй.

Проблемон уавæр æвзæрын кæнæн ис урочы алы этапты дæр: 
ног æрмæг амонгæйæ, æрмæг фидаргæнгæйæ, зонындзинæдтæ бæ-
рæггæнгæйæ. 
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Проблемон ахуырады æрмæгæй пайда кæнын хъæуы арæхст-
гай, æнцондæрæй зындæрмæ хизыны принцип хынцгæйæ.

Проблемон уавæртæ сæ мидисмæ гæсгæ вæййынц алыхуы-
зон, уый аразгæ у, æрмæг цас зын æмбарæн у, цас æнæзонгæ у 
скъоладзаутæн, цас хъæугæ у йæ ахадындзинадмæ гæсгæ, цавæр ме-
тодикон хицæндзинæдтæ сын ис, уымæй.

Зæгъæм, сæ проблемондзинады æмвæзадмæ гæсгæ уавæртæ 
вæййынц æваст сæвзæргæ, ахуыргæнæджы æххуысæй сæвзæргæ 
æмæ райхалгæ. Сæ методикон хицæндзинæдтæм гæсгæ проблемон 
уавæртæ вæййынц ахæмтæ: 

– бæлвырд нысанхæссæг,  
– развæлгъау беседæимæ баст, 
– иртасæн куыстытæ, 
– фронталон æрфарст, 
– проблемон хæслæвæрдтæ, 
– хъазты хуызы сæвзæргæ уавæртæ. 
Нырыккон проблемон ахуырады рахицæнгæнæн ис дыууæ хуы-

зы проблемон уавæры: психологон æмæ педагогон.
Психологон уавæр баст у скъоладзауты архайдимæ, сæ куыст-

хъомдзинадимæ.
Педагогон уавæр баст у ахуыры процессимæ. 
Проблемон уавæртæ сæвзæрыны тыххæй пайда кæнæн ис ахæм 

методикон мадзæлттæй:
– ахуыргæнæг скъоладзауты æркæны цавæрдæр ныхмæвæрд-
дзинæдтæм æмæ сын бар ратты сæ райхалыны мадзæлттæ сса-
рынæн;
– уыцы иу фарстæн раттын цалдæр дзуаппы, цæмæй скъола-
дзаутæ сæхæдæг равзарой, раст дзы кæцы у, уый;
– алыхуызон абарстытæ, хатдзæгтæ кæнын;
– теоретикон æмæ практикон проблемон хæслæвæрдтæ бæрæг 
кæнын;
– проблемон хæслæвæрдтæ дæттын; æрмæг рæдыдимæ раттын, 
цæмæй йæ скъоладзаутæ сæхæдæг сраст кæной;
– куыст сæххæст кæнынæн раттын цыбыр рæстæг æмæ аф.д.
Проблемон технологиты фæрстытæм ахæссæн ис ахæмтæ:
а) сбæрæг кæнын райдайæн кълæсты ирон æвзаджы урокты 
хицæндзинæдтæ;
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æ) ахуырады мидис базонын, ома зонындзинæдтæ практикон 
æгъдауæй раст æмæ арф бамбарын кæнын, ныффидар сæ кæнын;  
б) сбæрæг кæнын алыхуызон æрмæджыты бынат æмæ сæ аха-
дындзинад ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ.
в) орфоэпи ахуыр кæныны хицæндзинæдтæ.
г) растфыссынад æмæ ныхасы рæзтыл кусыны мадзæлттæ.
Ацы проблемæтæ райгом кæныны хъуыддаг алы темæйæн дæр 

баст у йæ хицæндзинæдтимæ. 
Зæгъæм, цæмæй ахуыргæнинæгтимæ куыст ахадгæ рауайа, уый 

тыххæй проблемон уавæртæ аразæн ис æппæт урочы дæргъы, кæнæ 
та йæ сæйраг хæйттæй иуы.

Зæгъæм, райсæн ис урочы фрагмент: бацамонын ног грамма-
тикон æрмæг (беседæ, ахуыргæнæджы ныхас, чиныгимæ хибарæй 
куыст æмæ аф. д.); хæдзармæ куыстæй бафæрсын (хæдзармæ куысты 
хуызтæ, скъоладзауты разæнгардгæнæн куыстытæ); зонындзинæдтæ 
ныффидар кæнынæн алыхуызон фæлтæрæнтæ (сæ фæткæвæрд æмæ 
бастдзинад); дзырдуатон куыст æмæ йæ хицæндзинæдтæ.

Урочы æппæт хæйттæ дæр проблемон уавæртæ æвзарынгæн-
гæйæ æххæст кæнын скъоладзаутæн зын у, фæлæ йæ хицæн фраг-
менттыл кусгæйæ, сбæрæг вæййынц æмæ æнцонæй æмбæрстгонд 
æрцæуынц ахæм нысантæ:

а) куыд саразын хъæуы ахуыргæнæджы ныхас;
æ) цавæр мадзæлттæй спайда кæнæн ис ног æрмæг ныффидар 
кæнынæн;
б) раиртæстытæ бахъуыды кæнынæн цавæр куысты хуызтæ 
раттæн ис; 
в) зындæр орфограммæтæ бахъуыды кæнынæн цы мадзæлттæ 
ис, уыдон.  
Уроктæ ахадгæдæр цæмæй уой, уый тыххæй хъæуы скъоладзау-

ты теоретикон зонындзинæдтæ сбæрæг кæнын. 
Иухуызон ахадгæ сты куыд хибарæй æххæстгонд фысгæ куыс-

тытæ, афтæ дзургæ æрфарст дæр.Зæгъæм, урочы пълан-конспект са-
разыны размæ сбæрæг кæнын хъæуы ахæм фæрстытæ:

1. Куыд хуыйны темæ? Цавæр нысантæ æвæрд æрцыд ахуыр-
гæнæджы размæ? Ахæмтæ цæмæн, æндæртæ цæуылнæ? 

2. Куыд æркæнæн ис скъоладзауты урочы нысантæ бамбарын-
мæ?
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3. Рацыд æрмæг ног æрмæгимæ куыд баст цæуы?
4. Ног æрмæг бацамонынæн цавæр мадзæлттæ æвзæрст æрцы-

дис? Уыдон цæмæн, æндæртæ цæуылнæ?
5. Æрмæг ныффидар кæнынæн ахадгæдæр мадзæлттæ цавæртæ 

сты?
6. Ахуыргæнæн чиныджы фæлтæрæнтæн анализ скæнын; æрмæг 

бацамонынæн дзы кæцытæ ахадгæдæр сты, уыдон сбæрæг кæнын. 
Цавæр хъæндзинæдтæ сæ ис, уыдон раиртасын.

7. Цавæр зындзинæдтимæ сæмбæлдыстут, урочы пълан-конспект 
фысгæйæ, цы нæ бамбæрстат?

Зæгъæм, темæ «Ирон æвзаджы урочы структурæ æмæ йæ аразы-
ны методикæ»-йыл куыст бакæнæн ис афтæ:

1. Урочы хицæн фрагменттæ саразын (ног æрмæг бацамонын, 
ныффидар æй кæнын, хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын).

2. Урокты типтæ равзарын.
3. Абадын фæлтæрдджын ахуыргæнджыты урокты æмæ сæ рав-

зарын; базонгæ уæвын урочы анализы схемæимæ.
Практикон ахуыртæн райсæн ис хицæн куысты хуызтæ, алыхуы-

зон фæлтæрæнтæ æххæст кæныны мадзæлттæ æмæ  хæслæвæрдтæ: 
– бацæттæ кæн æрмæг грамматикæйы искæцы темæйæ; 
– равзар тексттæ алыхуызон фысгæ куыстытæн; 
– ныхасы рæзтыл куыстæн бацæттæ кæнын фæлтæрæнты сис-
темæ.   
Ацы фæлтæрæнтæ æххуыс сты вазыгджындæр æмæ зындæр 

хæйттæ æнцондæртыл адихтæ кæнын æмæ сæ афтæмæй амонын.
Зæгъæм, растфыссынадыл кусгæйæ бадомæн ис ахæм хæслæ-

вæрдтæ сæххæст кæнын: 
1) орфографион раиртæсты анализ; раиртæст бацамонынæн æр-
мæг бацæттæ кæнын; 
2) раиртæст æнцондæрæй бамбарын æмæ бахъуыды кæнынæн 
фæрстытæ бацæттæ кæнын, цæмæй, уыдонæн дзуæппытæ дæт-
гæйæ, скъоладзаутæ сæхæдæг хатдзæгтæ скæной; 
3) растфыссынадыл кусынæн диктанты тексттæ бацæттæ кæнын 
(уынгæ, фæдзæхстон, æмбарынгæнæн æмæ æнд.); 
4) фысгæ куыстытæ сраст кæнын; 
5) рæдыдтыты классификаци скæнын; 
6) растфыссынады таблицæтæ саразын.  
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Урокты структурæ бæрæггонд цæуы йæ нысантæ æмæ хæстæй, 
уыдон та алыхатт дæр вæййынц алыхуызон. Урокты фæлхатгонд 
цæуы куыд теоретикон, афтæ практикон æрмæг дæр. 

Рæдыдтытыл куыстимæ баст уроктæ саразæн ис афтæ: 
1. Фысгæ куыстытæ сбæрæг кæнын. 
2. Рæдыдтытæн классификаци скæнын орфографион темæтæм 

гæсгæ.
3. Рæдыдтытыл бакусынæн фæлтæрæнтæ æмæ куысты хуызтæ 

бацæттæ кæнын. 
4. Орфографион æмæ пунктуацион рæдыдтытыл бакусынæн 

алы мадзæлттæ равзарын.
Рæдыдтытыл бакусынæн пълан арæзт цæуы иумæйагæй. Æм-

хуызон рæдыдтытæ рахицæнгæнгæйæ, сбæрæг кæнын хъæуы се 
сраст кæныны мадзæлттæ; сæ ахадгæдæртæ сын равзарын, стæй са-
разын алы рæдыдыл дæр хицæнæй бакусыны пълан. 

Ацы урочы структурæ у ахæм: ахуыргæнæг скъоладзаутимæ 
æвзары æппæт рæдыдтытæ. Стæй сын бæлвырд анализ скæнынц 
иумæ. 

Равзарæм урочы структурæ ахæм темæйыл: «Грамматикон æв-
зæрст кæныны фæлтæрддзинад».

1. Æвзаджы анализы сæйраг хуызтæ (æрфарст æмæ дзуæппытæ). 
2. Грамматикон æвзæрсты мадзæлттæ бамбарын (дзыхæй æв-

зæрст, фысгæйæ æвзæрст; дзырд йæ хæйттæм гæсгæ æвзæрст; хъуы-
дыйад уæнгтæм гæсгæ æвзæрст; таблицæмæ гæсгæ æвзæрст; схемæтæ 
аразын).

3. Æвзæрсты бынат грамматикæ ахуыргæнгæйæ:
а) грамматикон æвзæрст ног æрмæг амонгæйæ; 
æ) æрмæг фидаргæнгæйæ грамматикон æвзæрст;
б) æрмæг фæлхатгæнгæйæ грамматикон æвзæрсты бынат.
4. Хæдзармæ куыст:
а) лæвæрд хъуыдыйæдтæн æххæст грамматикон æвзæрст ракæ-
нын;
æ) ахуыргæнæн чиныджы грамматикон æвзæрстмæ цы æрмæг 
хауы, уый бакæсын æмæ сахуыр кæнын.
Уроктæ фæвæййынц фысгæ куыстæй, уый баст вæййы морфоло-

гон æмæ синтаксисон æвзæрстимæ, ахуыргæнæг скъоладзаутæн цы 
æрмæг ратты, уымæн схемæтæй пайдагæнгæйæ.
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Тынг ахадгæ у практикон ахуырты ахæм хуыз, куыд «уроктæй  
хъазт».

Ахæм ахуырты нысан æрмæст урочы пъланмæ гæсгæ цы 
мадзæлттæ æвзæрст æрцыд, уыдон равдисын нæу, фæлæ ма фадат 
дæтты скъоладзаутæн сæхицæн ахуырдзауты ролы уæвынæн æмæ 
афтæмæй æрмæг хуыздæр бамбарынæн.

Раздæр ахуыргæнæг йæхæдæг кæны урок, стæй ахуырдзаутæ 
сæхæдæг – иу сæ вæййы ахуыргæнæг, иннæтæ – скъоладзаутæ. 

Къласы цы урок арæзт æрцæуы, уымæн уый фæстæ анализ 
скæнын, сбæрæг кæнын йæ хъæндзинæдтæ, йæ хорз бынæттæ. 

Цæмæй урок ахадгæ рауайа, уый тыххæй рагацау æвзæрст 
цæуынц ахуыргæнæн чиныджы æрмæгæн  анализ скæнынимæ баст 
фæрстытæ.

Ахуыргæнæг йæ хъус хъуамæ æрдара ахæм фæзындтæм: 
1. Æрмæг ахуыргæнæн чиныджы куыд лæвæрд цæуы? Йæ ас цас 

у, йæ хæрзхъæддзинад куыд у?
2. Чингуыты фæлтæрæнты æрмæг программæйы домæнтæн 

дзуапп дæтты?
3. Теоретикон æрмæг скъоладзауты кармæ гæсгæ лæвæрд у? 

Æнцонæй йæ бамбарынц æви нæ? Цæуылнæ?
4. Фæлтæрæнты хæслæвæрдтæ грамматикон æрмæг бамбары-

нæй уæлдай исты ахъаз сты скъоладзауты хъуыдыкæнынад рæзы-
нæн, сæ ныхасы хъæд аивдæр кæнынæн?

5. Методикон амындтытæ æрмæг бацамонынæн куыд ахъаз сты? 
Æрдзурын, цы мадзæлтты фæрцы амынд цæуы æрмæг, уыдоны аха-
дындзинадыл. 

6. Кæд ранымад фæзындтæ ахуыргæнæн чиныджы не сты, уæд 
ахуыргæнæг йæхæдæг цæттæ кæны уæлæмхасæн æрмæг. 

Урокты хъуамæ арæзт цæуой алыхуызон сфæлдыстадон куысты 
хуызтæ;

Цæмæй урок ахадгæ рауайа, уый тыххæй рагацау æвзæрст 
цæуынц ахуырадон, хъомыладон æмæ скъоладзауты иумæйаг рæзтыл 
куыстимæ баст фæрстытæ.

3. Интеграцион уроктæ
Скъоладзауты алывæрсыг рæзтæн стыр ахъаз сты интеграцион 
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уроктæ. Интеграцийы бындуры ис алыхуызон ахуырадон предметты 
иумæйаг мидис. 

Интеграцион урокты нысантæм хауынц: 
а) скъоладзауты иумæйаг хæстæ фæкъаддæр кæнын;
æ) иусахатон предметтæ аиуварс кæнын;
б) предметты æхсæн æнгом бастдзинæдтæ аразын.
Интеграцийы хицæндзинæдтæ сты:  
Интеграци æххуыс у дунейы æнæхъæндзинад, йæ алы фæзындты 

æхсæн ахастдзинæдтæ бамбарынæн.
Интеграци æххуыс у алы ахуырадон предметты тыхтæ баиу 

кæнынæн, цæмæй уроктæ уой цымыдисагдæр, иу дзы иннæмæн 
æххуыс уа бæлвырд зонындзинæдтæ раттынæн.

(Зæгъæм, грамматикон æрмæг амынд цæуы алыхуызон истори-
он фактты, музыкалон, литературон текстты бындурыл).

Интеграцийы фæрцы бастдзинæдтæ фæзыны алыварс дунейы 
æмæ скъоладзауы бæлвырд практикон архайдимæ; уый йын фадат 
ратты йæ алыварс дуне хуыздæр базонынæн, царды æцæгдзинад 
бамбарынæн.

Цалынмæ скъоламæ нæ бацæуы, уæдмæ сывæллонæн йæ алы-
варсы дуне æмæ дзы цытæ цæуы, уый йæ цæстытыл уайы, куыд иу 
æнæхъæн иуæг.

Скъолайы уыцы иудзинад фæдихтæ вæййы, æмæ йæ алы уро-
чы дæр ахуыргæнæг зонгæ кæны алыхуызон фæзындтимæ, ома алы 
ахуырадон предметтимæ.

Скъоладзаутæ цы зонындзинæдтæ райсынц, уыдон хъуамæ 
уой кæрæдзиуыл баст. Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, уымæ гæсгæ 
æвзаджы æрмæг хъуамæ амынд цæуа ныхасы темæты бындурыл. 
Ныхасы темæтæн та æвзарын грамматикон æрмæг цæй бындурыл 
бацамонæн ис, ахæм уацмыстæ, кæцытæ баст сты литературæ, ис-
тори, музыкæ, географи æмæ æндæр зонæдтимæ.   

4. Коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны ма-
дзæлттæ ирон æвзаджы урокты.

Сывæллоны дзурыныл ахуыр кæнын райдайынц йæ райгуыр-
дæй фæстæмæ. Фыццæгты уал фæзæгъы йæ хъуыдытæ, йе 
’нкъарæнтæ, йæ фæндонтæ иугай  ныхæстæй, кæцытæ грамматикон 
æгъдауæй тынг æххæст нæ вæййынц, арæх сæ хъуыды дæр вæййы 
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фæбæлвырддæргæнинаг. Рæстæг куыд фæцæуы, афтæ сывæллон дæр 
интуитивон æгъдауæй æмбарын байдайы  æвзаджы фæзилæнтæ. Йæ 
ныхасы фæзынынц  алыхуызон ныхасы хæйттæ хъæугæ хауæны, 
афоны, нымæцы загъдæй, йæ хъуыдыйады æххæст хъуыды æвдыст 
æрцæуы.

Раиртæст цы у, растдзурынады æгъдæуттæ цы сты, уый зонгæ 
дæр нæма фæкæны, стæй йæ хъæугæ дæр нæ фæкæнынц. Уый уал 
йæхирдыгонау æнæрæдыдæй тасындзæг дæр æмæ ифтындзæг дæр 
фæкæны, бæтты дзырдтæ кæрæдзиуыл, аразы дзырдбæстытæ. 
Скъоламæ бацæуыны агъоммæ, сывæллон фæарæхсы æвзаджы алы 
фæзилæнтæй пайда кæнынмæ, цæмæн афтæ у, цæмæн хъæуынц, уый 
нæ фембары, афтæмæй. Иуныхасæй сывæллон базонгæ вæййы йæ 
мадæлон æвзагимæ ныхасы мидæг, дзургæйæ.

Скъоламæ бацæуыны размæ сывæллæттæ фæдзурынц алы 
диалекттыл, ныхасыздæхтытыл. Уыдонæн уæд сæйрагдæр вæййы 
сæ хъуыдытæ искæмæн зæгъын, цæмæй сæ уыдон бамбарой, уый 
тыххæй. Уый нæ архайы, йæ ныхасы хъæд аив æмæ рæсугъд уа, ууыл, 
нæ тырны уымæ. 

Уæдæ скъолайы ахуыргæнæджы хæс у скъоладзауты дзурынмæ 
цæттæ кæнын, уавæртæ сын аразын аив ныхасæн. Уыдон та аразгæ 
сты алыхуызон цымыдисаг куысты хуызты фæрцы. Скъоладзау, 
стæй æмткæй райсгæйæ алы адæймаг дæр, хорз радзурдзæн кæнæ 
æрфысдзæн, æрмæстдæр хорз цы зона, уый. Сывæллæтты ныхасы 
рæзтыл куысты сæйрагдæр фæзилæнтæй иу у мидисджын æрмæг. 
Сывæллоны раст ныхас у тынг ахсджиаг мадзал ахуырады дæр 
æмæ зонындзинæдтæ рапарахат кæнынæн дæр. Дызæрдыггаг нæу, 
сывæллон йæ сабыр мынæг ныхасы аххосæй арæх фæсте баззайы 
бирæ предметтæй.

Сывæллоны ныхасы хъæдмæ фаг хъусдард куы нæ фæцæуы, 
йæхи бар куы баззайы йæ хъуыдытимæ, уæд йæ ныхасыл хъуыды нæ 
кæны, куыд æй фæнды, афтæ дзуры æмæ уый раст нæу. Фæстæдæр 
йæхицæн зындæр уыдзæн, уымæн æмæ æвзаджы ахсджиаг фарста-
тæн ахæм æгъдауæй бамбарынгæнæн нæй. Алы урок дæр хъуамæ уа 
ныхасы урок. Æвзаджы темæтæ хъуамæ амынд цæуой бæлвырд ны-
хасы темæты бындурыл.

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны фыццаг 
домæн у литературон нормæтæ хынцын, арæхсын литературон æвзаг 
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æнæлитературонæй, ныхасы здæхтытæй, диалекттæй хицæн кæнын, 
иртасын. Скъола ахуыр кæны наукон литературон æвзагыл.

Дыккаг домæн – ныхасы рæзты системондзинад. Ахуыргæни-
нæгтæ базонгæ вæййынц кæсын æмæ фыссынадимæ. Кæсын дæр 
æмæ фыссын дæр сты ныхасы фæлтæрæнтæ æмæ зонындзинæдтæ. 
Æвзаджы системæйыл æнцойгæнгæйæ, райсынц фонетикон, лек-
сикон, грамматикон æмæ орфографион зонындзинæдтæ, дзырда-
рæхстдзинад, иннæты ныхас æнцонæй æмбарынад. 

Фыст ныхас кæддæриддæр дзургæ ныхасæй карздæр вæййы. 
Йæ мидæг бæрæгдæрæй зынынц рæдыдтытæ æмæ алыхуызон цух-
дзинæдтæ.

Æртыккаг домæн – скъоладзаутæн сæ дзырдуатон сконд фæ-
хъæздыгдæр кæнын, у æцæгдзинадимæ йæ æнгом чи бæтдзæн, 
йæ хъуыдытæ рæсугъд, æнæаипп, хъæздыг æвзагæй цæй фæрцы 
дзурдзæн, ахæм хотых. Ацы домæнтæ сæххæст кæныны куыст 
хъуамæ цæуа бæлвырд методикæмæ гæсгæ. Ныхасы рæзты бæрæг да-
рынц ахæм фæзындтæ:

1) дзырдыл куыст;
2) дзырдбастыл æмæ хъуыдыйадыл куыст;
3) баст ныхасыл куыст.
Ацы æртæ фæзынды сты æнгом баст – дзырдыл куыст æрмæг 

дæтты хъуыдыйад æмæ баст ныхасыл кусынæн; радзырд кæнæ æр-
фыст ныфыссыны размæ та куыст æрцæуы дзырдбаст æмæ хъуыды-
йадыл.

Ныхасы рæзтыл куысты ахуыргæнæджы дæр æмæ скъоладзау-
ты дæр хъæуы лæмбынæг æмæ бæстон архайын иумæ. Раст ныхасыл 
нымайæн ис мидисджын ныхас, хорз радзурын æмæ æрфыссын нæ 
бон суыдзæн æрмæстдæр хорз кæй зонæм, уый, ома ныхасы хъуамæ 
уа логикон хъуыды, уый хъуамæ уа бæлвырд фæткыл æвæрд. 

Скъоладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæ-
ныны иумæйаг хæстæ сты:

1. Скъоладзауты сифтонг кæнын хистæрты ныхас æнкъарынмæ, 
чиныг кæсынмæ, радиомæ хъусынмæ æмæ а. д.

2. Сифтонг кæнын ныхас равзарынмæ.
3. Скъоладзаутæм цымыдисдзинад сæвзæрынмæ уавæртæ сара-

зын.
4. Ныхасы рæзтыл куысты æххæст кæнын дзырдуатон, морфо-
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логон, синтаксисон æмæ баст ныхасы нормæтæ, æндæр предметти-
мæ æмæ сæ ахуырадон æрмæгимæ æнгом бæттын.

5. Скъоладзауты фæцалх кæнын, сæ ныхасы культурæ бæр-
зонддæр кæй фæрцы кæндзæн, ахæм ныхасыл.

Кæстæр кары сывæллæттимæ кусгæйæ ахсджиагдæр у 
ахуырмæ сæ сразæнгард кæныныл бакусын. Уый тыххæй, абетæ 
ахуыргæнгæйæ, бакусын хъæуы дзургæ ныхасыл; сывæллоны 
зонындзинæдтæ уæрæхдæр кæныныл; æвзаджы мырон арæзтмæ 
хæстæгдæр бацæуынæн; цæст æмæ къух фысгæйæ фæлтæрыныл; 
куыд фæстæмæ кæсын æмæ фыссынмæ рахизынмæ цæттæ кæныныл.

Сывæллæттæ, зæрдæмæдзæугæ аргъæуттæ æмæ цыбыр уац-
мыстæм хъусгæйæ, фæцалх вæййынц хъуыды кæныныл, хабæрттæ 
æмæ цаутæ кæрæдзиуыл барын æмæ ныхмæ æвæрыныл, ахуыр-
гæнæгмæ хъусыныл, ныхасы хъæд бæлвырддæр æмбарыныл. 

Цæмæй ныхасгæнгæйæ сывæллæттæ сæ хъуыдытæ кæрæдзиуыл 
бæттын зоной, аив дзурынмæ арæхсой, уый тыххæй сæ, аргъæуттæ 
кæнæ цыбыр радзырдтæм байхъусыны фæстæ, хъæуы уыдон хи 
ныхæстæй радзурын кæнын, ахуыргæнæджы æххуысæй чысыл 
æмдзæвгæтæ радзурыныл ахуыр кæнын; уымæй уæлдай ма сæ ахуыр 
кæнын хъæуы нывмæ гæсгæ цыбыр радзырдтæ аразыныл дæр. 

Ахуыргæнæджы домæнтæ цас бæлвырддæр æмæ цæттæдæр уой, 
уый бæрц сыл сывæллæттæ тагъддæр æмæ хуыздæр фæцалх уыдзыс-
ты. Ныхасы рæзтыл кусыны рæстæг цы радзырдтæ, аргъæуттæ æмæ 
æмдзæвгæты скъуыддзæгтæй пайдагонд æрцæуы, уыдон арæхдæр 
вæййынц ахæм темæтыл: сывæллæтты хъæзтытæ, бинонтæ, скъола, 
кълас æмæ ахуыры дзауматæ, къахыдарæс, уæлæдарæс, хæдзарон фос, 
сырдтæ, дыргътæ, хъæд, быдыр, афæдзы афонтæ, æрдзы фæзындтæ, 
бæрæгбæттæ, зæрдылдарæн бонтæ. Ацы темæтыл кусгæйæ, алкæуыл 
дæр дзы бæстон æрдзургæйæ, бæрæггонд æрцæудзысты бирæ æндæр 
уæлæмхасæн ахуырадон æмæ цымыдисаг фæрстытæ.

 Зæгъæм, темæ «Хъæддаг æмæ хæдзарон фос»-ыл дзургæйæ, 
рабæрæг уыдзæн, кæй ис æнæфсис бирæгъ, тæппуд тæрхъус, хин 
рувас, хивæнд хæрæг, æмбыдхор арс, кусаг гал æмæ æнд. Темæ 
«Хъæддаг æмæ хæдзарон мæргътæ» ахуыр кæнгæйæ та базонæн ис 
зымæгиуатгæнæг, донуарзаг, зараг цъиуты тыххæй. Уымæй дарддæр 
аргъæуттæ, баснятæ, æмæ радзырдты арæх сæргом вæййынц хъомы-
ладон   ахадындзинад кæмæн ис, ахæм фæзындтæ дæр.
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Зæгъæм «Æмбал æмæ хæлардзинад». «Хæлардзинад æдыхы 
нысан нæу». «Хистæры кады аккаг чи нæ хоны, уый йæхæдæг у 
æнæгъдау». «Иумæйаг мулк хи фæллойау хъахъхъæнын» æмæ æнд. 
Ацы темæты фæдыл цы ныхас цæудзæн, уый хъуамæ сывæллæттæн 
æргом кæна, хи куыд дарын хъæуы æхсæнады, æмгæртты астæу, хорз 
æмæ бæллиццаг цы у, уый къухы куыд хъуамæ бафта, уыдæттæ.

Урокты цы дидактикон мадзæлттæй пайдагонд цæуы, уыдон 
сывæллæтты логикон хъуыдыкæнынад уæрæхдæр кæнынц, аив дзу-
рыныл сæ фæлтæрынц, аив ныхас æнкъарыныл сæ ахуыр кæнынц.

Аргъæуттæ æмæ æмбисæндтæй бирæтæ дзурæг сты ивгъуыд 
рæстæджы тыхст æмæ уæззау цардыл. Уыцы æрмæгыл беседæтæ ара-
зын хъæуы æнцонæмбарæн ныхас кæнгæйæ.

Басняты фæсномыг ныхас, цас гæнæн ис, уыйас хъуамæ æргом-
гонд æрцæуа.

Уацмысы сæйрагдæр хъуыды йæ хъомыладон ахадындзинад 
скъоладзаутæ хъуамæ бæстон бамбарой. Цæмæй, ныхасы рæзтыл 
кусгæйæ, сывæллæттæ ма сфæлмæцой, уый тыххæй сын æрмæг амо-
нын хъæуы алыхуызон хъæзтыты бындурыл.

Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ бирæ уарзынц сæхæдæг 
хъæзтытæ мысын. Уыцы хъуыддагæй спайда кæнгæйæ сын сæ 
хъæзтытæ саразын хъæуы бæлвырд грамматикон æрмæг бамбарынмæ. 
Уæдæ ахуыргæнæг хъæзтытæй цас фылдæр спайда кæна ахуыр 
фæрогдæры тыххæй, цас сæ аивдæр бабæтта ахуырадон æрмæгимæ, 
уый бæрц сывæллæтты хъуыдыкæнынад æнцондæрæй здæхдзæн иу 
уавæрæй иннæмæ. Ахæм хъæзтытæ ма сывæллæтты ахуыр кæнынц 
цыргъзонддзинадыл, аив дзурыныл, æмæ бирæ æндæр ахæмтыл. 

Ныхасы рæзтыл кусгæйæ стыр ахадындзинад ис экскурсийæн. 
Уый сывæллæтты хæстæгдæр базонгæ кæны бирæ фæзындтимæ: 
предметтæ, сæ миниуджытæ сын сæхи цæстæй фенынц, сæ ахадын-
дзинад сын бамбарынц. Æрдзы фæзындтæ, æхсæнадон ахастдзинæд-
тæ кæрæдзиуыл куыд баст сты, ууыл сæ хъуыдыйы бафтауы.

Тематикон æгъдауæй экскурситæ ахуырадон æрмæгимæ хорз 
баст куы цæуой, уæд ахуыргæнæг канд хорз уроктæ нæ дæтдзæн, 
фæлæ ма мадæлон æвзаг ахуыр кæнынмæ дæр сывæллæтты тынг 
разæнгард кæндзæн.

Экскурситæ ахуырадон æрмæгæн æххуыс цæмæй уой, уый тых-
хæй сын сæ бынæтты бæрц фылдæр кæнын хъæуы. Ома сывæллæтты 
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кæнын хъæуы алы бынæттæм, алы рæттæм: хъæдмæ, быдырмæ, 
донмæ, хъæуы кæнæ горæты исты объектмæ, скъолайы цæхæрадонмæ, 
кæртмæ. 

Райдайæн кълæсты экскурситæ хонæм исты сырд кæнæ цæрæгой 
æмæ æндæр ахæмты фæдыл киноныв, диафильм, кæнæ диапозитив 
феныны мадзал саразын дæр. Зæгъæм, бирæгъ, арс æмæ æндæр сырд-
ты цард диафильмы æххуысæй уæрæхæй равдисын, сывæллæтты 
ахонын хицæн кабинетмæ, киномæ, кæнæ та къласы равдисын – уый 
уыдзæн цæрæгойтæ, сырдтæ, мæргъты цæрæнбынæттæм экскурси. 
Ахæм куыст æцæг экскурсийы хуызæн сæххæст кæндзæн йæ ахуы-
радон-хъомыладон хæстæ. Сывæллæттæ цы феной, цы бамбарой 
æмæ  афтæмæй цы зонындзинæдтæ райсой, уыдон æххуыс уыдзыс-
ты кæсынæн, æрмæджы фæдыл беседæ бæстондæр бамбарынæн. 

Куыст ахæм фæткыл арæзт куы цæуа, уæд æппæт зонындзинæд-
тæ дæр тематикон æгъдауæй баст æрцæудзысты, рæстæг æнæхъуа-
джы сæфт нæ цæудзæн. 

Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, бакæнæн ис ахæм куысты хуыз. Æр-
мæг амондзыстæм программæйы домæнтæм гæсгæ. Развæлгъау 
арæзт цæуы экскурси ахæм темæйы фæдыл «Нæ халсарты цæхæ-
радонмæ ма бакæсæм». Экскурсийы уæвгæйæ, сывæллæттæ бæл-
вырддæр базондзысты халсарты нæмттæ æмæ миниуджытæ. Хуыздæр 
сæ базоныны тыххæй ахуыргæнæджы æххуысæй хъуыды кæнынц 
уыци-уыцитæ:

«Мæ дарæс мын чи фæласы, уый йæ цæссыг калы». (Хъæдындз).
«Хъал у хъулæттæ хæдонæй, дзаг – æппытæ æмæ сырх донæй, 

мах æй адджынæн фæхæрæм» (Харбыз).
Афтæ халсартимæ базонгæ уæвгæйæ, уыци-уыцитæ сыл 

фехъусгæйæ, иннæ урочы алкæйы тæххæй дæр цыбыр радзырдтæ 
аразынц, дзурынц æй, стæй йæ фыссынц. Кæстæр кары сывæллæтты 
алыварс царды сæйрагдæр цаутæм хъус æрдарыны æрмæг æмæ экс-
курсийы темæтæм хауынц ахæмтæ:

1. «Акæсæм-ма нæ цæхæрадоны фæззыгон уавæртæм». 
2. «Фенæм-ма нæ зонгæ сырдтæй зымæг чи куыд æрвиты».
3. «Нæ базырджын хæлæрттæ зымæгмæ куыд цæттæ сты» æмæ 

æнд.
Куыд федтам, афтæмæй ныхасы рæзтыл куыстæн ис тынг стыр 

ахадындзинад, кусын ыл хъæуы тынг бæстонæй.
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Коммуникативон компетенцийы ахадгæдзинад аразгæ у æрмæст 
æвзагзонынады фæзындтимæ бастдзинадæй нæ, фæлæ æвзаджы æр-
мæг куыд баст цæуы, уымæй. 

Ацы куысты стыр ахадындзинад ис баст ныхасæн. Текстыл кус-
гæйæ, æнцондæрæй сбæрæг кæнæн ис скъоладзауты коммуникативон 
арæхстдзинæдтæ.

Ахуыры процессы системондзинад куы уа, уæд, æрмæг амон-
гæйæ, пайда кæнæн ис æнцондæрæй зындæрмæ, хуымæтæгæй вазыг-
джынмæ хизыны принциптæй.

Уыимæ хынцын хъæуы æрмæг фæд-фæдыл бæлвырд фæткыл 
раттын кæй хъæуы, уый, стæй йæ бацамонынæн хъæугæ, ахадгæ 
методикон мадзæлттæ равзарын. Ам ахуыргæнæг пайда кæны 
абарстытæй, ныхмæвæрддзинæдтæй.

Ног æрмæг амонгæйæ, æнæмæнг сфæлхат кæнын хъæуы рацыд 
æрмæг. Уый феххуыс уыдзæн, цы базыдтой, уый зæрдыл æрлæууын 
кæнынæн, стæй уыцы зонындзинæдты бындурыл ног темæ амонын.

Теори æмæ практикæйы бастдзинады принцип нымад цæуы 
ахуыры сæйрагдæр принципыл, уымæн æмæ ахъаз у зонындзинæдтæй 
практикон æгъдауæй пайда кæнынæн; коммуникативон арæхстдзи-
нæдтæ æмæ зонындзинæдтæ рæзын кæнынæн; коммуникативон ком-
петенци рæзын æмæ фидар кæнынæн.   

Ахуыргæнæг урочы æппынæдзух дæр хъуамæ архайа ууыл, 
цæмæй скъоладзаутæ фылдæр дзурой, æргом кæной сæ хъуыдытæ. 

Æвзаджы æрмæг раргом кæныны тыххæй, скъоладзауты размæ 
проблемон фæрстытæ æвæрд куы цæуа, уæд сæ уыдон домдзысты сæ 
хъуыдытæ бæстон райхалын, бæлвырд дзуæппытæ ссарын.

Урочы ахуыргæнæг цы уавæртæ скæна, уымæй аразгæ у скъо-
ладзауты разæнгарддзинад дзурынмæ, ныхас кæнынмæ, суанг ма 
быцæу ныхас расайынмæ дæр. 

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæнгæйæ, æнæмæнг 
æнцой кæнын хъæуы ногдзинæдтыл. Æвзаджы темæтæ цы ныхасы 
темæты бындурыл амынд цæуынц, уыдон хъуамæ баст уой нырыккон 
цардимæ; ахуыры уавæртæ дзуапп дæттой ног технологитæй пайда 
кæнынæн; пайдагонд цæуа нырыккон методикон фæрæзтæй.

Фæлтæрддзинад куыд амоны, афтæмæй, æрмæст грамматикон 
формæтæ æмæ сæ пайда кæныны уагæвæрдтæ фаг не сты æвзаг æх-
хæстæй базонынæн, хъæуы ныхас кæныны практикæ. 
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Коммуникативон принцип арæзт у скъоладзаутæ урокты цы 
зонындзинæдтæ райсынц, уыдонæй уæгъдибарæй пайда кæнынмæ; 
хъуыды бæлвырд зæгъынæн дзырдуатон скондæй хъæугæ ныхасы 
иуæг равзарынмæ.

5. Нырыккон компьютерон информацион технологитæ ирон 
æвзаг ахуыргæнгæйæ.

Сæрмагонд техникон фæрæзтæ (электронон нымайæн маши-
нæтæ, аудио, кино, видео) хуыйнынц ахуырадон информацион тех-
нологитæ. 

Термин «ног ахуырадон информацион технологи» фæзындис, 
компьютертæй уæрæх пайда кæнын куы райдыдтам, уæд.

Ахуырады технологион бындуры æвæрд ис бæлвырд цавæрдæр 
информаци, хъусынгæнинаг, зонинаг.  

Фехъусынгæнæн сæ ис компьютеры руаджы.
Цæмæй ахуырадон процессы компьютерон технологитæй пай-

дагонд цæуа, уый тыххæй фыццаджыдæр бацæттæ кæнын хъæуы 
ахуыргæнæджы.

Ахуыргæнæг, урокмæ цæттæгæнгæйæ, сбæрæг кæны компью-
терæй кæд æмæ куыд пайда кæндзæнис, уый. 

Компьютерон технологийы мидисмæ хауынц:
– инфороматикæ æмæ нымайæн техникæйы сæйраг æмбары-
нæдты хуымæтæг зонинæгтæ;
– компьютеры хуымæтæг гæнæнтæ; 
– нырыккон компьютерты сæйраг командæтæ зонын. 
Райдайæн кълæсты скъоладзауты хуымæтæг хуызы базонгæ 

кæнын æппæтдунеон компьютерон хыз –  Интернетимæ.
Ахуыргæнæг компьютерæй æмæ ног технологитæй куыд пай-

да кæна, уымæй аразгæ сты скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ 
арæхстдзинæдтæ дæр. 

Зонындзинæдтæ сты арæхстдзинæдты иу хай, исты архæйдтытæ 
æххæст кæныны мадзæлттæ æмæ фæрæзты æмбырдгонд; бæлвырд 
уавæртæ сæвзæрын кæнгæйæ, урочы нысантæ æмæ хæстæ æххæст-
гæнгæйæ, æрмæг хорз бамбарын. 

Компьютерон технологитæй пайдагæнæн ис урочы алы этапты: 
ног æрмæг амонгæйæ, ног зонындзинæдтæ фидар кæныны рæстæг; 
рацыд æрмæг зæрдыл лæууын кæнгæйæ.
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Компьютеримæ куысты нысантæ сты: 
а) бæлвырд зонинæгтæ исын; коммуникативон арæхстдзи-
нæдтæ рæзын кæнын; 
æ) информацион æхсæнады уæнгтæ бацæттæ кæнын; 
б) скъоладзауæн раттын, йæ бон бахъуыды кæнын цас у, уый 
бæрц ахуырадон æрмæг; 
в) скъоладзаутæм рæзын кæнын иртасæн куысты арæхстдзи-
нæдтæ; 
г) арæхсын хъæугæ хатдзæгтæ кæнынмæ. 
Компьютеримæ кусгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ хынца скъола-

дзауты хицæндзинæдтæ: сæ кар, сæ зонындзинæдтæ æвзагæй, сæ 
цæттæдзинад техникон фæрæзтимæ кусынмæ. 

Ахуыргæнæг хъуамæ лæмбынæг йæ хъус дара скъоладзауты 
архайдмæ æмæ сын дзура сæ фиппайнæгтæ, кæм сæ сраст кæна, кæм 
та сæ раппæла. 

Компьютеримæ куыст цæуы куыд иугæйттæй, афтæ къорд-
гæйттæй дæр. 

Райдайæн кълæсты ахуырдзаутæн хуымæтæг хуызы дæттæн ис 
тексттимæ куыстытæ, компьютерæй пайдагæнгæйæ. 

Компьютеримæ кусгæйæ, цалдæр фарстæй сæ хæслæвæрдæн 
хъæугæ дзуапп куы рахицæн кæной, уæд уый æвзæрын кæны скъо-
ладзаутæм цымыдисдзинад, разæнгард сæ кæны сæ мадæлон æвзаг 
ахуыр кæнынмæ.

Компьютерон программон фæрæзтæй пайда кæнынад аразгæ у 
ахуырады нысантæ æмæ уавæртæй: куы бамбарын фæхъæуы скъо-
ладзауы арфдæр домæнтæ, куы зонындзинæдтæ сбæрæг кæнын. 
Компьютеримæ куыст ахуыргæнæг аразы сывæллæттæн пайда куыд 
у, афтæ. 

6. Интерактивон педагогон технологитæ 
Интерактивон технологитæй пайда кæнын ахъаз у скъоладзау-

ты алывæрсыг рæзтæн, предмет ахуыр кæнынмæ цымыдисдзинад 
рæзын кæнынмæ, скъоладзауты логикон æмæ сфæлдыстадон хъуы-
дыкæнынад рæзын кæнынмæ.  

Интерактивон фæйнæг у æнæмæнг хъæугæ дзаума æппæт къласы 
скъоладзаутимæ кусынæн. Уый ахуыргæнæгæн æххуыс у, ног темæ 
амонгæйæ алы схемæтæ æмæ цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнынæн. 
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Ацы фæйнæджы фæрцы куыст фæтагъддæр вæййы, уымæн æмæ ин-
формаци æнцонæй аивæн вæййы, иу æрмæг æндæрæй баивæн, кæ-
нæ сын сæ бынæттæ баивæн вæййы æмæ аф.д.

Интерактивон фæйнæгыл цы æрмæг лæвæрд вæййы, уыимæ 
æнцондæр у кусæн: бафтауын кæнæ дзы аппарын кæцыдæр бынæттæ, 
нывтæ дзы бавæрын, рахицæн кæнын сæйраг хъуыдытæ.

Рагацау бацæттæгонд тексттæ, таблицæтæ, алыхуызон предме-
тон æмæ мидисджын нывтæ, музыкæ, тематикон компакт-дисктæ, 
кинонывтæ æххуыс сты урочы темп фæтагъддæр кæнынæн: рæстæг 
хардз кæнын нæ хъæуы фыссæн фæйнæгыл текст ныффыссынæн; 
æппæт фæзындтæ дæр æмбарын кæнæн ис экраныл, инструмент 
Перойæ пайдагæнгæйæ; стæй æппæт æрмæг бахъахъхъæнæн ис, 
иннæ урокты та дзы спайда кæныны тыххæй. 

Кæддæриддæр райгом кæнæн ис раззаг ахуырты файлтæ рацыд 
æрмæг зæрдыл æрлæуын кæнынæн, спайда кæнæн сæ ис скъоладзау-
ты зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны тыххæй дæр.

Райдайæн кълæсты интерактивон фæйнæгыл кусы ахуыргæнæг 
йæхæдæг, фæлæ дзы спайдагæнæн ис 3–4-æм кълæсты скъоладзаутæн 
хибарæй хæслæвæрдтæ ратгæйæ дæр.

Кусæн ис дыгæйттæй. Иу скъоладзау цухгонд бынæттæ æххæст 
кæны хъæугæ дамгъæтæй (ахуыргæнæг рагацау бацæттæ кодта 
æрмæг), орфограммæтæ бæрæг кæны хуызджын фломастерæй, иннæ 
скъоладзау бæрæг кæны æмæ раст кæны рæдыдтытæ (кæд дзы ис, 
уæд) æндæр хуызджын фломастерæй, аргъ кæны йе ’мкъласоны 
куыстæн. Ацы æрмæгæй спайда кæнæн ис цалдæр хатты, интеракти-
вон фæйнæгæй скъоладзауты бавæрд дамгъæтæ айсгæйæ.     

Ахæм куысты хуыз пайда у орфографион арæхстдзинæдтæ ныф-
фидар кæнынæн. 

Скъоладзауты зæрдæмæ цæуы интерактивон фæйнæгыл ку-
сын, алы хæслæвæрдтæ æххæст кæнын, уымæн æмæ дзы фæзыны 
сæ куыстæн аргъгæнæн дзырдтæ: «Раст», «Тынг хорз». Уый сæ 
разæнгард кæны æрмæг раст æххæст кæнынмæ.  

7. Хъазты технологитæ
Урокты ахуыры процесс кæстæр кары сывæллæтты тагъд 

фæллайын кæны. Уымæ гæсгæ сын æппæт ахуыртæ дæр аразын 
хъæуы, цас гæнæн ис, уый бæрц хъæзтыты бындурыл. Ацы кары 



260

сывæллæттæ, куыд зонæм, афтæмæй, бирæ уарзынц сæхæдæг 
хъæзтытæ мысын. Уыцы хъуыддагæй хъæуы спайда кæнын. Ахуыр-
гæнæг хъæзтытæй цас фылдæр пайда кæна ахуыр фæрогдæры тых-
хæй, цас сæ аивдæр бабæтта ахуырадон æрмæгимæ, уый бæрц сы-
вæллæтты хъуыдыкæнынад æнцондæрæй здæхдзæн иу уавæрæй 
иннæмæ.

Ахæм хъæзтытæ ма сывæллæтты уымæй уæлдай ахуыр кæнынц 
цыргъзонддзинадыл, дзырдарæхстыл, тагъд мадзал ахъуыды кæны-
ныл æмæ бирæ ахæм æндæртыл. 

Программæйы ис фаг æрмæг тематикон хъæзтытæн æмæ уы-
дон раст аразынæн (радзырдтæ, аргъæуттæ) афæдзы афонтæ æмæ 
бæлвырд темæтæ ахуыргæнгæйæ, («Фæззыгон куыстытæ цæхæра-
доны, дыргъдоны», «Мæргъты атахт», «Сырдты зымæгон уавæр»).

Ис саразæн бирæ æрымысгæ хъæзтытæ, уыдоны руаджы рацыд 
æрмæг зæрдыл хуыздæр æрлæудзæн, арфдæр æй бамбардзысты.  

Уымæй уæлдай ма сывæллæттæн уыдзæн фадат, цæттæ æрмæгыл 
æнцойгæнгæйæ, радзырдтæ саразыныл фæлтæрынæн. 

Уæлдæр цы темæты кой ис, уыдонмæ гæсгæ, ис уæвæн ахæм 
уроктæ-хъæзтытæн: 

1. «Бафснайæм ма нæ фæззыгон цæхæрадон», 
2. «Тугдзых хъæддаг мæргътыл ацуан кæнæм», 
3. «Чи цыргъзонддæр у?». 
Зæгъæм, къласы сывæллæттимæ арæзт цæуы хъазт «Чи цыргъ-

зонддæр у?». Сывæллæттæн æмбæрстгонд цæуы: кæройнаг скъола-
дзау зæгъы дзырд, йæ фарсмæ бадæг та дыккаг дзырд, æртыккаг 
скъоладзау –  æртыккаг дзырд æмæ афтæ дарддæр.

Дыккаг дзырд хъуамæ райдайа фыццаг дзырд цы мырæй фæуа, 
ахæмæй. Скъоладзаутæ хъуамæ дзуапп дæттой æвиппайды. Чи къуы-
лымпы кæна, уыдон хъазты ивар кæнынц. Æппæт хъазты рæстæг 
æнæкъуылымпы дзуæппытæ чи дæтта, уый нымад цæуы уæлахиз 
уæвæгыл. 

Хуызæг: адæймаг, горæт, тебæ, æхсæв, вагон, ном, мыр, рувас, 
сасир, риу, уæрыкк, кæсаг, газет, теуа, асин, нас, саг, гæлæбу, уæрдон, 
нæмыг, голлаг, гæбаз, змис, сыкъа, алтъами, иту …

Аргъæуттæ, радзырдтæ, экскурситæ кæнæ диафильмты фæрцы 
сывæллæттæ цы зонындзинæдтæ райстой, уыдон сæхирдыгонау 
ивгæйæ архайынц исты «хабар, цау» радзурыныл. 
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Зæгъæм, хъазт «Хъæды хорздзинæдтæй дæ хай ахæсс». Хъазæн 
ис цы темæ ахуыргонд цæуа, уымæ гæсгæ. 

Хъæдæй æрхæссæн ис бирæ хорздзинæдтæ, æмæ ахуыргæнæг 
куыст хъуамæ араза, сывæллæттæ раздæр цы фехъуыстой æмæ цы 
базыдтой, уымæ гæсгæ. Зæгъæм, хъæдæй æрхæссæн ис æхсæртæ, 
саунæмыг, мæнæргъы, мыртгæ, фæткъуытæ, кæрдотæ, сугтæ, уистæ. 

Ахуыргæнæг домы, цы æрмæг бацамыдта кæнæ бацамонын-
мæ хъавы, уымæй зонындзинæдтæ. Сывæллæттæ «зилынц хъæды» 
æмæ сæ чыргъæдты «æвæрынц» хъæддаг дыргътæ æмæ халсарты 
нывтæ.

Хæссынц сæ ахуыргæнæгмæ æмæ сæ нымайынц. Уыимæ домын 
хъæуы, сæ алкæцыйы тыххæй дæр цы зонынц, уый радзурын кæнын.

Зæгъæм: «Æрхастон бирæ æхсæртæ, – дзуры сывæллон, – дард 
цæуын сæм нæ хъæуы, стæй мæнæн æнцон тонæн сты. Æхсæртæ 
зайынц хъæды кæрæтты, къутæр бæлæстыл. Сæ фылдæр та къу-
дзийы бын уидзгæ æркодтон. Ныртæккæ æхсæр тынг згъæлы». 

Афтæ иннæ дыргътæ æмæ халсартæй алкæцыйы тыххæй дæр 
сывæллæттæй домын хъæуы, цы зонынц, уый. Уæд ахуыр кæндзысты 
раст дзурыныл, ныхас раст аразыныл.

Темæ – «Тугдзых мæргътыл ацуан кæнæм» – зæгъгæ, ацы хъазт 
дæр сывæллæттæ аразынц, раздæр рацыд æрмæгæй тугдзых мæргъ-
ты миниуджытæй цы базыдтой, уый æнцой. 

Хъазæн ис куыд къласы, афтæ быдыры кæнæ кæрты дæр. 
Сывæллæттæ сæ зæрдыл лæууын кæнынц, раздæр мæргъты тыххæй 
цы базыдтой, уый. 

Зæгъæм, ахæм радзырд: Мæ зæрдæ æрцагуырдта цъиудзуан 
кæнын. Мемæ айстон къæппæджытæ, цъиутæн «сайæн хæринæгтæ», 
хыз æмæ дурæхсæн. Хъæуæй ахызтæн, хъæды кæрон, къутæрыл 
цъиутæ афтæ рæсугъд зарыдысты, æмæ мæ «сайæн хæринæгтæ» 
чысылгай-чысылгай фæкалдтон уыдонæн. Хъуыды кодтон, æвæдза, 
мæргътæй тугдзыхтæ нæй, уадз æмæ цæрой, бирæ кæной нæ бæлæсты 
знæгты марджытæ.

Афтæ дарддæр алчи ивы радзырд йæхирдыгонау. Ацы хъæзтытæн 
се ’гъдæуттæ сты: ахуыргæнæг æрвиты «цъиудзуан», «дыргъдзуан» 
цалдæр скъоладзауы æмæ уыдон «здæхынц» хабæрттимæ.

Куыд уынæм, афтæмæй ацы хъæзтытæ сты тынг æххуыс сы-
вæллæтты зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр, фæхъæздыгдæр кæнынæн, 
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сæ ныхасы хъæд фæаивдæр, фæрæсугъддæр кæнынæн, баст ныхас 
кæныныл ахуыр кæнынæн.   

Хъуамæ сабитæ ахуыр кæной, зоной дзырдбыдтæ, ребустæ, 
хъæзтытæ кæсын, аразын æмæ æвзарын. 

Адон æххуыс сты сывæллæтты зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр, 
фæхъæздыгдæр кæнынæн.

Сывæллæттæм афтæ арæзт ахуыры куыст кæсы хъæлдзæг æмæ 
хиирхæфсыны хъæзтытау. Фæлæ сæ ахадындзинад та, кæй зæгъын 
æй хъæуы, стыр у. 

Ахæм уроктæ аразгæйæ, ахуыргæнæг гуырын кæны бæллиццаг 
фæстиуджытæ скъоладзауты хъомыл кæныны æмæ сæ зонындзинæд-
тæ бæрзонддæр кæныны хъуыддаджы. 

Грамматикон хъæзтытæй куыд пайда кæнæм, уымæ гæсгæ сæ 
адих кæнæн ис цалдæр къордыл, ома райдайæн скъолайы алы къла-
сæн дæр ис, сывæллæттæм сæ кармæ гæсгæ хæстæгдæр чи у, ахæм 
грамматикон хъæзтытæ.

Райдайæн скъолайы программæ куыд арæзт у – хуымæтæг фæрс-
тытæй – вазыгджынтæм, афтæ пайда кæнын хъæуы ирон æвзаджы 
урокты грамматикон хъæзтытæй дæр.

Зæгъæм, хъазт: Мырон «пропорцитæ».
К: Г = Т : ?
Д: Т = Б :?
З: ? = В : Ф
П: Б = В : ?
Гъ: Хъ = Г : ? 
Дз: Ц = Д : ?
Ш: ? = С : З
?: Д = Ш  : Ж
Сывæллæттæн æмбæрстгонд цæуы хъазты æгъдау, «пропорци-

тæ» куыд кæсын хъæуы, уый.
Кæд æзылангон æмхъæлæсон к-йæн йæ æмкъай зылангон æм-

хъæлæсон г у, уæд æзылангон т-йæн та йе ’мкъай зылангон цавæр у?
Скъоладзауы дзуапп: 
– Кæд æзылангон æмхъæлæсон к-йæн йе ’мкъай зылангон æм-

хъæлæсон г у, уæд æзылангон т-йæн та йе ’мкъай зылангон æм-
хъæлæсон у д, æмæ афтæ дарддæр. 

«Чи фылдæр» 
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Мыр æ-йæ чи райдайы, ахæм дзырдтæ минутмæ фылдæр чи 
ныффысса (æхсæв, æрвад, æхца …).

Фылдæр дзырдтæ чи æрхъуыды кæна, уый амбулдзæн.  
«Чи фылдæр? Чи тагъддæр?» 
1. Æрхъуыды кæнут дзырдтæ, кæцытæ фæстæрдыгæй кæсгæйæ 

дæттынц ног дзырдтæ.
Дзырдтæ дзуæппытæн: 
дзау – уадз  фыс – сыф
уæд – дæу   дих – хид
раз – зар   гон – ног
сур – рус   ныр – рын
сæр – рæс   рис – сир …
2. Æрхъуыды кæнын дыууæрдæм кæсгæйæ дæр сæхи цы дзырд-

тæ нæ ивынц, ахæмтæ.
Дзырдтæ дзуæппытæн: хос, сис, хох, æнæ, ала, заз, хих, ныхын, 

номон, разар, уацау æддæ, …
3. Куыд зоныс антонимтæ? 
Бакæсут ацы æмбисæндтæ æмæ цухгонд антонимтæ бафыссут 

бирæ стъæлфыты бæсты:
– Уазæг – цæттæ, фысым – …
     (æдзæттæ)
– Сау хохæй … дур нæ хауы 
     (урс)
– Æвзæрæн бын ма ныууадз, … бын ма скæн 
     (хорзæн)
– Хъæздыг цы нæ кæны, … цы нæ бары
     (мæгуыр)
– Уазæгæн йе ’рцыд йæхи бар у, йæ … та фысымы бар 
     (ацыд)
– Пайда æмæ … – æфсымæртæ 
     (зиан)
– Базар – знагау, лæвар – …
     (лымæнау)
Сухомлинский куыд загъта, афтæмæй: «Именно игра позволяет 

каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою 
личность». Характеризуя деятельность младшего школьника, В.А. 
Сухомлинский писал: «В игре нет людей серьезнее, чем маленькие 
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дети. Играя, они не только смеются, но и глубоко переживают, иног-
да страдают». 

Гаппуаты Хъасболат йæ чиныг «Грамматикон хъæзтытæ»-йы 
стыр аргъ скодта фæсурокты къорды куыстæн.

«Грамматикон хъæзтытæй пайда кæнæм куыд урочы рæстæг, 
афтæ фæсурокты дæр. Скъолайы сывæллæттимæ арæзт цæуынц 
грамматикон олимпиадæтæ, кусынц дзы грамматикон къордтæ. Уы-
цы къордты уæнгтæ сæ ахуырты зонгæ кæнынц алыхуызон цымы-
дисаг фæрстытимæ фонетикæ, морфологи, синтаксис æмæ не ’вза-
джы историйæ. Ахуыр кæнынц кроссвордтæ, чайнвордтæ, ребустæ 
аразын æмæ æвзарын. Уымæй уæлдай ма ахуыр кæнынц уыци-
уыцитæ, ирон адæмон æмбисæндтæ». 

Ахæм къордтæ ахъаз сты, цæмæй сывæллæттæ сæ мадæлон 
æвзаг æмæ литературæ ахуыр кæной цымыдисагдæрæй. 

Ахæм къордты куыст хъуамæ баст уа къласы ахуыртимæ, 
цæмæй сæм уый гуырын кæна рæсугъд хъуыдытæ æмæ бæллиццаг 
фæстиуджытæ скъоладзауты хъомыл кæныны æмæ сæ зонындзи-
нæдтæ бæрзонддæр кæныны хъуыддаджы. 

Грамматикон къордты ахуыргæнæджы разамындæй аразынц 
грамматикон олимпиадæтæ дæр. Олимпиадæтæ аразæн ис æвзаджы 
алыхуызон фæрстытыл. 

Грамматикон хъæзтытæ æвзарын хъæуы темæмæ гæсгæ. 
Зæгъæм, темæ: «Хъуыдыйады уæнгтæ».
Фæсурокты ахуырты сывæллæттæн лæвæрд цæуы ахæм хъазт: 

«Куыд зоныс хъуыдыйады уæнгтæ?»
1. Ацы хъуыдыйæдты дзырд хæстæг цавæр ныхасы хай у? 
Хъуыдыйæдтæ ракæнын синтаксисон æвзæрст:
а) Нæ хæстæг ацыд Мæскуымæ æппæтцæдисон хъæууон-хæдза-
радон равдыстмæ.
æ) Хæстæг хъæуæй æрбайхъуыст цины хабар.
б) Сывæллæттæ хъазынц хъæдмæ хæстæг.    
2. Ацы хуымæтæг даргъ хъуыдыйады иу дзырды тыхджын хъæ-

лæсон баив лæмæгъ хъæлæсонæй æмæ бакæсдзынæ бабæтгæвазыг-
джын хъуыдыйад: 

– Æндон цæвæг æхситт кæны æмæ цъæх кæрдæг зивæггæнгæ 
рæнхъгай фæлдахы. (Æндон цæвæг æхситт кæны, æмæ цъæх кæрдæг 
зивæггæнгæ рæнхъгай фæлдæхы.   
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8. Тематикон принцип ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ
Скъоладзаутæ дзырдты лексикон нысаниуджытæ дзæбæх куы 

æмбарой, уæд æнцондæрæй базондзысты ныхасы хæйтты иумæйаг 
грамматикон æууæлтæ.

Предметы грамматикон нысаниуæг сæвзæры бæлвырд лексикон 
нысаниуæгты æмдзыгуырæй: адæм, цæрæгойтæ, æрдзы фæзындтæ, 
æхсæнадон царды фæзындтæ, æнæуд предметтæ, дзаумæттæ, миниу-
джытæ, æууæлтæ, архæйдтытæ, уавæр, бæрц.

Цæмæй æрмæг æнцон æмбарæн æмæ цымыдисаг уа, уый тыххæй 
ирон æвзаджы уроктæ аразæн ис тематикон принциптæ хынцгæйæ.

Тематикон урок у æмбарынады æнæхъæн системæ: граммати-
кон, лексикон, логикон.

Тематикон уроктæ рæзын кæнынц скъоладзауты хъуыды-
кæнынад, ныхасы рæзт, æххуыс сты кæрæдзиуыл баст ныхас фæд-
фæдыл раст равæрынæн, æвзаджы литературон нормæтæй раст пайда 
кæнынæн.

Тематикон урокты скъоладзаутæ æрмæгыл кусын райдайынц, 
ног зонындзинæдтæ райсынæй сæхи ’взаджы дзы спайда кæныны 
онг. Уый фадат дæтты æрмæг лæмбынæгдæр æмæ бæстондæр сахуыр 
кæнынæн.

Урокты скъоладзауты размæ сæвзæры ахæм хæстæ:
1) сбæрæг кæнын дзырд цы предметыл цæудзæн, уый;
2) равзарын, дзурынæн цы æвзаджы æрмæг баххуыс уыдзæн, уый;
3) раныхасы фæд-фæдыл радзурыны фæтк раст саразын;
Тематикон уроктæ аразгæйæ стыр ахадындзинад ис дидактикон 

æрмæгæн.
Зæгъæм, баст текст æххуыс у лексикон æмæ грамматикон æрмæ-

гыл бæстонæй бакусынæн. Æвзаджы æрмæгыл бакусынæн хъуамæ 
æвзæрст æрцæуа йæ мидисмæ гæсгæ хъæздыг, аив, ахуырадон æмæ 
хъомыладон хæстæ сæххæст кæнынæн пайда чи уа, ахæм текст. 
Хынцын хъæуы скъоладзауты кар, сæ психологон рæзт, сæ иумæйаг 
зонындзинæдтæ.

Æрмæг скъоладзаутæн хъуамæ уа цымыдисаг, зонгæ сæ кæна сæ 
райгуырæн бæстæйы хъæздыгдзинæдтимæ, дзырддзæугæ адæмтимæ, 
культурæ æмæ историимæ.

Уыимæ ранымад фæзындты æмрæнхъ бæстон бакусын хъæуы 
æвзаджы æрмæгыл.
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Урок тематикон принциптæм гæсгæ саразын нысан кæны фæл-
тæрæнты æрмæг иудзинадмæ æркæнын, ома саразын лексикон-грам-
матикон урочы пълан.

Ам бамбарын кæнын хъæуы терминты нысаниуджытæ:
Лексикон-семантикон къордтæ. Тематикон къордтæ.
Лексикон-семантикон къордтæ сты дзырдтæ сæ лексикон ныса-

ниуæгмæ гæсгæ иугонд кæм æрцыдысты, ахæмтæ.
Дзырдтæ сæхи бæлвырд хъуыды нысангæнгæйæ, иу лексикон-

семантикон къорды уæвгæйæ, кæрæдзийы мидæг баст æрцæуынц 
сæ нысаниуæгтæм цыдæр бар чи дары, ахæм ахастдзинæдты фæр-
цы. Уыдон вæййынц синонимон, антонимон, хæстæгдзинады 
ахастдзинæдтæ.

Дзырдты лексикон-семантикон къордтæ, куыд уæрæхдæр те-
матикон къордты сæйраг хай, хъуамæ бæрæг дарой урокты æппæт 
системæйы дæр, бæлвырд грамматикон раздел ахуыргæнгæйæ.

Тематикон къордты дзырдты нымæц вæййы алыхуызон. Ис 
æхгæд къордтæ (афæдзы афонты нæмттæ, къуырийы бонтæ, мæйты 
нæмттæ æмæ æнд.), ис дзырдты ахæм къордтæ, кæцытæ уæрæхдæр 
кæнынц ног дзырдтæй (дæсныйæдты нæмттæ, машинæтæ, аразæн 
хæйттæ æмæ æнд.)

Бацамонынæн фыццагдæр ист цæуынц скъоладзаутæм хæстæг-
дæр чи у, ахæм æмбарынæдтæ, сæ алфамбылай царды æцæгдзинæдтæ, 
хæдзар, скъола, уынг, быдыр, хъæд, цæугæдон, фæллой, хъæзтытæ, 
бæрæгбæттæ æмæ аф. д.

Тематикон къордты иугонд æрцæуынц æууæлæвдисæг æмæ 
архайдæвдисæг дзырдтæ. Сæрмагонд къорд сты миногонтæ, кæцытæ 
нысан кæнынц хуыз, адæймаджы æддаг бакаст, йæ æппæрццæг æмæ 
æвæрццаг миниуджытæ æмæ æнд.; мивдисджытæ, кæцытæ æвдисынц 
тыгъдады змæлддзинад, фæллойы процесстæ æмæ аф. д. Хицæн 
къордæй рахицæнгæнæн ис, зæгъæм, ахæм мивдисджытæ: хуыйын, 
уафын, æлвисын, бийын, здухын, æндадзын, ныхасын, зилын, тулын, 
цыргъ кæнын, лыг кæнын, хойын, кæнын. Ис сын исты кусыны, ара-
зыны нысаниуæг.

Лингвистикон литературæйы арæх фембæлæн ис метоними-
он рахызтытыл, уыдон ахæсгæ сты иумæйаг семантикон æууæлмæ 
гæсгæ чи фæкъорд вæййы, ахæм дзырдтæм. Зæгъæм, сæ метонимион 
характермæ гæсгæ иухуызон пайдагонд фæцæуы номдартæй, кæцытæ 
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нысан кæнынц мигæнæнты алы хуызтæ; цæрæнбынæтты нæмттæ 
(хъæу, горæт); зайæгойтæ, кæцытæ æнгæс вæййынц цавæрдæр 
æууæлтæм гæсгæ, æнгæс вæййы зайæгой йæхæдæг дæр æмæ цы хал-
сар ратты, уый дæр (картоф, цæхæра, булкъ, уырыдзы æмæ æнд.); 
бæлæстæ æмæ къудзиты нæмттæ, кæцытæ уыциу рæстæг нысан 
кæнынц сæ дыргъы нæмттæ дæр; сырдты нæмттæ, кæцытæн ис мето-
нимион рахызты фæрцы сæвзæргæ аразгæ нысаниуджытæ.

Дзырдуатон куысты пайдагонд цæуынц лексикон-логикон фæл-
тæрæнтæ. Райдайын хъæуы сывæллæттæн хорз зонгæ цы предметтæ 
сты, уыдон къордтæ кæнынæй. Зæгъæм, ранымайын къласы цы 
предметтæ ис, уыдон. Сывæллæттæ ранымайынц уыцы предметтæ, 
стæй ахуыргæнæджы загъд иумæйаг дзырдмæ гæсгæ фæкъордтæ 
кæнынц предметтæ, зæгъæм: хъæдын дзаумæттæ – стъол, бандон, 
скъапп, фыссæн фæйнæг, тæрхæг æмæ æнд.; дидинджытæ – уарди, 
сындзсыф, æрвдидинæг æмæ æнд.; хъазæнтæ – барабан, кукла, шар 
æмæ æнд.

Чиныджы фæлтæрæнтæ фадат дæттынц алыхуызон фæлтæ-
рæнтæ скæнынæн ахæм темæтæм гæсгæ:

1. Нæ кълас. Бацамонын дзырдтæ: кълас, дуар, рудзынг, къул, 
пъол, партæ, фыссæн фæйнæг, стъол, бандон, скъапп. Спайда кæнæн 
ис нывтæй.

2. Ахуыргæнæн дзауматæ. Бацамонын дзырдтæ: чиныг, тет-
рад, ручкæ, кърандас, пъартфел, ныв, мел, ис, ауыгъд у, лæууын, æгас 
цу, фæндараст.

Ацы урочы хъомыладон куыст бакæнын: чингуытæ æмæ тет-
рæдтæ сыгъдæг дарын, иумæйаг фæллой хъахъхæнын.

3. Не скъола. Скъола, лæппу, чызг, ахуыргæнæг, ахуыргæнинаг, 
радгæс, цæуын, бадын, фыссын, кæсын, сæрфын, ахуыр кæнын, цы 
ми кæнын?, æз, ды, уый. 

Спайда кæнын нывæй «Скъола, ахуыргæнæг, ахуыргæнинæгтæ».
4. Нæ хæдзар. Хæдзар, уат, цæлгæнæн, диван, сынтæг, хъæццул, 

гобан, баз, цайдан, тæбæгъ, уидыг, кард, æхсыр, дзул, хæринаг, сæ-
кæр, хъæрмхуыпп, кас, хæрын, нуазын.  

Спайда кæнын хицæн тематикон къордтæй: хæдзары дзаумæт-
тæ, хæринæгтæ.

5. Бинонтæ. Бинонтæ, мад, фыд, æфсымæр, хо, дада, нана, фыр-
ты фырт, фырты чызг, æрвад.
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Хъомыладон куыст: æрдзурын, чи куыд æххуыс кæны йæ ма-
дæн. 

6. Адæймаджы буары хæйттæ. Сæр,фындз, дзых, цæст (цæс-
тытæ), хъус (хъустæ), къах (къæхтæ), къух (къухтæ), цæсгом, ных, 
æнгуылдз.

7. Уæлæдарæс æмæ къахыдарæс. Хæдон, хæлаф, къаба, кофтæ, 
пъалто, хъуырбæттæн, кæлмæрзæн, худ, туфлитæ, батинкæтæ, 
дзабыртæ, ног, зæронд, сау, урс, скодтай, ласын, ауындзæн.

8. Хæдзарон фос æмæ мæргътæ. Хæдзарон фос, хъуг, бæх, 
сæгъ, гæды, куыдз, хуы, фыс, уæрыкк, сæныкк, род, карк, уасæг, 
цъиу, цъиутæ, гогыз, бабыз, хъаз, стыр, дынджыр, чысыл, гыццыл, 
мæргътæ. 

Æмдзæвгæтæ наизусть сахуыр кæнын «Уасæг», «Сидзæр». Сы-
вæллæттæн радзурын, цы пайда хæссынц адæймагæн фос æмæ мæргътæ, 
куыд зилын сæм хъæуы.

9. Халсартæ. Къабуска, картоф, пъамидор, джитъри, хъæ-
дындз, уырыдзы, булкъ, хъæдур, хуым, зайын, хæрзад, адджын, хар-
быз, нас, неси.

10. Хъæддаг сырдтæ æмæ цæрæгойтæ. Сырд, цæрæгой, арс, 
бирæгъ, рувас, тæрхъус, домбай, стай, теуа, саг, сæгуыт, зубр, 
дзæбидыр, тыхджын, тæппуд, хинæйдзаг, ниуын, згъорын, домын.

Скъоладзаутæ хицæн къордтæ аразынц æрмæст предметтæй нæ, 
фæлæ се ’ууæлтæй дæр.

1. Ахуыргæнæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ скъоладзаутæ дзурынц 
зонгæ предметты æууæлтæ, сæ хуыз сын бæрæг кæнынц, зæгъæм: 
джыджына у урс, уарди та – сырх; сæ адмæ гæсгæ: фæткъуы – ад-
джын, лимон – туаг; цæмæй конд у, уымæ гæсгæ: уидыг – æфсæйнаг, 
бандон – хъæдын.

2. Предметтæ æмæ сæ æууæлтæ къордтæгонд цæуынц сæ ных-
мæвæрд нысаниуджытæм гæсгæ:

сæрд тæвд у, зымæг – уазал;
бон рухс у, æхсæв – талынг.
Хъуыдыйадыл кусгæйæ æмæ йемæ дзырдуатон куыст аразгæйæ 

стыр ахадындзинад ис логикон фæлтæрæнтæн:
1. Предметты нæмттæ зæгъын (Чи у ай?, Цы у ай?)
2. Предметты æууæлтæ сбæрæг кæнын сæ хуызмæ, сæ асмæ, сæ 

адмæ, сæ формæмæ гæсгæ æмæ аф.д.
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3. Зæгъ ранымад предметты иумæйаг ном: сæгъ, фыс, хъуг, 
сæныкк, уæрыкк, род, бæх, гæды – цы сты адон?

Уидыг, вилкæ, тæбæгъ, къус, къопп, канчыри – цы сты адон?
4. Æмбарынад адихтæ кæнын:
Цавæр сырдтæ зоныс? 
Ранымай арвæрдыны хуызтæ? 
Цавæр цæрæгойтæ зоныс?
5. Уæлдай  дзырд ранымад тематикон къордтæй аиуварс кæн: 
а) кæрдо, фæткъуы, картоф, чылауи, æхсынцъы, бал, къомси.
æ) хъалгъæн, хъæлæрдзы, мæнæргъы, цæхæра, дзедыр, æрыскъæф.
6. Предметты сæ æууæлтæм гæсгæ абарын: бæлас æмæ къудзи, 

денджыз æмæ суадон, зымæг æмæ сæрд æмæ æнд. 
7. Ранымад æууæлтæм гæсгæ базон предмет. 
8. Предметты архæйдтытæ ранымайын: куыдз (рæйы), хъуг 

(уасы), бæх (мыр-мыр кæны), гæды (мяу кæны), хуы (хъох-хъох 
кæны) æмæ æнд.   

9. Адæмы дæсныйæдтæ æмæ сæ архæйдтытæ (чи цы кусы):
Ахуыргæнæг ахуыр кæны; дохтыр дзæбæх кæны; кæсагахсæг 

кæсаг ахсы; хæринаггæнæг хæринаг кæны.
10. Предметты миниуджытæ ранымай (цæмæй цы кусынц?):
Хырхæй фадынц, кардæй лыг кæнынц, судзинæй хуыйынц æмæ 

æнд.
11. Дзаумæттæ æмæ цæмæй конд сты, уый зæгъын, зæгъæм:
Хъæдæй арæзт сты стъол, бандон, тæрхæг, скъапп æмæ æнд.
Æфсæйнагæй арæзт сты кард, хæсгард, уидыг, вилкæ, фæрæт 

æмæ æнд.
12. Дзырдты тематикон къордтæ саразын:
Цавæр дзырдтæй спайдагæнæн ис Райгуырæн бæстæйы тыххæй 

радзурынæн? 
– Цавæр дзырдтæй пайдагæнгæйæ радзурæн ис уалдзыгон арвы 
тыххæй? 
– Ссарут миногонты къорд, кæцы феххуыс уыдзæн адæймаджы 
сурæт æрфыссынæн.
– Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй скъоладзаутæ хицæн 
дзырды нысаниуæг фембарынц, фæлæ æнгæс цавæр дзырдтимæ 
у, ныхмæвæрды ахастдзинæдтæ йын кæцы  дзырдтимæ ис, уый 
сын зын бамбарæн вæййы. 
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Иу тематикон къордмæ йæ цавæр дзырдтимæ ахæссæн ис, скъо-
ладзаутæ ууыл хъуыды дæр нæ фæкæнынц. Æмæ афтæмæй дзырдæн 
алывæрсыгæй базонæн нæй. 

Райдайæн кълæсты ахуырдзаутæ арæх фæхæццæ кæнынц хæдза-
рон æмæ хъæддаг цæрæгойты, сырдтæ æмæ хъæддаг цæрæгойты, 
дыргътæ æмæ гагадыргътæ, дыргътæ æмæ халсартæ.

Сывæллæттæй бирæтæ хæццæ кæнынц хæдзары дзаумæттæ 
æмæ мигæнæнтæ.

Дзырдуатон сконд хъæздыг кæныныл куысты ахсджиаг бынат 
ахсы ног дзырдтыл кусын.  

Цæмæй райдайæн скъолайы сывæллæттæ хицæн дзырдты 
нысаниуæг базоной, уый тыххæй хъæуы:

а) ног дзырд æвзаджы хи мадзæлттæй бамбарын кæнын;
æ) ног дзырдæй контексты спайда кæнын ацы куыст хорз уымæй 
у, æмæ дзырдæн йæ нысаниуæг разыны ирдæй; 
б) цæстуынгæ æрмæгæй спайда кæнын, предметæн йæхи равди-
сыны амал куынæ уа, уæд равдисæн ис ныв, иллюстраци, диа-
позитив;
в) дзырдтæн дзырдуатон анализ скæнын;
г) ног дзырд бацамонын синонимтæ æмæ антонимты фæрцы.
Ног дзырдæн æрмæст йæ нысаниуæг базонын æгъгъæд нæу, 

хъуамæ дзы сывæллæттæ сæ ныхасы пайда кæнын зоной.
Уæлдæр куыд загътам, афтæмæй дзырдæн йæ тематикон ахаст-

дзинæдтæм гæсгæ пайдагонд куы цæуа, уæд æй тагъддæр æмæ æнцон-
дæрæй бахъуыды кæндзысты, сæ дзырдуаты ныффидар уыдзæн.

Уый тыххæй хъæуы алыхуызон фæлтæрæнтæ æмæ хæслæвæрд-
тæ.

Спайда кæнæн ис ахæм куысты хуызтæй:
1. Равзарын дзырдбæстыты хъуыды æмæ зæгъын, цæуыл дзурæг 

сты.
Ирон æгъдау, хæдзары хистæр, бинонты фарн, царды æгъдæуттæ, 

уæздан фæсивæд, коммæгæс кæстæртæ, æгъдæуттыл хæцæг.
2. Мæргъты нæмттæ нысангæнæг дзырдтæй дзырдуатон дик-

тант саразын.
Цæргæс, цъиусур, карк, хъæдхой, уасæг, халон, сырддонцъиу, го-

гыз, хъаз, дзывылдар, зæрватыкк, булæмæргъ, бабыз, цицыр.
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Хæслæвæрд. Дзырдтæ дыууæ къордæй ныффыссын: тæхгæ 
æмæ хæдзарон мæргътæ.

3. Дзырд æвзаг-имæ æрхъуыды кæнут æмбисæндтæ, базырджын 
ныхæстæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис, зæгъæм: 

Хуылыдз æвзаг алырдæм дæр тасы.
Иу æвзаг ссарын.
Чи цал æвзаджы зоны, уал лæджы у.
Æвзаг дур халы. 
4. Дыууæ хъуыдыйадæй рафыссын хуыйæг æмæ хъугдуцæджы 

куыстмæ цы дзырдтæ хауы, уыдон.
Зинæ æрбадт хуыйæн машинæйы уæлхъус. Маринæ ныхсадта 

æхсыры бидонтæ æмæ сæ дæлгоммæ æрфæлдæхта.
Зинæ æндах бафидар кодта, судзины йæ атъыста æмæ йæ къа-

байы фæрстæ æрхуыдта. Хъугдуцæг ведрайы æхсыр калы (кæны) 
цистернæмæ. 

5. Лæвæрд дзырдтæн сбæрæг кæнын сæ иумæйаг тематикон 
къорд: скъола, ручкæ, тетрад, дзæнгæрæг, боныг, бæрæггæнæн, урок, 
чиныг.

6. Ныффыссын ирон арфæтæ нысангæнæг дзырдтæ:
Уæ цæрæнбон бирæ, райдзаст райсомтæ уыл кæнæд …
7. Дзырдтæ хъæд, дон, цæхх, хох, хъæу-æн ссарын æмуидагон 

дзырдтæ. Семæ æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
8. Рафыссын, ранымад ноджыдæр æндæр дзырдтæй фæфылдæр-

гæнгæйæ. 
– Адæймаг, мад, дохтыр … … … – адæм.
– Гæды, сæгъ … … … … … …    – цæрæгойтæ.
– Уарын, мит … … … … … …    – æрдзы фæзындтæ.
– Тыхджын, рæсугъд … … …      – предметы æууæлтæ.
– Фынæй, хъал … … … … … …  – уавæр.
– Дыууæ, сæдæ … … … … … … – бæрц.
9. Царды алы фæзындтæй æрхæссын дæнцæгтæ алыхуызон 

предметтæ нысангæнæг дзырдтæй, æмæ сæ ныффыссын ахæм равæр-
дæй:

а) предметтæ æ) цæрæгойтæ б) æрдзы фæзындтæ в) æхсæнадон 
фæзындтæ г) архайджытæ æмæ уавæр д) бæрц. 

10. Адих кæнын тематикон къордтыл номдартæ, кæцытæ нысан 
кæнынц адæмы сæ: 
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а) архайдмæ гæсгæ 
æ) дæсныйадмæ гæсгæ 
б) æууæлтæм гæсгæ 
в) цæрæнбынæттæм гæсгæ 
г) нацимæ гæсгæ.
Ленкгæнæг, авгæвæрæг, уырыссаг, хинæйдзаг, шофыр, мыдгæс, 

дзураг, хъæуккаг, ирон, тæхæг, зондджын, горæтаг, дохтыр, цæуæг.
11. Лæвæрд дзырдты æхсæнæй рахицæн кæнын æмбырдон ном-

дартæ æмæ сæ ныффыссын.
Сыфтæр, хос, æфсæйнаг, дзуг, дзыллæ, мæнæу, æхсæнад, бæлас, 

уарди, фæсивæд, чиныг, стъол, фос, æфсымæр. 
12. Лæвæрд дзырдтæ рафыссын къордтæй, ныффыссын сын сæ 

иугæнæг дзырдтæ. 
Бæрз, стай, тигр, дымгæ, ахуыргæнæг, тулдз, æртæ, зыгъарæг, 

къæвда, зæхкусæг, заз, æвдай, тæрхъус, мит, хæринаггæнæг, хæрис, 
рувас, мин, уад, инженер.

Ацы фæлтæрæнтæ хъæздыг кæнынц скъоладзауты дзырдуа-
тон сконд, фæбæлвырд кæнынц ныхасы хæйтты нысаниуджытæ. 
Фæлæ уый æгъгъæдыл нымайæн нæй, сывæллæттæ хъуамæ сæхæдæг 
хъæугæ дзырдтæ агурой бæлвырд хъуыдытæ зæгъынæн. 

Уымæ гæсгæ скъоладзаутæн лæвæрд цæуы фæлтæрæнтæ, хицæн 
хъуыдыйæдтæ æмæ кæрæдзиуыл баст тексттæ аразынæн, уыимæ 
бæлвырд лексикон-тематикон къордтæй пайдагæнгæйæ, зæгъæм:  

1. Саразын цыбыр текст ахæм темæмæ гæсгæ «Хъæд зымæгон».
Спайда кæнын мæнæ ахæм тематикон къордтæй: номдартæ, кæ-

цытæ нысан кæныц:
а) цæрæгойтæ; 
æ) æрдзы фæзындтæ.
2. Цымыдисаг дæсныйадыл дзурæг хъуыдыйæдтæй саразын цы-

быр текст. Спайда кæнын адæймаджы дæсныйадыл дзурæг дзырд-
тæй. 

3. Ныффыссын цыбыр радзырд «Ме скъолайы цард».
Скъоладзауты алыхуызон хæслæвæрдты руаджы цæттæ кæнын 

хъæуы, уыцы иу темæмæ хауæг дзырдтæй пайдагæнгæйæ, кæрæ-
дзиуыл баст радзырдтæ фыссынмæ, зæгъæм: 

1. Уалдзæг, дидинджытæ, сыфтæр, цъæх кæрдæг, мæргътæ, 
уалдзыгон куыстытæ, 8-æм мартъи æмæ афтæ д.  
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2. Сæрд, хур, хинайæн, хъарм, æнтæф, æнуд, кæникултæ, дон, 
улæфын, денджыз, хæхтæ æмæ æнд.

Ахæм куыст æххуыс у скъоладзауты дзырдуатон сконд исты 
бæлвырд темæйæ фæхъæздыгдæр кæнынæн. Куыд бакæнæн ис ахæм 
куыст скъоладзаутимæ.

Исты темæйыл радзырд ныффыссыны размæ, ахуыргæнæг сы-
вæллæтты бацæттæ кæны, сифтонг сæ кæны цæстуынгæ æрмæгæй, 
сæ дзырдуатон скондмæ сын бахæссы ног дзырдтæ. Цæттæ кæнынц 
радзырд «Дыргъдон»-ы ныффыссынмæ. Ахуыргæнæг скъолдзауты 
акæны дыргъдонмæ. Сæ хъус сын æрдарын кæны æрдзы фæзындтæм, 
боныхъæдмæ, дыргътæм. 

Ранымайынц сæ: фæткъуытæ, кæрдотæ, чылауитæ, æхсынцъы, 
къомси, алтъами, бал, курага.

Фенынц уыцы цæхæрадоны ма кæй зайынц хъалгъæн, хъæлæр-
дзы, мæнæргъы, æрыскъæф, дзедыр.

Сæ балцы кæрон ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты, цы федтой 
дыргъдоны, цавæртæ уыдысты, се ’ууæлтæ сын нымайын кæны. Йæ 
фæрстытæн домы æххæст дзуæппытæ. Сывæллæттæ дыргъдоны цы 
дыргътæ федтой, базыдтой, уыдонæй ахуыргæнæг пайда кæны урок-
ты. Бамбарын сын кæны, дыргъдоны цы федтой, уыдон дыууæ хицæн 
къордыл адихгæнæн кæй ис – дыргътæ æмæ гагадыргътæ.  

Уыцы предметтæ æмæ дзырдтæ скъоладзауты сæры ныффи-
дар кæныны тыххæй, ахуыргæнæг урокты пайда кæны алыхуызон 
мадзæлттæй.

Дæтты сын семæ баст уыци-уыцитæ, æвдисы нывтæ, кæсынц 
радзырдтæ, стæй сæхæдæг фыссынц. 

Дарддæр ахуыргæнæг скъоладзауты зонгæ кæны зайæгойты æн-
дæр хуызтимæ: халсартæ, кæрдæджытæ, къутæртæ, дидинджытæ 
æмæ æнд. Бамбарын сын кæны ацы зайæгойтæй алкæцы дæр ма 
йæхимидæг хицæн дæлхуызтыл кæй дих кæны.

Сывæллæттæ арæх нæ фембарынц предметтæ, æууæлтæ æмæ 
архæйдтыты ахаст кæрæдзимæ. Уымæ гæсгæ сын, предметтæ амон-
гæйæ, æнæмæнг радзурын хъæуы, цæмæн хъæуынц, уый; базонгæ сæ 
кæнын сæ æууæлтимæ.

Ахæм куыст ахъаз у æрмæст лексикон нысаниуæг базонынæн нæ, 
фæлæ дзырдты алывæрсыг ахастдзинæдтæ дæр сбæрæг кæнынмæ; 
сывæллæтты æргом здахынц дзырдты лексикон ахастмæ, æфтауынц 
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сæ хъуыдытæ раст æмæ бæлвырд зæгъыныл, сæ дзырдуатæй нæ-
хъæугæ дзырдтæ фесафыныл.

Уроктæ тематикон принципмæ гæсгæ аразын фадат дæтты скъо-
ладзауты зындæр æмæ вазыгджындæр æрмæг ахуыр кæнынмæ ба-
цæттæ кæнынæн.

Ацы принципæй пайда кæнгæйæ, иу темæмæ хауæг æрмæг 
равæрын хъæуы афтæ, цæмæй иу урокæй иннæмæ сæ зонындзинæдтæ 
кæной фылдæр, уæрæхдæр, арфдæр, сæ хъуыдыкæнынад, сæ дзургæ 
æмæ фысгæ ныхас рæзой. 

Зæгъæм, грамматикон æрмæг амонгæйæ, спайдагæнæн ис фыды-
бæстæйыл фыст радзырдтæ æмæ уацтæй. Раздæр кусæн ис, цы хъæуы, 
горæты цæрæм, уыдоныл фыст уацмыстимæ, стæй йæ фæуæрæхдæр 
кæн æппæт Уæрæсейыл фыст æрмæгæй.

ХΙ. Иумæйаг домæнтæ ирон æвзаджы урокмæ 
райдайæн кълæсты

А. Ахуыргæнæджы цæттæдзинад урокмæ.
Урокмæ цæттæгæнгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ ныффысса бæл-

вырд пълан-конспект. Пъланы æвдыст æрцæуы æрмæст урочы мидис 
нæ, фæлæ, æрмæг амонгæйæ цы мадзæлттæ æмæ фæрæзтæй спай-
да кæндзæн, уыдон дæр. Мадзæлттæ æвзаргæйæ, хынцын хъæуы 
къласы скъоладзауты цæттæдзинад, уымæн æмæ арæх вæййы афтæ, 
æмæ уыцы иу темæ амонгæйæ, иу къласы спайдагæнæн вæййы иу 
мадзалæй, иннæ къласы скъоладзаутæн та уый уыдзæн кæнæ æгæр 
зын, кæнæ æгæр æнцон.

Ацы фæзынд фылдæр аразгæ у ахуыргæнæн чиныджы æрмæгæй, 
йæ фæлтæрæнтæй, уым лæвæрд цæуы теоретикон æрмæг дæр, æмæ 
йæ, цы практикон куысты хуызтæй ныффидаргæнæн ис, уыдон дæр.

Ахуыргæнæг, скъоладзауты зонындзинæдтæ хынцгæйæ, чи-
ныджы фæлтæрæнтæм хæссы йæхи ивддзинæдтæ, ома иутæн дæтты 
зындæр куысты хуызтæ, иннæтæн – æнцондæртæ; тыхджындæр 
ахуырдзаутæн раттæн ис уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ, лæмæгъдæртæ 
фыссынц æрмæг куыд у, афтæмæй сæ тетрæдты æмæ а. д.

Ацы æппæт фæзындтæ хъуамæ сæ бынат ссарой ахуыргæ-
нæджы урочы пъланы.

Пълан хъуамæ уа цыбыр, фæлæ дзы æвдыст æрцæуой урочы 
æппæт этаптæ дæр:
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– бæлвырд равдисын урочы темæ; 
– урочы нысантæ: ахуырадон, хъомыладон, иумæйаг рæзтыл 
куыст;  
– ахуыргæнæджы беседæ;  
– скъоладзаутæм цы фæрстытæ лæвæрд цæудзæн, уыдон; 
– цы фæлтæрæнтæ æххæстгонд цæудзæн, уыдон; 
– райуаргæ æрмæг – карточкæтæ;
– диктанты текст; 
– цы техникон фæрæзтæ æмæ цæстуынгæ æрмæгæй пайдагонд 
цæудзæн, уыдон; 
– уæлæмхасæн æрмæг тыхджындæр æмæ лæмæгъдæр скъола-
дзаутæн; 
– сбæрæг кæнын алы куысты хуызæн дæр цас рæстæг лæвæрд 
цæудзæнис, уый.
Б. Ирон æвзаджы ахуыргæнæджы хæс у:
1. Рæзын кæнын грамматикон æмæ лексикон æмбарынæдтæ.
2. Тексттæ комплексон куыстæн æвзарын скъоладзауты цæттæ-

дзинадмæ гæсгæ. 
3. Урокмæ цæттæгæнгæйæ, равзарын æмæ анализ скæнын фæл-

тæрæнтæ æмæ хæслæвæрдтæн сæ функцитæм гæсгæ.
4. Кусын пунктуацион фæлтæрддзинадыл.
5. Кусын орфографион фæлтæрддзинадыл.
6. Архайын тексты комплексон анализыл (фонетикон, лексикон, 

морфемон, морфологион, дзырдарæзтон, синтаксикон, стилистикон 
анализ).

7. Рæзын кæнын скъоладзауты ныхасы культурæ (дзургæ æмæ 
фысгæ ныхас, диалогон æмæ монологон ныхас, логикон хъуыдыкæ-
нынад).

8. Зонын скъоладзауты рæдыдтытæ классификаци кæнын, сæ 
аххосæгтæ хицæн кæнын, мадзæлттæ агурын, цæмæй рæдыдтытæ 
мауал уадзой, уый тыххæй.

9. Рæзын кæнын иумæйаг ахуырадон арæхстдзинæдтæ.
10. Ирон æвзаг ахуыр кæныны хъомыладон мидис æххæст кæ-

нын.
11. Грамматикæ ахуыр кæныны куыст æнгом бæттын лите-

ратурæ ахуыр кæнынимæ, уырыссаг æвзагимæ.
12. Дæттын хуымæтæгдæр зонындзинæдтæ ирон литературон 
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æвзаг æмæ диалектты тыххæй, сæ рæзт æмæ æмахастдзинады тых-
хæй.

13. Раст, æнæ рæдыдæй фыссын сахуыры тыххæй пайда кæ-
нын, уыцы куысты сæ ахадындзинад хуыздæр кæмæн уыдзæн, ахæм 
фæлтæрæнтæй.

14. Ахуыр кæнын скъоладзауты, æнæ искæй æххуысæй куыд 
зоной, программæмæ гæсгæ цас æмбæлы, уый бæрц фонетикон, мор-
фологон, синтаксисон æмæ пунктуацион æвзæрст кæнын.

15. Архайын, цæмæй мыртæ гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ-ы раст дзу-
рой, ууыл.

16. Ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ, уæрæх пайда кæнын историон 
зонындзинæдтæй, бынæттон бæстæзонæн æрмæгæй.

Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ зоной:
– Грамматкион æмæ лексикон æмбарынæдты бындуртæ.
– Комплексон анализ кæнын (фонетикон, лексикон, морфоло-
гон, дзырдарæзтон, синтаксикон, стилистикон).
– Иртасой æвзаджы фæзындты æууæлтæ, иу системæмæ сæ 
æркæнын, кæрæдзийы фæдыл сæ раст æвæрын, абарын. Дзырд-
ты растфыссынад æмæ æрхæцæн нысæнттæ раст æвæрын.
– Хъуамæ сæм уа орфографион зонындзинæдтæ.
– Графикон фæлтæрддзинад.
– Зоной, арæхдæр цы рæдыдтытæ æрцæуы, уыдоны классифика-
ци æмæ сæ пайда кæной.
– Рацыд æрмæг сæ бон радзурын уа бæстон æмæ цыбырæй. Зо-
ной фыссын алы жанрты сочиненитæ. Арæхсой диалогон æмæ 
монологон ныхасæй пайда кæнынмæ.
– Бæрæг кæной тексты темæ, йæ сæйраг хъуыды, аразой хуымæ-
тæг пълан.

Скъоладзауты цæттæдзинадмæ минималон домæнтæ:
Æвзарын:
1) ирон æвзаджы хъæлæсыуаджы æмæ ныхасы хицæндзинæдтæ; 
ирон мырты хицæндзинæдтæ: [с], [з], [дз], [гъ], [къ], [пъ], [тъ], 
[хъ], [цъ], [чъ];
2) мыртæ æмæ дамгъæтæ; хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ; 
зылангон æмæ æзылангон мыртæ; цавдон æмæ æнæцавдон уæнг-
тæ;
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3) номдар; миногон; мивдисæг; цæсгомон номивæг;
4) уидаг; разæфтуан; фæсæфтуан; кæрон;
5) хъуыдыйады сæйраг (сæйрат æмæ зæгъинаг) æмæ фæрссаг 
уæнгтæ; хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ æмæ æнæ уыдонæй;
6) адæмон дзургæ сфæлдыстады уацмыстæ (аргъæуттæ, æмби-
сæндтæ, уыци-уыцитæ);
7) сывæллæтты аив литературæйы жанртæ (радзырдтæ, æмдзæв-
гæтæ).

Зонындзинæдтæй практикæйы пайда кæнын:
– дзырдтæ уæнгтыл дих кæнын; дзырдты мидæг мырты æмæ 

дамгъæты æмахаст; зонын дзырдты растфыссынад;
– рацыд ныхасы хæйттыл æрдзурын; зонын хъуыдыйады мидæг 

цавæр уæнгтæ вæййынц, уый;
– номдартæ иууон æмæ бирæон нымæцты æвæрын, цæсгомон 

æмæ амонæн номивджытимæ дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ 
аразын; мивдисджытæ нырыккон афоны æмæ миногонтæ бындурон 
бæрцы æвæрын;

– дзырдтæ сæ кондмæ гæсгæ æвзарын;
– æмхуызон уæнгтимæ хъуыдыйæдтæ аразын; 
– вазыгджын хъуыдыйæдтæ аразын; 
– бæлвырд кæнын дзырдты æхсæн цы бастдзинæдтæ ис, уыдон 

(дзырдбæстытæ рахицæн кæнын); 
– хуымæтæг хъуыдыйады ссарын æмхуызон уæнгтæ;
– чиныгæй раст æмæ æнæ рæдыдтытæй диктанттæ фыс-

сын (70-80 дзырды кæм уа æмæ рацыд æрмæгыл чи æнцайа, ахæм 
тексттæ); стыр дамгъæ хъуыдыйады райдайæны æмæ сæрмагонд 
нæмтты; хъæлæсонты рахауд æмæ æлвæстад, дзырдтæм разæфтуантæ 
æфтаугæйæ; æмхъæлæсонты ивынад; дæргъвæтин æмхъæлæсонты 
растфыссынад; вазыгджын дзырдты растфыссынад; хъæлæсонты 
кæрæдзийы ивынад дзырдтæ аразгæйæ; номдарты бирæон нымæцы 
арæзты хицæндзинæдтæ; мивдисджыты ивынад нымæцтæм æмæ 
цæсгæмттæм гæсгæ;

– æрхæцæн нысæнттæ хъуыдыйады кæрон (стъæлф, фарсты 
æмæ хъæры нысæнттæ), æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийæ къæдзыгтæй 
хицæн кæнын, бирæон нымæцы фæсæфтуан т-йы дывæркæнынад, 
мивдисджыты кæрæтты растфыссынад; хайыгтæ нæ æмæ нал-ы раст-
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фыссынад мивдисæгимæ; æрхæцæн нысæнттæ сидæнимæ; æрхæ-
цæн нысæнттæ комкоммæ ныхасимæ;

– зонын æнæрæдыдæй рæвдз æмæ аив кæсын æмдзæвгæтæ, 
прозæ, наукон-зонадон уацтæ: 

1 къласы – 20-25 дзырды минутмæ; 
2 къласы – 40-50 дзырды минутмæ; 
3 къласы – 60-65 дзырды минутмæ; 
4 къласы – 70-80 дзырды минутмæ;
– æмдзæвгæтæ æмæ скъуыддзæгтæ прозæйæ зæрдывæрдæй кæ-

сын: 
1 къласы – 6-8 æмдзæвгæйы; 1-2 скъуыддзаджы прозæйæ; 
2 къласы – 10-12 æмдзæвгæйы æмæ 2-3 скъуыддзаджы прозæйæ; 
3-4 кълæсты – 12-14 æмдзæвгæйы æмæ 3-4 скъуыддзаджы про-

зæйæ;
– иртасын æмдзæвгæ, радзырд, уыци-уыцитæ, æмбисæндтæ; аи-

вадон уацмыс наукон-зонадон уацæй; 
– зонын текст хæйттыл дих кæнын æмæ уыдонæн сæргæндтæ 

раттын, сæйраг хъуыды æвдисæг хъуыдыйад ссарын, пълан саразын 
æмæ уымæ гæсгæ тексты мидис радзурын;

– изложени ныффыссын 1 къласы 15-25 дзырдæй, 2 къласы – 
30-40 дзырдæй, 3-4 кълæсты – 50-70 – дзырдæй;

– сочиненитæ фыссын хи цардæй, алфамблайы цардæй, нывмæ 
гæсгæ, æрдзыл.
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Методикон терминты дзырдуат

А
Аив уацмысы æмбарынад – восприятие художественного

произведения
Алфавитон каталог – алфавитный каталог 
Арæхстдзинæдтæ – навыки
Ахуырадон нысан – познавательная цель 
Ахуырады æмвæзад – учебный уровень

Æ
Æвзаргæ каст – выборочное чтение 
Æмхæццæйæ лæвæрд текст – деформированный текст
Æнтысындзинад – успеваемость
Æнцонæмбарыны принцип – принцип доступности
Æнцонæмбарыны æмвæзад – уровень доступности
Æрфарст – опрос

Б
Баст ныхас – связная речь
Бацæттæгæнæн рæстæг – подготовительный период
Бæлвырдгæнæн эксперимент – уточняющий эксперимент

Г 
Грамматикон хицæндзинæдтæ – грамматические особенности
Грамматикон хъæзтытæ – грамматические игры 
Грамматикон æмбарынæдтæ аразыны методикон бындуртæ – 

методические основы формирования грамматических понятий 

Д
Диалогон ныхас – диалогическая речь

Дз
Дзургæ ныхас – устная речь
Дзургæ баст ныхас – устная связная речь
Дзырдуатон сконд – словарный запас 
Дзырдуатон сконд хъæздыг кæнын – 
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обогащение словарного запаса
Дзырдуат хъæздыг кæныны гуырæнтæ – 

источники обогащения словаря

З 
Зонындзинæдтæ – знания 
Зонындзинæдты æвдисæнтæ – показатели знаний
Зонындзинæдты тематикон бæрæггæнынад – 

тематическая проверка знаний

И 
Интеграцион урок – интегрированный урок 
Иртасæн методтæ – методы исследования 
Иртæстон беседæ – исследовательская беседа 
Иумæйаг рæзтыл кусыны нысан – развивающая цель 

К 
Коммуникативон арæхстдзинæдтæ – коммуникативные навыки

Л
Лексикон-стилистикон рæдыдтытæ – 

лексико-стилистические ошибки
Лексикон хицæндзинæдтæ – лексические особенности 
Литературон амонæнтæ – литературные указатели  
Логическон хъуыдыкæнынад – мышление

М
Методикон амындтытæ – методические указания 
Методикон мадзæлттæ – методические приемы 
Методикæйы зонадон бындуртæ – научные основы методики 
Мырон-дамгъон аналитикон-синтетикон метод – 

звуко-буквенный аналитико-синтетический метод
Монологон ныхас – монологическая речь

Н
Ныхасы культурæйыл куыст – работа над культурой речи
Ныхасы рæдыдтытæ – речевые ошибки
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Ныхасы хъæд рæзын кæнын – развитие речи
Ног технологитæ – новые, инновационные технологии 

П 
Педагогон иртæстыты методтæ – 

методы педагогических исследований 
Педагогон цæстдарæнтæ – педагогические наблюдения 
Проблемон ахуырад – проблемное обучение  

Р 
Растфыссынад – орфография, правописание 
Растдзурынад – орфоэпия
Растфыссынады арæхстдзинад – орфографический навык
Растфыссынады раиртæст – орфографическое правило  
Раззагдæр фæлтæрддзинад – передовой опыт 
Рæзгæ ахуырад – развивающее обучение 

С 
Сæрмагонд, индивидуалон бæрæггæнынад – 

индивидуальная проверка 
Системондзинад – системность 
Системон каталог – системный каталог
Сфæлдыстадон фæлтæрæнтæ – творческие упражнения    
Сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад – творческое мышление

Т
Таурæгъон текст – текст-повествование
Текст-æрфыст – текст-описание
Текст-тæрхæттæ – текст-рассуждение 
Теоретикон æмбарынæдтæ – теоретические понятия 
Традицион ахуырад – традиционное обучение 

У
Урочы фæлгонц – оборудование урока   

Ф
Фæсурокты кæсынад – внеурочное чтение 
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Фронталон бæрæггæнынад – фронтальная проверка
Фысгæ баст ныхас – письменная связная речь

Х 
Хатдзæгон – итоговый
Хибарæй куыст – самостоятельная работа 

Хъ
Хъазты технологитæ – игровые технологии 
Хъомыладон нысан – воспитательная цель 

Ц
Цæстуынгæ æрмæг – наглядный материал 
Цæстуынынады принцип – принцип наглядности  
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