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Разныхас

Ацы чиныг арæзт у ахуыргæнджытæн æххуысæн 
7-æм къласы ахуыргæнæн чиныг «Ирон æвзаг»-мæ.

Ахуырадон-методикон комплект «Ирон æвзаг 7-æм 
къласæн» арæзт у 2 хайæ:

– ахуыргæнæн чиныг;
– методикон амындтытæ (чиныг ахуыргæнæгæн).
Ахуырадон-методикон комплект арæзт у програм-

мæйы домæнтæм гæсгæ; ахуыргæнæн чиныджы ахуырты 
нымæц – 68 (къуыри 2 ахуыры) 34 къуырийæн.

7-æм къласæн «Ирон æвзаджы чиныг» аразгæйæ нæ 
размæ сæвæрдтам æрмæст æвзаджы æрмæг бацамоныны 
хæс нæ, фæлæ ахуырдзауты ныхасы хъæд, се сфæлдыстадон 
хъуыдыкæнынад, сæ дзырдуатон сконд хъæздыг кæныны 
хæс дæр.

Уымæ гæсгæ ахуыргæнæн чиныджы æрмæг арæзт у 
афтæ, цæмæй ахуырдзаутæн феххуыс уа сæ дзургæ ныхас 
дæр æмæ сæ фысгæ ныхас дæр рæзын кæнынæн.

Чиныджы æрмæг лæвæрд цæуы тематикон прин-
ципмæ гæсгæ. Ныхасы темæ æмæ æвзаджы æрмæджы 
темæ кæрæдзиуыл сты æнгом баст. Алы темæйæ дæр 
ахуыргæнæн чиныджы ис иу сæйраг текст. Текстимæ баст 
алыхуызон фæлтæрæнтæ ахуыр кæнынц тексты мидис 
æмбарыныл, хъæугæ информаци арыныл, тексты мидис 
дзурыныл æмæ дзы алы уавæрты арæхстджынæй пай-
да кæныныл. Уыцыиу урочы ахуырдзаутæ, иу цавæрдæр 
грамматикон темæ ахуыргæнгæйæ, сæ зæрдыл лæууын 
кæнынц æндæр æрмæг дæр, ома хъус дард цæуы фонети-
кон, лексикон, дзырдарæзтон, морфологион, синтаксисон 
фæзындтæм.

Кæцыдæр фæлтæрæнтæм лæвæрд цæуы уæлæмхасæн 
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хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæ. Уыдонимæ куыст цæуы 
ахуыргæнæджы цæстæнгасмæ гæсгæ (хыгъд цæуынц уро-
чы рæстæг æмæ ахуырдзауты цæттæдзинад). Ахуыр-
дзауты цæттæдзинад хынцгæйæ, фæлтæрæнтæм лæвæрд 
уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ ис баивæн кæнæ бынтон 
фæуадзæн.

Алы ахуыры дæр лæвæрд цæуы дзырдуатон æрмæг, 
дзырдты нысаниуджытæ æмбæрстгонд цæуынц сæйраг тек-
сты фæстæ кæнæ сæ бæрæг кæнынц ахуырдзаутæ сæхæдæг.

Методикон амындтытæ лæвæрд цæуынц алы урокмæ 
дæр. Амынд дзы цæуы, алы фæлтæрæны дæр хъус цæмæ 
æрдарын хъæуы, уый.

Ахуыргæнæгæн йæ бон у йæхи хъуыды æмæ фæн-
донмæ гæсгæ ахуыртæм цавæрдæр ивддзинæдтæ бахæссын.

Ахуыры азы алы цыппæрæм хайы дæр ис контролон 
ахуыртæ, хæслæвæрдтæ арæзт сты тестыты хуызы. Уымæй 
уæлдай ма ахуыргæнæн чиныджы цы фæлхат кæныны 
ахуыртæ ис (фыццаг цыппæрæмхайæ фæстæмæ), уыдоны 
бæсты дæр ахуыргæнæгæн йæ бон у спайда кæнын, æндæр, 
растдæр æм цы æрмæг кæсы, уымæй.
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Ахуыры азы I цыппæрæмхай
5-æм – 6-æм кълæсты рацыд æрмæг зæрдыл æр-

лæууын кæнын – 7 сахаты.

1-аг  урок

5-6 кълæсты фонетикæйæ рацыд æрмæг фæлхат кæнын
Ирон æвзаг, ирон дзырд
Нысæнттæ: 

ахуыргæнинæгты 7-æм къласы ахуыргæнæн чины-
гимæ базонгæ кæнын; мыртæ æмæ дамгъæты тыххæй 
зонындзинæдтæ, хицæн дзырдты цавд æвæрыны 
æгъдæуттæ зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ сæ бафи-
дар кæнын; ирон æвзаджы тыххæй дзурын.

Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ: «Ирон æвзаджы алфавит», «Ирон æвзаджы 
мыртæ æмæ дамгъæтæ», «Цавд хицæн дзырдты».
Урокмæ æмхасæнтæ: ахуыргæнæн чиныг, æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ,  техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æцæгæлон, фæрæз, персонаж, аргъ 
кæнын, æвдисæн, лыстæг.
Методикон мадзæлттæ: ныхас беседæйы элементтимæ, 
рацыд æрмæг фæлхат кæнын, дзырдбæстытæ æмæ хъуы-
дыйæдтæ аразын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног ахуыры азы фæдыл ахуырдзаутæн арфæ 
ракæнын.

2. 1-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ хицæн 
куыст саразæн ис эпиграфы текстимæ: «Бакæсæм Тыбыл-
ты Алыксандры ныхæстæ. Раргом сын кæнæм сæ мидис». 
Ахуырдзаутæ хъуамæ зæгъой сæ хъуыдытæ.

3. 1-аг фæлтæрæн. Ахуырдзаутæ кæсынц хъуыды-
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йæдтæ æмæ дзурынц фарстмæ гæсгæ сæ хъуыдытæ (Цавæр 
ахадындзинад ис дзырдæн адæймаджы царды?).

Цæстуынгæ   æрмæгæй    пайдагæнгæйæ    æмæ     ахуыр-
гæнæджы фæрстытæн дзуæппытæ  дæтгæйæ, ахуырдзаутæ  
хъуамæ сæ зæрдыл æрлæууын кæной ирон æвзаджы ал-
фавит, радзурой ирон æвзаджы мыртæ æмæ дамгъæты 
тыххæй, хицæн дзырдты цавд æвæрыны æгъдæуттæ. Сæ 
дзуæппытæ хъуамæ фидар кæной дæнцæгтæй.

1) Цы у алфавит?
Фæлтæрæны хæслæвæрдмæ гæсгæ, ахуырдзаутæ 

хъуамæ æртыккаг хъуыдыйады дзырдтæ рафыссой алфа-
витон уагмæ гæсгæ.

1-аг таблицæ

 

2) Цавæр хъæлæсон мыртæ хонæм лæмæгъ хъæлæсонтæ?
3) Цавæр хъæлæсон мыртæ хонæм тыхджын хъæлæсонтæ?
4) Цавæр дыууæ къордыл дих кæнынц ирон æвзаджы 
æмхъæлæсон мыртæ?

2-аг таблицæ

5) Куыд баст сты цавд  æвæрыны æгъдæуттæ тыхджын 
æмæ лæмæгъ хъæлæсонтимæ?

Аа, Ææ, Бб, Вв, Гг, Гъгъ, Дд, Дждж, Дздз, Ее, Ёё, Жж, 
Зз, Ии, Йй, Кк, Къкъ, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Пъпъ, Рр, Сс, 
Тт, Тътъ, Уу, Фф, Хх, Хъхъ, Цц, Цъцъ, Чч, Чъчъ, Шш, 
Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Ээ, Юю, Яя

Мыртæ

хъæлæсонтæ

тыхджын: 
а, и, у

лæмæгъ:
æ, ы

зылангон:
г, д

æзылангон:
к, т

æмхъæлæсонтæ:



7

6) Куыд дих кæнæм хицæн дзырдтæ уæнгтыл?
Фæлтæрæны хæслæвæрдмæ гæсгæ, ахуырдзаутæ 

хъуамæ хъуыдыйæдтæй рафыссой дыууæ кæнæ фылдæр 
уæнгтæй арæзт дзырдтæ æмæ сыл сæвæрой цавд (фæ-дзý-
рæм, зæр-дǽ-йы, сá-гъæс-тæ æ.а.д.).

3-аг таблицæ

Фæлтæрæнты нымæцтæ 1, 2, 3 æмæ 4-æй амынд 
сты алыхуызон æвзæрстытæ кæмæн хъæуы кæнын, уыцы 
дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ. Нымæцты нысаниуджытæ 
лæвæрд цæуынц ахуыргæнæн чиныджы дыккаг фарсыл:

4. Текстимæ куыст. 2-аг фæлтæрæн. Текст бакæсыны 
размæ зынæмбарæн дзырдтимæ бакусын, æрхъуыды 
кæнын семæ дзырдбæстытæ кæнæ хъуыдыйæдтæ.

Текст бакæсыны фæстæ ахуырдзаутæ хъуамæ зæгъой, 
цæй мидæг ис йæ сæйраг хъуыды. Ахуырдзаутæн цымыди-
саг уыдзæни ирон æмæ дыгурон æмнысаниуæгон дзырдтæ 
абарын. Фæлтæрæны хæслæвæрдмæ гæсгæ, ахуырдзаутæ 
хъуамæ бамбарын кæной бæрæггонд хъуыдыйæдты мидис: 
1. Цыдæриддæр æвæрæнæй уыдис ирон æвзаджы, уыдон 

1

2

3

4

Дзырд – дзырды фонетикон æвзæрст.

Дзырд – дзырд йæ арæзтмæ гæсгæ равзарын.

Дзырд – дзырды морфологион æвзæрст.

Хъуыдыйад – хъуыдыйады синтаксисон æвзæрст.

á     дæй       маг

æв        зáг

зæ       гъын

сá       ма     йын

Цавд хицæн 
дзырдты
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йæхи бакодта æмæ сын æвзаргæйæ бынат ардта йæ уац-
мысты. (Къоста тынг хорз зыдта ирон æвзаг – хъæугæ 
рæстæг, ома йæ уацмыстæ фысгæйæ, уымæн зын нæ уыди 
дзырдтæ æвзарын.) 2. Хицæн дзырдтæ  канд фысгæ нæ 
кодта, фæлæ сын агуырдта сæ уидæгтæ, сæ равзæрæнтæ. 
(Къоста дзырдæй хуымæтæджы нæ пайда кодта, фæлæ 
йын-иу раздæр сбæрæг кодта йæ нысаниуæг, йæ равзæрд, 
ныффыста йæ-иу стæй-иу дзы пайда кодта.)

Фæлтæрæны грамматикон хæслæвæрд сæххæст-
гæнгæйæ ахуырдзаутæ ныффидар кæндзысты, цы зонын-
дзинæдтæ сфæлхат кодтой, уыдон. Текстæй хъуамæ ра-
фыссой ставддæрæй фыст дзырдтæ, сæвæрой сыл цавды 
нысан (ис сæ адихгæнæн уæнгтыл дæр). Уымæй уæлдай ма 
хъæугæ хуызы равзарын нымæцтæй бæрæггонд дзырдтæ 
(дзырдтыл1, амалæй2, рыстимæ3).

5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Хатдзæгтæ скæнæн ис фæрстытæ æмæ дзуæппыты 
кæнæ ахуыргæнæджы раныхасы хуызы.

Хæдзармæ хæстæ: 1) 3-аг фæлтæрæн; 2) 6-æм къласы 
æрмæгæй сфæлхат кæнын номдаримæ баст темæтæ.

2-аг  урок

Номдар фæлхат кæнын
Не ’взаг – нæ хæзна

Алы мыггагæн дæр йе’взаг йæ хæзна у.
Тыбылты Алыксандр

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтимæ номдар сфæлхат кæнын; 
мадæлон æвзагмæ уарзондзинад сæм рæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Номдары тасындзæг».
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
техникон фæрæзтæ.
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Дзырдуатон æрмæг: мыггаг, цыргъ, уæрæх фадæттæ, ныц-
цæгъдын, цардхъом, зæрдыл дарын, хъуытаз дзæнгæрæг, 
налхъуыт.
Методикон мадзæлттæ: ныхас беседæйы элементтимæ, 
фæлхат кæнын, дзырдбæстытæ  æмæ хъуыдыйæдтæ ара-
зын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Номдары тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ дзу-
æппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæуы 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæ æмæ таблицæйæ.
1) Цы у морфологи?
2) Цы нысан кæны дзырд «морфологи»? Цы зонут йæ 
равзæрды тыххæй: «морфе» – ? «логос» – ?
3) Цавæр ныхасы хæйттæ зонут?
4) Цавæр къордтыл дих кæнынц ныхасы хæйттæ?
5) Цæмæй хицæн кæнынц сæрмагонд ныхасы хæйттæ 
æххуысгæнæг ныхасы хæйттæй?
6) Цавæр ныхасы хæйттæ сахуыр кодтат 6-æм къласы?
7) Цы ныхасы хæйттæ сахуыр кодтат, уыдонæн  ныффыс-
сут дæнцæгтæ. Цы у номдар?

1-аг таблицæ

Морфологи

Ныхасы хæйттæ

сæрмагонд æххуысгæнæг
номдар
миногон
нымæцон
номивæг
мивдисæг
фæрсдзырд

разæвæрд
фæсæвæрд
бæтæг
хайыг

æвастхъæр
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8) Цавæр номдарты хонынц иумæйаг номдартæ?
9) Цавæр номдарты хонынц сæрмагонд номдартæ?
10) Цавæр номдарты хонынц конкретон номдартæ?
11) Цавæр номдарты хонынц абстрактон (иппæрдон) ном-
дартæ?
12) Цавæр номдарты хонынц æмбырдон номдартæ?
13) Цал æмæ цавæр нымæцтæ ис номдарæн ирон æвзаджы
14) Куыд тасындзæг кæнынц номдартæ?

2-аг таблицæ

Номдарты тасындзæг

Дзуапп дæтгæйæ ахуыргæнинæгтæ схемæ æмæ 
таблицæйы дæнцæгтæм æфтауынц сæхи дæнцæгтæ.

2. 1-аг фæлтæрæн. Фæлтæрæны хæслæвæрдмæ гæсгæ 
рафыссын хъæуы номдартæ. Схемæ æмæ таблицæты 
æххуысæй сæ фæстæ къæлæтты, цавæртæ сты, уый 
бæрæггæнæгæйæ.

3. 2-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ хицæн ку-
ыст саразæн ис эпиграфы текстимæ: «Куыд æмбарут зынд-
гонд ирон ахуыргонд Тыбылты Алыксандры ныхæстæ? 
Разы стут йемæ æви нæ?». Ахуыргæнинæгттæ хъуамæ 
зæгъой сæ хъуыдытæ.

Текстимæ куыст. 2-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг æмæ 
ахуырдзаутæ кæсынц текст (ахуыргæнæг райдайы кæсын, 

Номон Чи? Чызг Цы? Скъола
Гуырынон Кæй? Чызджы Цæй? Скъолайы
Дæттынон Кæмæн? Чызгæн Цæмæн? Скъолайæн
Арæзтон Кæмæ? Чызгмæ Цæмæ? Скъоламæ
Иртæстон Кæмæй? Чызгæй Цæмæй? Скъолайæ
Æддагбынатон Кæуыл? Чызгыл Цæуыл? Скъолайыл
Цæдисон Кæимæ? Чызгимæ Цæимæ? Скъолаимæ
Хуызæнон Кæйау? Чызгау Цæйау? Скъолайау
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дарддæр æй кæсынц сывæллæттæ). Текст бакæсыны 
фæстæ йын ахуырдзаутæ хъуамæ сбæрæг кæной йæ сæйраг 
хъуыды: алы адæмæн дæр йæ абон, йæ фидæн аразгæ 
сты се ’взаджы цардхъомдзинадæй. Се ’взаг куы нал уа 
– æрцæудзæнис се сæфт; мадæлон æвзаг мадау адджын у.

Ахуыргæнинæгты ныхасыхъæд аивдæр æмæ хъæз-
дыгдæр кæнынимæ баст у тексты фæстæ лæвæрд 1-аг хæс 
дæр (Бамбарын кæнут бæрæггонд хъуыдыйæдты ми-
дис.). Зæгъæм, «Мадæлон æвзаг мады ад кæны…»: Æвзаг 
мадæлон уый тыххæй хуыйны, æмæ мад фæдзуры уыцы 
æвзагыл йæ сывæллонимæ. Æвæццæгæн, мад куыд зынаргъ 
у, афтæ зынаргъ у мадæлон æвзаг дæр, мад куыд адджын 
у, афтæ адджын у мадæлон æвзаг дæр) æ.а.д.

Тексты фæстæ 2, 3 хæстæ æмæ 4, 5-æм фæлтæрæнтæ 
сты грамматикон хæслæвæрдтимæ. Сты æнцонæмбарæн, 
чиныджы лæвæрд ис хуызæгтæ дæр. Хицæнæй нысан-
гонд нæ вæййынц алы хуызы æвзæрстытимæ баст хæстæ, 
фæлæ сæ æххæст кæнын хъæуы. Хъуыдыйад æвзаргæйæ, 
ахуыргæнинæгтæн раттæн ис уæлæмхасæн хæс: бацамо-
нын хъуыдыйады алы уæнг дæр, цавæр ныхасы хайæ загъд 
æрцыдис, уый: Мадæлон (миногон) æвзаг  (номдар) мады 
(номдар) ад кæны (мивдисæг), мады (номдар) æхсыримæ 
(номдар) адæймаджы (номдар) уæнгты (номдар) ахъа-
ры (мивдисæг), зæрдæйы (номдар) æрфытæм (номдар) 
ныттæдзы (мивдисæг), хуры (номдар) тынтау (номдар) 
ныккæсы (мивдисæг) йæ (номивæг) къуымтæм (номдар) 
æмæ (бæттæг) сæ (номивæг) ныррухс кæны (мивдисæг).

Ахуыргæнинæгты зонындзинæдтæ номдарты 
растфыссынады æгъдæуттæй сбæрæг кæнæн ис 5-æм 
фæлтæрæнæй. 5-æм фæлтæрæнмæ гæсгæ дзырдтæ рафыс-
сын хъæуы, рæдыдтытæ раст кæнгæйæ. Ахуыргæнинæгтæ 
сын æмбарын кæнынц сæ растфыссынад. Зæгъæм, 
уидæктæ – уидæгтæ, æзылангон æмхъæлæсонтæ сæхи 
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хуызæн æзылангон скæнынц сæ размæ лæууæг зылангон 
æмхъæлæсонты, æмхъæлæсон сбæлвырд кæнæн ис, номдар 
æндæр хауæны куы сæвæрæм, уæд: уидагæй æ. а. д.

4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын: 1) Сæххæст кæнын 6-æм фæлтæрæн; 2) 6-æм къла-
сы æрмæгæй сфæлхат кæнын миногонимæ баст темæтæ.

3-аг  урок

Миногон фæлхат кæнын
Мысæм сæрды каникултæ

Хур – сызгъæрин сахат.
Мамсыраты Дæбе

Нысæнттæ: миногон сфæлхат кæнын; ахуырдзаутæм диа-
логон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; ахуырдзауты 
текст æвзарыныл ахуыр кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ «Миногонтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ», «Мино-
гонты бæрцбарæнтæ», «Куыд равзарын хъæуы миногон».
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
æмбарынгæнæн дзырдуат.
Дзырдуатон æрмæг: сусæны мæй, дызæрдыггаг, къæм, 
сæуæхсид, æддæгуæлæ, æмхæрæфырт, хъус дарын, цæст 
ахæссын, изæрдалынгтæ, асæст бон, æвирхъау, хæдтулгæ.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Миногоны тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ дзу-
æппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæуы 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæ æмæ таблицæтæй. 
(1-аг – 5-æм фæлтæрæнтæ).
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1-аг таблицæ

2-аг таблицæ

2. Текстимæ куыст. 6-æм фæлтæрæн. Ахуыргæнæг 
æмæ ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст. Текст бакæсыны 
фæстæ хицæн куыст саразæн ис эпиграфы текстимæ: 
«Куыд æмбарут Мамсыраты Дæбейы ныхæстæ?». 
Ахуыргæнинæгттæ хъуамæ зæгъой сæ хъуыдытæ.

Тексты фæстæ 1-аг хæсмæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ 
дзуапп дæттынц фæрстытæн. Дзуапп дæтгæйæ, пайда 
кæнын хъæуы тексты æрмæгæй,  ис æй бакæсæн. Дзуаппы-
ты хуызæгтæ:

• Сау денджызы ном Асланмæ дызæрдыггаг уымæн 
фæкаст, æмæ денджыз у цъæх-цъæхид. Сау вæййы 
изæрырдæм, изæрдалынгты æмæ асæст бонты.

• Автор, «Хур амоны денджызы уаг», зæгъгæ, уымæн 
зæгъы, æмæ хуры алы уавæрмæ гæсгæ ивы Сау денджызы 
уаг дæр. Хур куы скæсы сæумæрайсом, уæд вæййы цъæх-
цъæхид. Хур изæрырдæм аныгуылынмæ куы фæхъавы, уæд 
та раивы сау хуызмæ.

2-аг,  3-аг  хæстæ  сты грамматикон  хæслæвæрдтимæ. 
2-аг хæс æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнæнинæгтæн ис уæ-
лæмхасæн хæст раттæн: «Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты 
мидис». Æнæмæнг хъæуы нысангонд æвзæрстытæ скæнын.

миниуæгæвдисæг: бæрзонд

ахастæвдисæг: хæххон

Миногонтæ сæ 
нысаниуæгмæ

Миногонты бæрцбарæнтæ
бындурон барæн уæлахизон
бæрзонд бæрзонддæр æппæты 

бæрзонддæр
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3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст кæнын 7-æм фæлтæрæн; 2) 6-æм къласы 
æрмæгæй сфæлхат кæнын нымæцонимæ баст темæтæ.

4-æм  урок

Нымæцон фæлхат кæнын
Мысæм сæрды каникултæ

Лæг бонæн диссаг хъусы!
Æмбисонд

Нысæнттæ: нымæцоны тыххæй æрмæг сфæлхат кæнын; 
ахуырдзаутæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын 
кæнын; ахуырдзауты алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл ахуыр кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæ «Нымæцонтæ сæ арæзтмæ гæсгæ»; фæсарæйнаг 
дзырдты æмæ æмбарынгæнæн дзырдуæттæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
журнал «Ногдзау»-ы цалдæр номыры.
Дзырдуатон æрмæг: æнæууæнк цæстæй кæсын, Нюрн-
берг, Фюрт, чат.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Нымæцоны тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ дзу-
æппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæуы 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæ æмæ таблицæтæй. 
(1-аг – 3-аг фæлтæрæнтæ).
Фæрстыты хуызæгтæ:
Куыд дих кæнынц нымæцонтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ?
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Куыд дих кæнынц нымæцонтæ сæ арæзтмæ гæсгæ?
Дзуапп раттынæн æххуыс уыдзысты чиныджы лæвæрд 
схемæ æмæ таблицæ.

1-аг таблицæ

2. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуырдзаутæ 
кæсынц текст. Текст бакæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ 
хъуамæ сæххæст кæной ныхасы рæзтыл куыстимæ баст 
хæстæ: 1-аг æмæ 2-аг хæстæ.

1-аг хæсмæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ дзуапп 
раттой фæрстытæн.

Дзуаппы хуызæг: Цæмæн Ацæмæзы фыстæг элек-
трон? – Ацæмæзы фыстæг хуыйны электрон уый тыххæй, 
æмæ Ацæмæз йæ фыстæг ныммыхуыр кодта компьютерыл 
æмæ йæ арвыста йæ хæлар Таймуразмæ Интернеты руад-
жы.

2-аг хæсмæ гæсгæ текст адих кæндзысты миди-
сон хæйттыл, æрхъуыды сын кæндзысты сæргæндтæ, 
сæргæндтæй та скæндзысты пълан.

Текст адих кæнæн ис 3 хайыл:
1. Интернеты ахадындзинад царды.
2. Æхснырсæджы бæллæхтæ.
3. Немыцаг дохтырты тас.

3-аг хæс æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ сфидар 
кæндзысты, нымæцонты тыххæй цы æрмæг сфæлхат код-
той, уый.

3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 

Нымæцонтæ сæ арæзтмæ гæсгæ
хуымæтæг вазыгджын амад

иу
дæс
мин

иуæндæс
æртиссæдз
фарастсæдæ

æртын иу
æхсай фондз
дæс æмæ ссæдз
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раттын: 1) Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн; 2) 6-æм къла-
сы æрмæгæй сфæлхат кæнын номивæгимæ баст темæтæ.

5-æм  урок

Номивæг фæлхат кæнын
Æппæты фæрнджындæр фæндаг

Адæймаджы Хуыцауы хорзæх куыд хъæуы, 
афтæ йæ хъæуы адæмы хорзæх дæр.

Æмбисонд

Нысæнттæ: номивæджы тыххæй æрмæг сфæлхат кæнын; 
ахуыргæнинæгты алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл ахуыр кæнын; рæзгæ фæлтæры кæ-
рæдзиимæ уæздан уæвыныл, хиуыл хæцыныл ахуыр 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг; 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ.
Дзырдуатон æрмæг: курдиат, æнæхъуаджы, зæрдæ 
зæгъын, ницытæ ´мæ мацытæ, ратон-батон кæнын, 
къæрцхъусдæр, паддзахиуæг кæнын, ахастдзинæдтæ ара-
зын, аивад,  ныстуан, масты фæдыл цæуын, æвдисæн, 
хъарм ныхас, хорз зæрдæйы уаг, рæдау æмæ фæрнджын 
дуне.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Номивæджы тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæуы 



17

ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæйæ. (1-аг – 3-аг 
фæлтæрæнтæ). Ис ныффыссæн дзырдуатон диктант (æз, 
ды, нæхæдæг, чи, цавæр, алы, æппæт, иуæй-иу, никæцы).

Фæрстыты хуызæгтæ:
1) Ацы дзырдтæ цавæр ныхасы хайæ загъд сты?
2) Цавæр ныхасы хай хонæм номивæг.
3) Радзурут номивджыты нысаниуджыты тыххæй. (1-

аг фæлтæрæн).
2. 4-æм фæлтæрæн. Текст кæсыны размæ ахуыр-

гæнинæгтæм ис фарст раттæн, цы уынынц нывыл, уый 
тыххæй. Уыдон хъуамæ радзурой сæ хъуыдытæ нывы миди-
сы тыххæй. Текст бакæсыны фæстæ йын ахуыргæнинæгтæ 
хъуамæ æрхъуыды кæной сæргонд (зæгъæм, «Куыд 
хъæуы адæмимæ цæрын»); 1-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ 
бамбарын кæнын хъæуы ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ (ахастдзинæдтæ аразын – 
адæмимæ  ?????) 2-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ хъæуы скæнын 
текстæн фæрстытæй пълан, ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд 
цæуы хуызæг.
1. Кæимæ баст вæййы адæймаг йæ царды? – Адæймаг куы 
цæра, уæд мингай тæгиæй баст вæййы адæмимæ. Ома 
бинонтимæ, хæстæджытимæ, сыхæгтимæ, зонгæтимæ, 
кæимæ ахуыр кæны, йе та – кæимæ кусы, уыдонимæ.
2. Куыд хъæуы цæрын? – Хъæуы кæрæдзиуыл ауæрдын, 
кæрæдзийы хъахъхъæнын. Искæуыл тыхсгæйæ, искæуыл 
ауæрдгæйæ, ды тыхсыс, ды ауæрдыс дæхиуыл дæр æ.а.д.
3-аг хæс æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ сфидар 
кæндзысты, номивджыты тыххæй цы æрмæг сфæлхат 
кодтой, уый. Æнæмæнг скæнын хъæуы нысангонд но-
мивджытæн морфологион æвзæрст.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн (тыхджындæр 
ахуыргæнинæгтæн ис раттæн ахæм хæс: ссарын 
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хъуыдыйæдты акцентуалон къордтæ); 2) Сфæлхат кæнын, 
мивдисæджы тыххæй 6-æм къласы цы æрмæг сахуыр код-
той, уый.

6-æм  урок

Мивдисæг фæлхат кæнын
Ахуыры азы фыццаг бон

Ахуыргæнæгмæ хъус!
Бонтæй иу дæр ма саф,
Хъусгæ-иу кæн,
Дзæгъæлы дæр ма каф.

Гæдиаты Секъа

Нысантæ: мивдисæджы тыххæй 6-æм къласы цы æрмæг 
сахуыр кодтой, уый сфæлхат кæнын; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ мивдисæджы тыххæй.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион  æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ.
Дзырдуатон æрмæг: цæсты фæныкъуылдмæ, удхæссæг 
уынын, сæумæцъæхæй, араст уæвын, æмызмæлд кæнын, 
мынæгдæр кæнын, зæрдыл æрбалæууын, цæстытыл ау-
айын, рæстæг æрвитын, цæсгом судзы фырæфсæрмæй, 
арæхстгай цæуын, хæдзармæ здæхын, мæнæ-мæнæ 
фендзæн, сыфтæртæ скъæфын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Мивдисæджы тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæуы 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæтæй. (1-аг – 2-аг 
фæлтæрæнтæ).
2. 3-аг фæлтæрæн. Текст кæсыны размæ ахуыргæнинæгтæм 
ис фарст раттæн, цы уынынц нывыл, уый тыххæй. Уыдон 
хъуамæ радзурой сæ хъуыдытæ нывы мидисы тыххæй, 
зæгъой, уыдонмæ гæсгæ, цæуыл цæудзæн ныхас тексты, 
уый (зæгъæм, скъоладзаутæ бæрæгбонарæзт кæй сты, 
сæ къухты дидинджыты бæстытæ кæй ис, скъоламæ 
бацæуæны, дуары сæрмæ, рæсугъд стыр дамгъæтæй фыст 
«Æгас цæут!» кæй  ис, ахуыргæнæг фыццагкъласонтæм 
кæй æнхъæлмæ кæсы, уыдæттæм гæсгæ зæгъæн ис, æмæ 
тексты дзырдæуыдзæн ахуыры азы фыццаг боны тыххæй).

Текст бакæсыны фæстæ йын ахуыргæнинæгтæ 
хъуамæ æрхъуыды кæной æндæр сæргонд (зæгъæм, «Аху-
ыры азы фыццаг бон»). 1-аг æмæ 2-аг хæслæвæрдты 
æххæст кæнын æххуыс у ахуыргæнинæгты ныхас аивдæр 
æмæ хъæздыгдæр кæнынæн. Ахуыргæнинæгтæ дзуапп 
дæттынц фæрстытæн. Дзуаппы хуызæг: Цæмæн сыгъдис 
радзырды сæйраг архайæджы цæсгом? – Радзырды сæйраг 
архайæджы цæсгом сыгъдис фырæфсæрмæй, уымæн æмæ 
йæ дзырд нæ сæххæст кодта. Дзырдбæстытæ баивын хъæуы 
синонимтæй (2-аг хæслæвæрд), зæгъæм: рæстæг æрвитын – 
рæстæг хардз кæнын; ницы аразын; æнæмæтæй цæрын.

Грамматикон темæимæ баст сты 3-аг æмæ 4-æм 
хæслæвæрдтæ,  уыдон æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ 
сфидар кæндзысты, мивдисджыты тыххæй цы æрмæг 
сфæлхат кодтой, уый. Ацы хæслæвæрдтæм ма ис раттæн 
уæлæмхасæн хæс: сбæрæг кæнын мивдисджыты цæсгом.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст  кæнын 4-æм фæлтæрæн; 2) Раздæр кълæсты 
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цы грамматикон æрмæг сахуыр кодтой, уымæй сфæлхат  
кæнын  мивдисæджы разæфтуанты нысаниуджытæ.

7-æм  урок

Мивдисæг фæлхат кæнын
Алцы зонын дæр хорз у

Адæймаг зæххæй у хъæздыг, 
фæлæ зæххы хъæздыгдзинад 

      чи равзардзæн æнæ адæймагæй?
Быгъуылты Къола

Нысæнттæ: мивдисæджы разæфтуанты нысаниуджытæ 
сфæлхат кæнын; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ моно-
логон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ ара-
зыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ мивдисæджы тыххæй.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ.
Дзырдуатон æрмæг: Мысыр, зынаргъ, хъуыдымæ æрцæ-
уын, хорзы бацæуын, папирус, æвæджиауы фыссæн æрмæг, 
археолог, фыссæн æрмæг, æрмгуыстгæнæг.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Мивдисæджы тыххæй рацыд æрмæг фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы  сфæлхат кæнын. Спайда кæнын хъæ-
уы ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæтæй. (1-аг – 
3-аг фæлтæрæнтæ). Дзуапп дæтгæйæ ахуыргæнинæгтæ 
схемæты дæнцæгтæм æфтауынц сæхи дæнцæгтæ.
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4-æм æмæ 5-æм фæлтæрæнты хæслæвæрдтæ баст сты 
мивдисджыты растфыссынадимæ. Ахуыргæнинæгтæ хъу-
амæ сæ зæрдыл æрлæууын кæной, цавæр ивддзинæдтæ 
æрцæуы мивдисджыты, разæфтуантæ сæм куы бафтауæм, 
уæд. Зæгъæм, мивдисæджы райдайæны æмхъæлæсон куы 
вæййы, уæд разæфтуан ны-йы фæстæ кæны дывæр: хауын 
– ныххауын, дзурын – ныдздзурын.
Ам ахуыргæнинæгты зæрдыл æрлæууын кæнын хъæуы 
дыгурон диалекты мивдисджыты цавæр ивддзинæдтæ 
æрцæуы, разæфтуантæ ни-, фæ- æмæ ба- сæм куы бафтауæм, 
уæд.
2. 6-æм фæлтæрæн. Нывимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ 
хъуамæ сбæрæг кæной, цæуыл цæудзæн ныхас тексты. 
Дзуаппы хуызæг: Папирус, бæрзы цъар, гæххæтт, тетрад 
æмæ æндæр фыссæн гæрзтæм гæсгæ сбæлвырд кæнæн ис: 
тексты ныхас цæудзæн фыссынады райрæзты тыххæй.

1-аг хæслæвæрд. Текст бакæсыны фæстæ йын 
æрхъуыды кæнын хъæуы æндæр сæргонд (зæгъæм, 
«Зайæгойты æх-хуыс фыссынадæн»).

2-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ бамбарын кæнын хъæуы 
ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ны-
саниуджытæ. Дзуаппы хуызæг: папирус – хъæзæй арæзт 
æрмæг, фыстой йыл рагон мысирæгтæ æмæ æндæр адæмтæ.

3-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ 
текст адих кæной  мидисон хæйттыл. Текст адих кæнæн 
ис 3 хайыл, æрхъуыды сын кæнæн ис ахæм сæргæндтæ 
фæрстытæй:
1. Цавæр æрмæгыл фыст æрцыдысты, 5 мин азы бæрц 
кæуыл цæуы, уыцы уацмыстæ æмæ йыл чи базыдта фыс-
сын?
2. Цавæр фыссæн æрмæг уыдис Рагон Уæрæсейы?
3. Куыд равзæрдис нырыккон сæйраг фыссæн æрмæг – 
гæххæтт?
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Уæлæмхасæн хæс: фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ сара-
зын диалог.

Грамматикон темæимæ баст у 4-æм хæслæвæрд,  уый 
æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ сфидар кæндзысты, 
мивдисджыты тыххæй цы æрмæг сфæлхат кодтой, 
уый. Текстæй ист хъуыдыйæдты разæфтуанты фæрцы 
ивд æрцыдысты ставддæрæй фыст мивдисджытæ. 
Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ сбæрæг кæной, куыд аив-
той разæфтуантимæ сæ нысаниуджытæ æмæ æмткæй 
хъуыдыйæдты мидис. Дзуаппы хуызæг:

Уымæй адæм апайда кодтой 30 æнусæй фылдæр. - 
Апайда  кодтой – тексты: пайда кодтой. Тексты   мивдисæгæн 
ис архайды бæстон, дæргъвæтин цыды нысаниуæг. Ам та 
разæфтуан а-йы фæрцы мивдисæгæн фæзындис архайды 
тагъд æмæ рог цыды нысаниуæг. 
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст кæнын 7-æм фæлтæрæн.

8-æм  урок

Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ
1-æм октябрь – Ацæргæ адæймаджы бон

Хистæртæн цы æгъдау дæттыс, 
уый дын уыдзæн – намыс.

                     Æмбисонд

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн цæугæ æмæ æдзæугæ 
мивдисджыты нысаниуджытæ бацамонын; диалогон 
æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуызон 
хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтæн æмбарын кæнын, хистæртæн 
кад кæнын, хистæртæн æгъдау дæттын сæ фыццаг хæс кæй 
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у, уый; Ацæргæ адæймаджы бон, урочы темæ халгæйæ, 
сбæрæг кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ  «Мивдисæджы хуызтæ» «Цæугæ  æмæ  æдзæу-
гæ мивдисджытæ».
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чи-
ныг,  фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмба-
рынгæнæн дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ (музыкалон 
центр, компьютер).
Дзырдуатон æрмæг: цæстæй нал уынын, хъусæй нал хъу-
сын, уæлхъус  æрбалæууын, ныхас, зæрдæ æлхæнын, кол-
хозон, бирæнацион, фæрныг, не ’ппæт хъарутæй.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ, ахуыргæнинæгтæ кæ-
рæдзи фæстæ рацæуынц æмæ фыссынц хъуыдыйæдтæ 
фæйнæгыл, иннæтæ та – сæ тетрæдты: Чи? Чызг (сæйрат, 
номдар) цы ми кæны? кæсы (зæгъинаг, мивдисæг) цы? 
чиныг  (æххæстгæнæн, номдар). Чи? Ахуыргæнинæгтæ 
(сæйрат, номдар) цы ми кæнынц? кæсынц (зæгъинаг, 
мивдисæг) цæмæ? киномæ (æххæстгæнæн, сæйрат). 
Ахуыргæнинæгты хъус æрдарын хъæуы мивдисджытæм 
æмæ семæ баст дзырдтæм хъуыдыйады мидæг.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. 
Таблицæйыл æнцайгæйæ бацамонын, куыд хицæн кæнынц 
кæрæдзийæ цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ.



24

1-аг таблицæ

1-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнинæгтæ кусынц ахуыргæнæн 
чиныджы лæвæрд раиртæстимæ. 
2-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ ис байхъусæн 
зарæгмæ «Нæ буц хистæртæ». Музыкæйы зæлтæ фæ-
мынæгдæр кæнын, афтæмæй ахуыргæнинæгтæм раттын 
фæрстытæ (зæгъæм, цæуыл у ацы зарæг). Ахуыргæнинæгтæ 
дзурынц сæ хъуыдытæ стæй æххæст кæнынц 2-аг фæл-
тæрæн. Фæлтæрæны хæслæвæрдтæй иу у: Бамбарын кæ-
нут бæрæггонд хъуыдыйады мидис.

Карз тохы заман бæсты сæрвæлтау,
Ызнаджы гæнах уæ риутæй састат.

Дзуаппы хуызæг: Хæсты рæстæджы, знæгтæ нын нæ 
горæттæ æмæ хъæутæ куы сыгътой, нæ адæмы нын куы 
цагътой, уæд, ныртæккæ нын хистæрты бынаты чи ис, уы-
дон куы нæ уыдаиккой, уæд абон сæрибарæй нæ цæриккам. 
Уыдоны фæрцы фæуæлахиз стæм знагыл. Уыдон тох код-
той, ирон у, уырыссаг у, тæтæйраг у не ‘взаргæйæ, тох 
кодтой æнæхъæн бæстæйы сæрибардзинадыл. Знаджы 
гæнах – знаджы фидæрттæ, ам, æвæццæгæн, тыхджын, 
хæцæнгарзæй хæрзифтонг æфсæдтæ. Уæ риутæй са-

Мивдисджытæ
цæугæ æдзæугæ

(æз) бадын (цæуыл?) бан-
доныл

(æз) фыссын (цы?) фыстæг

(æз) хъусын (цæмæ?) 
радиомæ

(æз) фехстон (цы?) дур

(æз) мæ фæллад уадзын 
(кæм?) Терчы был

(æз) федтон (кæй?) хицауы

архайæгæн йæхи мидæг чи 
баззайы, æндæр предметмæ 
чи нæ рахизы, ахæм архайд

комкоммæ иу предметæй 
иннæмæ чи хизы, ахæм ар-
хайд
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стат – размæ бырстат, кæд хæцæнгарз хъуаг уыдыстут, 
уæддæр. Фæлтæрæны фысгæ хæсæн ахуыргæнæн чины-
джы лæвæрд ис хуызæг.
3. Текстимæ куысты размæ, ахуыргæнæг хъуамæ æрдзура 
Ацæргæ адæймаджы боны тыххæй, стæй рахиза 3-аг 
фæлтæрæнмæ. Нывтæ, дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæм 
гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ сбæрæг кæной, цæуыл 
цæудзæн ныхас тексты, уый. Дзуаппы хуызæг: нывтыл 
уынæм, гыццыл лæппу трамвайы зæронд лæгæн бы-
нат кæй дæтты, гыццыл чызг зæронд усæн фæндаджы 
сæрты ацæуынæн кæй æххуыс кæны, уый. Дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæм гæсгæ та зæгъæн ис афтæ: ис тынг 
рæсугъд ирон æгъдау – хистæртæн кад кæнын, хистæртæн 
лæггад кæнын, хистæртæн æгъдау дæттын. Æвæццæгæн, 
ацы рæсугъд æгъдауы тыххæй цæудзæн ныхас тексты.

3-аг фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ бакæсын 
хъæуы текст. Текст бакæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ 
æмбарын кæнынц тексты сæргонд. Дзуаппы хуызæг: 
Тексты сæргонд «Ирон æгъдæутты ахсджиагдæр æмæ 
рæсугъддæр» æмбæрстгонд цæуы тексты мидисæй: хис-
тæртæн кад кæнын, хистæртæн æгъдау дæттын у ирон 
æгъдæутты ахсджиагдæр. Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ зæ-
гъой сæ хъуыдытæ авторы хатдзæджы тыххæй (фæстаг 
абзац). Дзуаппы хуызæг: Авторимæ разы дæн. Хъуамæ алы 
кæстæрæн дæр хистæр йæ  цæсты кадджын уа, æгъдау 
ын дæтта, ауда йыл, уæд алы хистæр дæр уыдзæни буц 
æмæ никæд рахъаст кæндзæни нæдæр йæ ивгъуыд, нæдæр 
йæ абоны цардæй.

3-аг фæлтæрæны 2-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ ахуыр-
гæнинæгтæ кусынц текстимæ. Текстæй хъæуы рафыссын 
фæйнæ фондз цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисæджы, цы 
дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ, сбæрæг кæнын, дæлбар 
дзырдтæ  цавæр  хауæны сты, уый. Дзырдбæстытæ  ныффыс-
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сын хъæуы къордгай. Спайдагæнæн  ис 2-аг фæлтæрæны 
хуызæгæй:
Æдзæугæ мивдисджытимæ: нал уыдта (цæмæй?) цæстæй 
(ирт.х.) æ.а.д.
Цæугæ мивдисджытимæ: ныссагъта (цы?) бæлас (н.х.) 
æ.а.д.
Грамматикон темæимæ баст у 4-æм фæлтæрæн, уый æх-
хæстгæнгæйæ, ахуыргæнинæгтæ сфидар кæндзысты, мив-
дисджыты тыххæй цы ног æрмæг базыдтой, уый.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн.

9-æм  урок

Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ
15-æм октябрь  – Хетæгкаты Къостайы 

райгуырæн бон

Чи мæ фехъуса, уый мæ кæд бамбарид, 
чи мæ бамбара, уый мæ кæд нæ ферох кæнид.

Хетæгкаты Къоста

Нысантæ: бацамонын ахуыргæнинæгтæн, куыд хицæн 
кæнынц кæрæдзийæ цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ; 
диалогон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алы-
хуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ 
ахуыр кæнын; ирон адæмы зындгонддæр фыссæг Хе-
тæгкаты Къостамæ сæрыстырдзинад æвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджыты тыххæй,  
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ (музыкалон центр, ком-
пьютер).
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Дзырдуатон æрмæг: абалц кæнын, фыццаг, фæлгæсын, 
хæхтæ йæ нылхъывтой, дæттæ лæбурынц, ныхы сæрыйас, 
сæр сдары, æгас.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. 
Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бафиппайой, цæмæй хицæн 
кæнынц кæрæдзийæ цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ. 
Дзуаппы хуызæг: Мивдисджытæ хицæн кæнынц, бындуры 
цы хъæлæсонтæ æмбæлынц, уыдонмæ гæсгæ. Цæугæ мив-
дисджыты бындурты æмбæлынц тыхджын хъæлæсонтæ 
(æвзарын), æдзæугæ мивдисджыты бындурты та – 
лæмæгъ хъæлæсонтæ (æвзæрын). Фæлтæрæнмæ раттæн ис 
уæлæмхасæн хæслæвæрд: æрхъуыды кæнын æмæ ныффыс-
сын ацы мивдисджытимæ дзырдбæстытæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамоныны фæстæ æххæст 
кæнынц 2-аг фæлтæрæн. Уæлдай æргом аздахын хъæуы 
уымæ, æмæ æдзæугæ мивдисджытæй иутæ се ’мкъай 
цæугæ мивдисджытæй æрмæст сæ бындурты лæмæгъ 
хъæлæсонтæй кæй нæ хицæн кæнынц, фæлæ ма æмхъæлæсон 
-с-йæ дæр. Хæслæвæрды фарстæн (Куыд раиртæстат 
цæугæ мивдисджытæ æдзæугæ мивдисджытæй?) дзуапп 
раттæн ис ахæм хуызы: Цæугæ мивдисджытæ æдзæугæ 
мивдисджытæй рахицæн кодтам  сæ нысаниуджытæ, 
бындуры хъæлæсонтæ, стæй, æдзæугæ мивдисджыты 
фæсæфтуан ын-ы размæ æмхъæлæсон -с кæй æмбæлы, 
уымæ гæсгæ.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст «Нары 
зæхх» (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ æххæст 
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кæнынц ныхасы рæзтимæ баст хæслæвæрдтæ. Бамбарын 
кæнын хъæуы бæрæггонд хъуыдыйады мидис æмæ зæгъын, 
кæй кой кæны автор. Дзуаппы хуызæг:
Ам кæддæр ссыгъди стыр зæрдæ. Ныррухс кодта кæмтты 
нарджытæ æмæ дзы бонæй-бон тынгдæр тавы йæ 
цæхæрæй адæмы… – Ам райгуырдис, йæ кой канд Иры-
стоны, нæ фæлæ æнæхъæн дунейыл кæмæн айхъуысти, 
Иры номдзыддæр адæмæй иу – Хетæгкаты Къоста. Йе 
сфæлдыстадæй скодта ном Ирыстонæн æмæ, йæ цард 
дæр кæмæн нæ бавгъау кодтаид, уыцы адæмæн.
1-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ хъæуы радзурын Къостайы 
райгуырæн хъæу Нары æрдзы тыххæй, радзырды хицæн 
хъуыдытæ сфидар кæнæн ис тексты æрмæгæй.
Ацы текстмæ раттæн ис уæлæмхасæн хæслæвæрд: Бакæсут 
текстæй ист хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, Къостайы цавæр  уац-
мысты æмбæлынц. (Кæнæ ахуыргæнæг йæхæдæг абары 
хъуыдыйæдтæ Къостайы уацмыстæй ист рæнхъытимæ.)

1) Уым дæр æрæгвæззæджы сындзыл баргъæвсы ха-
лон.

2) Уым дæр æхсæвæй-бонæй уад дзыназы…
3) Уыйбæрц  æрцæугæ нæма федтон иу ранмæ. 

Дзуаппыты хуызæгтæ: Ацы хъуыдыйæдтæ æмбæлынц 
Хетæгкаты Къостайы ахæм уацмысты:
1) Уым дæр æрæгвæззæджы сындзыл баргъæвсы халон. –  
«Сидзæргæс».

(Халон баргъæвст сындзыл.
Уад тымыгъ хæссы...
Сау айнæджы рындзыл
Нары хъæу хуыссы...)

2) Уым дæр æхсæвæй-бонæй уад дзыназы… – «Мæгуыры 
зæрдæ».

(Зымæг нæ хæхты цух нæ уадзы, –
Лæджы æмбæрц æруары мит;
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Æфцæгæй коммæ уад дзыназы;
Их доныл саразы йæ хид.)

3) Уыйбæрц æрцæугæ нæма федтон иу ранмæ. – «Уæл-
мæрдты»

(Уый бæрц æрцæугæ нæма федтон иу ранмæ,
Уый бæрц æркæсгæ нæма федтон иу зианмæ,
Хохæй, быдырæй...)

4-æм æмæ 5-æм фæлтæрæнтæ баст сты грамматикон те-
мæимæ. Урочы ног темæйæ зонындзинæдтæ сфидар кæ-
нын хъæуы 5-æм фæлтæрæнæй.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын: 1) Сæххæст кæнын 6-æм фæлтæрæн.

10-æм  урок

Мивдисджыты бындуртæ
Адæмæн уарзон Къоста

…Йæ зарджытæ арф хызтысты адæмты зæрдæмæ. 
Барахъты Гино

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджы-
ты бындуртæ; диалогон æмæ монологон ныхас сæм 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ирон адæмы зындгонддæр 
фыссæг Хетæгкаты Къостамæ сæрыстырдзинад æвзæрын 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ мивдисджыты бындурты тыххæй, нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ (музыкалон центр, ком-
пьютер).
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Дзырдуатон æрмæг: арф хизын зæрдæмæ, мæстæлгъæд, 
фæндаг дарын, ном сæвæрын, фæндаг кæнын, фæраст 
уæвын, бæгъатыр, адджын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы,   
таблицæйæ пайдагæнгæйæ, хъуамæ сæ зæрдыл æрллæууын 
кæной дзырды хæйттæ. Дзуапп дæтгæйæ, ахуыргæнинæгтæ 
æнæмæнг хъуамæ дзурой дæнцæгтæ.

1-аг таблицæ

Фæрстыты хуызæгтæ:
Цавæр хæйттæ зонут дзырды?
Дзырды цавæр хай хонæм кæрон?
Дзырды цавæр хай хонæм бындур?
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ног темæ амо-
нынæн æххуыс уыдзæнис 2-аг таблицæ (кæнæ дзырдтæ 
рагацау ныффыссæн ис фæйнæгыл). Абарын хъæуы æртæ 
цæджындзы лæвæрд дзырдтæ.

Дзырд
бындур кæрон

разæфтуан уидаг фæсæфтуан
æрба- -дзур- -æг
æм- -цæдис- -он-, -т- -æ

кад- -джын
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2-аг таблицæ

Ахуыргæнæджы ныхасы хуызæг: Бацамонæм 
дзырдты кæрæттæ. Кæрæттæ куы рахицæн кæнæм 
мивдисджытæй, уæд ма дзы баззайдзæнис бындуртæ. 
Фыццаг цæджындзы кæцы афоны мивдисджытæ ис? 
(Нырыккон афоны). Дыккаг цæджындзы та? (Ивгъуыд 
афоны) Æртыккаджы та? (Суинаг афоны) Сбæрæг сын 
кодтам сæ афонтæ. Мивдисджыты бындуртæ æппæт 
афонты дæр æмхуызон сты? Дарддæр ахуыргæнæг амо-
ны мивдисæджы бындуртæ æмæ сæ куыд базонæн вæййы, 
уый.

3-аг таблицæ

Хъæлæсонты ивддзинæдтæ мивдисджыты, 
ивгъуыд афоны бындур аразгæйæ

хъазыс хъазыдтæ хъаздзынæ
æхгæныс æхгæдтай æхгæндзынæ
къахыс къахтай къахдзынæ

Æвзар-ын Æвзæрст-он
Зæгъ-ын Загът-он
Хæр-ын Хорд-тон
Æвдис-ын Æвдыс (т)-тон
Уром-ын Урæд-тон
Судз-ын Сыгъ (д)-тон
Кур-ын Куырд-тон
Тау-ын Тыд-тон
Цæу-ын Цыд-тæн
Хъæу-ын Хъуыд-тæн
Райдай-ын Райдыд-тон
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4-æм таблицæ

Æмхъæлæсонты ивддзинæдтæ мивдисджыты, 
ивгъуыд афоны бындур аразгæйæ

5-æм таблицæ

Суинаг афоны бындуры арæзт

Ахуырдзаутæ сæ ног зонындзинæдтæй пайда кæнынц 
1-аг фæлтæрæн æххæст кæнгæйæ: хъуыдыйæдты къордтæ 
хицæн  кæнынц кæрæдзийæ мивдисджыты граммати-
кон формæтæй – галиу цæджындзы цы хъуыдыйæдтæ 
ис, уыдоны мивдисджытæ сты ивгъуыд афоны, рахиз 
цæджындзы хъуыдыйæдты та мивдисджытæ сты нырык-
кон афоны. Рафыссын хъæуы мивдисджытæ, сæ бындуртæ 
сын нысангæнгæйæ: ссыгъд-и, ссыгъд- – бындур, иу. ным., 
ивгъ. аф., 3-аг ц.

Лидз-ын Лыгъ (д)-тæн
Æфсад-ын Æфсæс (т)-тон
Æрвит-ын Æрвыс (т)-тон
Бæтт-ын Бас (т)-тон
Ссæнд-ын Ссæс (т)-тон
Змæнт-ын Змæс (т)-тон
Дуц-ын Дыгъ (д)-тон
Ауындз-ын Ауыгъ (д)-тон
Хынц-ын Хыгъ (д)-тон
Амай-ын Амад-тон
Амон-ын Амыд-тон

(Æз) фыс-дзын-æн (Мах) фыс-дзы-стæм
(Ды) фыс-дзын-æ (Сымах) фыс-дзы-стут
(Уый) фыс-дзæн-ис (Уыдон) фыс-дзы-сты
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2-аг фæлтæрæн. Текстимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ æмæ 
ахуыргæнæг кæсынц текст. Хæслæвæрдмæ гæсгæ йæ адих 
кæнын хъæуы хицæн мидисон хæйттыл. Æрхъуыды сын 
кæнын хъæуы сæргæндтæ. Зæгъæм, ахæм сæргæндтæ:

1. Нæ фæндаг Стъараполмæ.
2. Къостайы номимæ баст зæрдылдарæн бынæттæ 
Украинæйы.
3. Къоста Хуссар Ирыстоны.
4. Хуссар Ирыстонæй Хъаспы денджызы былмæ.
5. Къоста æмæ Болгари.
6. Адæмæн уарзон Къоста.
Текст кæсгæйæ, Болгарийы музейы тыххæй кæм 

фыст ис, уырдæм куы æрхæццæ уой, уæд ис спайда кæнæн 
техникон фæрæзтæй (муз. центр.) – сабыргай ауадзæн ис 
зарæг «Додой».

Ныхасы рæзтыл куыстимæ баст сты 1-аг (нывтимæ 
куыст) æмæ 2-аг хæслæвæрдтæ (тексты æрмæгыл æн-
цайгæйæ, саразын диалог. Ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд 
ис хуызæг).

Ахуыргæнинæгтæ мивдисæджы бындурты тыххæй 
цы теоретикон æрмæг базыдтой, уый сфидар кæнын хъæуы 
3-аг хæслæвæрдæй.
3-аг фæлтæрæн раттæн ис уæлæмхасæн хуызы.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын. Хатдзæгтæ кæнгæйæ, 
ахуыргæнинæгты бафæрсæн ис: Куыд уæм кæсы, дарддæр 
та кæдæм уыдзæн бæлццæтты фæндаг? Дзуаппы хуызæг:  
Æвæццæгæн, балцы кæрон хъуамæ уа Цæгат Ирысто-
ны. Хæдзармæ хæстæ раттын: 1) Сæххæст кæнын 4-æм 
фæлтæрæн. Фæлтæрæны фарстæн (Цæй тыххæй æрцахста 
«Ирон фæндыр» кадджын бынат дунеон культурæйы 
хæзнадоны?) ис раттæн ахæм дзуапп: «Ирон фæндыр» 
дунеон культурæйы хæзнадоны кадджын бынат æрцахста 
уымæн, æмæ йæ автор, Хетæгкаты Къоста, йæ адæмы 
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хъысмæтыл чи батыхст, уыдонæн сæ фыццаг  уыд, уый 
бауæндыд хъæрæй зæгъын: «Æмхуызон нæ иуæн дæр нæй, – 
Кæм цæуæм, кæм кусæм, кæм бадæм!» æ.а.д. Уæлæмхасæн 
хæслæвæрдтæ раттæн ис ахæмтæ: 1) Æрхъуыды кæнын 
текстæн сæргонд (зæгъæм, «Ирон фæндыр»-ы хъаст»); 2) 
Къостайы цавæр æмдзæвгæйæ ист сты, тексты цы цитатæтæ 
æмбæлынц, уыдон? (Тексты цы цитатæтæ æмбæлынц, 
уыдон ист сты Къостайы æмдзæвгæ «Ракæс»-æй.) Грам-
матикон хæслæвæрд сæххæст кæнынæн æххуыс уыдзæни 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд хуызæг.

11-æм  урок

Мивдисæджы здæхæнтæ. Æргомон здæхæн
15-æм октябрь – Хетæгкаты Къостайы райгуырæн бон

Хетæгкаты Къоста у ирон литературæйы
æмæ Ирыстоны æхсæнадон царды
мидæг æппæтæй стырдæр стъалы.

Гæдиаты Цомахъ

Нысантæ: бацамонын ахуыргæнинæгтæн æргомон здæ-
хæны мивдисджыты нысаниуæг; диалогон æмæ сæм мо-
нологон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ 
аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ирон 
адæмы зындгонддæр фыссæг Хетæгкаты Къостамæ 
сæрыстырдзинад æвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисджыты ифтындзæг æргомон здæхæны, 
нывтæ, хуызистытæ, Хетæгкаты Къостайы чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ (музыкалон центр, ком-
пьютер).
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Дзырдуатон æрмæг: æвæджиауы дзырды зæрингуырд, 
æнæмæлгæ, хæдзар-музей, фæхс, нывæфтыд, цæст æр-
хæцын, фыдæй фыртмæ, мыггагæй-мыггагмæ, æлутон 
уæлдæф, æвæджиауы цыртдзæвæн, куырыхон, цардвæндаг, 
чъылдымырдыгæй, гæнахы сис, æнгуырстуан.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ 
ахуыргæнæджы æххуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты 
хуызы, таблицæйæ пайдагæнгæйæ, хъуамæ сæ зæрдыл 
æрллæууын кæной, раззаг кълæсты мивдисæджы тыххæй 
цы æрмæг сахуыр кодтой, уый – мивдисæджы афонтæ. 
Ахуыргæнинæгтæй иу фыссы хъуыдыйæдтæ фæйнæгыл, 
иннæтæ та – сæ тетрæдты: Æз кæсын чиныджы. Знон 
æз кастæн чиныджы. Изæры æз кæсдзынæн чиныджы. 
Хъуыдыйæдтæ фысгæйæ хъæуы раттын фæрстытæ: кæцы 
афонты сты мивдисджытæ, цавæр архæйдтытæ æвдисынц 
(ныртæккæ чи цæуы, ивгъуыды чи цыдис æмæ фидæны 
чи цæудзæнис, ахæмтæ). Дарддæр ахуыргæнæг амоны 
ног æрмæг (Мивдисæджы здæхæнтæ. Æргомон здæхæн). 
Ахуыргæнинæгтæ кæсынц раиртæст. Ахуыргæнæн чи-
ныджы лæвæрд таблицæмæ гæсгæ æвзарынц цæугæ æмæ 
æдзæугæ мивдисджыты (ирон æмæ дыгурон) ифтындзæг. 
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы, цæугæ æмæ 
æдзæугæ мивдисджыты цæсгомон кæрæттæм: æргомон 
здæхæны нырыккон æмæ суинаг афонты сты æмхуызон, 
ивгъуыд афоны та – алыхуызон. Аифтындзæг кæнын 
мивдисджытæ ахорын æмæ цæрын æргомон здæхæны алы 
афонты. Ахуыргæнинæгтæй иутæ фыссынц фæйнæгыл, 
иннæтæ сæ тетрæдты.
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1-аг таблицæ

2. Ног зонындзинæдтæй спайдагæнгæйæ сæххæст кæнын 
1-аг фæлтæрæн. Хæслæвæрдмæ гæсгæ хъуыдыйæдтæ 
хъæуы рафыссын, мивдисджытæн бæрæг кæнын афон, 
цæсгом æмæ нымæц, бацамонын сын сæ райдайæн 
формæтæ. Фæлтæрæны лæвæрд ис хуызæг.
Раиртæстытæ æмæ схемæты æххуысæй бацамонын хъæуы 
мивдисджытæ уæвын / уын æмæ кæнын-ы ифтындзæг.  
Ахуыргæнинæгтæн цымыдисаг уыдзæнис дыгурон 
мивдисæг ун-ы ифтындзæг ирон уæвын / уын-ы иф-
тындзæгимæ абарын.
Ахуыргæнæджы æххуысæй ахуыргæнинæгтæ æвзарынц 
ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæтæ æмæ æххæст 
кæнынц 2-аг фæлтæрæн.
Уæлæмхасæн хæс «Къостайы цавæр æмдзæвгæтæй ист сты 
хъуыдыйæдтæ?» раттæн ис тыхджындæр ахуырдзаутæн.

• Фыййау куы уыди, Уæд-иу хуыссыди Тæдзгæ 
æскъæты. («Хъуыбады»)

• Лæгдзарм тæнæг у, Æлдар фыдлæг у, – Мæлын кæй 
фæнды?.. («Хъуыбады»)

• Мыггагæй мæ ма фæрс, – Уæздан лæг нæ дæн. («Чи 
дæ?»)

• Фæрсыс ма мæ: чи дæ? («Чи дæ?»)
• Булкъæн та æппын цæсгом, нæй! – Фаджысдон 

кæны  къæбицæй… («Булкъ æмæ мыд»)

Нырыккон афон Суинаг афон Ивгъуыд афон

ахорын цæрын ахордзынæн цæрдзынæн ахуырстон цардтæн
ахорыс цæрыс ахордзынæ цæрдзынæ ахуырстай цардтæ
ахоры цæры ахордзæн 

 (-и, -ис)
цæрдзæн 
 (-и, -ис)

ахуырста цард 
 (-и, -ис)

ахорæм цæрæм ахордзыстæм цæрдзыстæм ахуырстам цардыстæм
ахорут цæрут ахордзыстут цæрдзыстут ахуырстат цардыстут
ахорынц цæрынц ахордзысты цæрдзысты ахуырстой цардысты



37

• «Гъе смаггæнаг! – мыд фæмæсты, – Ныр цы мæт 
кæныс мæ  бæсты, Æз хуыздæр куы дæн æнæ дæу!..» 
(«Булкъ æмæ мыд»)
3. 3-аг фæлтæрæн. Текстимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст. Ахуыргæнæджы фæндонмæ гæсгæ тек-
сты искæцы бынæттæ ис фæуадзæн. Текст бакæсыны 
фæстæ æмбарын кæнынц ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ:

Æлутон уæлдæф – æхцондзинад чи хæссы ахæм уæл-
дæф. Ирыстоны æлутон уæлдæф.

Куырыхон – куыстуарзаг, стыр зонды хицау, бирæ 
зонындзинæдтæ æмæ фæлтæрддзинад кæмæ ис, ахæм.

Цардвæндаг – искæй царды хабæрттæ. Къостайы 
цардвæндаг.

Чъылдымырдыгæй – фæстæрдыгæй. Йæ чъылдым-
ырдыгæй лæууы.

Гæнахы сис – цæрæн фидар, мæсыджы сис.
Æнгуырстуан – цæмæй судзины бын хуыйгæхуы-

йын æнгуылдзы ма ныхса, уый тыххæй æнгуылдзыл кæй 
бакæнынц, уыцы згъæрын агъуд.
Ахуыргæнинæгтæм ис раттæн фæрстытæ (ахуыры рæстæг 
куы амона, уæд):
1) Чи уæ федта, тексты цы цыртдзæвæныл ныхас цæуы, 
уый?
2) Сымахмæ цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта цырт-
дзæвæн?
3) Чи уæ нæ федта Къостайы цыртдзæвæн театры цур, уый 
сцымыдис кодта текст йæ фенынмæ æви нæ? Бамбарын 
кæнут уæ хъуыды. (Дзуапп дæтгæйæ, бакæсæн ис текстæй 
скъуыддзæгтæ.)
1-аг æмæ 2-аг хæслæвæрдтæ сæххæст кæнынæн æххуыс 
уыдзæнис, ахуыргæнæг рагацау цы таблицæ бацæттæ 
кæна, уый.
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2-аг таблицæ

1-аг хæслæвæрды дзуæппытæ: 1 Г, 2 В, 3 А, 4 Æ, 5 Б. 
Ахуыргæнинæгтæ   кæсынц    дзырдтæ   се ‘мбарынгæ-
нæнтимæ.
2-аг хæслæвæрды дзуæппытæ: а) архаизмтæ: æлутон; 
æ) историзмтæ: басылыхъ, коцора, алдымбыдтæ, гæнах, 
топпуадзæн, цухъхъа, бæрцытæ.

Ахуыргæнинæгтæ мивдисæджы æргомон здæхæны 
тыххæй цы теоретикон æрмæг базыдтой, уый сфидар 
кæнын хъæуы тексты фæстæ 3-аг хæслæвæрдæй æмæ 4-æм 
фæлтæрæнæй. Уæлæмхасæн хæс: аифтындзæг кæнын 
æргомон здæхæны дыгурон мивдисджытæ хонун æмæ 
цæрун.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын: сахуыр кæнын  раиртæстытæ; сæххæст кæнын 
5-æм фæлтæрæн. Уæлæмхасæн хæс «Къостайы конд 
нывтæй цавæртæ зонут. Ныффыссут сын сæ нæмттæ».  
(«Цæлыккаты Аннæйы сурæт», «Скорбящий ангел», 
«Еленæ Крек-Носковæйы сурæт», «Зикъарайы æфцæг», 
«Æрдзон хид», «Дурсæтджытæ» æ. æнд.).

12-æм  урок

Мивдисæджы здæхæнтæ. Бæллиццаг здæхæн
15-æм октябрь – Хетæгкаты Къостайы райгуырæн бон

Хетæгкаты Къостайы райгуырæн бон – нæ адæмы 
бæрæгбон.

Зæронд дзырдтæ
архаизмтæ историзмтæ

улупа
кæфты (мæй)

сахар

кæвдæсард
къона
æрчъи
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Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисæджы 
нысаниуæг æмæ йæ ифтындзæг бæллиццаг здæхæны; диа-
логон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ирон адæмы зындгонддæр фыссæг Хетæгкаты 
Къостамæ сæрыстырдзинад æвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисджыты ифтындзæг æргомон æмæ 
бæллиццаг здæхæнты, нывтæ, хуызистытæ, Хетæгкаты 
Къостайы чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарын-
гæнæн дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: мæхъи, фыдгуыбын, дзыллæтæ, 
бæстондæрæй, ном арын, æргом здахын, хæрзаудæн, 
хæрæфырт, æвзонг хæлар, арфæйаг куыст, райдайгæ ли-
тератор, атаман, мадзал, бинойнаг.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм гæс-
гæ арæзт беседæ; грамматикон æрмæг монологон хуызы 
амонын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2.  Ног  грамматикон  темæ  бацамонын. Ног æрмæг амон-
гæйæ, ныффыссæн æмæ равзарæн ис ахæм хъуыдыйæдтæ:

Æз ныртæккæ дæр фыссин, ручкæ мын куы уаид, 
уæд.  – Ацы хъуыдыйады  мивдисæг фыссин æвдисы, 
æцæгдзинады чи нæ цæуы, фæлæ бæллгæ кæмæ кæнæм 
æмæ ныртæккæйы рæстæг чи цæуид, ахæм архайд.
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Æз æй  радзырдтаин, куы нæ мæ бахъыгдардтаис, 
уæд. – Ацы хъуыдыйады мивдисæг радзырдтаин æвдисы 
ахæм архайд, кæцы æцæгæй нæ цыдис,  фæлæ бæлвырд 
фадæтты (дзурæджы хъыгдарæг куы нæ уыдаид), уæд 
æнæмæнг æрцыдаид.

Райсом  хъæумæ  ацæуин, машинæ  мын куы уаид, 
уæд. – Ацы хъуыдыйады мивдисæг ацæуин æвдисы, 
бæлвырд фадæтты чи цæудзæнис, ахæм архайд.
Ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд раиртæст æмæ схемæтæм 
гæсгæ куыст.
Ног зонындзинæдтæй спайдагæнгæйæ, сæххæст кæнын 
2-аг фæлтæрæн Хуызæг: Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин 
(ныр. -суин. аф., 1-аг ц., иу. ным.), Куы бафидин (ныр.-суин. 
аф., 1-аг ц., иу. ным.) искуы мæ хæс, Уæд афтæ æнкъардæй 
нæ зарин (ныр.-суин. аф., 1-аг ц., иу. ным.), нæ хъуысид 
(ныр. -суин. аф., 3-аг ц., иу. ным.) мæ кæуын хъæлæс.

Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы æхх-
уысгæнæг мивдисджытæ уæвын / уын æмæ ун-ы иф-
тындзæгмæ, равзарын чиныджы лæвæрд схемæтæ. 
Аифтындзæг кæнын мивдисджытæ финсун æмæ зарун.
3. Текстимæ куыст. Текст бакæсыны фæстæ йын ахуыр-
гæнинæгтæ хъуамæ сбæрæг кæной йæ сæйраг хъуыды 
(Къоста æрмæст ирон адæмы æхсæн уарзон нæ уыдис, 
фæлæ иннæ адæмты æхсæн дæр. Уымæн æвдисæн – Пяти-
горскы куы цардис, æмæ йын уым цы хæлæрттæ уыдис, 
уыдонимæ ахастытæ, суанг ын хорз зонгæтæ дæр чи нæ 
уыдысты, уыдон дæр æм цы зæрдæ дардтой, уый).

Ахуыргæнинæгтæ тексты æрмæг куыд бамбæрстой, 
уый сбæлвырд кæнæн ис 1-аг хæслæвæрды фæрстытæн 
дзуапп дæтгæйæ. Зæгъæм:

Кæй кой кæны Къоста арæх йæ фыстæджыты? 
– Къоста арæх йæ фыстæджыты кæны йæ хуыздæр 
хæлæрттæй иу Цæлыккаты Алыксандры хæрæфырт 
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Вячеславы кой. Уый уыцы рæстæг цардис Алыксандры 
хæдзары æмæ ахуыр кодта Пятигорскы прогимназы. Би-
нонты æхсæн æй хуыдтой Бимболат, уырыссагау та – 
Витя.
2-аг хæслæвæрд ис сæххæст кæнæн, ахуыры рæсстæг куы 
амона, уæд.
Ахуыргæнинæгты ныхасыхъæд аивдæр кæнынæн æххуыс 
у 3-аг хæслæвæрд, кæцымæ гæсгæ тексты ставддæрæй 
фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ баивын хъæуы сæ 
синонимтæй æмæ бакæсын, цы  хъуыдыйæдты æмбæлынц, 
уыдон. Зæгъæм: Къоста Херсонæй Пятигорскмæ фыста йе 
’рыгон (æвзонг) хæлар Витямæ.
Ног грамматикон æрмæг сфидар кæнын 4-æм  хæслæ-
вæрдæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 4-æм 
æмæ 5-æм фæлтæрæнтæ.

13-æм  урок

Мивдисæджы здæхæнтæ. Бадзырдон здæхæн
Æрдз – нæ алыварс

Изæрæрдæм хур адджын у.
Туаты Дауыт

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджыты 
нысаниуæг æмæ йæ ифтындзæг бадзырдон здæхæны; диа-
логон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; нæ алыварс æрдзмæ сæм уарзондзинад рæзын 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисджыты ифтындзæг бадзырдон здæ-
хæны; нывтæ.
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Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: уастæн, Куыройыдон, Джермецыкк, 
æхсынæны чъири, судзын, рæдауæй, рындз, фæлгæсын, 
рагъ, зæрдæ æхсайын, ныгуылæны сæрмæ.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм гæс-
гæ арæзт беседæ; грамматикон æрмæг монологон хуызы 
амонын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæ-
рæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын хъæуы карточкæтæ хъуыдыйæдтимæ, райуарын 
сæ ахуыргæнинæгтæн. Уыдон кæсынц хъуыдыйæдтæ 
æмæ ахуыргæнæджы æххуысæй æвзарынц мивдисджыты 
нысаниуджытæ.

1-аг карточкæ

Ставддæрæй фыст мивдисджытæ разæнгард кæнынц, 
сидынц цавæрдæр архайд сæххæст кæнынмæ: раарфæ 
кæнынмæ, фыссынмæ æ.а.д.

Цæуæм æмæ сын раарфæ кæнæм.
Цæй, ныр фыссон.
Скæнæм нæ тырыса дзыллæйы номæй (Къ.)
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2-аг карточкæ

Ставддæрæй фыст мивдисджытæ æвдисынц, цы бакæнын 
хъæуы, ууыл хъуыды. Ацы нысаниуæг фембæлы, фарст 
кæм вæййы, ахæм хъуыдыйæдты.

3-аг карточкæ

Ставддæрæй фыст мивдисджытæ æвдисынц, æнæмæнг 
кæнинаг чи у, ахæм архайд. Ацы нысаниуæг бадзырдон 
здæхæны мивдисæг февдисы хайыг хъуамæ-имæ.

4-æм карточкæ

Ставддæрæй фыст мивдисæг æвдисы æндæр архайды фæ-
зындæн бындур чи уыдзæн, ахæм æцæг фадат.
Ахуыргæнинæгты хъус æрдарын хъæуы, бадзырдон здæ-
хæны мивдисæгæн æрмæст иу афон кæй ис, уымæ.
Ахуыргæнæн чиныгмæ гæсгæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц раиртæст æмæ æвзарынц  ифтындзæджы схемæ. 
Ног зонындзинæдтæй спайдагæнгæйæ, сæххæст кæнын 
2-аг фæлтæрæн. Аифтындзæг кæнын хъæуы мивдисджытæ 
ивазун æмæ æвдесун.
3. Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы æххуысгæнæг 
мивдисджытæ уæвын / уын æмæ ун-ы ифтындзæгмæ ба-
дзырдон здæхæны, равзарын чиныджы лæвæрд схемæтæ. 
Сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн.

Мах хъуамæ уарзæм рæстдзинад.
Хъуамæ уæм куыстуарзон.
Цæуыл дзурыс, уый хъуамæ хорз зонай.

Цы кæнон, кæдæм цæуон?
Кæм сæ агура? Кæмæй сæ кура?.. (Къ.)

Чиныг куы ссарон, уæд æй æз дæр бакæсдзынæн.
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4. Ахуыры ныхасон темæмæ гæсгæ («Æрдз – нæ алыварс») 
беседæ саразын: «Ныртæккæ махæн дæр нæ бон у æрдзы 
нывтæй искæцы фенын. Зæгъæм, рудзынгæй куы акæсæм, 
уæд. Цæмæй æрдзы нывтæй искæцыйыл æрдзурæм, уый 
тыххæй нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм, цавæр дзырдтæй 
раргом кæнæн ис æрдзы æрфысты цæуыл дзырдæуы, уый; 
æрдзон фадæттæ; æрдзон æууæлтæ; алыхуызон æрдзон 
архæйдтытæ». Ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæимæ 
куыст æмæ 4-æм фæлтæрæн.
5. Текстимæ куыст. Текст бакæсыны фæстæ йын ахуыр-
гæнинæгтæ æмбарын кæнынц йæ сæргонд («Хурны-
гуылд у æрдзон фæзынд, вæййы изæры ‘рдæм. Хур тынг 
нал фæтавы, талынг кæнын райдайы»), дзуапп дæттынц 
фæрстытæн.
6. Ног грамматикон æрмæг сфидар кæнын 2-аг  æмæ 3-аг 
хæслæвæрдтæй. Сæххæст кæнын хъæуы тексты нысангонд 
æвзæрстытæ.
7. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн.

14-æм  урок

Мивдисæджы здæхæнтæ. Фæдзæхстон здæхæн
Алцæмæн дæр афон ис

Адæмы цард хъæзтыты хуызтæ
æмæ мидистæй цас хъомысджындæр
уа, уыйас сæ дзыллон цæсгом зыны
аивдæрæй, ирдæрдæй.

Айларты Измаил

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджы-
ты нысаниуæг æмæ сæ ифтындзæг фæдзæхстон здæхæны; 
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диалогон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алы-
хуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ 
ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгты æргом раздахын ирон 
сывæллæтты хъæзтытæм.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисджыты ифтындзæг фæдзæхстон 
здæхæны, нывтæ, къамтæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы чиныг, фæсарæйнаг 
дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн дзырду-
æттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: цуайнаг, хъæл, лæдзæджы бырынкъ, 
хиуылхæст уæвын, æнæхæрам уæвын, хохы  цъасс, нæудзар, 
æмдымбыл хахх, амидин кæнын, амидингæнæг, зиллакк, 
масты фæдыл цæуын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; грамматикон æрмæг монологон ху-
ызы амонын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст 
кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæ-
рæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ныффысын хъуы-
дыйæдтæ (хъуыдыйæдтæ ис бацæттæ кæнæн таблицæйы 
хуызы кæнæ фæйнæгыл фыстæй): Кæсут чингуытæ. 
Дзырдтæ  раст фыссут. Уарзут  уæ мадæлон æвзаг.  Ми-
дæмæ рахиз. Дæ хорзæхæй, чиныг-ма мын ратт.
Фарст: Цавæр архайд иу кæны ацы хъуыдыйæдты? (Дзуап-
пы хуызæг: Ацы хъуыдыйæдты ставддæрæй фыст мивдис-
джыты руаджы æвдыст цæуы архайд сæххæст кæныны 
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домындзинад: кæсын, фыссын, уарзын, рахизын, раттын)
Сæххæст кæнын ахуыргæнæн чиныгæй 1-аг фæлтæрæн. 
Фæлтæрæны лæвæрд æмдзæвгæйы сæргонд «Ныстуантæ» 
амоны фæдзæхстытæ, уынаффæтæ. Æмдзæвгæйæ рафыс-
сын хъæуы курдиат, фæдзæхст кæнæ бардзырд æвдисæг 
мивдисджытæ (дар, зон æ. а. д.). Уæлæмхасæн хæс: баца-
монын мивдисджыты райдайæн формæтæ.
Ахуыргæнæн чиныгимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ кæ-
сынц раиртæст æмæ æвзарынц  ифтындзæджы схемæ. 
Аифтындзæг кæнын мивдисджытæ кусын, хъазын, бадун 
æмæ хуæрун.
3. Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы æххуысгæнæг 
мивдисджытæ уæвын / уын æмæ ун-ы ифтындзæгмæ фæ-
дзæхстон здæхæны, равзарын чиныджы лæвæрд схемæ.
4. Ахуыры ныхасон темæмæ гæсгæ («Алцæмæн дæр афон 
ис») ахуыргæнинæгтимæ ныхас саразын. Уыдон дзуапп 
дæттынц фæрстытæн: Куыд æрвитут уæ уæгъд рæстæг? 
Цавæр хъæзтытæй фæхъазут?
Таблицæмæ гæсгæ ирон сывæллæтты рагон хъæзтытыл 
æрдзурын.

1-аг таблицæ

Ахуыргæнæджы ныхас саразæн ис афтæ: Сымахæн 
уæ фыццагдæр хæс у ахуыр кæнын: скъолайы æмæ 
хæдзары. Фæлæ уæ уæгъд рæстæг дæр хъуамæ хардз 
кæнат хъуыдыгæнгæйæ. Кæд уын фадат вæййы, уæд-иу 

Ирон сывæллæтты рагон хъæзтытæ

Чызджыты хъæзтытæ Лæппуты хъæзтытæ
Тыччытæй хъазт.
Федтон-нæ федтоны хъазт.
Уыци-уыцитæ æмæ базон-
базонтæ.

Хъæл æмæ лæдзæгæй хъазт.
Гæрныйæ хъазт.
Дугъызгъорджытæй хъазт.
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уе ‘мбæлттимæ уæ зæрдыл æрлæууын кæнут ирон адæмон 
хъæзтытæ, бацамонут-иу сæ, чи нæ сæ зоны, уыдонæн, 
æмæ-иу уæ зæрдæйы дзæбæхæн уæ рæстæг æрвитут 
хъæлдзæгæй. Цас фылдæр зонат адæмон хъæзтытæ, уыйас  
нæ «дзыллон цæсгом зындзæнис аивдæрæй, ирдæрдæй». 
(Айларты Измаилы ныхæстæм гæсгæ. Сты урочы эпигра-
фы.)
5. Текстимæ куыст. Текст бакæсыны фæстæ йын æрхъуыды 
кæнын хъæуы сæргонд (зæгъæм, «Гæрныйæ хъазт», «Куыд 
хъæуы гæрныйæ хъазын», «Æмбалы фыстæг» æ.æнд.). 
Ахуыргæнинæгтæ æмбарын кæнынц ставддæрæй фыст 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстыт нысаниуджытæ:

Нæудзар – нæууæй æмбæрзт чи у, нæуу кæм зайы, 
ахæм фæз.

Æмдымбыл хахх – алырдыгæй дæр æмхуызон тым-
был чи у, ахæм хахх.

Амидин кæнын – истæмæ, исты саразынмæ разæнгард 
кæнын. Таймураз йе ’мбæлтты амидин кодта хъазынмæ.

Амидингæнæг – амидин чи кæны, исты саразынмæ 
разæнгард чи кæны, уый.

Зиллакк – æмдыбыл хахх.
Масты фæдыл цæуын – иу иннæйы куы фæхъыг 

кæна, уæд ын фыццаг фыдмитæ куы кæна, уæд цæудзæнис 
йæ масты фæдыл; уырыссагау: мстить. 
Ахуыргæнинæгты зонындзинæдтæ синонимтæ æвзарынæй 
æмæ, тексты æрмæг куыд бамбæрстой, уый сбæрæг 
кæнынæн æххуыс уыдзæн 3-аг фæлтæрæн (Уыцы къа-
хæвæрæн дзыхъхъыты мах, лæппутæ, лæдзджытимæ 
2 (æд лæдзджытæ) лæууыдыстæм  галиу зæвæттæй 4). 
Фæлтæрæны нысангонд дзырдтæ æмæ хъуыдыйадæн 
скæнын хъæуы хъæугæ хуызы æвзæрстытæ.
6. Ног грамматикон æрмæг сфидар кæнын 4-æм æмæ 5-æм 
фæлтæрæнтæй.
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7. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 6-æм 
æмæ 7-æм фæлтæрæнтæ.

15-æм  урок

Мивдисæг «вæййын», йæ ифтындзæг. 
Мивдисджыты растфыссынад

  Фæззыгон хъæды
Ахорæнтæ афтæ
Никуы федтон уафгæ,
Ирд фæлгъуызты дзир-дзур –
Морæ, сырх, зæринбур...

Къадзаты Станислав

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисæг 
«вæййын»-ы нысаниуæг æмæ йæ ифтындзæг; æрдзурын 
мивдисджыты растфыссынадыл; ахуыргæнинæгтæм диа-
логон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; нæ алыварс æрдзмæ уарзондзинад сæм рæзын 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисæг «вæййын»-ы ифтындзæг, нывтæ, 
хуызистытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг; 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: фæндиаг, афæдзы бæркæдтæ, сцæт-
тæ уæвын,фæхæлоф кæнын, хуыздæр фæкæсын, æвджид 
кæнын, бæркад, фыдæлты фæтк, æнæвгъау дæттын, фæ-
хæлоф кæнын, какон.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
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гæсгæ арæзт беседæ; грамматикон æрмæг монологон хуы-
зы амонын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст 
кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæ-
рæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ахуыргæнинæгты 
æргом аздахын æххуысгæнæг мивдисæг уæвын-ы би-
рæхаттон формæ вæййын-мæ. Чиныджы лæвæрд схемæтæ 
æмæ таблицæтæм гæсгæ æвзарынц раиртæстытæ æмæ 
ифтындзæг.
Ног æрмæгæй спайдагæнгæйæ, сæххæст кæнын 1-аг фæл-
тæрæн. Ахуыргæнинæгты хъус æрдарын хъæуы мив-
дисджыты растфыссынадмæ. Раздæр зæрдыл æрлæууын 
кæнын хъæуы, цавæр мадзæлтты руаджы арæзт цæуынц 
мивдисджытæ. Рагацау бацæттæ кæнын таблицæтæ «Мив-
дисджыты растфыссынад».

1-аг таблицæ

Фарст: Бакæсут ног мивдисджытæ, бæрæггонд мыртæ 
нæм куыд хъуысынц?

Мивдисджыты растфыссынад
Цæуын → цыдтæн
Зарын →  зарыдтæн
Нымайын → нымадтон, нымадтаин
Хæрын → хордтон, хордтаин
Фæлæ: цыдаин, зарыдаин
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Дзуаппы хуызæг: Бæрæггонд мыртæ нæм хъуысынц 
дæргъвæтинæй. 

Ахуыргæнæг амоны фæсæфтуан -д-йы руаджы арæзт 
æргомон здæхæны ивгъуыд афоны мивдисджыты растфыс-
сынад. Æххæст кæнынц 2-аг (фæлтæрæн сæххæст кæнæн 
ис куыд дзургæйæ, афтæ фысгæйæ дæр, ахуыры рæстæг 
куы амона, уæд) æмæ 3-аг фæлтæрæнтæ.

Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ кусынц иннæ 
таблицæ æмæ ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд раиртæстимæ.

2-аг таблицæ

Æххæст кæнынц 4-æм фæлтæрæн.
3. Ахуыры ныхасон темæмæ гæсгæ («Фæззыгон хъæды») 
ахуыргæнинæгтимæ ныхас саразын. Зæгъын, ныртæккæ 
афæдзы афонтæн сæ тæккæ рæсугъддæр æмæ хъæздыгдæр 
кæй у, уый. Фæззæг.
Текстимæ куыст. Текст бакæсыны фæстæ, ахуыргæни-
нæгтæ æмбарын кæнынц ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ:

Бæркад – парахат, хъæздыг фæллой.
Фыдæлты фæтк – фыдæлты æгъдау.
Æнæвгъау дæттын – цæстуарзонæй, парахатæй дæт-

тын, лæвар кæнын.
Фæхæлоф кæнын – тагъ-тагъдæй исты адавын, ас-

къæфын; зыдгæнгæйæ райсын.
Какон – сындзджын зайæгой.

Тексты нысангонд дзырдтæн хъæугæ æвзæрстытæ скæнын.
6. Ног грамматикон æрмæг сфидар кæнын 6-æм фæл-
тæрæнæй.

Мивдисджыты растфыссынад
Судзын → сыгъ (д) тон, сыгъ (д) тæн, сыгъ (д) таин
Ивын → ив (д) тон, ив (д) таин
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7. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 7-æм 
фæлтæрæн.

16-æм  урок

Мивдисджыты растфыссынад
Фæззыгон хъæды

Цыма уа уарзондæр, фæззыгон хъæд, дæуæй?!
Дæ хурæфсæст цæсгом лæджы зæрдæ рæвдауы.

Уалыты Лаврент

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджыты 
дзырдарæзты мадзæлттæ; æрдзурын мивдисджыты раст-
фыссынадыл; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон 
ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл сæ  ахуыр кæнын; нæ алыварс æрдзмæ 
уарзондзинад сæм рæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй, 
таблицæтæ – мивдисджыты растфыссынад, нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æнæнхъæлæджы, сатæг, къленц-
мленц,тала, фæзынын, пæлæхсар, пæлæхсаркъалиу бæлас, 
хæлæг бакæнын, узгæ-узгæ, пыхцыл, арвæрдын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
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сбæрæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ахуыргæнæг хъуамæ 
радзура, раздæры ахуырты мивдисджыты дзырдарæзты 
мадзæлттæм лæмбынæг кæсын кæй райдыдтой, сæр-
магондæй æвзæрстой фæсæфтуанты руаджы арæзт ив-
гъуыд афоны мивдисджыты растфыссынады æгъдæуттæ. 
Абон сæ дарддæр æвзардзыстæм. Рагацау бацæттæ кæнын 
таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Ахуыргæнæг амоны фæсæфтуан -т- æмæ -ст-йы йы 
руаджы арæзт æргомон æмæ бæллиццаг здæхæнты ивгъу-
ыд афоны мивдисджыты растфыссынад.

Æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн.
Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ кусынц иннæ 

таблицæ æмæ ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд раиртæстимæ, 
æххæст кæнынц 2-аг фæлтæрæн.

2-аг таблицæ

Мивдисджыты растфыссынад
Фыссын → фыс (т) тон, фыс (т) таин
Мæрзын → марз (т) тон, марз (т) таин
Къахын → къах (т) тон, къах (т) таин

Мивдисджыты растфыссынад
 Зон-ын → зыдтон
 Най-ын → надтон
 УроИ-ын → урæдтон
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3. Текстимæ куыст. Текст бакæсыны фæстæ ахуыргæни-
нæгтæ æмбарын кæнынц фæстаг хъуыдыйады мидис: 
«Уæвгæ, цыфæнды курдиатджын нывгæнæг дæр æрдзыл 
фæуæлахаиз уа, уый æнхъæл нæ дæн». Дзуаппы хуызæг: 
æрдзы нывтæ æцæгдзинады цы хуызæн сты, афтæмæй сæ 
ницавæр ахорæнтæй равдисæн ис.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ:

Къахвæндаг – машинæ кæм нæ ацæудзæнис, ахæм 
къахæй над фæндаг хъæды.

Диссаджы зад æркодта – æнгузбæласыл бирæ 
æнгузтæ æрзад.

Бафиппайдтон – ауыдтон, федтон.
Кæрдих – хай.
Тала – æвзонг бæлас.
Тад æндоны тылдау – тад æндон, æвæццæгæн, 

æвзистау ферттивы.
4. Ног грамматикон æрмæг сфидар кæнын 3-аг хæслæвæрд, 
4-æм æмæ 5-æм фæлтæрæнтæй.
7. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн (нывæцæн «Фæззæг Ирыстоны»). Ахуыр-
гæнинæгты æргом аздахын зæрдылдарæнмæ «Куыд 
хъæуы нывæцæн фыссын», æххуысгæнæг дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæм.

17-æм ахуыр

«Фæззæг Ирыстоны». Нывæцæн

18-æм ахуыр

Мивдисæг. Тест. (Æрмæг сфидар кæнын)
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Ацы  урочы æрмæг хъуамæ  ахуыргæнæн чиныджы 
ма уа, фæлæ хъуамæ уæрст уа ахуырдзаутæн хицæн сыф-
тыл.
__________________________________________________
__________________________________________________

Нæ зæхх иууылдæр суадон у. Метры æрдæг кæм 
акъахай (акахъын – бадзырд. зд., иуу. н., 2-аг ц.),  уым 
доны цæппузыртæ пæррæстытæ кæнынмæ февналынц. Дæ 
алы белгомы  бын дæр хъуыр-хъуыр æмæ сыр-сыр фесты. 
Æппæты фыццаг дзы чи æрцардис (æрцæрын – æргом. 
зд., ивгъ. аф., иуу. н., 3-аг ц.),  уыдон дæр ын йæ донмæ ма 
бахæлæг кæной (бахæлæг кæнын – бæллиц.зд., ивгъ. аф., 
бир. н., 3-аг ц.), уый гæнæн нæ  уыд. Иуæрдыгæй – Урсдон, 
иннæрдыгæй – суадæттæ. Амæй-ай уазалдæр, ирддæр æмæ 
сыгъдæгдæр. Уæдæ  кæсæгтæн дæр сæ дзæбæхтæ ацы 
дæтты цæрынц (цæрын – æргом.зд., ныр. аф., бир. н., 3-аг 
ц.). Урсдоны хуыдзых æмæ Куыройыдоны балер. Иу кæм 
нæ уа (уæвын / уын – бадзырд.зд., иуу. н., 3-аг ц.), уым иннæ 
сфидаудзæнис (сфидауын – æргом. зд., суинаг аф., иуу. 
ным., 3-аг ц.), дыууæ фæрсæй-фæрстæм кæм уой (уæвын/
уын – бадзырд. зд., бир. н., 3-аг.ц.), уыцы фынг та ноджы 
диссагдæр.

Мæнтæджы сыф æртыдтон (æртонын – æргом. зд., 
ивгъ. аф., иуу. н., 1-аг ц.), къусгонд дзы ацарæзтон (аца-
разын – æргом. зд., ивгъ. аф., иуу. н., 1-аг ц.), кæддæр мæ 
нымæтхудæй куыд нуæзтон (нуазын – æргом. зд., ивгъ.аф., 
иуу. н., 1-аг ц.), афтæ йæ мæ былтыл сдардтон (сдарын – 
æргом. зд., ивгъ. аф., иуу. н., 1-аг ц.). Хистæртæй-иу нæ 
доны кой арæх хъуыстон (хъусын – æргом. зд., ивгъ. аф., 
иуу. н., 1-аг ц.). Тынг хæрзад, дам, у. Мæхинымæр сыл кæд 
худæгæй нæ мардтæн (худæгæй мæлын – æргом. зд., ивгъ. 
аф., иуу. н., 1-аг ц.). Никуы дзы никæуыл баууæндыдтæн 
(баууæндын – æргом. зд., ивгъ. аф., иуу. н., 1-аг ц.). Мæ 
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нымадмæ гæсгæ, дæттæ хъуамæ иууылдæр иухуызон уы-
даиккой (уæвын / уын – бæллиц. зд., ивгъ. аф., бир. н., 
3-аг ц.). Фæлæ фæстæдæр цæуæнты куы ауадтæн (ауай-
ын – æргом. зд., ивгъ. аф., иуу. н., 1-аг ц.), уæд мæ бауыр-
ныдта (бауырнын – æргом. зд., ивгъ. аф., иуу. н., 3-аг ц.), 
нæ дон æцæгæй  дæр иннæ дæттæй бирæ хуыздæр кæй у 
(уæвын / уын – æргом. зд., ныр. аф., иуу. н., 3-аг ц.) æмæ 
йын дзæгъæлы фаг аргъ кæй нæ кодтон.

Дзасохты Музафер

1. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ мивдисджытæ.
3. Сæвæрут дзырдты цавд 

акъахай   къахай
февналынц  æвналынц
æрцарди  царди
æртыдтон  тыдтон
бауырныдта  уырныдта

4. Скæнут фонетикон æвзæрст:
Æртыдтон – æр - тыд - тон, дзырды ис 3 уæнджы, цавд ха-
уы дыккаг уæнгыл.

Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
Р –  [р], сонорон æмхъæлæсон.
Т –  [а], æзылангон æмхъæлæсон.
Ы – [ы], лæмæгъ хъæлæсон, цавдон.
Дт – [т], æзылангон æмхъæлæсон. Сделать над т чер-
точку.
О – [о], тыхджын хъæлæсон.
Н –  [н], сонорон æмхъæлæсон.

Дзырды æдæппæтæй ис 8 дамгъæйы, 7 мыры.

5. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ:



56

акъахай –  -ай – кæрон, акъах- – бындур, а- – ра-
зæфтуан, -къах- – уидаг;

баууæндыдтæн – баууæндыд- – бындур, -тæн – кæрон, 
ба- – разæфтуан, -ууæнд- – уидаг, -ыд- – фæсæфтуан

6. Бамбарын кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ны-
саниуджытæ.

Бахæлæг кæнын – бабæллын.
Цæуæнты ауайын – бирæ цыдæртæ фенын.

7. Ссарут дзырдтæн синонимтæ:
пæррæстытæ кæнын – скæлын, стæхын (доны пыр-
хæнтæй)
былтыл сдарын – бануазын
худæгæй мæлын – зæрдиагæй худын

8. Ссарут дзырдтæн антонимтæ:
æрцæрын – æндæр ранмæ алидзын
хæрзад уæвын – æнад уæвын

9. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хайæ загъд сты дзырдтæ:
нæ (зæхх) – номивæг
уазалдæр, ирддæр, сыгъдæгдæр (суадæттæ) – мино-
гонтæ
донмæ – номдар
хъуыстон – мивдисæг

10. Сбæрæг кæнут миногонты бæрцбарæн:
уазалдæр, ирддæр – барæн бæрц
тынг хæрзад – уæлахизон бæрц

11. Сбæрæг кæнут тексты ныхасы хуыз: таурæгъон фыст.
12. Бацамонут раст вариант.
А. Кæцы дзырды мырты бæрц у дамгъæты бæрцæй къад-
дæр?



57

кæсæгтæн
ацарæзтон
суадон
зæхх

Æ.
Урсдон, Куыройыдон – Ирыстоны хъæуты нæмттæ.
Урсдон, Куыройыдон – Ирыстоны цæугæдæтты  
нæмттæ.
Б. Мæхинымæр-иу сыл кæд худæгæй нæ мардтæн.

сыл – номдар, сыл, иууон нымæц, сыл, номон хауæн.
сыл – номивæг, цæсгомон, уыдон, æддаг-бынатон 
хауæн.

В.
ацарæстон
ацарæсттон
ацарæзтон
ацарæзттон
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Ахуыры азы II-аг цыппæрæмхай
19-æм  урок

Лексикæ фæлхат кæнын 
Дун-дунейыл цымыдисаг балц. Ног зæххытæ 

байгомгæнджытæ

Бон зыны æнæзмæлгæ уæзданы.
Мах нæ нау фæсарæнмæ хæссы.
Дон-айдæны – Сабыр океаны –
Худгæ хур йæ цæсгоммæ кæсы.

Боциты Алыксандр

Нысантæ: лексикæ (географион нæмттæ) сфæлхат кæ-
нын; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ны-
хас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; Христофор Колумбы 
цардвæндагимæ сæ базонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ «Географион нæмттæ», «Ныхасы хæйттæ»; 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хæдахуырæй; ных сарæзтой; ден-
джызон; Зæххон дзæнæт; бæллыд денджызы балцытæм; 
æмдугон; ахсджиаг; цыдысты бонтæ, къуыритæ; сакъа-
дах; континент.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

19-æм æмæ 20-æм ахуыртæн фæлхат кæныны темæтæ ахуыргæнæджы фæндонмæ гæсгæ 

ис баивæн.

1

1
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ахуыры азы II-аг цыппæрæмхайы райдайæны фæдыл 
ахуыргæнинæгтæн арфæ ракæнын.
1-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ хъазты ху-
ызы сфæлхат кæнын географион нæмтты тыххæй 
зонындзинæдтæ: Африкæ, Æрыдон, Норвеги, Иркутск, 
Канадæ, Æхсæрысæр æ.а.д.
Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. Ставддæрæй фыст 
дзырдтæн бамбарын кæнын хъæуы сæ нысаниуджытæ, ны-
сангонд дзырдтæн та – морфологион æвзæрст.
2. Текстимæ куыст. Текст кæсыны размæ лæвæрд дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæм гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ 
сбæрæг кæной цæуыл дзы цæудзæн ныхас, уый (2-аг 
фæлтæрæн).
Текст бакæсыны фæстæ (1-аг хæслæвæрд) йын ахуыргæ-
нинæгтæ æрхъуыды кæнæнт сæргонд. («Христофор Ко-
лумб», «Христофор Колумбы историон балцытæ», «Тæккæ 
номдзыддæр денджызон» æ.æнд.)
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ныса-
ниуджытæ:

Бæллыдысты – тынг сæ фæндыд (денджызон фæндаг 
ссарын).

Фантастикон – уæвæн кæнмæн нæй, ахæм.
Сакъадах – йæ алы фарсырдыгæй дæр океаны дæттæ 

кæмæн кæлы, сурзæххы ахæм хай.
Континент – дунейы хæйттæй иу. Африкæйы конти-

нент.
Уæргътæ – наутыл кæй ластой, ахæм дзаумæттæ.

Тексты æрмæг хуыздæр бамбарынæн æмæ ныхасы 
рæзтыл бакусынæн æххуыс у 2-аг хæслæвæрд. Фæрстытæн 
дзуæппытæ ис кæсæн текстæй. Дзуаппы хуызæг: Кæд æмæ 
кæм райгуырдис Христофор Колумб? – Христофор Колумб 
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райгуырдис 1451 азы италиаг горæт Генуяйы, тынуафæджы 
хæдзары.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы тексты сæйраг 
архайæджы цардæрфыстмæ.
Ахуыргæнинæгтæй иу-цалдæрæн ис раттæн уæлæмхасæн 
хæс: текст адих кæнын мидисон хæйттыл, æрхъуыды сын 
кæнын сæргæндтæ.

Христофор Колумб

1. «Æрыгон географ»
2. Христофор Колумбы райгуырд æмæ йæ сабидуг.
3. Колумбы бæллицтæ.
4. Колумбы цымыдисаг хъуыдыйы рæдыд.
5. Колумбы фыццаг историон балц.
6. Колумбы фæстаг денджызон балц.

Грамматикон темæтимæ баст сты 3-аг æмæ 4-æм 
хæслæвæрдтæ.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц чи-
ныджы лæвæрд зæрдылдарæнмæ цардæрфысты тыххæй. 
Хæдзары сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн.

20-æм  урок
Комкоммæ æмæ фæрссаг ныхас фæлхат кæнын

Дун-дунейыл цымыдисаг балц. Ног зæххытæ 
байгомгæнджытæ

Æнæрæдигæ ничи у.
Æмбисонд

Нысантæ: сфæлхат кæнын искæй ныхас зæгъыны фæ-
рæзтæ; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ны-
хас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
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текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; Америкæ афтæ цæмæн 
хуыйны, уыимæ сæ базонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ – искæй ныхас зæгъыны фæрæзтæ; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон  æрмæг: æхцайы фæрæзтимæ кусæг, нота-
риус, фæсденджызон, æрæмысæггаг, Зæронд Дуне, цау, 
сурзæхх, курдиатджын фыссæг, Ног Дуне, самидин кæнын, 
тырнын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Комкоммæ æмæ фæрссаг ныхасы  тыххæй рацыд æрмæг 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы сфæлхат кæнын. Спай-
да кæнын хъæуы ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд схемæ 
æмæ таблицæтæй. (1-аг фæлтæрæн).

1-аг таблицæ

2. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Америкæ афтæ цæмæн хуыйны?» (2-
аг фæлтæрæн) текст бакæсыны фæстæ бæрæг кæнынц 
ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ:

Искæй ныхас зæгъыны фæрæзтæ
комкоммæ ныхас фæрссаг ныхас
Мурат дзуапп радта: 
«Æз дæн 7-æм къласы 
ахуыргæнинаг».

Мурат дзуапп радта, 
уый кæй у 7-æм къласы 
ахуыргæнинаг.
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Цау – æцæгæй чи цæуы (цыдис), ахæм фæзынд.
Сур зæхх – денджыз æмæ океанты æдде чи ис, ахæм 

зæхх.
Курдиатджын фыссæг – рæсугъд, аив æмæ зæрдæ-

мæдзæугæ уацмыстæ чи фыссы, ахæм.
Ног Дуне – афтæ хонынц Америкæ æмæ Австралийы 

зæххытæ.
Самидин кæнын – истæмæ, исты саразынмæ сразæн-

гард кæнын.
Тырнын – архайын, бæллын.

1-аг хæслæвæрд мæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ кæсынц 
текстæй ист хъуыдыйæдтæ æмæ сын æмбарын кæнынц сæ 
мидис. Дзуаппы хуызæг:  Фыстæджытæ мыхуыры рауагъ-
той, æмæ афтæмæй ахæлиу сты дунейыл. – Фыстæджытæ 
куы ныммыхуыр кодтой, уæд сæ бирæтæ бакастысты. 2-аг 
хæслæвæрд раттæн ис уæлæмхасæн хуызы.
Ахуыры рæстæг цы грамматикон темæтæ сфæлхат код-
той, уыдон сфидар кæнын 3-аг хæслæвæрд æмæ 3-аг 
фæлтæрæнæй. Ахуыргæнинæгты æргом аздахын, ка-
никулты размæ мивдисæг кæй ахуыр кодтой, уымæ. 
Мивдисæгимæ баст у 3-аг фæлтæрæны хæслæвæрд. (Рага-
цау таблицæтæ бацæттæ кæнын.)
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 4-æм фæлтæрæн.

21-æм  урок

Мивдисæджы æнæцæсгомон формæтæ
Дун-дунейыл цымыдисаг балц. Цæгат Америкæ

Фæндаг цы бæстæм нæй, ахæм нæй.
                      Æмбисонд

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджыты 
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æнæцæсгомон формæты нысаниуджытæ æмæ сæ растфыс-
сынад; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; базонгæ сæ кæнын Цæгат 
Америкæйы рæсугъддæр бынæттæй иуимæ – Дæлимоны 
Мæсыгимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ – мивдисæджы æнæцæсгомон формæтæ æмæ 
сæ растфыссынад, терминтæ; нывтæ, хуызистытæ, чин-
гуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: Кайова, чейеннтæ, цæгъдын, кæр-
дæгхор, хъуынабын, тæрккъæвда, штат, хæххон амаддзаг, 
стыр къодахы хуызæн, цæрдзысты æнустæм, уæлцъар, 
баруайын, æнæбазыр, АИШ.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм гæс-
гæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст 
кæнын. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуы-
зы, таблицæтæй пайдагæнгæйæ, хъуамæ сæ зæрдыл 
æрллæууын кæной, раздæр мивдисæджы тыххæй цы 
æрмæг сахуыр кодтой, уый – мивдисæджы зæдæхæнтæ, 
афон, нымæц æмæ цæсгом. Ахуыргæнинæгты æргом аз-
дахын, æвзаджы, цæсгом дæр æмæ афон дæр кæмæн нæй, 
ахæм мивдисджытæ кæй ис, уымæ. Уыдон æвдисынц, æнæ 
искæй æххуысæй цы архайд цæуы, уый, пайда сæ кæнынц, 
архайæг бæрæг куы нæ вæййы кæнæ дзурæджы йæ раргом 
кæнын куы нæ фæфæнды, уæд.
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Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц чиныджы 
лæвæрд раиртæст æмæ схемæтæ. (1-аг фæлтæрæн)

1-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын 2-аг фæлтæрæн æх-
хæстгæнгæйæ.
2. Текстимæ куыст. 3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст «Дæлимоны Мæсыг». 
Текст бакæсыны фæстæ йæ ади кæнын хъæуы хæйттыл 
æмæ сын æрхъуыды кæнын хъæуы сæргæдтæ. Дзуаппы 
хуызæг:

1. Бæрзонд хæххон амаддзаг штат Вайомингы.
2. Авд хойы таурæгъ.
3. Дæлимоны Мæсыджы геологион истори.
4. Царды увæртæ Дæлимоны Мæсыджы.
5. Дæлимоны Мæсыг афтæ цæмæн хуыйны.
6. Дæлимоны Мæсыджы нысаниуæг.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ:

Хæххон амаддзаг – географион термин. Хох, æфцæг, 
къахырæг – иууылдæр сты хæххон амаддзæгтæ.

Здæхæн Афон Кæнын Хъыг дарын

æргомон

бæллиццаг

бадзырдон
фæдзæхстон

нырыккон 
ивгъуыд
суинаг 
нырыккон 
ивгъуыд
суинаг
суинаг
суинаг

чындæ-уы
чындæ-уыд, 
-и,-ис
чындæ-
уыдзæн,-и,-ис
чындæ-уид
чындæ-
уыдаид
бачындæ-уæд
чындæ-уа
чындæ-уæд

хъыг дардæ-уы
хъыг дардæ-уыд, -и,-ис
хъыг дардæ-уыдзæн,-и,-ис
хъыг дардæ-уид
хъыг дардæ-уыдаид
бахъыг дардæ-уид
хъыг дардæ-уа
хъыг дардæ-уæд
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Цæрдзысты æнустæм – хъуыды сæ кæндзысты, сæ 
ном рох нæ уыдзæнис.

Уæлцъар – исты предметы æддаг, уæллаг цъар, зæххы 
уæлцъармæ.

Баруайын – бахус уæвын, бампылын.
Хъуынабын – хъуына кæуыл фæхæцыди, ахæм.
Тæрккъæвда – тыхджын къæвда арвнæрдимæ.
АИШ – Америкæйы Иугонд Штаттæ.

Ахуыргæнинæгтæ тексты мидис хуыздæр бамбарынæн 
æххуыс сты 1-аг хæслæвæрды фæрстытæ. Дзуæппытæ ис 
кæсæн.
Нывтимæ куыст саразæн ис 2-аг хæслвæрдмæ гæсгæ. Ныв-
ты мидис æргомгæнæг бынæттæ ис хи ныхæстæй радзурæн 
кæнæ сæ ссарын тексты æмæ бакæсын.
3-аг хæслæвæрды хъуыдыйæдты мидис раргом кæнын 
хъæуы текстмæ гæсгæ. Дзуаппы хуызæг: Йæ цъупп 1 
зыны, америкаг штат Вайомингы цæгат-скæсæйнаг фарс 
цы сæрвæттæ ис, уыдоны сæрмæ. – Дæлимоны Мæсыг 
ахæм бæрзонд у, æмæ тынг дардмæ зыны. Сæххæст кæнын 
хъæуы нысангонд æвзæрстытæ.
Тексты æрмæгыл бафидар кæнын грамматикон æрмæг 
мивдисджыты æнæцæсгомон формæты тыххæй (4-æм 
фæлтæрæн).
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæст æмæ сæххæст кæнын 5-æм 
фæлтæрæн.

22-æм  урок

Мивдисджыты дзырдарæзт
Дун-дунейыл балц. Африкæ

Хурмæ кæсын дæр зонын хъæуы.
                      Æмбисонд
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Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджытæ 
сæ арæзтмæ гæсгæ (хуымæтæг æмæ вазыгджын); диало-
гон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; ахуыргæнинæгты 
алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл 
ахуыр кæнын; базонгæ сæ кæнын Африкæйы рæсугъддæр 
бынæттæй иуимæ – æдзæрæг зæхх Тенереимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ – хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæ, 
мивдисджыты вазыгджын формæтæ, терминтæ; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: дюнæ, туарегтæ, куынæг кæнын, ро-
хуаты зайынц, егъау, алæмæты, æдзæрæг зæхх, теуаты 
каравантæ, уазæгнæуарзон, цъай, фæхстæ, ууыл дзурæг 
сты, кæрдæгджын фæзбыдыр.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм гæс-
гæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æх-
хæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.



67

1-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы, хатгай ныхасы 
æххуысгæнæг мивдисджытæ сæрмагонд мивдисджытæй 
зын раиртасæн кæй вæййынц, уымæ.

2-аг таблицæ

Хуымæтæг мивдисджытæн вæййы вазыгджын цæсгомон 
формæтæ дæр, ома мивдисæг йæхæдæг вæййы хуымæтæг, 
йæ райдайæн формæ арæзт вæййы иу дзырдæй (кусын, ба-
дын), йæ цæсгомон формæтæ та вæййынц куыд хуымæтæг 
(кусын, кусыс, кусы,…), афтæ вазыгджын дæр (кусгæ 
кæнын, кусгæ кæныс). 

3-аг таблицæ

Мивдисджытæ сæ арæзтмæ гæсгæ
хуымæтæг вазыгджын

лæууын ахуыр кæнын
кæсын коммæ кæсын
дзурын мæстæй марын
фыссын схъæртæ ласын
æхсынын иу кæнын

Æххуысгæнæг мивдисджытæ Сæрмагонд мивдисджытæ

хъæр кæнын – фæхъæр кæнын хæдзар кæнын
мæстæй марын – амæстæй марын саг марын
коммæ кæсын – бакоммæ кæсын чиныг кæсын

Хуымæтæг мивдисджыты цæсгомон формæтæ

хуымæтæг вазыгджын
кæсын кæсгæ кæнын
кæсыс кæсгæ кæныс
кастис бакæстытæ кодта
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Хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæй дæр са-
разæн ис ног дзырдтæ разæфтуанты руаджы: ныффыссын 
– ныхъхъæр кæнын; сдзурын – сгæпп ласын.
3. Ахуыргæнæн чиныгимæ куыст. Ахуыргæнинæгтæ кæ-
сынц чиныджы лæвæрд раиртæст.
Ног зонындзинæдтæ бафидар кæнын 1-аг фæлтæрæнæй.
4. Текстимæ куыст. (2-аг фæлтæрæн) Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст. Текст бакæсыны фæстæ 
бамбарын кæнын хъæуы бæрæггонд хъуыдыйæдты мидис. 
Дзуаппы хуызæг: Тенерейы скæсæйнаг3 арæныл æрбынат 
кодта хъæу Бильмæ. – Æдзæрæг зæхх Тенерейы скæсæйнаг 
кæрон ис хъæу Бильмæ. 1-аг хæслæвæрд домы тексты сса-
рын, нывты мидис чи æргом кæны, уыцы бынæттæ æмæ сæ 
бакæсын (2, 4, 5 абзацтæ). Ис сæ хи ныхæстæй радзурæн. 
Тексты нысангонд æвзæрстытæ скæнын.
Грамматикон темæимæ баст сты 3-аг æмæ 4-æм фæлтæ-
рæнтæ.
5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæст, сæххæст кæнын 5-æм æмæ 
6-æм фæлтæрæнтæ.

23-æм  урок

Мивдисджыты растфыссынад
Дун-дунейыл балц. Ази. Филиппинтæ

У нæ фæндаг хæрд æмæ тæссар,
Дард балц уарзы базырджын æхсар.

Мыртазты Барис

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисджыты 
растфыссынадимæ баст æгъдæуттæ; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
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кæнын; базонгæ сæ кæнын Филиппинты сакъадæхтæй иу 
– Бохоль – æмæ йæ къуылдымтимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Мивдисджыты растфыссынад»; нывтæ, хуыз-
истытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: морæ дарынц, Филиппинтæ, Бохоль, 
æрдхорд, баруайын, уæхски-уæхск, хосы мæкъуыл, официа-
лон бадзырд, уæйыг, ус ракурын.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæйæ 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæ ног темæимæ. Зæгъæм, афтæ: 
«Амæйразмæ ахуырты базонгæ стæм мивдисджыты 
дзырдарæзтимæ, сахуыр кодтам ног мивдисджытæ аразы-
ны мадзæлттæ, сбæрæг кодтам, хуымæтæг мивдисджытæн 
кæй вæййы вазыгджын цæсгомон формæтæ, уый. Абон та 
лæмбынæг æрдзурдзыстæм сæ растфыссынадыл» æ.а.д.
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1-аг таблицæ

Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн.
Ахуыргæнæн чиныгимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыр-
гæнинæгтæ æвзарынц раиртæст, æххæст кæнынц 2-аг 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Шоколадхуыз къуылдымтæ». Текст ба-
кæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ амбарын кæнынц 
ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ:

Уæхски-уæхск – кæрæдзийы фарсмæ, иумæ.
Хосы мæкъуыл – хос цъупамад куы скæнынц, уæд 

уый.
Бацайдагъ уæвын – райдайын.
Бафæлмæцын – бафæллаййын.
Дзырдæуы – дзурынц.
Курынвæнд скæнын – нæлгоймаг йæхицæн æмкъай 

куы ссары æмæ бинонты хъуыддаг кæнынвæнд куы скæны, 
уæд.
1-аг хæслæвæрд домы тексты ссарын, нывты мидис чи 
æргом кæны, уыцы бынæттæ æмæ сæ бакæсын (1 æмæ 2 
абзацтæ). Ис сæ хи ныхæстæй радзурæн.
Мивдисджыты растфыссынады æгдæуттæ ныффидар 
кæнын 2-аг, 3-аг хæслæвæрдтæ æмæ 4-æм фæлтæрæнæй.
5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-

Мивдисджыты растфыссынад
вазыгджын мивдисджытæ хуымæтæг мивдисджыты 

вазыгджын формæтæ
ахуыр кодта фысгæ кодта
хъæр кæныс дзургæ кæныс
мæстæ (йæ) мардтой бакæстытæ (йæм) кодтой
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тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 5-æм 
фæлтæрæн.

24-æм урок

Куыд равзарын хъæуы мивдисæг
Дун-дунейыл балц. Ази. Китай

Чи хоны уæйыг-хæхты къуыттытæ?! –
«Байриат!» – дзурын.
«Гас цу!» – хъуысы азæлд.

Гæлуаты Аким

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын мивдисæгæн 
морфологион æвзæрст кæныны фæтк; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; базонгæ сæ кæнын Китайы æрдзы рæсугъддæр 
бынæттæй иу – Лунаны хъæдимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Куыд равзарын хъæуы мивдисæг», нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: зæрдыл бадарын, провинци, Фе-
никс, мæнгагъуыст, æхсаргард, байтауын, хъастгæнæг, 
арæхстгай, зындгонд, чъырдур, зæрдыл æрыфтауын, 
къæдз-мæдз къахвæндаг, хæххон амаддзаг, дагътæгонд 
мæсыг.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæ ног темæимæ. Зæгъæм, 
афтæ: «Амæйразмæ ахуырты базонгæ стæм мивдисджы-
ты грамматикон нысаниуджытæ æмæ категоритимæ, сæ 
дзырдарæзтимæ, сахуыр кодтам ног мивдисджытæ аразы-
ны мадзæлттæ, сбæрæг кодтам, хуымæтæг мивдисджытæн 
кæй вæййы вазыгджын цæсгомон формæтæ, уый, 
лæмбынæг æрдзырдтам сæ растфыссынадыл. Абоны аху-
ыр та уыдзæнис кæронбæттæн. Мах базонгæ уыдзыстæм 
мивдисæг æвзарыны фæткимæ» æ.а.д. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæ. Мивдисæг æвзарын фæтк лæвæрд 
ис ахуыргæнæн чиныджы дæр. Таблицæйы дæнцæг 
ахуыргæнинæгтæ фыссынц сæ тетрæдты. Æххæст кæнынц 
1-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Лунаны хъæд». Текст бакæсыны фæстæ 
æмбарын кæнынц ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ:

Чъырдур – чъыр кæм ис, ахæм хæхон дурмыггаг. 
Чъырдур айнæгтæ.

Кæд мæр æмæ хуры рухс хъуаг у ацы бынат – талынг 
æмæ бæзнаг мæр кæм нæй, ахæм бынат.

Къæйджын хъæды «бæлæстæй» – айнæгтæй.
Чызг мæстæй цавддур фестад – змæлгæ чи нæ кæны, 

ахæм дур; айнæг.
Тексты мидис хуыздæр бамбарынæн æххуыс уыдзæни 
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1-аг хæслæвæрд. Ахуыргæнинæгтæ дзуапп дæттынц 
фæрстытæн, ис сæ бакæсæн дæр.
Мивдисæг æвзарыны фæтк сфидар кæнын. (2-аг æмæ 3-аг 
хæслæвæрдтæ).
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын мивдисæг æвзарыны фæтк, сæххæст 
3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнинæгтæ сæхи цæттæ кæнынц 
изложени «Лунаны хъæд» фыссынмæ. 
Пъланы хуызæг:

Æнахуыр хъæд

1. Къорд «Æрыгон географ»-ы фыццаг фембæлд ка-
никулты фæстæ.

2. Лунаны хъæды географион æрфыст.
3. Къæйджын хъæды «бæлæсты» географион исто-

ри.
4. Айнæг Ашимæйы тыххæй таурæгъ.
5. Лунаны хъæды тыххæй радзырд фехъусыны 

фæстæ мæм цы фæндон сæвзæрдис, уый.

25-æм урок

Изложени «Лунаны хъæд»

24-æм урочы текст «Лунаны хъæд»-ы мидис хи 
ныхæстæй ныффыссын.

Ахуыргæнинæгтæ хицæн тетрæдты хæдзары хъуамæ 
бацæттæ кæной сæ радзырды пълан. Уымæ гæсгæ къласы 
хъуамæ ныффыссой изложени.

26-æм урок

Миногми. Нырыккон афоны миногмитæ
Уæрæсейы æрдзы рæсугъддæр бынæттæм балц
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Мæ балцæн нæй, лæджы фæндтау, кæрон…
                                                  Хæмыцаты Албег

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын миногмиимæ, 
сахуыр сæ кæнын миногми йæ миниуджытæм гæсгæ ирта-
сын; диалогон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; 
алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ 
ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын Уæрæсейы 
æрдзы рæсугъддæр бынæттæй иу – Байкалы цадимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Миногон æмæ миногми»; нывтæ, хуызистытæ, 
чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хæссын, æвзæрæнтæ, голомянкæ, 
нерпæ, рæсуг, цыхыцыр дæттæ, фæлыст, къардиу, 
уæрæсейæгтæ, символ, арфад, ногмæй, æдасæй нуазын, 
кæфты мæйц, сусæны мæй, тъæнджы мæй, хуымгæнæны 
мæй,  майрæмыкуадзæны мæй.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пай-
дагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кълæсты миногоны тыххæй кæй рацыдысты уыцы 
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темæтæ ног темæимæ. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. 
Фæлтæрæны хæсæ сæххæст кæныны фæстæ ахуыргæнæг 
амоны ног æрмæг.

1-аг таблицæ

Равзарын нырыккон афоны миногмийы арæзт чиныджы 
лæвæрд раиртæст æмæ таблицæтæм гæсгæ.

2-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 
2-аг фæлтæрæн. Дзуæппытæ: бынмæ – 1 бадæг, 2 ласæг, 

Миногон Миногми
Иумæйаг  миниуджытæ

1. Æвдисынц миниуæг: бæрзонд лæг, кусæг лæг
2. Дзуапп дæттынц фарстæн цавæр?
3. Хъуыдыйады арæх вæййынц бæрæггæнæнтæ.

Цавæр миниуджытæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ
1. Æвдисы предметы миниуæг 
йæ хуыз, йæ ас æмæ æндæр 
æууæлтæм гæсгæ: тымбыл 
(стъол), уæззау (уаргъ).

1. Æвдисы предметы миниуæг 
архайдмæ гæсгæ: фыст 
(гæххæтт),  уайæг (бæх).

2. Æвдисы предметы æдзухон 
миниуджытæ: урс (къаба), 
стыр (хæдзар).

2. Æвдисы æцæгдзинады чи 
цæуы (цыдис, цæудзæнис), 
ахæм миниуæг: цæуæг чызг,  
арæз т хæдзар,  дзуринаг  ха-
бар.

Нырыккон афоны миногмитæ 
= мивдисджыты нырыккон афоны бындур 

+ фæсæфтуантæ -æг, -гæ

кус-ын + -æг = кусæг (адæймаг)
ахуыр кæн-ын + -æг = ахуыргæнæг (сылгоймаг)
фысс-ын + -гæ = фысгæ (куыст)
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3 агурæг, 5 хонæг; цæхгæрмæ – 6 сгарæг. Цæхгæрмæ 
нымæц 4-ы чырæгты хъуамæ уа дзырд донхæссæг, арæзт 
у дон хæссын-æй фæсæфтуан -æг-ы руаджы, донхæссæг 
чызджытæ.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы миногмитæ хъуы-
дыйады цы хæстæ феххæст кæнынц, уымæ. Ахуыргæнæн 
чиныджы лæвæрд раиртæст бакæсыны фæстæ сæххæст 
кæнын 3-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Текст «Байкал» (4-æм фæлтæрæн) 
бакæсыны фæстæ сæххæст кæнын хæслæвæрдтæ æмæ 
сфидар кæнын ног зонындзинæдтæ. 4-æм хæслæвæрд ис 
раттæн уæлæмхасæн хуызы.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ æмæ сæххæст кæнын 
5-æм фæлтæрæн.

27-æм урок

Миногми. Ивгъуыд афоны миногмитæ
Сыбырмæ балц

Адæм кæм ацæуой, уым сæ фæдæн æнæ  ныууадзгæ нæй.
                                                                     Æмбисонд

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын ивгъуыд 
афоны миногмиты нысаниуджытимæ, сæ аразыны мæ-
дзæлттимæ, сахуыр сæ кæнын ивгъуыд афоны миногмитæ 
сæ миниуджытæм гæсгæ иртасын; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; базонгæ сæ кæнын Сыбираг тундрæимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыс-
тæй; таблицæ «Ивгъуыд афоны миногмитæ»; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
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Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: стæм, зæххылхилæг, иудадзыгон, 
цæвæныссыр, Таймыр, Бырранга, сапсан, сырхгуцъа ка-
заркæ, лемминг, тундрæ, арæн, бирæазон зайæгойтæ, 
æнусон салд.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пайда-
гæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. 
Фæлтæрæны хæс сæххæст кæныны фæстæ ахуыргæнæг 
амоны ног æрмæг.

1-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ сæ зæрдыл бадарой, мивдисæджы 
ивгъуыд афоны бындуртæ æмæ ивгъуыд афоны бындуртæ 
сты æнгæс.

Ивгъуыд афоны миногмитæ = 
мивдисджыты нырыккон формæйы бындур + 

фæсæфтуантæ -д, -т, -ст
кæс-ын + -т = каст (чиныг)
ныххæлар 
кæн-ын

+ -д = ныххæларгонд (хойраг)

æвзар-ын + -ст = æвзæрст (къаба)
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2-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
æмæ 3-аг фæлтæрæнтæ.
3-аг фæлтæрæн арæзт у дзырдбыды хуызы. Дзуæппытæ: 
бынмæ – 1 фых, 2 барст, 3 конд, 5 хуынд, 6 ныхæст; 
цæхгæрмæ – 4 тыхт, 7 уæрст. Нымæц 6-ы чырæгты рауа-
дис дзырд ныхасгонд. Ацы дзырд дæр у миногми, арæзт у 
вазыгджын мивдисæг ныхас кæнын-æй. Ахæм миногмиты 
тыххæй æдзух зæрдыл дарын хъæуы: фыссын сæ хъæуы 
æмхæстæй.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын вазыгджын мивдисджытæ 
æмæ дзырдбæстытæй арæзт миногмиты растфыссынадмæ. 
Ахуыргæнинæгтæ кæсынц чиныджы лæвæрд раиртæсты 
дæнцæгтæ. Сæххæст кæнын 4-æм фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Текст «Сыбираг тундрæ» бакæсыны 
фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бамбарын кæной ставд-
дæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ:

Бирæазон (зайæгойтæ) – цалдæргай азты дæргъы 
сног кæнгæйæ чи зайы, ахæм зайæгойтæ.

Ныссæлын – ныййих уæвын.
Стæфсын – стайын.
Холлаг – хæринаг цæрæгойтæ кæнæ сырдтæн.

1-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ тексты ссарын нывты мидис 
æргомгæнæг бынæттæ æмæ сæ бакæсын (тексты 4 æмæ 5 
абзацтæ).
Ног зонындзинæдтæ бафидар кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
æмæ 3-аг хæслæвæрдтæ.

Ивгъуыд афоны 
миногмийы бындур

Мивдисæджы
ивгъуыд афоны бындур

марз + т марз + т-он
æрвы + ст æрвы + ст-он

Фæлæ: хæрын – хæрд; кæнын – конд
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4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ æмæ сæххæст кæнын 
6-æм фæлтæрæн.

28-æм урок

Миногми. Суинаг афоны миногмитæ
Дуне зонынмæ тырнæм

Раздзог цæугæ мæсыг у.
Æмбисонд

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын суинаг 
афоны миногмиты нысаниуджытимæ, сæ аразыны мæ-
дзæлттимæ, сахуыр сæ кæнын суинаг афоны миногмитæ 
сæ миниуджытæм гæсгæ иртасын; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ аху-
ыр кæнын; ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын, Сыбыр 
Уæрæсеимæ куыд баиу ис, æмæ, атаман Ермак  чи уыдис, 
уыимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Суинаг афоны миногмитæ»; нывтæ, хуызистытæ, 
чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: гуырæнуат, гæххæтт, раппарын, 
бастигъын, сыстын, æрхъула уæвын, амал кæнын, сæу-
дæджер, зæрдæ бавæрын, бастигъын, хъалон фмдыны 
хæс, тухæнæй марын, дæлбар.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пайда-
гæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнинæгтæ хъу-
амæ бакæсой раиртæст æмæ æрхæссой сæхи дæнцæгтæ. 
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын, миногмитæ ныха-
сы арæх æндæр ныхасы хæйттæм кæй рахизынц, уымæ, 
арæхдæр – номдартæ æмæ миногонтæм. Чиныджы лæвæрд 
раиртæстимæ куыст. Сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст.  Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Сыбырмæ фæндаг» (4-æм фæлтæрæн). 
Текст бакæсыны фæстæ йны сбæрæг кæнын хъæуы йæ 
сæйраг хъуыды. Дзуаппы хуызæг: Тексты сæйраг хъуыды: 
базонгæ кæнын чиныгкæсæджы, Сыбыр Уæрæсеимæ куыд 
баиу ис æмæ куыд æвæрд æрцыдис бындур Сыбыры тæккæ 
рагондæр сахартæн, уыимæ.

Суинаг афоны миногмитæ = 
мивдисджыты нырыккон афоны формæйы бындур

+ фæсæфтуан -инаг
кæс-ын + -инаг = кæсинаг (чиныг)
дзур-ын + -инаг = дзуринаг (хабар)
æвзар-ын + -инаг = æвзаринаг (нартхор)
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Тексты мидис хуыздæр бамбарынæн æххуыс уыдзысты 
1-аг хæслæвæрды фæрстытæ. Дзуапп дæттæн ис текстмæ 
кæсгæйæ.
Суинаг миногмитæ аразыны мадзæлттæ æмæ сæ сæйраг 
миниуджыты тыххæй зонындзинæдтæ сфидар кæнын 4-æм 
фæлтæрæны 2-аг хæслæвæрд æмæ 5-æм фæлтæрæнæй. 
Сæххæст кæнын тексты нысангонд æвзæрстытæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 
6-æм фæлтæрæн. Миногмитæ ссарын зын нæ уыдзæнис. 
Дамгъæты хицæн кæнынц нольтæ. Дзуæппытæ фыссын 
хъæуы хуызæгмæ гæсгæ. Дзуæппытæ: бынмæ – Æ 1 хоинаг, 
А 3 амаинаг, Æ 4 биинаг, А 5 рувинаг, Æ 6 узинаг, Æ 8 ари-
наг, А 9 нæминаг, Æ 10 саинаг, А 11 ассинаг, Æ 12 наинаг; 
цæхгæрмæ – А 1 баринаг.

29-æм урок

Миногмиты растфыссынад
Зымæгон таурæгътæ

Дымгæ комæй расхъиудта,
Систа хъæр-къуыззитт,
Æмæ зæбул къалиутыл
Арвæй фемæхст мит.

Дзæрæхохты Зауыр

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын вазыгджын 
мивдисджытæй арæзт миногмиты растфыссынадимæ; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæ-
зын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтимæ иумæ 
зымæджы райдайæныл бацин кæнын.
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Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыс-
тæй; таблицæ «Миногмиты растфыссынад»; нывтæ, хуыз-
истытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: цæсты фæныкъуылдмæ, расхъиуын, 
æнæнхъæлæджы, дзидзидай, ссыр, ахсæн айдзаг кæнын, 
цыппурсы мæй, Ногбон, самал кæнын, уынæр, дзоныгъ, 
къуыззиттгæнæг дымгæ, хи æруадзын.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пайда-
гæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой дæн-
цæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Миногмиты растфыссынадимæ баст у 2-аг фæлтæрæн.

Миногмиты растфыссынад
Вазыгджын мивдисджытæй арæзт миногмитæ

æнæ разæфтуантæй разæфтуантимæ
Хуым кæнын – хуымгæнæг лæг уым бакæнын – хуым 

бакæнæг
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2-аг таблицæ

Дзырдбæстытæй арæзт миногмиты растфыссынады æгъдау 
сфидар кæнын 3-аг фæлтæрæнæй.
Цы ныхасы хæйттæ сахуыр кодтой, уыдонæн зонынц мор-
фологион æвзæрст кæнын. Миногми дæр хъуамæ зоной 
морфологион æгъдауæй æвзарын. Миногми равзарыны 
фæтк лæвæрд ис ахуыргæнæн чиныджы. Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц схемæ, дæнцæг фыссынц сæ 
тетрæдты. Схемæйæ пайдагæнгæйæ сæххæст кæнын 4-æм 
фæлтæрæн.
Ахуыры рацыд грамматикон æрмæг сфидар кæнын 5-æм 
фæлтæрæнæй.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ. Сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн. Бакæсын текст «Æрсойы фыццаг балц хъæды». 
Йæ сæйраг хъуыды: аивæй равдисын хъæды цæрæгойты 
цард зымæгон. Сæххæст кæнын граммтикон хæслæвæрд. 
Скæнын нысангонд æвзæрстытæ. 

30-æм урок

Фæрссагми
Зымæгон таурæгътæ

Зымæгон бон скæс æмæ ныккæсæй фылдæр нæу.
Æмбисонд

Миногмиты растфыссынад
Дзырдбæстытæй арæзт миногмитæ
Суг сæттын – сугсæттæг лæппу
Дон ласын – донласæг лæг
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Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын фæрссагмийы 
грамматикон нысаниуæгимæ, йæ аразыны мадзæлттимæ; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтимæ иумæ 
зымæджы райдайæныл бацин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Фæрссагми»;  нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: цот, æмбаргæ, зымæгиуат кæнын, 
кæрц, цъыхырытæ, галхæфс, тас бауадзын, хъелаугæнгæйæ, 
зæрдыл æрбалæууын, тъыфылтæ, æхсæвдалынг.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пай-
дагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. Æнæмæнг 
хъуамæ дзуапп раттой йæ фарстæн. (Цавæр фарстæн дзу-
апп дæттынц дзырдтæ? – Куыд? Куыдæй?)
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.
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1-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ абарой миногми æмæ фæрс-
сагмийы сæйраг миниуджытæ. Таблицæмæ гæсгæ хъуамæ 
æрхæссой дæнцæгтæ.

2-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын вазыджын фæрссагмиты 
арæзтмæ æмæ сæ нысаниуджытæм, бакæсын сын кæнын 
раиртæст. Сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн. Фæлтæрæнмæ 

Фæрссагмитæ
мивдисджыты нырыккон 
афоны бындур
+ фæсæфтуантæ -гæ, -гæйæ

фæсæфтуан -гæ-йæ арæзт 
фæрссагмион формæ
+  уыцы мивдисæджы инфини-
тив

кæс-ын  + -гæ, -гæйæ = 
кæсгæ, кæсгæйæ

кæсгæ + кæсын = кæсгæ-кæсын

дзур-ын  + -гæ, -гæйæ = 
дзургæ, дзургæйæ

дзургæ + дзурын = дзургæ-
дзурын

æвзар-ын + -гæ, -гæйæ  
= æвзаргæ, æвзаргæйæ

æвзаргæ + æвзарын = æвзаргæ-
æвзарын

Миногми Фæрссагми
баст вæййы номдаримæ вæййы баст мивдисæг-зæгъи-

нагимæ, æвдисы уæлæмхæст 
архайд

хъуыдыйады вæййы бæрæг-
гæнæн кæнæ зæгъинаджы 
номон хай, дзуапп дæтты 
фарстæн цавæр?

хъуыдыйады вæййы æрмæст 
фадатон дзырд, дзуапп дæтты 
фарстæн куыд?

ис ын фæсæфтуантæ -æг, -гæ, 
-д, -т, -ст, -инаг

ис ын фæсæфтуантæ -гæ, 
-гæйæ
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ис раттæн уæлæмхасæн хæс: бамбарын кæнын æмбисæндты 
мидис. Дзуаппы хуызæг: «Хæргæ-хæрын адæймаг хъуамæ 
тагъд ма кæна, йæ хæринаг æууила бæстон, уæлдай хатт 
хъуамæ дзургæ дæр ма кæна, уымæн æмæ куы ферхæца, уæд 
йе ‘нæниздзинадæн æрхæсдзæн стыр зиан; цæмæй раст 
фыссæм, æнæ рæдыдæй, уый тыххæй æнæмæнг хъуамæ нæ 
зæрдыл дарæм раиртæстытæ» æ.а.д.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц дарддæр текст «Æрсойы фыццаг балц хъæды». 
Текст бакæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ дзуапп 
раттой фарстæн «Текст ис радзырд схонæн?». Бацамо-
нын хъæуы тексты райдайæн, сæйраг хай, кæрон. Дзуап-
пы хуызæг: Текст ис радзырд схонæн. Ис дзы райдайæн: 
«Æрсой, йæ къæхты бынмæ нæ кæсгæйæ, згъордта  размæ 
æмæ æвиппайды цавæрдæр уæрмы смидæг ис». Сæйраг хай. 
Кæрон, хатдзæгтæ: «Арсы лæппын, цæугæ-цæуын, тъизын 
дæр нал уæндыд – уæд та йæ исчи фехъуыста – афтæмæй 
згъордта æмæ арфæй-арфдæр кодта хъæды».
Бамбарын кæнын ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ:

Цъыхырытæ – къудзиты кæнæ бæлæсты къалиуты 
хус баззайæггæгтæ.

Хъеллаугæнгæйæ – дыууæрдæм æнкъуысын; цæугæ-
цæуын цудын, чиуын.

Йæ зæвæттæ ферттив-ферттив кодтой – згъордта 
тынг тагъд.

Йæ сæр йæ кой сси – агуырдта цавæрдæр мадзал 
фервæзынмæ.
Тексты мидис хуыздæр бамбарынæн æххуыс уыдзы-
сты 4-æм фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрды фæрстытæ. 
Дзуæппытæ ис кæсæн текстæй.
Фæрссагмиимæ баст ног æрмæг сфидар кæнын 4-æм 
фæлтæрæны 2-аг хæслæвæрд æмæ 5-æм фæлтæрæнæй.
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Сæххæст кæнын тексты нысангонд æвзæрстытæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ. Сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн.

31-æм урок

Фæрссагми
Зымæгон таурæгътæ

Рæубазыр Зæд дыл атæхæд, Ирыстон!
Нæ Ног аз дын нæуæг хæрзтæ æрхæссæд!

Балаты Альберт

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын æххæст æмæ 
æнæххæст хуызы фæрссагмитимæ, сахуыр сæ кæнын 
фæрссагмион здæхт хицæн кæнын; ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтимæ иумæ Ногбоны æрцыдыл ба-
цин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Фæрссагми»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: иу уысммæ, хъæлæсы дзаг, рахатын, 
Кремлы куранттæ,фæныхæй-ныхмæ уын, æраууон кæнын, 
уырзтæ, тæрсгæ-ризгæйæ, ныттыхсын.
Методикон мадзæлттæ: урочы ног æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæлхат кæнын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй 
пайдагæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн. Æнæмæнг 
хъуамæ дзуапп раттой йæ фарстытæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ахуыргæнинæгтæм 
ис раттæн фæрстытæ:
1) Цавæр мивдисджытæ хонæм æххæст хуызы 
мивдисджытæ? Æрхæссут дæнцæгтæ.
2) Цавæр мивдисджытæ хонæм æнæххæст хуызы мив-
дисджытæ? Æрхæссут дæнцæгтæ.
Ахуыргæнæг амоны ног æрмæг, чиныджы лæвæрд ра-
иртæст æмæ схемæтыл æнцайгæйæ. Сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
Ахуыргæнæг хъуамæ бацамона ахуыргæнинæгтæн, ца-
вæр уавæрты æмбæлынц фæрссагмитæ хъуыдыйады: 
«Фæрссагмитæ хъуыдыйады æмбæлынц иунæгæй дæр æмæ 
семæ баст дзырдтимæ дæр. Фæрссагми æмæ йæ дæлбар 
дзырдтæ аразынц фæрссагмион здæхт. Фæрссагмион 
здæхтытæ æмæ иугай фæрссагмитæ  хъуыдыйады иннæ 
дзырдтæй хицæнгонд фæцæуынц къæдзыгтæй, кæд 
фæрссагмитæ зæгъинагимæ æнгом баст нæ цæуой æмæ сæ 
нысаниуæгмæ гæсгæ фæрсдзырдмæ хæстæг куы нæ лæууой, 
уæд». Ахуыргæнинæгтæй искæцы фыссы фæйнæгыл, ин-
нæтæ та – сæ тетрæдты:

Æз цыдтæн, хъазгæйæ.
Æз цыдтæн, ме ‘мбалимæ цæуылдæр ныхасгæнгæйæ.
Фæлæ:
Тæрсгæ-ризгæйæ цæры.
Тасгæ-уасгæ рацæуы.
Бадгæйæ ма дзур.
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Хæргæйæ-иу ныхас ма кæн.
Фысгæйæ сæ баййæфтон.
Дзургæйæ та фæцæуы.

Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц фæрс-
сагмийы морфологион æвзæрсты фæтк. Дæнцæг фыссынц 
сæ тетрæдты.
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын æмæ сæххæст 
кæнын 3-аг фæлтæрæн. Дзуаппы хуызæг: Нæ цæстæнгас 
цас нæ ахсы, уый бæрц æддиаудæр атырнынц нæ зæр-
диаг бæллицтæ, æмæ сæ фæдыл тырнгæйæ (тырнæм, 
афтæмæй...) æдзух бырсæм сæ размæ. Хъуыдыйæдтæн, 
фыццаджыдæр, баивы сæ арæзт, свæййынц вазыгджын, 
дыккаджы та – мивдисджытæ уæлæмхæст архайд нал фев-
дисынц.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц дарддæр текст «Æрсойы фыццаг балц хъæды». 
Текст бакæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бамба-
рын кæной ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ:

Фæныхæй-ныхмæ уын – кæрæдзийыл сæмбæлын, 
кæрæ-дзийы комкоммæ æрлæууын.

Уырзтæ – æнгуылдзты (ам: дзæмбыты) фæлмæн 
кæрæттæ; уырзтæй сгаргæ – æнгуылдзтæй (дзæмбытæй) 
æвналгæ.

Къахдзæфтæ хæстæгæй-хæстæгдæр кæнынц. – 
Дардæй исты уынæр куы хъусай æмæ дæм хæстæгæй-
хæстæгдæр куы кæна, уæд.

Ныттыхсын – цæнгтæ æрбатухын искæуыл, истæ-
уыл, ныхъхъæбыс кæнын.

Цинæн ма кæрон кæм уыд! – Сæ кæрæдзуыл тыхджын 
цин кодтой.
Дарддæр ахуыргæнинæгтæ дзуапп дæттынц фæрстытæн, 
дзуæппытæ кæснæ ис текстæй.
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Теоретикон зонындзинæдтæ сфидар кæнын 4-æм фæл-
тæрæны 2-аг хæслæвæрдæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 5-æм 
фæлтæрæн.

32-æм  урок

Миногми æмæ фæрссагми. Тест.
(Æрмæг сфидар кæнын.)

Ацы урочы æрмæг хъуамæ ахуыргæнæн чиныджы ма 
уа, фæлæ хъуамæ уæрст уа ахуырдзаутæн хицæн сыфтыл.

Тæрхъусы хабæрттæ         

Цы нæ хонынц ацы мæгуыр, æнæбон цæрæгойы: 
тæппуд, зылынцæст, кæлæнгæнæг (кæлæн кæнын) тæр-
хъус. Дзæгъæлы даутæ кæнынц даргъхъусджыныл, йæ 
фембæлдæй фыдбылыз никæмæн ма æрхаста.

Уый нæ, фæлæ ма ахæм цау дæр уыдис: зындгонд 
поэт Александр Пушкин 1825 азы декабры сфæнд кодта 
сусæгæй Михайловскæй Бетъырбухмæ ацæуын. Куыддæр 
йæ дзоныгъ бæстыхайы кæртæй ахызтис, афтæ тæрхъус 
йæ размæ фæндаджы иу фарсæй иннæмæ азгъордта. Уæдæ 
мыл исты фыдбылыз  цæудзæн, зæгъгæйæ, (зæгъын) поэт 
раздæхтис, нал ацыд Бетъырбухмæ. Æмæ уый руаджы 
æцæг бæллæхæй фервæзтис: декабры цыппæрдæсæм бон 
Сенаты фæзмæ куы бафтыдаид, уæд ын иннæ декабрист-
тау марыны тæрхон скодтаиккой, кæнæ йæ Сыбырмæ аха-
стаиккой. Уыцы тарст  (тæрсын) тæрхъус Пушкинæн 
æнæнхъæлæджы пайда фæци!

Нæ куырыхон хистæртæй ма баззадис ахæм ар-
гъау. Тæрхъус кæйдæр цæхæрадоны хорз бафсæстис 
къабускайæ æмæ фæцæйцыд быдыры, хъазгæ (хъазын) 
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æмæ гæппытæгæнгæйæ (гæппытæ кæнын). Уалынмæ йæ 
цæргæс ауыдта æмæ йыл йæхи раскъæрдта. Тæрхъус лидзы 
хъæдмæ, цы йæ бон у, уымæй, фæстæмæ нæ  фæкæсгæйæ 
(фæкæсын). Уым ын тас нал уаид, бæргæ, бамбæхсид 
къутæрты бын.

Цæргæс ыл йæхи рауадзы, фæлæ тæрхъус иуварс 
агæпп ласы æмæ та аирвæзы. Фæлæ йæ кæдмæ сайдзæн! 
Цæргæс дæр ын йæ хиндзинад базыдта. Иу хатт ма йæхи 
куы раскъæра, уæд дæ фыдгул афтæ…

Лидзы, мæгуыр, тæрхъус, фæлæ йын ницыуал æн-
тысы. Иу стыр дуры бынæй йæм фæзындис цавæрдæр 
хуыкком. Кæй у, мидæгæй дзы цы сырд ис, уыдæтты дæр 
нал æрхъуыдыгæнгæйæ (æрхъуыды кæнын) хуыккомы 
смидæг ис.

Кæсы, æмæ бирæгъы ноггуырд лæппынтæ хуыкко-
мы иу къуымы бабукъ сты æмæ фыртæссæй хъыс-хъыс 
кæнынц.

Тæрхъусæн йæ уд йæ къæхты бынæй агæпп ласта. 
«Хæрдзæн мæ ацы лæппынты мад», – ахъуыды кодта 
йæхинымæр æмæ фæрсы лæппынты:

– Уæ мад та кæм ис?
– Цуаны ацыдис, – дзуапп радтой лæппынтæ, 

тæрсгæ-ризгæйæ (тæрсын, ризын).
– Йæ амонд уыдис, æмæ йæ ам не ’рбаййæфтон, 

æндæра йын йæ хъуын-хъис акалдтаин, – загъта тæрхъус, 
йæ рихи аздухгæйæ (аздухын). Ракаст хуыккомæй æмæ, 
цæргæсыл йæ цæст куы никуыуал æрхæцыдис, уæд рагæпп 
ласта æмæ лидзынмæ фæцис.

Тæрхъус цæры æппæт бæстæты дæр. Кæддæр Австра-
лийы нæ уыдис æрмæст, фæлæ йæ европæйæгтæ куы бала-
стой, уæд уайтагъд афтæ сбирæ ис, æмæ быдыртæ йæхи 
бакодта, хизæнты кæрдæг нал уагъта, бæстæйы фысвос 
куынæгмæ æрцыд, уымæн æмæ йын холлаг нæ фаг кодта, 
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тæрхъусты егъау дзугтæ йæ хордтой. Уыдон нæ ауæрстой 
æвзаргæ (æвзарын) хортыл дæр: æфсирæн йæ нæмыг нæма 
фæхъæбæр уыдаид, афтæмæй-иу æй «æрнай кодтой».

1. Текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ миногмитæ æмæ фæрссагмитæ, 

къæлæтты лæвæрд сты цы мивдисджытæй арæзт сты, уы-
дон.

3. Сæвæрут цавд дзырдты. Цавдон хъæлæсонтæ бæ-
рæггонд сты саудæрæй.

зонæг    базонæг
æрцахсæг   бацахсæг
тæрсгæйæ   фæтæрсгæйæ
æрхъуыдыгæнæг  ахъуыдыгæнæг
радзуринаг   æрдзуринаг

4. Скæнут фонетикон æвзæрст.
Тарст – тарст, дзырды ис 1 уæнг.
Т – [т], æзылангон æмхъæлæсон.
А – [а], тыхджын хъæлæсон, цавдон.
Р – [р], сонорон æмхъæлæсон.
С – [с], æзылангон æмхъæлæсон.
Т – [т], æзылангон æмхъæлæсон.
Дзырды æдæппæтæй ис 5 дамгъæйы, 5 мыры.

5. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ:
хъазгæйæ – хъазгæйæ – бындур, хъаз-  – уидаг, -гæйæ 

– фæсæфтуан;
ноггуырд – вазыгджын дзырд, ног- – уидаг, -гуырд- – 

бындур, -гуыр- – уидаг, -д – фæсæфтуан.

6. Сбæрæг кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты лексикон 
нысаниуæг. Спайда кæнут дзырдуæттæй.

Зындгонд – бирæ адæмтæ кæй зонынц, ахæм, уырыс-
сагау – известный. Зындгонд фыссæг.

Дзырддзæугæ – йæ фæндонмæ, йæ хъуыдытæм, йæ 
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ныхасмæ кæмæн хъусынц, иннæтæ сæхи кæуыл фæбарынц, 
ахæм. Дзырддзæугæ хистæртæ.

7. Ссарут дзырдтæм синонимтæ:
ноггуырд (лæппын) – гыццыл, дзидзидай;
хъысхъысгæнгæ – ниугæ, кæугæ, цъысцъысгæнгæ.

8. Ссарут дзырдтæм антонимтæ:
ракæсгæйæ – бакæсгæйæ;
ауынгæйæ – нæ ауынгæйæ, нæ фенгæйæ.

9. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хайæ загъд сты бæрæггонд 
дзырдтæ:

æвзаргæ (хортæ) – миногми;
(скуынæг сæ кодтой) æвзаргæ æмæ хæргæйæ – 

фæрссагми.

10. Сбæрæг кæнут тексты ныхасы хуыз. Тексты ныхасы 
хуыз ахæссæн ис радзырдмæ, ис дзы тæрхæтты элементтæ 
дæр.

11. Равзарут раст дзуапп. (Раст дзуапп бæрæггонд у сау-
дæрæй).

А. Миногми у мивдисæджы сæрмагонд формæ, æвдисы:
предметы миниуæг;
предметы миниуæг архайдмæ гæсгæ;
предметы сæйраг архайд;
предметы фæрссаг архайд.

Æ. Фæрссагми у мивдисæджы сæрмагонд формæ, æвдисы:
предметы миниуæг архайдмæ гæсгæ;
предметы фæрссаг архайд;
предметы сæйраг архайд;
предметы миниуæг.

Б. Миногмитæ æмæ фæрссагмитæ сты ахæм дзырдтæ, 
кæцытæ
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кæнынц ифтындзæг;
кæнынц тасындзæг;
нæ тасындзæг кæнынц æмæ нæ ифтындзæг кæнынц, 

нæ ивынц цæсгæмттæм гæсгæ;
ивынц цæсгæмттæм гæсгæ.

В. Ацы дзырдтæй миногми у:
фыццаг (фембæлд);
фæстаг (фембæлд);
цинхæссæг (фембæлд);
зноны (фембæлд).

Г. Ацы дзырдтæй фæрссагми у
кæуæг (сывæллон)
кæугæ (сывæллон)
кæугæ (фæцæйцыдис)

Гъ. Бацамонут дзырды раст æвзæрст:
дзырддзæугæ: дзырддзæу – бындур, -гæ – кæрон, 

дзырддзæу – уидаг;
дзырддзæугæ: дзырддзæугæ – бындур, кæрон ын 

нæй, дзырддзæугæ – уидаг;
дзырддзæугæ: дзырддзæугæ – бындур, кæрон ын 

нæй, дзырд – уидаг, дзæу – уидаг, -гæ – фæсæфтуан;
дзырддзæугæ: дзырддзæугæ – бындур, кæрон ын 

нæй, дзырддзæу – уидаг, -гæ – фæсæфтуан.

Д. Бацамонут дзырды раст æвзæрст:
базонæг: базон – бындур, -æг – кæрон;
базонæг: базонæг – бындур, кæрон ын нæй, базонæг 

– уидаг;
базонæг: базонæг – бындур, кæрон ын нæй, -зон- – 

уидаг, ба- – разæфтуан, -æг – фæсæфтуан;
базонæг: базон – бындур, -æг – кæрон, -зон- – уидаг, 

ба- – разæфтуан.
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Дж. Кæцы хъуыдыйады ис фæрссагмион здæхт:
– Цуаны ацыдис, – дзуапп радтой лæппынтæ, тæрсгæ-

ризгæйæ.
– Йæ амонд уыдис, æмæ йæ ам не ’рбаййæфтон, 

æндæра йын йæ хъуын-хъис акалдтаин, – загъта тæрхъус, 
йæ рихи аздухгæйæ.

Ахуыры азы III-аг цыппæрæмхай
33-аг урок 

Миногмиты арæзт æмæ растфыссынад фæлхат кæнын
Ног азы бæрæгбон алы бæстæты. Япон

Уынгтæм худынц заз бæлæстæ,
Калынц рудзгуытæй цæхæр.
Уынгты – арфæйы ныхæстæ
Æмæ басылдзауты хъæр.

Хуыгаты Сергей

Нысантæ: ахуыргæнинæгтимæ миногмиты арæзт æмæ 
растфыссынад сфæлхат кæнын, диалогон æмæ моноло-
гон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ 
аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыр-
гæнинæгтимæ иумæ Ногбоны æрцыдыл цин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ «Миногмиты арæзт», «Миногмиты растфыссы-
над»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.

33-æм æмæ 34-æм ахуыртæн фæлхат кæныны темæтæ ахуыргæнæджы фæндонмæ гæсгæ 
ис баивæн.

1

1
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Дзырдуатон æрмæг: басылдзаутæ, агъоммæ, Буддæ, 
«калм», хæдзари-хæдзар зилын, мысайнаг, къæпхæн, 
бæрæгбонтæ ахæссынц, аив фæлыст, сомбон, фарфор, 
бæрæг кæнын, æгъдау, Ногбоны фынг, мигæнæн, аргъуан, 
фæлладуадзæн бон, фидауцы фæлгонц, зынгхуыссынгæнæг.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ахуыры азы III-аг цыппæрæмхайы райдайæны фæдыл 
ахуыргæнинæгтæн арфæ ракæнын. 
1-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ таблицæтæм гæсгæ 
зæрдыл æрлæууын кæнын миногмиты арæзт æмæ раст-
фыссынад. Каникулты размæйы урокты сахуыр кодтой 
миногмитæ æмæ фæрссагмитимæ баст темæтæ. Дзуап-
пы хуызæг фæлтæрæны фарстæн: «Ногбонмæ ирон адæм 
скæнынц сæрмагонд кæрдзын – Æртхурон. Æртхуроны 
æфсин бакæны мысайнаг, нартхоры гага, къухдарæн æмæ 
æндæр дзаумæттæ. Алкæмæн дзы вæййы йæхи нысаниуæг. 
Æртхурон адихтæ кæнынц, бинонтæй кæмæ цы хай æр-
хауы, уый фæнысан кæны, аз цавæр уыдзæнис, уый».
2. Текстимæ куыст. Текст кæсыны размæ лæвæрд дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæм гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ 
сбæрæг кæной, тексты ныхас цæуыл цæудзæн, уый. Текст 
бакæсыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бамбарын 
кæной ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ æмæ дзуапп раттой фæрстытæн.

Ногбоны фынг  –  Ног азы бæрæгбонмæ цы хæринæгтæ, 
нозтытæ бацæттæ кæнынц, уыдон.

Мигæнæн – цыфæнды хæринаггæнæн, хæдзары 
хъæугæ дзаума.

Аргъуан – дины æгъдæуттæ кæм æххæст кæнынц, 
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ахæм агъуыст, бæстыхай.
Хæдзари-хæдзар зилын – хæдзарæй хæдзармæ цæ-

уын, бирæ хæдзæрттæм цæуын.
Фæлладуадзæн бон – къуырийы бонтæй кусгæ кæд 

нæ фæкæнынц, уый.
Зынгхуыссынгæнæг – зынгсирвæзтытæй чи хъахъ-

хъæны, аррт чи хуыссын кæны, ахæм кусæг.
Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 2-аг фæлтæрæны 3-аг 
хæслæвæрд æмæ 3-аг фæлтæрæнæй.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 4-æм фæлтæрæн.

34-æм урок

Фæрссагмиты арæзт æмæ растфыссынад 
фæлхат кæнын

Ног азы бæрæгбон алы бæстæты. 
Афганистан. Вьетнам

Райсут, сабитæ, мæ арфæ:
Дардыл анæрæд уæ зард,
Мит куыд рауардзæнис, афтæ
Сомбон райдзаст уæд уæ цард!

Ходы Камал

Нысантæ: сфæлхат кæнын фæрссагмиты арæзт æмæ раст-
фыссынад, ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон 
ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтимæ 
иумæ Ногбоны æрцыдыл цин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ «Фæрссагмиты арæзт», «Фæрссагмиты раст-
фыссынад»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
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фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: уæтæр, Зæронд нымад, Ног нымад, 
Бынаты хицау, мадзæлттæ кæнын, зин, гутон, дзывыр, 
ахицæн кæнын, нымад (лæг), цыбыр кæнын, хæдзаронтæ, 
стæм, Мæйног, уæларвон бардуаг, агъуыст, ауæдз адарын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. 1-аг æмæ 2-аг фæлтæрæнтæ æххæст кæныны раз-
мæ таблицæтæм гæсгæ зæрдыл æрлæууын кæнын 
фæрссагмиты арæзт æмæ растфыссынад. Дзуапп дæтгæйæ 
ахуыргæнинæгтæ дзурынц сæхи дæнцæгтæ.
2. Текстимæ куыст. 3-аг фæлтæрæн. Текст кæсыны 
размæ лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæм гæсгæ 
ахуыргæнинæгтæ хъуамæ сбæрæг кæной, ныхас дзы цæуыл 
цæудзæн, уый. Текст бакæсыны фæстæ (1-аг хæслæвæрд) 
йæ адих кæнын хъæуы хæйттыл, текстæн дæр æмæ йæ 
хæйттæн дæр æрхъуыды кæнын сæргæндтæ. Дзуаппы 
хуызæг:

Ногбон Вьетнам æмæ Афганистаны.
1. Кæд æмæ куыд бæрæг кæнынц Ног аз Вьетнамы.
2. Ногбонимæ баст рагон вьетнаймаг таурæгъ.
3. Ногбон – уалдзæджы райдайæны бæрæгбон Афга-

нистаны.
4. Куыд бæрæг кæнынц Ног аз Афганистаны.
5. Ногбон – ног царды райдайæн.

2-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ бамбарын кæнын хъæуы дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ:
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Уæларвон бардуаг – адæмæн æххуыс чи у, ахæм 
цавæрдæр  æнæзынгæ тых, хуыцау, зæд, арæх фæцæры 
уæларвы.

Агъуыст – бæстыхай, уат.
Ауæдз адарын – заххы уаддзаг бахуым кæнын.
Нымад адæймаг – кадджын адæймаг, адæмæн уарзон.

Ныхасы рæзтыл куыст адарддæр кæнын 3-аг æмæ 4-æм 
хæслæвæрдтæ æххæстгæнгæйæ.
Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 3-аг фæлтæрæны 5-æм 
хæслæвæрдæй.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 4-æм фæлтæрæн.

35-æм урок

Фæрсдзырд
Ног азы бæрæгбон алы бæстæты. Итали

Ног аз! Рухс  амонд нын рахæсс!
Ратт нын де стыр хæрзтæй хай.
Ирмæ фарны цæстæй ракæс,
Скæн нæ кæстæрты домбай.

Хæмыцаты Албег

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын фæрсдзырды 
нысаниуæг æмæ грамматикон æууæлтæ, сахуыр сæ кæнын 
фæрсдзырд æндæр ныхасы хæйтты æхсæнæй иртасы-
ныл; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтимæ иумæ 
Ногбоны æрцыдыл цин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Фæрсдзырд»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
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Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: тыхы бацæуын, къуда уыры, хæ-
тæнхуаг, хордзен, тохына, бахъуызын, æнтыстджынæй, 
фæсарæйнаг ном, дæсны, егъау, хæдзæртты дуармæ, 
къæсæры æдде.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Таблицæтæ æмæ чи-
ныджы лæвæрд раиртæстимæ куыст.

1-аг таблицæ

Ног темæ бацамоныны фæстæ сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Ногбоны балц Италимæ». Текст бакæсыны 
фæстæ лæвæрд пъланы фæрстытæ равæрын хъæуы логи-
кон фæткмæ гæсгæ. Пъланмæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ рад-
зурдзысты текст хи ныхæстæй (ахуыры рæстæг куы амо-
на, уæд æнæнхъæнæй).
Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 3-аг фæлтæрæны 2-аг 
хæслæвæрд æмæ 4-æм фæлтæрæнæй.

Фæрсдзырд бæрæг кæны
архайды æууæл æууæлы æууæл архайды 

фадæттæ
рæсугъд кафын
хорз зонын

иттæг хорз ахуыр кæнын
диссаджы хорз зарæг

кæддæр фыста
цардис уым
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4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 5-æм æмæ 6-æм фæлтæрæнтæ.

36-æм урок

Фæрсдзырдты дих сæ нысаниугмæ гæсгæ
Зымæгон цаутæ

Ног аз нæм æрцыди – аивдзæни цард,
Фароны мæстытыл бандзарæм цъæх арт.

Джыккайты Шамил

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын, куыд дих 
кæнынц фæрсдзырдтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ, ахуыр-
гæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын 
кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгиумæ Ногбо-
ны æрцыдыл цин кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ «Фæрсдзырдты дих», «Ныхасы хуызтæ»; 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ. 
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æрмæфтау, тала, миты гæлæбу, æх-
сæвиуат кæнын, дзедзырой кæнын, сфæлындын, схъомыл 
уæвын, зæрдæхудты цæуын, рæхснæг, аив, æрдуз, сæрддон-
сæрддæргъы, зæрдæ бахъарм, авгын тымбылæг, хъеллау 
кæнын, миты хъæпæн.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм
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1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгтæн раттын хæс: æрхъуыды кæнын 
фæрсдзырдтимæ фæйнæ дыууæ хъуыдыйады.
Ахуыргæнинæгты уæлдай æргом азадахын ирон æмæ ды-
гурон фæрсдзырдты абарстмæ.
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн. Дзуаппы хуызæг: Зымæг куы æрцæуы, артмæ 
бадын уæд хъæуы. Зымæджы уазалты буар хъарм фæагуры, 
уымæ гæсгæ алчи йæ хæдзар бахъарм кæныныл фæархайы. 
Уалдзæджы дæр, сæрды дæр пецы фарсмæ бадынæн рæстæг 
нæ уыдис, уымæн æмæ хъуыдис зæххы куыстытæ кæнын. 
Зымæг та уыдис улæфты афон. Æвæццæгæн, æмбисонд 
дæр уый тыххæй сæвзæрдис. Уæд – афоны фæрсдзырд.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Ног азы размæ чи ’рцыди, ахæм æцæг ха-
бар» (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ йын хъæуы 
бацамонын йæ аразæг хæйттæ. Дзуаппы хуызæг: сæргонд 
(Ног азы размæ чи ’рцыди, ахæм æцæг хабар), райдайæн 
(Хъæдгæсы хæдзармæ хæстæг хъæды зади Зазбæласы тала. 
Дардæй йæм кастысты стыр нæзытæ æмæ зазтæ æмæ 
йæ рæсугъддзинадмæ кæсынæй не ’фсæстысты, уымæн 
æмæ уыди тынг аив æмæ рæхснæг), сæйраг (хъусынгæнæн) 
хай (райдайæнæй кæроны онг), кæрон (Ацы хабар æрцыдис 
тынг бирæ азты размæ. Хъæдгæсы сывæллæттæ схъо-

Фæрсдзырдтæ дих сæ нысаниуæгмæ гæсгæ
архайды 
хуызы

бæрцон къæпхæны афоны бынаты æфсоны нысаны

фистæгæй 
цæуын

дзæвгар 
фыссын

тынг рæвдз 
архайын

раджы 
сыстын

хæрдмæ 
стæхын

æфсæрмæй 
ракафын

барæй 
дзурын
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мыл сты æмæ цæрынц горæты. Хъæды æрдузы астæу ног 
хъæдгæсы хæдзары бакомкоммæ хæрдмæ фæцыд бæрзонд 
рæхснæг Заз бæлас æмæ алы Ног аз дæр æрымысы йæ са-
бидуг…).
Ахуыргæнинæгтæ 3-аг фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрд æх-
хæстгæнгæйæ сæ зæрдыл æрлæууын кæндзысты ныха-
сы хуызтæ. Рагацау бацæттæ кæнын таблицæ «Ныхасы 
хуызтæ».

2-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгтæ тексты хъуамæ ссарой диалог æмæ 
йæ бакæсой аивæй:

– Ма мæ хъеллау кæн! – сабыр хъæлæсæй йæм дзуры 
Заз бæлас. –  Мæ цъупп мын асæтдзынæ.

– Æмæ дæ цъуппæй цы кæныс? – бафарста йæ 
Гæркъæраг. – Уæддæр дæ калгæ кæндзысты!

Ныхасы хуызтæ
Монологон Диалогон

Ацы хабар æрцыдис тынг 
бирæ азты размæ. Хъæдгæсы 
сывæллæттæ схъомыл сты 
æмæ цæрынц горæты. Хъæды 
æрдузы астæу ног хъæдгæсы 
хæдзары бакомкоммæ хæрдмæ 
фæцыд бæрзонд рæхснæг Заз 
бæлас æмæ алы Ног аз дæр 
æрымысы йæ сабидуг.

– Кæд æрцыдис ацы хабар?
– Ацы хабар æрцыдис тынг 
бирæ азты размæ. Хъæдгæсы 
сывæллæттæ схъомыл сты.
– Æмæ кæм сты ныр хъæд-
гæсы сывæллæттæ?
– Цæрынц горæты.
– Зазбæласы хъысмæт та 
куыд рауад?
– Хъæды æрдузы астæу ног 
хъæдгæсы хæдзары баком-
коммæ хæрдмæ фæцыд бæр-
зонд рæхснæг Заз бæлас æмæ 
алы Ног аз дæр æрымысы йæ 
сабидуг.
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– Чи мæ калдзæн? Цæмæн? – бафарста Заз бæлас.
– Ног азы размæ адæм хъæдмæ дæ хуызæн талатæ 

калынмæ кæй фæцæуынц, уый нæ зоныс? Дæу агурын дæр 
нæ бахъæудзæнис: æрдузы астæу æрзадтæ æмæ дардмæ 
дæр  зыныс.
3-аг фæлтæрæны 2-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ тексты ставд-
дæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хъæуы баивын 
сæ синонимтæй (кæд ахуыры рæстæг амона, уæд сæ ис 
ныффыссæн тетрæдты):

Дзедзырой кæнын – хъеллау кæнын, змæлын, 
æнкъуысын.

Хъеллау кæнын – æнкъусын.
Сабыр (хъæлæсæй) – ныллæг (хъæлæсæй), сусæгæй.
(Йæ) цурмæ – (йæ) размæ.
Ныууыгъта – нынкъуыста, нызмæлын кодта.
Йе ’муд куы ’рцыд – йæхимæ куы ’рцыд, йæхи куы 

’рæмбæрста.
Фырдисæй фæцæймард – тынг дис кодта.

Теоретикон æрмæг фæрсдзырды тыххæй сфидар кæнын 
3-аг фæлтæрæны 3-аг хæслæвæрд æмæ 4-æм фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ. Сæххæст кæнын тексты нысангонд 
æвзæрстытæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн.

37-æм урок

Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ
Зымæгон хъæд

Мит тъыфылæй уары,
Бæстæ дары урс…

Кокайты Тотрадз
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Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын фæрсдзырды 
морфологион миниуджытæ; ахуыргæнинæгтæм диало-
гон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон 
хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтимæ иумæ Ирыстоны æрдзы рæ-
сугъддзинадыл, йæ зымæгон нывтыл æрдзурын, уыимæ 
сæм Ирыстонмæ, Ирыстоны æрдзмæ уарзондзинад æв-
зæрын кæнын æмæ парахат кæнын. 
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыс-
тæй; таблицæ «Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ», нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: цъуй, æрдуз, бабадын, сырды 
къахвæндаг, хуртуан, цикъæ пæлæз, пака, чырс, хъамылты 
къутæртæ, цæг, тымыгъ.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ
бынду-
рон

барæн (архайды миниуæджы 
къаддæр кæнæ фылдæр бæрц)

уæлахизон
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рæсугъд 
фыссын

рæсугъддæр фыссын
тынг рæсугъд фыссын
рæсугъдæй-рæсугъддæр фыссын

æппæтæй рæсугъддæр 
фыссын

2-аг таблицæ

3-аг таблицæ

Ахуыргæнинæгты хъус æрдарын хъæуы, иуæй-иу фæрс-
дзырдтæн бирæон нымæцы формæ кæй ис, уымæ: куыд 
– куыдтæ, чысыл – чысылтæ, афтæ – афтæтæ, бæрзонд – 
бæрзæндты. Фæрсдзырдтæ ныффыссæнт тетрæдты.
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Зымæгон хъæд». Текст бакæсыны фæстæ 
ахуыргæнинæгтæ дзуап дæтынц 1-аг хæслæвæрды фæрс-
тытæн. Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 3-аг фæлтæрæны 
2-аг хæслæвæрд æмæ 4-æм фæлтæрæнæй. Сæххæст кæнын 
тексты нысангонд æвзæрстытæ.

Барæн бæрцы фæрсдзырдтæ
бындурон бæрцы фæрсдзырд  + 
фæсæфтуан -дæр

къæпхæны фæрсдзырд 
+ бындурон бæрцы 
фæрсдзырд

рæсугъд + -дæр   =  
рæсугъддæр (фыссын)

тынг +  рæсугъд  =  тынг 
рæсугъд (фыссын)

Уæлахизон бæрцы фæрсдзырдтæ
къæпхæны фæрсдзырд + барæн бæрцы фæрсдзырд

иууыл + 
рæсугъддæр = иу-
уыл рæсугъддæр 
(фыссын)

уæлдай + 
рæсугъддæр = 
уæлдай 
рæсугъддæр (фыс-
сын)

æппæтæй + 
рæсугъддæр 
= æппæтæй 
рæсугъддæр (фыс-
сын)
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4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн. Сфæлхат кæнын 
номдар.

38-æм урок

Номдартæй арæзт фæрсдзырдтæ
Зивæгæй цард нæй

Куыст – цардæн фæрæз.
Къоста

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын аразгæ æмæ 
æнæаразгæ фæрсдзырдтимæ; бацамонын сын, фæрсдзырдтæ 
номдартæй куыд арæзт цæуынц, уый; сахуыр сæ кæнын 
фæрсдзырд номдарæй иртасыныл, ахуыргæнинæгтæм 
диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; фæллой адæймаджы царды æнæмæнгхъæугæ хъу-
ыддаг кæй у, ууыл сæ баууæндын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыс-тæй; 
таблицæтæ «Фæрсдзырдтæ», «Номдартæй арæзт фæрс-
дзырдтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ; техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хъус-хъусæй, сардзин, цæвæгдзæф, 
дон-дон, зæрдыл бадарын, бамидæг вæййын, ныффæсал 
уын, æгомыгæй, хор æфснайын, хасы цъынатæ, куы-
рис, фæстиат кæнын, хинымæр, минас, рæгътæ, къæм-
дзæстыгæй.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; фæлхат 
кæнын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. 
Фæрсдзырдтæ аразыны мадзæлттæ бæрæг кæныны размæ 
уал сфæлхат кæнын номдар (зæгъæм, фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы).

1) Цавæр ныхасы хай хонæм номдар?
2) Цы зонут номдары нымæцты тыххæй?
3) Куыд тасындзæг кæнынц номдартæ?

Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц хъуыды-
йæдты номдартæ, амонынц сын сæ хауæнтæ:

1) Алы халсар (номон хауæн) чысылгай биноныг 
куыстæй зæххыл (æддаг-бынатон хауæн) куыд æрзайа, 
афтæ никуы æрзайдзæн.

2) Махæн нæ царды (гуырынон хауæн) фæндаг у 
æрмæст кæрæдзийы уарзын æмæ кусын, хи фæллойæ 
(иртæстон хауæн) цæрын.

3) Æппæт зæххæн (дæттынон хауæн) фæллой – хи-
цау.

4) Куыстмæ (арæзтон хауæн) зивæг ма кæн!

2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ.

1-аг таблицæ

Фæрсдзырдтæ

æнæаразгæ аразгæ

æддæ, уæлæ, дæлæ, 
фалæ, фæстæ, знон, 
фарон, уæд

номдартæй: хъæрæй, фæндаг-фæндаг, 
иронау;
миногонтæй: сусæгæй, дардмæ;
нымæцонтæй:  иугай, дыгай, фыццаг;
номивджытæй: ам, уым, алкæм;
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Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц таб-
лицæ «Номдартæй арæзт фæрсдзырдтæ» æмæ чиныджы 
лæвæрд раиртæст.

2-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
Ахуыргæнинæгты уæлдай æргом аздахын хъæуы фæрс-
дзырдты растфыссынадмæ. Раиртæстыты лæвæрд дæн-
цæгтæ ныффыссын тетрæдты. Сæххæст кæнын 3-аг фæл-
тæрæн.
3. Текстимæ куыст (4-æм фæлтæрæн). Ахуыргæнинæгтæ 
хъусынц текстмæ. Кæсы йæ ахуыргæнæг (ахуыргæнæн 

фæрсдзырдтæй: фалæмæ, хæстæгго-
мау, мидæгæй;
алыхуызон ныхасы хæйттæй арæзт 
вазыгджын дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстытæй: абон, цæрæнбонты, дыу-
уæрдыгæй

Номдартæй арæзт фæрсдзырдтæ
иртæстон 
хауæны: 
йæ хъæрæй 
ницы хъуыст 
– хъæрæй 
дзырдта; 
æддагбынатон 
хауæны: ирон 
æгъдауыл фыс-
сын – æгъдауыл 
дарын хи; 
арæзтон хауæны: 
рæстæгмæ 
кæсын – 
рæстæгмæ 
раттын

бындур фæлхат 
кæныны руад-
жы: фæрсæй-
фæрстæм 
сбадын

номдартæм 
æндæр ны-
хасы хæйттæ 
æфтаугæйæ: 
ахсæв, иу хатт, 
уыйиннæбон

разæфтуантæ 
æмæ 
фæсæфтуанты 
руаджы: 
фæсахуыр, 
уæлкъæй, 
æмгæрон, боны-
гон, мæйгай
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чиныджы лæвæрд нæй). Тексты мидисон хæйтты æхсæн 
(нысангонд сты нымæцтæй) хъæуы чысыл æрлæудтытæ 
кæнын.

Зымæг æмæ магуса

1. Хъæубæстæ сæ фæззæджы куыстытæ радыгай код-
той: бафснайдтой сæ хор, самадтой хосы цъынатæ, суджы 
сардзинтæ. Ныр дæр чи зымæгмæ рæвдз кæны йе скъæт, чи 
йæ пец сæрды, чи та йæ хæдзары сæр æмбæрзы.

2. Æрмæст Магуса у æнæмæт. Йæ хуымæй иунæг куы-
рис дæр нæма ис карст, йæ уыгæрдæны нæй иу цæвæгдзæф 
дæр, йæ кæрты – суджы къæцæл дæр.

Хуыссы Магуса уæлгоммæ æмæ дзуры Зымæгмæ:
– Зымæг, дæ хорзæхæй, тагъд ма æрцу. Æз мæ 

фæззыгон куыстытæ нæма бакодтон.
Зымæг ын загъта:
– Æз ныртæккæ фæндагыл дæн. Фæстиат кæнæн мын 

нæй. Афоныл дæм хъуамæ фæхæццæ уон. Мæ ныхас дæ 
зæрдыл бадар: раздæр дæм хæхтæй бæрæг кæндзынæн. Уый 
фæстæ дæм хъæды сæрæй æрзындзынæн, æртыккаг хатт 
дæм рæгътæй кæсдзынæн. Иу дзырдæй, куыд хæстæгдæр 
дæм кæнон, уый дæхи цæстæй уындзынæ æмæ-иу ме 
‘рцыдмæ дæ куыстытæ конд фæу.

3. Цалдæр боны рацыд. Иу бон Магуса ракастис 
фæссихор æддæмæ æмæ федта хæхтæ митæмбæрзтæй. 
Йæхинымæр ахъуыды кодта:

– Гъе-е-й, цалынмæ зымæг хохы цъуппæй ардæм 
хæццæ кæна, уæдмæ ма бонтæ бирæ ис. Куыстаг бирæгъ 
нæу, хъæдмæ нæ алидздзæнис. Афон ын æрцæудзæн.

Афтæмæй Магуса хæдзари-хæдзар куывдтæ æмæ 
чындзæхсæвтыл зилы кæнæ бон-изæрмæ æнæмæтæй уæл-
гоммæ хуыссы.

4. Иу бон та Магуса федта: мит хæхтæй хъæды сæрмæ 
æрхæццæ ис.
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– Зымæг нырма дард ис, цалынмæ уый хъæды сæрæй 
ардæм цæуа, уæдмæ ма бирæ рæстæг ис. Цæуыл тагъд 
кæнон! Бонтæ мыстытæ нæ ахордтой.

Нæ та бавнæлдта Магуса йæ куыстытæм. Кæд хъæу-
бæсты минасы фынг никæмæ вæййы, уæд бæхыл саргъ 
авæры æмæ дон-дон сыхаг хъæуы бамидæг вæййы.

5. Кæсы  та иу бон Магуса: рæгътыл мит æрхæцыди. 
Сау мигътæ арвыл кæрæдзи ссæндгæ бырсынц цæгат-
ырдыгæй. Уазал фæкарздæр.

Нæ та бавнæлдта ныр дæр Магуса йæ куыстытæм. 
Йæхицæн зæрдæтæ æвæрдта: «Рæгътæй ардæм дæр 
чысыл цæуинаг, мыййаг, нæу. Нырма дзæбæх рæстæг 
дæр фæкæндзæн. Иу-æртæ боны цырд куы февналон, 
уæд мæ куыстытæ акæндзынæн. Иу бонмæ мæ хуым 
ракæрддзынæн, уæдæ иу бонмæ цы хос ныккæрдон, уый 
мæ хъуг æнæхъæн зымæг хæрд дæр нæ фæуыдзæн. Суг 
зымæджы дæр æрласæн ис».

6. Цалынмæ «абон-райсомтæ» кодта Магуса, уæдмæ 
йæ хуымы æфсиртæ зæххыл ныххуыссыдысты, сæ нæмыг 
нызгъæлд. Йæ уыгæрдæны кæрдæг ныффæсал ис.

7. Иу райсом Зымæг бахоста Магусайы дуар. Ма-
гуса уазал хæдзары зивæггæнгæ, тыххæйты рабадт йæ 
хуыссæнæй. Йæ цæстытæ æууæрдгæ, йæ ком ивазгæ, ра-
хызт кæртмæ. Бæстæ митæй урс-урсид дары. Уазал уæнгты 
хизы. Магусайы хъуг хæлд скъæты уазал æмæ æххормагæй 
ныкъкъæдз ис.

– Мæ фæдзæхст мын цæмæн ферох кодтай, æви мын 
æрцæуын æнхъæл нæ уыдтæ? – фæрсы Зымæг Магусайы.

Магуса ницы сдзырдта, æгомыгæй йæ мидбынаты 
лæууыд, къæмдзæстыгæй каст йæ кæрты къуымтæм æмæ 
ихæнæй рызти. 

Тохты Иван



112

Текстмæ байхъусыны фæстæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бам-
барын кæной дзырдтæ æмæ дзырбæстыты нысаниуджытæ 
(4-æм фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрд) æмæ дзуапп дæттынц 
фæрстытæн (2-аг хæслæвæрд):

Хор æфснайын – фæззæджы хор ныккæрдынц æмæ 
йæ, кæм æмбæлы, уырдæм фæхæццæ кæнынц, бабæстон æй 
кæнынц, æппæт ацы архæйдтытæ хонынц хор æфснайын.

Хосы цъынатæ – бæрзонд, æнгом амад  хос. Йæ 
цъупп тымбылгомау.

Фæстиат кæнын – цавæрдæр хъуыддаг сæххæст 
кæнынмæ рæджы кæнын.

Минас – фæлхас, алыхуызон хæринæгтæ.
Рæгътæ – хæхтæ кæнæ къуылдымтæ фæрсæй 

фæрстæм аразынц рæгътæ.
Къæмдзæстыгæй кæсын – истæй тыххæй аххосджы-

нæй, азымджынæй кæсын.

Кæд ахуыры рæстæг амона, уæд сæххæст кæнын 3-аг 
хæслæвæрд (нывтимæ куыст).

Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 5-æм фæлтæрæнæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн. Сфæлхат кæнын миногонтæ æмæ нымæцонтæ.

39-æм урок

Миногонтæ æмæ нымæцонтæй арæзт фæрсдзырдтæ
Балц Кавказыл

Цъæх Каспийæ суанг Рицæйæ дæлæмæ
Ныйивæзти йæ хæхты цæг, йæ рон,
Æмæ дзырдтон мæхимидæг, уæдæмæ
Йæ ныв мæ риу, мæ зæрдæйы хæссон.
Кæсынц мæм ирдæй ме ’нусон къæдзæхтæ,
Æмæ куынæ кæнон, уæвгæйæ, дис,
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Куы скæсы хур, уæд бахудынц йæ рæгътæ –
Рæсугъддæр къуым нæ сау зæххыл кæм ис!
                                                   Дарчиты Дауыт

Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын, фæрсдзырдтæ 
миногонтæ æмæ нымæцонтæй куыд арæзт цæуынц, 
уый; сахуыр сæ кæнын фæрсдзырдтæ миногонтæ æмæ 
нымæцонтæй иртасыныл; ахуыргæнинæгтæм диалогон 
æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуы-
дыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; 
ахуыргæнинæгты Кавказы аив æмæ хъæздыг æрдз уарзын 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ: «Фæрсдзырдты арæзт миногонтæй», «Фæрс-
дзырдты арæзт нымæцонтæй»; нывтæ, хуызистытæ, чин-
гуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: Халас зачъетæ, гуылфгæнгæ, абух-
гæ, æмбал кæмæн нæй, донæй æфсадынц, ратонын, цар-
ды хос, дисы æфтауын, алмаси, хæдзардзинæй пайда 
кæнын, уæлхох сæрвæттæ, фыдæлтыккон фидæрттæ, 
æрлæбырын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; фæлхат 
кæнын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыр-
гæнæджы æххуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. 
Фæрсдзырдтæ аразыны мадзæлттæ бæрæг кæныны размæ 
уал сфæлхат кæнын миногон (зæгъæм, фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы).
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1) Цавæр ныхасы хай хонæм миногон?
2) Цавæр фæрстытæн дзуапп дæтты миногон?
3) Куыд дих кæнынц миногонтæ сæ нысаниуæгмæ 

гæсгæ?
Дзуапп дæтгæйæ ахуыргæнинæгтæ дзурынц дæн-

цæгтæ.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Таблицæтæ æмæ чиныджы лæвæрд 
раиртæстыл æнцайгæйæ, ахуыргæнæг амоны миногонтæй 
фæрсдзырд аразыны мадзæлттæ. Ахуыргæнинæгты 
уæлдай æргом аздахын, миногонтæ æмæ фæрсдзырдтæ 
кæрæдзийæ куыд хицæн кæнын хъæуы, уымæ. Миногон 
арæхдæр баст вæййы номдаримæ, æмæ йæм номдарæй 
дæттæм фарст. Фæрсдзырдтæ та арæхдæр баст вæййынц 
мивдисджытимæ, уымæн æмæ архайды æууæл бæрæг 
кæнынц, кæнæ – миногонтимæ, уымæн æмæ æууæлы 
æууæл бæрæг кæнынц. Хъуыдыйады миногон арæх вæййы 
бæрæггæнæн зæгъинаджы номон хай, фæрсдзырд та вæййы 
фадатон дзырд.

1-аг таблицæ

Миногонтæй арæзт фæрсдзырдтæ

миниуæгæвдисæг 
миногонтæй 
сæ формæ нæ 
ивгæйæ: цырд 
лæппу – цырд 
дзурын

алыхуызон 
хауæнты æвæрд 
миногонтæй: 
сусæг ныхас 
– сусæгæй 
дзурын, дард 
бæстæ – дардмæ 
фæцæуын

фæсæфтуан 
-гомау-ы фæрцы 
æнæххæст 
миниуæг чи 
æвдисы, уыцы 
миногонтæн 
сæ формæ 
нæ ивгæйæ: 
ныллæггомау 
хæдзар – 
ныллæггомау 
тæхынц 
(мæргътæ)

искæцы 
адæмыхатмæ 
ахаст æвдисæг 
миногонтæм 
фæсæфтуан 
-ау æфтауыны 
фæрцы: ирон + 
ау, англисаг + 
ау, уырыссаг 
+ ау
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Нымæцонтæй арæзт фæрсдзырдтæ
бæрцон 
нымæцон+фæсæвæрд:
иу + æрдæм – 
иуæрдæм ахизын

рæнхъон 
нымæцон фыц-
цаг раздæр-ы 
нысаниуæджы: 
фыццаг бон 
– фыццаг дæ 
чиныг бакæс

нымæцон 
+ хауæнты 
кæрæттæ, 
фæсæфтуантæ:
фыццаджыдæр, 
цæугæ 
æрбакæн;
иугай дзурут

нымæцон 
номдаримæ 
бастæй: иу 
бон президент 
скъоламæ 
æрбацыдис

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнæм 2-аг 
фæлтæрæн. Дзуаппы хуызæг: Зæронд æлдар йæ бандоныл 
арфдæр (фæрсдзырд, миногонæй йæ формæ нæ ивгæйæ +  
фæсæфтуан -дæр, æрбадт куыд? фадатон дзырд) æрбадт, 
йæ халас зачъетæ адаудта æмæ знæт уырыйау ныккаст тохы 
бынатмæ.
3. Ахуыргæнинæгты зæрдыр æрлæууын кæнын нымæцон 
(зæгъæм, фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы):

1) Цавæр ныхасы хай хонæм нымæцон?
2) Цавæртæ вæййынц нымæцонтæ сæ нысаниуæгмæ 

гæсгæ?

2-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 3-аг 
фæлтæрæн.
Нымæцонтæй арæзт фæрсдзырдтимæ æрхъуыды кæнæн 
ис ахæм хъуыдыйæдтæ: Дыууæрдæм дæр арвыстам хон-
джытæ. Фæныкгуыз хоры нæмгуытæ иугай уыгъта 
зæххæй. Нæ бæлццон фыццаг йæ фыды бабæрæг кодта. Иу 
хатт нæм дард Туркæй нæ хæстæджытæ æрбацыдысты.
4. Текстимæ куыст (4-æм фæлтæрæн). Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст «Кавказы фидауц». Текст 
бакæсыны фæстæ йын ахуыргæнинæгтæ хъуамæ раргом 
кæной йæ сæйраг хъуыды. Дзуаппы хуызæг: Кавказ рагæй-
æрæгмæ дисы æфтауы адæмы. Цæугæдон Терк у Кавка-
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зы фидауц, йæ æвæрæнтæй хъæуы хæдзардзинæй пайда 
кæнынКавказы хæхтæ зындгонд сæ цъититæй. Кавказ у, 
æмбал кæмæн нæй, ахæм æрдзон бæстæ!
4-æм фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрд домы хъуыдыйæдтæ 
кæронмæ ахæццæ кæнын текстмæ гæсгæ. Дзуаппы хуызæг: 
Нæ культурæйы тæккæ бæрзонддæр уæлахиз – зынджы 
фæзынд – баст у … Кавказимæ. Олимпы хохæй æхсидав чи 
радавта, уыцы Прометей алмаси цæгтæй баст уыд Кавка-
зы хæхтæм. Ардæм незамантæй тырныдтой бердзенæгтæ 
зындгонд «сыгъзæрин руномæ».
Теоретикон æрмæг сфидар кæнын 2-аг æмæ 3-аг хæс-
лæвæрдтæ æххæстгæнгæйæ. Тексты ссарын нысангонд 
дзырдтæ æмæ сын скæнын хъæугæ æвзæрстытæ.
5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 5-æм 
æмæ 6-æм фæлтæрæнтæ. Сфæлхат кæнын номивæг.

40-æм урок

Номивджытæй арæзт фæрсдзырдтæ. 
Номивæгон фæрсдзырдтæ

Кавказ – нæ иумæйаг хæдзар

Кавказ ис мæ бынмæ. Бæрзонд хохæн æз
Фæлгæсын фæйнæрдæм йæ митæмбæрзт тигъæй…
Æвзарын мæ дæле тæлтæг дæтты гуырæн, 
Тæссаг зæйтæн рæгътæй сæ фыццаг лæбырæн.

А.С. Пушкин (Плиты Грисы тæлмац)

Нысантæ: ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын номивджытæй 
арæзт фæрсдзырдтимæ, уыдонимæ; бацамонын сын, куыд 
дих кæнынц номивæгон фæрсдзырдтæ сæ нысаниуæгмæ 
гæсгæ; сахуыр сæ кæнын фæрсдзырдтæ номивджытæй 
иртасыныл; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон 
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ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразы-
ныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; Кавказы аив æмæ 
хъæздыг æрдз уарзын кæнын, Кавказы цæрæг адæмтæн сæ 
бæстæ иумæйаг хæдзар кæй у, уыцы хъуыдыйыл сæ бафта-
уын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ: «Номивджытæй арæзт фæрсдзырдтæ», «Но-
мивæгон фæрсдзырдтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: ном нæ мæлы, сахъ, села, тъури, 
емынæ, æмбал ын нæй, дзуг, бал, фæдзæхст бынат, домбай, 
бахуыскъ уæвын, æрвхуыз, кæрдæгхуыз, нæзы къох, аль-
пинизм, егъау цæрæгой, сæлавыр, мыстулæг, хæрдмæдзог 
цъиу, химæ æлвасын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; фæлхат 
кæнын; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст. Уый фæстæ ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. Фæрсдзырдтæ 
аразыны мадзæлттæ бæрæг кæныны размæ уал ахуыр-
гæнинæгты зæрдыл  æрлæууын кæнын æмæ сфæлхат 
кæнын номивæг (зæгъæм, фæрстытæ æмæ дзуæппыты 
хуызы).

1) Цавæр ныхасы хай хонæм номивæг?
2) Куыд дих кæнынц номивджытæ сæ нысаниуæгмæ 

гæсгæ?
Дзуапп дæтгæйæ ахуыргæнинæгтæ дзурынц дæн-

цæгтæ.
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2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Таблицæтæ æмæ чиныджы лæвæрд 
раиртæстыл æнцайгæйæ, ахуыргæнæг амоны номивджытæй 
арæзт фæрсдзырдтæ æмæ номивæгон фæрсдзырдты 
нысаниуджытæ. Раиртæсты æмæ таблицæты лæвæрд дæн-
цæгтæ ис ныффыссæн тетрæдты.

1-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн. Дзуаппы хуызæг: «Вæййы ахæм адæймæгтæ, 
æмæ сæ нæмттæ нæ мæлынц. Фæлтæрæй-фæлтæрмæ (ном-
дары бындур фæлхатыны фæрцы арæзт фæрсдзырд) 
цæуы сæ кой. Йæ заманы ахæм æвзыгъд лæг уыдис Кав-
казы бæрнджын хицау инæлар Ермолов. – Мæлгæ кæнынц 
цæрæгойтæ, ном та у иппæрдон æмбарынад, фæлæ ном цы 
адæмтæ фæхæссынц, уæлдайдæр иставæр хъуыддæгтæй 
зындгонд чи вæййы, уыдон нæ рох кæнынц. Уæд фæ-
зæгъынц, сæ ном нæ мæлы, зæгъгæ».
3. Текст кæсыны размæ ахуыргæнинæгтимæ æрдзурæн ис, 
нæ алыварс цы кавказаг адæмтæ цæры, уыдоны тыххæй.

Фæрстыты хуызæгтæ:
1) Цавæр адæмыхæттытæ цæры Ирыстоны алыварс? 
2) Куыд сын хонынц сæ бæстæтæ (республикæтæ)?

Дзуæппыты хуызæгтæ: «Ирыстон кæны кæсгæттимæ, 
балхъайрæгтимæ, цæцæйнæгтимæ, мæхъхъæлæттимæ, 
хъæрæсимæ, гуырдзыимæ. Сæ республикæтæ та сын хо-

Номивæгон фæрсдзырдтæ
амонæн фарстон-

бæттæн
бæлвырд æбæлвырд æппæрццæг

афтæ, уæд, 
айас, уый 
бæрц, ам, 
уæдæй, 
уымæн

куыд, 
куыдæй, 
цас, 
кæуылты, 
цæмæн

куыдфæнды, 
цасдæриддæр, 
алкæцæй, 
алкæд

куыддæр, 
искуыд, 
цасдæр, 
кæддæр, 
цæуылдæр

никуыд, 
макуыд, ни-
цас, никæм, 
макæд
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нынц афтæ: Кæсæг-Балхъар, Хъæрæсе-Черкестæ, Цæцæн, 
Мæхъхъæл æмæ фæсарæйнаг паддзахад Гуырдзы.
4. Текстимæ куыст. 3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст. Текст бакæсыны фæстæ 
дзы сбæрæг кæнын хъæуы хицæн дæлтемæтæ. Дзуаппы 
хуызæг:
Иумæйаг темæ: Тебердайы фæдзæхст бынат

Хицæн дæлтемæтæ:
1) Тебердайы фæдзæхст бынаты цæугæдæттæ æмæ 

цадтæ.
2) Тебердайы зайæгойты дуне.
3) Домбайы фæзбыдыр æмæ йемæ баст таурæгътæ.
4) Хъæрæсе-Черкесты æрдзы цæрæгойты дуне.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ны-

саниуджытæ:
Фæдзæхст бынат – æрдз, зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ 

кæм хъахъхъæнынц, ахæм бынат.
Нæзы къох – нæзыты хъæд.
Альпинизм – бæрзонд хæхтæм цæуæг туристтæ кæмæй 

архайынц, туризмы ахæм хуыз.
Сæлавыр – йæ морæхуыз хъуын зынаргъ кæмæн у, 

ахæм  гыццыл хъæддаг цæрæгой. уырыссагау: куница.
Мыстулæг – чысыл хъæддаг цæрæгой. уырыссагау: 

ласка
Хæрдмæдзог цъиу – зараг цъиу. уырыссагау: жаворо-

нок.
Ахуыргæнинæгтæ радзырды мидис куыд бамбæрстой æмæ 
сæ хъуыдытæ куыд  æргом кæнынц, уый базонынæн æх-
хуыс уыдзæнис 3-аг фæлтæрæны 2-аг хæс. Фæрстытæн 
дзуапп дæтæгæйæ пайда кæнæн хъæуы тексты æрмæг æмæ 
нывтæй.
Ног грамматикон темæ сфидар кæнын 3-аг фæлтæрæны 
3-аг хæс æмæ 4-æм фæлтæрæнæй.
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5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын раиртæст, сæххæст кæнын 5-æм 
фæлтæрæн. Фæлтæрæн арæзт у дзырдбыды хуызы.

Дзуæппытæ:

Цæхгæрмæ нымæцтæ 10 æмæ 11-ы чырæгты рауадис дыу-
уæ дзырды: иттæг æмæ хорз. Семæ æрхъуыды кæнæн ис 
алыхуызон дзырбæстытæ: иттæг хорз (миногон) хъуыддаг, 
иттæг хорз (фæрсдзырд) ахуыр кæнын.

41-æм урок

Фæрсдзырдтæй арæзт фæрсдзырдтæ
Кавказмæ балц. Кæсæг-Балхъары 

паддзахадон фæдзæхст бынат

Ам мигътæ мæ быны кæнынц ныр хæлбурцъ,
Æхсæрдзæнтæ се ’хсæн хæл-хæл кæнынц рæгътæй,
Уынын æз сæ быны хæрз бæгънæг къæдзæхтæ,
Хъуынахæст къуылдымтæ, уым къутæр фæбур.
Дæлдæр та – хъæды къох, кæрдæгхæст цъæх тагтæ,
Уым зарынц ныр мæргътæ, уым дугъ кæнынц сагтæ.

А.С. Пушкин (Плиты Грисы тæлмац)
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Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын, куыд арæзт 
цæуынц ног фæрсдзырдтæ фæрсдзырдтæн сæхицæй 
æмæ фæрсдзырдты растфыссынады æгъдæуттæ; ахуыр-
гæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын 
кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æв-
зарыныл сæ ахуыр кæнын; Кавказы аив æмæ хъæздыг 
æрдз уарзын кæнын, Кавказы цæрæг адæмтæн сæ бæстæ 
иумæйаг хæдзар кæй у, уыцы хъуыдыйыл сæ бафтауын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæтæ: «Фæрсдзырдтæй арæзт фæрсдзырдтæ»; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ. 
Дзырдуатон æрмæг: уысм, æмхъæлæсæй, популярон 
киноныв, дæттæ сабыргай хæссын, бæрзондхæххон, 
хæхты рæхыс, дзæнæтон цард, зæлланг хъæлæстæ, зæр-
дæмæхъаргæ, уæларвмæ ссыдысты, фæрссаг рагъ, знаг-
гад, æрдхорд, боныг.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст. Фæрсдзырдтæй фæрсдзырдтæ аразыны мадзæлттæ 
бæрæг кæныны размæ уал ахуыргæнинæгты зæрдыл æр-
лæууын кæнын æмæ сфæлхат кæнын æндæр мадзæлттæ.

Фæрстыты хуызæгтæ:
1) Куыд арæзт цæуынц фæрсдзырдтæ миногонтæй?
2) Куыд арæзт цæуынц фæрсдзырдтæ нымæцонтæй?
3) Куыд арæзт цæуынц фæрсдзырдтæ номивджытæй?

Дзуапп дæтгæйæ ахуыргæнинæгтæ дзурынц дæнцæгтæ.
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2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Таблицæтæ æмæ чиныджы лæвæрд 
раиртæстыл æнцайгæйæ, ахуыргæнæг амоны номивджытæй 
арæзт фæрсдзырдтæ æмæ номивæгон фæрсдзырдты ны-
саниуджытæ. 1-аг фæлтæрæн.

1-аг таблицæ

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 
2-аг фæлтæрæн. Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты мидис, 
бæрæггонд фæрсдзырдтæн та бацамонут сæ арæзт.
Ахуыргæнинæгты уæлдай æргом аздахын хъæуы 
фæрсдзырдты растфыссынадмæ. Ахуыргæнæг амо-
ны фæрсдзырдты растфыссынад чиныджы лæвæрд 
раиртæстмæ гæсгæ. Фæрсдзырдтимæ дзырдбæстытæ ныф-
фыссæн ис тетрæдты æмæ фæйнæгыл (уæлейæ кæсын, 
фале цæрын, фæстиау аззадис, дардæй-дарддæр кодтой), 
ахуыргæнинæгтæ хъуамæ равзарой фæрсдзырдты раст-
фыссынад. Растфыссынады æгъдау ныффидар кæнын 3-аг 
фæлтæрæнæй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Цымыдисаг урок» (4-æм фæлтæрæн). 
Текст бакæсыны фæстæ йын бæрæг кæнынц йæ аразæг 

Фæрсдзырдтæй арæзт фæрсдзырдтæ
фæсæфтуантæ 
æфтауыны ру-
аджы: æввахс 
+ - гомау = 
æввахсгомау; 
фæсте + -ау = 
фæстиау

иуæй-иу 
хауæнты 
формæтæй:
иртæстон  – 
уæле; арæзтон 
– уæлæмæ; 
бирæон 
нымæцы гуы-
рынон хауæны 
– уæлеты

бындуртæ 
кæрæдзимæ 
æфтауыны 
кæнæ сæ 
дывæр кæныны 
руаджы:
рагæй 
æрæгмæ, 
зымæг-
зымæджы 
дæргъы

фæрсдзырдтæм 
фæсæвæрдтæ 
æфтауыны 
руаджы: 
уæлæрдæм, 
уæлæрдыгæй
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хæйттæ (сæргонд, райдайæн, сæйраг хай, кæрон). Дзуаппы 
хуызæг: сæргонд («Цымыдисаг урок»), райдайæн (Айзæлыд 
дзæнгæрæджы зæлланг хъæлæс. Райдыдта географийы 
урок.), сæйраг (хъусынгæнæн) хай (райдайæнæй кæроны 
онг), кæрон (Урочы кæрон куыд æрхæццæ, уый æмбаргæ 
дæр нæ бакодтам.

– Ныр сымах хъуамæ сæвæрат Русланæн бæрæггæнæн, 
– сдзырдта нæм Фаризæт.

– Иттæг хорз, иттæг хорз! – схор-хор кодтам 
алырдыгæй.

– Æз дæр разы дæн уемæ, – загъта Фаризæт æмæ 
Русланæн къласы журналы дæр æмæ йæ боныджы дæр 
сæвæрдта «фондз».)

Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын 4-æм 
фæлтæрæны 1-аг хæслæвæрдмæ гæсгæ. 2-аг хæслæвæрд 
раттæн ис уæлæмхасæн хуызы. Ацы хæслæвæрд æххæст 
кæнынæн æххуыс уыдзæнис «Зайæгойтæ æмæ цæрæгойты 
нæмтты ирон-дыгурон-уырыссаг дзырдуат».

Урочы грамматикон темæимæ баст сты 5-æм æмæ 
6-æм фæлтæрæнтæ.
4. Ахуырæн  хатдзæгтæ  скæнын  æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 
7-æм фæлтæрæн.

42-æм урок

Куыд равзарын хъæуы фæрсдзырд
Къоста æмæ Кавказы географи

Ис дæ сæрыл урс цъити, тæмæн
Рухс хурмæ æппары.
Кувынц, кад кæнынц дæуæн,
Арвы цин дыл уары.

Джыккайты Шамил
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Нысантæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын, куыд æвзарын 
хъæуы фæрсдзырдтæ; диалогон æмæ монологон ныхас 
сæм рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; Къостайæн йæ зæрдæ 
тынгдæр цы хъуыддæгтыл рысти æмæ, Кавказимæ баст 
фæрстытæ куыд æргом кодта йæ уацты, уыдоны тыххæй 
æрдзурын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ: «Куыд равзарын хъæуы фæрсдзырд»; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы чиныг, фæсарæйнаг 
дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн дзырду-
æттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: зæрдыл дарын, зæрдæ риссын, 
æнæбары, фистæгæй, рафтын, æнауæрдонæй, цæгъдын, 
æрзæткъахæн, уынæргъын, басæттын, хъæбул, иудадзыг 
хъус дарын, æрдзон уавæр, ахъаззаг, æрвылаз, фосдарыны 
продукттæ, лæбырын, хъизæмæрттæ.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг диаологон ху-
ызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй 
кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст. Уый фæстæ ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æх-
хуысæй æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн (дзургæйæ).
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Таблицæтæ æмæ 
чиныджы лæвæрд раиртæстыл æнцайгæйæ, ахуыргæ-
нинæгтæм фæрстытæ дæтгæйæ, ахуыргæнæг амоны 
фæрсдзырд æвзарыны фæтк. Раиртæсты лæвæрд дæнцæгтæ 
ис ныффыссæн тетрæдты.

Фæрстыты хуызæгтæ:
1) Цавæр ныхасы хай хонæм фæрсдзырд?
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2) Цавæр бæрцбарæнтæ ис фæрсдзырдæн æмæ куыд 
иртасæм кæрæдзийæ миногон æмæ фæрсдзырд?

3) Куыд дих кæнынц фæрсдзырдтæ сæ нысаниуæгмæ 
гæсгæ?

4) Хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ фæрсдзырд арæхдæр 
цавæр уæнг вæййы?

Ахуыргæнинæгтæн бацамонын, дзуæппытæ цы 
фæткмæ гæсгæ раттой, уыцы фæткмæ гæсгæ  хъæуы 
фæрсдзырдæн морфологион æвзæрст кæнын.

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 
2-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ 
йын хъуамæ сбæрæг кæной йæ сæйраг хъуыды, æрхъуыды 
йын кæной сæргонд. Дзуаппы хуызæг: тексты сæйраг хъуы-
ды зæгъæн ис афтæ: ирон адæмы зындгонд поэт Хетæгкаты 
Къоста æрмæст сфæлдыстадон кусæг нæ уыдис, уый «иуд-
задзыг йæ хъус дардта Кавказы, уæлдайдæр Цæгат Иры-
стоны æрдзон уавæртæ куыд хъахъхъæд цæуынц, уымæ», 
ацы фæрстытæ æргом кодта йæ раныхæстæ, лекцитæ, 
уацтæ æмæ æмдзæвгæты, сæргонд: «Къоста æмæ Кавказы 
географийы фæрстытæ».
Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын тексты 
фæстæ 1-аг æмæ 2-аг хæслæвæрдтæм гæсгæ. 
Урочы грамматикон темæимæ баст у 4-æм фæлтæрæн. 
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты сино-
нимтæ:

Йе ‘ргом здæхта – йæ хъус дардта.
Къуылымпы кæны – хъыгдары.
Æрмæст – канд.
Æввахс – хæстæг.

4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 5-æм  
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æмæ 6-æм фæлтæрæнтæ. Бацæттæ кæнын фæрсдзырдимæ 
баст тест фыссынмæ.
5-æм фæлтæрæны хæслæвæрдмæ гæсгæ 3-аг фæлтæрæны 
текст хъæуы бацæттæ кæнын хи ныхæстæй дзурынмæ, 
баххæст кæнын æндæр зонæнтæй дæр, зæгъæм, бацамо-
нын, Къостайы кæцы æмдзæвгæтæ æмæ кадæг баст сты тек-
сты темæимæ, уыдон («Сидзæргæс», «Мæгуыры зæрдæ»): 
Зымæг нæ хæхты цух нæ уадзы, – Лæджы æмбæрц æруары 
мит; Æфцæгæй коммæ уад дзыназы; Их доныл саразы йæ 
хид.

43-æм  урок

Фæрсдзырд æмæ йæ растфыссынад. Тест.
(Æрмæг сфидар кæнын.)

Ацы урочы æрмæг хъуамæ ахуыргæнæн чиныджы ма 
уа, фæлæ хъуамæ уæрст уа ахуырдзаутæн хицæн сыфтыл.

Нартхортауæг Солтан

Иу хуыцаубон чысыл Солтаны йæ фыд акодта 
цæхæрадонмæ. Фыццаг хатт дзы уыди Солтан. Хæстæг, 
ома, нæу. Фыццаг æм хъæуы трамвайы цæуын, стæй – ав-
тобусы, стæй та – фистæгæй, быдыр-быдыр.

Фистæгæй цæуынæй хуыздæр æм дзы ницы фæкаст 
Солтанмæ. Куы дæ фæнда, уæд разæй дæр азгъор, бæласмæ 
дæр сбыр, гæлæбумæ дæр бахъуыз. Горæты гæлæбу 
дæр нæй, гæлæбу! Кæд уыдон дæр, Солтанау, скъолайы 
вæййынц…

Цæхæрадонмæ куы бахæццæ сты, уæд Солтанæн йæ 
фыд загъта:

– Ахъазын дæ фæнды, уый зонын. Фæлæ кæд мемæ 
рацыдтæ, уæд мæм истæмæ фæкæс. Разы дæ?
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– О, – дзуапп радта Солтан.
– Иттæг хорз, – загъта фыд. – Мæнæ дын чысыл 

дзæкъулы дзаг нартхоры нæмгуытæ. Мæнæ дын уый та – 
лæдзæг. Мæнæ ацы зæххы хайыл ныссадздзынæ нартхор.

– Ныссадздзынæн, ныссадздзынæн, – Солтан 
фырцинæй хæрдмæ хаудта.

Фыд æм комкоммæ бакаст æмæ йæ бафарста:
– Æмæ куыд садзын хъæуы, уый зоныс?
– Нæ зонын, бацамон мын, – æргом басасти Солтан.
Фыд ын загъта:
– Садзын хъæуы рæнхъгай. Рæнхъытæ дын æз ахахх 

кæндзынæн. Ды бавдæл, æмæ-иу мæр дæ лæдзæгæй 
уæлæнгай хуынкъ фæкæн, ныппар-иу дзы нартхоры гага 
æмæ-иу æй сыджытæй æрæмбæрз. Стæй-иу уырдыгæй иу 
уыдисны абар æмæ та уым дæр – афтæ. Бамбарстай?

– Бамбæрстон! – дзуапп радта Солтан.
– Дæ дзæкъулы дзаг сагъд куы фæуай, уæд хъазынмæ 

ацæудзынæ.
Солтан фæллой кæнынмæ бавнæлдта, уæдæ цы уыда-

ид. Фыццаг æм хорзау фæкастис: лæдзæгæй мæр фæхуынкъ 
кæн, мыггаг дзы ныппар æмæ та йæ сыджытæй амбæрз.

«Ныр цымæ уый зын у? Сæхæдæг хистæртæ сæ-
хицæй ныббуц вæййынц, бафæлладыстæм, нæ бон нал у, 
зæгъгæ…»

Фæлæ цыдис рæстæг, фылдæрæй фылдæр кодтой 
дзыхъхъытæ, дзæкъул та ницы уыйас къаддæр фæцис. Ры-
стис астæу дæр…

«Афтæмæй æз, æвæццæгæн, абон ницыуал ахъаз-
дзынæн ацы бæласджын ран», – хъуыды кодта Солтан 
хинымæр. Æмæ æвиппайды йæ сæры февзæрдис диссад-
жы хъуыды: «Цæмæй мæ нартхор рæвдздæр сагъд фæуа, 
уый тыххæй алы дзыхъхъы дæр иу нæмыджы бæсты 
æппардзынæн фондз, кæнæ – дæс дæр. Æнтысгæ дæр мын 
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фылдæр бакæндзæн, нартхæрттæ дæр фылдæр æрзайдзæн 
нæ хуымы».

Æмæ Солтаны дзæкъулæн уайтагъд йæ тæнтæ баха-
удтой… Цалынмæ фыд дыргъбæлæсты къалиутæ æхсæста, 
уæдмæ-ма лæппуйæн цъæх нæууыл ахъазын дæр бантысти.

Рацыдис иу мæйы бæрц. Иубон та Солтан йæ фыдимæ 
ацыдис цæхæрадонмæ. Цин кодта лæппу, ныртæккæ, мæ 
хуым куыд равзæрд, уый фендзынæн, зæгъгæ. Фæлæ йæм 
куы бахæццæ сты, уæд хорзау нал фесты: хуым, цъылина-
гау, зæххæй бындзыггай сбырста.

Бамбæрста Солтан, нартхор садзын кæй нама зоны, 
уый.

– Ницы кæны, – загъта йын йæ фыд, – иннæ уалдзæг 
куы æрцæуа, уæд дæсныдæр уыдзынæ.

Ходы Камал

1. Текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ фæрсдзырдтæ. Фæрсдзырдтæ спайда 
кæнынæн: æвиппайды, æргом, абон, афтæ, зын, комкоммæ, 
къаддæр, ныртæккæ, рæвдздæр, рæнхъгай, разæй, уæд, 
уайтагъд, уым, уырдыгæй, фистæгæй, фыццаг, хæрдмæ, 
хæстæг, хинымæр, хорзау.
3. Скæнут фонетикон æвзæрст.

Æвиппайды - æ - ви - ппай - ды, дзырды ис 4 уæнджы, 
цавд хауы дыккаг уæнгыл.

Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
В – [в], зылангон æмхъæлæсон.
И – [и], тыхджын хъæлæсон, цавдон.
Пп – [п], æзылангон дæргъвæтин æмхъæлæсон.
А – [а], тыхджын хъæлæсон.
Й – [й], сонорон æмхъæлæсон.
Д – [д], зылангон æмхъæлæсон.
Ы – [ы], лæмæгъ хъæлæсон.
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Дзырды æдæппæтæй ис 9 дамгъæйы, 8 мыры.

4. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.
Рæнхъгай – кæрон дзы нæй, рæнхъгай- – бындур, 

-рæнхъ- – уидаг, -гай- – фæсæфтуан.
Хæрдмæ – -мæ- – арæзтон хауæны кæрон, хæрд- – 

бындур, -хæрд- – уидаг.

5. Сбæрæг кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты лексикон 
нысаниуджытæ.

Фистæгæй (цæуын) – æнæ машинæ, æнæ уæрдоны 
æххуысæй, къахæй цæуын. Фистæгæй цыдысты 
цæхæрадонмæ.

Бындзыггай (сзайын) – иу ранæй чи ссæуы, сзайы, 
ахæм иставæр зайæгойтæ, нартхор сзадис бындзыггай.

6. Ссарут ставддæрæй фыст дзырдтæм синонимтæ.
Раздæр æм хъæуы трамвайы цæуын. – Фыццаг.
– Иттæг хорз, – загъта фыд. – Тынг.

7. Ссарут ставддæрæй фыст дзырдтæм антонимтæ:
Хæстæг цæрын – дард цæрын;
Æргом архайын – сусæгæй архайын;
Хинымæр кæсын – хъæрæй кæсын.

8. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты 
ставддæрæй фыст дзырдтæ:

Фыццаг хатт дзы уыди Солтан. – Рæнхъон нымæцон.
Фыццаг æм хорз фæкастис. – Афоны фæрсдзырд.

9. Равзарут раст дзуапп.
А. Фæрсдзырд у ахæм ныхасы хай, кæцы

æвдисы предметы æууæл;
ивы нымæцтæм гæсгæ;
æвдисы архайды æууæл. Раст дзуапп.

Æ. Фæрсдзырд хъуыдыйады вæййы:
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фадатон дзырд; Раст дзуапп.
бæрæггæнæн;
æххæстгæнæн.

Б. Ставддæрæй фыст фæрсдзырд цы дзырдимæ баст у, уый 
раст нысангонд у хъуыдыйады:

Фыд æм комкоммæ бакаст æмæ йæ бафарста;
Цин кодта лæппу, ныртæккæ, мæ хуым фендзынæн, 

зæгъгæ;
«Æз, æвæццæгæн, абон ницыуал ахъаздзынæн ацы 

бæласджын ран», – хъуыды кодта Солтан. Раст дзуапп.

В. Кæцы хъуыдыйады ис архайды хуызы фæрсдзырд?
Ныртæккæ йæ фендзынæн.

Æз, æвæццæгæн, абон ницыуал ахъаздзынæн ацы 
бæласджын ран.
Садзын хъæуы рæнхъгай. Раст дзуапп.

Г. Кæцы хъуыдыйады ис афоны фæрсдзырд?
Стæй-иу уырдыгæй иу уыдисны абар.
Æмæ Солтаны дзæкъулæн уайтагъд йæ тæнтæ баха-

удтой.
Æз, æвæццæгæн, абон ницыуал ахъаздзынæн ацы 

бæласджын ран. Раст дзуапп.

Гъ. Фæрсдзырды барæн бæрцы формæ ис хъуыдыйады:
Цæмæй мæ нартхор рæвдздæр сагъд фæуа, уый тыххæй 

алы дзыхъхъы дæр иу нæмыджы бæсты æппардзынæн 
фондз, кæнæ – дæс дæр. Раст дзуапп.

– Иттæг хорз, – загъта фыд.
Иубон та Солтан йæ фыдимæ ацыдис цæхæрадонмæ.

Д. Ставддæрæй фыст фæрсдзырд раст фыст у хъуыдыйады:
Цæхæрадонмæ хъæуы трамвайы цæуын, стæй – авто-

бусы, стæй та – фистæгæй, быдырбыдыр.
Цæхæрадонмæ хъæуы трамвайы цæуын, стæй – авто-
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бусы, стæй та – фистæгæй, быдыр-быдыр. Раст дзуапп.
Цæхæрадонмæ хъæуы трамвайы цæуын, стæй – авто-

бусы, стæй та – фистæгæй, быдыр быдыр.

Дж.  Бацамонут дзырды раст æвзæрст:
Рæвдздæр – кæрон ын нæй, рæвдздæр – бындур, -дæр – 
фæсæфтуан, рæвдз – уидаг. Раст дзуапп.

Рæвдздæр – -дæр – кæрон, рæвдз – бындур, рæвдз – 
уидаг.

Рæвдздæр – кæрон ын нæй, рæвдздæр – бындур, 
рæвдздæр – уидаг.

Дз. Бацамонут хъуыдыйады раст æвзæрст.
Тынг хорз бакуыста Солтан. Раст дзуапп.
Тынг хорз бакуыста Солтан.
Тынг хорз бакуыста Солтан.

44-æм урок

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. Фæсæвæрд
Æмбисондхæссæг – зондамонæг

Хистæрæн йæ фындз амæрз æмæ йæ зондæй бафæрс.
Æмбисонд

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтимæ сфæлхат кæнын, цы 
зонынц æххуысгæнæг ныхасы хæйтты тыххæй, уый; 
бацамонын сын фæсæвæрды нысаниуæг, йæ арæзт; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæ-
зын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтæн сæ 
удыхъæд фæхъæздыгдæр кæнын, æмбарын сын кæнын, 
хистæрты зондамындмæ сæ хъус куыд дарой, уый.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыс-
тæй; таблицæтæ «Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ», 

. . . . . . . . .

. . . .
. . . .
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«Фæсæвæрдты равзæрд»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æнустæй æрцæуын, къухы уæвын, 
уадидæгæн, лæф-лæф кæнын, дæ рынтæ бахæрон, 
стырзæрдæ уæвын, фыдæлтыккон таурæгъ, зæрдæ 
балхæнын, исдугмæ, сфæлдисын, ахадын, зæрдæбын зар-
джытæ, хос, фыдæй-фыртмæ, аргъгæнæг, лæмбынæг, иу-
дадзыг.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнты æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ ахуыргæнинæгтимæ 
сфæлхат кæнын,  сæрмагонд æмæ æххуысгæнæг ныхасы 
хæйтты тыххæй цы зонынц, уый. Сæххæст кæнын 1-аг 
фæлтæрæн. Дзуæппытæ: 1 Б, 2 Гъ, 3 В, 4 А, 5 Д, 6 Æ, 7 Г, 8 
Е, 9 Дж, 10 Дз.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Таблицæтæ æмæ чиныджы лæвæрд 
раиртæстыл æнцайгæйæ, ахуыргæнæг амоны æрмæг 
фæсæвæрды тыххæй. Æрмæг бацамонæн ис фæрстытæ 
æмæ дзуæппыты хуызы. Ахуыргæнæг фæйнæгыл, ахуыр-
гæнинæгтæ та сæ тетрæдты фыссынц дзырдбæстытæ: 
хуымты астæуты,  мæ цуры, сæдæмæ æввахс, хæрыны 
агъоммæ

1. Цавæр ныхасы хайæ загъд у, фыццаг фæсæвæрд 
кæимæ баст у, уыцы дзырд? (Номдарæй бирæон нымæцы 
гуырынон хауæны.)

2. Цавæр ныхасы хайæ загъд у, дыккаг фæсæвæрд 
кæимæ баст у, уыцы дзырд? (Цæсгомон номивæгæй гуыры-
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нон хауæны.)
3. Цавæр ныхасы хайæ загъд у, æртыккаг фæсæвæрд 

кæимæ баст у, уыцы дзырд? (Бæрцон нымæцонæй арæзтон 
хауæны.)

4. Цавæр ныхасы хайæ загъд у, цыппæрæм фæсæвæрд 
кæимæ баст у, уыцы дзырд? (Мивдисæджы инфинитивон 
формæйæ гуырынон хауæны.)
Ног зонындзинæдтæй спада кæнын 2-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ. Ахуыргæнинæгты зæрдыл æрлæууын 
кæнын, цавæр дзырдтæ хонæм синонимтæ. Уыйфæстæ 
сын се ‘ргом аздахын, иуæй-иу номдартæ фæсæвæрдтимæ 
бастæй баивæн кæй вæййы номдартæй бæлвырд хауæнты 
формæты: хæдзары мидæг – хæдзары, сызгъæрины хуызæн 
– сызгъæринау, чызджы уæлæ – чызгыл, стъолы сæр – стъо-
лыл, чиныджы тыххæй дзурын – чиныгыл дзурын, ахуыры 
тыххæй хъæуы – ахуырæн хъæуын. Фæсæвæрдтæ дæр ара-
зынц синонимон къордтæ. Раиртæстимæ куыст. Кæд ахуы-
ры рæстæг амона, уæд ахуыргæнинæгтæн раттæн ис ахæм 
хæс: 2-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдты цы фæсæвæрдтæ 
бацамыдтат, уыдонæн ссарут синонимтæ. Зæгъут 
хъуыдыйæдтæ уыдонимæ. Дзуаппы хуызæг: Хæмыцаты 
фарсмæ – фæсæвæрд фарсмæ ис баивæн фæсæвæрд цур-
æй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Куырыхон хистæры амындтытæ» (3-
аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ йын хъуамæ 
æрхъуыды йын кæной æндæр сæргонд. Зæгъæм, «Фы-
дæлтыккон таурæгътæ», «Рагон таурæгътæ», «Фыдæлты 
æмбисæндтæ», «Хистæры амындтытæ» æ.æнд.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ: 
Фыдæлтыккон таурæгъ – нæ фыдæлтæй чи баззадис, ахæм 
рагон таурæгъ. Фыдæлтыккон таурæгътыл ахуыр кæнæм.
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Зæрдæ балхæнын – цавæрдæр æхсызгондзинад скæ-
нын искæмæн. Чызджы зæрдæ къафеттæй балхæдта.

Исдугмæ – цыбыр рæстæгмæ, иу уысммæ. Исдугмæ 
дзургæ дæр не скодта.

Сфæлындын – срæсугъд кæнын. Дидинджытæй сфæ-
лындын.

Ахадын – цавæрдæр нысаниуæг хæссын. Таурæгътæ 
тынг ахадынц нæ цардыл.

Æдзæстуарзон адæймаг – хæлæггæнæг адæймаг.
Аргъгæнæг – искæмæн, истæмæн аргъ чи дæтты, аргъ 

чи кæны, уый. Ууасæг аргъгæнæг ныллæууыдис.
Иудадзыг – æдзух. Иудадзыг хъуыды кæнын.
Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын 

тексты фæстæ 1-аг æмæ 2-аг хæслæвæрдтæм гæсгæ. 
Урочы грамматикон темæимæ баст у 3-аг хæслæвæрд.

4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 4-æм  
æмæ 5-æм фæлтæрæнтæ.

45-æм урок

Фæсæвæрдты нысаниуджытæ
23-æм февраль – Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон

Йæхи уый радта Райгуырæнæн иууыл…
Æмæ куы бацыд знаджы ныхмæ хæсты,
Нæ бацауæрста ницæмæй йæхиуыл,
Нæ фæцис царды, зæххы раз къæмдзæстыг.

Цæгæраты Гиго

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн бацамонын, куыд дих 
кæ-нынц фæсæвæрдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ; диа-
логон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
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кæнын; ахуыргæнинæгтимæ 23-æм февраль – Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнæджы бон – сбæрæг кæнын, ахуырдзаутæм па-
триотизмы æнкъарæнтæ æвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Фæсæвæрдты нысаниуджытæ»; нывтæ, хуыз-
истытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чи-
ныг,  фæсарæйнаг дзырдты, терминологион  æмæ  æмба-
рынгæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æфсадхон, къухы бафтын, Геор-
гийы дзуæрттæ Намысы орден, кавалер, æххæст кавалер, 
ахсджиаг хъуыддæгтæ, инæлар, намысджын уæлахиз, 
службæ кæнын кад æмæ радæй, иузæрдион, саккаг кæнын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон  æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын.  Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæ «Фæсæвæрдтæ сæ нысаниуджытæм гæс-
гæ». Ахуыргæнæг амоны ног æрмæг таблицæ æмæ чины-
джы лæвæрд раиртæстмæ гæсгæ.

1-аг таблицæ

Фæсæвæрдтæ сæ размæ лæууæг дзырдтимæ æвдисынц
архайды 
афон

архайды 
бынат

архайды 
æфсон

истæй бæрц абарст

фæстæ, 
фæстæмæ, 
размæ, 
агъоммæ,
дæргъы, 

цур, цурты, 
бын, бынæй,
алывæрсты,
æддæмæ, 
мидæг, 

тыххæй, 
сæраппонд, 
аххосæй, 
гæсгæ, адыл,
фæдыл

бæрц, 
ас, дзаг, 
къаддæр, 
хæстæг,
æввахс

хуызæн, 
æнгæс,
æнгæсæн
(мæ дыууæ 
къухы
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Ахуыргæнинæгтæн раттын хæс: æрхъуыды кæнын 
фæсæвæрдтимæ фæйнæ хъуыдыйады.
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Уæрæсейы, Ирыстоны намыс æмæ сæ-
рыстырдзинад» (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæс-
тæ йæ дих кæнынц мидисон хæйттыл, кæцытæн хъуамæ 
æрхъуыды кæной сæргæндтæ. Текст адих кæнæн ис ахæм 
хæйттыл:

1. Нæ рагфыдæлтæ – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ.
2. Ирон адæмæн Фыдыбæстæ хъахъхъæнын – кады 

хъуыддаг.
3. Ирæтты æгæрон иузæрдиондзинад райгуырæн 

бæстæйыл Фыдыбæстæйы стыр хæсты азты.
4. Кад Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæн!
Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын тек-

сты фæстæ лæвæрд 1-аг æмæ 2-аг хæстæ æххæстгæнгæйæ. 
1-аг хæсмæ гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ ссарой ныв-
ты мидис æвдисæг бынæттæ æмæ сæ бакæсой. 2-аг хæсмæ 
гæсгæ та – дзуапп раттой фæрстытæн. Дзуæппытæ ис 
кæсæн текстæй.

Ахуыры грамматикон темæимæ баст у 3-аг хæс.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 4-æм  
фæлтæрæн.

хæстæг, 
уæлвæд, 
разæй, онг, 
æввахс, 
фæстæдæр 
(дæс боны 
фæстæ, 
афæдзы 
дæргъы)

æрдыгæй 
(хæдзары 
алывæрсты, 
хъуыдыйады 
мидæг)

 (дæхи 
аххосæй, 
дохтырмæ 
гæсгæ)

(къæртайы 
дзаг, 
уыдисныйæ 
къаддæр)

хуызæн 
зонын
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46-æм урок

Фæсæвæрдты растфыссынад. 
Куыд равзарын хъæуы фæсæвæрд

23-æм февраль – Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон

Хæстон лæг адзалæй нæ тæрсы.
Æмбисонд

Нысæнттæ: бацамонын ахуыргæнинæгтæн фæсæвæрдты 
растфыссынады æгъдæуттæ; бацамонын сын фæсæвæрды 
морфологион æвзæрсты фæтк; ахуыргæнинæгтæм диа-
логон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтимæ 23-æм февраль – Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнæджы бон – сбæрæг кæнын, патриотизмы æн-
къарæнтæ сæм сæвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Куыд равзарын хъæуы фæсæвæрд»; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: ахадгæ, арт æфтауын, сагъдауæй 
аззайын, эскадрили, хæдæфсарм, æрхъула, знаджы фæс-
чъылдым, сусæг сгарæг, бастдзинады фæрæзтæ, хæлц.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон ху-
ызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй 
кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст. Сæххæст кæнын 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. 1-аг фæлтæрæн 
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æххæстгæнгæйæ ахуыргæнæг амоны фæсæвæрдты раст-
фыссынад. Ахуыргæнинæгтæ кæсынц ахуыргæнæн чи-
ныджы лæвæрд раиртæст, раиртæсты цы фæсæвæрдтæ 
æмбæлынц, уыдон фыссынц сæ тетрæдтæм. Ног 
зонындзинæдтæй спайда кæнын – сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.

Ахуыргæнинæгты зæрдыл æрлæууын кæнын, алы 
ныхасы хайæн дæр морфологион æвзæрст кæнæн кæй 
ис, уый. Аздахын сын се ‘ргом фæсæвæрды морфоло-
гион æвзæрстмæ. Раиртæсты лæвæрд хуызæг фыссынц 
сæ тетрæдтæм.  Хуызæгмæ гæсгæ æххæст кæнынц 3-аг 
фæлтæрæн. 
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (4-æм фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæс-
тæ йын æрхъуыды кæнын хъæуы сæргонд, бамбарын 
кæнын ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ:

Сæ ных сарæзтой – атахтысты, араст сты.
Йæхи ныллæджыты æруагъта – ныллæг тæхын.
Цæст нæ ахсы – нæ уыны.
Арвы хъæбысы балæууыд – стахтис арвмæ.
Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын 

тексты фæстæ лæвæрд 1-аг æххæстгæнгæйæ. 1-аг хæсмæ 
гæсгæ ахуыргæнинæгтæ хъуамæ дзуапп раттой фæрстытæн. 
Дзуæппытæ ис кæсæн текстæй.
Ахуыры грамматикон темæимæ баст у 2-аг хæс.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын фæсæвæрдты растфыссынады 
æгъдæуттæ æмæ фæсæвæрд æвзарыны фæтк. Сæххæст 
кæнын 5-æм  æмæ 6-æм фæлтæрæнтæ.
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47-æм урок

Разæвæрд
8-æм Мартъи – Сылгоймæгты æппæтдунеон бон

Нæртон ысты дæ уынд æмæ дæ кад,
Цæры дæ хуызы нарты мад Сатана.
Тæдзы зæххыл дæ урс æрмттæй бæркад.

Джыккайты Шамил

Нысæнттæ: бацамонын ахуыргæнинæгтæн разæвæрды 
грамматикон нысаниуæг; разæвæрдтæ се ’мхуызон 
разæфтуантæй иртасыныл сæ сахуыр кæнын; баца-
монын сын разæвæрдты растфыссынады æгъдæуттæ; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтимæ 8-æм 
Мартъи – Сылгоймæгты æппæтдунеон бон – сбæрæг 
кæнын, сылгоймагæн кад кæныны æнкъарæнтæ сæм 
сæвзæрын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Разæвæрд»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон  æрмæг:  политикон  фæлгъуыз, социалист-
кæтæ, къонайы фарн, номдзыд, намысджын, хъæстæ, 
зынгхуыст, уынаффæ рахæссын, кусгæ бон, удуæлдай 
фæллой, бинойнаг, гутондар, ауæдз, разæнгард кæнын.
Методикон  мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ног темæ амонæн 
ис куыд монологон хуызы, афтæ фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы дæр. Зæгъæм, ныффысын кæнын ахæм 
хъуыдыйæдтæ: «Æнæ дæу, мæ райгуырæн хъæу, цæрын 
нæу мæ бон», «Æд уисой, æд халамæрзæн фæраст стæм 
скъолайы кæртмæ».

Фарст: Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты мидис.
Дзуапп: Фыццаг хъуыдыйад æвдисы кæйдæр ахаст 

йæ райгуырæн хъæумæ (йæ хъæуы куы нæ цæра, куы нæ 
йын уына йæ цæрджыты, куы нæ улæфа йæ уæлдæфæй, 
уæд ын йæ цард дæр ад нæ кæны). Ацы ахастытæ, ома 
чи дзуры, уый цавæрдæр уавæры цæй тыххæй уыдзæн, 
цæй хъуаг уыдзæн, уыдон æвдыст цæуынц разæвæрд 
æнæ-йы руаджы. Дыккаг хъуыдыйады æвдыст цæуынц 
архайджытæ цавæрдæр дзауматимæ, уыцы ахастытæм та 
амоны разæвæрд æд. 

Афтæмæй ахуыргæнæг амоны ног æрмæг. Ахуыр-
гæнæг æмæ ахуырдзаутæ æвзарынц чиныджы лæвæрд 
раиртæст, раиртæсты разæвæрдтæ цы дæнцæгты æмбæлынц, 
уыдон рафыссын хъæуы тетрæдтæм. Рагацау бацæттæгонд 
таблицæмæ гæсгæ ахуыргæнæг амоны, куыд баст вæййы 
разæвæрд алы ныхасы хæйттæй загъд дзырдтимæ.

1-аг таблицæ

Разæвæрд
æд æнæ

иууон кæнæ 
бирæон ны-
мæцы номон 
хауæны

иууон кæнæ 
бирæон ны-
мæцы ир-
тæстон

иууон кæнæ 
бирæон 
нымæцы 
гуырынон

фæрссагмити-
мæ:
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Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 1-аг 
фæлтæрæн.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын разæвæрдты растфыс-
сынадмæ. Ахуыргæнæгимæ равзарын чиныджы лæвæрд 
раиртæст æмæ сæххæст кæнын 2-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Уалдзæджы райдзастдæр æмæ цинхæссæгдæр 
бæрæгбон» (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ йæ 
дих кæнынц мидисон хæйттыл, хæйттæн æмæ текстæн дæр 
хъуамæ æрхъуыды кæной сæргæндтæ. Дзуаппы хуызæг:

Сылгоймæгты æппæтдунеон бон 
(иумæйаг сæргонд текстæн)

1) 8 мартъийы бæрæгбоны истори.
2) Задæлескы Нана – Иры фæстаг хъæстæ 

бахъахъхъæнæг.
3) Иры номдзыд æмæ кадджын сылгоймæгтæ.
4) 8 мартъийы бæрæгбоны фæдыл арфæтæ Ирыстоны 

сылгоймæгтæн.

Ахуыргæнинæгты ныхасы рæзтыл куыст саразын 
тексты фæстæ лæвæрд 1-аг хæс æххæстгæнгæйæ. 2-аг 
хæс æмæ 4-æм фæлтæрæн та баст ахуыры грамматикон 
темæимæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын раиртæстытæ, сæххæст кæнын 

æвæрд ном-
дартимæ: æд 
хызын – æд 
хызынтæ, æд 
кусинаг – æд 
кусинæгтæ

хауæны 
æвæрд ном-
дартимæ: 
æнæ чиныгæй 
– æнæ чин-
гуытæй

хауæны æвæрд 
цæсгомон но-
миджытимæ: 
æнæ мæн – æнæ 
мах, æнæ дæу – 
æнæ сымах

æнæ дзур-
гæйæ, æнæ 
ацæугæ
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5-æм  фæлтæрæн. Бацæттæ кæнын фæрсæвæрд æмæ раз-
æвæрдимæ баст тест фыссынмæ.

48-æм урок

Фæсæвæрд. Разæвæрд. Тест
(Æрмæг сфидар кæнын.)

Ацы урочы æрмæг хъуамæ ахуыргæнæн чиныджы ма 
уа, фæлæ хъуамæ уæрст уа ахуырдзаутæн хицæн сыфтыл.

Де ’фсарм кæд дзуры, уæд æххуыс кæн!

Ритæ æмæ Зитæ скъолайæ рацыдысты. Бонмæ скъо-
лайы цы цаутæ æрцыдис, уыдоны тыххæй хъæлдзæгæй 
дзырдтой кæрæдзийæн. Фæлæ иуафон фæсагъæсхуыз сты. 
Сæ размæ иу зæронд ус æд хæссинæгтæ æрбацæйцыд.

– Зитæ, уæртæ уыцы зæронд нана йæ хызынтæ нал 
фæразы. Цом, аххуыс ын кæнæм, – атагъд кодтой чызджытæ 
зæронд усы ‘рдæм.

– Нæ, нæ, мæ къонатæ. Амондимæ цæрут. Скъоламæ 
уын байрæджы уыдзæн, – нæ сæм дæтты йæ хызынтæ 
зæронд ус.

– Мах скъолайæ цæуæм! – Ритæ æмæ Зитæ æмдзыхæй 
сдзырдтой.

– Гъемæ, хорз. Мæнæ мын автобусы онг аххуыс 
кæнут. Уæ ныййарджытæ уæ хурæй бафсæдæнт.

– Нана, базармæ дæ бæсты чи рацæуа, уый дын нæй? 
– Ритæ фæкъæйныхдæр фæрсынмæ.

Зæронд ус арф ныуулæфыд æмæ загъта:
–  Иунæгæй  цæрын, мæ   хуртæ. Ныр дыууæ азы 

дæргъы мæ фырт æмæ мæ чындз фæсарæнты сты. Æнæ 
уыдонæй мын зын у, фæлæ тагъд хъуамæ æрыздæхой. Буз-
ныг уын фæуæд, амондимæ байрæзут, – арфæтæ сын кæны 
зæронд ус. – Ныр мын ницыуал у. Ам автобусы сбаддзынæн 
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æмæ… Уайут, мæ къонатæ, уæхимæ уæм æнхъæлмæ 
кæсдзысты.

– Уæззау хызынтæ куыд хæсдзынæ, автобусæй куы 
рахизай, уæд? – бафарста йæ Зитæ. Чызджытæ сбадтысты 
йемæ автобусы.

– Уæ ныййарджытæ уæ агурдзысты. Загъд уæм 
кæндзысты.

– Нæ нæм загъд кæндзысты, – фæрæвдз æм Ритæ. 
– Баба æдзух афтæ фæдзуры: зæронд æмæ рынчын 
адæймагæн баххуыс кæнын удыбæстæ у.

– О, о! Жаннæ дæр нын арæх афтæ фæамоны, нæ 
ахуыргæнæг у, – йæ ныхас æм баппæрста Зитæ.

Чызджытæ зæронд усы йæ хæдзармæ бахæццæ код-
той.

– Фæлæуут, мæ хуртæ. Истæмæй уæ арæвдауон. Ма 
ацæут, уæд уæм фæхæрам уыдзынæн.

Уайтагъд мидæгæй радавта дыууæ чиныджы æмæ 
фæйнæ фæткъуыйы.

– Айсут, мæ хуртæ. Адон нæ лæппуйы чингуытæ сты. 
Бакæсут сæ сымах дæр. Мæ зæронд уд уын амонды хос 
фестæд æмæ уæ ныййарджытæ уæ хурæй бафсæдæнт.

Дыууæ чызджы чингуытæм куы ’ркастысты, уæд 
уалдзыгон бонау сæ цæсгæмттæ ныррухс сты: рагæй кæмæ 
бæллыдысты, ахæмтæ разындысты. Сæ риутæм сæ ныл-
хъывтой, зæронд усæн бузныг загътой æмæ тъæбæрттæй 
автобусы цур балæууыдысты.

Хæдзары Ритæйы мад тынг загъд кодта чызгмæ, афтæ 
æрæгмæ кæм уыдтæ, зæгъгæ. Йæ зæрдæ йæм æхсайдта, 
æмæ тынг смæсты. Фæлæ уалынмæ фæзынд йæ фыд æмæ 
чызг дæр фæныфсджындæр ис.

– Цы хабар у, цæмæн æм хыл кæныс?
– Нырма ныр æрбацыдис скъолайæ.
– Рауай-ма, мæ чызг, – йæ хъæбысы йæ æрбакодта 
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æмæ йæ фæрсы. – Цæмæн æрæгмæ æрбацыдтæ скъолайæ? 
Исты æмбырд уæм уыди?

– Дæхæдæг афтæ нæ фæдзурыс: зæронд æмæ рынчын 
адæймагæн æххуыс хъæуы?

– Фæзæгъын. Уый кæстæртæй æнæмæнг алкæй хæс 
дæр у.

– Жаннæ дæр афтæ фæзæгъы: кæстæр хъуамæ æххуыс 
кæна, йе ’фсарм æм куы сдзура, уæд. Æмæ Зитæимæ зæронд 
усы æд хæссинæгтæ куы федтам, уæд нæм не ’фсарм… 
Йæхи лæппу ам нæй. Фæсарæнты дохтырæй кусы. Зæронд 
ус Гитлеримæ хæсты дæр уыдис. Йæ къамтæ нæм æндæр 
хатт равдисдзæнис. Цæф салдаты йе ’ккойы куыд хаста, 
ахæм къам дæр æм ис.

– Хорз бакодтат, мæ чызг, ды дæр æмæ Зитæ дæр, 
æрмæст дæ мадыл дæ зæрдæ ма худæд, хыл дæм кæй код-
та, уый тыххæй. Нæ йæ зыдта, кæм дæ, уый æмæ тыхстис. 
Иннæ хатт афтæ æрæгмæ макуыуал бафæстиат у. 

Царахаты Т.

1. Текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ: æд, 
æнæ, æрдæм, бæсты, дæргъы, онг, размæ, тыххæй, цур.
3. Скæнут фонетикон æвзæрст.

Тыххæй – ты - ххæй, дзырды ис 2 уæнджы, цавд хауы 
дыккаг уæнгыл.

Т – [т], æзылангон æмхъæлæсон.
Ы – [ы], лæмæгъ хъæлæсон.
Хх – [х], æзылангон дæргъвæтин æмхъæлæсон. Над Х 
в скобках сделать черточку.
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон, цавдон.
Й – [й], сонорон æмхъæлæсон.

Дзырды æдæппæтæй ис 6 дамгъæйы, 5 мыры.
4. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.



145

Размæ – -мæ – кæрон -мæ, раз- – бындур, раз- – уидаг.
Фæрсты – -ы – кæрон, фæрст- – бындур, фæрс- – уи-

даг, -т- – фæсæфтуан.
5. Ссарут бæрæггонд дзырдтæм синонимтæ:

Тъæбæрттæй автобусы цур балæууыдысты. (Раз)
Ныр дыууæ азы дæргъы мæ фырт æмæ мæ чындз 

фæсарæнты сты. (Бæрц)
6. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хайæ загъд сты бæрæггонд 
дзырдтæ:

Разæй згъордта. – Фæрсдзырд.
Мæ разæй фæци. – Фæсæвæрд.
Цæуы комкоммæ. – Фæрсдзырд.
Ахуыргæнæг мах комкоммæ цардис. – Фæсæвæрд.

9. Равзарут раст дзуапп.
А. Фæсæвæрд у
1) æххуысгæнæг ныхасы хай, æвæрд вæййы сæрмагонд 

дзырды фæстæ æмæ йын февдисы йæ ахаст (дзырдбасты 
кæнæ хъуыдыйады) æндæр дзырдтæм;

2) æххуысгæнæг ныхасы хай, æвæрд вæййы сæрмагонд 
дзырды разæй æмæ йын февдисы йæ ахаст (дзырдбасты 
кæнæ хъуыдыйады) æндæр дзырдтæм;

3) хъуыдыйады нысаниуæгмæ алыхуызон фæл-
гъуызтæ чи хæссы, ахæм æххуысгæнæг ныхасы хай.

Æ. Разæвæрд у
1) æххуысгæнæг ныхасы хай, æвæрд вæййы сæрма-

гонд дзырды фæстæ æмæ йын февдисы йæ ахаст (дзырдба-
сты кæнæ хъуыдыйады) æндæр дзырдтæм;

2) æххуысгæнæг ныхасы хай, æвæрд вæййы сæрмагонд 
дзырды разæй æмæ йын февдисы йæ ахаст (дзырдбасты 
кæнæ хъуыдыйады) æндæр дзырдтæм;

3) хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæнæ вазыгджын 
хъуыдыйады хæйттæ чи бæтты, ахæм æххуысгæнæг ныха-
сы хай.
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Б. Фæсæвæрд хъуыдыйады вæййы
1) фадатон дзырд;
2) бæрæггæнæн;
3) хицæнæй хъуыдыйады уæнг нæ вæййы.

В. Кæцы хъуыдыйады ис афоны ахастытæ æвдисæг 
фæсæвæрд?

1) Мæнæ мын автобусы онг аххуыс кæнут.
2) Цауты тыххæй хъæлдзæгæй дзырдтой кæрæдзийæн.
3) Ныр дыууæ азы дæргъы мæ фырт æмæ мæ чындз 

фæсарæнты сты.

Г. Кæцы хъуыдыйады ис бынаты ахастытæ æвдисæг 
фæсæвæрд?

1) Цауты тыххæй хъæлдзæгæй дзырдтой кæрæдзийæн.
2) Ныр дыууæ азы дæргъы мæ фырт æмæ мæ чындз 

фæсарæнты сты.
3) Мæнæ мын автобусы онг аххуыс кæнут.

Гъ. Кæцы хъуыдыйады ис æфсоны æмæ нысаны ахастытæ 
æвдисæг фæсæвæрд?

1) Ныр дыууæ азы дæргъы мæ фырт æмæ мæ чындз 
фæсарæнты сты.

2) Мæнæ мын автобусы онг аххуыс кæнут.
3) Цауты тыххæй хъæлдзæгæй дзырдтой кæрæ-

дзийæн.

Д.  Бацамонут дзырды раст æвзæрст:
1) Чызджытæ зæронд усы æрдæм атагъд кодтой. 

Æрдæм у фæсæвæрд; æнæаразгæ; домы гуырынон хауæн; 
йæ разæй лæууæг дзырдимæ хъуыдыйады у бынаты фа-
дат.

2) Чызджытæ зæронд усы æрдæм атагъд кодтой. 
Æрдæм у фæсæвæрд; аразгæ; домы гуырынон хауæн; йæ 
разæй лæууæг дзырдимæ хъуыдыйады у бынаты фадат.

3) Чызджытæ зæронд усы æрдæм атагъд кодтой. 
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Æрдæм у фæсæвæрд; æнæаразгæ; домы дæттынон хауæн; 
йæ разæй лæууæг дзырдимæ хъуыдыйады у бынаты фадат.

Дж. Бацамонут хъуыдыйады раст æвзæрст.
1) Автобусы онг мын аххуыс кæнут.
2) Автобусы онг мын аххуыс кæнут.
3) Автобусы онг мын аххуыс кæнут.

Дз. Бацамонут хъуыдыйады раст æвзæрст.
1) Зæронд ус æд хæссинæгтæ æрбацæйцыд.
2) Зæронд ус æд хæссинæгтæ æрбацæйцыд.
3) Зæронд ус æд хæссинæгтæ æрбацæйцыд.

49-æм урок

Бæттæг
Уазæгуаты ивгъуыдмæ

Рагзаман мысынæн у.
Æмбисонд

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн бæттæджы граммати-
кон нысаниуæг бацамонын; бæттæгты арæзт равзарын; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; нæ рагфыдæлты цард æмæ 
æгъдаумæ раст цæстæнгас рæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Бæттæг»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарын-
гæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: тигъ, ныхас, армытъæпæнмæ кæ-
сæгау, гогон, Уæллагком, Къæмынтæ, фидиуæг, æдас, зæйы 
рацыд, доны раивылд, кувæндон, фадатджын, тæккæ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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хъæумæ æркæсæн, аххæрæг, æмбисвæндаг, рæсугъд фæз.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ахуыргæнинæгты 
зæрдыл æрлæууын кæнын, бæттæг сын æнæзонгæ ныхасы 
хай кæй нæу, уый.  Ныффыссæн ис ахæм хъуыдыйæдтæ: 
Тиб сæхи бацæттæ кодтой, сæвзæрстой хицæуттæ – Чъе-
бойы Къадзты æмæ Тыгæйы Боциты. Дыууæ фæндаджы 
æрæхгæдтой Зджыдгомыл Джийы, стæй Тлийы бын фæз 
– Чъырехы. Ам дзырдтæ æмæ æмæ стæй сты бæттæгтæ, 
уыдон бæттынц хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. (Дарддæр 
ахуыргæнæг амоны ног æрмæг таблицæ æмæ чиныджы 
лæвæрд раиртæстмæ гæсгæ.)

1-аг таблицæ

Раиртæсты лæвæрд дæнцæгтæ ис рафыссæн тетрæдтæм 
(рæстæг куыд амона, уымæ гæсгæ), ахуыргæнинæгтæ 
хъуамæ æрхъуыды кæной сæхи дæнцæгтæ дæр (1-аг фæл-
тæрæн).

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын æмæ сæххæст 
кæнын 2-аг фæлтæрæн.

Бæттæгты арæзт
хуымæтæг вазыгджын амад

æмæ, дæр, фæлæ, 
кæнæ, стæй, æви, 
кæм, цæмæй

науæд, уыйеддæмæ, 
кæннод, уæддæр, 
цыма

канд...нæ – фæлæ...
дæр, уый тыххæй 
æмæ, кæд æмæ, 
уымæн æмæ
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3. Текстимæ куыст. 3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг æмæ 
ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст «Хъæутæ æмæ цæрæнтæ 
(райдайæн)». Текст бакæсыны фæстæ адих кæнын хъæуы 
хицæн хæйттыл, текстæн æмæ йæ хæйттæн æрхъуыды 
кæнын сæргæндтæ. Дзуаппы хуызæг:

Афтæ арæзтой рагон хъæутæ æмæ хæдзæрттæ
1) Куыд æвзæрстой хъæуæн бынат.
2) Ирыстоны хохаг хъæутæй иу – Къæмынтæ.
3) Къæмынты цæрæн бынат куыд æвзæрстой.
4) Къæмынты арæзт.
Ахуыргæнинæгтæ радзырды мидис куыд бамбæрстой 

æмæ сæ хъуыдытæ куыд æргом кæнынц, уый базонынæн 
æххуыс уыдзæнис тексты лæвæрд 1-аг хæс. Фæрстытæн 
дзуапп дæтгæйæ пайда кæнын хъæуы тексты æрмæг æмæ 
нывтæй.
Ног грамматикон темæ сфидар кæнын 2-аг хæсæй.
5. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын раиртæст, сæххæст кæнын 4-æм 
фæлтæрæн.

50-æм урок

Бæттæг
Уазæгуаты ивгъуыдмæ

Зæрватыкк дæр ма йæхицæн хæдзар кæнын зоны.
Æмбисонд

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн бабæтгæ æмæ домгæ бас-
тдзинад бацамонын; бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинады 
бæттæгтæ равзарын; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ 
монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ 
аразыныл, текст æвзарыныл сæ хуыр кæнын; нæ рагфы-
дæлты цард æмæ æгъдаумæ раст цæстæнгас рæзын кæнын.
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Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинады бæттæгтæ»; 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: искæй дæлбазыр уæвын, мы-
салгъ (бæлдо), мæцъис, саджил, кæвдæс, æндзалм, фад-
жыс, хъæмпæй къæрмæг, фыццаг уæладзыг, цæджындз, 
пыхсытæ, ердо, тохына, къæбицы цæстытæ, хæндыг.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ног темæ амонæн 
ис куыд монологон хуызы, афтæ фæрстытæ æмæ дзу-
æппыты хуызы дæр. Зæгъæм, ныффысын кæнын ахæм 
хъуыдыйæдтæ: Нæй фыдбон æмæ фыдлæгæн бирæ 
рацæрæн зæххыл. (Æ.И.); Дон ацæуы, фæлæ дур йæ бына-
ты баззайы. (Дж.Г.).

Фарст: Цы бæтты бæттæг æмæ?
Дзуаппы хуызæг: Ацы хъуыдыйæдты бæттæг æмæ 

бæтты хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ (фыдбон æмæ 
фыдлæгæн), бæттæг фæлæ та бæтты дыууæ æмсæр хъуы-
дыйады.

Ахуыргæнæг: Ахæм бастдзинады хуыз хонæм ба-
бæтгæ. Бæттæгтæ та – бабæтгæ бастдзинады бæттæгтæ.

Хъуыдыйад: (1) Хайуаны куы басæттай, (2) уæд 
знæт нал вæййы. (М.Д.)

Ахуыргæнæг: Хъуыдыйад у вазыгджын, фæлæ 
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ацы хъуыдыйады бæттæг куы æмсæр хъуыдыйæдтæ нæ 
бæтты. Хъуыдыйæдтæй иу инæйы цæуылдæр домы, домгæ 
цы хъуыдыйад кæны, уый уыдзæнис сæйраг, иннæтæ та 
уæлæмхæст.

Фарст: Кæцы хай уыдзæнис сæйраг?
Дзуаппы хуызæг: Ацы хъуыдыйады сæйраг хъуы-

дыйад у (2) уæд знæт нал вæййы. Дыккаг хъуыдыйадæй 
фарст дæттæм фыццагмæ: кæд уæд?

Ахуыргæнæг: Ахæм бастдзинады хуыз хонæм дом-
гæ, бæттæгтæ та – домгæ бастдзинады бæттæгтæ.

Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц чи-
ныджы лæвæрд таблицæ «Бабæтгæ бастдзинады æмæ 
домгæ бастдзинады бæттæгтæ». Таблицæйы дæнцæгтæй 
цалдæр ис рафыссæн тетрæдтæм.

Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæ-
нын 1-аг фæлтæрæн: дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй са-
разын æмæ ныффыссын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнын 
бæттæгты хуыз. Дзуаппы хуызæг: Хæдзар, йæ хæйттæ, йæ 
хуым, хъуамæ, уæвын, иу ран. – Хæдзары хæйттæ æмæ йæ 
хуым хъуамæ уой иу ран. Бæттæг æмæ у бабæтгæ бастдзи-
нады бæттæг, бæтты хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ.

3. Текстимæ  куыст. 3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг 
æмæ ахуыргæнинæгтæ кæсынц текст «Хъæутæ æмæ цæ-
рæнтæ (кæрон)». Текст бакæсыны фæстæ дзы рахицæн 
кæнын хъæуы сæйраг темæ æмæ дæлтемæтæ. Дзуаппы 
хуызæг:

Куыд арæзтой цæрæнтæ Уæллагкомы – сæйраг темæ.
Дæлтемæтæ:

1) Дурæфтауæн-Лæгæттæ.
2) Куыд ластой хæдзары арæзтадмæ дуртæ.
3) Хæдзары фыццаг уæладзыг.
4) Стыр хæдзар.
5) Хæдзары æндæр уæттæ.
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Ахуыргæнинæгтæ радзырды мидис куыд бамбæрстой æмæ 
сæ хъуыдытæ куыд  æргом кæнынц, уый базонынæн æх-
хуыс уыдзысты тексты лæвæрд хæстæ. Фæрстытæн дзуапп 
дæтгæйæ пайда кæнын хъæуы тексты æрмæг æмæ нывтæй.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ны-
саниуджытæ:

Фаджыс – фосы æвзæрæнтæ, хъæмпимæ æмхæстæй 
дзы пайда кæнынц хъацæны хуызы.

Хъæмпæй къæрмæг – къæрмæгæй æхгæнæн ис алыху-
ызон хуынчъытæ. Къæрмæг ис скæнæн хъæмпæй дæр.

Къæбицы цæстытæ – къæбиц цы хицæн хæйттыл 
дихгонд уыдис кæнæ дзы цы хицæн тæрхæджытæ уыдис, 
уыдон.
Ног грамматикон темæ сфидар кæнын 3-аг æмæ 4-æм 
фæлтæрæнтæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын бабæтгæ бастдзинады æмæ домгæ бас-
тдзинады бæттæгтимæ баст раиртæстытæ, сæххæст кæнын 
5-æм фæлтæрæн. Схемæмæ гæсгæ саразын хъæуы вазыг-
джын хъуыдыйæдтæ. Дзуаппы хуызæг: Æхсар изæрмæ 
йæ хынцинæгтыл бадтис, уымæн æмæ хъæуы æнафонтæм 
рухс нæ уыдис. Домгæвазыгджын хъуыдыйад, домгæ баст-
дзинады æфсоны бæттæг уымæн æмæ.

51-æм урок

Бæттæг
Фæткæн – æгъдау, æгъдауæн – ном

Æфсарм кæм ис, æгъдау дæр уым ис; 
æгъдау кæм ис, кад дæр уым ис.

Æмбисонд

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты бæттæгты арæзтимæ ба-
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зонгæ кæнын; синонимон бæттæгтæй пайда кæныныл 
сæ сахуыр кæнын; диалогон æмæ монологон ныхас сæм 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, 
текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахууыргæнинæгты 
æгъдауджын, кадджын лæг суæвыны домæнтимæ зонгæ 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Аразгæ æмæ æнæаразгæ бæттæгтæ»; нывтæ, 
хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хæцын, æрбалæууын, хи фæтар кæ-
нын, фелвасын, райсын, ног газет, комкоммæ дзуапп, мæ 
къона, кондуктор, æрæджийау, гыцци, дада, баба.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ  арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ сбæрæг кæнын хæдзармæ 
куыст.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ног темæмæ рахи-
зыны размæ ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. Ног темæ амонæн ис 
таблицæмæ гæсгæ.

1-аг таблицæ

Бæттæгтæ
æнæаразгæ: аразгæ
æмæ, 
фæлæ,
æви, йе, 

номив-
джы-
тæй: кæй, 

фæрс-
дзырдтæй,
стæй, кæд,

мивдис-
джытæй:
фæнды

хайыгтæй:
дæр, ма, 
нæ, мауал,
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Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.
Æппæт ныхасы хæйттæ дæр ахуыр кæны морфологи. 
Æппæт ныхасы хæйттæ дæр хъæуы морфологион æвзæрст 
кæнын.
Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц бæттæг 
æвзарыны фæтк æмæ æххæст кæнынц 3-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (4-æм фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ 
æххæст кæнынц ныхасы рæзтыл куыстимæ баст хæстæ 
(текстæн æрхъуыды кæнын ног сæргонд, тексты ссарын 
æмæ бакæсын нывты мидис æвдисæг бынæттæ, пъланы 
фæрстытæ æмбæлгæ фæткыл равæрын æ.а.д.).
Ног грамматикон темæ сфидар кæнын тексты фæстæ 
лæвæрд 4-æм хæсæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын бæттæгты равзæрд æмæ морфо-
логион æвзæрстимæ баст раиртæстытæ, сæххæст кæнын 
5-æм фæлтæрæн. (Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ ирон 
æвзагмæ. Ныффыссут сæ. Цы бæттæгтæй спайда код-
тат, уыдонæн скæнут морфологион æвзæрст). Дзуаппы 
хуызæг: Мы дружим, потому что очень хорошо понимаем 
друг друга. – Мах хæлæрттæ стæм, уымæн æмæ кæрæдзи 
тынг хорз æмбарæм. Уымæн æмæ – домгæ бæттæг, амад, 
аразгæ, бæтты вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ.

52-аг урок

Контролон куыст.
Контролон куыст саразæн ис диктанты хуызы.

кæнæ  цæмæй, 
цалынмæ

 кæм, куыд, 
куыддæр

та
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53-æм урок 

Хуымæтæг хъуыдыйад фæлхат кæнын
Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг!

Хур зæлдаг тынтæ уафы,
Цардыл уалдзæг фæзынд…

Джыккайты Шамил

Нысæнттæ: сфæлхат кæнын хуымæтæг хъуыдыйад; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын 
кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл æмæ сæ текст 
æвзарыныл ахуыр кæнын; иумæ уалдзæджы æрцыдыл ба-
цин кæнын; ахуыргæнигæтæн, æрдз уарзын æмæ йыл ау-
дын – адæмæн сæ фыццагдæр хæс кæй у, уый æмбарын 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Хуымæтæг хъуыдыйад»; нывтæ, хуызистытæ, 
чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чи-
ныг, фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмба-
рынгæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хæмпæлтæ, фæцардхуыз уæвын, 
фатбырынкъ, байтауын, дзылакъуы, судзин, дидинæг фе-
стын, фыдбылызы хауын, сæр сдарын, хæрзæггурæггаг, 
сæййафын, гæды ныхас, æваст, хъыхъхъаг.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм гæс-
гæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æх-
хæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ахуыры азы фæстаг цыппæрæмхайы райдайæны фæдыл 
ахуыргæнинæгтæн арфæ ракæнын.

1
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1-аг фæлтæрæн æххæст кæныны размæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын дзырды лексикон нысаниуæг.

Ахуыргæнинæгты æргом аздахын, дзырдтæ хицæнæй 
ныхас кæй нæ аразынц, фæлæ сæ хъуыдыйæдтæ кæй 
аразæм, уымæ. Дарддæр рацыд æрмæг фæлхат кæнынц 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы:

Фарст: Хъуыдыйæдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ 
вæййынц?

Дзуаппы хуызæг: Хъуыдыйæдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ 
вæййынц хуымæтæг æмæ вазыгджын.

Фарст: Цавæр дыууæ къордыл дих кæнынц хъуы-
дыйады уæнгтæ?

Ныффыссæн æмæ равзарæн ис ахæм хъуыдыйад: 
Хъæды цæрæгойтæ уалдзæджы сæ зымæгон хуыссæнтæй 
рабадынц. Хъуыдыйады уæнгтæ амонгæйæ дзурын хъæуы, 
цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты, уый. Ссарæм сæйраг 
уæнгтæ. Чи? Цæрæгойтæ – сæйрат, номдар. Цæрæгойтæ 
цы ми кæнынц? Рабадынц – зæгъинаг, мивдисæг. Цавæр 
цæрæгойтæ? Хъæды – бæрæггæнæн, номдар. Рабадынц 
кæцæй? Хуыссæнтæй – бынаты фадатон дзырд, номдар. 
Цавæр хуыссæнтæй? Зымæгон – бæрæггæнæн, миногон. 
Кæй хуыссæнтæй? Сæ – бæрæггæнæн, цæсгомон номивæг 
уыдон-ы цыбыр формæ. Рабадынц кæд? Уалдзæджы – афо-
ны фадатон дзырд. Бафиппайын хъæуы уый, æмæ ныхас 
алы хатт иугъæдон нæ вæййы. Хъуыдыйæдтæ фæдзурæм 
алыхуызон æнкъарæнтимæ. Раттæн ис ахæм фарст: 
Хъуыдыйæдты цавæр хуызтæ зонут, цы æнкъарæнтæ 
æвдисынц, уыдонмæ гæсгæ?

Дзуаппы хуызæг: Хъуыдыйæдтæ вæййынц хъæрон 
æмæ æнæхъæрон. (Дæнцæг.)

Фарст: Цавæр вæййынц хъуыдыйæдтæ сæ загъды 
нысанмæ гæсгæ?

Дзуаппы хуызæг. Хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ 
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гæсгæ вæййынц таурæгъон, фарстон, разæнгардгæнæн. 
(Дæнцæг.)

Сфæлхатгонд æрмæгæй спайда кæнын, сæххæст 
кæнын 2-аг фæлтæрæн. Фæлтæрæны хæс: Бакæсут хъуы-
дыйæдтæ. Дзуапп раттут фæрстытæн. Дзуæппытæ ныф-
фыссут дзырдбыды. Цавæр дзырд хъуамæ уа цæхгæрмæ 
нымæц 1-ы чырæгты? (Хуымæтæг)

2. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæни-
нæгтæ кæсынц текст (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны 
фæстæ йын ахуырдзаутæ хъуамæ æрхъуыды кæной ног 
сæргонд, бамбарын кæной ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ, тексты ссарой нывты ми-
дис æвдисæг бынæттæ, бамбарын кæной лæвæрд нывтæй 
уæлдай кæцы у æмæ цæмæн.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ (рæстæг куы амона, уæд сæ ныффыссæн  
ис тетрæдты дæр):

Арт сыл бандзæрстон – басыгътон сæ.
Æрцыд – райдайæн.
Фæуайынц – фæтæхынц, фæцæуынц.
Рæйын ссыд – рæйын райхъуыстис.
Æнæнхъæлæджы – æвиппайды, æваст.
Æнцад – сабыр.
Цæхæрæй байдзаг уаид – ныррухс уаид.

Лæвæрд нывтæй уæлдай у ныв, кæцыйыл чызг хъазы 
гæдыйы лæппынимæ. Уымæн æмæ ахæм хабары тыххæй 
тексты ницы ис.

Грамматикон темæимæ баст сты 4-æм æмæ 5-æм 
фæлтæрæнтæ. 4-æм фæлтæрæны хæсмæ гæсгæ, лæвæрд 
дзырдтæн сæ формæтæ ивгæйæ саразын хъæуы хъуы-
дыйæдтæ, бацамонын сæ хуыз: хуымæтæг кæнæ вазыг-
джын. Дзуаппы хæуызæг: Мæ, армытъæпæн, стæппал 
уæвын. – Мæ армытъæпæн стæппал ис. Хуымæтæг, йæ 
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бындур: армытъæпæн стæппал ис.
5-æм фæлтæрæны хъуыдыйæдтæн ахуыргæнинæгтæ кæ-
нынц синтаксисон æвзæрст: Нурытæ сæ цъæх-цъæхид 
(миногон) фатбырынкъ сыфтæ æхсаргæрдтау хæрдмæ 
ныццарæзтой.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сфæлхат кæнын дзырды хæйттæ, дзырдтæ аразыны 
фæрæзтæ, сæххæст кæнын 6-æм фæлтæрæн.

54-æм урок
Дзырды арæзт фæлхат кæнын

Фыдыуæзæг

– Лæгæн дунейыл адджындæрæн цы баззад?
– Мад, хæдзар, райгуырæн бæстæ.

Æмбисонд

Нысæнттæ: сфæлхат кæнын дзырды хæйттæ æмæ ног 
дзырдтæ аразыны мадзæлттæ; ахуыргæнинæгтæм диа-
логон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуы-
зон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтæм райгуырæн бæстæмæ æмæ 
фыдыуæзæгмæ уарзондзинад рæзын æмæ тыхджындæр 
кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: фыдыуæзæг, æхцон, хъугом, мус, 
гæнах, æфсондзæг, судзгæ рыст, уыгæрдæн, бæллиц, 
цыхцырæгæй кæлын, хъару сæттын, æвзонг бонтæ.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. 1-аг фæлтæрæн æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын дзырды аразæг хæйттæ. Сæххæст кæнын 2-аг фæл-
тæрæн. Фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæн скæнын мор-
фемон æвзæрст (рагуалдзæг – вазыгджын дзырд, -раг- 
– уидаг, -уалдзæг- – уидаг æ.а.д.). Цымыдисаг уыдзæн 
ахуыргæнинæгтæн 3-аг фæлтæрæн æххæст кæнын (Бакæсут 
раиртæстытæ, сраст кæнут рæдыдтытæ. Дзуæппытæ ныф-
фыссут хуызæгмæ гæсгæ.)

Ахуыргæнинæгты æргом аздахын вазыгджын дзырд-
ты арæзтмæ. 4-æм фæлтæрæны хæсмæ гæсгæ ахуырдзаутæ 
хъуамæ бамбарын кæной вазыгджын дзырдты нысаниу-
джытæ, сæ аразæг хæйтты нысаниуджытæ амонгæйæ. 
Дзуаппы хуызæг: Къухдарæн – къух + дарын (ома къухыл 
дарынæн чи у, ахæм); даргъдыс – даргъ + дыс (ома даргъ 
дыстæ кæмæн ис, ахæм. Абар: цыбырдыс хæдон) æ.а.д.
2. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæниæгтæ 
кæсынц текст (5-æм фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ 
йын æрхъуыды кæнын хъæуы сæргонд (сæргæндты 
хуызæгтæ «Фыдыуæзæг», «Цъамад»), бамабарын кæнын 
ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ:

Цæстытыл чи ауайы – кæй æрымысæм, кæй æр-
хъуыды кæнæм, ахæм.

Судзгæ рыст – тынг чи хъыгдары, ахæм рыст.
Хæстæгдæр – æввахсдæр.
Уыгæрдæн – хос кæм фæкæрдынц, ахæм фæзуæттæ 

быдыры кæнæ хохы.
Бæллиц – йæ сæххæстмæ тынг кæмæн фенхъæлмæ 

кæсынц, цавæрдæр ахæм зæрдиаг фæнд.
Уддзæф – рог дымгæ.
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Æвзонджы бонтæ – адæймаг æрыгон куы вæййы, 
уæд æй фæхонынц æвзонг, æрыгоны бонтæ.
Ныхасыхъæды рæзтæн æххуыс сты тексты фæстæ лæвæрд 
1-аг хæс.
Сфæлхатгонд теоретикон æрмæг сфидар кæнын тексты 
фæстæ лæвæрд 2-аг хæсæй.
3. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сфæлхат кæнын омонимтæ, сæххæст кæнын 6-æм 
фæлтæрæн.

55-æм урок

Хайыг
Спорт дун-дунейы

Тагъддæр, бæрзонддæр, тыхджындæр.
Олимпаг хъæзтыты девиз

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты хайыгты нысаниуæгимæ, 
сæ арæзтимæ базонгæ кæнын; алыхуызон хайыгтæй пайда 
кæныныл сæ ахуыр кæнын; диалогон æмæ монологон ны-
хас сæм рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразы-
ныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгты 
Олимпаг хъæзтыты историимæ базонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ: «Хайыгтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы чиныг,  фæсарæйнаг 
дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн дзырду-
æттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æнусты арф, æрчъиаг, бердзенæгтæ, 
гольф æмæ теннис, оливæ, дугъы уайæнтæ, нæ дуджы 
агъоммæ, уæлахиздзау, хорзæхгонд цæуынц, фæсидын, 
ивынц рæстæджытæ, ахадындзинад.
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Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнынад.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæтæ ног темæимæ. Зæгъæм, 
афтæ: «Амæйразмæ ахуырты мах базыдтам, ирон æвзаджы 
ис сæрмагонд æмæ æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. Раны-
майут-ма сæрмагонд ныхасы хæйттæ. (Сæрмагонд ныха-
сы хæйттæ сты – номдар, миногон, нымæцон, номивæг, 
мивдисæг æмæ фæрсдзырд). Дарддæр фæрстытыæ æмæ 
дзуæппыты хуызы зæрдыл лæууын кæнынц рацыд æрмæг.

Фарст: Кæцы ныхасы хæйттæ хонæм æххуысгæнæг 
ныхасы хæйттæ?

Дзуаппы хуызæг: Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ 
сты – разæвæрд, фæсæвæрд, бæттæг æмæ хайыг. Сæххæст 
кæнын 1-аг фæлтæрæн.

Ахуыргæнæг амоны хайыджы нысаниуæг. 2-аг,  3-аг 
æмæ 4-æм фæлтæрæнтæ æххæстгæнгæйæ, ахуыргæ ни-
нæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй, сбæрæг кæндзысты ха-
йыгты  арæзт  æмæ  равзæрд. 4-æм  фæлтæрæны  хæсмæ 
гæсгæ хъуыдыйæдтæ хъæуы рафыссын, алыхуызон ха-
йыгтæ сæм æфтаугæйæ. Ахуыргæнинæгтæ хъуцамæ дзуапп 
раттой фарстæн: «Куыд ивынц хъуыдыйæдты мидис æмæ 
интонаци?» Дзуаппы хуызæг: Богал рамбылдта (нæ, та, 
нæма) – Богал нæ (бæрæг кæны æппæрццæг архайд) рам-
былдта. Богал та (бæрæг кæны, архайд фæлхат кæй цæуы, 
уый) рамбылдта. Богал нæма (бæрæг кæны æппæрццæг ар-
хайд) рамбылдта.
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Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы, хайыгтæ 
алыхуызон ныхасы хæйттæй арæзт кæй вæййынц, уы-
мæ, æмæ уымæ гæсгæ, семæ омонимтæ кæй вæййынц. 
Таблицæйы лæвæрд хъуыдыйæдтæ рафыссын хъæуы 
тетрæдтæм, бæрæггонд дзырдтæн сæ фæстæ, цы ныхасы 
хæйттæ сты, уый амонгæйæ: Уадз (мивдисæг фæдзæхстон 
здæхæны, 2-аг цæсгом, иууон нымæцы) чиныг стъолыл. 
Уадз (хайыг) бада дуармæ.

1-аг таблицæ

Ахуыргæнæг, хайыгтимæ цы хъуыдыйæдтæ ис, уыдон 
кæсгæйæ амоны хайыджы нысаниуæг. Хайыг нæдæр 
ном у, нæдæр фарст домы, фæлæ хъуыдыйæдты хицæн 
дзырдтæн (Аслан, бада, æмбал кæм ис) дæтты  уæлæмхæст  
нысаниуæг.
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст кæнын 5-æм 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Спорты историйы цымыдисаг сыфтæ» (6-
æм фæлтæрæн). Ныхасыхъæды рæзтыл куыст саразæн 
ис тексты фæстæ лæвæрд 1-аг хæс (фæрстытæн дзуапп 
дæтгæйæ) æмæ 2-аг хæсмæ гæсгæ (тексты ссарын ныв-
ты мидис æвдисæг бынæттæ æмæ сыл æрдзурын кæнæ 

Хайыгты равзæрд
миногонтæй мивдисджытæй бæттæгтæй

Афтид голлаг хъен 
нæ лæууы. – Аф-
тид Аслан ацыдис 
театрмæ.

Уадз чиныг стъо-
лыл. – Уадз бада 
дуармæ.

Фæлæ уæддæр, 
ныййарæг зæхх, 
Дæуæн æмбал кæм 
и! – Дард ранмæ 
куы афты, уæддæр 
ын ферох кæнæн 
нæй.
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сæ бакæсын). Грамматикон темæ сфидар кæнын  тексты 
фæстæ лæвæрд 3-аг хæсæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын хайыгимæ баст раиртæстытæ, сæххæст 
кæнын 7-æм фæлтæрæн.

56-æм урок

Хайыгты нысаниуджытæ
Спорт Ирыстоны

Ма бад дзаг фынгыл æхсæвтæм,
Ма кæн сихæрттæм фынæй,
Айваз де уæнгтæ фæйнæрдæм,
Æмæ ма тæрсай рынæй.

Хуыгаты Геор 

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты амонæн, дихон æмæ тых-
джындæргæнæн хайыгтимæ базонгæ кæнын; алыхуызон 
хайыгтæй пайда кæныныл сæ ахуыр кæнын; диалогон æмæ 
монологон ныхас рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ 
аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыр-
гæнинæгтæм спорт æмæ физикон культурæмæ раст ахас-
тытæ сырæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Хайыгтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: Поты фæз, Зилахар, Мадзаскæ, 
Мæцутæ, уайгæ-уайын, фæлтæр, кадджын, парахат, 
разамонæг, стыр спорты историйы сыфтæ, нæртон 
гуырд, чемпион.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
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хуызы амонын; фæрстытæм  гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæ ног темæимæ. Зæгъæм, 
афтæ: «Абоны ахуырмæ мах базыдтам, ирон æвзаджы ис, 
хъуыдыйæдтæн, дзырдбæстытæн кæнæ хицæн дзырдтæн 
уæлæмхасæн нысаниуæг чи дæтты, ахæм æххуысгæнæг 
ныхасы хай – хайыг. Ныр базонгæ уыдзыстæм, хайыгтæ 
куыд дих кæнынц, уыимæ». Ахуыргæнæг таблицæмæ 
гæсгæ амоны ног æрмæг. Æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. 

1-аг таблицæ

Хайыгтæ
амонæн дихон тыхджындæргæнæн

мæнæ, уæртæ, 
уартæ, дæлæ, 
далæ, гъе, гъа, 
уый, ай, дæ 
разы, дæ цуры, 
дедде

æрмæст, 
æрмæстдæр, 
уæддæр, канд, 
канддæр, иунæг, 
суанг, дæр, айдагъ, 
афтид, уæлдайдæр, 
раст, уæддæр, 
тæккæ, хæд, уæдта, 
гъе æмæ

æрмæст, 
æрмæстдæр, уæддæр, 
канд, канддæр, иунæг, 
суанг, дæр, айдагъ, 
афтид, уæлдайдæр, 
раст, уæддæр, 
тæккæ, хæд, уæдта, 
гъе æмæ о, 
уæ, гъæ (æ), гъæй, 
гъе, гъей, гъы, 
æгæрыстæмæй, 
æгæрмæгуыр

2-аг фæлтæрæн (Абарут хъуыдыйæдтæ æмæ баца-
монут, цавæр нысаниуджытæ бахæссынц  хайыгтæ  
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хъуыдыйæдтæм. Куыд ивы хъуыдыйæдты интонаци?) 
Дзуаппы хуызæг: Æз зæрдиагæй фæцин кæнын уыдоны 
æнтыстытыл дæр. Дихон хайыг дæр хицæн кæны хъуы-
дыйады дзырдтæ уыдоны æнтыстытыл, хайыг дæр æмæ 
ацы дзырдтæ дзурæм бæрзонддæр хъæлæсы уагæй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (3-аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ 
йын æрхъуыды кæнын хъæуы сæргонд (зæгъæм, «Ирысто-
ны спорты истори»), бамбарын кæнын ставддæрæй фыст 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ, саразын 
нывтæм гæсгæ куыст.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ:

Кадджын – адæмы æхсæн нымад чи у, ахæм.
Парахат – арæх чи у, ахæм.
Разамонæг – ахуыргæнæг, тренер.
Стыр спорты историйы сыфтæ – стыр спорты чи 

архайдта æмæ цавæрдæр æнтыстытæ чи равдыста, уыдоны 
тыххæй зонинæгтæ.

Нæртон гуырд – тыхджын, хъаруджын нæлгоймаг, 
богал.
Тексты фæстæ лæвæрд 2-аг хæс æххæстгæнгæйæ, ахуыр-
гæнинæгтæ пъланы фæрстытæ æвæрынц радзырды цауты 
цыдмæ гæсгæ:

1) Ерыстæ аразыны фæзтæ рагон Ирыстоны.
2) Бæхылбадыны дæсныйад Ирыстоны.
3) Хъæбысхæсты алы хуызтæ Ирыстоны æмæ нæ 

зындгонддæр богæлттæ.
Рæстæг куыд амона, уымæ гæсгæ æххæст кæнынц хæсы 
дыккаг хай дæр (Пъланмæ гæсгæ радзурут тексты мидис).
Грамматикон темæимæ баст сты тексты фæстæ лæвæрд 3-аг 
хæс æмæ 4-æм фæлтæрæн. Уæлдай цымыдисимæ æххæст 
кæндзысты 4-æм фæлтæрæн (баххæст кæнут дзырдбыд).
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4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр  кæнын  амонæн, дихон æмæ тыхджын-
дæргæнæн хайыгтимæ баст раиртæстытæ, сæххæст кæнын 
5-æм фæлтæрæн.

57-æм урок

Хайыгты нысаниуджытæ
Спорт Ирыстоны

Æмæ рацыдысты «æфсæн бæгъатыртæ»...

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты разæнгардгæнæн, разыдзи-
нады, æппæрццæг, фарстон æмæ, искæй ныхас чи æвдисы, 
ахæм хайыгтимæ базонгæ кæнын; алыхуызон хайыгтæй 
пайда кæныныл сæ  ахуыр  кæнын; диалогон  æмæ  моно-
логон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуызон  хъуыдыйæдтæ 
аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæ-
нинæгтæм спорт æмæ физикон культурæмæ раст ахастытæ 
сырæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Хайыгтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарын-
гæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
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Дзырдуатон æрмæг: фæдон, уацфыст, пехуымпар, грекъ-
аг-ромаг хъæбысхæст, ахъаз кæнын, стæр, командон 
хыгъд, барджын къахдзæфтæй, басгуыхын, богал, уæйыг-
лæг, къухы бафтыди, планетæйы дзыллæтæ, гуыппырсар 
фæсивæд, Олимпы бæрзæндтæ, нæртон бæгъатыр.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон  æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæтæ ног темæимæ. Зæгъæм, 
афтæ: «Куыд зонæм, афтæмæй хайыгтæ сæ нысаниуджытæм 
гæсгæ дих кæнынц цалдæр къордыл, абоны ахуыры 
уыдонæй раиртасдзыстæм модалон хайыгты хуызтæ. Ног 
æрмæг æвзарыны размæ сфæлхат кæнæм хъуыдыйæдты 
хуызтæ. Дзуапп дæтгæйæ спайда кæнут чиныджы лæвæрд 
схемæтæ æмæ дæнцæгтæй. Цавæр вæййынц хъуыдыйæдтæ, 
ныхасы (хъуыдыйы) предметы тыххæй цы загъд цæуы, 
уымæ гæсгæ?»

Дзуаппы хуызæг: Хъуыдыйæдтæ, ныхасы (хъуы-
дыйы) предметы тыххæй цы загъд цæуы, уымæ гæсгæ вæй-
йынц фидаргæнæн (дæнцæг) æмæ æппæрццæг (дæнцæг).

Фарст: Цавæр вæййынц хъуыдыйæдтæ загъды 
нысанмæ гæсгæ?

Дзуаппы хуызæг: Хъуыдыйæдтæ загъды нысанмæ 
гæсгæ вæййынц таурæгъон, фарстон æмæ разæнгардгæнæн 
(дæнцæг).

Фарст:  Цавæр вæййынц хъуыдыйæдтæ, цы æнкъа-
рæнтæ æвдисынц, уымæ гæсгæ?
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Дзуаппы хуызæг: Хъуыдыйæдтæ, цы æнкъарæнтæ 
æвдисынц, уымæ гæсгæ вæййынц æнæхъæрон (дæнцæг) 
æмæ хъæрон (дæнцæг).
Ахуыргæнæг амоны ног æрмæг. Пайда кæны рагацау ба-
цæттæгонд таблицæйæ.

1-аг таблицæ

Модалон хайыгтæ
разæнгард-

гæнæн
разыдзина-

ды
æппæрццæг фарстон искæй 

ныхас чи 
æвдисы

цæй, цæйут, 
марадз, 
марадз-ма, 
мардзæ, 
алæ, 
алæ-ма, 
уас, уадз, 
уадз æмæ, 
бавдæл, 
бавдæл 
æмæ, стæ, 
стæ-ма

ай-гъай, о, 
афтæ, хорз, 
бæгуы, 
бæгуыдæр, 
æууæ, 
уæдæ, ом-
мен

нæ, ма, 
нал, мауал, 
нæма, 
мама, нæй, 
нæннæ, 
æгонгæй, 
æлло, аба-
бау

цы, цымæ, 
и, гъы, нæ, 
куыннæ, 
куыд, цæй, 
уæй, æццæй, 
уагæр, 
уæдæ

дам, 
зæгъ(ы), 
зæгъгæ, 
æзынма

Æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн. Раиртæсты цы дæнцæгтæ 
ис, уыдонмæ ма ахуыргæнингтæ æфтауынц, сæхæдæг кæй 
æрхъуыды кæнынц, уыдон, æмæ сæ фыссынц тетрæдты. 
Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын,  сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн. Дзуаппы хуызæг: Не ’мзæххонæн нæ банты-
стис дыууæ хатты Олимпаг чемпион суæвын. Æппæрццæг 
хайыг нæ æвдисы æппæрццæг архайд.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Гыццыл Ирыстоны стыр сгуыхтытæ» (3-
аг фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ йын æрхъуыды 
кæнын хъæуы æндæр сæргонд (зæгъæм, «Ирыстоны 
уæлахизтæ спорты»), ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
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дзырдбæстытæн бацамонын сæ синонимтæ, дзуапп раттын 
фæрстытæн.
Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты сино-
нимтæ:

Бердзены бæстæйы – Грецийы.
Райста Олимпиадæйы сыгъзæрин майдан – хорзæх-

джынгонд æрцыдис Олимпиадæйы сызгъæрин майданæй.
Саби – сывæллон.
Раст – æцæг.
Æгас – æнæхъæн.
Уæлдай – ноджы.

Ног теоретикон æрмæг сфидар кæнын – сæххæст кæнын 
тексты фæстæ лæвæрд 3-аг хæс æмæ 4-æм фæлтæрæнæй. 
3-аг хæсмæ гæсгæ рафыссын хъæуы хъуыдыйæдтæ, хайыг-
ты бын бахахх кæнын. Модалон хайыгты фæстæ къæлæтты 
бацамонын, сæ нысаниуæгмæ гæсгæ цавæртæ сты, уый. 
Дзуаппы хуызæг: Хасан 5-æм къласы куы ахуыр код-
та, уæд йæ нывæцæны фыста, ахæм рæстæг, дам (искæй 
ныхас чи æвдисы, ахæм модалон хайыг), æрцæудзæнис, 
æмæ Хæдарцаты Махарбег, залы бадгæйæ, мæныл дис 
кæндзæнис.
4-æм фæлтæрæны хъуыдыйад ныффыссын хъæуы алы 
хайыгимæ дæр хицæнæй. Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ зæ-
гъой, дзурæджы цавæр ахастытæ æвдисынц хайыгтæ 
хъуыдыйæдты (пайда кæнæн и счиныджы лæвæрд раир-
тæстæй).
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сахуыр кæнын модалон хайыгтимæ баст раиртæстытæ, 
сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн.

58-æм урок

Хайыгты нысаниуджытæ
Спорт Ирыстоны
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Спорт адæймаджы кæны æнæниз, 
уæнгрог, зæрдæрухс, хæрзконд, куысты фæразон.

Хуыгаты Геор

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты формæаразæг, дзырдаразæг 
æмæ, дзурæджы æнкъарæнтæ чи æвдисы, ахæм 
хайыгтимæ базонгæ кæнын; хайыгтæ раст фыссыныл, 
алыхуызон хайыгтæй пайда кæныныл сæ ахуыр кæнын; 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтæм спорт 
æмæ физикон культурæмæ раст ахастытæ рæзын кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Хайыгтæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хотых, тæлытæ, сæр нæ хъæуы, 
хъеллау кæнын, æнаккаг, байриай, дæлимон, фæивар 
кæнын, фыд, чъыллиппытæ кæнын, литератор, аходæн, 
æнахъинон, мæ быны цъист кæнут, хи уæзыл иу метр 
уæлæмæ схæцын, аргъæвын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæтæ ног темæимæ. Зæгъæм, афтæ: 
«Куыд базыдтам, афтæмæй хайыгтæ сæ нысаниуджытæм 
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гæсгæ дих кæнынц цалдæр къордыл, абоны ахуыры 
уыдонæй раиртасдзыстæм, дзурæджы æнкъарæнтæ чи 
æвдисы,  уыдон». Ахуыргæнæг амоны ног æрмæг, рагацау цы 
хъуыдыйæдтæ бацæттæ кодта фæйнæгыл, уыдонмæ  гæсгæ 
(ис спайда  кæнæн раиртæсты дæнцæгтæй). Ахуырдзаутæ 
сæ фыссынц сæ тетрæдты, хайыгты бын хахх кæнынц, 
афтæмæй. Æххæст кæнынц 1-аг, 2-аг фæлтæрæнтæ.
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын формæаразæг æмæ 
дзырдарæзæг хайыгты растфыссынадмæ. Ахуыргæнæг 
æмæ ахуырдзаутæ æвзарынц чиныджы лæвæрд ор-
фограммæтæ. Дæнцæгтæ рагацау фыст сты фæйнæгыл 
æмæ сæ ахуыргæнинæгтæ фыссынц тетрæдты. Ног зонын-
дзинæдтæй спайда кæнын æмæ сæххæст кæнын 3-аг 
фæлтæрæн.
Грамматикон æрмæг сфидар кæнынæн ахъаз сты 4-æм, 5 
æмæ 6-æм фæлтæрæнтæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын формæаразæг, дзырдаразæг æмæ, 
дзурæджы æнкъарæнтæ чи æвдисы, ахæм хайыгтимæ баст 
раиртæстытæ; сæ растфыссынады æгъдæуттæ, сæххæст 
кæнын 7-æм фæлтæрæн. Фæлтæрæны лæвæрд ис Хуыгаты 
Георы пьесæ «Мæ богал»-æй скъуыддзаг. Тыхджындæр 
ахуыргæнинæгтæн тесты фæстæ лæвæрд 1-аг хæс раттæн 
ис фысгæйæ сæххæст кæнынæн. 2-аг хæс комкоммæ баст у 
урочы грамматикон темæимæ.

59-æм урок

Куыд равзарын хъæуы хайыг
Спорт Ирыстоны

Дуры гуыбынæй цыд стæм, – дурау фидар стæм.
Брытъиаты Елбыздыхъо



172

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгты хайыгтæ æвзарыныл сахуыр 
кæнын; диалогон æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; 
алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл 
сæ махуыр кæнын; ахуыргæнинæгтæм спорт æмæ фи-
зикон культурæмæ раст ахастытæ рæзын кæнын; æнæ 
хæцæнгарзæй хъæбысхæсты фæзынд æмæ йæ райрæзтимæ 
базонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ: «Куыд равзарын хъæуы хайыг»; нывтæ, хуыз-
истытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: дзюдо, дю-дзюцу, сæттын, æргом 
здахын, æргом кæнын, æгуыдзæг, ахъаз фæуын, хæрд кæнын, 
бындурæвæрæг, арфæты аккаг, хæзнадон, уæззаууæзон, 
бæстон хъуыды кæнын, богæлтты скъола.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон ху-
ызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй 
кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын. Ахуыргæнинæгтæ ахуыргæнæджы æххуысæй 
фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы, таблицæтæй пайда-
гæнгæйæ, хъуамæ радзурой раиртæстытæ, æрхæссой 
дæнцæгтæ. Æххæст кæнынц 1-аг фæлтæрæн.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, раздæр 
кæй рацыдысты уыцы темæтæ ног темæимæ. Зæгъæм, 
афтæ: «Амæйразмæ ахуырты базонгæ стæм хайыгты 
нысаниуджытимæ, сæ дзырдарæзтимæ, лæмбынæг æр-
дзырдтам сæ растфыссынадыл. Абоны ахуыр та уыдзæнис 
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кæронбæттæн. Мах базонгæ уыдзыстæм хайыг æвзарыны 
фæткимæ» æ.а.д. Рагацау бацæттæ кæнын таблицæ. Ха-
йыг æвзарыны фæтк лæвæрд ис ахуыргæнæн чиныджы 
дæр. Таблицæйы дæнцæг ахуыргæнинæгтæ фыссынц сæ 
тетрæдты. Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, сæххæст 
кæнын 2-аг фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Фæлмæн фæндаджы» цымыдисаг истори». 
Текст бакæсыны фæстæ йын бамбарын кæнын хъæуы йæ 
сæргонд, сбæрæг кæнын ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ. Текст хуыйны «Фæлмæн 
фæндаджы» цымыдисаг истори». Тексты ныхас цæуы, 
хъæбысхæсты хицæн хуыз дзюдо куыд фæзындис æмæ, 
дзырд «дзюдо» цы нысан кæны, уый тыххæй. Дзырд «дзю-
до» та нысан кæны «фæлмæн фæндаг». Æвæццæгæн, уый 
тыххæй ис текстæн ахæм сæргонд.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ:

Бындурæвæрæг – саразæг. Дзюдойы бындурæвæрæг 
Дзигоро Кано.

Хæзнадон – хæзнатæ, стæм цы дзауматæ сты, уыдон 
кæм æвæрд вæййынц, ахæм бынат. Национ традициты 
хæзнадон.

Бæстон хъуыды кæнын – аылы лыстæг хъуыддагмæ 
дæр лæмбынæг кæсын. Бæстон хъуыды кодта фæсивæды 
цардыл.
Тексты фæстæ лæвæрд 2-аг хæсæй сфидар кæндзысты уро-
чы грамматикон темæ. Хæсмæ гæсгæ, текстæй рафыссын 
хъæуы, хайыгтæ кæм æмбæлы, ахæм фондз хъуыдыйады. 
Хайыгтæн скæнын морфологион æвзæрст. Хъуыдыйæдтæй 
иуæн та – синтаксисон æвзæрст. Текстæй рафыссæн 
ис ахæм хъуыдыйæдтæ: «Цымæ куыд фæзындис дзю-
до?», «Дзюдойæ хæцæг хъуамæ уа: уæздан, æхсарджын, 
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æфсармджын, æнæхин, æрдхæрдтыл иузæрдион», «Дзюдо 
æрмæст уæлахиздзауты спорт нæу, уый у дзыллон спорт» 
æ.а.д.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын хайыг æвзарыны фæтк, сæххæст 
кæнын 4-æм фæлтæрæн.

60-æм урок

Хайыг æмæ йæ растфыссынад. Тест
(Æрмæг сфидар кæнын.)

Ацы урочы æрмæг хъуамæ ахуыргæнæн чиныджы ма 
уа, фæлæ хъуамæ уæрст уа ахуырдзаутæн хицæн сыфтыл.

Хæмыц æмæ Быценоны таурæгъ

Хæмыц йæ усимæ цæрынтæ райдыдта, бон-иу хæф-
сы цъары бадти ус, æхсæв та-иу рахызти, афтæмæй. 
Æрхъæцмæ нæ хъæцыд Хæмыц йæ усыл, æмæ кæдæм 
цыдаид, уырдæм-иу æй йемæ хаста. Уæд дын иу ахæмы 
Хæмыц Нарты стыр Ныхасмæ рараст ис æмæ йæ усмæ дзу-
ры:

– Быценон, абон дын Нарты стыр Ныхасмæ æнæ 
хæсгæ нæй!

Ус ын лæгъстæ кæнын байдыдта:
– Ма мæ ахæсс, кæннод дын мæнæй ницыуал пайда 

уыдзæн.
Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ æмæ йæ йæ 

дзыппы сæвæрдта, афтæмæй ацыд Ныхасмæ.
Сырдон рагæй дæр Нартæн фыдбылыз кæм нæ 

уыди! Хæмыцæн йæ ус йемæ кæй уыд, уый бамбæрста 
æмæ бавдæлд æмæ фæсивæды йæхиуыл сардыдта, нæмут 
мæ, зæгъгæ. Фæсивæд дæр æй нæмын райдыдтой. Уæд 
Сырдон ныхъхъæр кодта:
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– Гъæ уæ хуыздæр амæла, Нарт! – сæ кæстæртæ 
сæ хистæрты нæмынц, сæ хистæртæ та сæ устыты семæ 
хæссынц. Кæм бадæм, Нарты зæрæдтæ – ай лæгты Ныхас 
у æви устыты Ныхас? Нæ цæсгом фесæфтам, æгъдау нæм 
нал ис. Кæсут-ма уæртæ Хæмыцмæ – кæд æрхаста Быце-
ноны йемæ разагъды Нарты стыр Ныхасмæ.

Хæмыц куыннæ рамæсты уыдаид? Фестади  æмæ 
Сырдоны риуæн тымбыл къухæй ахæм сæргъæвта, æмæ йæ 
къæхтæ хæрдмæ хъилæй аззадысты гæды Сырдонæн.

Сæхимæ æрцыдис мæстæйдзагæй Хæмыц, æмæ йæм 
Быценон дзуры:

– Бæргæ дын загътон, адæммæ мæ ма хæсс, зæгъгæ, 
æмæ мæм нæ байхъуыстай. Ныр дæхи дæр байсæфтай æмæ 
мæн дæр: уыцы уайдзæфы фæстæ мæнæн демæ цæрæн 
нал ис. Бавдæл, æмæ мæ кæцæй æрхастай, уырдæм мæ 
фæстæмæ фæхæсс.

Цы гæнæн ма уыд Хæмыцæн, æмæ йæ ахаста. Быцен-
ты дуармæ куы бахæццæ сты, уæд ын ус зæгъы:

– Æртæ хорздзинады бакæнинаг дын уыдтæн, фæлæ 
дзы ныр æрмæст иу сæххæст кæнын йеддæмæ мæ къу-
хы нал бафтдзæн. Ныр уал дын  цы зæгъон, уымæ хъус: 
дæуæй мæнмæ ис нæлгоймаджы гуырдз. Мæхи дзидзийæ 
куы схъомыл уыдаид, уæд ын дунетыл æмбал нæ разын-
даид: кард æй нæ карстаид, фат дзы нæ хызтаид. Фæлæ ма 
цы, гъа! Цæй, æрбадар дæ уæнтæ, æмæ дын гуырдз уырдæм 
ныуулæфон.

Уæд Хæмыц  бадардта йæ уæнтæ, æмæ йын сæм 
Быценон ныуулæфыд. Хæмыцы уæнты астæу февзæрди 
сынкъ.

– Уæдæ  ацу,  мауал фæстиат  кæн  æмæ йæ Сата-
найæн радзур, уый дын зæгъдзæн, йæ къæртт кæнын афон 
кæд уыдзæн, уый, – загъта ус.

Уыйадыл ус сæхимæ ныффардæг ис. Хæмыц уæн-
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тæхъил æмæ сæргуыбырæй раздæхти сæхимæ æмæ Са-
танайæн радзырдта йæ хъуыддаг.

Сатана райдыдта бонтæ æмæ мæйтæ нымайын, æмæ 
афон куы ’рхæццæ ис, уæд акъæртт кодта Хæмыцы сынкъ, 
æмæ дзы сырх зынгæй рагæпп кодта æрдæгæй уæлæмæ – 
æндон, уырдыгæй дæлæмæ – болат, ахæм лæппу, æмæ ас-
хъиудта денджызмæ.

Цъæх-цъæхид денджызы дон æгасæй мигъ фестад, 
арвмæ фæцыд, æмæ денджыз ахуыскъ ис. Фæлæ куы 
æруазал ис мигъ, уæд тыгъдызæйæ æруарыд, æмæ та ден-
джыз фæстæмæ айдзаг ис, йæ былтæй фæйнæрдæм акалд.

НК

1. Текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ хайыгтæ: æрмæст, бавдæл, бæргæ,  гъæ, 
дæр, зæгъгæ, иу, кæд, кæм, куыннæ, ма, мауал, нал, нæ, 
нæй, уал, уæдæ, уæртæ, цæй.
3. Скæнут фонетикон æвзæрст:

Бавдæл – бав - дæл, дзырды ис 2 уæнджы, цавд хауы 
фыццаг уæнгыл.

Б – [б], зылангон æмхъæлæсон.
А – [а], тыхджын хъæлæсон, цавдон.
В – [в], зылангон æмхъæлæсон.
Д – [д], зылангон æмхъæлæсон.
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
Л – [л], сонорон æмхъæлæсон.

Дзырды æдæппæтæй ис 6 дамгъæйы, 6 мыры.
4. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ:

Бæргæ – кæрон дзы нæй, бæргæ- – бындур, бæргæ – 
уидаг.

Зæгъгæ – зæгъгæ – бындур, -зæгъ- – уидаг, -гæ- – 
фæсæфтуан.
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5. Бацамонут бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ. Спайда кæнут дзырдуæттæй.

Нæ цæсгом фесæфтам – æфсарм нæм нал ис. Нарт 
сæ цæсгом фесæфтой.

Бавдæл, æмæ мæ кæцæй æрхастай, уырдæм мæ 
фæстæмæ фæхæсс. – Разæнгардгæнæн хайыг ирддæрæй 
бæрæг кæны фæдзæхст.

6. Ссарут бæрæггонд дзырдтæн синонимтæ:
Гъæ уæ хуыздæр амæла, Нарт! –  Уæ, гъæй, гъе, гъы.
Æрмæст дзы иу сæххæст кæнын йеддæмæ мæ къухы 

нæ бафтдзæн. – Æрмæстдæр.

7. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд 
дзырдтæ:

Нæ цæсгом фесæфтам. – Цæсгомон номивæг мах-ы 
цыбыр формæ гуырынон хауæны.

Дунетыл ын æмбал нæ разындаид. –  Æппæрццæг 
хайыг.

8. Равзарут раст дзуапп.
А. Хайыг у …

1) хъуыдыйæдтæн, дзырдбæстытæн кæнæ хицæн 
дзырдтæн уæлæмхасæн нысаниуæг чи дæтты, ахæм æх-
хуысгæнæг ныхасы хай;

2) хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæнæ вазыгджын 
хъуыдыйады хæйттæ чи бæтты, ахæм æххуысгæнæг ныха-
сы хай;

3) цы дзырды размæ æвæрд вæййы, уый ахаст æндæр 
дзырдмæ чи æвдисы, ахæм æххуысгæнæг ныхасы хай.

Æ. Хайыг хъуыдыйады вæййы …
1) фадатон дзырд;
2) бæрæггæнæн;
3) хицæнæй хъуыдыйады уæнг нæ вæййы.
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Б. Бацамонут хъуыдыйад амонæн хайыгимæ.
1) Цæй, æрбадар де уæнтæ;
2) Кæсут уæртæ Хæмыцмæ;
3) Ма мæ ахæсс.

В. Бацамонут хъуыдыйад дихон хайыгимæ:
1) Æрмæст иу сæххæст кæнын йеддæмæ дзы мæ къу-
хы нæ бафтдзæн;
2) Уæд ын дунетыл æмбал нæ разындаид;
3) Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ.

Г. Бацамонут хъуыдыйад тыхджындæргæнæн хайыгимæ:
1) Цæй, æрбадар де уæнтæ;
2) Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ;
3) Гъæ уæ хуыздæр амæла, Нарт!

Гъ. Бацамонут хъуыдыйад разæнгардгæнæн хайыгимæ:
1) Бавдæл, æмæ мæ кæцæй æрхастай, уырдæм мæ 
фæстæмæ фæхæсс;
2) Бæргæ дын загътон, адæммæ мæ ма хæсс;
3) Хæмыц куыннæ рамæсты уыдаид?

Д. Бацамонут хъуыдыйад æппæрццæг хайыгимæ:
1) Кæсут-ма Хæмыцмæ;
2) Адæммæ мæ ма хæсс;
3) Фæсивæд дæр æй нæмын райдыдтой.

Дж. Бацамонут хъуыдыйад æнкъарæнтæ чи æвдисы, ахæм 
хайыгимæ:

1) Уæдæ ацу æмæ йæ Сатанайæн радзур;
2) Кæд æрхаста Быценоны йемæ разагъды Нарты 
стыр Ныхасмæ;
3) Сырдон Нартæн фыдбылыз кæм нæ уыди!

Дз. Бацамонут хъуыдыйад аразгæ хайыгимæ:
1) Фæсивæды йæхиуыл сардыдта, нæмут мæ, зæгъгæ;
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2) Уыцы уайдзæфы фæстæ мæнæн демæ цæрæн нал 
ис;
3) Бæргæ дын загътон.

Е. Бацамонут хъуыдыйад æнæаразгæ хайыгимæ:
1) Бон-иу хæфсы цъары бадти ус, æхсæв та-иу рахыз-
ти;
2) Æрмæст дзы иу сæххæст кæнын йеддæмæ мæ къу-
хы нæ бафтдзæн;
3) Сырдон Нартæн фыдбылыз кæм нæ уыди!

Ж. Цæй, æрбадар де уæнтæ. – Ацы хъуыдыйады бæрæггонд 
хайыг у:

1) хуымæтæг;
2) вазыгджын;
3) амад.

З. Мауал фæстиат кæн. – Ацы хъуыдыйады бæрæггонд ха-
йыг у:

1) хуымæтæг;
2) вазыгджын;
3) амад.

И. Ныр уал дын цы зæгъон, уымæ хъус. – Дзырд уал у:
1) хайыг; модалон хайыг; æвдисы дзурæджы фæндон,             
разæнгарддзинад;æнæаразгæ;
2) фæсæвæрд; æнæаразгæ; домы гуырынон хауæн; йæ 
разæй лæууæг дзырдимæ хъуыдыйады у бынаты фа-
дат;
3) фæрсдзырд; æвдисы архайды æууæл.

Й. Бацамонут раст вариант:
1) Кæдæм цыдаид, уырдæм иу æй йемæ хаста;
2) Кæдæм цыдаид, уырдæм-иу æй йемæ хаста;
3) Кæдæм цыдаид, уырдæмиу æй йемæ хаста.



180

К. Бацамонут раст вариант:
1) Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ;
2) Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ;
3) Нæй, нæ байхъуыста Хæмыц йæ усмæ.

61-æм урок

Æвастхъæр
Стыр Уæлахизы рухс

Скодтам мах кæрон æвирхъау хæстæн.
Ахуыссыд нæ хотыхтыл йæ арт.

Цæгæраты Гиго

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн æвастхъæрты нысаниуæг 
бацамонын; æнкъарæнтææвдисæг æвастхъæртæй пайда 
кæныныл сæ ахуыр кæнын; диалогон æмæ монологон ны-
хас сæм рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразы-
ныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгтæм 
Фыдыбæстæмæ, Райгуырæн зæхмæ уарзт рæзын кæнын; 
Стыр Уæлахизы бон æрæмысын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Æвастхъæртæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарын-
гæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: бындзæфхад, ком бахус ис, раси-
дын, цæджджинаг, сонты бонтæ, сидын, сомыты сæр, 
хæсты быдыр, ард хæрын, атигъ кæнын, фæхабар кæнын, 
æнæнымæц къахдзæфты амонд агур цæуын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ  арæзт беседæ; текст 
аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.
2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Рагацау бацæттæ 
кæнын таблицæтæ. Ахуыргæнæг хъуамæ бабæтта, 
раздæр кæй рацыдысты уыцы темæтæ ног темæимæ. 
Зæгъæм, афтæ: «Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут ныхасы 
хæйттæ. Радзурут, цавæр ныхасы хæйттæ сахуыр код-
там? Æрхæссут дæнцæгтæ. Адæймаг хатгай цин, маст, 
катай, фæсмон, уайдзæф, дис кæнæ æндæр æнкъарæнтæ 
æвдисгæйæ йæ ныхасы спайда кæны  цавæрдæр дзырдтæй. 
Уыдон сæрмагондæй ницы амонынц, æрмæстдæр æв-
дисынц дзурæджы æнкъарæнтæ. Зæгъæм, истæуыл куы 
бадис кæнут, уæд фæзæгъут æгъгъи, диссæгтæ, кæнæ 
искæмæн уайдзæфгæнгæйæ та – уæууа, ехх æ.а.д. Ахæм 
дзырдтæ æвзагзонынады хонынц æвастхъæртæ» æ.а.д. 
Ахуыргæнинæгтæ кæсынц раиртæст (1-аг фæлтæрæн), 
фыссынц сæ тетрæдтæм, раиртæсты дæнцæгтæн цы 
æвастхъæртæ лæвæрд ис, уыдон, сæ акомкоммæ сын, цы 
æнкъарæнтæ æвдисынц, уый амонгæйæ. Зæгъæм, уау-
уа – уайдзæф æ.а.д. Ног зонындзинæдтæй спайда кæнын, 
сæххæст кæнын 2-аг фæлтæрæн. 
Ахуыргæнинæгты æргом аздахын, æвастхъæртимæ цы æр-
хæцæн нысæнттæ æмбæлынц хъуыдыйады, уыдоны раст 
æвæрынадмæ. Сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн. 
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст «Æдзард хæстоны ныхас». Текст бакæсыны 
фæстæ йæ адих кæнын хъæуы мидисон хæйттыл, кæцытæн 
æрхъуыды кæнын хъæуы сæргæндтæ. Текст адих кæнæн ис 
6 хайыл:

Æдзард хæстоны ныхас
1) Хæсты быдыр.
2) Цæф хæстон.
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3) Ирыстон.
4) Цæф хæстоны ныхас Нанаимæ.
5) Хæстоны сидт зæрватыччытæм.
6) Хæстоны ныхас дымгæ æмæ хурзæринимæ.

Тексты фæстæ лæвæрд 1-аг хæсы фæрстытæн 
дзуаппытæ кæсæн ис текстæй. Бакæсын хъæудзæнис 2-аг 
хæсы лæвæрд нывы мидис æвдисæг бынæттæ дæр (4 аб-
зац).
Ног грамматикон темæ сфидар кæнын тексты фæстæ 
лæвæрд 3-аг хæсæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр кæнын æвастхъæримæ баст раиртæст, 
сæмæ æрхæцæн нысæнттæ æвæрыны æгъдæуттæ; сæххæст 
кæнын 5-æм фæлтæрæн.

62-æм урок

Æвастхъæр
Стыр Уæлахизы рухс

Згъоры цины уац нæ бæстыл,
Згъоры, Дуне дзы куы райы,
Згъоры хæхтыл æмæ фæзтыл,
Згъоры кæмтты, дæтты уайы…

Ардасенты Хадзыбатыр

Нысæнттæ: ахуыргæнинæгтæн, исты архайдмæ чи 
фæразæнгард кæны, ахæм æвастхъæртæ бацамонын, 
уыдонæй пайда кæныныл сæ ахуыр кæнын; диалогон 
æмæ монологон ныхас сæм рæзын кæнын; алыхуызон 
хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгтæм Фыдыбæстæмæ, Райгуырæн 
зæхмæ уарзт рæзын кæнын; Стыр Уæлахизы бон 
æрæмысын.
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Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
таблицæ «Æвастхъæртæ»; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг,  
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: уадиссагæй, ныррухс ис, удуæлдайæ 
архайын, дзот, чемы ’рцæуын, госпиталь, хорзау нал 
фæцис, мæ туджы мæцыдтæн, хи бацамонын, хæсты 
артæй рацæуын.
Методикон мадзæлттæ: теоретикон æрмæг монологон 
æмæ диалогон хуызы амонын; фæрстытæм гæсгæ арæзт 
беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Ног темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæрæг 
кæнын.

2. Ног грамматикон темæ бацамонын. Ног граммати-
кон темæ амонæн ис фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы. 

Зæгъæм:
Фарст: Зæгъут, дардмæ искæй куы ауынæм, уæд æм 

цавæр дзырдтæй фæхъæр кæнæм.
Дзуаппы хуызæг: Гъей.
Фарст: Зæгъæм, исчи уæ чиныджы куы кæса, уæд 

цæмæй æрлæууа, уый тыххæй йын цы зæгъæн уыдзæнис?
Дзуаппы хуызæг: Æггъæд.
Фарст: Ахæм æвастхъæртæ разæнгард кæнынц 

адæймаджы цавæрдæр архайдмæ. Зæгъут, гæдымæ куыд 
фæсидæм.

Дзуаппы хуызæг: Кыс-кыс.
Фарст: Цæмæй бæх размæ анкъуыса, уый тыххæй 

цавæр дзырдтæ сдзурæм?
Дзуаппы хуызæг: Но.
Фарст: Ахæм æвастхъæртæ та арæзт сты цæрæгойтæм, 
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уыдоны фæразæнгард кæнынц цавæрдæр архайдмæ.
Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ кæсынц чи-

ныджы лæвæрд раиртæст, æххæст кæнынц 1-аг æмæ 2-аг 
фæлтæрæнтæ.

Ахуыргæнингты æргом аздахын æвастхъæрты рав-
зæрдмæ. Уыдонæй иутæ сты аразгæ, иннæтæ та æнæ-
аразгæ.

Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ æвзарынц таб-
лицæ «Æвастхъæрты равзæрд».

1-аг таблицæ

Æвастхъæрты равзæрд
æнæаразгæ аразгæ

гъей, ау, гъæйтт, 
æйда

æндæр ныхасы 
хæйттæй:
æллæх, додой, фæдис

дзырдбæстытæй: 
мæ къонайыл, 
судзгæ бонтæ

Æвастхъæрты равзæрды тыххæй æрмæг куыд бамбæрстой, 
уы сбæрæг кæнæн ис 3-аг фæлтæрæнæй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (4-æм фæлтæрæн). Текст бакæсыны фæстæ 
йын æрхъуыды кæнын хъæуы сæргонд. Ис æрхъуыды 
кæнæн ахæм сæргæндтæ: «Хæстон фембæлдтытæ», «Хæс-
тоны мысинæгæтæ» æ.а.д.
Ахуыргæнинæгты ныхасыхъæд фæаивдæр æмæ хъæз-
дыгдæр кæнынæн æххуыс сты тексты фæстæ лæвæрд 
1-аг æмæ 2-аг хæстæ. Фæрстытæн дзуæппытæ кæсæн ис 
текстæй. Тексты мидис хуыздæр бамбарынæн æххуыс 
уыдзæнис 2-аг хæс, кæцымæ гæсгæ лæвæрд дзырдбæстытæ 
хъуамæ равæрой тексты логикон фæткмæ гæсгæ.
Ног торетикон æрмæг сфидар кæнын 3-аг хæсæй.

Ахуыргæнинæгты æргом аздахæн ис, ахуыргæндтæй 
бирæтæ сæрмагонд къорды мырфæзмæн дзырдтæ кæй 
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иу кæнынц, уымæ. Ныхас саразæн ис фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы:

Фарст: Равзарут-ма дзырд мырфæзмæн йæ арæзтмæ 
гæсгæ æмæ йын бафæлварут йæ нысаниуæг бамбарын 
кæнын.

Дзуаппы хуызæг: Дзырд мырфæзмæн у дыууæ бын-
дурæй арæзт вазыгджын дзырд: мыр + фæзмын, цавæрдæр 
мыртæ чи фæзмы, ахæм дзырдтæ.
Мырфæзмæн дзырдтæ сты æнæивгæ дзырдтæ, уыдон 
фæзмынц адæймаг, цæрæгойтæ кæнæ предметты мы-
рон архæйдтытæ. Мырфæзмæн дзырдтæ кæм ис, ахæм 
хъуыдыйæдтæ рафыссын хъæуы текстæй. (4-æм хæс)
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сахуыр  кæнын  æвастхъæримæ  баст  раиртæст,  
сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн. Тыхджындæр ахуыргæ-
нæинæгтæй искæмæн бахæс кæнын, цыбыр хъусинæгтæ 
артист Сланты Къоста æмæ нывгæнæг Абойты Зауырбе-
джы тыххæй бацæттæ кæнын.

5-æм фæлтæрæны хæсмæ гæсгæ ис æрхъуыды кæнæн ахæм 
хъуыдыйæдтæ:

Ехх, цæуылнæ бакастæн знон мæ урок, абон хорз 
бæрæггæнæн райстаин.

Уæуу! Мæ уд мæ къæхты бынæй куы атахтис.

63-аг урок

Мивдисæг фæлхат кæнын
Сæ курдиатæй Ирыстонæн скодтой кад. 

Адырхаты Светланæ

Ехх
тæригъæд, фæсмон  

фæндон, бæллиц 
Уæуу

 дис

тас, тарст, рис 
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Федзæм и дуне: дыууæйæ сты залы –
чызджы цур уадындз зæрин зæлтæ згъалы.

Хъодзаты Æхсар

Нысæнттæ: мивдисæг сфæлхат кæнын; ахуыргæнинæг-
тæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыху-
ызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгты, сæ курдиатæй Ирыстонæн кад 
чи скодта, ахæм адæмтимæ зонгæ кæнын: артист Слан-
ты Къоста, нывгæнæг Абойты Зауыр-Бег æмæ балеринæ 
Адырхаты Светланæимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
мивдисæгимæ баст алыхуызон таблицæтæ; цитатæтæ, 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæ-
нæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хореографион училище, æнувыдæй 
архайын, батман тандю, фондю, фæстейы аззайын, ба-
летон парти, декадæ, Большой театр, голливуд, фæахъаз 
уын, сабибонтæ, лирикæ, цæст æрæвæрын, зындгонд. 
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнты 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Урочы темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæ-
рæг кæнын.
2. Грамматикон темæ фæлхат кæнын. 1-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын кæнын мивдисæджы 
здæхæнтæ, афонтæ, цæсгæмттæ. Мивдисæджы тыххæй 
æрмæг фæрстытæ æмæ дзуæппыты хуызы сфæлхат 
кæнын, стæй сфæлхатгонд æрмæг сфидар кæнын 2-аг 
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фæлтæрæнæй. Ахуыргæнинæгтæй хæсгонд кæмæн уыдис, 
уыдон дзурынц хъусинæгтæ Сланты Къоста æмæ Абойты 
Зауырбеджы тыххæй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæниæгтæ 
кæсынц текст (4-æм фæлтæрæн) «Балеринæ Адырхаты 
Светланæ». Текст бакæсыны фæстæ йын æрхъуыды кæнын 
хъæуы сæргонд (сæргæндты хуызæгтæ: «Зындгонд ирон 
балеринæ», «Хуымæллæггаг чызджы сгуыхтдзинæдтæ» 
æ.а.д.).
Ахуыргæнинæгты ныхасыхъæд фæаивдæр æмæ хъæздыг-
дæр кæнынæн æххуыс сты тексты фæстæ лæвæрд хæстæ. 
Ахуырдзаутæ тексты мидис хуыздæр бамбардзысты, 
фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ (1-аг хæс). 2-аг хæсмæ гæсгæ 
та лæвæрд дзырдбæстытæ хъуамæ рафыссой тексты цауты 
цыдмæ гæсгæ.

Рагацау бацæттæ кæнæн ис Адырхаты Светланæйы 
тыххæй зындгонд уырыссаг балеринæ Галина Уланова, 
америкаг журналист А. Кисельгоф æмæ критик К. Барнс 
цы ныхæстæ загътой, уыдон (зæгъæм, къулыл цитатæты 
хуызы):

Ирон сылгоймаджы кафты фæзилæнты ис цавæрдæр 
хиуылхæцгæ аивдзинад, фидауц æмæ сæрыстырдзинад.

Галина Уланова

Мисс Адырхаева, ее угловатая красота отзывается в 
острых движениях царицы, исполненных в строгом стиле 
и технично.

А. Кисельгоф, «Нью-Йорк Таймс»

Светлана Адырхаева танцует с истинной стройно-
стью, гибкостью и силой.

К. Барнс

Сфæлхатгонд æрмæг сфидар кæнын 3-аг хæсæй.
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4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн. Сфæлхат кæнын 
миногми æмæ фæрссагми.

64-æм урок

Миногми æмæ фæрссагми фæлхат кæнын
Сæ курдиатæй Ирыстонæн скодтой кад. 

Таутиаты Солæман

Ирон литературæйы бындурæвæрæг – Къоста; 
ирон драматургийы бындурæвæрæг – Брытъиаты
Елбыздыхъо; классикон музыкæйы 
бындурæвæрджытæ – Кокойты æфсымæртæ
Тæтæрхъан æмæ Аслан; театралон
аивады бындурæвæрджытæ – 
Таутиаты Солæман æмæ Тæбæхсæуты Бало.

Саламты Къола

Нысæнттæ: миногми æмæ фæрссагми сфæлхат кæнын, 
ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæ-
зын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгты, сæ кур-
диатæй Ирыстонæн кад чи скодта, ахæм адæмтимæ зонгæ 
кæнын: артист Таутиаты Солæманимæ.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
миногми æмæ фæрссагмиимæ баст алыхуызон таблицæтæ; 
нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: разагъды, зæрдæтæ нынкъуысын 
кæнын, удуæлдай,  куыдфæндыйы цæстæй, театры рай-
гуырд, цæст æрæвæрын, богъ-богъ кæнын, зæрдылдаринаг 
уын, хиирхæфсæн бынат, хотых. 
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Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Урочы темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын.
2. Грамматикон темæ фæлхат кæнын. 1-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын кæнын миногми æмæ 
фæрссагмийы раиртæстытæ. Cфæлхатгонд æрмæг сфидар 
кæнын 2-аг фæлтæрæнæй.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæниæгтæ 
кæсынц текст (3-аг фæлтæрæн) «Цæхæрцæст Солæман». 
Текст бакæсыны фæстæ йын æрхъуыды кæнын хъæуы 
æндæр сæргонд (сæргæндты хуызæгтæ: «Зындгонд ирон 
артист», «Ирон театры фидауц», «Сценæйы стыр 
дæсны», «Намысджын актер», «Ирон сценæйы поэт» 
æ.а.д.).

Ахуыргæнинæгты сæхи хъуыдытæ дзурыныл аху-
ыр кæ-нынц тексты фæстæ лæвæрд хæстæ. 1-аг хæсы 
фæрстытæн дзуæппытæ кæсæн ис текстæй.

Сфæлхатгонд грамматикон æрмæг сфидар кæнын 
5-æм фæлтæрæнæй. Фæлтæрæны хæсмæ гæсгæ, ахуыргæни-
нæгтæ хъуамæ рафыссой хъуыдыйæдтæ тетрæдтæм, бахахх 
кæной миногмитæ æмæ фæрссагмиты бын. Скæнын сын 
фонетикон, дзырдарæзтон æмæ морфологион æвзæрстытæ. 
Æвзæрстытæ бахæс кæнæн ис рæнхъгай кæнæ дзырдты 
æрдæг раттын хæдзармæ хæсы хуызы. Дзуаппы хуызæг:

Юбилеймæ бæстæйы алы кæрæттæй æрцæуæг 
уазджытæ тынг бацин кодтой спектаклыл.

Æрцæуæг – æр - цæ - уæг, дзырды ис 3 уæнджы, цавд 
хауы дыккаг уæнгыл.

Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
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Р – [р], сонорон æмхъæлæсон.
Ц – [ц], æзылангон æмхъæлæсон.
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон, цавдон.
У – [у], сонорон æмхъæлæсон.
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
Г – [г], зылангон æмхъæлæсон.
Дзырды æдæппæтæй ис 7 дамгъæйы, 7 мыры.

Æрцæуæг – кæрон дзы нæй, æрцæуæг – бындур, -цæу- 
– уидаг, æр- – разæфтуан, -æг – фæсæфтуан.

Æрцæуæг – миногми, æрцæуын-æй, ивгъуыд афон, 
хъуыдыйады у бæрæггæнæн.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн. Сфæлхат кæнын 
фæрсдзырд.

65-æм урок

Фæрсдзырд фæлхат кæнын
Сæ курдиатæй Ирыстонæн скодтой кад. 

Едзиты Сослæнбег

Уый дурыл йе ’ндон сарт æруагъта,
Хъазуатæй къахта æмæ къахта.

Хъодзаты Æхсар

Нысæнттæ: фæрсдзырд сфæлхат кæнын; ахуыргæнинæг-
тæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын кæнын; алыху-
ызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æвзарыныл сæ ахуыр 
кæнын; ахуыргæнинæгты, сæ курдиатæй Ирыстонæн кад 
чи скодта, ахæм адæмтимæ зонгæ  кæнын (фыццаг ирон 
скульптор Едзиты Сослæнбег).
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
фæрсдзырдимæ баст алыхуызон таблицæтæ; нывтæ, хуыз-
истытæ, чингуытæ.
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Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарынгæнæн 
дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: хъæды дæсны, Садон, къулсæрдæг, 
Калак, галифе, Едзиты Сослæнбег, алæмæты сфæлдыст, 
цырын кæнын, уæгъд рæстæг, иузæрдион уæвын, ныв-
æфтыд, уæлæмхæст. 
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Урочы темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын.
2. Грамматикон темæ фæлхат кæнын. 1-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын кæнын фæрсдзырты 
нысаниуджытæ, бæрцбарæнтæ, фæрсдзырды дзырдарæзт.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæниæгтæ 
кæсынц текст (3-аг фæлтæрæн) «Ирон фыссынады 
райрæзт». Текст бакæсыны фæстæ бамбарын кæнын 
хъæуы ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ.

Ахуыргæнинæгты ныхасы хъæд аивдæр, 
Сфæлхатгонд грамматикон æрмæг сфидар кæнын 

тексты фæстæ лæвæрд 3-аг хæсæй.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Сæххæст кæнын 3-аг фæлтæрæн. Сфæлхат кæнын 
æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.

66-æм урок

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ фæлхат кæнын
Ирон фыссынады истори 
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Цы удвидар басгуыхт нæ дзырды фарн, уастæн! –
Мæ уарзт мын, мæ маст мын æнусты фæхаста.
Фыстой йæ сæрмæттæ, уæд скифтæ сæ фæттæй,
Сæ бæхты цæфхæдтæн сæ цъæхснаг цæхæртæй.

Хъодзаты Æхсар

Нысæнттæ: æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ сфæлхат кæ-
нын; ахуыргæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас 
рæзын кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст 
æвзарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуырдзауты ирон фыссына-
ды историимæ базонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
æххуысгæнæг ныхасы хæйттимæ баст алыхуызон таб-
лицæтæ; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чиныг, 
фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмбарын-
гæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: æгæндæг, цыртдзæвæн, Зеленчук, си-
нод, катехизис, æнаипп, дин парахатгæнджытæ, дæргъ-
вæтин рæстæг, рухс фенын, къæпхæн.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; текст аивæй кæсын; фæлтæрæнтæ 
æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Урочы темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст сбæ-
рæг кæнын.
2. Грамматикон темæ фæлхат кæнын. 1-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын кæнын ныхасы хæйтты 
тыххæй цы æрмæг сахуыр кодтой, уый. Ахуыргæнинæгты 
æргом аздахын æххуысгæнæг ныхасы хæйттæм. Граммати-
кон æрмæг æххуысгæнæг ныхасы хæйттæй фæрстытæ æмæ 
дзуæппыты хуызы сфæлхат кæнын. Спайда кæнын рагацау 
бацæттæгонд таблицæтæй.
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3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (2-аг фæлтæрæн) «Ирон фыссынады 
райрæзт». 1-аг хæслæвæрды æххæст кæнын æххуыс 
у ахуыргæнинæгты ныхас аивдæр æмæ хъæздыгдæр 
кæнынæн. Ахуыргæнинæгтæ дзуапп дæттынц фæрстытæн. 
«-аг хæслæвæрд баст, цы грамматикон æрмæг сфæлхат код-
той, уыимæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ 
раттын. Сæххæст кæнын 3-аг æмæ 4-æм фæлтæрæнтæ. 
Сфæлхат кæнын ныхасы хæйтты растфыссынадимæ баст 
раиртæстытæ.

67-æм урок

Ныхасы хæйтты растфыссынад фæлхат кæнын
Ирон æвзагзонынады дæсны

Æвзаг – адæмы фидæн.
Æмбисонд

Нысæнттæ: дзырдты растфыссынад æмæ æрхæцæн ны-
сæнттæ æвæрыны æгъдæуттæ сфæлхат кæнын; ахуыр-
гæнинæгтæм диалогон æмæ монологон ныхас рæзын 
кæнын; алыхуызон хъуыдыйæдтæ аразыныл, текст æв-
зарыныл сæ ахуыр кæнын; ахуыргæнинæгты ирон фыссы-
нады историимæ зонгæ кæнын.
Цæстуынгæ æрмæг: урочы эпиграф фæйнæгыл фыстæй; 
орфографи æмæ пунктуациимæ баст алыхуызон табли-
цæтæ; нывтæ, хуызистытæ, чингуытæ.
Урокмæ æмхасæнтæ: ирон æвзаджы ахуыргæнæн чи-
ныг, фæсарæйнаг дзырдты, терминологион æмæ æмба-
рынгæнæн дзырдуæттæ, техникон фæрæзтæ.
Дзырдуатон æрмæг: этнограф, зæрдæргъæвд уæвын, ир-
тасын, хроникæ, антикон, иртасын, æрцæуын, балымæн 
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уæвын, æнтыстджынæй каст фæуын, фольклор, фæ-
донтæ, кæронмæ ахæццæ кæнын.
Методикон мадзæлттæ: фæлхат кæнын; фæрстытæм 
гæсгæ арæзт беседæ; дзырдуæттимæ куыст; текст аивæй 
кæсын; фæлтæрæнтæ æххæст кæнын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1. Урочы темæмæ рахизыны размæ хæдзармæ куыст 
сбæрæг кæнын.
2. Грамматикон темæ фæлхат кæнын. 1-аг фæлтæрæн 
æххæстгæнгæйæ зæрдыл æрлæууын орфографи æмæ пунк-
туацийы раиртæстытæ. Орфографи æмæ пунктуацийы 
æгъдæуттæ сфæлхат кæнын. Ныффыссæн ис ахæм дзыр-
дуатон диктант: цыдтæн, нымадтаин, сыгътон, ивтаин, 
фыстон, марзтаин, зыдтон,  урæдтон,  ныххауын, ныдздзу-
рын, ацаразын, байамонын, февналын, фесафын, фезгъо-
рын. Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ бамбарын кæной дзырд-
ты растфыссынад. Зæгъæм: «Фæсæфтуан -д-йы руаджы 
арæзт мивдисджыты ивгъуыд афоны бындуртæм æргомон 
здæхæны æмæ бæллиццаг здæхæны (æрмæст цæугæ мив-
дисджыты) ивгъуыд афонты цæсгомон кæрæттæ æфтыд 
куы ’рцæуынц, уæд нæм  ныхасы фæхъуысы дæргъвæтин д 
(кæнæ т), фæлæ дзы фыссын хъæуы -дт: цыдтæн, нымад-
таин, урæдтон. Фæлæ: цыдаин, зарыдаин». Сфæлхатгонд 
зонындзинæдтæй спайда кæнын: сæххæст кæнын 2-аг 
фæлтæрæн.

Ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы, æрмæст 
дзырдты растфыссынадмæ нæ, фæлæ, хъуыдыйæдты мидæг 
æмæ сæ кæрон цы æрхæцæн нысæнттæ æвæрæм, уыдонмæ 
дæр хъус дарын кæй хъæуы, уымæ. Сæххæст кæнын 3-аг 
фæлтæрæн.
3. Текстимæ куыст. Ахуыргæнæг æмæ ахуыргæнинæгтæ 
кæсынц текст (4-æм фæлтæрæн) «Иры хæрзгæнæг». Тек-
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сты ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хъæуы 
баивын сæ синонимтæй.

Ставддæрæй фыст дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты си-
нонимтæ:

Фæнывылдæр кæнынæн йæхи чи снывонд кæны – 
фæхуыздæр кæнынæн йæ цард чи ратты.

Æнтыстджынæй – хорз бæрæггæнæнтимæ.
Дзæвгар – бирæ.
Ахсджиаг – вазыгджын.

Тексты фæстæ лæвæрд 1-аг хæс баст у, урочы цы граммати-
кон темæ сфæлхат кодтой, уыимæ.
4. Ахуырæн хатдзæгтæ скæнын æмæ хæдзармæ хæстæ рат-
тын. Иу хатт-ма бакæсын 4-æм фæлтæрæны текст æмæ 
сæххæст кæнын 5-æм фæлтæрæн. Бацæттæ кæнын, 7 къла-
сы цы æрмæг сахуыр кодтой, уымæй зонындзинæдтæ те-
сты хуызы сбæрæг кæнынмæ.
5-æм фæлтæрæны дзырдбыды дзуæппытæ.

68-æм урок

7 къласы рацыд æрмæг ныффидар кæнын. Тест
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Дадайы ахуыртæ

Дадаты хæдзары фæскъулмæ сæууон хуры тынтæ 
се ’ргом куы æрбаздахынц (мивдисæг), уæд та сыхы 
сывæллæ… (дт, тт) æ æрæмбырд вæййынц сæ хæлар, 
зæронд цуаноны алыварс.

– Иууылдæр æрæмбырд сты, æви (бæттæг) ма 
искæмæ æнхъæлмæ кæсæм? – йæ хæлар цæстæнгас ахаста 
цымыдисхуызæй кæсæг (миногми) сабитыл, афтæмæй ба-
фарста Дада.

– Иууылдæр, – æмхъæлæсæй сдзырдтой (мивдисæг) 
лæппутæ.

–  Уæдæ хорз, уæ рынтæ ахæрон. Знон  (фæрсдзырд) 
ныхас ко…(дт, тт, дд) ам, алы сырдæн дæр æнæ  
(разæвæрд) хуры тынтæй цæрæн кæй нæй, уый фæдыл. 
Абон та уын радзурдзынæн (мивдисæг) зыгъарæджы 
тыххæй. Зыгъарæг тынг (фæрсдзырд) диссаджы сырды мы 
(гг, кк, гк) аг у. Куы йæм бакæсай, уæд – куыдзы хуызæн 
(фæсæвæрд), æрмæст къаддæр. Къах – цыбыр, сæр – нарæг 
æмæ (бæттæг) даргъ, йæ дзæмбытæ та арсы дзæмбытæй 
уæлдай не сты. Уыдоны руаджы (фæсæвæрд) зæхх дыууæ 
метры бæрц бынмæ (фæрсдзырд) ны… (къкъ, къ) ахы, 
иуварсырдæм æй аст метры айгæрдгæйæ (фæрссагми), 
æмæ уым саразы (мивдисæг) цæрæн хæдзар. Йæ ных у 
зыгъар æмæ йæ зыгъарæг дæр уымæн хонынц.

Æнæ хурæй сыр... (тт, дд, дт) æй иуæн дæр цæрæн 
нæй, уæлдайдæр та зыгъарæджы лæппынтæн. Уыдонмæ 
хуры тынтæ куы нæ хæццæ кæной (мивдисæг), уæд 
æвзæр хъомыл кæндзысты, лæмæгъ уыдзысты. Сæ бы-
нат зæххы бын (фæсæвæрд) арф ис æмæ сын уырдæм 
рудзынг арæ… (с, з) т нæй. Хур сæм нæ (хайыг) кæсы. 
Зыгъарæджы куырмæй гуырд (миногми) лæппынтыл иу 
мæй куы рацæуы, æрмæстдæр уæд (фæрсдзырд) ракæсынц 
сæ цæстытæй. Уæдмæ сæ сæ мад алы бон дæр æ… (дт, 
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тт, дд) æмæ рахæссы æмæ сæм хуры тынтæ комкоммæ 
(фæрсдзырд) кæм нæ хауой, ахæм ран, бæласы сыфтæрты 
аууæтты, сæвæры. Хуры тынтæ сæм комкоммæ куы хауой, 
уæд хурдзæф фæуыдзысты æмæ амæлдзысты.

– Æмæ йын къухтæ куынæ ис, уæд сæ куыд рахæссы? 
– афарста Алан зæронд цуаноны.

– Куыд куы зæгъай, уæд мæнæ (хайыг) гæды кæнæ 
куыдз куыд рахæссы, афтæ: йæ бæрзæйыл ын дæндæгтæй 
лæмæгъ хæст ныккæнгæйæ (фæрссагми).

– Дада, æмæ зыгъарæг хæргæ та цы кæны?
– Хæргæ алцыдæр кæны. Халсартæ, хъæ… (дт, тт, 

дд) аг дыр… (х, гъ) тæ, хæфсытæ, мыстытæ, сæтæлджытæ, 
харбызтæ, суанг (хайыг) сæнæфсир дæр. Ирыстоны алы 
ран дæр (хайыг) ис зыгъарджытæ, фæлæ (бæттæг) 
æппæтæй арæхдæр сты Дæргъæвсгомы. Искæй ма истæмæй 
бафæрсын фæнды?

– Бузныг (хайыг), дада, бамбæрстам æй, – схор-хор 
кодтой сывæллæттæ.

–  Уæдæ (хайыг) та-иу райсом рацæут (мивдисæг) 
æмæ ног хабæрттæм байхъусдзыстут.

Хъуппеты Мысост

1. Текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.
2. Бавæрут хъæугæ дамгъæтæ. (Ам ставддæрæй фыст 
сты, тест дæтгæйæ сæ хъæуы иухызон фыссын).
3. Бавæрут хъæугæ ныхасы хæйттæ. (Ам сæ алкæцы дæр ис 
йæ бынаты, тест дæтгæйæ сæ фыссын нæ хъæуы). 

Мивдисджытæ: æрбаздахын, æрæмбырд уæвын, 
сдзурын – æргомон здæхæны ивгъуыд афоны бирæон 
нымæцы 3 цæсгомы; радзурын – æргомон здæхæны су-
инаг афоны иууон нымæцы 1 цæсгомы; хъомыл кæнын 
– æргомон здæхæны суинаг афоны бирæон нымæцы 3 
цæсгомы; саразын – æргомон здæхæны нырыккон афоны 
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иууон нымæцы 3 цæсгомы; (нæ) хæццæ кæнын – бадзыр-
дон здæхæны бирæон нымæцы 3 цæсгомы; рацæуын – 
фæдзæхстон здæхæны бирæон нымæцы 2 цæсгомы.

Миногмитæ. Саразут сæ мивдисджытæй, афтæмæй: 
кæсын – нырыккон афоны; гуырын – ивгъуыд афоны.

Фæрссагмитæ. Саразут сæ мивдисджытæй, афтæ-
мæй: айгæрдын, ныккæнын.

Фæрсдзырдтæ: тынг, уæд, комкоммæ, знон, бынмæ.
Фæсæвæрдтæ: руаджы, бын, æхсæн, хуызæн.
Разæвæрдтæ: æнæ.
Бæттæгтæ: æмæ, та, фæлæ, æви.
Хайыгтæ: суанг, дæр, гъе, уæдæ, мæнæ, нæ.
Æвастхъæртæ: бузныг.

4. Скæнут фонетикон æвзæрст.
Хабæрттæ _________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Хабæрттæ –  ха - бæрт - тæ, дзырды ис 3 уæнджы, 
цавд хауы фыццаг уæнгыл.

Х – [х], æзылангон æмхъæлæсон.
А – [а], тыхджын хъæлæсон, цавдон.
Б – [б], зылангон æмхъæлæсон.
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
Р – [р], сонорон æмхъæлæсон.
Тт – [т], æзылангон дæргъвæтин æмхъæлæсон. 
Æ – [æ], лæмæгъ хъæлæсон.
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Дзырды æдæппæтæй ис 8 дамгъæйы, 7 мыры.

5. Равзарут дзырдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.
Цымыдисхуызæй – дыууæ бындуры кæрæдзимæ æф-

тауыны руаджы арæзт вазыгджын дзырд, -æй – кæрон, 
цымыдис- – бындур, цымыдис- – уидаг, -хуыз- – бындур, 
-хуыз- – уидаг.

Ракæсынц – -ынц – кæрон, ракæс- – бындур, -кæс- – 
уидаг, ра- – разæфтуан.

Æмхъæлæсæй – -æй – кæрон, æмхъæлæс- – бындур, 
-хъæлæс- – уидаг, æм- – разæфтуан.

6. Сбæрæг кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты ныса-
ниуджытæ. Спайда кæнут дзырдуæттæй.

(Хæдзары) фæскъулмæ – хæдзары чъылдыммæ, хæ-
дзарæн йæ фæстæ;

Æмхъæлæсæй (сдзурын) – иууылдæр иумæ, иу рæс-
тæджы, æмдзыхæй; æмхуызон разыйæ, æмвæндæй.

7. Ссарут ставддæрæй фыст дзырдтæм синонимтæ.
Лæмæгъ уыдзысты – æдых уыдзысты;
Зыгъарæджы дзидза – зыгъарæджы фыд;
Хъызт зымæг – уазал зымæг.

8. Сбæрæг  кæнут, цавæр ныхасы хæйттæ сты ставддæрæй 
фыст дзырдтæ.

Зæронд цуаноны алыварс – фæсæвæрд;
Æнæ хурæй – разæвæрд;
Ракæсынц сæ цæстытæй – мивдисæг;
Зыгъарæг дæр фынæй кæны – хайыг;
Иу мæй – нымæцон;
Æрбацæут та-иу – хайыг.

9. Равзарут раст дзуапп.
А. Кæцы дзырды у дамгъæты бæрц мырты бæрцæй 
фылдæр?
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+ лæппынтæ
тынтæ
уазал

Æ. Хуры тынтæ сæм комкоммæ хауынц. – Ставддæрæй 
фыст дзырд хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ у

фæсæвæрд
+ фæрсдзырд
хайыг

Б. Хуры тынтæ сæм комкоммæ хауынц. – Ставддæрæй 
фыст дзырд хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ у

æххæстгæнæн
+ бæрæггæнæн
фадатон дзырд

В. Хорз бонмæ æнхъæлмæ кæсынц. – Ставддæрæй фыст 
дзырд у

+ миниуæгæвдисæг миногон
ахастæвдисæг миногон
фæрсдзырд

Г. Бацамонут дзырды раст æвзæрст.
+ Бакæсай – -ай – кæрон, бакæс- – бындур, -кæс- – 

уидаг, ба- – разæфтуан.
Бакæсай – кæрон дзы нæй, бакæсай – бындур, -кæсай 

– уидаг, ба- – разæфтуан.
Бакæсай – -ай – кæрон, бакæс- – бындур, бакæс- – уи-

даг, разæфтуан дзы нæй.

Д. Рæдыд кæцы дзырды ис?
къаддæр
+ уæдтæр
цырддæр

Дж. Æвастхъæртæ сты
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æнæивгæ дзырдтæ, хауынц сæрмагонд ныхасы хæйт-
тæм

+ æнæивгæ дзырдтæ, нæдæр сæрмагонд ныхасы 
хæйттæм хауынц, нæдæр – æххуысгæнæг ныхасы хæйттæм

æнæивгæ дзырдтæ, хауынц æххуысгæнæг ныхасы 
хæйттæм

Дз. Предметы æууæл æвдисы
мивдисæг
+ миногон
фæрсдзырд

Е. Архайды æууæл æвдисы
миногон
номивæг
+ фæрсдзырд

Æ. Бацамонут бæрæггонд дзырды раст фыст.
+ Схор-хор кодтой сывæллæттæ.
Схорхор кодтой сывæллæттæ.
Схор хор кодтой сывæллæттæ.

Ж. Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæнæ вазыгджын 
хъуыдыйады хæйттæ чи бæтты, ахæм æххуысгæнæг ныха-
сы хай у

хайыг
+ бæттæг
фæсæвæрд

З. Бацамонут хъуыдыйады раст æвзæрст.
+ Зымæджы уазал бæстæты зыгъарæг дæр фынæй 
фæкæны.
Зымæджы уазал бæстæты зыгъарæг дæр фынæй 
фæкæны.
Зымæджы уазал бæстæты зыгъарæг дæр фынæй 
фæкæны.
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