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Историйы сыфтæ фæлдахгæйæ

1-аг ахуыр

Ивгъуыд заман у фидæнмæ дæгъæл.
      Клод Гельвеций

Урочы нысантæ: 
1) ахуырдзауты ног лексикæимæ базонгæ кæнын; 
зонгæ лексикæйæ активонæй спайда кæнын ныхасы 
мидæг; 
2) кæсыны техникæйыл бакусын;                                                           
3) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын; 
4) синтаксисы æрмæг сфæлхат кæнын: фарстон хъуы-
дыйæдтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзаутæм Райгуырæн бæстæйы историмæ 
цымыдисдзинад гуырын кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæйыл.
Бакæсын разныхас урокмæ, йæ хъуыды йын бамбарын 
кæнын.
III. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бабæттын эпигра-
фы хъуыды разныхасимæ, хи хъуыдытæ зæгъын, лæвæрд 
фразæтæй пайдагæнгæйæ.
2-аг фæлтæрæн. Раст дзуапп ссарын:

• Дедяков
• Китай
• Аресимæ
• Аг
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IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Зæгъын хи 
хъуыдытæ: 

Зæгъæм: Ирыстоны историйы мæм æппæты цымы-
дисдæр кæсы тæтæр-монголтимæ хæст…

Нæ адæмы историйы, мæнмæ гæсгæ, æппæтæй стыр-
дæр фæд ныууагъта Сослан-Цæразон…
V. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ: «Куыд зонæм нæ 
фыдæлты истори?»
VI. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сбæрæг сын 
кæнын сæ нысаниуæг. Фæбæрæг кæнын лæвæрд лексикæйы 
’хсæн зонгæ æмæ æнæзонгæ дзырдтæ. Æнæзонгæ 
дзырдтимæ саразын дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ.
4-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдты къордтæй равза-
рын, лексикон æмæ грамматикон æгъдауæй  бæрæггонд 
дзырдтимæ бабæттæн кæмæн ис, æрмæст уыдон.
Уæлдай дзырдтæ:

хæцын (ныхас кæнын, хъæбатыр, сыхаджы)
карз (цæрæгой)
фат (фарсмæ, æфсæйнагау, бæласимæ)
аххос (мæнимæ, адæмау, бонтæн)

5-æм фæлтæрæн: абарын дзырдтæ «зондджын» æмæ «зо-
нынджын»:

• «бирæ зонд кæмæ ис»
• «бирæ чи федта царды, фæлтæрддзинад кæмæ ис»
• Нæ сыхаг зондджын лæппуйыл нымад у, уымæн 
æмæ бирæ чингуытæ бакасти.
• Зонынджын лæджы ныхасмæ хъусын хъæуы.

VII. Кæсыны техникæйыл куыст. Тексты сæргондмæ 
гæсгæ базонын, цавæр лæвæртты тыххæй цæудзæнис ны-
хас, уый. 
Бакæсын текст æмæ зæгъын, нæ фыдæлты хъæбатыр адæм 
цæмæн хуыдтой, уый:
«Уымæн æмæ карз хæсты размæ скифæгты хæстонтæ 
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мæлæтыл нæ хъуыды кодтой…».
VIII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. 7-æм фæлтæрæн. 
Фæрстытæн цыбыр дзуаппытæ раттын (къæйттæй куыст: 
иу фæрсы, иннæ дзуапп дæтты):

• Хъаруджын хæстонтæ
• Персайнæгтимæ
• Цъиу, мыст, хæфс æмæ фондз фаты
• Сты мæлæты нысантæ
• Скифæгты хæстонтæ тæрхъусы асырдтой
• Скифæгтæ мæлæт ницæмæ дарынц, уый

Х/куыст раттыны размæ сфæлхат кæнын фарстон хъуы-
дыйæдтæ (дзырдты растæвæрд: фарстон дзырд, зæгъинаг 
æмæ а.д.)
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ скæнын.
Х∕к сбæрæг кæнын.

2-аг ахуыр
Бæлас йæ уидæгтæй фидар у, 

адæймаг та – йæ фыдæлты кадæй
          Ирон æмбисонд

Урочы нысантæ:
1) ног лексикæйæ активонæй спайда  кæнын ныхасы 
мидæг;                                       
2) синтаксисы æрмæгыл бакусын: цитатæйы    хуыз-
тимæ базонгæ кæнын; сфæлхат кæнын номдарты та-
сындзæг æмæ амад нымæцонтæ;                                        
3) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) скъоладзаутæм Райгуырæн бæстæйы историмæ 
цымыдисдзинад гуырын кæнын; ахуыр сæ кæнын сæ 
фыдæлтæн кад кæнын.      
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Фонетикон куыст.
III. Монологон ныхасы рæзтыл куыст.              

• Бакæсын æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.
• Бамбарын кæнын æнæзонгæ дзырдтæ.
• Цыбырæй зæгъын, цæй тыххæй у ацы æмдзæвгæ. 
(Нæ рагфыдæлты  рагон æгъдауыл). 
• Æрдзурын ацы æгъдауыл.

IV. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. Рæдыдтытыл ба-
кусын.
V. Лексикон æмæ грамматикон фæлтæрæнтæ.
2-æм фæлтæрæн баххæст кæнын:

1 – 3; 2 – 5; 3 – 1; 4 – 7; 5 – 2; 6 – 4; 7 – 6.
Логикон рæхыстæ ныффыссын:

• Фат – рагон фат – Музейы æз федтон рагон фат – 
Уый конд уыдис хъæдæй, уымæн æмæ уыцы заман 
згъæр хæцæнгарз нæма уыд.
• Карз – карз хæст – Елхотмæ хæстæг цыдис карз 
хæст – 

Ацы ран сæвæрдтой  стыр цыртдзæвæн хæсты хъайтартæн, 
фæлæ йæ, хъыгагæн, мах нæма федтам.
 4-æм фæлтæрæн:

* уыдысты
* тыхджындæрыл
* карз
* паддзах
* æппæтæй
* нысаниуæг

5-æм фæлтæрæн баххæст кæныны размæ сфæлхатын амад 
нымæцонтæ.
VI. Грамматикон æрмæгыл куыст.
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Базонгæ кæнын цитатæйы хуызтимæ æмæ æрхæцæн 
нысæнтты раст   æвæрдимæ.
5. 6-æм фæлтæрæны бамбарын кæнын æрхæцæн нысæнтты 
раст æвæрд.
6. Байхъусын диалогмæ, бакæсын æй раст интонацитимæ. 
Диалоджы бындурыл саразын монологон ныхас: 

Зауыр Дыгурон театры знон федта спектакль «Алан-
ты Нана». Хъазыбег та ацæудзæнис театрмæ 17 ноябры, 
спектакль «Цы зæгъдзысты адæм?»-мæ. Ацы драмæ ныф-
фыста Сергейы ахуыргæнæг, курдиатджын сылгоймаг, Ла-
зарты Сильвæ.
7. Саразын скъоладзаутимæ беседæ театры тыххæй, цавæр 
спектакльтæ федтой историон темæтыл, цавæр цаутæ дзы 
æвдыст цыдысты, уый тыххæй.
8. Бакæсын текст æмæ хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын 
хъæугæ дзырдтæй:

* сæрмæттæгты
* хæцæнгарзимæ
* сыхаг 
* æлхæдтой
* арвыста 
* æхсарджын
* бæхы
* ивтой
* балæбурдтой
* ныццагътой
* паддзах

VII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ скæнын.
Х/куыст бамбарын кæнын, сфæлхатын номдарты тасын-
дзæг.
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3-аг ахуыр

«Истори нæ ахуыр кæны, цавæр рæдыдтытæ ма 
скæндзыстæм фидæны, ууыл».

                                                                  Лоуренс Питер

Урочы нысантæ: 
1) ног лексикæимæ базонгæ кæнын скъоладзауты, 
ныффидар æй кæнын ныхасы мидæг;
2) синтаксисы æрмæгыл бакусын: комкоммæ ныхас 
æмæ фæрссаг ныхас; лексикологи: антонимтæ;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) фæсивæдмæ Райгуырæн бæстæйы историмæ цы-
мыдисдзинад гуырын кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæйыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. Рæдыдтытыл ба-
кусын. 
IV. Фонетикон куыст.
1-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст дзурын.
V. Дзырдуатон куыст: бакæсын ног дзырдтæ, сбæрæг сын 
кæнын сæ нысаниуæг.
VI. Лексикологийы æрмæгыл куыст. 2-аг  фæлтæрæн. 
Бæрæггонд дзырдтæн ссарын антонимтæ.

• Уæззау
• Фыдынд
• Мæгуыр
• Чысыл
• Дард
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• Æнарæхст
• Æрыгон
• Изæрæй
• Æвзæр
• Ирд

3-аг фæлтæрæн. Дырдбæстытимæ бæттæг та -йы  руа-
джы саразын хъуыдыйæдтæ.
VII. Грамматикон æрмæгыл куыст: бамбарын кæнын 
комкоммæ ныхас æмæ фæрссаг ныхасы хицæндзинад.
4-æм фæлтæрæн. Комкоммæ ныхас баивын фæрссаг 
ныхасæй. 

Зæгъæм: Анахарсис дзырдта, зæгъгæ, дæ къонайæн 
кад кæн. Анахарсис дзырдта, хи къонайæн кад кæнын кæй 
хъæуы, уый тыххæй. Анахарсис дзырдта, дæ къонайæн, 
дам, кад кæн.
VIII. Кæсыны техникæйыл куыст. 5-æм фæлтæрæн. Ба-
кæсын текст æмæ бабæттын ныв тексты хаимæ. (3-аг хай)
Бæрæггонд дзырдты нысаниуæг контекстмæ гæсгæ бамба-
рын кæнын.

• Попадали
• Удивлялись
• Мастера
• Ткали 
• Связи
• Значение
• Шæлковый
• Украшения
• Шкуры
• Развивались

IХ. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæн цыбыр 
дзуаппытæ раттын (къæйттæй куыст).

• Тыхджын æмæ хъæздыг
• Хорджын быдыртæй, фосы дзугтæй
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• VI æнусы
• Базаргæнджытæ фыстой æхца

6-æм фæлтæрæн. Тексты бындурыл баххæст кæнын 
таблицæ.

Х. Хъомыладон куыст. Ахуырдзаутимæ æрдзурын, цы ма 
зонынц Аланийы паддзахад æмæ Стыр зæлдаг фæндаджы 
тыххæй, ууыл.
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ скæнын.
Х/куыст бамбарын кæнын.

4-æм ахуыр

Истори кæнынц адæм

Урочы нысантæ:
1) ног лексикæйæ спайда кæнын ныхасы мидæг;
2) грамматикон æрмæгыл бакусын: фæсæвæрдтæ 
(тыххæй, фæрцы, руаджы);
3) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
4) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
4) фæсивæды ахуыр кæнын Райгуырæн зæххы ном-
дзыд лæгтæн кад кæнын.

Византийæ æвзист мигæнæнтæ
Иранæй гауызтæ
Хазарийæ фæлындæнтæ
Цæгатаг бæстæтæй мыд, сæрак
Скæсæйнаг бæстæтæй зæлдаг хъуымæцтæ
Фæскавказæй сæнтæ
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæйыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. Рæдыдтытыл ба-
кусын. 
IV. Кæсыны техникæйыл куыст.
1-аг фæлтæрæн. Бакæсын Ходы Камалы æмдзæвгæйæ 
скъуыддзаг æмæ йын йæ сæйраг хъуыды бамбарын кæнын. 
(Скифты кадджын номы тыххæй, сæ байзæддæгтæн 
æхсар кæй ныууагътой, уый тыххæй).
V. Практикон хай. 
2-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ сæвæрын раст грамматикон 
формæты:

• Дæсны
• Æфцæджы
• Æрбафтыдис
• Хъуымацæй
• Ахадындзинад
• Цармæй
• Уафы

3-аг фæлтæрæн. Дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ:
2-4-3-6-8-7-1-5;
7-9-4-6-5-8-2-1-3;
6-2-1-3-5-4-9-8-7;
4-3-5-2-7-6-9-8-1.

4-æм фæлтæрæн. Фæбæрæг кæнын, хъуыдыйæдтæ раст 
сты æви нæ:

1) –;  2)+;  3) –;  4) –;  5) –;  6)+;  7) –;  8) +;  9) – .
VI. Грамматикон æрмæгыл куыст: бамбарын кæнын 
фæсæвæрдтæ тыххæй, фæрцы, руаджы-йы нысаниуæг, сæ 
грамматикон æууæлтæ. Саразын дæнцæгтæ.
VII. Аудировани. Байхъусын тексттæм æмæ зæгъын (ныв-
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тыл æнцойгæнгæйæ), цавæр зындгонд адæймæгтыл цæуы 
ныхас. Пайда кæнын фæсæвæрд тыххæй-йæ.
• Аланты паддзах Дургуыры (Дургулейы) тыххæй 
• Гуырдзыйы паддзах Тамары тыххæй
• Темур-Алсахъы (Тимуры) тыххæй
VIII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Саразын цыбыр 
баст тексттæ ацы адæймæгты тыххæй (6-æм фæлтæрæны 
æрмæгæй пайдагæнгæйæ).
IХ. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Диалог баххæст 
кæнын репликæтæй:

-Æз дæр хъуамæ уыцы музеймæ ацæуон.
-Æнæмæнгæй.
-Равдыст кæдмæ уыдзæнис?
-Ацы къуырийы кæронмæ.

Х. Кæсыны техникæйыл куыст. 
7-æм фæлтæрæн. Бакæсын текст æмæ йæ бындурыл сара-
зын хъуыдыйæдтæ фæсæвæрдтимæ:

• Хъуысаты Инал йæ лæгдзинады фæрцы ссис Геор-
гийы дзуары кавалер.
• Йæ хъæбатырдзинады тыххæй йын балæвар кодтой 
сыгъзæрин хæцæнгарз.
• Инал йæ æнæхиндзинады руаджы ссис полчъы 
тæрхондоны сæрдар.

ХI. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ Ирыстоны 
хъуыстгонд хæстонты тыххæй. Спайда кæнын Дзагуырты 
Гæлинæйы чиныгæй ист æрмæгæй.
ХII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ скæнын.
Х/куыст бамбарын кæнын.
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5-æм ахуыр

Практикон фæлтæрæнтæ

Урочы нысантæ:
1) рацыд лексикон æмæ грамматикон æрмæгæй ныха-
сы мидæг спайда кæнын;
2) нывмæ гæсгæ баст текст саразын;
3) æххæст æмæ цыбыр хъуыдытæ дзурын;
4) историон хабæрттæм цымыдисдзинад гуырын 
кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Ныхасы рæзтыл куыст. Гасынты Жоржы ныв «Алантæ 
стæры» (Ацы ныв ма хонынц «Аланты паддзах Дургуыр»).

Лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ, саразын баст 
текст:

Ныв «Алантæ стæры» ныффыста зындгонд ирон 
нывгæнæг Гасынты Жорж. Нывы æвдыст цæуы  алайнаг 
бæхджын æфсад хæстон балцы. Барджыты  уæлæ ис рагон 
хæстон дарæс, хæцæнгарзæй сæм ис æрцытæ æмæ уартытæ. 

Сæ раздзог (фæтæг) бады урс бæхыл.Уый у бæзæрхыг, 
хъаруджын адæймаг. Бæрæг у, хъæбатыр лæг кæй у, уый. 
Рахизырдыгæй цы хæстон ис, уый къухы ис алайнаг тыры-
са. Тырысайы уæлæ нывгонд ис фыранк – æхсардзинады 
нысан. Хæстонты цæсгæмттæ сты ныфсджын. Уыдон тох 
кæнынц знагимæ, хъæхъхъæнынц сæ райгуырæн зæхх. 

Ныв фыст у тар æмæ ирд ахорæнтæй. Мæ зæрдæмæ 
тынг фæцыдис ныв, уымæн æмæ у цымыдисаг æмæ 
рæсугъд.
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V. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ аланты паддзах 
Дургуыры тыххæй. (Йæ рæстæджы аланты паддзахад 
уыдис тыхджын æмæ хæдбар. Уыдис æм стыр æфсад –  
50  минмæ хæстæг. Нымад уыдис хъæбатыр, æхсарджын 
æмæ куырыхон лæгыл). 
VI. Лексикон фæлтæрæнтæ. 
2-аг фæлтæрæн. Ратæлмац кæнын ирон æвзагмæ хъуы-
дыйæдтæ.
3-аг фæлтæрæн. Райхалын дзырдбыд. 
Бынмæ: 

• Хæцæнгарз
• Аххос
• Цъымара

Фæрсырдæм:
• Хъæлæба
• Æфцæг
• Царм
• Карз
• Сæрмæттæгтæ

4-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдбæстытæй равзарын, 
историон темæимæ баст чи у, уыдон, иу-цалдæримæ дзы 
саразын хъуыдыйæдтæ:

стыр паддзахад; æрбабырстой сыхаг бæстæмæ; 
арæзтой фидæрттæ; мæ зæрдæмæ фæцыд; рагон мæсыг; 
ныууагъта стыр фæд; ацыдис Аланийы зæххытыл; хæстон 
сæргълæууæджы дарæс; дзуры хъæрæй; ластой Фæскав-
казмæ; хæцыдысты хъæбатырæй; карз паддзах.
5-æм, 6-æм фæлтæрæнтæ. Текстæй пайдагæнгæйæ, равза-
рын раст вариант:

• I-аг, II-аг миназоны нæ эрæйы агъоммæ
• Кавказы бæрæгастæу чи цард, уыцы адæмыхæттытæ
• Бетъырбухы, Эрмитажы

VII. Кæронбæттæн хай.
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Хатдзæгтæ скæнын.
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к  бамбарын кæнын.
    

Мæ зæрдæ ис хæхты…
6-æм ахуыр

Æрдз чи хъахъхъæны, 
уый уарзы йæ райгуырæн бæстæ.

                              М. Пришвин
                                           
Урочы нысантæ: 

1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæг сфæлхатын: амад нымæцонтæ;
5) ахуыр кæнын скъоладзауты Ирыстоны æрдзмæ 
бæрнон цæстæй кæсын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын. 
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн.
Байхъусын æмдзæвгæйы текстмæ (фыццаг æй кæсы 
ахуыргæнæг). Бакæсын текст  æмæ зæгъын йæ сæйраг 
хъуыды (монологон ныхасы рæзт):
• Æмдзæвгæйы автор дзуры йæ райгуырæн зæхмæ уарзон-
дзинады тыххæй, йæ зæрдæ мыггагмæ кæй баззади хæхты, 
уый тыххæй.
V. Рацыд лексикон æрмæджы фæлхат. 2-аг  фæлтæрæн. 
Бамбарын кæнын дзырдты нысаниуæг, саразын семæ 
дзырдбæстытæ:
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Граница – общая граница
Площадь – площадь (геогр.) – долина – равнина
Запад – восток
Гора – горный – надгорные равнины

VI. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, бакусын 
цавдыл, сбæрæг сын кæнын сæ нысаниуæг. 
3-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ фæкъордтæ кæнын:
Кæм? – фахсыл, хæдзарады, рагъыл, бæрæгастæу.
Цы кæнын? – куынæг кæнын, иртасын, куынæг уæвын.
Цы? – зым, мæцкъуы, саунæмыг, сычъи, къуырмагарк.
VII. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
зæгъын, йæ пълан раст у æви нæу. (Тексты пълан у раст)
VIII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæн цы-
быр дзуаппытæ раттын (къæйттæй куыст):

• 1967 азы
• Алагиры районы
• Рæгътæ æмæ фæхстæ æмбæрзт сты хъæдтæ æмæ 
уыгæрдæнтæй
• Саунæмыг, мæцкъуы, фугæтæ
• Дзæбидыр, сычъи, саг, къуырмагарк, зым
• 54 мин гектары
• Æрдз бахъахъхъæнын æмæ наукон-иртасæн куыст 
кæныны тыххæй
• Сонгуытыдон, Билæгидон, Æрæф
• Арæзт дзы цæуынц алыхуызон иртасæн проекттæ, 
фæлварæн куыстытæ, ардæм цæуынц туристтæ

IХ. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ урочы цитатæйы 
мидисмæ гæсгæ.
Х. Рацыд грамматикон æрмæджы фæлхат: амад ны-
мæцонтæ. 
6-æм фæлтæрæн. Текстæй рафыссын амад нымæцонтæ. 
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
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Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

7-æм ахуыр
Адæймагæн хъуамæ йæ цæст фена 

æрдзы рæсугъддзинад.
                                      Иоганн Вольфганг Гæте

Урочы нысантæ: 
1) ног лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2)монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæг сфæлхатын: цыбыр номив-
джыты тасындзæг;
5) ахуыр кæнын скъоладзауты Ирыстоны æрдзы рæ-
сугъддзинад уынын æмæ хъахъхъæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын (2−3 скъоладзауы 
кæсынц сæ хæдзармæ куыст). 
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
V. Практикон хай. 
2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъ-тæ хъæугæ дзырдтæй:

• бахъахъхъæнын
• ис 
• æмбæрзт сты
• фенæн ис 
• ахуыр кæнынц 
• кусы

3-аг  фæлтæрæн. Фæнысан кæнын раст вариант:
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1) – ; 2) – ; 3) – ; 4) + ; 5) +; 6) + ; 7) –; 8) – ; 9) + ;
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, йæ 
сæргонд ын бамбарын кæнын. Тексты бындурыл баххæст 
кæнын таблицæ.

5-æм фæлтæрæн. Тексты ссарын хъуыдыйæдтæ:
4; 6; 8; 10;

VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Баххæст кæнын 
диалог репликæтæй:

– Æз мæ дадаимæ.
– Æмæ йын хæринаг та цы дæттут?
– Хъуджы ’хсыр.
– Изæрæй уæм ныууайдзынæн: тынг мæ фæнды йæ 
фенын.

VIII. Грамматикон æрмæджы фæлхат: номивджыты цы-
быр формæты тасындзæг. 
7-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæрын номивджыты 
хъæугæ формæтæ:

Йæ – йæ – йын – сæм – нæ – сæ – нæ – семæ – мæ – 
нæм. 
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

тулдз мæнæргъы саг
сывылдз дзедыр арс
тулдз уагъылы стай
сусхъæд цым сычъи
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Бахъахъхъæнæм æрдз!
8-æм ахуыр

Мах стæм æрдзы хъæбултæ

Урочы нысантæ:
1) скъоладзауты ног лексикæимæ базонгæ кæнын, 
ныффидар æй кæнын ныхасы мидæг;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйы рæзтыл бакусын;
4) лексикологийы æрмæгыл бакусын: антонимтæ;
5) ахуыр кæнын скъоладзауты æрдз хъахъхъæнын, 
бæрнон цæстæй йæм кæсын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
V. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сбæрæг сын 
кæнын сæ нысаниуæг, саразын семæ дзырдбæстытæ.
2-аг фæлтæрæн. Дзырдты ’хсæн ссарын антонимтæ:
Фæстаг – фыццаг, абон – знон, бын – цъар, ссарын – 
фесафын, фæтæн – нарæг, æмбырд кæнын – калын, 
æрхъуыдыдзинад – æнæрхъуыдыдзинад.
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, сæргонд 
ын раттын. Фæрстытæн дзуаппытæ раттын. Бамбарын 
кæнын дзырдты нысаниуæг:
Знаггад – враг – вредительство
Сыгъдæггæнæн фæрæзтæ – чистый – очистные сооружения
VII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ, саразын текст нæ республикæйы экологи-
он уавæры тыххæй.
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Нæ республикæйы экологион уавæр, иннæ реги-
онтимæ абаргæйæ, бынтон æвзæр нæу. Кæддæр Ирысто-
ны хъæдтæ, кæмттæ æмæ хæхтæ уыдысты тынг сыгъдæг, 
æнæсгæрст. Цæрæгойты æмæ мæргъты нымæц уыдис 
тынг стыр, -фæстаг рæстæг сæ нымæц скуынæг ис. Бирæ 
цæрæгойты хуызтæ арæх нал æмбæлынц. Цæугæдæтты 
æмвæзад дзæвгар фæкъаддæр ис, кæцыдæртæ дзы хуыскъ 
кæнын райдыдтой. Уый уымæн у, æмæ бирæтæ куыд-
фæндыйы цæстæй кæсынц æрдзмæ. Хъуамæ алчидæр хъу-
ыды кæна фидæныл. Æрдз бахъахъхъæнын у æппæт адæмы 
хæс. 
VIII. Лексикон æмæ грамматикон фæлтæрæнтæ.
5-æм фæлтæрæн. Равзарут хъæугæ дзырдтæ:

Диалог
Ахастдзинады
Фесæфтис
Калынц
Æппарæнты 
Æнæрхъуыдыдзинад

6-æм фæлтæрæн. Раст дзуаппытæ раттын нымæцонты 
руаджы: 

36-94;  56-7;  20;  4 млн;  6 млн.
7-æм фæлтæрæн. Саразын хъуыдыйæдтæ:
• Кæддæр Цæгат Ирыстоны хæхты фæхстæ æмыдзаг уыды-
сты сагтæ æмæ хъæддаг галтæй.
• Фæстаг 100 азы дæргъы хъæдты фæзуат Зæххыл 2 хатты 
фæкъаддæр.
• Нæ республикæйы экологион уавæр бонæй-бонмæ 
цауддæрæй-цауддæр кæны.
• Мах абон зонæм: æрдз чи хъахъхъæны, уый хъахъхъæны 
адæймаджы дæр.
• Адæймаг æмæ æрдз кæрæдзиимæ тынг æнгом баст сты.
IХ. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Абарын алы 
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бæстæты экокультурæ. Зæгъын, кæцы дзы у бæрзонддæр.
Европæйы бæстæты ис тынг бæрзонд экокультурæ, уым 
алы аз дæр садзынц тынг бирæ бæлæстæ. Ам  адæм хъуы-
ды кæнынц сæ райсомы боныл. 
Х. Хъомыладон куыст. Беседæ Ирыстоны экокультурæйы 
тыххæй.
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

9-æм ахуыр

Практикон фæлтæрæнтæ

Урочы нысантæ: 
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон ныхасы бындурыл диалогон ныхас са-
разын;
3) саразын баст текст нывмæ гæсгæ;
4) сфæлхатын грамматикон æрмæг: бæттæгтæ уымæн 
æмæ; уымæ гæсгæ;
5) ахуыр кæнын скъоладзауты сæ алыварс дунейы 
рæсугъддзинад уынын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст 
дзурын.
V. Практикон хай. 
2-аг фæлтæрæн.  Дзырдтæй саразын дзырдбæстытæ:
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• Хус хъæдæвзалы судзынц
• Калынц бырон донмæ
• Бахаста алыхуызон ивддзинæдтæ
• Адæймаджы æнæрхъуыдыдзинады аххосæй
• Уыцы дæнцæгтæм гæсгæ
3-аг фæлтæрæн. Бакæсын хоккутæ (бамбарын кæнын 
ацы æмдзæвгæты арф философон хъуыдытæ), хъæугæ 
дзырдтæ дзы сæвæрын. 
1) зымæг  2) уалдзæг  3) сусæгдзинæдтæ  4) бал бæлас
VI. Хъомыладон беседæ дунейы рæсугъддзинады тых-
хæй. Бакæсын иу-цалдæр хоккуйы уырыссагау (Басæ, 
Сайгæ æмæ иннæ автортæ).
VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын монолог 
æмæ йæ бындурыл саразын диалог:
− Кæцæй рацыдысты дæ фыдæлтæ?
− Куырттаты комæй.
− Кæуылты йæм хъæуы цæуын?
− Дзуарыхъæуæй коммæ цæуы 2 фæндаджы.
− Исчи дын дзы цæры?
− О, мæ фыды мад æмæ мæ фыды фыд, стæй не ’рвадæлтæ.
− Арæх дзы вæййыс?
− Сæрды уырдæм арæх ацæуын мæ фыд æмæ мæ фыды 
’фсымæры лæппутимæ.
− Цæмæ?
− Хос кæрдынмæ.
VIII. Ныхасы рæзтыл куыст. Нывмæ гæсгæ саразын баст 
текст. Текстæн сæргонд равзарын.

Иу рæсугъд уалдзыгон бон Чермен йæ куыдзимæ 
фæраст ис доны былмæ. Йæ куыдз Гæби уыдис дисса-
джы æмбаргæ куыдз: йæ хицау ын-иу  донмæ лæдзæг куы 
баппæрста, уæд-иу æй уайтагъд фæстæмæ æрбахаста. 

Лæппу æнæмæтæй хъазыдис йæ лымæнимæ, 
куыдз дæр ыл цинтæ  кодта. Иу цасдæры фæстæ Чермен 
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сæххормаг ис, кæрдæгыл рабадтис æмæ хорз фæминас код-
та. Хæринаджы уæлдæйттæ, консервы афтид къоппытæ та 
бакалдта цæугæдонмæ. Гæби айтæ-уыйтæ нал фæкодта, 
фæлæ донмæ багæпп кодта æмæ бырæттæ иугай былмæ 
хæссын райдыдта. Чермен хæлиудзыхæй баззадис.
IХ. Грамматикон æрмæгыл куыст (фæлхат). Бæттæгты 
руаджы саразын вазыгджын хъуыдыйæдтæ:

• Уымæн æмæ
• Уымæ гæсгæ
• Уымæн æмæ
• Уымæн æмæ 
• Уымæ гæсгæ
• Уымæн æмæ

Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

10-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. Скифы паддзах Иданфирс … персайнæгтæн лæвæрттæ.
арвиты   арвитдзæн
арвыста   æрвиты

2. Незаманы аланты паддзахад нымад уыд … тых-
джындæрыл Кавказы.

æппæты   тынг
бынтон   бирæ
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3. Зонынджын лæг Гобрий бамбарын кодта лæвæртты … .
хæс   нысаниуæг
нæмттæ   ныхæстæ

4. Цалдæр боны … скифтæ лæууыдысты хæсты быдыры.
цур   фарсмæ
фæстæ   сæрмæ

5. Дарий фæдзырдта йæ хæстон … .
сæргълæуджытимæ  сæргълæуджытæм
сæргълæуджытау  сæргълæуджыты 

6. Персайнаг паддзах бамбæрста, …
• скифæгтыл уый кæй нæ фæуæлахиз уыдзысты. 
• скифæгтыл кæй нæ фæуæлахиз уыдзæн, уый. 
• нæ фæуæлахиз уыдзысты кæй, уый. 
• кæй нæ фæуæлахиз уыдзысты.

7. Сæрмæттæгты паддзах арвыста скифтæм, цæмæй … 
æрбабырстытæ ныууадзой.

мæ    уæ
сæ    нæ

8. Ирыстоны … ис бирæ историон цыртдзæвæнтæ.
хæхтыл   хæхты
хæхтæм   хæхтæй 

9. Æндæр бæстæты бæлццæттæ-иу … æрбафтыдысты алан-
ты зæххытæм.

арæх   ногæй
тагъд   хатгай   

10. Хуыздæр дæснытæ … аланты сахарты.
кусынц   куыстой
кусы   кусдзысты 
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11. Стыр зæлдаг фæндаджы … Аланийы экономикон æмæ 
политикон уавæртæ тынгдæр райрæзыдысты.

тыххæй   руаджы
аххосæй   гæсгæ 

12. Скæсæйнаг бæстæтæй ластой зынаргъ хъуымæцтæ, … 
… фæлæ цæгатаг бæстæтæй та – мыд, мыдадз, цæрмттæ.
… цæгатаг бæстæтæй кæд мыд, мыдадз, цæрмттæ. 
… уымæн æмæ цæгатаг бæстæтæй та мыд, мыдадз, 
цæрмттæ. 
… цæгатаг бæстæтæй та – мыд, мыдадз, цæрмттæ.

13. Хъуыдыйады сæвæрут æрхæцæн нысæнттæ.
«Фыдæлты рæдыдтытæ æдылы тынгдæр фæзмыны», 

− фыста францаг философ Бернар Фонтенель.

14. Стыр зæлдаг фæндаг ацыдис аланты зæххытыл … … .
VII-æм æнусы  VI-æм æнусы
VIII-æм æнусы  X-æм æнусы 

15. Æфцджытæ æмæ хидты … ахизыны тыххæй базар-
гæнджытæ фыстой æхца.

сæрты   уылты
бынты   фалæты 

16. Цæгат-Ирыстоны паддзахадон фæдзæхст бынат ис Кав-
казы … .

фарсмæ   бæрæгастæу
сæрмæ   кæронæй

17. Ам фембæлæн … фæзбыдыры зайæгойтыл.
у    ис
уыд   сты 

18. Рæгътæ æмæ фæхстæ æмæхгæд сты … … … . 
• хъæдтæ æмæ быдыртæй 
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• хъæдтæ æмæ уыгæрдæнтæй 
• хъæдтæ æмæ æхсæрдзæнтæй
• хъæдтæ æмæ цъититæй

19. Национ парк «Алани»-йы … у  54 мин гектары.
фæз   фæзуат
дæлхох   æмвæзад 

20. Хæххон æрдз раст цыма …  хъæздыгдзинадæй æппæлы.
дæ   сæ
уæ   йæ 

21. Уыдоны руаджы хъахъхъæд цæуынц, … … , … … .
цы скуынæг, ахæм зайæгойтæ
куыд скуынæг, ахæм зайæгойтæ
чи скуынæг, иннæ зайæгойтæ
чи скуынæг, ахæм зайæгойтæ

22. Æрдзон фæдзæхст бынæттæн ис … ахадындзинад.
бæрзонд   ахсджиаг
тыхджын  фæтæн 

23. … фесæфтысты зæххы цъарæй бирæ цæрæгойтæ æмæ 
мæргътæ?

Цы?   Цæй?
Цæмæй?  Цæмæн? 

24. Дзасохты Музафер фыссы,
зæгъын, æрдзмæ алцыдæр нымад у.
зæгъгæ, æрдзмæ алцыдæр нымад у.
æрдзмæ, зæгъут, алцыдæр нымад у.
æрдзмæ, алцыдæр нымад, зæгъгæ у.

25. Хъæдты нымæц Зæххыл фæстаг 100 азы 2 хатты … .
фæфылдæр     фæкъаддæр  
фæногдæр   фæбæрзонддæр
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11-æм ахуыр 

Фыдæлты фарн нæ мæлы

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы æрмæг сфæлхатын: комкоммæ æмæ 
фæрссаг ныхас; грамматикон æрмæг: фæсæвæрдтæ 
онг æмæ агъоммæ;
5) зонгæ кæнын скъоладзауты ирон адæмы æгъдæуттæ 
æмæ традицитимæ; ахуыр сæ кæнын хистæры 
ныхасæн кад кæнын. 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас ирон адæмы монон куль-
турæйы тыххæй.
2-аг фæлтæрæн. Бакæсын æмбисæндтæ æмæ дзы равза-
рын, æгъдауимæ баст чи сты, уыдон:
• Фыдæлты уаргъ кæстæр фæхæссы.
• Хорз лæг йæ номмæ æххуырсты (в услужении) ис.
• Зæрондæн йæ ныхæй сой тæдзы, йæ дзыхæй – мыд.
• Искæй хъæуы дын дæ дарæсæн кад кæнынц, дæхи хъæуы 
та – дæ хъаруйæн.
• Хистæрмæ цы кæстæр нæ хъусы, уый йæхицæн фыдбы-
лыз у.
III. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сбæрæг 
сын кæнын сæ нысаниуæг, саразын семæ дзырдбæстытæ.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, хъæугæ 
дзырдтæ дзы бавæрын. Комкоммæ ныхас баивын фæрссаг 
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ныхасæй.
• æгъдау
• хистæры
• сыстадис
• фæдыл 
• къутæрæй 
• курæм
• æфсæрмыгæнгæ
• бацин кодта
• Амондмæ
• æфсарм
V. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæн цыбыр 
дзуаппытæ раттын:
• Уымæн æмæ кæстæртæ хистæрмæ нæ хъуыстой
• Сæ хæдзары Амонды
• Хор, зæхх, хъæздыгдзинад
• Æгъдау, уарзондзинад
• Æфсарм, æнгомдзинад
VI. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ бинонты ’хсæн 
ахастдзинæдты тыххæй. 
VII. Грамматикон æрмæгыл куыст: фæсæвæрдтæ онг 
æмæ агъоммæ. Бамбарын кæнын скъоладзаутæн сæ ныса-
ниуæг æмæ сæ грамматикон æууæлтæ.
5-æм фæлтæрæн. Сæвæрын хъуыдыйæдты хъæугæ фæ-
сæвæрдтæ:

Агъоммæ
Онг
Онг
Агъоммæ
Агъоммæ

VIII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Саразын цы-
быр диспут «Цы ис хорзæй нæ адæмы ’гъдæутты?» Спайда 
кæнын бавæргæ дзырдтæй æмæ фæсæвæрдтæй.
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IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

12-æм ахуыр

Бинонтæ хистæрæй фидауынц

Урочы нысантæ: 
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) сфæлхатын синтаксисы æрмæг: ДВХъ-ы бæт-
тæгтæ: цæмæй; цас; куы; чи; цы æмæ бæлвырдгæнæг 
дзырдтæ: уый тыххæй; уым; уыйас; уæд; уый; 
5) ахуыр кæнын фæсивæды хистæртæн лæггад кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст 
дзурын.
2-аг фæлтæрæн. Дзырдты къордтæй саразын хъуы-
дыйæдтæ:
• Раджы заман нæ адæммæ æппæтæй бæрзонддæр æвæрд 
уыдис кад.
• Кæстæр чындз ракуырдта сæ амондæй æгъдау æмæ уар-
зондзинад.
• Бинонты ’гъдау фидар нæ уыдис,  уымæн æмæ кæстæртæ 
хистæры ныхасмæ нæ хъуыстой.
• Æфсæрмы кæнын худинаг нæу –  къæйных уæвын у ху-
динаг.
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• Ацы лæг йæ цотæн хъæздыгдзинады бæсты ныууагъта на-
мыс.
V. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ цыбырæй бамба-
рын кæнын йæ мидис: (монологон ныхасы рæзт).

Чермены бинонтæ сты аст. Йæ фыдыл цæуы 55 азы, 
у инженер, хорз зоны Нарты кадджытæ. Йæ мадыл цæуы 
50 азы. Уый у дохтыр. Уарзы аивад æмæ театр. Чермены 
фыды фыдыл цæуы 89 азы. Уый у Фыдыбæстæйы Стыр 
хæсты архайæг, ис æм хæрзиуджытæ. У кадджын лæг. Зоны 
бирæ таурæгътæ. Йæ нанайыл цæуы 80 азы. У хорз æфсин, 
уарзы фæндырæй цæгъдын. Чермены бинонтæ цæрынц 
лымæнæй, ис сæм æгъдау.
Тексты цы фразеологион здæхтытæ ис,  уыдонæн ссарын  
синонимтæ:
• Кæны хæрзад чъиритæ
• Уынын
• Кастысты  
VI. Хъомыладон куыст. Æрдзурын, скъоладзаутæн сæ би-
нонты ’хсæн цы ’гъдау ис, æмæ хистæртæн лæггад куыд 
кæнынц, ууыл.
VII. Синтаксисы æрмæгыл куыст. Бамбарын кæнын 
ДВХъ-ы бæттæгтæ æмæ бæлвырдгæнæг дзырдты 
нысаниуæг.
VIII. Практикон хай. 
4-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты бавæрын хъæугæ бæт-
тæгтæ æмæ бæлвырдгæнæг дзырдтæ:

Цас − уыйас
Цæмæй − уый тыххæй
Чи − уый
Цы − уый
Цас − уыйас
Цæмæй − уый тыххæй
Кæм − уым
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Цæмæй − уый тыххæй
5-æм фæлтæрæн. Ссарын хъуыдыйæдты кæрæттæ.
1-2; 2-1; 3-6; 4-5; 5-7; 6-8; 7-3; 8-4. 
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

13-æм ахуыр

Амонд зæххы ис, æмæ йæ сисын базон.
                                      Ирон æмбисонд

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын; текстæн пълан са-
разын;
4) грамматикон æрмæг сфæлхатын: суинаг афоны 
мивдисджытæ;
5) зонгæ кæнын скъоладзауты ирон адæмы æгъдæуттæ 
æмæ традицитимæ; æмбарын сын кæнын ирон лæджы 
кодекс; амонын фæллойы ахадындзинад.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæйæ 
скъуыддзаг (раздæр æй кæсы ахуыргæнæг). Бакусын по-
этикон тексты мелодикæйыл.
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæм гæсгæ 
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саразын цыбыр баст текст æгъдауы тыххæй.
Бинонтæ амондджын вæййынц, кæрæдзийы куы фем-

барынц, кæстæр хистæрмæ куы фæхъусы, уарзондзинад 
куы вæййы се ’хсæн, уæд. Хистæры кад бæрзонд æвæрд 
у нæ адæммæ, уымæн æмæ нын афтæ баззад фыдæлтæй. 
Хистæр цы бинонтæм уа, уым вæййы æгъдау, зонд, куы-
рыхондзинад. Кадджын лæгыл рагæй дæр нымад цæуы 
æгъдауджын, æфсармджын адæймаг, кусын чи уарзы, 
йæ ныхасæн хицау чи у, лæгдзинад кæмæ ис. Хистæры 
ныхасмæ хъæуы хъусын, аргъ ын кæнын. Кæстæр хъуамæ 
лæггад кæна хистæрæн…
VI. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сбæрæг 
сын кæнын сæ нысаниуæг, саразын семæ дзырдбæстытæ.
3-аг фæлтæрæн. Ассоциограммæтæ бабæттын ног 
дзырдтимæ.

Сыгъзæрин дзауматæ – бонджын; тагъд айсын −
раскъæфын; цæстытæм кæсын − æдзынæг; базаргæнæджы 
æхца − мулк; рудзынджы цур æнкъардæй бадын – сагъæс 
кæнын; рагон æвзист хæцæнгарз − бонджын; бирæ ку-
сын − мулк; хъæлдзæг кæфтытæ кæнын – хи ирхæфсын; 
раджы схуыссын − фæллад; хыл кæнын – хи ныццæвын; 
уæззау куысты фæстæ – хи ирхæфсын; алы бон хъазын – хи 
ирхæфсын; хæрзад хæринæгтæ хæрын − цæлуарзаг; цотыл 
хъуыды кæнын – сагъæс кæнын; хæстæджытæн ныууадзын  
− бынтæ .
VII. Текстæн пълан аразын. Пълан арæзт цæуы текстæй 
ист дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæй.
1) Иу бонджын лæгæн уыдис магуса, цæлуарзаг фырт.
2) Лæг ын бабар кодта иу сом бакусын.
3) Лæппу йæхи æнæхъæн бон фæирхæфста, æмæ йын мад 
тæригъæдгæнгæйæ иу сом радта.
4) Фыд сом арты куы баппæрста, уæд фырт ницы загъта.
5) Иннæ бон дæр та уыдис афтæ.
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6) Æртыккаг бон лæппу бон-изæрмæ фæкуыста æмæ 
фæлладæй æрбахаста йæ фыдмæ сом.
7) Фыд бадардта артмæ уыцы сом, фæлæ йыл лæппу йæхи 
ныццавта.
8) Фырт бамбæрста сомы аргъ.
5-æм фæлтæрæн. Фразеологион здæхтытимæ саразын 
хъуыдыйæдтæ. Фысгæ куыст.
VIII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæн 
дзуаппытæ раттын (къæйттæй куыст). 
• Йæ бынтæ кæмæн ныууадза, ууыл
• Иу сом бакус, зæгъгæ
• Йæхи ирхæфсынмæ
• Йæ мад ын цы сомтæ радта, уыдон
• Арты-иу сæ баппæрста
• Йæхæдæг кæй бакуыста, уый
• Йæхи фыдыл ныццавта
IХ. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ адæймаджы 
æвæрццæг æмæ æппæрццæг миниуджыты тыххæй 
(æмдзæвгæ æмæ тексты бындурыл).
Х. Рацыд грамматикон æрмæджы фæлхат: суинаг афо-
ны мивдисджыты тасындзæг (х/куыст баст уыдзæнис 
ацы грамматикон темæимæ). Фысгæ куыст. Аифтындзæг 
кæнын мивдисджытæ: хи ирхæфсын, сагъæс кæнын. 
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

14-æм ахуыр
Бæлас талайæ куы не ’ртасын кæнай, 

уæд зæрондæй нал тасы.
                                                           Ирон æмбисонд
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Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2)монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæгыл бакусын: хайыг ма;
5) ахуыр кæнын фæсивæды фæллойæн аргъ кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Æрдзурын æмбисонды мидисыл: сывæллоны ахуыр кæнын 
хъæуы йæ саби бонтæй фæстæмæ, − уыйфæстæ ницæуылуал 
сахуыр уыдзæн.
V. Фонетикон куыст. 2-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст дзу-
рын.
3-аг фæлтæрæн. Фысгæ куыст. Саразын хъуыдыйæдтæ 
дзырдты къордтæй:

Йæ магуса фырт йæ къух уазал доны никуы атылдта.
Дыккаг бон лæппу рацыдис йæ хæдзарæй æмæ 

хиирхæфсæн бынæтты фæзылдис.
Изæрæй йæ мад афтидæй куы федта, уæд ын иу сом 

радта.
Фыд æй æнæдзургæйæ райста æмæ йæ арты бап-

пæрста.
Лæппу бон-изæрмæ фæкуыста æмæ изæрæй йæ фыды 

раз фæлладæй æрлæууыдис.
Фыд æдзынæг ныккастис лæппуйы цæстытæм æмæ 

та сом артмæ бадаргъ кодта.
VI. Грамматикон æрмæгыл куыст: хайыг ма. Бамбарын 
кæнын йæ нысаниуæг æмæ грамматикон æууæлтæ.
4-æм фæлтæрæн. Тексты («Сомы аргъ») ссарын 
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хъуыдыйæдтæ хайыг ма-имæ. Бамбарын кæнын сæ 
нысаниуæг. Ныффыссын хи дæнцæгтæ.
VII. Кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл куыст. 
Бавæрын тексты хъæугæ дзырдтæ раст грамматикон 
формæты. Бакæсын æмбисонд, ратæлмац æй кæнын.
• Фырты
• Федтой
• Мæсты кодта
• Сагъæсты
• Æрбацæйцыдис
• Бакодтой
• Радзырдта
• Ахаудис
VIII. Монологон æмæ диалогон  ныхасы рæзтыл ку-
ыст. Æрдзурын тексты мидисыл. Саразын æндæр кæрон 
текстæн.
IХ. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ, магуса æгад 
кæй у адæмы ’хсæн, уый тыххæй.
6-æм фæлтæрæн. Равзарын, тексты мидисимæ баст чи 
сты, уыцы æмбисæндтæ:

1);  4);  5);  7);  8).
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

15-æм ахуыр
Æгъдау у царды мæсыг

Кæстæр хистæры кæм нал зона, уым цард нæй.
                                                                 Ирон æмбисонд

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;



46

2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
5) ахуыр кæнын фæсивæды хистæртæн æгъдау 
дæттын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзты куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Æрдзурын æмбисонды мидисыл: хъуамæ кæстæр хистæрæн 
кæддæриддæр аргъ кæна.
V. Фонетикон куыст. 2-аг фæлтæрæн. Бакæсын æмдзæвгæ 
(фыццаг æй кæсы ахуыргæнæг). Бакусын поэтикон тексты 
мелодикæйыл.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Лæвæрд дзырдбæс-
тытæй пайдагæнгæйæ саразын гыццыл диалогтæ. 
Рынчындоны:

− Ма мæм фæхæрам у, нырмæ дæ кæй нæ бабæрæг 
кодтон, уый тæххæй. Знон æй нæ сыхæгтæй фехъуыстон, 
рынчын кæй дæ, уый. Тынг хъыг мын уыдис.

− Бузныг, дæхи ма тыхсын кæн. 
− Æнæниз у! Дæ къахы ’нгуылдз дæр макуыуал 

сриссæд.
− Арфæйаг у!

Дуканимæ фæндаг фæрсыс:
− Бафæрсын аипп ма уæд, фæлæ, Маркусы уынгæй 

чингуыты дукани кæдæм ахастой, уый нæ зоныс?
− Нæ мадыхай, уыцы дукани ныр ис Дзанайты Иваны 

номыл уынджы.
− Мæ къона, æмæ йæ куыд ссарон?
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− Æнцон ссарæн у: раздæр типографи кæм уыд, уый 
раз.

− Зæрдиаг бузныг дын.
Исчи уæм уазæгуаты æрбацыдис:
− Уе ’зæр хорз æмæ уыл хорз изæртæ кæнæд!
− Мидæмæ, мидæмæ! Уазæг – Хуыцауы уазæг!
− Фæрнæйдзаг у!
− Фынгмæ нæм рахиз. 
− Бузныг, фарн уæ бадты. Кæд æмбæлы, уæд мын 

æрмæст доны агуывзæ авæр.
VII. Кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл ку-

ыст. Бакæсын текст, сæргонд ын æрхъуыды кæнын æмæ 
фæрстытæн дзуаппытæ раттын:

Автобус сонт лæуд фæкодта, æмæ адæм сæ бынæттæй  
асхъиудтытæ кодтой.

Лæппу хистæрмæ куыд не ’мбæлы, афтæ дзырдта.
Иу бæрзонд лæг рахæцыдис усы сæрыл.
Лæг загъта лæппуйæн, зæронд усæй хатыр ракур, 

зæгъгæ.
Нæлгоймаг хистæрæй хатыр ракуырдта.
Зæронд ус загъта, цард, дам, æй сахуыр кæндзæнис, 

зæгъгæ.
VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ, хи куыд 
хъæуы дарын адæмы ’хсæн, уый тыххæй.
IХ. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Саразын диалог 
хæрзæгъдау лæппу æмæ зæронд усы ’хсæн:

− Нæ мадыхай, дæ хорзæхæй, рахиз æмæ мæнæ ам 
æрбад.

− Ницы мын у, мæ къона, алæудзынæн.
− Уый та куыд: хистæр лæугæ кæна, кæстæр та 

бадгæ?! 
− Бузныг. Дзæбæхæй байрæз.

Х. Кæронбæттæн хай.
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Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

16-æм ахуыр

Цард æгъдауæй фидауы

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæгыл бакусын: фæдзæхстон здæ-
хæны мивдисджытæ; номивджыты цыбыр формæтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) ахуыр кæнын фæсивæды хистæртæн кад кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст 
дзурын.
V. Рацыд грамматикон æрмæгыл куыст: фæдзæхстон 
здæхæны мивдисджытæ. 
2-аг фæлтæрæн. Бавæрын хъуыдыйæдты хъæугæ мив-
дисджытæ фæдзæхстон здæхæны:

Ма дзур
Амон, æххуыс кæн
Дар
Æппар
Зон
Лæггад кæн
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VI. Кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл куыст. 
Бакæсын таурæгъ. Зæгъын, скъоладзаутæ  дзы ногæй цы 
базыдтой, уый.
Фысгæ куыст. Текстæй рафыссын дзырдбæстытæ схемæтæм 
гæсгæ:
1) мивд. + мин. + номдар

Бахæццæ сты зæронд цъаймæ              
Рохы аззадис æртæаздзыд саби 

2) мивд + номив + номдар
   Тылдта йæ къухтæ                                  
   Рахастой ахæм фæнд                                            
   Цæры уыцы гъдау

4-æм фæлтæрæн. Дзырдбыд райхалын:
1) магуса
2) мулк
3) кæстæр
4) рæдыд
5) дада
6) амонд
7) дугъ

VII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 5-æм фæлтæрæн. 
Радзурын, хабæрттæй худæгдæр кæцы у, уый тыххæй.
6-æм фæлтæрæн. Бакæсын текст æмæ зæгъын хи хъуы-
дытæ ацы проблемæйы фæдыл:

Японы адæм хæст сты традицитыл. Уыдонæй иу 
у зæрæдтæн кад кæнын. Ацæргæ адæмы сæрмагонд 
хæдзæртты нымæц чысыл кæй у, уый ууыл дзурæг у , æмæ 
япойнæгтæм ис  бæрзонд  монон культурæ.
VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ ацæргæ адæмы 
уавæрты тыххæй Уæрæсейы æмæ æндæр бæстæты. 
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
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Х/к сбæрæг кæнын.                                                

17-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысантæ: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. Йæхи хорз чи дары, уый хонынц … адæймаг.
хъаруджын  уæздан
ныфсджын  дзæбæх

2. Дæ цард æгъдаумæ гæсгæ …
аразын    арæзта
араз   аразид

3. Рæдыдтытæ сраст кæнут.
Æгуыстæй чи цæры, уыдон (уый)  искæй фæллой 
хæры. 
Сæ (дæ) рæдыд дын чи бацамона, уымæй бузныг у.
Бон цæуы æмæ фарн демæ (йемæ) хæссы.

4. Абон тынг бирæ дзурынц æгъдауы …
сæрмæ   аххосæй
тыххæй   ныхмæ

5. Дзырдты ’хсæн ссарут антонимтæ.
1) урсбоцъоджын  1) æрыгон
2) зонынджын   2) æдылы
3) куыстуарзаг   3) магуса
4) хистæр   4) кæстæр
5) æгъдауджын   5) æнæгъдау
6) кадджын   6) æгад
7) уындджын   7) фыдынд
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8) амондджын   8) æнамонд

6. Ссарут раст арæзт хъуыдыйад. 
Адæймаг уымæн, цы сом бакусы, аргъ кæны.
Адæймаг цы сом бакусы, уымæн аргъ кæны.
Уымæн аргъ кæны адæймаг, цы сом бакусы.
Адæймаг аргъ кæны уымæн, цы сом бакусы.

7. Ссарут фразеологизмтæн къæйттæ.
1) Йæ къух уазал доны никуы атылдта          3) йæ зæрдæмæ фæцыд
2) дымгæмæ ныддардта            4) фæтарст
3) йæ цæст æрæвæрдта            1) уыд зивæггæнаг
4) йæ зæрдæ йæхи къултыл ныххоста          2) ницыуал ныууагъта
5) йæ цæстытæ доны разылдта           6) смæсты ис
6) йе ’рфгуытæ нылхынцъытæ кодта          5) скуыдта

8. Фыд … сом æмæ йæ æнæдзургæйæ арты … 
райсын … баппарын
райсыс … баппарыс
райста … баппæрста
райстой … баппæрстой

9. Мæ фыды фыд мæ нанайæ бирæ … у.
ногдæр   хистæр
зæронддæр  зæронд 

10. Фыд йæ фырты цæстытæм … ныккаст.
æдзынæг  хорз
раст   лæмбынæг 

11. Хæдзары хистæртæ куы уа, …
уымæ гæсгæ дзы фарн дæр ис.
кæд дзы фарн дæр ис.
афтæ дзы фарн дæр ис.
уæд дзы фарн дæр ис.
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12. Æнгом бинонтæ … хорз фембарынц.
кæрæдзиуыл   кæрæдзийы
кæрæдзиимæ   кæрæдзийæн 

13. Зæронд лæг сæ … ракуырдта æгъдау.
амондæй   амонды
амондмæ   амондимæ 

14. Нæ адæммæ хистæры кад бæрзонд …
æвæрд цæуы   æвæрд уæвын
æвæрд у    æвæрд уыдзæнис

15. Донæн йæ цуры … цæры, йæ цæуæнтæ йын … зоны.
         кæм … уым                               чи … уый
         кæд … уæд       цы … уый

16. Дæ фыдæн … фæуай, дæ фырт дæр дын … фæуыдзæнис.
чи … уый   цал … уыйас
цы … уый   куы … уæд

17. Номивджыты æххæст  формæтæ баивут цыбыр фор-
мæтæй.

Æз (дын) лæвар æрбахастон, ды та (мын) бузныг дæр 
нæ загътай.
Знон (уæ) абæрæг кодтон.
(Сæ) мады (сын) хорз зонын.
Хъæумæ (йемæ) ацæуон?
Изæрæй-ма (нæм) телефонæй æрбадзур.

18. Баххæст кæнут æмбисæндтæ. 
Зивæггæнаджы мад мæгуыр у. 
Чи цас федта, уыйбæрц зоны. 
Куыстæн йæ сæр –  сындз у, йæ бын – сой. 
Хуры разæй дæр лæг  йæ сыхаджы фены.

19. Орфографион рæдыдтытæ сраст кæнут.
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Нæ сыхаг лæппу лæггадгæнынæй нæ фæллайы.
Йе ’рыгон бонты нанайæн уыдис сау-сауид дзыккутæ.
Нæ сыхы куывд кæнæ чындзæхсæв куы вæййы, уæд 

æппæты разæй бацагурынц мæ дадайы.

20. «Йæ былтæ ныззылын кодта» − … .
насупился           улыбнулся
скривился                   возмутился

18-æм ахуыр

Ныхасы рæзтыл куыст
Нывæцæн «Æгъдау у царды бындур»

(Нывæцæны æрмæг баст у фæстаг урокты (11−16) 
æрмæгимæ).

Балц Францы зæрдæмæ 
19-æм ахуыр

Париж у, æдзух демæ цы бæрæгбон вæййы, уый.
                                                               Эрнест Хемингуэй

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) скъоладзауты зонгæ кæнын Францы адæмы исто-
ри æмæ традицитимæ; ахуыр сæ кæнын кад кæнын 
æндæр адæмыхатты культурæ æмæ царды уагæн.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас францæгты культурæ 
æмæ историйы тыххæй. Беседæ скъоладзаутимæ «Цы  
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зонут Францы тыххæй?»
III. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
бамбарын кæнын фразæ «Тæхуды,  Париж фен… æмæ уæд 
амæл».
• Афтæ фæзæгъынц, уымæн æмæ Парижы рæсугъддзинад 
хъуыстгонд у æнæхъæн дунейы дæр.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Саразын гыццыл 
хъусынгæнинаг Парижы тыххæй, лæвæрд дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ. 
• Париж у Францы сæйраг горæт.
• Йæ фæзуат ахсы 104 кв. км.
• Цæугæдон Сенæ дих кæны горæт 2 хайыл: Рахиз æмæ Га-
лиу    былгæрæттыл.
• Парижы æмæ йæ алыварс районты цæры 2 млн 300 
адæймаджы.
• Ам ис 3 аэропорты  («Шарль де Голль», Лæ Бурже, «Орли»),  
порт Гавр, машинæаразæн, хæдтæхджытæаразæн, хими-
он, электро-техникон æмæ рог индустри, бирæ алыхуызон 
куыстуæттæ.
• Ацы горæты кусынц ЮНЕСКО æмæ æндæр æппæтдунеон 
организацитæ.
• Францæн ном скодтой зындгонд университеттæ: 
Сорбоннæ (XIII æнус), Колледж де Франс (XVI æнус) æмæ 
уæлдæр ахуырады æндæр скъолатæ.
• Парижы Зонæдты академи (XVII æнус) хъуыстгонд у 
æппæт дунейы дæр.
• Европæйы хъæздыгдæр чиныгдæттæй иу – Национ 
библиотекæ (XV æнус) − æрбынат кодта Парижы астæу.
• Мингай туристтæ æрцæуынц дунейы алы бæстæтæй 
Лувры музей, Импрессионизмы музей, Пикассойы музей 
фенынмæ.
• Хъуыстгонд театртæ: «Гранд-Опера», «Комеди Фран-
сез»-ы сценæтыл æвæрд цæуынц дунеон музыкалон æмæ 
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театралон  классикæйы уацмыстæ.
• Футболы клуб «Пари Сен-Жермен» у Европæйы 
номдзыддæр клубтæй иу.
V. Практикон хай. 3-аг фæлтæрæн. Саразын дзырд-
бæстытæ:
1-5; 2-4; 3-3; 4-2; 5-1.
4-æм фæлтæрæн. Саразын хъуыдыйæдтæ, фæрстытæй 
пайдагæнгæйæ.
• Мах хуыцаубоны нæ къласимæ автобусыл цæуæм 
Пятигорскмæ Лермонтовы цыртдзæвæн фнеынмæ.
• Ме ’мбал йæ фыдимæ иннæ къуыри хæдтæхæгыл 
атæхдзæн Лондонмæ Олимпаг хъæзтытæ фенынмæ.
5-æм фæлтæрæн. Сæвæрын тексты хъæугæ дзырдтæ. Ра-
дзурын иннæ стыр сахарты нæмтты тыххæй:
• Бындурæвæрджытæ; æрбынат кодтой; цардысты.; схуыд-
той; æппынфæстаг. 
Уæлæмхасæн информаци: 

София – Сыгъдæг Софияйы номыл кувæндоны номæй
Брюссель – bruos – «цъымара», sella –«хъæу»
Белград – «урс горæт»
Рио -де- Жанейро − «январы цæугæдон»
Сидней – хæссы 18-æм æнусы бритайнаг министр 
лорд Сиднейы ном
Мæскуы − …?
Дзæуджыхъæу − …?

VI. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ 
нысаниуæг сын сбæрæг кæнын, саразын семæ дзырд-
бæстытæ.
VIII. Практикон хай. 
6-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ ног 
дзырдтæй:

рамбылдтой; дзæнгæрæджы; галуан; зæлланг; 
цыртсурæт; батайын кодта; цалцæг кæнын; æрæхгæдта; 
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æрдæгзылд; æрбахуыдта; уæладзыгæй.
7-æм фæлтæрæн. Дзырдтæн ссарын се ’мбарынæдтæ:
1-6;  2-5;  3-1;  4-2;  5-3;  6-4;  7-8;  8-7;  9-10;  10-9.
8-æм фæлтæрæн. Ссарын антонимтæ æмæ сæ къæйттæй 
ныффыссын:

Сабыр – зæлланг; фæхæрд сты – рамбылдтой; тъæпæн 
– уæладзыгон; байгом кодта – æрæхгæдта; ратардта – 
æрбахуыдта; фехæлдтой – сцалцæг кодтой; скъæт – галуан; 
фæфидар ис – батадис. 
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.                                                

20-æм ахуыр

Тæхуды, фен Париж æмæ…
Урочы нысантæ:                                

1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæгыл бакусын: фæсæвæрдтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзауты ахуыр  кæнын æндæр адæмы куль-
турæ æмæ историйæн аргъ кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг фæлтæрæн. Дзырдтæ раст 
дзурын.
V. Кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл куыст. 2-аг 
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фæлтæрæн. Бакæсын тексттæ. Зæгъын, кæцы зæрдылдарæн 
бынат ис схонæн Францы символ. Цæмæн?
• Æвæццæгæн æмæ, Эйфелы мæсыг, уымæн æмæ иууылдæр 
базонынц ацы æнахуыр мæсыг йæ фыццаг бакастæй, бам-
барынц, ныхас Францыл кæй цæуы, уый.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Фæрстытæн дзуап-
пытæ раттын (къæйттæй куыст):
• Францаг инженер, сарæзта Сæрибардзинады сурæт
• Арæзтой йæ 2 азы, бахъуыдис ын 12 мин хайы
• Уый сæм кастис «сау хæтæлы» хуызæн
• Эйфелы мæсыг у францæгты уарзондæр бынат
• ХI æнусы астæу
• 200 азы бæрц
• Монтебелло æмæ хид Турнелæй
• Алыхуызон цыртсурæттæ æмæ барельефтæй
• «…уый у удæгас»
• Уымæн æмæ иууылдæр дзырдтой латинагау
• Цардысты чысыл уазал уæтты
• 1253 азы сарæзта колледж, фæстæдæр ма сарæзта цалдæр 
бæстыхайы
VII. Хъомыладон куыст. Беседæ «Цы нæм ис иумæйагæй 
æмæ цæмæй хицæн кæнæм?»
VIII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Ныхасы ситуа-
циты ахъазын:

1) Æз цæуын Парижмæ. Цы радзурдзынæн фран-
цæгтæн ирæтты тыххæй?

2) Æз æрцыдтæн Парижæй. Цы дзы федтон?
Практикон хай. 3-аг фæлтæрæн. Тексты ссарын 

хъуыдыйæдтæ.
4-æм фæлтæрæн. Фæбæрæг кæнын, раст цы хъуыдыйæдтæ 
не сты, уыдон:

1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11
5-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ кæрæдзийы фæдыл раст 
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сæвæрын, баст текст сæ куыд рауайа, афтæ:
1-3; 2-2; 3-4; 4-1

IХ. Грамматикон æрмæгыл куыст: фæсæвæрдтæ: уæлæ, 
дæлæ, дæлæмæ, фæстæ, фале, комкоммæ, мидæг. Бамба-
рын кæнын сæ нысаниуæг æмæ сæ грамматикон æууæлтæ.
6-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын фæсæ-
вæрдтæй, стъæлфыты бæсты сæвæрын дзырдты кæрæттæ:
• Хæдзары мидæг; къулты уæлæ; кæлддзæгты комкоммæ; 
Сальпетриеры дæле. 
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.  

21-æм ахуыр

Парижы зæрдылдарæн бынæттæ

Цыфæнды даргъ балцы куы ацæуай,
уæддæр дзы   фæстæмæ здæхын хъæуы.

   Китайаг æмбисонд

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон ныхасы бындурыл диалогон ныхас са-
разын;
3) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
4)  хи хъуыдытæ дзурын;
5) скъоладзауты базонгæ кæнын, æндæр адæмы-
хæттыты минæвæрттæ Францы культурæйы цы фæд 
ныууагътой, уыимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
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II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг фæлтæрæн. Бакæсын æм-
дзæвгæ (фыццаг æй кæсы ахуыргæнæг). Бакусын поэти-
кон тексты мелодикæйыл. Радзурын, цæй тыххæй у ацы 
æмдзæвгæ, уый.
V. Аудировани. (Ахуыргæнæг кæсы текст йæхæдæг.) 
Байхъусын текстмæ æмæ дзы бавæрын хъæугæ дзырдтæ:

Лувр

Дзырд «Лувр» рацыд рагон саксонаг дзырд «ло-
вер» кæнæ «леовар»-æй, кæцы нысан кæны «хъахъхъæд 
цæрæнбынат». Æцæгдæр, Лувр арæзт æрцыд 1190 азы 
куыд фидар. 16 æнусы онг Лувр рохуаты аззадис (был 
забыт), æмæ æрмæст 1527 азы къарол Франциск I-æм 
æрбахуыдта Италийæ зындгонд нывгæнджытæ æмæ ар-
хитекторты (семæ уыд Леонардо да Винчи дæр), фидарæй 
галуан цæмæй саразой, уый тыххæй. Уæдæй фæстæмæ 
абоны онг ацы архитектурон бæстыхай æппынæдзух цæуы 
цалцæггонд æмæ реставрацигонд. Нæ рæстæджы Лувр у 
дунейы æппæты стырдæр аивадон музейтæй иу.

Лувры нывты фыццаг æмбырдгондмæ Франциск 
I-æм бахаста Леонардо да Винчи, Рафаэль æмæ Тицианы 
куыстытæ. Ацы музейы парахатæй æвдыст цæуы рагон 
мысыраг æмæ бердзенаг аивад. Йæ хæзнатыл нымад сты 
Леонардо да Винчийы «Джокондæ», Никæ Самофракиаг 
æмæ Венерæ Милосаг.

Фыццæгæм уæладзыджы æвæрд сты рагон скæсæйнаг 
саркофагтæ, диссаджы рæсугъд гауызтæ, сыгъзæрин æмæ 
æвзист дзауматæ.

Италиаг нывкæнынадимæ нæ зонгæ кæнынц Ботти-
челли æмæ Учелло, Караваджо æмæ Мантеньи, испайнаг 
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нывкæнынадимæ та – Гойя æмæ Эль Греко, Мурильо æмæ 
Рибейрайы нывтæ. Лувры ма ис фламандиаг, гермайнаг, 
голландиаг рагон нывгæнджыты куыстытæ, астæуккаг 
æнусты  хæзнаты стыр æмбырдгондæн та аргъ скæнæн дæр 
нæй.
• Текстæй рафыссын сæрмагонд нæмттæ, цы бæстæтимæ 
баст сты, уыцы нæмттимæ: 

                                              

   

VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Монологон ны-
хасæй диалогон ныхас саразын:

-Агуындæ, афтæ фехъуыстон, æмæ, дам, Францы 
уыдтæ?

-О, 15 боны дзы фæдæн.
-Поездыл ацыдтæ?
-Нæ, хæдтæхæгыл атахтыстæм.
-Кæимæ уыдтæ?
-Мæ ныййарджытимæ.
-Цавæр зæрдылдарæн бынæттæ  федтай Парижы?
-Эйфелы мæсыг, Пикассойы æмæ Родены музейтæ.
-Ау, æмæ Лувры нæ уыдтæ?

 Итали
• Леонардо да Винчи 
• Рафаэль
• Тициан
• Боттичелли
• Учелло
• Караваджо
• Мантеньи

Испани
• Гойя  
• Эль Греко
• Мурильо
• Рибейра
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-Хъыгагæн дзы уыцы рæстæг реставрацион куыс-
тытæ цыдысты  æмæ уыдис æхгæд.

- Парижы, дам, алы уынджы дæр сæдæгай кафетæ ис, 
уый раст у?

-О, кафетæ дзы тынг бирæ ис, сæ нæмттæ та ахæм 
худæг сты!

-Æмæ дæм францæгтæ сæхæдæг та куыд фæкастысты?
-Диссаджы рæдау, æргомзæрдæ æмæ хъæлдзæг адæм.

5-æм фæлтæрæн. Абарын Францы æмæ Уæрæсейы бæ-
рæгбæттæ. Радзурын Ирыстоны бæрæгбæтты тыххæй. 
VII. Кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл куыст. 
Бакæсын текст (тексты размæ ис равдисæн презентаци) 
æмæ йын йæ хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст сæвæрын. 
Фæрстытæн дзуаппытæ раттын.
 

Гæздæнты Гайто

Парижимæ баст сты не ’мзæххонтæй бирæты нæмттæ. 
Се ’хсæн æппæты ирддæрæй зыны Гæздæнты Гайтойы ном. 
Гæздæнты Гайто у «урс эмиграцийы» курдиатджындæр 
фыссæг. Райгуырд Бетъырбухы, уæздан ирон бинонты 
’хсæн, йæ царды фылдæр хай та арвыста Францы.

Париж ссис «дыккаг фыдыбæстæ», революци чи нæ 
райста, уыцы бирæ зындгонд уæрæсейæгтæн. Ам æрцард 
Гæздæнты Аврорæ дæр, ирон балеринæ, Гайтойы фыды 
’фсымæры чызг. 

Бирæтæ нæ зонынц, «Вечер у Клэр»-æй фæстæмæ 
ма Гайто кæй ныффыста 8 романы æмæ 40 радзырдæй 
фылдæр.

Йæ уацмысты фыссæг æвдыста мидхæсты цаутæ, 
Костантинополмæ фæндаг, литераторты тох Монпарнасы, 
уырыссаг эмигрантты уæззау, мæгуыр цард, Парижы не-
мыцы оккупацийы трагеди, – иу дзырдæй, йæ  дугæн радта 
æххæст характеристикæ.
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Гайтойы хонынц уырыссаг фыссæг, уый иронау нæ 
дзырдта, йæ фыдæлты зæхх та фæстаг хатт федта йæ саби- 
дуджы бонты, фæлæ йын мах йæ ирон уидæгтæм куы нæ 
æркæсæм, уæд ын нæ бамбардзыстæм нæ йæ уацмысты ми-
дис, нæ йæ цæстæнгас, нæ йæ миддуне.

Гæздæнты Гайто фæцард 67 азы. Ныгæд у Парижмæ 
хæстæг уырыссаг уæлмæрд Сен-Женевьев-де-Буайы.

Йæ цыртдзæвæны автор у зындгонд скульптор 
Соскъиты Владимир

Фæрстытæ:
• Чи уыдис Гæздæнты Гайто?
• Куыдæй афтыдис Францмæ?
• Цавæр уацмыстæ ныффыста?
• Цы ’вдыста йæ уацмысты?
• Кæй ма зонут зындгонд эмигранттæй? 
• (Иван Бунин, Александр Куприн, Владимир Набоков…)
• Ацы авторты уацмыстæй кæцытæ бакастыстут?
VIII. Хъомыладон куыст. Беседæ саразын Гæздæнты 
Гайтойы хъысмæт æмæ сфæлдыстады тыххæй. Радзурын 
скъоладзаутæн, йæ ингæныл ын цырт куыд сæвæрдтой, 
уый тыххæй. (Инициативон къорд: Соскъиты Владимир, 
Гергиты Валери, Боллоты Таймураз).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын. 

22-æм ахуыр
Адæймагдзинад зындæр райсæн у куысты исты 

дæсныйад райсынæй.                      
                 Жан Жак Руссо
                
Урочы нысантæ:                                
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1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: ДВХъ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзауты дарддæр зонгæ кæнын Францы 
культурæ æмæ традицитимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын эпи-
граф æмæ йын бамбарын кæнын йæ хъуыды, зæгъын хи 
хъуыдытæ. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: мæнмæ 
гæсгæ; æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ; растдæр уыдзæнис. 
Саразын беседæ суинаг дæсныйады тыххæй.
V. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. 2-аг фæлтæрæн. 
Ахъазын диалог рольтæм гæсгæ. Базонын, дарддæр ныхас 
цæуыл цæудзæнис, уый.
VII. Практикон фæлтæрæнтæ.
3-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй 
баххæст кæнын:
1) 2-6;     2)14-9;   3) 8-5;   4) 7-10;   5) 1-3;   6)11-13;   7) 4-12.
4-æм фæлтæрæн. Хуызæгмæ гæсгæ ныффыссын хъуы-
дыйæдтæ (куысты размæ сфæлхатын ДВХъ-тæ).
• Хъæдындз у, хæринагæн хæрзад чи дæтты, уыцы халсар.
• Нуры у, цæхдоныл кæй ныккæнынц, уыцы халсар.
• Нæлхæ у, дзулыл кæй байсæрдынц, уыцы сой.
• Сæкæр у, цай æмæ къофийыл кæй ныккæнынц, уыцы про-
дукт.
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VIII. Тæлмацы техникæйыл куыст. 5-æм фæлтæрæн. 
Ратæлмац кæнын ирон æвзагмæ (ратæлмац кæнæн ис 
хицæн хъуыдыйæдтæ кæнæ дзырдбæстытæ).

Европæйы сæлдæг фыццаг хатт фæзындис Парижы. 
Кафе «Прокопоп»-ы   ацаходæн уыдис сæлдæджы 80 хуы-
зы.

Сæлдæг тынг уарзта Наполеон Бонапарт. Афтæ 
тынг цыдис йæ зæрдæмæ, æмæ йæ Сыгъдæг Еленæйы 
сакъадахмæ куы ахастой, уæд уырдæм йæхицæн рафыста, 
сæлдæг чи кæны, ахæм  аппарат. Уыцы аппарат ын рарвы-
ста иу лæмæгъзæрдæ англисаг сылгоймаг.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

23-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. Райсом æз мæ ныййарджытимæ … Парижмæ.
• атахтæн  • атæхын
• атæхдзынæн        • атæхон

2. Ромаг æфсæдтæ … … Сенæйы сакъадæхтæй иуыл.
• æрбынат кодтой    бындурæвæрæг уыдысты
• аразын райдыдтой    цæрын райдыдтой

3. Францы бæстæйы хицауад Стыр Францаг революцийы 
сæдæ азмæ сфæнд кодта … м бæрзæндæн мæсыг саразын.

• 200   • 300
• 400   • 500
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4. Райдианы Эйфелы мæсыджы … сыстадысты бирæ зынд-
гонд францæгтæ.

• дæргъы  • комкоммæ
• сæрмæ   • ныхмæ

5. Сыгъдæг Людовик балæвар кодта Сорбонны колледжæн, 
…

• уыдис йæ фарсмæ цы хæдзæрттæ, уыдон.
• йæ фарсмæ цы хæдзæрттæ уыдис, уыдон.
• хæдзæрттæ цы уыдис йæ фарсмæ, уыдон.
• уыдон, цы хæдзæрттæ уыдис йæ фарсмæ.

6. Былгæрон Монтебелло хъуыстгонд у йæ рагон чингуыты 
бирæ дуканит… .

• имæ   • æм
• ыл             • æй

7. Ацы дзæнгæрæгæн ис æнахуыр сыгъдæг æмæ … хъæлæс.
• зæллангон           • зæлгæ
• зæлланг           • зæлланггæнаг

8. 1330 азы аббат Клюни сарæзта рагон ромаг термæты 
кæлддзæгты … (напротив) стыр хæдзар.

• фалейы           • комкоммæ
• мидæг            • дæле

9. Дзырд «Лувр» нысан кæны « …» .
• хъахъхъæд цæрæн бынат
• «сыгъдæг цæрæн бынат»
• «рæсугъд цæрæн бынат»
• «лæгъз цæрæн бынат»

10. ... …, Луврмæ нæ бахаудтам: уыцы мæй дзы цыдысты 
реставрацион куыстытæ.

• æвæццæгæн  • бæгуыдæр
• æцæгдæр  • хъыгагæн
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11. Парижимæ баст сты не ’ … бирæты нæмттæ.
• ’мдугонтæй   • ’мгæрттæй
• ’мбæлццæттæй  • ’мзæххонтæй

12. Францийы алы гыццыл ресторанмæ дæр ис йæхи 
сусæгдзинæдтæ, æндæр ран… нæ фендзынæ.

• уыдон   • кæй
• ацытæ   • ахæмтæ

13. Дзырдбаст «зæрдылдарæн бынæттæ» нысан кæны:
любимые места памятные места
дорогие места  своеобразные места

14. Тынг бирæ диссæгтæ федтон Парижы, … мын мæ 
зæрдæ балхæдтой парижæгтæ сæхæдæг – æргомзæрдæ, 
рæдау æмæ хъæлдзæг адæм.

• кæнæ   • фæлæ
• æмæ   • æви

15. Леонардо да Винчи, Рафаэль æмæ Тицианы куыстытæ 
сты … .

• Версалы  • Сорбонны
• Лувры   • Нотр-Дам-де-Парийы

16. Венерæйы … ссардтой сакъадах Милойы, уымæн æй 
схуыдтой «Милосаг».

• цыртдзæвæн  • цырт 
• цыртгонд  • цыртсурæт

17. Галуан у … … стыр бæстыхай.
• рæсугъд быд  • фидары хуызæн
• рæсугъд фæлыст • мæсыджы хуызæн
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Уæрæсейы ахуырад æмæ наукæ
24-æм ахуыр

           Дунейы æппæт хæзнатæй зонындзинад у æппæтæй  зынаргъддæр, 
уымæн æмæ йын нæ фесафæн ис, нæ адавæн, нæ ныццæгъдæн.  

Индиаг æмбисонд

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) скъоладзауты зонгæ кæнын Уæрæсейы наукæ æмæ 
зындгонд ахуыргæндтимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас уæрæсейаг ахуыргæндты 
тыххæй. 
III. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын эпи-
граф, æмæ йын бамбарын кæнын йæ хъуыды, зæгъын хи 
хъуыдытæ. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: æз разы 
дæн; æз разы нæ дæн;  æз та афтæ хъуыды кæнын, æмæ; 
растдæр уыдзæнис. 
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
бабæттын зонинæгтæ ахуыргæндты нæмттимæ:

• Ломоносов
• Циолковский
• Попов
• Менделеев

V. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ уæрæсейаг ахуыр-
гæндты тыххæй. Бæлвырддæр æрдзурын сæ удыхъæды ми-
ниуджыты тыххæй (ныфс; цы нысан сбæрæг кодтой, уымæ 
кæронмæ цæуын…).



68

VI. Дзырдуатон куыст.  Бакæсын ног дзырдтæ, сæ ныса-
ниуæг сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ.
VII. Лексикон фæлтæрæнтæ. 
2-аг фæлтæрæн. Текстыты ссарын хъуыдыйæдтæ ног 
дзырдтимæ, ратæлмац сæ кæнын.
3-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын хъæугæ 
дзырдтæй:

• Къабæзты
• Иртасæг
• Хардз кодта
• Æрхъуыдыдзинадæй
• Фæсарæйнаг
• Тæнгъæды
• Æрхъуыдыдзинæдтæ
• Фæрæзтæ 

4-æм фæлтæрæн. Баиу кæнын дзырдтæ æмæ сæ ныса-
ниуджытæ. Саразын семæ хъуыдыйæдтæ. Фысгæ куыст.

VII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

бындурæвæрæг  исты хъуыддаг царды чи      
                                           рауадзы, ахæм адæймаг

хæдахуыр  æнæ искæй æххуысæй          
                                           йæхæдæг чи сахуыргонд                      
                                           вæййы, ахæм адæймаг

артаг                             судзгæ чи кæны, ахæм буаргъæдтæ 

тырнын                             истæмæ тынг бæллын æмæ ууыл
                                           архайын    

миниуджытæ                     предметы æууæлтæ: хуыз, уæз,               
                                           бæрц æмæ а. д.
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25-æм ахуыр
Наукæ æмæ ахуырад мæгуыртæн сты   хъæздыгдзинад, 

хъæздгуытæн та –  фæлындæн.
                                                                            Диоген

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда 

кæнын;
2) монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл баку-

сын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) грамматикон æрмæджы фæлхат: номдарты 

тасындзæг; 
6) скъоладзауты ахуыр кæнын царды раст фæн-

даг агурын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ ны-

сантыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын 

эпиграф æмæ йын бамбарын кæнын йæ хъуыды, зæгъын хи 
хъуыдытæ. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: мæнмæ 
гæсгæ; æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ; растдæр уыдзæнис.

V. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст 

æмæ йын пълан саразын, бæрæггонд дзырдты нысаниу-
джытæ бамбарын кæнын.

Пълан

1. Мæскуыйы паддзахадон университет нымад у 
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Уæрæсейы университетты тæккæ рагондæрыл.
2. Ломоносовы пъланмæ гæсгæ университеты уыд 3 

факультеты: философон, юридикон æмæ медицинон, дины 
факультет дзы нæ уыдис.

3. Профессортæ лекцитæ кастысты латинаг æмæ уы-
рыссаг æвзагыл. 

4. Университеты ахуыр кодтой мæгуыр адæмы цот 
дæр.

5. Æхцайы фæрæзтæй университетæн æххуыс код-
той зындгонд меценаттæ: уыдон æлхæдтой университетæн 
алыхуызон зонадон коллекцитæ, чингуытæ, хуыздæр 
студенттæн фыстой стипенди. 

6. Мæскуыйы университеты парахат кодта  наукон 
зонындзинæдтæ: ам байгом сты типографи æмæ чингуыты 
дукани, университет уагъта  хи газет æмæ журнал.

7. Мæскуыйы паддзахадон университет бацæттæ 
кодта æмæ рауагъта  мингай специалисттæ зонады алы 
къабæзтæн, адæмон хæдзарад, культурæ æмæ ахуырадæн.

8. Университетимæ баст сты зындгонд ахуыргæндты 
нæмттæ.

9. Ныртæккæ Мæскуыйы паддзахадон университеты 
ис 29 факультеты, 9 зонадон-иртасæн институты. 
4-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ текстмæ 
гæсгæ:
…Ломоносовимæ.
…философон, юридикон æмæ медицинон.
…дзы дины факультет нæ уыдис.
…мæгуыр адæмы цот дæр.
 …æрвыстой фæсарæйнаг университеттæм. 
… æххуыс кодтой æхцайы фæрæзтæй университетæн. 
… наукон зонындзинæдтæ парахат кæнынæн.
... университеты фæндонмæ гæсгæ арæзт æрцыдысты 
зындгонд музейтæ.
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5-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ раст равæрын, баст текст 
сæ куыд рауайа, афтæ:

Ломоносов канд стыр ахуыргонд, поэт, астроном æмæ 
лингвист нæ уыд, фæлæ ма йæ йе ‘мдугонтæ зыдтой куыд 
курдиатджын нывгæнæг-мозаик дæр.

Йæ рæстæджы аивады  ацы  хуызы дæснытыл нымад 
уыдысты итайлæгтæ.

Уыдон хуызджын авгæй арæзтой диссаджы рæсугъд 
нывтæ-мозаикæтæ.

Итайлæгтæ нæ хъæр кодтой, уыцы авджы къæрттытæ 
(смальтæтæ) куыд кæнынц, уый.

Фæсарæйнаг дæсныты сусæгдзинад базоныны 
тыххæй ахуыргонд 2 азы фæкуыста йæ лабораторийы.

Фæстагмæ райгом кодта, рæсугъд, ирд ахуырст 
смальтæтæ куыд кæнгæ сты, уыцы фæрæз, æмæ йæхæдæг 
бавнæлдта мозаикон нывтæ кæнынмæ (уæд Уæрæсейы 
уыцы куыст кæнын ничима зыдта).

Ломоносовы стырдæр мозаикон нывтæй иу у 
«Полтавæйы тох», йæ ахуыргæнинæгтимæ йæ фембырд 
кодта 4 азы дæргъы.
6-æм фæлтæрæн. Стъæлфыты бæсты сæвæрын хъæугæ 
кæрæттæ (сфæлхатын номдарты тасындзæг):

-ы;- æй; -æй; -ыл; -мæ; -ы; -æн
VII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Зæгъын хи 
хъуыдытæ Ломоносовы базырджын ныхæсты фæдыл. 
Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: æз разы дæн; æз разы 
нæ дæн; мæнмæ та афтæ кæсы, æмæ.
VIII. Аудировани (ахуыргæнæг кæсы йæхæдæг). Скъола-
дзаутæ хъусынц æмæ дзурынц, ногæй цы базыдтой, уый 
тыххæй.
• 1748 азы Ломоносов ус-паддзах Елизаветæ Фыццæгæмы 
кадæн ныффыста одæ. Уый фæдыл хорзæхгонд æрцыд 2 
мин сомæй. Къазнайы уыцы рæстæг уыд æрмæст лыстæг 



72

æхца, æмæ ахуыргонды бахъуыдис 2 бæхуæрдоны, цæмæй 
сæ йæ хæдзармæ аласа.
• Куыд зонæм, афтæмæй Ломоносов уыд бæрзонд æмæ 
тынг тыхджын лæг. Дзурынц, зæгъгæ, иухатт йæ размæ 
бабадтысты 3 абырæджы (разбойники) хæцæнгарзимæ, 
фæлæ сæм ахуыргонд йæ хъару куы равдыста, уæд уыдон 
фæтарстысты æмæ алыгъдысты.
IХ. Хъомыладон куыст. Беседæ скъоладзаутимæ Ломо-
носовы удыхъæды миниуджыты тыххæй (Цавæр миниуæг 
сæм фæкастис сæйрагдæр? Цæмæн?).
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

26-æм ахуыр
Ахуыр кæнын хъæуы, ахуыргонд цæмæй суай, уый тыххæй нæ, фæлæ 

æрмæст уый тыххæй, æмæ хуыздæр цæрын сахуыр уай.
                                                                                     Лев Толстой

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудированийы техникæйыл бакусын; 
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
5) рацыд грамматикон æрмæгыл бакусын: мивдис-
джыты ифтындзæг ивгъуыд афоны; синтаксис: 
ДВХъ-ды бæттæгтæ;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзауты ахуыр кæнын царды раст фæндаг 
агурыныл.
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын эпи-
граф æмæ йын бамбарын кæнын йæ хъуыды, зæгъын хи 
хъуыдытæ. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: мæнмæ 
гæсгæ; æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ; растдæр уыдзæнис.
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Æмдзæвгæ аив бакæсын.
VI. Рацыд грамматикон æрмæджы фæлхат: мивдис-
джыты ифтындзæг ивгъуыд афоны.
3-аг фæлтæрæн. Мивдисджытæ сæвæрын ивгъуыд афоны 
формæты:

• цыдис
• равзæрстой
• радтой 
• æвæрдта 
• схуыдтой 
• сæвæрдта 
• раиртæста 
• банымадтой 
• райста 
• уыдис
• ссис

VII. Тæлмацы техникæйыл куыст. Ратæлмац кæнын 
ирон æвзагмæ (ратæлмац кæнæн ис хицæн хъуыдыйæдтæ 
кæнæ дзырдбæстытæ).

Павлов райгуырдис 1849 азы 26 сентябры горæт 
Рязаны сауджыны хæдзары. Йæ фыд ын бауарзын кодта 
зæххы куыст. Уыцы куыст Павлов кодта суанг йæ зæронды 
бонтæм.

 Фыды фæндыдис, цæмæй йæ фырт суа дины кусæг. 
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Æмæ, æцæгдæр, фыццаг уый ахуыр кодта дины семинары.
Фæлæ лæппуйы зæрдæмæ цыдысты æрдззонадон наукæтæ, 
уымæ гæсгæ ныууагъта йæ ахуыр семинары æмæ бацыдис 
Петербургы университетмæ.

Уыцы рæстæджы базонгæ ис зындгонд физиологтæ 
Сеченов æмæ Льюисы  куыстытимæ. Физиологи ссис 
Павловæн йæ царды нысан.

5-æм фæлтæрæн. Базонын контекстмæ гæсгæ дзырд-
ты нысаниуæг, саразын семæ хъуыдыйæдтæ.
VIII. Аудировани. 6-æм фæлтæрæн. Байхъусын текстмæ 
æмæ зæгъын, цавæр адæймаг уыдис Павлов. (Павлов уы-
дис, йæ куыстыл æппынæдзух чи хъуыды кодта, ахæм 
адæймаг).

Текстæн ныффыссын цыбыр рецензи.
Ацы тексты бындуры ис иу цымыдисаг хабар. Йæ 

архайджытæ сты скульптор Конæнков æмæ академик 
Павлов. Скульптор арæзта Павловы бюст. Академикы 
бафæндыдис скульпторы æрмадзмæ бæхыл ацæуын. Сырд-
доны ссардтой, сывæллæтты уыцы иу фæндагыл бирæ 
азты дæргъы чи ласта, ахæм зæронд бæх. Фæлæ бæх нæ 
бакуымдта æддæмæ рацæуын. Павлов уый куы фехъуы-
ста, уæд не смæсты ис, фæлæ бацин кодта, мæ рефлек-
сты теори раст у, зæгъгæ. Ацы хабар ууыл дзурæг у, æмæ 
ахуыргондæн æппæтæй зынаргъдæр уыдис йæ куыст.
IХ. Кæсыны техникæйыл куыст. 
7-æм фæлтæрæн. Тексты бавæрын бæттæгтæ æмæ; куы-
уæд. Текст бакæсын.
Куы − уæд;  æмæ;  куы − уæд;  æмæ;  куы − уæд.
• Павловæн хъазæн куыдз радтой, уымæн æмæ йæ 
эксперименттæ кодта куыйтыл, Дарвинæн та радтой 
хъазæн маймули, уымæн æмæ уый у, адæймаг маймулийæ 
кæй равзæрдис, уыцы теорийы автор.
Текстæй рафыссын, номдартæ арæзтон æмæ дæттынон 
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хауæнты цы дзырдбæстыты сты, уыдон:
ахуыдтой Англисмæ, саккаг кодта ахуыргондæн, 

фæцæйцыдис стъолмæ, лæвæрдтой Дарвинæн, рад-
та уырыссаг ахуыргондæн, æрыздæхтис йæ райгуырæн 
бæстæмæ, æвдыста йæ уазджытæн.
Х. Хъомыладон куыст. Беседæ Павловы тыххæй (йæ 
удыхъæды миниуджыты тыххæй).
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

27-æм ахуыр

Гени  вæййы æппæтдунеон.
                                      Франсуа Вольтер

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
5) ныхасы стильтæй спайда кæнын (дзургæ ныхасы 
стиль);
6) ахуыр кæнын скъоладзауты, цæмæй кад кæной 
уæрæсейаг зындгонд ахуыргæндтæн.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. 1-аг  фæлтæрæн. Дзырдтæ раст 
дзурын.
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V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ дзы 
сæвæрын хъæугæ фæсæвæрдтæ.

Альфред Нобель йæ царды фылдæр хай арæзта, 
парæй цы машинæтæ кусынц, уыдон æмæ сæ детальтæ. 
Фæлæ йæ ном айхъуысти куыд динамит (уæды рæстæджы 
тыхджындæр æмæ тæссагдæр буаргъæд) æрхъуыдыгæнæг.

Динамиты руаджы фыццаг бакъæртт кодтой, Мон-
бланы бын цы тъунел ис, уый. Дыккаг хатт дзы куы спай-
да кодтой, уæд дзы æрцыди мæрдтæ. Æвæццæгæн, цæмæй 
дунейы адæмты раз йæхи сраст кæна, уый тыххæй 27 но-
ябры 1895 азы Парижы Нобель ныууагъта ныстуан. Уыцы 
ныстуанмæ гæсгæ 1900 азы йе ’хцатæй арæзт æрцыд Но-
белы фонд, 1901  азæй фæстæмæ та йæ номыл премитæ 
лæвæрд цæуынц наукæйы ахæм къабæзты: физикæ, хими, 
физиологи æмæ медицинæйы.

Уымæй уæлдай ма ацы премитæ дæттынц, 
литературæйы чи фесгуыхтис, уыцы фысджытæ, поэттæ, 
драматургтæ æмæ сабырдзинадыл тохгæнджытæн.

1968 азы Швецийы банк, 300 азы йыл кæй сæххæст 
ис, уый номыл бахаста фæндон  уыцы преми экономикæйы 
дæр фидыны тыххæй.

Фыццаг хатn уый лæвæрд æрцыд 1969 азы.
• Нобелы премийы лауреаттæй ма кæй зонут? Наукæйы 
цавæр къабæзтæй сты?
VI. Лексикон æмæ грамматикон фæлтæрæнтæ. 
3-fu фæлтæрæн. Базонын контекстмæ гæсгæ дзырдты 
нысаниуджытæ.
4-æм фæлтæрæн.  Схемæмæ гæсгæ саразын дзырдбæстытæ.
1) Хуынд у куывдмæ; абон; 2) мысын ме ’мбæлтты; ден-
джыз; 3) зынаргъ хæрзиуæг; 4) ахст уыдис сыхæгтимæ; 
йæ хъуыдыты тыххæй; 5) бадомдта кусджытæй; æхца; 
6) зонгæ кæнын æнтыстытимæ.
VII. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
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бафæрсын скъоладзауты, ногæй дзы цы базыдтой, уымæй.
6-æм фæлтæрæн. Сраст кæнын хъуыдыйæдтæ текстмæ 
гæсгæ:
• электродинамикæ, квантон физикæ, гидродинамикæ, 
теоретикон физикæ, бæрзонд энергиты физикæ, ныллæг 
температурæты физикæ æмæ бирæ æндæрты.
• 12 азы
• Ленинграды университеты физикон хайад
• квантон механикæйы 
• номдзыд физик Капица
• æмæ Нобелы преми
• дунейы бирæ бæстæтæй
VIII. Хъомыладон куыст. Беседæ Лев Ландауы царды 
хабæрттæм гæсгæ «Цы у царды сæйрагдæр нысан?»
IХ. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. 7-æм фæлтæрæн. 
Бакæсын диалог рольтæм гæсгæ, бафтауын æм 2−4 
репликæйы.

-Ууыл дæр тыхсыс… Цом-ма нæхимæ, æз дын 
ныртæккæ баххуыс кæндзынæн.

-Нæ… худинаг у. Дæ ныййарджытæ цы зæгъдзысты?
- Ма тыхс: мæ мадæн тынг æхсызгон уыдзæн дæ фенд.
-Хорз. Стыр бузныг дын.

Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

28-æм ахуыр

Ахуыр кæнын у удуæлдай фæллой.
                                      Шарль Монтескье

                                                                   
Урочы нысантæ:                                

1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
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2) диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудированийы техникæйыл бакусын; 
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
5) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: разæвæрдтæ;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзауты ахуыр кæнын царды раст фæндаг агурын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Раст кæсын поэтикон 
текст (мелодикæ).
2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын вазыгджын хъуыды-
йæдтæ: 1-2; 2-4; 3-1; 4-5; 5-3; 6-7; 7-6.
3-аг фæлтæрæн. Къæлæтты лæвæрд дзырдтæ раст сæ-
вæрын æмæ бакæсын текст.

Хъуыды кæнынц; бадис кæндзысты; равзæрстон; баз-
задис; дардта; бауарзын кодта; уарзта; бацыдис; сарæзта; 
бахъахъхъæдта; ссис; уыдис; дары; рацыдис. 
V. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Скъоладзаутæ кæрæ-
дзимæ дæттынц  фæрстытæ тексты бындурыл (къæйттæй 
куыст).
VI. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ баххæст кæнын 
таблицæ.

Чи? Бæстæйы 
ном

Тæссаг ситу-
аци

Куыд рацы-
дис уыцы 

ситуацийæ?

Цавæр ми-
ниуджыты 
руаджы?

Зындгонд
уырыссаг

1) Иран æрцахстой 
йæ куыд 
знаджы 
сгарæджы;

бамбарын кодта 
хъуыддаг;

йæ зонды 
руаджы;
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ахуыр-
гонд-  
биолог 
Вавилов

2) Памир бæх ахаудта 
сæрсæфæ-
нæй æд 
наукон 
боныгтимæ;

2 дихы кæнын 
райдыдта, цы 
’рмæг æмбырд 
кодта, уый;

йе ’рхъуы-
дыдзинады 
руаджы;

3) Эфи-
опи

экспедици-
мæ æрба-
бырстой 
абырджытæ;

баныхас кодта 
семæ;

йæ дипло-
матон кур-
диаты ру-
аджы;

4) Афга-
нистан

хæст кæм 
цыдис, йæ 
экспедици 
уырдæм 
бахаудта

нæ фæтарсти; йæ ныфсы 
руаджы;

5) Сахарæ сæ хæдтæ-
хæг æр-
хаудис 
Сахарæйы, 
æмæ æхсæв-
бонмæ дом-
бай сæ алы-
варс разил-
базил кодта

домбайы 
тæрсын кодта 
зынгæй

йæ хъæба-
тырдзина-
ды руаджы

VII. Хъомыладон куыст. Беседæ «Адæймаг йæ хъысмæт 
кæны йæхæдæг» (Вавилов æмæ Алфæровы царды бынду-
рыл).
VIII. Грамматикон æрмæгыл куыст: разæвæрдтæ æд; 
æнæ; фæйнæ.
Бамбарын кæнын сæ нысаниуæг æмæ сæ грамматикон 
æууæлтæ.
6-æм фæлтæрæн. Баивын разæвæрдтæ синонимон дзырд-
тæй:

кусæнгæрзтимæ; æртыгай; къабузтимæ; фосимæ; ды-
гай; хæцæнгарзимæ.
IХ. Кæронбæттæн хай.
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Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

29-æм ахуыр
Космонавтикæйы бон

Планетæ у зонды авдæн, 
фæлæ æнусмæ авдæны цæрæн нæй.

                                              Константин Циолковский

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
5) рацыд грамматикон æрмæг сфæлхатын: амад æмæ 
дихон нымæцонтæ; лексикологи: æрбайсгæ дзырдтæ; 
антонимтæ; 
6) ахуыр кæнын скъоладзауты Уæрæсейы зындгонд 
адæймæгтæн кад кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын эпи-
граф æмæ йын бамбарын кæнын йæ хъуыды, зæгъын хи 
хъуыдытæ. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй: мæнмæ 
гæсгæ; æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ; растдæр уыдзæнис.
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, бавæрын 
дзы хъæугæ фæсæвæрдтæ. Нымæцонтæ ныффыссын дзырд-
тæй (фысгæ куыст).



81

Фæстæ; сæрмæ; алыварс; фæстæ.
VI. Лексикологийыл куыст: æрбайсгæ дзырдтæ. Бамба-
рын кæнын, куыд æрбафтынц æвзагмæ дзырдтæ æндæр 
æвзагæй; æрхæссын дæнцæгтæ.
3-аг фæлтæрæн. Текстæй рафыссын æрбайсгæ дзырдтæ, 
сбæрæг кæнын дзырдты нысаниуджытæ.

Космонавт; космос; къамис; кандидатурæ; дублæр; 
зарядкæ; дохтыр;скафандр; автобус; ракетæ; радио; кабинæ; 
люк; аппарат; системæ; минут; корпус; программæ; пара-
шют; катапультæ; истори.
• Тексты ссарын хъуыдыйад комкоммæ ныхасимæ æмæ йæ 
баивын фæрссаг ныхасæй.
• Бæрæггонд дзырдтимæ саразын дзырдбæстытæ схемæтæм 
гæсгæ:

Сбæрæг кодтой хуыздæр тæхджыты; фехъуыста 
æхситт æмæ гуыр-гуыр; банкъардтон ракетæйы тых; 
æрзылдис Зæххы алыварс; фезмæлыдис йæ бынатæй; 
фæцахуыр ис уыцы æнæуæзадыл.
VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ раттын фæрстытæ æмæ  сын дзуаппытæ рат-
тын (къæйттæй куыст).
VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ, фыццаг кос-
монавтæн цы кад уыдис æппæт дунейы, уый тыххæй.
4-æм фæлтæрæн. Дзырдтæн ссарын антонимтæ:

Фæстагмæ; раззаг; сбадын кодтой; хурныгуылд; 
даргъ; байгом кодтой; сабырæй; тагъддæр; хуымæтæг; 
ныллæг; систа; сыстадис; дард. 
IХ. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Равзарын текстæн 
хъæугæ сæргонд æмæ бамбарын кæнын, уыцы сæргонд 
цæмæн æрцыдис æвзæрст, уый.

Зæгъæм, «Фыццæгтæ», уымæн æмæ Кучиты Юри 
уыдис фыццаг атомон науы капитан, Гагарин та − фыццаг 
адæймаг, космосмæ чи атахтис, уый.
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6-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнын бæрæггонд дзырдты 
нысаниуджытæ, саразын семæ хъуыдыйæдтæ: 

Отправил – провæл; признался – сломалась; пригла-
шают – называют.
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

30-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. Ломоносов ныууагъта бирæ ногдзинæдтæ зонады алы … 
˚ хæйтты  ˚ сæргæндты
˚ къабæзты  ˚ чингуыты

2. Хуыздæр чи ахуыр кодта, уыцы студентты æрвыстой 
фæсарæйнаг бæстæт… .

˚ – æй   ˚ – имæ
˚ – ау   ˚ – æм

3. … донæй цард нæй.
˚ Æнæ   ˚ Фæйнæ
˚ Æд   ˚ Æмæ

4. Уæрæсейы фидæн зындгонд физик Алфæров бæтты … .
˚ ахуыргондимæ  ˚ ахуырадимæ
˚ ахуыр кæнынимæ  ˚ ахуырдзаутимæ

5. Хъæздыг меценат арæх æлхæдт… университетæн зона-
дон чингуытæ.
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˚ – ой   ˚ – а
˚ – ат   ˚ – ай

6. Дунейы ахуыргæндтæ … схуыдтой «физиологийы 
хистæр».

˚ Сеченовы  ˚ Павловы
˚ Ломоносовы  ˚ Вавиловы

7. Ссарут раст арæзт хъуыдыйад.
• Ахуыргонд куыста цы проблемæтыл, уыдонæн ис стыр 
ахадындзинад.
• Цы проблемæтыл куыста ахуыргонд, уыдонæн ис стыр 
ахадындзинад.
• Стыр ахадындзинад ис, цы проблемæтыл куыста ахуыр-
гонд.
• Ахуыргонд цы проблемæтыл куыста, уыдонæн ис стыр 
ахадындзинад.

8. Æддейы космосон нау æмбæрзт у сæрмагонд 
«хъæццулæй», … йæ хъахъхъæны бæрзонд æмæ ныллæг 
температурæтæй.

˚ уыцы   ˚ цы
˚ ацы   ˚ уый

9. Циолковский йæ фæстæ … бирæ зонадон къухфыстытæ.
˚ ныууадздзæн  ˚ ныууагътаид
˚ ныууагъта  ˚ ныууадзы

10. Космосмæ фыццаг чи атæхдзæнис, …
• йæ ном раргом кодтой æппынфæстаг.
• уый ном раргом кодтой æппынфæстаг.
• сæ ном раргом кодтой æппынфæстаг.
• уыдоны ном раргом кодтой æппынфæстаг.

11. Лабораторон куыст куы фæкæнæм, уæд фæархайæм 
алыхуызон … .
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˚ гарзæгтимæ  ˚ ссардтимæ
˚фæрæзтимæ  ˚ басгæрстытимæ

12. Мæ зæрдæмæ тынг цæуы, нæ ахуыргæнæг нын зынд-
гонд ахуыргæндты царды … куы фæдзуры, уæд уый.

˚ фæдыл   ˚ тыххæй
˚ фæстæ   ˚ дæргъы

13. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.
• Рудзынг басастис дымгæйæ.
•  Скъоладзау басастис йæ рæдыдыл.
•  Мæ нана арæх æрымысы хъæуы цард.
•  Курдиатджын физик æрымысыд радиоаппарат.
• Мæ хо мæ хоны «дзыкъы».
• Нæ сыхаг мæ хоны театрмæ.

14. Вавилов-иу дард балцыты куы ацыдис, …-иу арæх ба-
хаудта тæссаг уавæрты.

˚ кæд   ˚ цæмæй
˚ афтæ   ˚ уæд

15. Мах дон бирæ … кæнæм.
˚ хардзау  ˚ хæрдзтæ
˚ хардз   ˚ хардзгонд

16. Æхсыр æмæ цай сты … .
˚ донгъæдтæ  ˚ къабæзтæ
˚ гарзæгтæ  ˚ донвæдтæ

17. Ломоносов уыд æрдзон фæзындтæ … .
˚ ахуыргонд  ˚ бындурæвæрæг
˚ иртасæг  ˚ аразæг

18. Æнæуæзад тынг æнахуыр фæкаст Гагаринмæ, фæлæ … 
уайтагъд фæцахуыр ис.

˚ йæм   ˚ йыл
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˚ йын   ˚ йемæ
19. Станцæ … стахт Зæххы æмбæлццоны алыварс æмæ 
йын, адæймаг кæй нæма федта, уыцы фарсы къам систа.

˚ «Мæй – 1»  ˚ «Мæй – 3»
˚ «Мæй – 2»  ˚ «Союз»

20. Ссарут ассоциативон къæйттæ.

21. Арвитдзысты тæхджыты скъоламæ …
мивдисæг + миногон + номдар
мивдисæг + номдар + номдар
мивдисæг + мивдисæг + номдар                                                                       
мивдисæг + номдар + фæсæвæрд

22. Миногон + номдар + фæсæвæрд - …
номдзыд ахуыргонды тыххæй
номдзыд ахуыргонды цардæй
ацы ахуыргонды номыл
ахуыргонды царды тыххæй

31-æм ахуыр
Æрдзон диссæгтæ

Æрдзмæ аипп ничи хæссы.                                                                                                 
                   Альберт Швейцер

Урочы нысантæ:
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;

зындгонд биолог
химион гарзæг
физиологийы бындурæвæрæг
кадджын хæрзиуæг
Мæймæ атæхын
дунеон ахадындзинад

зайæгойты мыггæгтæ 
пикнометр саразын
хæринагтайæн системæ
зонадон куыстытæ
космосон нау 
Нобелы преми
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2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл баку-
сын; диалогон ныхас монологон ныхасæй баивын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) скъоладзауты зонгæ кæнын æрдзон диссæгтимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст æмæ зæгъын, æрдз цы ’нкъарæнтæ  гуырын 
кæны, уый тыххæй. Спайда кæнын лæвæрд дзырдтæй.
2-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты бавæрын хъæугæ 
дзырдтæ: 

ныфс – тых; æрхæндæг; рухс – сусæгдзинæдтæ.

IV. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ 
нысаниуæг сын сбæрæг кæнын, саразын семæ дзырд-
бæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ.
3-аг фæлтæрæн. Дзырдбæстытæ баххæст кæнын ног дзыр-
дуатон дзырдтæй раст грамматикон формæты:

цъити фенкъуысыдис; рæуджытæй улæфын; зынг-
ирвæзтыты аххосæй; æрдзон бæллæхтæ; баззадысты тæг-
тæй; йæхи дард айтыгъта; дидинфæлыст бæласыл цин 
кæны; тæгтæй хуыд; сæ бынатæй фенкъуысыдысты.
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
зæгъын, цавæр æрдзон диссæгтæ ма ис дунейы. Спайда 
кæнын фразæтæй-клишетæй: мæнмæ гæсгæ; æз та афтæ 
æнхъæлын; мæнмæ афтæ кæсы.

Таблицæ баххæст кæнын.
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Бæстæ, 
континент

Хуссар 
Америкæ

Канадæ 
æмæ АИШ

Африкæ Ази

Æрдзон 
диссаг

Амазонийы 
хъæдтæ

Ниагарæйы 
æхсæрдзæн

Сахарæ хох 
Фудзиямæ

Фæзуат 7 мин кв.км − 6мин км + 2 
мин км

−

Бæрзæнд − 51 м 3776 м
Уæрх − 350 м 600 м
Цæрæгойтæ тропикон 

цæрæгойтæ
− хилæгойтæ 

æмæ 
къаннæг 
цæрæгойтæ;

−

Туристты
нымæц

сты 
æнæсгæрст;

12 млн 
туристы 
иу азы 
дæргъы;

туристтæ 
дзы нæ 
вæййы;

тынг бирæ 
туристтæ;

VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ фæрстытæ раттын (къæйттæй куыст).

• Бакæсын диалог рольтæм гæсгæ, мивдисджытæ дзы 
раст сæвæрын. Диалоджы бындурыл саразын монологон 
ныхас: радзурын Дæргъæвсы комы тыххæй:

• Дæргъæвсы ком у Ирыстоны рæсугъддæр кæм-
ттæй иу. Дæргъæвсы коммæ æрвылаз цæуы тынг бирæ 
туристтæ Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ фенынмæ. Ацы 
æхсæрдзæнтæ ахсынц Европæйы фыццаг бынат, сæ 
бæрзæнд у 750 м. Ноджы ма ацы комы ис «Зæппæдзты 
хъæу» æмæ «Туджджыны лæгæт». Лæгæты хуылфы ис ра-
гон хæстон фидар.
VII. Хъомыладон куыст. Æрдзурын скъоладзаутимæ 
Ирыстоны æрдзон диссæгты тыххæй.
VIII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.
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32-æм ахуыр

Æрдзы æнæхъæугæ ницы ис 
   Давид Юм

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
5)лексикологи: контекстуалон синонимтæ; 
6) ахуыр кæнын скъоладзауты æрдзы рæсугъддзинад 
æмбарын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ. 
Бакусын поэтикон ныхасы мелодикæйыл. 
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Радзурын сонеты 
сæйраг хъуыдыйы тыххæй (æрдзы æнусон тых æмæ йæ 
уаджы тыххæй). Бамбарын кæнын дзырд «сонет».
• Сонет у 14 рæнхъæй конд лирикон æмдзæвгæ.
Æмдзæвгæйæ рафыссын контекстуалон синонимтæ æмæ 
синонимон дзырдбæстытæ: 

ныхъхъус ис – ныссабыр ис; атылд зæххыл хур – 
сусæны тæвд хъазы; ныкъкъæй – ныддур.
VI. Практикон фæлтæрæнтæ.
2-аг фæлтæрæн. Дзырдтæй саразын хъуыдыйæдтæ.
° Фæстаг рæстæг Амазонийы хъæдты фæзуат дзæвгар 
фæкъаддæр.
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° Тынг уазал зымæг куы вæййы, уæд Ниагарæйы æхсæрдзæн 
ныссæлы.
° Сахарæйы змисты фембæлæн ис иуæй-иу хилæгойтæ 
æмæ цæрæгойтыл.
° Фудзиямæ, куыд сакурæйы къалиу дæр, афтæ нымад у 
Японы символыл.
° Цад Байкал йæхи айтыгъта Хуссар Сыбыры хъæдджын 
хæхты ’хсæн.
° Цъæйы ком нымайынц Кавказы хæхты  æрдзон хæзнайыл.
3-аг фæлтæрæн. Фæнысан кæнын раст хъуыды.
° Фæстаг рæстæг Амазонийы хъæдты фæзуат фæфылдæр. 
° Сахарæ нымайынц Зæххыл æппæтæй стырдæр сур 
фæзуатыл.  +
° Амазонийы хъæдты æнæсгæрст бынæттæ нал ис. -
° Япойнæгтæ хонынц Фудзиямæ «Хуыцæутты лæвар». −
° Ниагарæйы æхсæрдзæн ис Америкæ æмæ Канадæйы 
æмарæныл. +
° Цад Байкал йæхи айтыгъта Цæгат Сыбыры хъæдты ’хсæн. 
-
° Цъæйы цъитийы уæлцъар никуы фæтайы хурмæ. −
° Цæугæдон Амазонкæйы алыварс ис хихджын хъæдтæ. −
° Зæххыл нуазынмæ цы дон бæззы, уымæн йæ 50% ис Бай-
калы цады. −
° Цъæйы комы ис æрмæст цъититæ æмæ дидинæгджын 
дæлвæзтæ. −
VII. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ йæ бындурыл 
саразын диалог.

Ирыстоны ис бирæ æрдзон æмæ историон цырт-
дзæвæнтæ. Сæ иу у Ермоловы дур. Йæ дæргъ у 30 м, йæ 
уæрх – 17 м, йæ бæрзæнд – 16 м бæрц, йæ уæз   та у 15000 
т. Дурæн йе ’рдæг фæцис зæххы бын. Диссаг у, фæлæ ацы 
дур хæстæг хæхтæй нæ ратылдис – уыдон сты къæйдуртæ, 
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Ермоловы дур та у граниты егъау къæртт. Ахуыргæндтæ 
куыд сбæрæг кодтой, афтæмæй дур ардæм æрбафтыд 
цыдæр стыр æрдзон бæллæхы рæстæг.

Дурæн ном радтой зындгонд уырыссаг инæлар Ер-
моловы кадæн. Дзурынц, зæгъгæ, ацы дурыл инæлар, Дай-
раны комы балцы уæвгæйæ, уарзта йæ фæдллад уадзын. 
Европæйы тæккæ стырдæр дур дисы æфтыдта Пушкины, 
Лермонтовы, декабристты.

– Ермоловы дур та кæцы комы ис?
– Дайраны комы.
– Искуы йæ федтай?
– О, фарон мæ фыдимæ уыцы комы уыдыстæм.
– Æцæгæй дæр, куыд  дзурынц, афтæ стыр у?
– О, егъау у: йæ  дæргъ у 30 м, йæ уæрх – 17 м, йæ 
бæрзæнд – 16 м бæрц, йæ уæз   та у 15000 т.
– Цымæ йæ афтæ кæй номæй схуыдтой?
– Уырыссаг инæлар Ермоловы номæй. Уый-иу  ацы 
дурыл арæх уагъта йæ фæллад.

VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ æрдзы 
рæсугъддзинады тыххæй (равдисæн ис презентаци дæр).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

33-æм ахуыр
Хохыл сæрыстыр макуы су, 

денджызы дæ ныфс макуы фесаф.                                                                                                           
                                                          Ирон æмбисонд

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
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3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) кæсыны техникæйыл бакусын;
5) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: ДВХъ;
6) ахуыр кæнын скъоладзауты æрдзы рæсугъддзинад 
æмбарын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бамбарын кæнын 
хи ныхæстæй æмбисонды мидис 
V. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, йæ 
хæйттæ йын раст сæвæрын, афтæмæй. 

1) Æрдз адæймагæн æрмæст удæнцой нæ дæтты. 
Фæстаг азты дзæвгар фæфылдæр ис æрдзон бæллæхты 
нымæц. Уымæн ис бирæ аххосæгтæ. Сæ иу у, адæймаг 
æрдзмæ æмæ йæ алфамбылай дунемæ бонæй-бонмæ 
ивддзинæдтæ кæй хæссы, уый. 

2) Дуне æмæ æрдз афтæ арæзт сты, æмæ зæгъæм, 
иу ран чысыл дур куы фезмæлын кæнай, уæд æндæр ран 
тæссаг у егъау зæй рацæуынæй. Адæймаджы æнæсæрфат 
архæйдтыты аххосæй Зæххы климæт тынг аивта. Уазал 
континентты температурæ фæхъармдæр ис, æмæ уыцы 
æнæзынгæ градусы æрдæг хæссы йемæ стыр æрдзон 
бæллæхтæ.

3) Зæххæнкъуыстытæ, зынгирвæзтытæ, зæйтæ, дон-
ивылдтæ, уаддымгæтæ – абон уыдоны ныхмæ æрлæууыд 
Адæймаг. Нырма сыл уæлахиз кæны, фæлæ, чи зоны, цы 
уыдзæнис райсомы бон…

Бамбарын кæнын дзырдты нысаниуджытæ: 



92

зæххæнкъуыстытæ = зæхх + æнкъуысын – земле-
трясения; зынгирвæзтытæ = зынг + ирвæзын – пожары ; 
донивылдтæ = дон + ивылын – наводнения.
5-æм фæлтæрæн. Саразын дзырдбæстытæ:

VII. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
йын йæ пълан сраст кæнын.

Пълан:
1. Ирыстон – цъитиджын хæхбæстæ.
2. Адæймаджы зæрдæ цъититæй райы.
3. Цъитийы сæвзæрд. 
4. Гæналдоны комы 2002 азы æрцыд æрдзон бæллæх.
5. Адæймаг æмæ æрдзы сусæгдзинæдтæ.
Синоним ссарын дзырдбаст «йæ хъæлæсы рахаста»-

йæн: 
• йæ быны фæкодта, ныддæрæн кодта.
Тексты ссарын домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, ба-

ивын сæ хуымæтæг хъуыдыйæдтæй æмæ сæ ныффыссын:
Мит батайы, æрлæбыры дæлæмæ æмæ ныссæлы. 
Уæллаг фæлтæртæ сæ уæз бинæгтыл уадзынц.
Ирыстоны ис змæлаг æмæ тæссаг цъититæ.
Адæймаджы хъæуы æрдзы сусæгдзинæдтæй хи 

хъахъхъæнын. 
7-æм фæлтæрæн. Сраст кæнын хъуыдыйæдтæ.
° Ирыстоны æдæппæтæй ис 227 цъитийы.
° Цъити æвзæры митæй.

уæлахиз кæны
кæуыл? – лæгыл
кæимæ? – хæстонтимæ
цæмæй? – тыхæй

фезмæлы
цæуыл? – цъитийыл
цæйау? – дурау
кæм? – комы
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° Цъити йæ бынатæй фенкъуысы.
° Хъолхъайы цъити æрбынат кодта Гæналдоны комы.
° Хъолхъа йæ бынатæй фенкъуысыдис 1902, 1968 æмæ 
2002 азты.
° Æрдзы мидæг ма бирæ сусæгдзинæдтæ ис.
VIII. Хъомыладон беседæ. Æрдзурын скъоладзаутимæ 
адæймаджы æмæ æрдзы ахастдзинæдты тыххæй (Хъол-
хъайы цъитийы тыххæй, цы бæллæхтæ сарæзта, цас адæм 
дзы фесæфтис, уыдоны тыххæй).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

34-æм ахуыр

Ныхасы рæзтыл куыст

Нывæцæн «Ирыстон – Кавказы фидауц».
(Нывæцæны æрмæг баст у фæстаг урокты 

(31−33) æрмæгимæ)

35-æм ахуыр 
Уæрæсейы паддзахадон арæзт

Паддзахады ахсджиагдæр хæс у йæ адæмы сабырдзинад 
æмæ царды уавæртæ хуыздæр кæнын».

                                                                             Данте Алигьери

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын; 
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) грамматикон æрмæгыл бакусын: модалон дзырдтæ; 
5) скъоладзауты зонгæ кæнын Уæрæсейы паддзаха-
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дон арæзт æмæ Конституциимæ.
Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст æмæ хи хъуыдытæ зæгъын. Спайда кæнын 
лæвæрд фразæтæй:
Мæнмæ афтæ кæсы, æмæ… 
Тексты хъуыды мæм раст кæсы (нæ кæсы)…
2-аг фæлтæрæн. Саразын дзырдбæстытæ: 

IV. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ ны-
саниуæг сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ.
3-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ хъæугæ 
дзырдтæй:

дауæг; зылды; залиаг калмы;  иузæрдиондзинады; 

• ахаст цавæр? − раст

кæмæ? цæмæ? − бæстæмæ

• кæсы 
кæмæ? цæмæ? − адæммæ

куыд? − цингæнгæ

  • сбæрæг кæнын 
цы? − ахаст

кæимæ? цæимæ? − адæмимæ

  • хъуыды кæн  
цæуыл? кæуыл? − бинонтыл

кæимæ? цæимæ? − мадимæ

  • æнхъæлмæ кæсын  
кæмæ? цæмæ? − æмбалмæ

кæм? − кæрты
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арц; уарт; хæдивæгæй; хицаудзинад.
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Текстæй пайда-
гæнгæйæ радзурын, Конституци цавæр бартæ дæтты, уый 
тыххæй.
VI. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ адæмы бартæ æмæ 
хæсты тыххæй (эпиграфы хъуыдыимæ йæ  бæбæттын).
VII. Грамматикон æрмæгыл куыст: модалон дзырдтæ. 
Бамбарын кæнын сæ нысаниуæг æмæ грамматикон æу-
уæлтæ.
5-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын модалон 
дзырдтæй:

мæ бон нæу; хъуамæ хъæлæс кæнон; хъуамæ хъæлæс 
кæнай; уæ бон у; дæу хъæуы; мæн та хъæуы; йæ бон у; сы-
мах хъæуы; хъуамæ тырной.
VIII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

36-æм ахуыр
Уæлахиз, хорз уынаффæтæ чи кæны, уый нæ фæвæййы, 

фæлæ бардзинад йæхимæ чи райсы æмæ йæ чи сæххæст кæны, уый. 
                                                                        Наполеон Бонапарт    

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) хи хъуыдытæ дзурын;
4) рацыд грамматикон æрмæгыл бакусын: модалон 
дзырдтæ;
6) ахуыр кæнын скъоладзауты бæрнон цæстæй кæсын 
æхсæнадон царды хабæрттæм.

Урочы методикон рацарæзт:
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I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын. 
2-аг фæлтæрæн. Саразын асоциограммæтæ дзырдтæн:

дауæг – кувын; хæдзарон фос; ирон адæм; курын; 
æгъдау; фынг; нуазæн;

хæдивæг – куыстуат; сæрдар; хицау; сæвзарын; кур-
диатджын; ног;

зылд – хурныгуылæн; хæстæг; æрæмбырд уæвын; 
æвзæрстытæ; хъæлæсгæнджытæ;

уарт – хæцын; хæстон; егъау; рагон; æвзист; цып-
пæрдигъон;
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Схемæмæ гæсгæ 
радзурын Уæрæсейы Федерацийы паддзахадон сконды 
тыххæй.
4-æм фæлтæрæн. Схемæйæ пайдагæнгæйæ, баххæст 
кæнын хъуыдыйæдтæ.
1. Уæрæсейы Федерацийы Президент снысан кæны 
æвзæрстытæ, суæгъд кæны Паддзахадон Думæ, рахæссы 
закъæтты проекттæ.
2. Федерацийы Советæн бар ис Президенты иппæрд кæнын 
йæ куысты бынатæй.
3. Президент рахæссы Уæрæсейы Федерацийы Консти-
туцион тæрхонгæнджыты æмæ Сæйраг тæрхонгæнæджы 
кандидатурæтæ.
4. Паддзахадон Думæ  æвзæрст цæуы 4 азы æмгъуыдмæ.
5. Уæрæсейы Федерацийы бирæнацион адæм сæвзарынц 
Президенты иумæйаг æмбар æвзæрстыты, сусæгæй 
хъæлæсгæнгæйæ, 4 азы æмгъуыдмæ.
5-æм фæлтæрæн. Контекстмæ гæсгæ базонын дзырдты 
нысаниуджытæ:
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Æмбар − равноправный; бар − право; барджын − об-
ладающий правами, полномочный; бабар кодта − пору-
чил;  бар (дæхи) − твоæ право, тебе решать; дæлбардзинад-
подчинение; хæдбардзинад − суверенитет.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын диалог 
рольтæм гæсгæ æмæ йæ баххæст кæнын дыгай  репликæтæй:

− Айразмæ историйы урокмæ презентаци кодтон 
æмæ мæм бирæ æрмæг баззадис.

− Уæхимæ дын сты?
− Нæ… скъолайы.
− Цом-ма уæдæ, æмæ сæм иумæ æркæсæм.

VII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Цыбырæй зæ-
гъын афоризмты сæйраг хъуыдытæ. Спайда кæнын мода-
лон дзырд хъуамæ-йæ.
VIII. Хъомыладон куыст. Афоризмты бындурыл саразын 
беседæ «Паддзахады разамонæг… Цавæр хъуамæ уа?»
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

37-æм ахуыр
Бартæ æмæ сæрибардзинад лæвар ничи никæмæн кæны, 

стох кæнын сыл хъæуы».
                                                                  Николо Макиавелли   

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
6) рацыд грамматикон æрмæгыл бакусын: модалон 
дзырдтæ;
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7) скъоладзаутæн  рæзын  кæнын сæ граждайнаг по-
зици.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ 
æмæ йын цыбырæй зæгъын йæ  сæйраг хъуыды (лæгæн 
сæрибарæй зынаргъдæр æмæ сæйрагдæр ницы ис зæххыл).
V. Аудировани (Текст фыццаг кæсы  ахуыргæнæг йæхæ-
дæг). Бабæттын эпиграфы хъуыды текстимæ. Саразын 
беседæ сæрибары тыххæй эпиграф æмæ æмдзæвгæйы бын-
дурыл.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст (къæйттæй 
куыст). Кæрæдзимæ раттын фæрстытæ тексты бындурыл.

• Кæд фæзындысты фыццаг тырысатæ?  Х-æм æнусы.
• Цавæр уыдысты рагон славянты тырысатæ? 

Егъау сырх тырысатыл уыдысты чырыстийы æмæ дзуары 
фæлгонцтæ.

• Цæмæй цымыдисаг уыдысты XVI–XVII æнусты 
тырысатæ? Уыдон уыдысты тынг стыр æмæ алыхуызон.

• Кæй фæрцы арæзт æрцыдис Уырысы æфсадæн, 3 
тæлмæй конд чи уыдис, ахæм тырыса? Кæд уыдис уый? 
Паддзах Пæтр I бардзырдмæ гæсгæ ХVIII æнусы райдиан.
4-æм фæлтæрæн. Саразын хъуыдыйæдтæ. Фысгæ куыст.

1) Славянты рагон тырыса уыдис сырх, уымæн æмæ 
ацы хуыз сидтис хæстмæ.

2) Тохы рæстæг-иу тырыса сагъд уыдис зæххы, æмæ 
уымæ гæсгæ базонæн уыд, кънйаз кæм æрбынат кодта, уый.

3) Хауд тырыса нысан кодта, æфсад саст кæй 
æрцыдис, уый.



99

4) Уырысы æфсадæн уыдис урс, æрвхуыз æмæ сырх 
тæлмытæй конд тырыса.
VII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

38-æм ахуыр
Размæ чи нæ цæуы, уый фæстæмæ цæуы, 

уæлахизмæ чи нæ  бæллы, уый састы бынаты баззайы.
                                                             Фрэнсис Бэкон 

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
6) рацыд грамматикон æрмæгыл бакусын: мивдис-
джыты ифтындзæг;
7) скъоладзаутæн дæттын зонындзинæдтæ паддзаха-
дон нысæнтты тыххæй; ахуыр сæ кæнын уыдонæн 
кад кæнын. 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бамбарын кæнын 
хи ныхæстæй эпиграфы хъуыды.
V. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
3-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæрын мивдисджыты 
раст формæтæ:
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у; цæрынц; вæййы; кæны; хъæлæс кæнынмæ не ’рбацыды-
сты; дæтты; æвæры; систой; сæвæрдтой; æнтысы; сты; рат-
дзысты; æркæсдзысты.
VI. Аудировани (текст кæсы ахуыргæнæг). Байхъусын 
текстмæ æмæ зæгъын, тексты пълан раст у æви нæу.

Уæрæсейы паддзахадон гербтæ фæзындысты 
астæуккаг æнусты.

Зындгонд уырыссаг историктæ В.Н. Татищев æмæ 
Н.М. Карамзин куыд зæгъынц, афтæмæй Уæрæсейы 
Паддзахадон гербы истори цæуы 15 æнусæй, паддзах 
Иван III хицаудзинады рæстæгæй. Уæд уырыссаг гербыл 
фæзындысты дысæрон (дыууæ сæры кæмæн ис) цæргæс 
æмæ залиаг калмимæ хæцæг барæджы фæлгонцтæ.

Барæджы, ома Рухс Георгийы, культ Уæрæсемæ 
æрбацыд Византийæ X æнусы. Рухс Георгий нымад уыд 
дауæг æмæ хъахъхъæнæгыл, уымæ гæсгæ мæскуыйаг 
кънйæзтæй бирæтæ (кънйаз Юрий Долгорукий) сæхæдæг 
дæр арæх æвдыст  цыдысты сæ гербтыл уыцы барæджы 
хуызы.

Паддзæхты бартæ куыд фидардæр æмæ уæрæхдæр 
кодтой, афтæ цæргæс æмæ барæгмæ æфтыд цыдысты ног 
атрибуттæ. XVII æнусы цæргæсы дзæмбыты фæзындысты 
императоры хицаудзинады нысантæ: скипетр æмæ дер-
жавæ. 1625 азы Уæрæсейы гербыл фæзындис æртыккаг 
коронæ (æртæ коронæйы нысан кодтой Хъазан, Астрахан 
æмæ Сыбыры паддзахæдтæ).

XVIII æнусы, паддзах Петр I рæстæг, гербыл фæ-
зындис ног ныв – сау цæргæс сызгъæрин фæзы.

Паддзах Алыксандр III (XIX æнус) снысан кодта æртæ 
ног паддзахадон гербы: стыр Паддзахадон герб 1882 азы, 
рæстæмбис æмæ чысыл – 1883 азы.

30 ноябры 1993 азы Уæрæсейы Президенты Уы-
наффæмæ гæсгæ ист æрцыд паддзахадон ног герб – 
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дысæрон цæргæс. Йæ ныв конд уыд Уæрæсейы империйы 
чысыл гербы нывмæ гæсгæ.

2000 азы 25 декабры Федералон Закъонмæ гæсгæ 
фидаргонд æрцыд ног уагæвæрд Уæрæсейы Федерацийы 
Паддзахадон гербы тыххæй.

Тексты раст пълан:

1. Уæрæсейы гербы истори райдыдта ХV æнусы.
2. Дысæрон цæргæс æмæ залиаг калмимæ хæцæг 

барæджы фæлгонцтæ уыдысты рагон гербыл.
3. Барæджы культ. 
4. Ног атрибуттæ гербыл.
5. Паддзах Петр I бахаста ивддзинæдтæ Уæрæсейы 

гербмæ.
6. Паддзах Алыксандр снысан кодта 3 ног паддзаха-

дон гербы.
7. Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон ног герб.

VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Лæвæрд фар-
стон  дзырдты руаджы кæрæдзимæ раттын фæрстытæ 
(къæйттæй куыст).
5-æм  фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ гербы æрфысты сæвæрын 
хъæугæ дзырдтæ:

Уæрæсейы Федерацийы паддзахадон герб у цып-
пæрдигъон, тымбылгонд бинаг къуымтимæ, астæуæй 
− цыргъгонд геральдикон уарт сызгъæрин дысæрон 
цæргæсимæ,  йæ базыртæ хæрдмæ истæй. Цæргæсы сæрыл 
ис 2 чысыл коронæйы, сæ сæрмæ та – иу стыр коронæ. 
Коронæтæ сты кæрæдзиимæ  баст æмæ нысан кæнынц 
Уæрæсейы Федерацийы æмæ йæ субъектты хæдбардзинад. 
Цæргæсы рахиз дзæмбыйы ис скипетр, йæ галиу  дзæмбыйы 
та – державæ. Уыдон нысан кæнынц паддзахадон хи-
цаудзинад æмæ паддзахады иудзинад. Цæргæсы риуыл, 
сырх уартыл, æвзист барæг  цъæх пæлæзы æвзист бæхыл 
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рæхойы æвзист арцæй, уæлгоммæ кæй афæлдæхта æмæ 
бæхы къæхты бын чи ис, уыцы залиаг калмы.

Текстмæ гæсгæ баххæст кæнын таблицæ.

Хицæндзинæдтæ Рагон герб Нырыккон герб

1. Хуыз
2. Ас
3. Нысæнттæ

1) сау цæргæс
2) стыр, 
рæстæмбис æмæ 
чысыл
3) кънйæзты 
фæлгонцтæ

1) сызгъæрин цæр-
гæс
2) стыр
3) æрмæст 
дысæрон цæргæс 
æмæ барæджы 
фæлгонцтæ

VIII. Хъомыладон куыст. Саразын чысыл викторинæ пад-
дзахадон нысæнтты тæххæй (ахуырдзаутæн рагацау бабар 
кæнын, цæмæй  фæрстытæ æрхъуыды кæной).
Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ æмæ йын 
цыбырæй зæгъын йæ  сæйраг хъуыды (лæгæн сæрибарæй 
зынаргъдæр æмæ сæйрагдæр ницы ис зæххыл).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

39-æм ахуыр
Æхсæнад у æппæтæй стырдæр бинонтæ зæххыл.           

                                                        Жан Лабрюйер

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын; 
4) лексикологийы æрмæгыл куыст: антонимтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
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6) скъоладзаутæм гуырын кæнын патриотон хъуы-
дытæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бамбарын кæнын 
хи ныхæстæй эпиграфы хъуыды.
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ. 
Ссарын дзы антонимтæ:

галиу − рахиз; раст − мæнг; цин − маст; фарн − сау 
тыхтæ; Хуыцау − зæххон адæмтæ.
Саразын семæ хъуыдыйæдтæ. Спайда кæнын бæттæг та-
йæ.
VI. Хъомыладон куыст. Саразын æмдзæвгæйы бындурыл 
беседæ Райгуырæн бæстæйы хъысмæты тыххæй.
VII. Практикон фæлтæрæнтæ. 
3-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ.
1) 18 азы кæуыл сæххæст ис, уыдонæн Конституци дæтты 
хъæлæс кæныны бар.
2) Æрæджы нæ сыхаджы сæвзæрстой хъæууон хæдзарады 
министры хæдивæгæй, æмæ ныр йæ куыст у тынг бæрнон. 
3) Нæ Райгуырæн бæстæйы фидæн баст у ахуыргонд, хъа-
руджын, æнæниз фæсивæдимæ.
4) Æвзæрстытæм адæм 50 % къаддæр кæй æрбацыдис, 
уымæ гæсгæ сæ аивтой æндæр бонмæ.
5) Фæстаг рæстæг Уæрæсейы Президент стыр æргом здахы 
ахуырад, æнæниздзинад æмæ бинонты царды фарстатæм, 
уымæн æмæ уыцы фарстатæн ис стыр ахадындзинад 
æхсæнады рæзты.
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6) Конституцион Тæрхондоны æвзарынц, ахсджиаг ныса-
ниуæг кæмæн ис, ахæм паддзахадон фарстатæ.
7) Адæмы æнæмæт цард канд паддзахады хицауадæй 
кæнгæ нæу, фæлæ ма адæмæн сæхицæй дæр.
4-æм фæлтæрæн. Фæбæрæг кæнын раст вариант.
• Рагон славянæгты тырыса уыдис урс. − 
• X æнусы уырыссаг тырысатыл фæзындис Чырыстийы 
ныв. +
• Тохы рæстæг-иу тырыса конд уыд барæджы саргъыл. −
• Тæккæ рагондæр уырыссаг тырыса ис Эрмитажы. −
• XVI – XVII æнусты паддзахы тырысаты хъуымац уыд 
хæрз чысыл.-
• Петр I бардзырдмæ гæсгæ Уырысы æфсадæн арæзт 
æрцыдис, 3 тæлмы кæуыл уыдис, ахæм тырыса. +
• Æртæ тæлмы, рагон славянæгтæм гæсгæ, нысан кæнынц 
дунейы рæсугъддзинад. +
• 22 август бæрæг кæнынц куыд Уæрæсейы Федерацийы 
Паддзахадон Тырысайы бон. +
5-æм фæлтæрæн. Дзырдтæн раттын æмбарынæдтæ. 
Фысгæ куыст.

• Уарт – хæстоны чи хъахъахъæны, ахæм дзаума.
• Зылд – хъæлæс чи фæкæны, уыцы адæмы хыгъд.
• Дауæг – кувгæ кæмæ фæкæнынц.
• Арц – рагон рæхойæн хæцæнгарз
• Хицауад – адæмы сæргъы чи лæууы.
• Хæдивæг – хицауы дæлбар чи у.
• Разамонæг – разæй чи фæцæуы, чи фæамоны.

6-æм фæлтæрæн. Дзырдбыд райхалын.
Бынмæ: 1) æрыгон; 2) геральдикæ; 3) тырыса; 4) уарт.
Фæрсырдæм: 1) æвзæрстытæ; 2) арц; 3) залиаг; 4) хæдивæг.
VIII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
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Х/к сбæрæг кæнын.
40-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. … адæмæй знаг дæр тæрсы.
Лæмæгъ   Иузæрдион
Иухуызон  Алыхуызон

2. Лексикон рæдыдтытæ сраст кæнут.
• Фыццаг уырыссаг гербтæ фæзындысты астæуккаг  
æнусты.
• Рухс Георгий нымад уыд дауæг æмæ хъахъхъæнæгыл.
• Дысæрон цæргæсы дзæмбыты ис хицаудзинады ны-
сæнттæ.

3. Ссарут ассоциативон къæйттæ.

                                                    

4. Орфографион рæдыдтытæ сраст кæнут.
• Ныртæккæ Уæрæсейы Федерацийы ис 88 субъекты. (1)
• Нæ бæстæйы сæргълæууæг нырма æрыгон у. (2)
• Герб нывгонд у цыппæрдигъон уартыл. (2)
• Паддзахадæн фыдбылыз æрмæст йе ‘ддагон знаг нæ 
хæссы. (2) 
• Уымæй уæлдæр та ис хуыцæутты дуне. (2)
5. XVI–XVII æнусты нырыккон тырысатæ уыдысты … .

• рагон тырыса
• ног президент
• адæмы бартæ
• хицауы хæдивæг
• гербы ныв
• паддзахадон арæзт
• Уæрæсейы гимн

Чырыстийы ныв 
4 азы æмгъуыдмæ 
Конституци
æххæст кæнын
геральдикон уарт
парламент
паддзахадон нысан
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• тынг егъау • тæккæ егъау
• бынтон егъау • егъаудæр

6. Паддзахадон нысæнттæ сты:
• герб æмæ тырыса                        • тырыса, герб æмæ гимн
• тырыса æмæ парламент           • тырыса æмæ гимн

7. Фидæны мæй Уæрæсейы Парламент … ног закъоны 
проект.

• рахаста • хаст æрцæудзæн
• рахæсдзæнис • хаст у

8. Нæ бæстæйы Президенты равзарынц 6 азы … .
• дæргъы • рæстæгмæ
• ног  • æмгъуыдмæ

9. Ссарут антонимтæ дзырдты дыууæ къорды.

10. Нæ бæстæйы паддзахадон арæзт куы фендæрхуызон ис, 
… .
• афтæ æхсæнадæн лæвæрд æрцыдис фылдæр сæри-
бардзинад.
• уæд æхсæнадæн лæвæрд æрцыдис фылдæр сæрибардзинад.
• уый тыххæй æхсæнадæн лæвæрд æрцыдис фылдæр 
сæрибардзинад.
• уымæн æмæ æхсæнадæн лæвæрд æрцыдис фылдæр 
сæрибардзинад.
11. Ссарут раст арæзт хъуыдыйад.
• Æвзæрстыты йæ бон хъæлæс кæнын у, 18 азы кæуыл 

рагон   æрыгон 
егъау   чысыл
рæстдзинад  мæнгдзинад
уарзондзинад  æнæуынондзинад
хæст   сабырдзинад
мæстджын  æнæмаст
хæдбарад   дæлбарад
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сæххæст ис, уыцы фæсивæдæн.
• Æвзæрстыты дæ бон хъæлæс кæнын у, 18 азы кæуыл 
сæххæст ис, уыцы фæсивæдæн.
• Æвзæрстыты нæ бон хъæлæс кæнын у, 18 азы кæуыл 
сæххæст ис, уыцы фæсивæдæн.
• Æвзæрстыты уæ бон хъæлæс кæнын у, 18 азы кæуыл 
сæххæст ис, уыцы фæсивæдæн.

12. Тохы рæстæг-иу тырыса сагъд уыдис … .
• зæххыл  • зæххы
• зæхмæ   • зæххæй

13. «Иппæрд кæнын» − … .
• иуварс кæнын  • нысан кæнын
• æвзарын  • дих кæнын

14. Паддзахады разамонæг … куырыхон адæймаг.
• хъуамæ уой  • хъуамæ уон
• хъуамæ уа  • хъуамæ уай

15. Къæлæтты конд номивджытæ сæвæрут хъæугæ хауæнты.
• (Мæныл) 18 азы нæма цæуы.
• (Дæумæ) ис цымыдисаг чиныг рагон гербты тыххæй.
• (Уыдоны) (тыххæй) мах хъæлæс кодтам. 
• (Сымахæн) ис ног хицау.

16. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут номивæг ды-йы цыбыр 
формæтæй.
• Дæ хъæлæс кæмæн радтай?
• Цы дын загъта нæ разамонæг?
• Цы дæм ис ногæй?

17. Абон мах æхсæнадзонынады урочы … нæ бæстæйы 
паддзахадон скондимæ.

• базонгæ стæм  • базонгæ дæн
• базонгæ ис  • базонгæ ут
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18. Ссарут раст арæзт хъуыдыйад.
Конституци нын канд бартæ нæ дæтты, фæлæ ма нын 

æвæры хæстæ дæр. 
Конституци нæм канд бартæ нæ дæтты, фæлæ ма ныл 

æвæры хæстæ дæр.
Конституци нын канд бартæ нæ дæтты, фæлæ ма ныл 

æвæры хæстæ дæр.

19. Уыдонæн  … хъæлæс кæнын нæу, уымæн æмæ сыл 18 
азы нæма сæххæст ис.

нæ бон     уæ бон
сæ бон   дæ бон

20. «Арц» − …
æрмæст-иу гербыл кæй ныв кодтой, уыцы дзаума.
рагон хæцæнгарзы хуыз.
кусæн дзаума.

21. Ацы фарстатæн ис стыр … æхсæнады рæзты.
• бастдзинад  • ахадындзинад
• рæстдзинад  • сæрыстырдзинад

22. Нæ райгуырæн бæстæйы фидæн баст у ахуыргонд æмæ 
æнæниз … .

• фæсивæдæй  • фæсивæды
• фæсивæдæн  • фæсивæдимæ

23. Ныффыссут дзырдтæй:
Дыууын дыууæ; мин фарастсæдæ æхсай фондз; 

мин фарастсæдæ æстай авд; дыууæ мин æстæм азы; мин 
фарастсæдæ нæуæдз фарæстæм азы; æвддæсæм æнусы; 
мин фондзсæдæ фæндзай дыууæ; дыууын дыккæгæм авгу-
сты.

24. Æвзæрстытæм адæм 50% къаддæр … æрбацыдис, … сæ 
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аивтой æндæр бонмæ.
• кæй…уый тыххæй  • кæмæн…уымæн
• кæй…уымæн   • цæмæй…уымæн

25. Бавæрут хъуыдыйæдты дзырдтæ рагон æмæ зæронд.
Уæрæсейы рагон гербыл уыдис дысæрон цæргæсы 
ныв.
Зæронд лæг арæх фæдзуры  рагон таурæгътæ.
Мах федтам музейы рагон  хæрзиуджытæ.
Чиныджы æз бакастæн рагон фидары тыххæй.
Ацы дзаума у зæронд, æмæ йæ аппарын хъæуы.

26. Уæрæсейы тырысайыл урс хуыз нысан кæны …
лæгдзинад, æхсар æмæ уарзондзинад.
уæздандзинад æмæ сыгъдæг зæрдæ.
иузæрдиондзинад, рæстдзинад æмæ æнæхæлддзинад.

27. Саразут раст хъуыдыйад.
Цæмæй æвзæрстытæм адæм иууылдæр æрбацæуой, 
… .
уымæн æмæ горæты администраци бакодта стыр 
куыст.
уый тыххæй горæты администраци бакодта стыр 
куыст.
уæд горæты администраци бакодта стыр куыст.
уымæн горæты администраци бакодта стыр куыст.

28. Къæлæтты конд дзырдтæ раст формæйы сæвæрут.
Ды хъуамæ хъæлæс кæнай æвзæрстыты.
Уымæн йæ бон нæу сæргълæууæджы куыст кæнын.
Мæн фæнды фылдæр базонын ацы гербы тыххæй.
Депутаттæн сæ бон у парламенты уынаффæтæ 
хæссын.
Сымах хъæуы ацы бæстæйы тырыса сныв кæнын.

29.Ссарут логикон æгъдауæй раст арæзт хъуыдыйад.



110

Рагон лæджы ныхæстæ нæ дисы бафтыдтой.
Зæронд гербыл нывгонд уыдис кæфхъуындар.
Ацы рагон тырысайæн ис цымыдисаг истори.

41-æм ахуыр 
Уæрæсейы культурæ

Литературæ.
Культурæ дæр адæймаджы хъæуы, 
хæринаг æй куыд   хъæуы, афтæ.

                             Фæдор Достоевский           

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон ныхасы рæзтыл бакусын; 
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) лексикологийыл бакусын: антонимтæ æмæ си-
нонимтæ; 
5) скъоладзауты зонгæ кæнын Уæрæсейы культурæйы 
минæвæрттимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст æмæ хи ныхæстæй зæгъын уырыссаг куль-
турæйы ахадындзинады тыххæй. 
IV. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ ны-
саниуæг сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ.
2-аг фæлтæрæн. Саразын дзырдбæстытæ.
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3-аг фæлтæрæн. Ссарын синонимтæ æмæ антонимтæ 
дзырдты дыууæ къорды.

бирæвæрсыг  иувæрсыг 
сфæлдисын  саразын 
курдиатджын  арæхстджын
сурæт   фæлгонц
æппæрццæг  æвæрццæг
тæваг   æндæвд

4-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ.
1) Нæ царды нырма бирæ хъæндзинæдтæ ис, æмæ 

семæ хъæуы тох кæнын.
2) Æрыгон поэтмæ разындис стыр курдиат.
3) Л. Толстойы  бирæвæрсыг цард æмæ сфæлдыстад 

абоны онг дæр иртасынц ахуыргæндтæ.
4) Лермонтов йе ’мдзæвгæты  сидтис сæрибардзинад 

æмæ æмбарадмæ.
5) Адæймагмæ æрмæст æппæрццæг миниуджытæ нæ 

вæййы, æнæмæнгæй йæм вæййы хорз миниуджытæ дæр.
6) Роман «Евгений Онегин»-ы А. Пушкин сфæлдыста 

сылгоймаджы æнæкæрон рæсугъд  сурæт.

сидын
цæмæ? − тохмæ

кæд? − абон

сурæт
кæй? − чызджы 

цавæр? − æнахуыр

курдиат
кæй? − фыссæджы

цавæр? − стыр

æнкъарын
цы? − хъыг

кæйау? − поэтау
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7) Къостайы сфæлдыстадыл фæбæрæг, кæй зæгъын 
æй хъæуы, уырыссаг поэзийы  тæваг.

8) Цъаммар лæгæн йæ митæ дæр цъаммар вæййынц.
V. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ «Культурæ 
адæймаджы царды» (эпиграфы бындурыл).
5-æм фæлтæрæн. Контекстмæ гæсгæ бамбарын кæнын  
дзырдты нысаниуджытæ:

творчество; создал; творческий; создатель, творец.
6-æм фæлтæрæн. Лæвæрд суффиксты руаджы саразын 
ног дзырдтæ. Фысгæ куыст.

Ахадындзинад; курдиатджын; тыхджын; сабыр-
дзинад; рæстдзинад; ногдзинад; рæсугъддзинад; сфæл-
дыстадон; æхсæнадон; хъæздыгдзинад; талынгдзинад; 
сæрибардзинад; мæгуырдзинад; уарзондзинад; генион; ли-
тературон; поэтикон;  уæздандзинад; мæнгардзинад.
VI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

42-æм ахуыр 
Фысджытæ сты размæцыды «салдæттæ».

    Виктор Гюго 

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: ДВХъ-ды 
бæттæгтæ; морфологи: номивджыты цыбыр фор-
мæтæ;
6) скъоладзаутæн æмбарын кæнын уырыссаг фыс-
джыты гуманистон хъуыдытæ.
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бамбарын кæнын 
хи ныхæстæй эпиграфы хъуыды.
V. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
бамбарын кæнын бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ:

Сокровище; спутница; раздумывал; равноправие; 
стороны; иностранные.

Фæрстытæн цыбыр дзуаппытæ раттын:
…историон цаутæ æмæ нæ рагфыдæлты хъысмæтыл, 

æмбарад æмæ сæрибардзинадыл, æхсæнадон цар-
ды хъæндзинæдтыл, адæймаджы æнæкæрон рæсугъд 
æнкъарæнтыл;

…уымæн æмæ равдыста XIX æнусы æхсæнадон 
царды алы къабæзтæ, сарæзта арфхъуыдыджын æмæ ирд 
фæлгонцтæ;

…стыр ахадындзинад: уый уыдис нырыккон уырыс-
саг æвзаг æмæ литературæйы бындурæвæрæг. 
VII. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ баххæст кæнын 
хъуыдыйæдтæ.

1)…схастой йæ хæстæджытæ.
2)…равдыста хæсты æгъатыр, цъаммар цæсгом.
3)… йæхи ’хцайæ сарæзта сабитæн скъола, æмæ дзы 
куыста ахуыргæнæгæй.
4)… бæхыл хуым кодта, хос карста, хуыдта 
цырыхъхъытæ.
5)… дзы 1812 азы Фыдыбæстæйы хæст, æхсæнады 
æмæ бинонты царды нывтæ.
6)…рæстдзинадмæ фæндæгтæ.
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VIII. Кæсыны æмæ тæлмацы  техникæйыл куыст. 
Бакæсын текст æмæ йын цыбыр пълан саразын.

Пълан
Владимир Маяковский у ХХ æнусы курдиатджындæр 

поэттæй иу.
Борис Пастернак стыр аргъ скодта поэтæн.
Йæ уацмыстæ сты экспрессивон æмæ эмоционалон.
Поэт фыста сатирикон пьесæтæ æхсæнады хъæн-

дзинæдты ныхмæ.
Йæ поэзийы тæваг фæзындис ХХ æнусы поэтты 

сфæлдыстадыл.
IХ. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ скъоладзаутимæ 
сæ уарзон чингуыты тыххæй уырыссаг литературæйы.
4-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын 
бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты къæйттæй (куысты размæ 
сфæлхатын ацы бæттæгты нысаниуджытæ):
Кæм − уым; цас − уыйас; уыцы − чи; уымæн − æмæ; уый 
− чи.
Х. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Радзурын хи ны-
хæстæй базырджын хъуыдыты тыххæй, хæстæгдæр дзы 
скъоладзаутæм кæцы у, цæмæн?
5-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын текст номивджыты цы-
быр формæтæй. Ссарын дзы фразеологион здæхт. Бамба-
рын кæнын йæ нысаниуæг.

1) Сын; мын; сæ.
2) Дисæй амардис – тынг диссаг-иу æм кастис.

IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.
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43-æм ахуыр 
Фыссæджы хæс у чиныгкæсæджы зæрдæмæ 

цымыдисæй фæндаг ссарын.
                                                  Максим Горький    

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) скъоладзауты æмхиц кæнын классикон литера-
турæмæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын Лермонто-
вы æмдзæвгæ. Бакусын поэтикон ныхасы мелодикæйыл.  
Зæгъын хи хъуыдытæ тæлмацы фæдыл.
2-аг фæлтæрæн. Фæбæрæг кæнын раст вариант:

• Пушкины сфæлдыстад у иувæрсон. −
• Йæ стырдæр æмæ зындгонддæр уацмыс «Капитан-

ская дочка»-йы поэт равдыста XIX æнусы æхсæнадон цар-
ды нывтæ. −

• Пушкин уыд нырыккон уырыссаг æвзаг æмæ лите-
ратурæйы бындурæвæрæг. −

• Толстой йæ сабибонтæ арвыста фæсарæнты. −
• Фыссæг æххуыс кодта зæхкусджытæн: сæрæзта сын 

рынчындон. +
• Толстой йæ сæрмæ хаста «сау» куыст: хуым кодта, 

хос карста, хуыдта цырыхъхъытæ. +
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• Фыссæг йæ роман-эпопея «Анна Каренина»-йы 
сарæзта уырыссаг царды егъау панорамæ. −

• Маяковский у XIX æнусы курдиатджындæр поэттæй 
иу. −

• Пастернак схуыдта поэты «Гулливер лилипутты 
бæстæйы». +

• Маяковский йе ‘мдзæвгæтæ фыста «асинтæй».+
• Поэты сатирикон пьесæтæ æвæрд цыдысты 

МХАТ-ы. −
• Маяковскийы хонынц поэтикон æвзаджы реформа-

тор. +
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын тексттæ æмæ 
зæгъын, кæцы фыссæгыл цæуы ныхас:
1) Антон Чехов;   2) Фæдор Достоевский;   3) Николай Го-
голь.
VI. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ йын йæ мидис 
цыбырæй радзурын.

Уырыссаг фыссæг-эмигрант Владимир Набоков, аме-
рикаг студенттæн Толстойы тыххæй лекци кæсгæйæ, афтæ 
«равдыста» гениалон фыссæджы ахадындзинад уырыссаг 
æмæ дунеон литературæйы.

Набоков залы ахуыссын кодта цырæгътæ иууылдæр 
æмæ сæхгæдта рудзынгæмбæрзæнтæ. Уыйфæстæ бацыд 
æргъæвæгмæ (к выключателю). «Уырыссаг литературæйы 
æрвгæроныл уый у Пушкин!» Агъуысты галиу къуымы  
ссыгъдис иу цырагъ.

 «Уый у Гоголь!» Цырагъ ссыгъдис залы астæу. «Уый 
у Чехов!» Цырагъ ссыгъдис рахизырдыгæй. 

Æппынфæстаг Набоков бацыд астæуккаг рудзынгмæ 
æмæ фегом кодта рудзынгæмбæрзæн. Аудиторимæ бакалд, 
цæст кæй нæ урæдта, ахæм ирд рухс. «Уый та у Толстой», 
– хъæрæй сдзырдта Набоков. 

VII. Диалогон ныхасы рæзтыл  куыст. Баххæст 
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кæнын диалог-дискусси хи репликæтæй (ацы фæлтæрæн 
у хæдзармæ куыст, фæлæ йæ ис баххæст кæнæн къласы 
дæр). 

− О, æз уарзын поэзи.
− Нæ… поэзи тынг арф æвдисы адæймаджы рæ-

сугъддæр  æнкъарæнтæй иу –  уарзондзинад…
− Æнкъард мын куы вæййы, уæд райсын Цветаевайы 

æмдзæвгæты æмбырдгонд, æмæ мæ цыма раст уæларвон 
дунемæ ахæссы йæ поэзи, афтæ мæм фæкæсы…
VШ. Хъомыладон куыст. Æрдзурын скъоладзаутимæ, 
цавæр чингуытæ кæсынц, цавæр автортæ цæуынц сæ 
зæрдæмæ, уый тæххæй.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

44-æм ахуыр

Ныхасы рæзтыл куыст

Нывæцæн «Мæ уарзон уырысаг фыссæг (поэт)».
(Нывæцæны æрмæг баст у фæстаг урокты 

(41−43) æрмæгимæ)

45-æм ахуыр

Музыкалон Олимп

     Дамгъæтæ, нымæцтæ, нотæтæ сты адæймаджы царды стыр 
сгуыхтдзинæдтæ. Уыдон адæймагæн феххуыс кодтой дунейы 
сусæгдзинæдтæм дуар байгом кæнынмæ.

                                                                     Виктор Гюго

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
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2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) морфологийы рацыд æрмæгыл куыст: номивджы-
ты æххæст æмæ цыбыр формæтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзауты æмхиц кæнын классикон музыкæмæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст, 
къæлæтты лæвæрд дзырдтæ тæлмацгæнгæйæ. 

• Бар
• Курдиатджын
• Паддзахадон
• Уацмыстæ
• Хæзнайыл
• Тæваг
• Миддуне
• Æнкъарæнтæ
• Фæсарæнты

IV. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ фæрстытæ раттын (къæйттæй куыст).
V. Морфологийы рацыд æрмæг сфæлхатын: номивджы-
ты æххæст æмæ цыбыр формæтæ; бæрцон æмæ рæнхъон 
нымæцонтæ.

Хъуыдыйæдты сæвæрын номивджыты æххæст 
æмæ цыбыр формæтæ. Тексттæй рафыссын бæрцон æмæ 
рæнхъон нымæцонтæ.

Антон Рубинштейн уыдис уырыссаг курдиатджын 
пианист, композитор, дирижер. 1859 азы йæ хъæппæрисæй 
(по инициативе) Санкт-Петербургы арæзт æрцыдис Уы-
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рыссаг музыкалон æхсæнад музыкалон кълæстимæ. 1862 
азы уый ссис консерватори. Рубинштейн дзы йæхæдæг 
куыста ахуыргæнæгæй. Музыкæйы Рубинштейн уыд ака-
демион традицитыл хæст.

• XIX æнусы 50−60 азты, национ музыкæйы фарс чи 
уыдис, уыцы музыканттæ сарæзтой сфæлдыстадон цæдис 
«Могучая кучка». Йæ идейон разамонæг уыдис критик 
Владимир Стасов. Ацы цæдисы уæнгтæ уыдысты зынд-
гонд уырыссаг композитортæ: М.А. Балакирев, А.П. Бо-
родин, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корса-
ков. Уыдон кодтой рухстауæн (просветительский) куыст. 
Сарæзтой лæвар музыкалон скъола, музыкæйы сидтысты 
национ стилы рæзт æмæ адæмон реализммæ.
4-æм фæлтæрæн. Лæвæрд тексттæ бабæттын композитор-
ты нæмттимæ:
1) Михаил Глинка;  2) Александр Бородин;   3) Модест Му-
соргский.
VI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

46-æм ахуыр
Уырыссаг нывкæнынады хæзнатæ

Нывгæнæг ныв кæны, цы уыны, уый нæ, 
фæлæ, цы ’нкъары, уый.

                                                             Пабло Пикассо 

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудированийы техникæйыл бакусын; 
4) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
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5) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: фæсæ-
вæрдтæ;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзаутæн æмбарын  кæнын аивады ахадынд-
зинад адæймаджы царды.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст.  Бакæсын тексттæ æмæ 
йæ мидисмæ гæсгæ зæгъын, чи сты нывты автортæ:
1) Борис Кустодиев «Къупецаг ус цайцымгæйæ»;  2)Васне-
цов «Витязь –фæндагагурæг»;   3)Илья Шишкин «Нæзыты 
къох».
V. Морфологийы рацыд æрмæджы фæлхат: фæсæвæрдтæ. 
2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ лæвæрд 
фæсæвæрдтæй: руаджы; аххосæй; гæсгæ; тыххæй; фæрцы.

1. Ирд ахорæнты руаджы  нывгæнæг Валентин Серов 
сарæзта райдзаст æмæ хурджын ныв «Чызг алтъамитимæ» 
(«Девочка с персиками»).

2. Илья Репин сахуыр ис галиу къухæй ныв кæнын йæ 
уæззау низы тыххæй.

3. Нывгæнæгæн йæ рæсугъд удыхъæды тыххæй стыр 
аргъ кодтой бирæ номдзыд адæймæгтæ.

4. Владимир Маковскийы хистæр æфсымæр Констан-
тин нывгæнæг кæй уыдис, уымæ гæсгæ кæстæр æфсымæр 
дæр равзæрста сфæлдыстадон фæндаг. 

5. Иван Айвазовскийы фæрцы горæт Феодосийы бай-
гом сты нывты галерей, археологон музей, библиотекæ, 
цалцæггонд æрцыдис порт, сарæзтой æфсæнвæндаг.
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3-аг фæлтæрæн. Фæбæрæг кæнын дзырдты уырыссаг 
нысаниуджытæ. 

аивад      искусство 
аивадон                            художественный 
удыхъæд                                душевные качества, характер
фæзындтæ                явления                       
цардуарзон                жизнелюбивый
риссаг                            больной, болезненный
цау                            событие, случай
зæрдæрухс                жизнерадостный

VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын зындгонд уы-
рыссаг нывгæнджыты тыххæй (Илья Репин, Михаил Вру-
бель) хъусынгæнинæгтæ. Фæбæрæг кæнын, тексты мидис 
цы дзырдтæ æргом кæнынц, уыдон.
VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Текстты бынду-
рыл кæрæдзимæ раттын фæрстытæ (къæйттæй куыст).
VIII. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ цыбырæй 
радзурын йæ мидис (монологон ныхас).

                                Константин Коровин 

Коровины нымайынц фыццаг уырыссаг импрессио-
нистыл (импрессионизм – аивады стиль; нывгæнджытæ-
импрессионисттæ фыстой «сыгъдæг хуызæй», ома ахо-
рæнтæ не ’мхæццæ кодтой). Йæ нывтæ хурджын æмæ 
райдзаст кæй сты, уый нывгæнæг афтæ æмбарын кодта, 
зæгъгæ, адæймагæн аивад хъуамæ лæвар кæна амонд æмæ 
цин.

Коровины портретты персонажтæ сæ мидбылты ху-
дынц, сты зæрдæрухс æмæ цардуарзон. («Шаляпины пор-
трет», «Артистка «Любатовичы портрет», «Дорофее-
вайы портрет æмæ æнд.)

Нывгæнæджы сфæлдыстадон царды дзæвгар хай баст 
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у театримæ. Куыд театралон нывгæнæг сарæзта декорацитæ 
ахæм зындгонд оперæтæм: Мусоргскийы «Хованщинæ», 
Бородины «Кънйаз Игорь», Вердийы «Аидæ», Бизейы 
«Кармен» æмæ бирæ æндæртæм, куыста Императоры теа-
тры æмæ Мæскуыйы Стыр театры.

1923 азæй фæстæмæ Коровин цардис Францийы. 
Парижы фыста пейзажтæ æмæ натюрморттæ, ныууагъта 
бирæ мысинæгтæ æмæ чингуытæ Шаляпины тыххæй, аи-
вады историимæ баст цымыдис æрмæг.
IХ. Хъомыладон куыст. Равдисын презентаци зындгонд 
уырыссаг нывгæнджыты нывтæм гæсгæ. Саразын беседæ 
уыцы нывгæнджытæ æмæ нывты тыххæй, аивады аха-
дындзинады тыххæй.
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

47-æм ахуыр

Практикон фæлтæрæнтæ

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудированийы техникæйыл бакусын; 
4) нывмæ гæсгæ баст текст саразын;
5) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: ивгъуыд 
афоны мивдисджытæ;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзаутæн æмбарын  кæнын аивады ахадын-
дзинад адæймаджы царды.
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
2-аг фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты бавæрут хъæугæ дзырдтæ.
1. «Аивад у мæ дин», − дзырдта Михаил Врубель.
2. Суинаг нывгæнæг ахуыр кодта Одессæйы гимназы.
3. Врубелы фыццаг уацмыстæ уыдысты М.Ю. Лермонтовы  
уацмыстæм иллюстрацитæ.
4. Модерны стилы бындуры æвæрд цæуынц æнахуыр деко-
ративон эффекттæ.
5. Врубель æвдыста бæрзонд дæсныйад, цы жанрты куы-
ста, уыдонæй алкæйдæр.
6. Виньеткæ у чысыл ныв кæнæ орнамент текстæн йæ рай-
диан кæнæ йæ кæрон.
7. Врубелы ахуыргæнæг уыд П.П. Чистяков, уымæ ныв-
кæнынадыл  ахуыр кодта Хетæгкаты Къоста дæр.
V. Морфологийы рацыд æрмæджы фæлхат: хъуы-
дыйæдты сæвæрын мивдисджытæ ивгъуыд формæйы:

Нывгæнæг Шишкин уыдис бæрзонд, тыхджын 
адæймаг, «зæронд нæзы бæласы хуызæн фидар», дардта 
бæзджын сау боцъо. Йæ диссаджы хъаруйы тыххæй йыл 
кодтой таурæгътæ. Мемуартæ йыл чи фыста, уыдонæй 
иу æрымысыдис ахæм цау: «Кæддæр йе ’рыгон бонты 
Мюнхены бæгæныуæйгæнæны (в пивной) немыцæгтæ 
уырыссæгтыл æмæ Уæрæсейыл худын райдыдтой. Шиш-
кин рахæцыдис йе ’мзæххонты сæрыл æмæ немыцæгты 
къорды ныддæрæн кодта. Хъуыддаг бахæццæ ис тæр-
хондонмæ. Тæрхонгæнджыты раз æрæвæрдтой цалдæр 
хатты здыхт (согнутый) ставд æфсæйнаг лæдзæг. Уыцы 
здыхт æфсæйнаг лæдзæг æви нывгæнæджы патриотон 
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æнкъарæнтæ балхæдтой  немыцæгты зæрдæтæ, – чи зоны, 
фæлæ тæрхонгæнджытæ сраст кодтой Шишкины.
4-æм фæлтæрæн. Зæгъын, раст у æви раст нæу.
• Репин дзырдта, зæгъгæ, аивад у мæ дин. –
• Репин йе сфæлдыстады æвдыста уырыссаг æхсæнадон 
царды алы фæзындтæ. +
• Репинмæ нæй историон цаутыл нывтæ. –
• Нывгæнæджы стыр курдиат ирддæрæй разынд йæ конд 
сурæтты. +
•  Репины сурæттæй нæм кæсынц æнæзонгæ адæймæгтæ. –
• Йæ сурæтты Репин раргом кодта адæймаджы удыхъæды 
индивидуалон миниуджытæ. + 
•  Репин уыд æрмæст нывгæнæг. –
VI.Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ йын 3-аг  
цæсгомæй цыбырæй йæ мидис радзурын. 
VII. Ныхасы рæзтыл куыст. Нывмæ гæсгæ баст текст са-
разын.

Ацы сурæт ныффыста Илья Репин. Нывы ’вдыст 
у номдзыд уырыссаг композитор Модест Мусоргский. 
Нывгæнæг æй равдыста хуымæтæг лæджы хуызæн, 
райсомæй куыд сыстадис, афтæ: æнæфаст сæр, пыхцыл 
боцъо. Уыимæ Репин, куыд дæсны портретист, раргом 
кодта композиторы миддуне. Мусоргскийæн ис бæрзонд 
ных æмæ хъуыдыджын цæстæнгас. Репин æвдисы тых-
джын удыхъæд æмæ стыр курдиаты хицауы. Ныв фыст 
у контрастон ахорæнтæй: ирд æмæ тар. Ацы нывы зыны 
нывгæнæджы бæрзонд дæсныйад. 
VIII. Хъомыладон куыст. Æрдзурын фæсивæдимæ, цавæр 
нывгæнджыты сфæлдыстад цæуы сæ зæрдæмæ, цæмæн.
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.
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48-æм ахуыр

Нырыккон уæрæсейаг культурæ

Аивады хæс у нæ цæстытæ нын гом кæнын.
                                                          Карл Краус 

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: вазыгджын 
хъуыдыйады бæттæгтæ;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) скъоладзауты базонгæ  кæнын нырыккон аивады 
минæвæрттимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Зæгъын эпиграфы 
мидисы тыххæй. Æрдзурын аивады хæсыл. 
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст.
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ фæрстытæ ратын (къæйттæй куыст).
3-аг фæлтæрæн. Тексты бавæрын хъæугæ дзырдтæ.

Андрей Вознесенский нымад у  нырыккон поэзийы 
ирддæр стъалытæй иуыл. Æмдзæвгæтæ фыссын райдыдта 
раджы, йæ лæппуйы бонты. 14 азы йыл куы цыдис, уæд 
Андрей арвыста йе ’мдзæвгæтæ Пастернакмæ. Ацы ном-
дзыд поэты сфæлдыстады тæваг бæрæг дары æрыгон Воз-
несенскийы уацмысты. 

1957 азы поэт каст фæцис Мæскуыйы архитекту-
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рон институт, уый фæстæ аз та мыхуыры рацыдысты йе 
’мдзæвгæтæ.

Вознесенскийы поэзи хорз зонынц канд Уæрæсейы 
нæ, фæлæ фæсарæнты дæр. 1978 азы поэтæн лæвæрд 
æрцыдис Советон Цæдисы Паддзахадон преми.
VII. Диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл куыст. 
Бакæсын диалог æмæ йæ бындурыл саразын монологон 
ныхас:

Агуындæ йæ ныййарджытимæ уыдис Михаил Ше-
мякины равдысты. Ацы нывгæнæг кусы сюрреализмы 
стилы. Тугъанты Махарбеджы музейы æвдыст цыдысты 
йæ графикæ, скульптурæ æмæ хуызджын нывтæ. Чызг 
дзы бирæ  фæлгонцтæ нæ бамбæрста, уымæн æмæ уыды-
сты аллегориты хуызæн, зынæмбарæн, фæлæ нывты ирд 
ахорæнтæ йæ зæрдæмæ фæцыдысты. Агуындæйы фæнды, 
цæмæй Батрадз дæр равдыстмæ ацæуа, уымæн æмæ ахæм 
номдзыд нывгæнæджы куыстытæ нæ горæты арæх нæ 
вæййы.
• Бакусын диалогæй ист фразеологон дзырдбæстытыл. 
Ссарын сын синонимтæ дзырдбæстыты хсæн:

Зæрдæ балхæнын – зæрдæ барухс кæнын; зæрдæ-
худты бацæуын – зæрдæ фæриссын кæнын.
VIII. Синтаксисы рацыд æрмæджы фæлхат. Баххæст 
кæнын хъæугæ бæттæгтæй (фæлæ; та; æмæ; уымæн æмæ; 
цæмæй, уый тыххæй) хъуыдыйæдтæ. Фысгæ куыст.
1. Эрнст Неизвестныйы скульптурæтæ сты дунейы 
хъуыстгонддæр музейты æмæ  аивады коллекционерты 
æмбырдгæндты.
2. Мæ зæрдæмæ тынг фæцыдис Толстая Татьянæйы чиныг 
«Кысь», ме ’фсымæры зæрдæмæ та нæ фæцыдис.
3. Родион Щедрины музыкæйы арæх зæлынц зонгæ ин-
тонацитæ, уымæн æмæ композитор йæ уацмысты пайда 
кæны традицион музыкалон темæтæй.
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4. Цæмæй Михаил Шемякины сфæлдыстадон равдыст фе-
ной Ирыстоны цæрджытæ, уый тыххæй республикæйы хи-
цауад æмæ культурæйы министрад бакодтой стыр куыст.
5. Булат Окуджавæйы æмдзæвгæтæ-зарджытæ арæх фе-
хъусæн ис зындгонд артистты репертуары, фæлæ сæ авто-
ры хуызæн зæрдæмæхъаргæ ничима азарыд. 
6-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын таблицæ лæвæрд 
дзырдтæ, дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæй.

Автор æмæ романы ном. Татьяна Толстая. «Кысь» (2003 аз).
Уацмысы жанр Фантастикон роман
Романы идейæ Адæймаджы уды арфмæ ныккæсын.
Уацмысы сюжет Æвдыст дзы цæуы Мæскуы яде-

рон хæсты фæстæ. Гыццыл хъæуы 
цæрынц, хæсты чи аирвæзтис, уыцы 
интеллектуалтæ, хæсты фæстæ гыц-
цыл мутацитимæ чи райгуырдис, 
уыдон, æмæ, хъуыды кæнын чи 
зоны, уыцы мутанттæ.

Хъайтартæ Карикатурон интеллигенттæ.
Романы æвзаг «Музыкалон»,  ис дзы бирæ æнахуыр, 

автор йæхæдæг кæй æрхъуыды код-
та, фæлæ сæ нысаниуæг контекстмæ 
гæсгæ æнцон бамбарæн кæмæн у, 
ахæм дзырдтæ.

Аивадон мадзæлттæ Метафорæтæ, абарстытæ, цитатæтæ.

IХ. Хъомыладон куыст. Æрдзурын нырыккон культурæйы 
минæвæртты тыххæй (ис равдисæн презентаци).
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.
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49-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. … … Белинский схуыдта ацы уацмыс «уырыссаг царды 
энциклопеди».

• уымæй уæлдай • уымæ гæсгæ
• уымæй афтæ  • уымæн æмæ

2. Фатæгæй баиу кæнут сæ нысаниуæгмæ гæсгæ дзырдтæ.
бирæвæрсыг  многосторонний 
курдиатджын  талантливый
æппæрццæг  отрицательный
сурæт   образ
тæваг   влияние

3. Иннæ аз æрыгон фыссæджы роман … мыхуыры.
• рацыдис  • рацæуын
• рацæудзæнис  • рацæуы

4. Ссарут орфографион рæдыдтытæ.
• Абон мах ныффыстам нывæцæн Онегины тыххæй (2).
• Лев Толстойы уацмысты бирæ хъайтартæн ис рæсугъд 
удыхъæд. (2).
• Фыссæг йæ фыццаг радзырдты равдыста хæсты æгъатыр, 
цъаммар цæсгом. (3).

5. Толстойы хъайтартæ архайынц, … алыварс чи ис, уыдо-
ны цард райдзастдæр кæныныл.

• сæ   • йæ
• уæ   • дæ

6. Владимир Маяковский у XX æнусы … поэттæй иу.
• тынг курдиатджын                           • курдиатджындæр
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• бынтон курдиатджын                             • курдиатджындæртæй

7. Поэты сатирæ арæзт уыд советон æхсæнады … æмæ бю-
рократийы ныхмæ.

• миниуджытæ    • хъайтартæ
• хъæндзинæдтæ  • фæлгонцтæ

8. Фыссæг, йæ бон куыд уыдис, … … … .
• афтæ æххуыс кодта мæгуыр зæхкусджытæн.
• цæмæй æххуыс кодта мæгуыр зæхкусджытæн.
• фæлæ æххуыс кодта мæгуыр зæхкусджытæн.
• уымæн æмæ æххуыс кодта мæгуыр зæхкусджытæн.

9. Ссарут синонимтæ дыууæ дзырдамады.
курдиатджын  гениалон 
рæсугъд   дзæбæх
хъæздыг   бонджын
цъаммар  мæнгард

10. Комкоммæ ныхас баивут фæрссаг ныхасæй.
Борис Пастернак фыста Маяковскийы тыххæй, 

зæгъгæ, дам, поэт дзырдта йæхи тыххæй, æвдыста йæхи 
æнкъарæнтæ.

11. Поэты æмдзæвгæтæ никæцы æндæр поэты æм-
дзæвгæтимæ ис фæивддзаг кæнæн, … … …

• уымæ гæсгæ фыст сты «асинтæй».
• уымæн æмæ фыст сты «асинтæй».
• уымæй уæлдай фыст сты «асинтæй».
• уый тыххæй фыст сты «асинтæй».

12. Сраст кæнут рæдыдтытæ.
• Петр Чайковский райгуырд 1840 азы гыццыл горæт 

Воткинскы.
• Композитор ахуыр кодта Бетъырбухы Уæлдæр юри-

дикон скъолайы.
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• Чайковскийы музыкалон уацмыстæй иу у цикл 
«Афæдзы афонтæ».

13. Шишкин-иу нывмæ куы бакастис, уæд-иу йæ цæст … 
ацахста, раст дзы цы бæлас нæ уыд нывгонд, уый.

• тагъд   • уайтагъд
• тагъддæр  • тагъдгомау

14. Йе ’ргом здæхта – 
• повернулся  • обратился
• обернулся  • обращал своæ внимание

15. Ныффыссын дзырдтæй.
1859 – мин астсæдæ фæндзай фараст; 83 – æстай 

æртæ; 44 – цыппор цыппар; 1891 – мин астсæдæ нæуæдз 
иу; 1799 азы – мин авдсæдæ нæуæдз фарæстæм азы; ХIХ 
æнусы-нудæсæм æнусы; ХХ æнусы – дыууынæм æнусы.

16. Репин йæ рæсугъд удыхъæды … зонгæ уыд йæ дуджы 
бирæ номдзыд адæймæгтимæ.

• тыххæй  • руаджы
• аххосæй  • фæрцы

17. Дзырдтæн ссарут антонимтæ дыууæ дзырдамады.
фыццаг   фæстаг 
суинаг   ивгъуыд
агуырдта  ссардта
сарæзта   фехæлдта
райдиан   кæрон

18. … нымайынц фыццаг уырыссаг импрессионистыл.
• Репины  • Васнецовы
• Коровины  • Кустодиевы

19. Знон мах … Михаил Шемякины уацмысты равдысты.
• уыдтæн  • уыдыстут
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• уыдис   • уыдыстæм

20. Бирæстъæлфыты бæсты сæвæрут хъæугæ кæрæттæ.
Вознесенскийы поэзи зонынц фæсарæнты дæр. 
Поэт адæйма (г)джы бары цивилизацийы катего-

ритæй.
Андрей Вознесенский нымад у нырыккон поэзийы 

ирддæр стъалытæй иуыл.

21. Родион Щедрины музыкæйы арæх зæлынц зонгæ 
интонацитæ, … композитор йæ уацмысты пайда кæны тра-
дицион музыкалон темæтæй

• цæмæй  • уымæн æмæ
•фæлæ   •уый тыххæй

22. Ссарут синонимтæ дыууæ дзырдамады.
• зæрдæ рухс кæнын • циндзинад хæссын
• зæрдæмæ исын • тынг банкъарын
• зæрдæ балхæнын  • æхсызгондзинад ракæнын

23. «Сюрреализм» у  … .
         аивадон мадзæлттæй     
         аивады стильтæй иу                                             
         аивады жанртæй иу     

24. 14 азы … куы цыдис, уæд Андрей Вознесенский арвы-
ста … ’мдзæвгæтæ Пастернакмæ.

• йæм … йæ  • йыл … йе
• йыл … йæ  • йын … се

25. Фæрссаг ныхасæй саразын комкоммæ ныхас.                    
      Михаил Врубель дзырдта: «Аивад у мæ дин».
26. Йæ сурæтты … раргом кодта адæймаджы удыхъæды 
индивидуалон миниуджытæ.

• Коровин  • Репин
• Васнецов  • Шемякин
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27. ХIХ æнусы æмбисы национ музыкæйы фарс … уыдис, 
… музыканттæ сарæзтой сфæлдыстадон цæдис  «Могучая 
кучка».

• цы … уый  • чи … уыцы
• чи … уыдон  • кæцы … уыцы

28. Уым ахуыр кæныны  … …, уæздан мыггæгтæй чи ра-
цыдис, æрмæст уыдонæн.

• бар дæттын  • бар ис
• бар радтой  • бар уыдис

29. Александр Бородин … курдиатджын композитор нæ 
уыдис, …ма уыдис зындгонд ахуыргонд дæр. 

• канд … æмæ   • куы … уæд
• канд … фæлæ  • цас … уыйас

30. Нæ горæтмæ ссыдис нырыккон аивады номдзыддæр … 
иу.

• хонджытæй  • минæвæрттæй
• уазджытæй  • архайджытæй

31. Ссарын грамматикон æгъдауæй раст арæзт хъуыдыйад.
• Кæд Родион Щедрины музыкæмæ фæхъусын, уæд 

мæ зæрдæйы райгуырынц райдзаст æнкъарæнтæ.
• Цæмæй Родион Щедрины музыкæмæ фæхъусын, 

уæд мæ зæрдæйы райгуырынц райдзаст æнкъарæнтæ.
• Родион Щедрины музыкæмæ куы фæхъусын, уæд 

мæ зæрдæйы райгуырынц райдзаст æнкъарæнтæ.
• Родион Щедрины музыкæмæ куы фæхъусын, уымæ 

гæсгæ мæ зæрдæйы райгуырынц райдзаст æнкъарæнтæ

Нырыккон фæсивæды проблемæтæ
50-æм ахуыр

Адæймаг фидæны хорздзинæдтæм куы бæлла, 
уæд æй абон фæрнджын къахдзæф акæнын хъæуы.

                                                                                Баласагуни 
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Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон ныхасы рæзтыл бакусын; 
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) лексикологийыл бакусын: антонимтæ æмæ 
синонимтæ; 
5) скъоладзауты ахуыр кæнын цардмæ раст цæстæй 
кæсын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Зæгъын хи 
хъуыдытæ тексты мидисы фæдыл. Бакæсын урочы цитатæ 
æмæ йын йæ хъуыды бабæттын урочы темæимæ.
Спайда кæнын фразæтæй:
1) Æз разы дæн тексты хъуыдыимæ, уымæн æмæ…
2) Тексты хъуыдытæ раст сты, фæлæ…
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ…
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ…
• Базонын бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
• Текстæй рафыссын антонимтæ.
• Комкоммæ ныхас баивын фæрссаг ныхасæй.
V. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ нысаниуæг 
сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ æмæ 
хъуыдыйæдтæ.
3-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ лæвæрд 
дзырдтæй.
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1) Де ’ууæнк куы фесафай, уæд дын адæм дæ ныхасыл нал 
æу-уæнддзысты.
2) Ныхмæлæуддзинадæй иудзинад хуыздæр у.
3) Мæнгарддзинады  руаджы йæм уыд стыр мулк, фæлæ 
йын кад нæ уыдис йæ сыхæгты ‘хсæн.
4) Лæппуйæ мæнгдзинадыл ахуыр куы уай, уæд ас лæгæй 
дæр сайгæ кæндзынæ.
5) Фæлтæрддзинад адæймагæн йемæ нæ райгуыры, уый 
æрцæуы азтимæ.
6) Зондахаст ма зæрондæй дæр ис аивæн.
7) Лæмæгъ адæймаг алцæмæ дæр цыбæл кæны.
• Æрæмных кæнын, хистæртæ аргъ кæмæн кæнынц, цар-
ды уыцы иумæйаг домæнтæ æмæ фæсивæды цардыуаджы 
домæнтæ. Зæгъын, кæм дзы ис ныхмæлæуддзинад, кæм та 
– иудзинад? Скæнын хатдзæгтæ.

Хистæр фæлтæр Кæстæр фæлтæр
1. Æгъдæуттæ æмæ традици-
тыл хæцын.

1. Ногдзинæдтæм тырнын

2. Фæллой кæнын 10. Арæхсын æхца бакусын
3. Бинонтыл мæт кæнын 11. Бинонтыл æнувыд уæвын
4. Райгуырæн бæстæйæн кад 
кæнын

8. Райгуырæн бæстæ уарзын

5. Уæлдæр ахуырад райсын 2.Уæлдæр ахуырад райсын
6. Фидæныл хъуыды кæнын 7. Абоны бонæй цæрын
7. Æмгардзинадæн аргъ кæ-
нын.

12. Æмгардзинадæн аргъ 
кæнын

8. Чингуытæ кæсын 4. Интернеты архайын
9. Классикон музыкæ уарзын 3. Нырыккон музыкæ уарзын
10. Спорт уарзын 5. Спорт уарзын
11. Театрмæ цæуын 9. Киномæ цæуын
12. Аив дарæс дарын 6. Модæимæ æмрæнхъ цæуын
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VI. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ «Кæстæр æмæ 
хистæр фæлтæрты иудзинад æмæ хицæндзинад».
VII. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

51-æм ахуыр
Цæмæй фæсивæд зондджын уой, уый тыххæй хъуамæ хæст уой 3 
хъуыддагыл: а) сæ рæстæгæй дæсны пайда кæнын зоной; б) тырной 
бирæ базонынмæ; в) гуырысходзинадмæ (сомнение) кæсой сæхи æмæ 
искæйы хатдзæгтæ хынцгæйæ.
                                                                                   Аристотель

Урочы методикон рацарæзт:

Урочы нысантæ:
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) хи хъуыдытæ дзурын;
5) фæсивæды ахуыр кæнын сæ ныййарджытæн аргъ 
кæнын.

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-æм фæлтæрæн. 
Бакæсын текст.
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Зæгъын хи 
хъуыдытæ ныййарджытимæ ахастдзинæдты тыххæй. 
Бакæсын урочы цитатæ, æмæ йын йæ хъуыды бабæттын 
урочы темæимæ.
VI. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ «Мæ ныййар-
джытæимæ ахастдзинæдтæ».
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2-аг фæлтæрæн. Фæсивæды абоны царды стыр бынат 
ахсынц компьютер æмæ Интернет. Хъыгагæн, уыдон 
«фæуæлахиз сты» чингуытыл. Баххæст кæнын таблицæ хи 
хъуыдытæй уыдоны пайда кæнæ зианы тыххæй.

1. Адæймагæн 
цымыдисаг 
вæййы, йæ 
размæ ма йæ 
чидæр кастис, 
уый. +

1. Чингуытæ 
ныртæккæ 
сты тынг 
зынаргъ. −

1. Саразæн 
дзы ис хи 
сайт ори-
гиналон 
хъуыдытæ 
æмæ 
проекттимæ.+

1. Арæх дзы 
æмбæлынц 
æнæхъæугæ 
ныхæстæ, 
рекламæ. −

2. Чиныджы 
фæбæрæг 
кæнæн ис, 
дæ зæрдæмæ 
цы хъуыды 
фæцыдис, 
уый. +

2. Чингуытæ 
цы гæххæт-
тæй кæнынц, 
уымæн 
хъæуы бирæ 
хъæдæрмæг. −

2. Адæймаг 
дзы æнцонæй 
базонгæ 
вæййы ног 
æмбæлттимæ, 
йæ бон у 
семæ ныхас 
кæнын. +

2. Арæх 
дзы раргом 
кæнынц  кон-
фиденциалон 
информаци. −

VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. 3-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст æмæ йæ бындурыл саразын диалог. 
Бабæттын тексты мидис Николай Новиковы хъуыдыимæ.
VIII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 4-æм 
фæлтæрæн. Бакæсын худæджы ныхæстæ æмæ сæ цыбырæй 
хи ныхæстæй радзурын, комкоммæ ныхас фæрссаг ныхасæй 
баивгæйæ.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.



137

52-æм ахуыр

Ныхасы рæзтыл куыст

Нывæцæн «Ныры фæсивæд».
(Нывæцæны æрмæг баст у фæстаг урокты (50−51) 

æрмæгимæ)

Ирыстоны национ культурæ 
53-æм ахуыр

Нывкæнынад. 
Фæндаг куы  нæ зонай, уæд разæй макуы цу. 

                                                      Насир Хосров

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) лексикологийыл бакусын: антонимтæ æмæ сино-
нимтæ; 
5) скъоладзауты базонгæ кæнын Ирыстоны номдзыд 
нывгæнджыты сфæлдыстадимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст. Зæгъын, цавæр стыр нысан æвæрд ис Иры-
стоны нывгæнджыты размæ, уый тыххæй. 
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бабæттын тексты 
мидис эпиграфимæ æмæ уый фæдыл зæгъын хи хъуыдытæ. 
Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй:
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Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ…
Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ…
Мæнмæ гæсгæ, …
Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ…
Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ…

V. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ ныса-
ниуæг сын сбæрæг кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ.
2-аг фæлтæрæн. Къæлæттæй равзарын, бæрæггонд 
дзырдтимæ дзырдбæстытæ чи аразы, æрмæст уыцы дзырд-
тæ æмæ сæ ныффыссын.

Рагон, бæрзонд, иртасын.
Рухсмæ, стыр, сабырдзинадмæ, адæмы, уынын.

Скæнын, хи, раст.
3-аг фæлтæрæн. Ссарын дзырдтæн сæ нысаниуджытæ.

аккаг цы ’мбæлы, ахæм 
хатдзæг кæронбæттæн хъуыды
хæлддзаг чи фехæлдис, ахæм 
æбуалгъ чъизи, æвзæр; адæймаджы зæрдæмæ чи 

нæ цæуы, ахæм
тырнындзинад адæймаг истæмæ тынг куы фæбæллы 

æмæ йыл куы фæархайы, уый
уырнындзинад истæуыл кæнæ искæуыл тынг 

æууæндын
цæстæмæхъусдзинад адæймагæн йæхи раз иу куы     

фæдзурынц æнæ йæхи – æндæр 
цыдæртæ

VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст. 
VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
саразын диалог:

– Зоныс, ирон нывгæнджытæй фыццаг авангардон 
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стилы чи куыста, уый?
– Нæ зонын.
– Дзантиаты Юри.
– Фæлæуу-ма, уый Дзантиаты Анатолийы ‘фсымæр 

ма уæд… 
– Уый у.  Диссаджы экспрессивон æмæ эмоционалон 

нывтæ кодта. 
– Æмæ цавæр темæтыл фыста?
– Æнцондæр зæгъæн у, цæуыл нæ фыста, уый… 
Нарты кадджытæ, æрдз æмæ цæрæгойтæ, пейзаж, ски-

фаг мотивтæ, Европæ æмæ Азийы мифологи, литературæ 
æмæ поэзийы фæлгонцтæ…

– Фенын хъæуы йæ нывтæ.
– Æнæмæнгæй.              

VIII. Хъомыладон куыст. Равдисын презентаци Дзан-
тиаты Юрийы тыххæй. Саразын беседæ нывгæнæджы 
сфæлдыстады сæйраг мотивты фæдыл.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

54-æм ахуыр
Рæсугъддзинадмæ кæсгæйæ адæймагмæ гуыры рæсугъд 

хъуыдытæ, хорз фæндтæ. Рæсугъд хъуыдытæй æнцон рахизæн у 
рæсугъд цардмæ. Рæсугъд царды цæрæгæн та йæ фадат у æцæгдзинад 
ссарын».
                                                                                       Платон

Урочы методикон рацарæзт:

Урочы нысантæ:
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
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3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: суи-
наг афоны мивдисджытæ; номивджыты цыбыр 
формæтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) фæсивæды эстетикон æнкъарæнтæ рæзын кæнын.

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Абарын ацы 
цитатæ Достоевскийы хъуыдыимæ.  Зæгъын хи хъуыдытæ 
уый фæдыл. Спайда кæнын фразæтæй-клишетæй:

Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ…
Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ…
Мæнмæ гæсгæ, …
Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ…
Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ…

2-аг фæлтæрæн. Саразут ассоциативон рæнхъытæ 
дзырдтимæ:

æнахуыр – уæларвон, диссаг, хуызджын…
сабидуг – бæгъæввад, хъазын, гыцци, кæрт…
гуманистон – уарзын, адæм, рæсугъддзинад, сæ-
рибар…
аккаг (аргъ) – ном, хæрзиуæг, кад, майдан…
дæсныйад – бæрзонд, ахуыр кæнын, фæлтæрддзинад, 
зонын…

V. Кæсыны техникæйыл куыст. 3-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст. Ссарын дзы 2-аг фæлтæрæны лæвæрд 
дзырдтæ. Абарын хи ассоциацитæ тексты мидисимæ. 
VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ раттын фæрстытæ (къæйттæй куыст).
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VII. Аудировани. Байхъусын текстмæ æмæ баххæст кæнын 
таблицæ.

1. Нывгæнæг Дзиуаты Батрадз
2. Йæ аивадон манерæйы бын-
дуры ис

национ удыхъæд

3. Нывты темæтæ сты сабидуг, мад, кувæндæттæ
4. Нывты стиль у этникон
5. Нывты сюжетты ’вдыст 
цæуынц

хохаг адæмы хуымæтæг 
цард æмæ мифологион 
интерпретацитæ

6. Нывты символикон нысан у æнусон бæласы фæлгонц
7. Нывгæнæджы иллюстраци-
ты

ис экспресси æмæ арф драма-
тизм

6-æм фæлтæрæн. Баивын къæлæтты лæвæрд дзырдты 
кæрæттæ хауæнтæм гæсгæ, цæсгомон номивджытæ баивын 
цыбыр формæтæй.

Пухаты Вадим

Æрыгон нывгæнæг Пухаты Вадимы уацмыстæ 
æнцонæй схонæн ис философон нывтæ. Нывгæнæг 
алкæмæн дæр бар дæтты йæхи хатдзæгтæ скæнынæн. Ва-
димы уацмыстæ сты æмбисæндты æнгæс: «Джеоргуы-
байы бæрæгбон», «Æдылыты нау», «Куырой», «Уæз», 
«Æрыздæхт». Автор нæм цыма сидгæ кæны, уæхæдæг 
пьесæйы ахъазут мæ нывты хъайтартимæ, зæгъгæ. Кæд 
нывты колорит национ у, уæддæр сæ  хъуыды æмæ сæ 
нысаниуæг сты бирæ уæрæхдæр, æппæтдунеон.

Ныв «Æдылыты нау»-ы æргомæй æвдыст цæуынц 
нывгæнæджы хъуыдытæ нырыккон дуджы мæнг хæзнаты 
фæдыл. Егъау науыл æрæмбырд сты хъал, æнæмæт адæм. 
Фидар хæцынц, сæ къухты цы мулк ис, ууыл.
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Нау никуыдæм ленк кæны, уый лæууы иу ран. Æрмæст 
æй иу сылгоймаг фæлвары йæ бынатæй фезмæлын кæнын. 
«Цы» кæнæ «чи» кæны размæ дуне? Дзуапп алчидæр 
ратдзæнис йæхæдæг.

• Текстæй рафыссын мивдисджытæ, сæвæрын сæ 
суинаг афоны формæты:
сиддзæнис; ахъаздзæнис; уыдзæнис; æвдыст 

цæудзæнис; æрæмбырд уыдзысты; хæцдзысты; ленк 
кæндзæнис; лæудзæнис; фæлвардзæнис; фезмæлын 
кæндзæнис; ратдзæнис.
VIII. Хъомыладон куыст. Пухаты Вадимы нывты бынду-
рыл саразын нырыккон нывкæнынады тенденциты тыххæй 
беседæ.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

55-æм ахуыр
Адæймагæн йæ хъуыдытæ æмæ йæ бæллицтæ 

æвдисынц йæ адæймагдзинад.                                             
                                                                       Галилео Галилей

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) аудированийы техникæйыл бакусын; 
4) нывмæ гæсгæ баст текст саразын;
5) морфологийы æрмæгыл бакусын: хайыг иу; мода-
лон дзырд хъуамæ;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзаутæн æмбарын  кæнын аивады сæйраг 
хæстæ.
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Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
2-аг фæлтæрæн. Æмхæццæ дзырдтæй саразын хъуы-
дыйæдтæ.
• Дзантиаты Юри йе сфæлдыстады аивады æвзагæй дзырд-
та æхсæнады риссаг проблемæтыл. 
• Айчы хуылфы бады «хæрз иунæг», раст цыма дунейæ 
бамбæхстис, уыйау.
• Челæхсаты Магрез æвдисы йæ райгуырæн бæстæ, куыд 
егъау планетæйы гыццыл къуым.
• Уæрæсейы Аивæдты Академи скодта аккаг аргъ 
нывгæнæджы бæрзонд дæсныйадæн. 
• Кæд Пухаты Вадим нырма æрыгон нывгæнæг у, уæддæр 
йæ нывты ис арф философон  хъуыдытæ. 
• Курдиатджын нывгæнæг бар дæтты алкæмæн дæр йæхи 
хатдзæгтæ скæнынæн. 
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын интервью.
VI. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бабæттын интер-
вью эпиграфы хъуыдыимæ. Йæ мидис ын цыбырæй радзу-
рын 3-аг цæсгомæй. Æрхъуыды кæнын хи фæрстытæ.
VII. Морфологийы æрмæгыл куыст: хайыг ма. Бамба-
рын кæнын йæ нысаниуæг æмæ йæ грамматикон æууæлтæ.
4-æм фæлтæрæн. Тексты бындурыл ныффыссын цалдæр 
хъуыдыйады, спайда кæнын дзырд «хъуамæ»-йæ.
Хуызæг: Хъуамæ адæймаг царды хæст уа æндæр уагыл.
Хъуамæ адæм тох ма кæной мулчы сæрыл.
Хъуамæ адæймагмæ уа уырнындзинад.
Хъуамæ аивад амона адæймагæн раст фæндаг.
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5-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæм (3-аг ф.) бафтауын ха-
йыг иу. Зæгъын, куыд аивта хъуыдыйæдты мидис.
• Куыд-иу дзырдтой, афтæмæй, уый уыд Бедойты моладзан-
дон, мæ рагфыдæлтæ та-иу дзы уыдысты лæггадгæнджытæ.
• Уымæ гæсгæ-иу раздæхтæн Библимæ.                                                           
• Адæм-иу тох кодтой мулчы сæрыл, хицауиуæг кæныныл.
VIII. Хъомыладон куыст. Бедойты Шалвайы нывты бын-
дурыл саразын беседæ аивады хæсыл.
IХ. Ныхасы рæзтыл куыст. Баст текст саразын нывмæ 
гæсгæ.
                        

Бедойты Шалва. «Дзуархæссæг»

Нывы ’вдыст цæуы Библийæ ист драмон сценæ. Раз-
заг пъланы Чырысти иунæгæй хæссы уæззау дзуар. Ис ын 
фæллад цæстæнгас. Йæ алыварс цæуы бирæ адæм: иутæ дзы 
хъыг кæнынц, æмбарынц, куыд зын у Чырыстийæн, уый, 
æмæ йæм æнкъардæй кæсынц. Иннæтæ сагъæс кæнынц, ис 
сын тарстхуыз цæстæнгас. Æртыккæгтæ йын сæхинымæр 
тæригъæд кæнынц. Бирæтæ хъуыды кæнынц, ацы  хъуыд-
даг раст кæй нæу, ууыл, фæлæ йæм дзы хæстæг ничи цæуы. 

Нывæн ис фæлмæн колорит, фыст у тар æмæ фæлурс 
ахорæнтæй, фылдæр дзы ис æрвхуыз ахорæнтæ. Ныв у ли-
рикон-философон.

Нысан кæны иунæгдзинад уыйбæрц адæмы ’хсæн.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

56-æм ахуыр
Æппæт дунейы культурæ арæзт у 

æппæт адæмты культурæтæй.
                                                    Бенджамин Франклин 
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Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) аудированийы æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
3) тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: вазыгджын 
хъуыдыйæды бæттæгтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзауты эстетикон æнкъарæнтæ рæзын 
кæнын.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ 
(фыццаг æй кæсы ахуыргæнæг йæхæдæг). Бакусын поэти-
кон ныхасы мелодикæйыл.
2-аг фæлтæрæн. Бакæсын текст æмæ тексты бындурыл 
баххæст кæнын таблицæ.

Нывгæ-
нæг æмæ 
йæ ныв

Нывы 
жанр

Чи 
æвдыст 
цæуы 
портре-
ты; (сю-
жетон 
нывы 
архайд)

Нывы 
хъайтар-
ты уды-
хъæд

Нывы 
колорит 
(йæ ахо-
рæнтæ)

Уæ 
зæрдæмæ 
фæцыд 
(нæ 
фæцыд) 
ныв? 
Цæмæн?
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Калманты 
Батыр

1. «Къо-
стайы 
сурæт»

портрет номдзыд 
ирон 
поэт 
Къоста

хъæздыг 
удыхъæд, 
хъуыды-
джын 
цæстæн-
гас куы-
рыхон, 
ныфс-
джын,
зонд-
джын

контра-
стон:
урс, сау, 
сырх

мæ 
зæрдæмæ 
фæцыдис 
ныв, 
у.æмæ ре-
алистон 
хуызы 
’вдисы 
поэты 
удыхъæд

2.«Чын-
дзыл йæ 
чындз-
дзон да-
рæс кæ-
нынц»

сюжетон 
ныв

чындз, 
æрыгон 
чызг, 
сылгой-
мæгтæ, 
нана

уæздан, 
æфсарм-
джын, 
рæсугъд,
сыгъдæг, 
райдзаст

æвзист, 
хурджын

мæ 
зæрдæмæ 
фæцыдис 
ныв, 
у.æмæ у 
райдзаст 
æмæ ирд

V. Синтаксисы æрмæджы фæлхат: вазыгджын хъуы-
дыйæдты бæттæгтæ.
3-аг фæлтæрæн. Саразын хуымæтæг хъуыдыйæдтæй 
вазыгджын. Спайда кæнын бæттæгтæй: цæмæй − уый 
тыххæй; уымæн æмæ; фæлæ; та; кæд − уæддæр; куы − уæд; 
цас − уыйас. 

1. Кæд  Джыккайты Мурат зындгонд график у, уæд-
дæр уый æнтыстджынæй кусы аивады иннæ хуызты дæр.

2. Хетæгкаты Хъазыбеджы сфæлдыстад арæх фæ-
барынц Рембрандтимæ, уымæн æмæ йæ куыстытæ сты 
хуымæтæг æмæ гуманистон.

3. Цæмæй дунеон аивады традицитæ хуыздæр базона, 
уый тыххæй нывгæнæг Саккаты Эльбрус арæх кодта Эрми-
тажы нывты къопитæ.

4. Абысалты Юри Цæгат Ирыстоны аивæдты учили-
ще каст куы фæцис, уæд уый фæстæ бацыдис Ленинграды 
Репины номыл институтмæ.
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5. Есенаты Æхсар цас лæмбынæгдæр цæстæй кæсы 
нырыккон царды фæзындтæм, уыйас уæрæхдæр  кæнынц 
нывгæнæджы сфæлдыстадон темæтæ.

6. Дзантиаты Юри уыд нывгæнæг, йæ фыд та уыд 
скульптор.  
VI. Тæлмацы техникæйыл куыст.  Æркæсын нывгæнæг 
Абысалты Юрийы нывтæм. Ратæлмац сын кæнын ирон 
æвзагмæ сæ сæргæндтæ:

1. Ряженые – Хæдзаронтæ. 2. Странник – Дард-
балцгæнæг. 3. Осенний дождик – Фæззыгон къæвда. 4. 
Тыква к пирогу – Насджыны нас. 5. Провинившийся – Ах-
хосджын. 6. Цветной сон рыбака – Кæсагахсæджы хуыз-
джын фын.

• Раттын нывтæн иумæйаг характеристикæ, хъæугæ 
дзырдтæй пайдагæнгæйæ.

Абысалты Юрийы нывтæ сты  –  хуымæтæг; хуыз-
джын; хъæлдзæг; ирд; æнахуыр; худæг; хъуыдыджын; фоль-
клорон; цыргъзонд; цымыдис; цардуарзон; æууæнкджын; 
æнцонæмбарæн; цардбæллон; зæрдæмæдзæугæ.
VII. Кæсыны техникæйыл куыст. Текст баххæст кæнын 
хъæугæ дзырдтæй æмæ йæ бакæсын. Зæгъын нывы сæйраг 
хъуыды.
• Зæронд лæг; дауæг; зачъетæ; боцъо; цæст; цухъхъа; 
нымæтын худ; лæдзæг; гал; фос; фыркъа; гæды бæлæсты; 
хъуццытæ; æврæгътæ; хæдзæртты; адæм;чъиритæ кæнынц; 
агты раз;хистæртæ; фæндырæй цæгъды; контрастон; бур-
бын; морæ; бур.
VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ нырыккон 
ирон нывгæнджыты стиль æмæ техникæйыл. Бабæттын æй 
урочы эпиграфимæ. (Равдисæн ис презенаци дæр).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
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Х/к сбæрæг кæнын.

57-æм ахуыр
Хуымæтæг адæймаг зивæггæнаг куы уа, уæд уый йæхи уды сæфт 

у, курдиатджын адæймаг куы уа зивæггæнаг, уæд уый та æнæхъæн 
дзыллæйы сæфт у.

                                                                      Антон Макаренко

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: мивдис-
джыты ифтындзæг;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзауты эстетикон æнкъарæнтæ рæзын кæ-
нын. 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын 
цитатæ.  Зæгъын хи хъуыдытæ уый фæдыл. Спайда кæнын 
фразæтæй-клишетæй:

• Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
• Мæнмæ раст кæсы ацы хъуыды, уымæн æмæ…
• Мæнмæ гæсгæ, ацы хъуыды…
• Æз разы дæн (нæ дæн) ацы хъуыдыимæ…

2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ.
1. Æрмадзы ис, нывгæнæг равдыстмæ кæй бацæттæ кодта, 
уыцы нывтæ.
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2. Музеймæ ацыдыстæм, фæлварæн куы радтам, уый 
фæстæ бон.
3. Нывгæнæджы куыстытæн стыр гуманистон ахадындзи-
над кæй ис, уый тыххæй йын лæвæрд æрцыдис Хетæгкаты   
Къостайы номыл преми.
4. Скульптор фылдæр кусы бронзæимæ, фæлæ йæм ис 
хъæдæй конд скульптурæтæ дæр.
5. Ахорæнтæй ма иутæ хорз сты, иннæтæ та бахус сты.
V. Кæсыны техникæйыл куыст æмæ диалогон ныхасы 
рæзтыл куыст. 
3-аг фæлтæрæн. Бакæсын текст. Тексты бындурыл рат-
тын фæрстытæ кæрæдзимæ æмæ сын раттын дзуаппытæ 
(къæйттæй куыст).
4-æм фæлтæрæн. Фæнысан кæнын раст вариант.
• Бедойты Шалва кусы æрмæст Нарты кадджыты темæйыл.–
• Челæхсаты Магрез афæдзы афонтæй фылдæр уарзы 
уалдзæг.-
• Дзантиаты Юри ирон нывгæнджытæй фыццагдæр спайда 
кодта йæ куыстыты европæйаг авангардон концепцитæй. + 
• Есенаты Æхсары нывтæн сæйрагдæр у сæ колорит. +
• Ныв «Фæлвæра»-йы ис æнусон царды символтæ. +
• Пухаты Вадимы куыстыты ис арф философон хъуыдытæ.+ 
• «Дзуархæссæг» у Челæхсаты Магрезы ныв. –
•Хетæгкаты Хъазыбеджы сфæлдыстады сæрмагонд бынат 
ахсы Фыдыбæстæйы Стыр хæсты темæ. +
• Хохты Аслæнджери фыста психологион сурæттæ. –
• Рагон рæсугъд æгъдау равдыста йæ нывы Къалманты Ба-
тыр. +
• Бедойты Шалвайы нывты арæх æмбæлынц æрвхуыз 
ахорæнтæ. +
• «Къалати» у цагъайраг, къуындæг царды символ Абысал-
ты Юрийы нывты. –
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VI. Хъомыладон куыст. Беседæ, презентаци «Ирон 
нывкæнынады номдзыд минæвæрттæ».
VII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Саразын ныхасы 
ситуацитæ, ахъазын дзы рольтæм гæсгæ. 5-æм фæлтæрæн.
1-аг ситуаци: Дзæуджыхъæумæ æрцыдис æндæр горæтæй 
(фæсарæнтæй) уазæг. Уазæджы фæнды фенын Ирыстоны 
нывгæнджыты куыстытæ. Фысымы хæс у уазæгæн бацамо-
нын, кæдæм æмæ йæ куыд хъæуы ацæуын (музей, галерей). 
Радзурын ын уыцы музей (галерейы) тыххæй.
2-аг ситуаци: Де ’мбалимæ ацыдтæ ныв æлхæнынмæ. Де 
’мбалæн йæ зæрдæмæ цæуы пейзаж, дæуæн та – сюжетон 
ныв. Уе ’хсæн рауадис быцæу. Алчидæр уæ дзуры йæхи 
аргументтæ.
6-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын къæ-
лæтты æвæрд хъæугæ  дзырдтæй. Мивдисджытæ сæвæрын 
раст формæты.
• Челæхсаты Магрез сфæлдыста декорацитæ Шекспи-
ры драмæ «Тимон Афинаг»-мæ. Ацы уацмыс театралон 
сценæйыл æвæрд æрцыд æрмæст Англи æмæ Францийы. 
Дзæуджыхъæу уыд, Шекспиры драмæмæ йæ ныфс чи ба-
хаста, дунейы уыцы горæттæй æртыккаг.
Ацы спектакль Цæгат Ирыстоны паддзахадон академи-
он театр равдыста, Мæскуыйы гастролты куы уыд, уæд 
уым. Спектакль тынг фæцыд мæскуыйæгты зæрдæмæ. 
Нывгæнæджы куыстæн стыр аргъ скодтой – лæвæрд ын 
æрцыд Уæрæсейы Федерацийы К. С. Станиславскийы но-
мыл Паддзахадон преми.

58-æм ахуыр

Контролон тест
Урочы нысан: 

1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.
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1. Ссарын лексикон рæдыдтытæ.
• Æхсæвы уыд тыхджын дымгæ æмæ рудзынг байгом код-
та.
• Урочы нын ахуыргæнæг аххуыс кодта хатдзæгтæ 
скæнынæн.
• Рагон фидары хæлддзæгтæ хорз зынынц, хохы рахиз 
фахсæй сæм куы кæсай, уæд.
2. Нывгæнæджы куыстыты зыны стыр … сæрибар цардмæ.

• уырнындзинад • рæстдзинад
• тырнындзинад • лæгдзинад

3. Номивджыты æххæст формæтæ баивын цыбыр фор-
мæтæй.
• Мæ сыхаг мæ хоны нывты равдыстмæ.
• Дæ нывтæ бирæты зæрдæмæ цæуынц.
• Ахуыргæнæг нын радта ахорæнтæ, мах та йын балæвар 
кодтам альбом.
• «Ацы лæппуйы райсдзыстæм æнæ фæлварæнтæй: ис æм 
стыр курдиат», – загъта аивадон училищейы разамонæг.
4. Цæстмæхъусдзинад – …

• стремление  • лицемерие
• искренность  • открытость

5. Айчы хуылфы бады «хæрз иунæг», раст цыма æбуалгъ 
дунейæ йæхи бамбæхста, … .

• уыимæ   • уыйау
• уыйас   • уымæн

6. Ссарын орфографион рæдыдтытæ.
• Ныв фыст у фæлмæн æмæ райдзаст ахорæнтæй (2).
• Ныв æвдисы, поэты хъуыдытæ æмæ ‘нкъарæнтæ йе 
’мзæххонтимæ баст кæй сты, уый. (4)
• Нывæн рæсугъд у йæ формæ дæр æмæ йæ мидис 
дæр. (3)
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7. Ссарын грамматикон рæдыдтытæ.
• Нывмæ кæсгæйæ, адæймагæн йæ цæстытыл ауа-
йынц йæ сабидуджы бонтæ. (2)
• Графикон æвзаджы фæрцы нывы автор равдыста 
хæсты æбуалгъ цæсгом. (2).
• Нывгæнæг бар дæтты алкæмæн дæр йæхи хатдзæгтæ 
скæнын. (2).

8. Челæхсаты Магрез йе сфæлдыстады баиу кодта нырык-
кон аивадон мадзæлттæ æмæ, … уыцы монон хæзнатæ.

• æнусон кæй хонынц
• кæй хонынц æнусон
• æнусон кæимæ хонынц

9. Бедойты Шалвайы ныв «Дзуархæссæг»-ы сæйраг темæ 
у … .

• сæрибардзинад  • хъæбатырдзинад
• уарзондзинад   • иунæгдзинад

10. Къæлæтты лæвæрд дзырдтæ сæвæрут раст формæты.
• Хъуамæ адæм аргъ кæной царды æцæг хæзнатæн.
• Хъуамæ нывгæнæг тох кæна мæнгарддзинад æмæ цæст-
мæхъусдзинады ныхмæ.

11. Ссарут дзырдтæн сæ синонимтæ:
æнаккаг   æбуалгъ 
æнæхъæн  æппæт 
ахсджиаг  вазыгджын
хъæздыг   бонджын

12. Комкоммæ ныхасæй саразут фæрссаг ныхас. 
Пухаты Вадим нæм раст цыма сиды, уæхæдæг, дам,  

ахъазут пьесæйы мæ нывты хъайтартимæ, зæгъгæ. 

13. Дзиуаты Батрадзы сфæлдыстады сæйраг темæтæ сты:
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• сабидуг, мад æмæ кувæндæттæ.
• Фыдыбæстæйы хæст æмæ хъæбатырдзинад.
• адæмон сфæлдыстад æмæ мифологи, æрдз æмæ афæдзы 
афонтæ.

14. Æвзист æмæ хурджын ахорæнты … нывгæнæг райгом 
кодта æрыгон чызджы уды сыгъдæгдзинад æмæ цин.                                          

•тыххæй  • руаджы
•дæргъы          • аххосæй

15. Есенаты Æхсары куыстыты арæх æмбæлынц фолькло-
рон мотивтæ, … ныгæнæг уарзы адæмон сфæлдыстад.

•уый тыххæй        • уымæ гæсгæ
•уымæн æмæ         • уымæй фæстæмæ

16. … … нывтæ сæ композици æмæ философон хъуыдымæ 
гæсгæ хæстæг сты нидерландаг нывгæнæг Питер Брейгель 
Хистæры нывтæм.

•Дзантиаты Юрийы             • Абысалты Юрийы
•Бедойты Шалвайы         • Челæхсаты Магрезы

17. Дзырдтæн ссарын сæ ассоциацитæ:
аивад   алыхуызон жанртæ 
дæсныйад  арф драматизм
сабидуг   хъæлдзæг худт
æрмадз   æрдæгфыст нывтæ
пейзаж   æнæкæрон арв
ахорæнтæ  фæлмæн хуызтæ

18. Автор куыд зæгъы, …
• цæмæй йæ нывты сæйрагдæр сты ахорæнтæ æмæ хуыз.
• афтæмæй йæ нывты сæйрагдæр сты ахорæнтæ æмæ хуыз.
• афтæ йæ нывты сæйрагдæр сты ахорæнтæ æмæ хуыз.
•  уыимæ йæ нывты сæйрагдæр сты ахорæнтæ æмæ хуыз.

19. Ссарын дзырдтæн сæ антонимтæ:
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æнцонæмбарæн  зынæмбарæн 
хуымæтæг   мидисджын
хуызджын   фæлурс
цымыдис   ницæйаг
худæг    æнкъард
цардбæллон                              æнæуд             

20. Челæхсаты Магрез йæ райгуырæн зæхх … куыд егъау 
планетæйы гыццыл къуым.

•равдисынц       • равдисут
•равдыста       • равдыстат

59-æм ахуыр 

Киноаивад
Аивад мæнгдзинад у; фæлæ уыцы мæнгдзинады 

руаджы базонæм æцæгдзинад.
                                                                      Пабло Пикассо

Урочы нысантæ: 
1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) мофологийы рацыд æрмæгыл бакусын: фæсæ-
вæрдтæ; 
5) скъоладзауты базонгæ кæнын Ирыстоны киноаи-
вады минæвæрттимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст. 
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IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Радзурын тексты 
мидис хи ныхæстæй. 
2-аг фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ радзурын ирон ки-
нематографийы фыццаг къахдзæфты тыххæй. Къæлæтты 
лæвæрд хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæнын. 
Фæрстытæн дзуаппытæ раттын.
V. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ нысаниуæг 
сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ æмæ 
хъуыдыйæдтæ.
4-æм фæлтæрæн. Къæлæттæй равзарын хъæугæ дзырдтæ 
æмæ саразын дзырдбæстытæ:

тыхсы – сывæллæттæй, æмбалимæ, чызгыл, 
æхсæвæй-бонæй;
æртхъирæн кæны – нæм; лæгмæ; къухæй; 
къæйныхдзинады – ныхмæ; аххосæй; нысан;
æнцойдзинадыл – фыссын; архайын; 

VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Баххæст кæнын ди-
алоджы репликæтæ лæвæрд дзырдтæй. Бафтауын диалогмæ 
2−3 репликæйы, лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ.

• Æвдыста
• Федтон
• Зæгъæн
• Ист у
• Фæкастисис
-Чи систа ацы киноныв?
-Режиссёр Еналдыты Инал, сценари та йын ныффы-

ста курдиатджын сценарист Джусойты Мурат.
-Рольты та дзы чи ахъазыдис?
-Ирон драмон театры актёртæ æмæ хæдахуыр 

артисттæ. 1992 азы Æппæтадæмон кинофестивалы Ашха-
бады кинонывæн лæвæрд æрцыдис жюрийы Сæйраг приз.
VII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ к/ныв «Хохаг»-ы 
бындурыл (намыс, æгъдау, æхсардзинады тыххæй).
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IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

60-æм ахуыр
Аивад ивы хъуыдытæ æнкъарæнтæй.

   Михаил Ульянов

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) морфологийы рацыд æрмæгыл бакусын: ивгъуыд 
афоны мивдисджыты ифтындзæг;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзаутæн æмбарын кæнын киноаивады сæй-
раг хæстæ. 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
2-аг фæлтæрæн. Контекстмæ гæсгæ бамбарын кæнын 
бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
1. Хъыгагæн (к сожалению), кинопремьерæмæ бирæ адæм 
не ’рбацыдис.
2. Сывæллæтты æмæ лæмæгъты хъыгдарын (обижать) 
худинаг у. 3. Экраныл уынæм зæронд лæджы сагъæсхуыз 
(озабоченное)   цæсгом. 4. Сагъæсгæнæг (размышляющего) 
фыссæджы хъуыдытæ æвæрд сты кинонывы бындуры. 5. 
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«Сывæллонимæ-ма ахъаз (поиграй)», − бадзырдта мад йæ 
чызгмæ. 6. Æрыгон фæлтæрæн хъуыдыджын кинонывтæ 
стыр ахъаз сты (здесь: оказывают большое влияние) сæ 
райрæзты фæндагыл.
V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ 
зæгъын, цы кинонывтыл цæуы ныхас, уыдоны сæргæндтæ. 

• «Таурæгъаккаг цард»
• «Фæстаг мит»
• «Сюрприз»

VI. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Текстты бындурыл 
кæрæдзимæ фæрстытæ раттын (къæйттæй куыст).
4-æм фæлтæрæн. Дзырдтæн ссарын се ’мбарынæдтæ.

Кинематографи – йæ уацмыстæ æцæг, инсцени-
ровкæгонд кæнæ мультипликацийы хуызы плёнкæйыл ист 
кæмæн сты, аивады ахæм хуыз.

Сценари – киноаивад æмæ телеуынынад мадзæлтты 
руаджы экраныл æвдыст чи æрцæуы, уыцы литературон 
уацмыс.

Режиссёр – йæхи сфæлдыстадон хъуыдыты бын-
дурыл, актёртæ, нывгæнджытæ, композитортæ æмæ 
оператортимæ иумæ кусгæйæ, ног сценикон уацмыс чи са-
разы, уыцы адæймаг.

Мультипликаци – йæ уацмыстæ раздæр нывгонд 
кæмæн цæуынц, фæстæдæр та кæрæдзи фæстæ плёнкæйыл 
ист, киноаивады ахæм хуыз.
VII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты цухгонд 
дзырдтæ сæвæрын. Бакæсын текст æмæ йын  цыбырæй йæ 
мидис радзурын.

1971 азы Дзбойты Батырбег Мæскуыйы каст фæцис 
Режиссёрты Уæлдæр курсытæ. Йæ дипломон куыст уыд 
лирикон-поэтикон киноныв «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ 
велосипед» («Прощайте, коза и велосипед»). Сценари йын 
ныффыста Владимир Голованов. 
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Ацы киноныв у æнæмæт сабидуджы тыххæй, арæзт у 
лирикон хъайтары  мысинæгтæ хуызы.

Гыццыл Бутъусы (актер Басаты О.) дуне у ирд æмæ 
райдзаст алыхуызон  цаутæй.

Фæлæ йæ царды ис стыр хъыг – хæст куы фæцис, 
ууыл афæдз рацыдис, фæлæ йæ фыд нырма не ‘рыздæхтис 
йæ хæдзармæ.

Бутъусы фарсмæ цæрынц хæларзæрдæ, æнæхин 
адæм: йæ уарзон мад, йæ цардбæллон мады ‘фсымæр Инал, 
йæ хуыздæр æмбал Æхсар. Уыимæ ма йе стырдæр бæллиц 
- велосипед, йæ  карз знаг − æхсыр, фыдуаг уасæг Джа-
фар æмæ тæргайгæнаг сæгъ Гобæ. Сабиты царды вæййы 
куыд хъæлдзæг, афтæ æнкъард цаутæ дæр. Цирчы артисты 
фæстæ фæраст ис уасæг Джафар, асаст лæппуйы велоси-
пед, алыгъдис сæгъ Гобæ. 

Фæлæ та мæнæ ныллæууыдис дунейы æнцойдзинад: 
велосипед арæзт æрцыдис, йæ хъæлæсы дзаг та райсомæй 
зары уасæг Джафар, æрыздæхтис сæгъ Гобæ. Æцæг, 
зын ссарæн у лæппуйы фæрстытæн дзуаппытæ: кæцæй 
равзæрынц  фыдзæрдæ адæм, кæй аххосæй вæййы хæст 
æмæ цæмæн зæронд кæны гыцци?..
6-æм фæлтæрæн. Текстмæ гæсгæ сæвæрут хъæугæ 
нысæнттæ таблицæйы (+ кæнæ –).

1. «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ велосипед» у драмæ. –
2. Киноныв арæзт у лæппуйы цардæрфысты хуызы. –
3. Бутъусы дуне у ирд æмæ райдзаст. +
4. Лæппуйы фыд æрыздæхтис хæстæй. –
5. Хъайтары знаг у сæгъ Гобæ. –
6. Цирчы артисты фæстæ фæраст ис уасæг Джафар, 
фæлæ цалдæр боны фæстæ æрыздæхтис.

+

VIII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ киноаивады 
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сæйраг хæсты тыххæй (абарын нырыккон к/нывтæ зæронд 
к/нывтимæ).
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

61-æм ахуыр
Режиссёр у, поэты уд æмæ капралы 

хиуылхæстдзинад кæмæ ис, уыцы адæймаг.
                                               Анджей Вайда

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: ДВХъ-ы 
бæттæгтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзаутæн рæзын  кæнын сæ удыхъæды хуыздæр 
миниуджытæ Иры номдзыд лæгты царды бындурыл 
(Уататы Бимболат). 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ. 
Бакусын поэтикон ныхасы мелодикæйыл.
2-аг фæлтæрæн. Бавæрын тексты хъæугæ бæттæгтæ æмæ 
бакæсын текст.
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Уататы Бимболат (1939-2000)

Уататы  Бимболат, –  Бибо − афтæ йæ хуыдтой ирон 
адæм, – нымад у Уæрæсейы, стæй Ирыстоны курди-
атджындæр актёртæй иуыл. Йæ театралон æмæ кинорольтæ 
сты 200 фылдæр.

Театралон сценæйыл сфæлдыста æнæмæлгæ класси-
кон фæлгонцтæ: Къарол Лир, Отелло, Эдип, Клавдий. Шек-
спиры трагедитæй-иу æнцонæй рахызтис ирон драматург-
ты уацмыстæм. Киноактёры бирæвæрсыг курдиат раргом 
ис, киностуди «Таджик-фильм»-ы кусын куы райдыдта, 
уæд. Ахъазыдис кинонывты: «Рустам и Сухраб», «Сказа-
ние о Рустаме», «Хасан-арбакеш», «Абу Райхан Беруни» 
æмæ бирæ æнд.

Рустамы фæлгонц ирд æмæ зæрдæмæхъаргæ кæй 
сарæзта, уый тыххæй  йын 1973 азы лæвæрд æрцыдис Ру-
дакийы номыл Таджикистаны Паддзахадон преми. Режис-
сёр Бенсион Кимягаров  куыд дзырдта, афтæмæй Рустамы 
рольмæ хуынд уыдысты бирæ актёртæ æппæт Советон 
Цæдисæй æмæ ма суанг Иранæй дæр. Фæлæ режиссёры 
зæрдæмæ ничи цыдис, цалынмæ Бибоимæ базонгæ, уæдмæ. 
Ирон актёр æм фæкастис рагон персайнаг богалы хуызæн: 
йæ разы лæууыдис бæрзонд, бæзæрхыг, хæрзконд лæг, 
зæрдæмæдзæугæ цæсгом æмæ фæлмæн мибылхудтимæ. 
Бынтон дисы та йæ бафтыдта ирон актёры дæсныйад. 
Цæмæй йæ хъайтары миддуне хуыздæр æмæ арфдæр 
æмбара, уый тыххæй Бибо сахуыр кодта персайнаг æвзаг.

60-æм азты кæрон гуырдзиаг режиссер Николай 
Санишвили сарæзта киноныв «Чермен» – ирон адæмон 
хъайтары тыххæй. Сæйраг роль радтой Уататы Бибойæн. 
Актёр уый банымадта стыр кадыл, уымæн æмæ йемæ иу 
сфæлдыстадон къорды куыстой хъуыстгонд актёртæ: 
Тæбæхсæуты Бало, Верико Анджапаридзе, Софико Чиау-
рели.
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Бибо канд курдиатджын актёр нæ уыд, фæлæ ма уы-
дис сыгъдæгзæрдæ æмæ рæсугъд удыхъæды хицау, уарзта 
музыкæ æмæ поэзи. Йæ бон уыд сахатгай зæрдывæрдæй 
дзурын скæсæйнаг лириктæ, Къоста, Андрей Белый, Цве-
таева æмæ Ахматовайы æмдзæвгæтæ. Никуы бæллыдис 
царды æнцойдзинадмæ, хъыг дæр æмæ цин дæр кодта йæ 
уарзон адæмимæ иумæ.
V. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Тексты бындурыл 
кæрæдзимæ фæрстытæ раттын (къæйттæй куыст). 
VII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ æцæг 
адæймаджы  миниуджыты тыххæй Уататы Бибойы цард 
æмæ сфæлдыстады бындурыл.
4-æм фæлтæрæн. Æркæсын кинонывты номхыгъдмæ. 
Фæбæрæг кæнын зонгæ к/нывтæ нысæнттæй:

** − лæмæгъ; *** − рæстæмбис; **** − хорз; ***** − 
тынг хорз.

Нысæнттæ бамбарын кæнын.
VIII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. Аннотацийы 
бындурыл саразын диалог.

− Киноныв  «Зæрватыччытæ æртахтысты» федтай?
− Нæ федтон. Хорз киноныв у?
− О, тынг фæцыдис мæ зæрдæмæ.
− Цæй тыххæй у?
− Наркотиктимæ йæ цард чи сбаста, уыцы фæсивæды 

тыххæй.
− Чи у йæ сæйраг хъайтар?
− Фæсарæйнаг литературæйы ахуыргæнæг Кон-

стантин, йе ’рдхæрдтæ йæ хонынц Пик. Уый тох кæны 
цæстмæхъусдзинады ныхмæ.

− Киноныв афтæ цæмæ хуыйны?
−  Кинонывы кæрон горæтмæ æртахтысты зæрватыч-

чытæ. Уыдон семæ æрхастой хъайтарæн ныфс. 
6-æм фæлтæрæн. Дзырдтæй саразын дзырдбæстытæ.
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• Артистæн лæвæрд æрцыдис хæрзиуæг
• Æрыгон актёрты дæсныйад
• Йæ бирæвæрсыг курдиат
• Банымадта стыр кадыл
• Сахатгай зæрдывæрдæй дзурын
• Рæсугъд удыхъæды хицау
• Бирæ зæрдæмæхъаргæ фæлгонцтæ
• Никуы бæллыдис æнцойдзинадмæ
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

62-æм ахуыр
Нæй ахæм зæронд темæ, 

исты ногдзинад кæм нæй ссарæн.
                         Фёдор Достоевский

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) морфологийы æмæ синтаксисы рацыд æрмæгыл 
бакусын: бæрцон æмæ рæнхъон нымæцонтæ; ДВХъ-ы 
бæттæгтæ;
5)хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзаутæн рæзын  кæнын сæ удыхъæды 
хуыздæр миниуджытæ Иры номдзыд лæгты царды 
бындурыл (Гуыдиаты Гермæн). 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
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II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
V. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ, радзурут дунейы стырдæр кинофестиваль-
ты тыххæй.

• Дунейы зындгонддæр кинофестиваль арæзт æр-
цæуы Францийы, Каннæты. Йæ истори райдыдта 1945 
азæй. Ам æрæмбырд вæййынц  хъуыстгонд актёртæ æмæ 
режиссёртæ. Вæййы дзы бирæ журналисттæ. Фестивалы  
кадджын у  Сызгъæрин Пальмæйы сыф.

• 1951 азæй фæстæмæ Берлины  кинофестиваль 
нымад у  Европæйы стырдæр фестивальтæй иуыл. Уый 
у интернационалон фестиваль архайынц дзы номдзыд 
кинорежиссёртæ æмæ актёртæ дунейы алы бæстæтæй. 
Жюри æркæсы алыхуызон жанрты киноуацмыстæм: аи-
вадон, документалон æмæ эксперименталон кинойы. 
Уæлахиздзаутæн лæвæрд цæуы сæйраг хæрзиуæг – 
Сыгъзæрин Арс.

• Дунейы тæккæ зæронддæр фестивалыл нымайынц 
Венецийы кинофестиваль. Ам 1932 азæй нырмæ æвдыст 
цæуынц дунеон кинематографийы хуыздæр уацмыстæ, 
фæархайынц дзы  æрыгон кинематографисттæ дæр. Аи-
вадон æмæ популярон кинойы алы жанрты фенæн ис, 
куыд европæйаг, афтæ америкаг фильмтæ дæр. Фестивалы  
сæйраг приз у Сызгъæрин базырджын Домбай.

• Мæскуыйы фыццаг æппæтадæмон фестиваль 
байгом ис 1935 азы. Йæ сæйраг  приз цалдæр хатты 
ивд æрцыдис. Ныртæккæ уый у Сыгъдæг Георги – йæ 
уæлцъар − сызгъæринæй конд статуэткæ. Ацы  фæстивалы 
фæархайынц зындгонд уæрæсейаг актёртæ æмæ кино-
режиссёртæ, номдзыд фæсарæйнаг уазджытæ.
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VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын ирон 
документалон кинематографы минæвæртты тыххæй, 
къæлæтты лæвæрд дзырдбæстытæ тæлмацгæнгæнгæйæ.

Гуыдиаты Гермæн. Зындгонд ирон режиссёр-доку-
менталист Гуыдиаты Гермæны цард канд киноимæ баст нæ 
уыдис – уый уыд курдиатджын фыссæг, поэт. Бирæ азты 
дæргъы куыста Цæгат Кавказы кинохроникæйы студийы. 
Йæ документалон киноуацмыстæй иуы ссардта номдзыд 
ирон актёр Тæбæхсæуты Балойы ном («Гонец из Эльси-
нора»). Режиссёр арæхстджынæй раргом кодта актёры 
хуымæтæг æмæ рæсугъд удыхъæд, бахæстæг нæ кодта йе 
стыр курдиаты сусæгдзинад бамбарынмæ. Кинолентæйы 
авторы къухы бафтыдис арф психологион сурæт саразын.

Туаты Теминæ – «Нарт-Арт Студи»-йы режиссёр 
æмæ продюсер. Туаты Теминæйы фæстаг куыстытæй иу 
у Ирыстоны историимæ баст кинопроект. Кинопроекты 
фыццаг киноныв иртасы къарол Артуры равзæрд − («Чи 
дæ, къарол Артур?» («Кто ты, король Артур?»). Кино-
ныв Шотландийы истой, Уэльсы, къарол Артур паддза-
хы худ кæм райста, уыцы рагон фидары. Киноуацмысы 
автортæ англисаг антрополог Говард Ридимæ æрцыдысты 
ахæм хатдзæгмæ, зæгъгæ, къарол Артурæн ис сæрмæттаг-
алайнаг уидæгтæ, уымæн æмæ сæрмæттаг хæстонты Бри-
танийы æххуырстой ромæгтæ. Кинопроекты дыккаг хай 
– «Алантæ. Ныгуылæнмæ фæндаг» («Аланы. Дорога на 
Восток).
VII. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ æцæг адæй-
маджы  миниуджыты тыххæй Гуыдиаты Гермæны цард 
æмæ сфæлдыстады бындурыл.
VIII. Рацыд грамматикон æрмæджы фæлхат. 
Баивын бæрцон нымæцонтæ рæнхъон нымæцонтæй æмæ 
сæ ныффыссын.

Цыппор – цыппорæм; дыууадæс – дыууадæсæм; дыу-
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уын авд – дыууын æвдæм; 
цыппар – цыппæрæм; æртæ – æртыккæгæм; æхсæз 

–æхсæзæм.
IХ. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 
5-æм фæлтæрæн. Тексты бындурыл зæгъын хи хъуыдытæ 
актёр Беройты Вадимы тыххæй.
• Текстæй рафыссын ДВХъ-тæ, бæттæгты бын бахахх 
кæнын:
1) … чи – уыцы; 8) …афтæ – æмæ;… куы – уæд.
6-æм фæлтæрæн. Бакæсын æмæ радзурын уарзон кино-
жанрты æмæ кинонывты тыххæй. 
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

63-æм ахуыр

Контролон тест

Урочы нысан: 
1) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ рацыд грамматикон 
æмæ лексикон æрмæг  куыд бамбæрстой, уый.

1. Ссарын лексикон рæдыдтытæ.
• Йæ царды никуы бæллыдис æнцойдзинадмæ.
• Лæппу æрбацыд тынг хъæлдзæгæй  æмæ йæ 
сагъæстæ йæ мадæн радзырдта.
• Саби хъыг кæны йæ ныййарджыты фæдыл.

2. Ссарын орфографион рæдыдтытæ.
• Ацы чингуытæ стыр ахъаз сты ахуыргæнæджы 
куыстæн (1).
• Къæйныхдзинад кæм хъæуы, уым æй равдис (2).
• Кинонывы автортæ дзурынц тыхми æмæ æфхæрд 
царды тыххæй (3).
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3. Мивдисæг + миногон + номдар
• банымадта стыр кадыл
• рæсугъд удыхъæды хицау
• артистæн лæвæрд æрцыдис хæрзиуæг

4. Болайы фырты … хæдзар бынтон ныккалдис.
• руаджы  • аххосæй
• фæрцы   • бæсты

5. Иннæ аз кинорежиссёр … кинопроекты æртыккаг хай.
• систа   • систаид
•  сисдзæнис  • сисы

6. …, æрыгон фæлтæрæй бирæтæ нæ зонынц ацы актёры 
ном.

• дзырдæй  • хъыгагæн
•  зæгъæм  • æвæццæгæн

7. Режиссёр… иумæ кинонывы фæкусынц нывгæнджытæ, 
композитортæ, оператортæ, актёртæ.

• – ы   •  -имæ
• – ау   • -мæ

8. Фыццаг синематографтæ … фæзындысты, … дзы 
æвдыстой æмыр кинонывтæ.

• кæд …уæд  • куыд …афтæмæй
• куы … уæд  • цалынмæ … уалынмæ

9. Киноныв «Зæрватыччытæ æртахтысты» у … .
• мелодрамæ  • драмæ
• историкон к/ныв • документалон к/ныв

10. Венецийы кинофестиваль у дунейы … зæронддæр 
кинофестивальтæй иу.

• бынтон  • тынг
• тæккæ   • хæрз

11. Документалон кинонывы … æцæг цаутæ.
• æвдисынц  • кæнынц
• æвæрынц  • кæсынц
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12. Ссарын  дзырдамадты синонимтæ:
ахъаз   æххуыс 
сагъæс    мæт 
худæг   хъæлдзæг
дæсныдзинад  арæхстдзинад

13. Ирыстоны  актёртæ сарæзт… бирæ зæрдæмæхъаргæ 
фæлгонцтæ.

• – а   • – ой
• – ам   • – он

14. Гуыдиаты Гермæн бирæ азты … куыста Цæгат Кавказы 
кинохроникæйы студийы

•фæстæ   • дæргъы
•онг   • раз

15. Ныффыссын дзырдтæй рæнхъон нымæцонтæ.
1945 – иу мин фарастсæдæ цыппор фæндзæм; 1932 

– иу мин фарастсæдæ æртын дыккæгæм; 1951 – иу мин 
фарастсæдæ фæндзай фыццæгæм; 40 – цыппорæм; 12–
дыууадæсæм; 17 – æвддæсæм; 150 – сæдæ фæндзайæм.
16. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнын номивджыты цыбыр 
формæтæй.

Уататы Бибойы хъазт киноныв «Чермен»-ы тынг 
фæцыдис нæ зæрдæмæ.

Уыимæ иу сфæлдыстадон къорды куыстой хъуыст-
гонд актёртæ.

Йæ къухы бафтыдис Ирыстоны адæмон хъайтары 
рæстзæрдæ æмæ тыхджын фæлгонц саразын. 
17. Бирæстъæлфыты бæсты сæвæрын хъæугæ кæрæттæ.
Ацы кинолентæ у адæмы уарзондæр комедитæй иу, ки-
нохъайтарты репликæтæй та бирæтæ систы базырджын 
ныхæстæ.
18. …, абон æрыгон фæлтæрæй бирæтæ нæ зонынц нæдæр 
курдиатджын барæджы ном, нæдæр, цы кинонывты ахъа-
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зыдис, уыдоны нæмттæ.
•Зæгъæм   • Æнæмæнгæй
•Хъыгагæн   • Дам

19. Киноныв «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ велосипед» 
систа … .

•Бырнацты Измаил  • Дзбойты Батырбег
•Цихиты Мæирбег  •Гуыдиаты Гермæн

20. «Сыгъзæрин Пальмæйы къалиу»  у … … сæйраг 
хæрзиуæг.
•Берлины кинофестивалы • Венецийы кинофестивалы
•Каннæты кинофестивалы • Мæскуыйы кинофестивалы
21.«Сумел» – … .

• йæ къухы бафтыдис  • йæ сæрмæ хæссы
•йæ зæрдæмæ райста  • йæ бон ссис

22. Бибо … курдиатджын актёр нæ уыдис, … ма уыдис 
сыгъдæгзæрдæ адæймаг дæр.

• канд … уæд   • та … æмæ
• канд … фæлæ                        •  канд … æмæ

23. Миногон + номдар + нымæцон
• арæхстджынæй йыл кусы
• йæ арæхстджын куыст
• арæхстджын куыстытæй иу

24. Саразын рæнхъон нымæцонтæ.
• фæндзайæм   • æртын фыццæгæм
•дыууын æвдæм  • æвдай дыккæгæм

64-æм ахуыр

Музыкæ
Аивад у нацийы дарæс.

               Оноре де Бальзак

Урочы нысантæ: 
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1) скъоладзауты базонгæ кæнын ног лексикæимæ; 
ныхасы мидæг дзы спайда кæнын;
2) монологон æмæ диалогон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: дзырдбаст; 
вазыгджын хъуыдыйæдты бæттæгтæ; фарстон æмæ 
таурæгъон хъуыдыйæдтæ;
5) скъоладзауты эстетикон æнкъарæнтæ рæзын кæ-
нын.
6) скъоладзауты базонгæ кæнын национ музыкæйы 
номдзыд минæвæрттимæ.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл. 
III. Кæсыны техникæйыл куыст. 1-аг фæлтæрæн. 
Бакæсын текст. 
IV. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Радзурын 
тексты бындурыл, æндæр адæмыхæттытæм та цавæр 
инструменттæ кадджын сты, уый тыххæй. Тексты мидис 
бабæттын урочы цитатæимæ. 
• Текстæй рафыссын, йæ мидис ын цы дзырдбæстытæ 
æмбарын кæнынц, уыдон:

ирон фæндыры цагъд; ахæссынц уæларвмæ; æрбайрох 
вæййынц сагъæстæ; нæ фидауынц нæ чындзæхсæвтæ æмæ 
нæ куывдтæ; курдиатджын фæндырдзæгъдджыты нæмттæ; 
хонынц адæймаджы; монон рæсугъддзинады дунемæ.
• Фарстон хъуыдыйæдтæй саразын таурæгъон хъуы-
дыйæдтæ:
• Чи уæ нæ фехъуыста фæндыры цагъд – Сымах фехъуы-
стат фæндыры цагъд. 
• Цымæ ма кæцы адæмыхатмæ ис ахæм кад фæн-
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дырдзæгъдæгæн?.. – Ацы    адæмыхатмæ ис ахæм кад 
фæндырдзæгъдæгæн.
• Ссарын синоним дзырдбастæн: (сæ нæмттæ) цæуынц 
фæлтæрæй фæлтæрмæ – нæ рох кæнынц.
V. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ Ирыстоны 
хъуыстгонд фæндырдзæгъдджыты тыххæй.
VI. Дзырдуатон куыст. Бакæсын ног дзырдтæ, сæ ны-
саниуæг сын сбæрæг  кæнын, саразын семæ дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ.
2-аг фæлтæрæн. Ног дзырдтæй пайдагæнгæйæ, саразын 
дзырдбæстытæ.

VII. Кæсыны техникæйыл куыст. 3-аг фæлтæрæн.
Бакæсын текст æмæ йæ кæронмæ хи ныхæстæй ахæццæ 
кæнын (монологон ныхас).
VIII. Грамматикон æрмæджы фæлхат: дзырдбаст. 
Текстæй рафыссын дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:

номивæг + номдар + мивдисæг (йæ хъуджы адавта; 

кусын
куыд? – райгæйæ

кæимæ? – адæмимæ

бахъарын
цæимæ? – зарæгимæ

кæмæ? – лæгмæ

ныццæлхъ кæнын
цы? – мелоди

кæм? – уынджы

фыцын
кæмæн? – сабитæн

цæм? – аджы

цæгъдын
цæуыл? – хъисын фæндырыл

кæимæ? – чызгимæ
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йæ фæдыл ацу; йæ хæдзармæ фæтагъд кодта);
номдар + номдар + мивдисæг (Сырдоны куыдзы 

æрцахс; хъуджы фыд фыцы; зæрдæты тæгтæй скодта);
номивæг + миногон + номдар (йæ хистæр фырты; 

ахæм нард уыдис).
4-æм фæлтæрæн. Саразын хуызæгмæ гæсгæ логикон 
рæхыстæ лæвæрд бæттæгтимæ: фæлæ, уымæн æмæ, цæмæй.

Хуызæг: æнтыстджынæй: æнтыстджынæй каст фæци: 
Мæ фыды ’фсымæры чызг æнтыстджынæй каст фæци 
скъола, фæлæ, хъыгагæн, сызгъæрин майдан нæ райста.

фндырдзæгъдæджы: фæндырдзæгъдæджы цагъдмæ:  
Адæм джихæй хъуыстой фæндырдзæгъдæджы цагъдмæ, 
уымæн æмæ тынг дæсны цагъта. 

цæхæры → цæхæры сфыхтам →  Мах картæфтæ 
цæхæры сфыхтам, цæмæй хæрзаддæр уой, уый тыххæй.

бахъардта → бахъардта зæрдæмæ → Рагон зарæг 
бахъардта лæджы зæрдæмæ, уымæн æмæ уыдис тынг 
рæсугъд.
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын. Х/к сбæрæг кæнын.

65-æм ахуыр

Аивад у адæймагмæ уарзондзинад æвдисæг.
          Иоганн Гердер

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл баку-
сын; диалогон ныхас монологон ныхасæй баивын;
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: ДВХъ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
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6) скъоладзаутæн рæзын  кæнын сæ удыхъæды хуыз-
дæр миниуджытæ Иры номдзыд лæгты царды бын-
дурыл. 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ. 
Бакусын поэтикон ныхасы мелодикæйыл.
2-аг фæлтæрæн. Ссарын дзырдты нысаниуджытæ:

                                            

V. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст æмæ йын 
сæргонд æрхъуыды кæнын.
VI. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Бакæсын диалог 
æмæ йæ баивын монологон ныхасæй.

Ирон театры сарæзтой мысæн изæр Ирыстоны адæ-
мон артист Баллаты Владимиры 100 азы кадæн. Баллайы- 
фырт канд курдиатджын зарæггæнæг нæ уыдис, − уыдис ма 
Ирон драмон театры номдзыд актёр дæр. Ахъазыдис  спек-
такль «Пæсæйы фæндон»-ы, − уый у адæмы уарзондæр 

бахъарын                       зæрдæмæ арф ныххизын  
уадындз                          хъæдæй конд музыкалон инструмент 
цæхæр   сугтæ куы басудзынц арты, 
                                        уæд дзы баззайынц уыдон
фæндырдзæгъдæг фæндырыл чи цæгъды, уый
ныццæлхъ кæнын дзыхыдзагæй ныззарын
æнтыстджынæй дзæбæхæй, арæхстджынæй
кадæггæнæг  рагон таурæгътæ æмæ зарджытæ  
                                       хъисын фæндырыл цæгъдгæйæ заргæ
зæлтæ                            чи кæны, уый музыкалон мыртæ
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спектакльтæй иу. Мысæн изæры архайдтой зындгонддæр 
артисттæ æмæ музыкалон къордтæ.
5-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнын хъуыдыйæдтæ, текстæй 
пайдагæнгæйæ. Фысгæ куыст.

1) Гæздæнты Булат у, йæ адæмæн лæггадгæнæгыл 
нымад чи у, ахæм адæймаг.

2) Булат фæндырæй цæгъдын райдыдта, 3 азы йыл 
куы цыдис, уæд.

3) Лæппуйæн-иу фæтæригъæд кодтой сыхаг чыз-
джытæ.

4) Музыканты сфæлдыстад хъæздыг у арф лиризмæй.
5) Ирон фæндырдзæгъдæг зонгæ кодта дунейы бирæ 

бæстæты цæрджыты Ирыстоны музыкалон культурæимæ.
6) 1968 азы Болгарийы Фæсивæды фарæстæм 

æппæтдунеон фестивалы Гæздæнты Булатæн йæ диссаджы 
аив цагъды тыххæй лæвæрд æрцыдис Сызгъæрин майдан.
VII. Аудированийы техникæйыл куыст.  Байхъусын Ай-
ларты Чермены аргъаумæ æмæ фæрстытæн дзуапп раттын.

1. Дуне уыд мæгуыр, талынг æмæ æнкъард.
2. Халон, Уаллон æмæ Æхсынæн.
3. Къæйных, æнаккаг.
4. Маргъмæ фæзындис ног бæллицтæ, рухс нысантæ.
5. Уаллонæй сарæзта сыгъзæрин базырджын Кæсаг.
6. Æхсынæн фестадис хур.

VIII. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. Радзурын хи 
ныхæстæй, цавæр æнкъарæнтæ гуырын кæны музыкæ, уар-
зон зарджыты тыххæй.
IХ. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ, адæмæн лæг-
гадгæнджытыл нымад  чи у, уыцы музыкантты тыххæй 
(Гæздæнты Булат, Баллаты Владимир). Æрдзурын дзырд 
«лæггадгæнæг»-ы нысаниуæгыл.
Х. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
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Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

                                             66-æм ахуыр
Зондджын адæймаг æнцонæй 

уыны рæсугъддзинад йæ алфамбылай царды.
                                                                    Блез Паскаль 

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын;
3) кæсыны æмæ тæлмацы техникæйыл бакусын;
4) морфологийы æмæ синтаксисы рацыд æрмæгыл 
бакусын: бæрцон æмæ рæнхъон нымæцонтæ; ДВХъ-
ды бæттæгтæ;
5) рецензи текстæн ныффыссын;
6) хи хъуыдытæ дзурын;
7) скъоладзаутæн рæзын  кæнын сæ эстетикон 
æнкъарæнтæ; сæ удыхъæды хуыздæр миниуджытæ 
Иры номдзыд лæгты царды бындурыл.

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Фонетикон куыст. Дзырдтæ раст дзурын.
2-аг фæлтæрæн. Баххæст кæнын таблицæ номдартæ æмæ 
мивдисджытæй.

Номдартæ Мивдисджытæ
фæндыр цæгъдын
зæлтæ зонын
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зæрдæ бахъарын
цагъд сахуыр кæнын
музыкæ зонын
зарæг зарын
инструменттæ æмбырд кæнын
уадындз саразын
уацмыс хъусын

V. Грамматикон æрмæджы фæлхат: ДВХъ. 3-аг фæл-
тæрæн. Саразын вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Фысгæ куыст.

Гæздæнты Булат цы фæсарæн бæстæты уыд, уыцы 
бæстæты цæрджытæ бауарзтой ирон музыкæ.

Цæмæй хъисын фæндырыл хорз сахуыр уа цæгъдын, 
уый тыххæй æрыгон музыкант арæх цыдис фæлтæрдджын 
фæндырдзæгъдæджы цагъдмæ байхъусынмæ.
4-æм фæлтæрæн. Тексты нымæцтæ ныффыссут дзырдтæй: 

нудæс; æстайæм; мин фарастсæдæйæм; мин 
фарастсæдæ иуæндæсæм; æртын дыууæ; мин фарастсæдæ 
æхсæрдæсæм; æртын аст; мин фарастсæдæ дыууын 
æстæм; авдсæдæ; мин фарастсæдæ цыппор æстæм.
VI. Монологон ныхасы рæзтыл куыст. 5-æм фæлтæрæн. 
Æркæсын ирон рагон музыкалон инструменттæм. Радзу-
рын уыцы инструментты тыххæй.

VII. Кæсыны техникæйыл куыст. 6-æм фæлтæрæн. 
Бакæсын текст æмæ йын ныффыссын цыбыр рецензи. 

Тексты ныхас цæуы рагон национ музыкалон ин-
струменттыл. Йæ сæйраг архайæг у Моурауты Сослан. 
Уый бирæ азты дæргъы архайдта национ музыкалон 
инструменттæ сног кæныныл. Ныры онг сарæзта 4 инстру-
менты. Сосланы руаджы арæзт æрцыдис рагон инстру-
ментты чысыл оркестр. Йе стырдæр бæллиц уыди национ 
музыкалон инструментты равдыст саразын.
VIII. Баст текст аразын. 7-æм фæлтæрæн.
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• Кокойты Тæтæрхъан у ирон профессионалон музыкæйы 
бындурæвæг. Уый райгуырдис Хуссар Ирыстоны.
• Йæ фыццаг уацмыс фæзындис 1924 азы.
• Тæтæрхъан ахуыр кодта Тбилис æмæ Мæскуыйы консер-
ваториты.
• Уый арæхстджынæй пайда кодта ирон музыкалон 
фольклорæй.
• Композитор ныффыста фыццаг ирон симфони 1949 азы.
• Куыста алыхуызон музыкалон жанрты.
• Кокойты Тæтæрхъан райста бирæ паддзахадон хæрзиу-
джытæ.
IХ. Тæлмацы техникæйыл куыст. 8-æм фæлтæрæн. Ра-
тæлмац кæнын ирон æвзагмæ.
• Хаханты Дудар у зындгонд ирон композитор, музыкæ 
иртасæг.
• Уый райгуырдис хъуыстгонд музыкантты хæдзары. 
• Йæ фыд цагъта кларнетыл, йæ фыды ’фсымæр та – 
фæндырыл. 
• Астаздзыд лæппу цагъта алыхуызон инструменттыл йæ 
фыды оркестры.
 • Каст фæцис Тбилисийы консерватори.
• Уыдис Цæгат Ирыстоны зарджыты æмæ кæфтыты ансам-
блы разамонæг. 
• Ныффыста æртындæс симфонийы. 
• Йæ Дыккаг симфонийы тыххæй йын лæвæрд æрцыдис 
Хетæгкаты Къостайы номыл преми. 
• 1961 азы сæвæрдта фыццаг ирон балет  «Ацæмæз æмæ 
Агуындæ».
• 1979 азы ныффыста музыкæ балетмæ «Хетæг», сæйраг 
парти дзы ахъазыдис Стыр театры солисткæ Адырхаты 
Светланæ. 
Х. Хъомыладон куыст. Саразын беседæ «Фыдæлты фарн 
мæрдтæм нæ хастæуы» (музыкалон курдиат дарддæр кæй 
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хæссы Кокойты Агуындæ, уый тыххæй).
ХI. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.

66-æм ахуыр
Фæндон алкæмæ дæр бæргæ вæййы, уымæн зонд нæ хъæуы, 

æцæг йæ баххæст кæнын у цыты хос.
                                                                       Виктор Гюго

Урочы нысантæ:                                
1) рацыд лексикæйæ ныхасы мидæг спайда кæнын;
2) диалогон æмæ монологон ныхасы рæзтыл бакусын; 
3) аудировани æмæ кæсыны техникæйыл бакусын;
4) синтаксисы рацыд æрмæгыл бакусын: фарстон 
хъуыдыйæдтæ;
5) хи хъуыдытæ дзурын;
6) скъоладзаутæн рæзын  кæнын сæ удыхъæды хуыз-
дæр миниуджытæ Иры номдзыд лæгты царды бынду-
рыл (Гергиты Валери). 

Урочы методикон рацарæзт:

I. Бацæттæгæнæн хай.
II. Ахуыргæнæджы раныхас урочы темæ æмæ нысан-
тыл.
III. Хæдзармæ куыст сбæрæг кæнын.
IV. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын æмдзæвгæ. 
Бакусын поэтикон ныхасы мелодикæйыл.
2-аг фæлтæрæн. Фæнысан кæнын раст вариант.
• Кокойты Тæтæрхъан уыдис ирон профессионалон му-
зыкæйы бындурæвæрæг. +
• Фыццаг ирон симфони фæзындис 1959 азы.
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• Кокойты Тæтæрхъан куыста æрмæст иу музыкалон жан-
ры. −
• Хаханты Дудар райгуырд зæхкусæджы хæдзары. −
• Астаздзыдæй Дудар цагъта алыхуызон музыкалон ин-
струменттыл йæ фыды оркестры. +
• Хаханты Дудар ныффыста 13 симфонийы. +
• Йæ фæндзæм симфонийы тыххæй Хаханты Дударæн 
лæвæрд æрцыдис Хетæгкаты Къостайы номыл Паддзаха-
дон преми. −
• Фыццаг национ балет хуындис «Хетæг». −
V. Аудированийы техникæйыл куыст. Байхъусын 
текстмæ æмæ йын йæ мидис цыбырæй зæгъын.
VI. Кæсыны техникæйыл куыст. Бакæсын текст. Йæ ми-
дисмæ гæсгæ кæрæдзимæ фæрстытæ раттын (диалогон ны-
хас).
• Цавæр куыст кæны Гергиты Валерий?
•  Цы æрцыдис арæзт йæ хъæппæрисæй?
•  Кæм цæуынц лæвæрд концерттæ?
•  Чи вæййы хуынд ацы фестивальтæм?
•  Цы куыста нæлгоймæгты зарæггæнджыты къорд фести-
валы?
•  Кæд уыдис уый? 
• Цæмæн цæуы арæзт Куадзæны фестиваль Мæскуыйы?
VII. Хъомыладон куыст.  Урокмæ лæвæрд цитатæ æмæ 
тексты мидис иумæ бабæттын. Æрдзурын уый тыххæй.
VIII. Диалогон ныхасы рæзтыл куыст. 5-æм фæлтæрæн. 
Хъæлдзæг ныхæсты бындурыл саразын чысыл сценкæтæ 
æмæ дзы рольтæм гæсгæ ахъазын. 
IХ. Кæронбæттæн хай.
Хатдзæгтæ. 
Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.
Х/к сбæрæг кæнын.
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68-æм ахуыр
Ныхасы рæзтыл куыст

Нывæцæн «Аивад мæ царды».

(Нывæцæны æрмæг баст у фæстаг урокты (64−67) 
æрмæгимæ
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