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1. Покажи цифрами этапы развития планеты Земля.

  планетæ – «зынг къори»

  космосон рыг

  донæй æмбæрзт планетæ

  цæрæг удтæ кæм ис, ахæм планетæ

2. Ныффысс, адæм цы хъуамæ кæной Зæххы æрдз бахъахъхъæныны 
тыххæй, уый.

1 _______________________________

2 _______________________________

3 _______________________________

4 _______________________________

5 _______________________________

6 _______________________________

7 _______________________________

8 _______________________________

ИСТОРИ ЗÆХХ ÆМÆ АДÆМЫ ТЫХХÆЙ 
ИСТОРИЯ О ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯХ

АЛФАМБЫЛАЙ ДУНЕЙЫ ÆРТÆ ХАЙЫ 
ТРИ ГРАНИ МИРА
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Æрдз

1. Укажи стрелками, что к чему относится.

ÆДЗАРД 
ÆРДЗ

АДÆЙМАГИ 
АРÆЗТ ДУНЕ

ОРГАНИЗМТÆ

ÆРДЗ, АДÆЙМАГ, ÆХСÆНАД 
ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО
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2. Каково значение природы для человека? Подчеркни в списке.

Ахуыр кæны зондыл
Аразы сахартæ
Дæтты дон, уæлдæф, хæринаг
Хъарм æмæ рухс кæны алфамбылай дуне
Хъуыды кæны техникæ
Зæрдæ рухс кæны йæ рæсугъддзинадæй
Дæтты æрхъуыдыдзинады цин
Хъахъхъæны æнæниздзинад
Аразы машинæтæ

Адæймаг

1. Йæ цавæр миниуджытæм гæсгæ нымайæн ис адæймаджы æрдзы 
хайыл? Бахахх кæн номхыгъды.

Гуыры æмæ мæлы
Аразы хæдзæрттæ
Улæфы
Хæры
Фыссы чингуытæ, музыкæ, ныв кæны
Рæзы æмæ æххæстдæр кæны 
Хъуыды кæны техникæ

2. Æркæс къамтæм æмæ ныффысс, адæймагæн къамты цы уынут, 
уыдон саразыны хъомыс цавæр хицæндзинад æууæл радта, уый.

 _______________________     __________________      _____________________
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Æхсæнад

1. Цавæр миниуджытæм гæсгæ ис адæймаджы æхсæнады уæнгыл 
нымайæн? Бахахх кæн номхыгъды.

Хъæуы йæ уæлдæф æмæ дон
Ахуыр кæны скъолайы
Хъæуы йæ хæринаг æмæ хъарм
Кусы заводы
Цæры бинонты æхсæн
Хауы искæцы адæмыхатмæ
Рæзы æмæ æххæстдæр кæны

2. Соедини стрелками, что к чему относится.

3. Хæххытæй баиу кæн адæймаджы фæлгонц, адæймагмæ иннæ 
организмтæй уæлдай цы миниуджытæ ис, уыдонимæ.

ФÆЛЛОЙ КÆНыНы 
ХъОМыС

ÆФСИСАД 
ХъÆУыНДЗИНАД

ЗОНД

ЗÆРДÆМÆ ИСыНы 
ХъОМыС

 ФАНТАЗИЙы 
ХъОМыС

МИДДУНЕ

УЛÆФТ

3. Кæронмæ ныффысс хъуыдыйад.
Адæймагад, дзыллæ кæнæ адæмы æхсæнад хонынц ______________

______________________________________________________________________

Уый иу кæны иу хæдзары цæрæг, кæрæдзи-
йæн хæрз хæстæг, иумæйаг хæдзарад кæмæн 
ис, кæрæдзиуыл чи ауды, ахæм адæймæгты.

Зæххы къорийыл сты 5 мины онг. Алкæмæн 
дæр дзы ис хицæн æвзаг, сæхи националон кос-
тюмтæ, сæхи аргъæуттæ, зарджытæ, кæфтытæ.

Бинонтæ

Адæм

ХъУыДы КÆНыНы 
ХъОМыС

 РÆЗыНы ФÆТК
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1. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ.

Алы паддзахадæн дæр ис _________________, арæнгонд 
_____________ , сæйраг сахар ___________ ; тырыса, гимн, герб æмæ йæ 
адæм кæуыл дзурынц, иу кæнæ цалдæр ахæм ________________ .

Нæ паддзахады сæйраг сахар у _______________. Нæ паддзахады 
сæргълæууæг у _______________ .

Нæ паддзахады сæргълæууæджы ном у ______________________ .

Нæ паддзахады сæргълæууæджы резиденци ______________________ 
ис сахар ____________________ .

2. В каких странах живут эти народы?

Итайлæгтæ цæрынц _______________________________

Францæгтæ _______________________________________

Гуырдзиæгтæ _______________________________________

Бразилиæгтæ _____________________________________

Китайæгтæ _______________________________________

АДÆЙМАГ ÆМÆ ÆХСÆНАД 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

БÆСТÆ ÆМÆ ПАДДЗАХАД 
СТРАНА И ГОСУДАРСТВО
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3. Соедини линиями цифры с тем, что ими обозначено на карте России.

Фæзуат

Сæйраг сахар

Паддзахадон арæнтæ

1

2

3

4. Ссар нывы Уæрæсейы герб æмæ йын йæ быны бафысс.

____________________      _____________________   _______________________
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1. Бахахх кæн номхыгъды, латинаг æвзагыл «иугонд» цы дзырд амоны, 
уый.

КОНСТИТУЦИ
ФЕДЕРАЦИ
ДЕКЛАРАЦИ

2. Хæххытæй баиу кæн æмбарынад æмæ йын æмгæсгæ цы нымæц у, уый.

Планетæйыл цы адæмтæ цæры, уыдоны нымæц. 21

Уæрæсейы цы адæмтæ цæры, уыдоны нымæц. 50

Цæгат Кавказы цы адæмтæ цæры, уыдоны 
нымæц. 160

Уæрæсейы республикæты нымæц. 5000

3. Напиши названия пяти народов России, с представителями которых 
ты знаком.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Æмдзæвгæ бакæс æмæ, Уæрæсейы цавæр хицæндзинадмæ здахы 
цæстæнгас автор, уый ныффысс.

Страна одна, но разная она:
Эвенка радует снегов голубизна,
Карелу дорог блеск лесных озёр,
А осетину – гордый облик диких гор...

МАХ ЦÆРÆМ УÆРÆСЕЙЫ ФЕДЕРАЦИЙЫ 
МЫ ЖИВЁМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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5. Сæ националон костюмтæм гæсгæ базон æмæ æххæстæй ныффысс, 
Цæгат Кавказы цы адæмыхæттытæ цæры, уыдоны нæмттæ.

    Черкесæгтæ      Хъæрæсейæгтæ    ____________________

   ____________________  Солиæгтæ    Кæсгæттæ
       (аварцы)
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1. Бахахх кæн Уæрæсейы сæйраг закъоны бын.

Всеобщая декларация прав человека

Конституция Российской Федерации

Семейный кодекс Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации

Закон Российской Федерации об образовании

2. Равзар æмæ бахахх кæн раст дзуапп.

Сывæллоныл нымад у планетæйы алы цæрæг дæр:
а) 18 азы онг
æ) 20 азы онг
б) 14 азы онг  

3. Ныффысс, куыд хуыйны, планетæйы æнахъом цæрджыты бартæ цы 
ахсджиаг æхсæнадæмон документ хъахъхъæны, уый.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ЦЫ АМОНЫ БÆСТÆЙЫ
ÆМБÆСТАГ УÆВЫН
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ

ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ

УÆРÆСЕЙЫ
ФЕДЕРАЦИЙЫ
КОНСТИТУЦИ
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1. Ныффысс, сæ мидисмæ гæсгæ дзырдбаст «райгуырæн бæстæ»-мæ 
хæстæг чи у, ахæм дзырдтæ.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. На фотографиях изображены монументы, сооружённые в нашей 
республике в честь защитников Родины, погибших на войне. Вспомни 
или узнай у взрослых, где они расположены, и напиши их названия.

 ________________________________  ________________________________

 ________________________________  ________________________________

УÆРÆСЕ ÆМÆ ИРЫСТОН 
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ РОДИНА
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3. Постарайся выразить свою любовь к родным местам в 
художественном творчестве: нарисуй любимый уголок родного города 
или села. 

4. Бацагур æмæ ныффысс ацы фарсыл де ’мзæххон поэттæй искæй 
фыст æмдзæвгæ райгуырæн бæстæйыл, кæнæ дæхæдæг ныффысс 
æмдзæвгæ.

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
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1. Кæй тырысатæ сты адон? Баххæст кæн цухгонд бынæттæ.

2. Чьи это гербы? Допиши.

______________

герб 

______________

герб 

Татарстаны

герб 

Адыгейы
герб

_____________________

Республикæ Башкортостан

Республикæ Коми

_____________________

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ – 
УÆРÆСЕЙЫ ИУ ХАЙ 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – ЧАСТЬ РОССИИ 
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3. Соедини стрелками подписи и соответствующие им иллюстрации. 

4. Чи у ныртæккæ республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Сæргълæу-
уæг? Ныффысс ын йæ мыггаг, йæ ном, йæ фыды ном.

_________________________________________________________________

Уæрæсейы Хицауады бæстыхай

Уæрæсейы Президенты 
резиденци

Республикæ Цæгат Ирыстон-
Аланийы Сæргълæууæг æмæ 
Республикæйы Хицауады 
кусæн бынат цы бæстыхайы ис, 
уый.
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Повтори правила работы с контурной картой.

1. Контурон картæйыл хæслæвæрдтæ æххæстгæнгæйæ, 
пайдагæнæн ис географион атлас æмæ ахуыргæнæн чиныгæй.

2. Контурон картæйыл æппæт фыстытæ дæр кæн хуымæтæг сау 
кърандасæй, мыхуыры шрифтæй (лыстæг æмæ æнцонæвзарæн).

3. Паддзахæдтæ æмæ административон районты арæнтыл хахх 
кæн сырх кърандасæй.

4. Стыр территоритæ ахор лæгъз фæлмас хуызæй (фыстытæ сыл 
дзæбæх бæрæг куыд уой, афтæ): денджызтæ – цъæхæй, фæзбыдыртæ – 
кæрдæгхуызæй, хæхтæ – морæйæ.

5. Хæхты æмæ цæугæдæтты нæмттæ фысс картæйыл, сæ 
фæлгонцтæ куыд равæрд сты, уый æмдæргъ.

6. Географион объекты ном картæйыл куы нæ цæуа, уæд æй 
фæнысан кæн цифрæйæ, æмæ графа «Бадзырдгонд нысанты» уыцы 
цифрæмæ скæн æмбарынгæнæн фиппаинаг.

7. Контурон картæтимæ æппæт куыстытæ дæр архай лæмбынæг 
æмæ сыгъдæг кæныныл.

1. Ссар 1-аг номыр контурон картæйыл (17-æм-фарсыл) 
Уæрæсейы Федераци, æрхахх ын кæн йæ арæнтæ æмæ йын 
ныффысс йæ ном. (Ма дæ ферох уæд æрхахх кæнын æмæ йæ 
ном ныффыссын Калининграды областæн). 2. Базон контурон 
картæмæ бадзырдгонд нысæнттæ, ссар Уæрæсейы сæйраг сахар – 
Мæскуы æмæ йыл ныффысс. 3. Ссар æмæ сахор хъæугæ хуызæй 
Сау æмæ Хъаспы  денджызтæ. 4. Ссар Цæгат Кавказ æмæ йыл 
æрхахх кæн кърандасæй. Цæгат Кавказ ис Сау æмæ Хъаспы 
денджызты æхсæн. 5. Базон контурон картæмæ бадзырдгонд 
нысæнттæ. 6. Ссар республикæ Цæгат Ирыстон-Алани æмæ йæ 
сахор, цавæр дæ фæнды, ахæм хуызæй.

БАХХÆСТ КÆН
КОНТУРОН 

КАРТÆ

БАКÆС
 КАРТÆ

ЦÆГАТ ИРЫСТОН УÆРÆСЕЙЫ КАРТÆЙЫЛ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ НА КАРТЕ РОССИИ 
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1. Обозначь на контурной карте № 2 «Административное деление 
Республики Северная Осетия-Алания» стороны горизонта.

2. Æрхахх кæн Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы арæнтæ. 

3. Физикон картæйæ пайдагæнгæйæ (æддаг цъары 4-æм фарс), 
ссар, нæ республикæимæ сыхагиуæг цы крайтæ, республикæтæ, 
паддзахæдтæ кæнынц,  уыдон æмæ сыл ныффысс:

а) Цæгатырдыгæй Цæгат Ирыстон æмарæн у Стъараполы 
краимæ;
æ) Ныгуылæнæрдыгæй – Республикæ Кæсæг-Балхъаримæ;
б) Хуссарæрдыгæй – Гуырдзыимæ;
в) Цæгат-скæсæнырдыгæй – Цæцæны Республикæимæ;
г) Скæсæнырдыгæй – Мæхъхъæлы Республикæимæ.

4. Æрхахх кæн, РЦИ-А административон районтæ æмæ 
Дзæуджыхъæумæ цы территори хауы, уый арæнтыл. Сахор 
РЦИ-А административон районтæ алы хуызтæй. Рахæсс хуызтæ 
æмгæсгæ квадраттæм административон картæмæ бадзырдгонд 
нысæнтты. Кæд дыккаг номыр контурон картæйыл, ды кæм 
цæрыс, уыцы хъæу кæнæ фæрсаг хъæу (посёлок) нысангонд нæу, 
уæд æй фæнысан кæн дæхæдæг.

1. Цавæр у хуссарырдыгæй тæккæ дарддæр РЦИ-А 
административон район æмæ районы центр? ____________________

2. Цæгатырдыгæй тæккæ дарддæр РЦИ-А административон 
район æмæ районы центр ______________________________________.

3. Цавæр административон район ис нæ республикæйы кæройнаг 
скæсæны? Куыд хуыйны йæ районы центр? _____________________

4. Куыд хуыйны, ды кæм цæрыс, РЦИ-А уыцы административон 
центр? __________________________________________________________

5. Цы хуыйны йæ районы центр? ________________________________

ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ РАЙОНТÆ, 
САХАРТÆ, ХЪÆУТÆ 

РАЙОНЫ, ГОРОДА И СЁЛА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
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Контурон картæ № 2. РЦИ-А АДМИНИСТРАТИВОН КАРТÆ
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Хетæгкæты Къоста 

Абайты Васо 

1. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйад.
Цæгат Ирыстон дæрдтыл хъуыстгонд у куыд ____________________  

___________________ центр.

2. Соедини стрелками подписи и соответствующие им портреты 
выдающихся людей Северной Осетии.

Ирон 
литературæйы 
бындурæвæрæг

Санкт-Петербурджы 
Мариинский театры 

дирижёр

Ахуыргонд-лингвист

Драмæйы актёр,
Советон Цæдисы 
адæмон артист

Тæбæхсæуты Бало

Гергиты Валери

КУЛЬТУРÆ, ЗОНАД ÆМÆ АХУЫРАД
ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ 

НАУКА, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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1

3. Хистæрты æххуысæй раст бафысс цифрæтæ квадратты.

2

3

5
4

Кафедральный собор 
Святого Георгия Победоносца

Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы

Армянская церковь 

Суннитская мечеть

Ильинская церковь
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_____________________

Культурæйы галуан «Металлург»

Сывæллæтты театр «Саби»

_____________________

4. Ныффысс Дзæуджыхъæуы театртæ æмæ культурæйы галуанты 
нæмттæ се ’ппæт дæр.

Музыкалон театр 
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2. Напиши, из каких природных материалов изготовлены предметы, 
изображённые на фотографиях.

 ________________________________  ________________________________

1. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ. 

Хур адæймагæн дæтты __________æмæ_____________.
Уæлдæф адæймаджы хъæуы ______________, уый руаджы орга-

низмы æвзæры ______________.
Дон у,  аргъ кæмæн нæй, ахæм æрдзон хæзна. Уый адæймаджы 

хъæуы ________________, _____________ _______________, _______________.
Хойрагимæ адæймаджы организммæ цæуынц_____________  

_______________, ______________, ________________, _________________.

АДÆЙМАГ ÆМÆ ÆРДЗ 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

ÆРДЗ У АДÆЙМАДЖЫ ЦÆРÆН БЫНАТ 
ПРИРОДА – ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА
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4. Напиши  названия  даров  леса. Выбери их из списка: калина, 
опята, барбарис, черника, ежевика, сыроежки.

 ________________________________  ________________________________

3. Ныффысс, цавæр дзаумæттæ кæнынц:
бæмбæгæй ______________________________________________
гæнæй __________________________________________________
къуымбилæй ____________________________________________
сæгъы тинтычъийæ ______________________________________
фысдзармæй _____________________________________________

 _____________________

 __________________

 _____________________
 __________________
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1. Ныффысс зындгонд нывгæнджыты нывты нæмттæ.

 _______________________________

И. И. Шишкин. 
Лесные дали

 ________________________________
А. К. Саврасов. 

Грачи прилетели 

ÆРДЗ – ЗОНД ÆМÆ УÆЛТÆМÆНАДЫ ÆВИДИГÆ СУАДОН 
ПРИРОДА – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И МУДРОСТИ
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2. Бакæс поэт Цæрукъаты Алыксандры æмдзæвгæ æмæ зæгъ, цавæр 
æрдзон фæзынд райгуырын кодта поэты зæрдæйы уæлтæмæнад.

Афтид цъиуахстон дзæлвы
Саджил армæй зыны,
Баззад сау халон тæрфы
Зарæг мæргъты быныл...

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Из приведённого перечня книг выбери те, которые относятся к 
фольклору.

А. С. Пушкин. «Аргъæуттæ»

«Уырыссаг адæмон аргъæуттæ»

«Нарты кадджытæ»

«Ирон æмбисæндтæ»

«Балхъайраг æмæ хъæрæсейаг аргъæуттæ»

«Ирон адæмон къæлиндар»

Х. К. Андерсен. «Аргъæуттæ»
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1. Дополни схему «Природные богатства Северной Осетии – помощ-
ники человека». 

2. Базон æмæ ныффысс, æрдз хъахъхъæныныл нæ чи ахуыр кæны, 
ахæм æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ ирон, уырыссаг æмæ æндæр 
адæмты фольклорæй.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Адæймаджы
хæдзарадон

архайд

 ________________________Хæххон цæугæдæттæ  ______________

 ______________  ______________

РАЙГУЫРÆН БÆСТÆЙЫ ÆРДЗОН ХÆЗНАТÆ 
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА РОДНОГО КРАЯ
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 _________________

1. Ныффысс, хи дзæбæх кæнынæн æрдзы цы фæрæзтæ ис, уыдоны нæмттæ.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Подпиши лекарственные растения Северной Осетии, выбрав 
их названия из списка: зверобой, душица, валериана, ромашка, 
шиповник, малина, подорожник, пижма.

 _________________

____________  ______________

 _________________

3. Равзар раст дзуапп æмæ йæ бахахх кæн.

а) Хосгæнæн зайæгойтæ æмбырдгæнæн ис, æрмæстдæр арæхæй 
кæм зайынц, уыцы рæтты.

æ) Хосгæнæн зайæгойтæ æмбырдгæнæн ис кæмфæнды дæр æмæ 
цасфæнды дæр.

б) Суардæтты ис хицæн мыггаг цæххытæ æмæ сæ уымæ гæсгæ 
дæргъвæтин рæстæг нуазæн ис æрмæстдæр дохтыры амындмæ гæсгæ.

в) Суардæтты ис хицæн мыггаг цæххытæ æмæ сæ уымæ гæсгæ 
иудадзыгдæр нуазæн ис.

ÆРДЗ – ХУЫЗДÆР ДЗÆБÆХГÆНÆН БЫНАТ 
ПРИРОДА – ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
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1. Цы цæмæ æркæны? Баиу кæн хæххытæй.

2. Подпиши названия видов животных, которых по вине человека уже 
нет в природе.

Хъæдæрмæг цæттæ кæныны куыст Уæлдæфы чъизидзинад

Заводтæ æмæ 
фабрикты фæздæгкалд

Хъæдты бæрцы куынæгад

Хъæддаг сырдтыл
 æнæвгъау цуан

Донуæтты чъизидзинад

Заводтæ æмæ фабрикты чъизи 
дæтты калд

Цæрæгойты иуæй-иу 
хуызты сæфт

______________________________
______________________________

______________________________
______________________________

ÆРДЗ ИС ТÆССАГ УАВÆРЫ! 
ПРИРОДА – В ОПАСНОСТИ!
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 _________________

 _________________

3. Ныффысс, Цæгат Ирыстоны ма стæм хатт цы цæрæгойтæ æмæ 
зайæгойтæ æмбæлы, уыдоны нæмттæ, номхыгъдæй спайда кæн, 
афтæмæй: падалирий, белоголовый сип*, бæхы сæфтæг, къуырмагарк 
(тетерев), красотел пахучий*, уырд.

4. Придумай и нарисуй плакат «Природа – в опасности!». 

 _________________

 _________________
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1. Прочти названия и описание редких видов растений и животных, 
включённых в Красную книгу Северной Осетии. Правильно их 
разукрась (для этого изучи по цветным иллюстрациям в книгах о 
природе, как они выглядят) и запомни.

Малусæг нарæгсыф. Æмбæлы æрмæстдæр 
Цæгат Кавказы.

Зайы сыфтæрджын хъæдты, къутæрджын 
зайæгойты æхсæн æмæ хæхты æмæ 
хохрæбынты хъæдгæрæтты. У тынг рæсугъд 
рагуалдзыгон зайæгой, кæны фæлмæн дзæбæх 
тæф. Дидинæг калын райдайы февралы –
мартъийы, мит нæма стайы, афтæмæй, 
хъарм зымæг куы вæййы, уæд та январы дæр 
ракалы. Куынæггонд цæуы, хæлофæй йæ кæй 
тонынц (фылдæр уæй кæнынæн), уый аххосæй. 
Цæмæй малусæг аирвæза, уый тыххæй хъуамæ 
æппындæр æмбырдгонд мауал цæуа. Малусæг 
зайын кæнæн ис цæхæрадæтты дæр.

Уизза ирыстойнаг. Ацы тынг рæсугъд 
сæттаг (мæнгæфсон) ивд-фиолетхуыз ди-
динæгджын зайæгойыл фембæлæн ис 
æрмæст Кавказы территорийыл. Зайы 
чъырдур айнæг къæдзæхтыл, стæм хатт 
æмбæлы хæххон уыгæрдæнты дæр. Нæ 
республикæйы зайы денджызы æмвæзадæй 
700-йæ 2400 м бæрзонддæр рæтты. Уиззайы 
нымæц æххæстгонд цæуы зынтæй æмæ 
уымæ гæсгæ уæлдай ахсджиаг у йæ 
бахъахъхъæныны хъуыддаг. 

ÆРДЗ ХЪАХЪХЪÆНЫНАД НÆ БÆСТÆЙЫ 
ÆМÆ НÆ РЕСПУБЛИКÆЙЫ 

ОХРАНА ПРИРОДЫ У НАС В СТРАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ
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Кавказаг къуырмагарк (Кавказский тетерев). Иннæ саугæрчыты 
хуызæн кавказаг саугарк дæр тынг дæсны у кафынмæ.  Майæ 
фæстæмæ рæсугъд сырхæрфыг саугæрчытæ (нæлтæ) сахатгай нæ 
фæллайынц сæхи сабыр бургæрджыты (сылты) цур стауынæй 
(кафынæй): æмбарын кæны, нæлтæй уымæй дзæбæхдæр кæй нæй, 
уый.

Кавказаг къуырмагарк 
цæры Цæгат Ирыстоны æппæты 
бæрзонддæр хохы рæгътыл дæр, 
денджызы æмвæзадæй 2000–
2200 м бæрзонддæр, арæхдæр 
æрбынат кæны хохы рæгътыл, 
хохæй хъæды æхсæн арæныл. 
Цæры саунæмыг æмæ мæцкъуыйы 
дыргътæ æмæ талатæй, æртæ-
сыфоны сыфтæртæй, уалдзыгон 
та – бæрзы къуыбарæй. Ахстæттæ 
аразы зæххыл, æмæ йын сæ арæх 
бассæндынц фос, кæнæ йын сæ 
фехалынц фыййæутты куыйтæ 
кæнæ адæм.

Махаон. Æмбæлы чысыл къордгæйттæй быдираг æмæ альпаг 
(хæххон) уыгæрдæнты. Æнахуыр рæсугъд хъулон бонтæхæг гæлæбу. 
Йæ базырты айтыгъд хæццæ кæны 7 см. Рыгдзыд кæны æртæсыфон 
æмæ æндæр быдираг зайæгойтæ. Зæйц дæтты афæдз дыууæ фæлтæры, 
уалдзæг æмæ сæрд. Йæ кæрдæгхуыз-бур сау æмæ оранжхуыз 
стъæлфытимæ быр бады зайæгойтыл, цæргæ дæр кæны уыдонæй. 
Махаон куынæг кæны,  фосхизæн зæххытæ заууатмæ кæй цæуынц, 
уый аххосæй, стæй сæ коллекционертæ-энтомологтæ кæй ахсынц, уый 
фыдæй.
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1. Прочти высказывание поэта П. Гнездослава и прокомментируй его.
Я сорвал цветок, – и он увял.
Я поймал мотылька, –
    и он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте
    можно только сердцем.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Найди в «Правилах поведения в природе» ошибки и исправь их.

1. Макуы хæсс зиан æрдзæн.
2. Ма мар сырдты, мæргъты æмæ æндæр цæрæгойты.
3. Ма хал цæрæгойты цæрæн бынæттæ, ма сын æвнал сæ 

лæппынтæм.
4. Ис марæн маргджын, цæваг æмæ фыдынд цæрæгойты.
5. Ма хъыгдар бæлæстæ (ма сæтт къалиутæ, ма фысс бæлæстыл 

хæрынкъайæ, ма æмбырд кæн бæласы дон).
6. Ма хъахъхъæн стæм зайæгойтæ – уæддæр фесæфдзысты.
7. Хъæды кæнæ быдыры, артгæнгæйæ, ссар,  раздæр арт кæм 

уыди, ахæм бынат (арт кæм скæнынц, уыцы бынаты кæрдæг нал 
æрзайы 5–7 азы бæрц), хъахъхъæн мæр.

8. Ма кæн хъæды арт.
9. Цу æрмæст кæрдæгыл.
10. Зымæг хæринаг дæтт сырдтæ æмæ мæргътæн.
11. Дæ фæллад кæм уадзыс, уым бырæттæ ма кал.
12. Бырæттæ кал цæугæдæтты æмæ цадты.

ДÆУÆЙ БИРÆ АРАЗГÆ У 
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
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13. Ауæрд æрдзы лæвæрттыл.
14. Дæхи ахуыр кæн æрдзмæ цæст дарыныл, æрдзы мыртæм хъусыныл.
15. Ма уынæр кæн хъæды, быдыры, донуæтты цур.
16. Ма кал бырæттæ (ма чъизи кæн) суадæттæ æмæ цæугæдæтты.

3. Проанализируй ситуацию.
Æртæаздзыд Ацæмæз æмæ йæ хистæр æфсымæр Сослан 

фæцæйцыдысты уарыны фæстæ хуылыдз къахвæндагыл. Æвиппайды 
къахвæндагмæ рагæпп кодта хæфс. Ацæмæз хæфс фыццаг хатт федта 
æмæ дзы фæтарсти. Сослан Ацæмæзы æрсабыр кодта, фелвæста дур 
æмæ йæ хæфсыл ныццавта: «Кæс-ма ацы æвзæр хæфсмæ, Ацæмæзы 
куыд фæтæрсын кодта». Æмæ лæппутæ дарддæр адардтой сæ фæндаг.

Куыд дæм кæсы, Сослан раст бакодта? ___________________________
Ды та куыд бакодтаис уый бынаты?______________________________
____________________________________________________

4. Ныффысс, цæмæн нæ дæттынц бар ацы нысæнттæ.

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________
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1. Укажи стрелками, что к чему относится.

АРАЗГÆ БУÆРТТÆ ÆРДЗОН БУÆРТТÆ

БУÆРТТÆ, БУАРГЪÆДТÆ, ХАЙЫГТÆ 
ТЕЛА, ВЕЩЕСТВА, ЧАСТИЦЫ

ЗÆХХЫ ÆРДЗЫ СУСÆГДЗИНÆДТÆ 
ТАЙНЫ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
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БУÆРТТÆ 

2. Баххæст кæн схемæ.

3. Выпиши из списка:

сæкæрдон, сæкæр, туаггуыр, цæхдарæн, цæхх, зети, доны авг, дон, 
æвзалытуаг газ, æхсыр.

а) хъæбæр буаргъæдтæ ___________________________________________
______________________________________________________________________

æ) тæнгъæд буаргъæдтæ _________________________________________
______________________________________________________________________

б) газ буаргъæдтæ _______________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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1. Соедини стрелками долю содержания каждого газа в воздухе и их 
названия.

2. Допиши предложения, выбрав слова из списка: поливать, чище, 
очистительные фильтры, растений. 

Заводы, фабрики и автомашины должны иметь ___________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .

Для борьбы с пылью улицы города необходимо ____________________

_____________________________________________________________________ .

На улицах городов должно быть много ___________________________

_____________________________________________________________________. 

Чем больше зелени, тем воздух ___________________________________

_____________________________________________________________________ .

Æвзалытуаг 

Уæлæрмæг

Азот

Туаггуыр

УÆЛДÆФ 
ВОЗДУХ

ÆДЗАРД ÆРДЗ 
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА



38

Уæлдæф _________________

1. Раиртас æмæ ныффысс, кæцы фæлтæрæны кæны уæлдæф тæвд, 
кæцыйы – уазал.

2. Подумай и подпиши, на каком из рисунков изображено 
расположение частиц воздуха при нагревании, а на каком – при 
охлаждении.

3. Уæлдæфы цавæр миниуджытæн æвдисæн сты нывты æвдыст 
фæлтæрæнтæ?

Уæлдæф _________________

Уæлдæфы хайыгтæ 
_________________

Уæлдæфы хайыгтæ 
_________________

Уæлдæф _________________ Уæлдæф_________________

УÆЛДÆФЫ ÆУУÆЛТÆ 
СВОЙСТВА ВОЗДУХА
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ДОН ЗÆХХЫЛ ÆМÆ ЙÆ МИНИУДЖЫТÆ 
ВОДА НА ЗЕМЛЕ И ЕЁ СВОЙСТВА

2. В две колбы налили воду. Одну колбу поставили на огонь, а дру-
гую – в снег. Дорисуй красным карандашом уровень воды в каждой 
трубке. 

1. Доны цæрынц бирæ организмтæ.
Доны цæрæг цæрæгойтыл æрхахх кæн цъæх кърандасæй.
Æдзæхх доны цæрæг цæрæгойты бын ныффысс дамгъæ «Æ», 

денджызты цæрæг цæрæгойты бын та – дамгъæ «Ц».
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ДОНЫ ИВДТЫТÆ ÆМÆ ДОНЫ ЗИЛДУХ ÆРДЗЫ МИДÆГ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ВОДЫ И ЕЁ КРУГОВОРОТ В ПРИРОДЕ 

1. Фатæгтæй бацамон доны уавæр.

Их цæугæдоны мидæг
Дон денджызы
Тæдзынæг
Уарын
Доны тылф
Дон цайданы мидæг
Мит

2. Бацамон, нывты хайыгты равæрд доны цавæр уавæр æвдисы, уый.

тæнгъæд

хъæбæр

газы хуызы

 _________________  _________________  _________________

3. Напиши, как называются виды осадков, которые изображены на 
рисунках.

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________
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КУЫД ПАЙДА КÆНЫ АДÆЙМАГ ДОНÆЙ
КАК ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗУЕТ ВОДУ

1. Напиши, как вода используется в быту.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 _________________
 _________________

2. Ныффысс, куыд пайда кæнынц донæй куыстуæтты.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Æркæс нывтæм æмæ ныффысс, доны цавæр пайдайаг миниуджыты 
тыххæй ис базонæн нывтæм гæсгæ.

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________
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1. Нывæй пайдагæнгæйæ, кæронмæ ныффысс хъуыдыйæдтæ.
Æрдзы мидæг дон чъизи кæны:

– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ ,
– ________________________________
__________________________________ .

2. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ. 

Цæмæй дон дзæгъæл хардзгонд ма цæуа, уый тыххæй
– ___________________________________________________________________ ,
– ___________________________________________________________________ ,
– ___________________________________________________________________ .

ДОН ХЪАХЪХЪÆНЫНЫЛ АРХАЙД
ОХРАНА ВОДЫ
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1. Контурон картæ РСО-А цæугæдæтты хызæгыл æрхахх кæн 
РЦИ-А арæнтыл. 2. Физикон картæйыл ссар республикæйы сæйраг 
цæугæдон Терк. Терчы былтыл æрбынат кодтой Дзæуджыхъæу, 
Беслæн, Елхот, Мæздæг. 3. Контурон картæйыл æрвхуыз 
кърандасæй æрхахх кæн Терчы донвæд æмæ йын ныффысс йæ 
ном. 4. Ссар физикон картæйыл Терчы сæйраг фæрсагдæттæ: 
Хуымæллæджы дон, Æрыдон (йæ фæрсагдæттæ Джызæлдон æмæ 
Фыййагдон), Урсдон, Урух (Æрæф); контурон картæйыл сын сæ 
донвæдтæ æрхахх кæн æрвхуыз кърандасæй æмæ сын ныффысс сæ 
нæмттæ. 5. Цæугæдæтты донвæдты цур фæбæрæг кæн фатæгтæй, 
дон кæцырдæм кæлы, уый. 

1. Ссар æмæ ранымай:

а) Теркæн йæ галиуæрдыгæй фæрсагдæттæ: ___________________ .
æ) Теркæн йæ рахизæрдыгæй фæрсагдæттæ: ___________________ .

1. Дæ цæстдарæнтæй, физикон картæ æмæ уæлæмхасæн 
литературæйæ пайдагæнгæйæ, ныффысс Терчы тыххæй (сараз 
æрфыст Теркыл) кæнæ, кæм цæрыс, уым цы цæугæдон ис, уый 
тыххæй лæвæрд пъланмæ гæсгæ.

а) цæугæдоны ном________________________________________ .
æ) кæм ис йæ донгуырæн___________________________________ .
б) кæцырдæм кæлы дон, горизонты фæрстæм гæсгæ иртасгæйæ? ______
_____________________________________ .
в) цавæр у доны цыд, кæм цæрыс, уыцы ран (тагъд æви сабыр æ. а. д.)? 
_______________________________________ .
г) цавæр фæрсагдæттæ кæлы донмæ рахизæрдыгæй æмæ 
галиуæрдыгæй? _____________________________________________________ .
гъ) кæдæм кæлы дон? _______________________________________________ .
д) цавæр кæсæгтæ ис уæ цæугæдоны? ________________________________ 
дж) куыд пайда кæнынц цæугæдонæй хæдзарадон архайды? __________
_____________________________________________________________________ .
дз) куыд хъахъхъæд цæуы цæугæдон чъизи кæнынæй? ________________
_____________________________________________________________________ .
е) кæм цæрыс, уым скъоладзаутæ архайынц цæугæдæттæ хъахъ-
хъæныныл, æмæ, дæхимæ гæсгæ, дæуæн та цы дæ бон у уыцы 
архайды?_____________________________________________________________

ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ ДÆТТÆ (ДОНУÆТТÆ) 
ВОДЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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Контурон картæ № 3. РЦИ-А ЦÆУГÆДÆТТÆ
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1. Приведи примеры известных тебе горных пород.
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

2. Разгадай кроссворд.

1. Горная порода, которая чаще всего встречается в горах.
2. Автор сказки «Каменный цветок».
3. Очень прочная горная порода – отделочный материал 
при строительстве зданий.
4. Горная порода, которой легко придать форму, её 
используют для лепки скульптур, изготовления посуды.
5. Горная порода, из которой дети лепят «куличи», а 
взрослые используют её в строительстве.

1 5

4

2

3

ЗÆХХЫ ХЪÆБÆР ЦЪАР 
ТВЁРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 
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Бриллиант

Алмаси

3. Цавæр иумæйаг номæй схонæн ис, нывы цы дуры мыггæгтæ æвдыст 
ис, уыдон?

Малахит

Бирюза
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1. Опиши опыты, изображённые на рисунках.

     а)          æ)

2. Ацы æвдисæйнæгтæ раст сты æви нæ? Дзуæппыты бахахх кæн «О» 
кæнæ «Нæ».

а) Мæры цæрынц бактеритæ, уаллæттæ, сасчытæ (уырынгонтæ), 
куырм уырытæ.           
                                                                  О. Нæ.

æ) Мæры æмбыдмæр цас къаддæр ис, уыйас у хъæздыгдæр.
                                                              О. Нæ.

б) Мæр сæвзæры тынг тагъд: уымæн хъæуы 2–3 боны.
                                                            О. Нæ.

в) Зайæгойтæ сæ уидæгтæй фидар кæнынц мæр æмæ йæ 
хъахъхъæнынц хæлынæй. 

                                                    О. Нæ.

а)________________________________________________________________
______________________________________________________________________

æ)________________________________________________________________
______________________________________________________________________

МÆР ÆМÆ ЙЕ СКОНД 
ПОЧВА И ЕЁ СОСТАВ
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ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ МÆРТÆ,
 ÆМÆ КУЫД ХЪАХЪХЪÆД ЦÆУЫ МÆР
ПОЧВЫ РОДНОГО КРАЯ И ИХ ОХРАНА

Бадзырдгонд 
нысæнттæ:

___________________

___________________

1. Подпиши названия почв Северной Осетии, используя рисунок в 
учебнике.

___________________

___________________

2. Бакæс ахуыргæнæн чиныджы, Цæгат Ирыстоны цы мæры хуызтæ 
æмбæлы, уыдоны æрфыст, картæмæ гæсгæ сын сбæлвырд кæн сæ 
равæрд. Бафæлвар, цы ран цæрыс, уым зæххæн цавæр мæры хуыз ис, 
уый раиртасын.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

   РЦИ-Аланийы мæртæ
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Дзындзалæг 
(пастушья

сумка)

Фæткъуы 
бæлас

Ламинари

1. Соедини стрелками растения и группы, к которым они относятся.

ХъУыНАТÆ

ДИДИНÆГДЖыНТÆ

ЦИЛТÆ

ДОНЗАЙТÆ

ХИХДЖыНТÆ

Хъуына
Маршанци

Наз

Нæзы

Дзындзалæг

Пакасыф
(Цилы мыггаг)

ЗАЙÆГОЙТЫ АЛЫХУЫЗОНАД 
МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ

ЦАРДÆГАС ÆРДЗ 
ЖИВАЯ ПРИРОДА
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2. Æрхахх кæн иухуызы зайæгойты нывты алыварс.
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ДЖИТъРИ

1. Зайæгойы оргæнтæ куыд хуыйнынц, уый ныффысс.

ЗАЙÆГОЙТЫ ОРГÆНТÆ 
ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ
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2. Баххæст кæнæ зайæгойты улæфты схемæ. Ныффысс зиллæччыты, 
зайæгойты улæфынæн цы буаргъæдтæ хъæуы, уыдоны нæмттæ, стæй, 
зайæгойтæ, улæфгæйæ, æддæмæ цы буаргъæдтæ уадзынц, уыдоны 
нæмттæ.

3. Заполни схему фотосинтеза, т. е. образования в листе сложных 
питательных веществ при помощи солнечного света. Впиши в кружки 
вещества, которые при этом: а) поступают в растение; б) образуются в 
нём; в) выделяются наружу.  
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1. Выбери из списка и подчеркни условия, необходимые для 
прорастания семян.

УÆЛДÆФ

МÆР

УАЗАЛ

РУХС

ХъАРМ

ДОН

ДыМГÆ

2. Ныффысс, дидинджытæй кæцы кæны рыгдзыд дымгæйы æххуысæй, 
кæцы та – рыгхæссæг сасчыты æххуысæй.

Рыгдзыд кæны ______________

ХÆРИСы
ДИДИНÆГ

Рыгдзыд кæны ______________

ГЛАДИОЛУС

3. Ныффысс дидинæгджын зайæгойы царды этаптæ.

____________

________________
_________

______________ ______________

ЗАЙÆГОЙТЫ ЦАРД 
ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ
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ЗАЙÆГОЙТЫ «ХИНÆЙДЗАГ» ФÆРÆЗТÆ 
«ХИТРЫЕ» ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

1. Каким способом распространяются изображённые плоды с семена-
ми? 

Уагъылы
Æррагæнаг 

(тъупгæнаг) сындз

2. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ.

Хæлиу кæнынц ___________________________

Тæгæры
мыггæгтæ 

Къаппа-къуппайы 
мыггæгтæ

Балы дыргъ
Сусхъæды
мыггæгтæ

Хус рæстæгæн фæразон зайæгойтæ хонынц _______________________
_____________________________________________________________________ .

Уыцы уавæрты фæразынæн сын ахъаз сты _______________________
_____________________________________________________________________.
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 _________________
 _________________

2. Напиши, о каких правилах охраны растений напоминают 
запрещающие знаки.

1. Ныффысс, Цæгат Ирыстоны стæм хатт цы зайæгойтæ æмбæлынц, 
уыдоны нæмттæ.

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________

 _________________
 _________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

КУЫД ХЪАХЪХЪÆД ЦÆУЫНЦ ЗАЙÆГОЙТÆ 
ОХРАНА РАСТЕНИЙ 
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1. Выбери в списке и подчеркни общие признаки животных и расте-
ний. 

Улæфт, вазыгджын уаг, рæзт, рыгдзыдгæнынад, райрæзт, 
фылдæркæнынад, къабæзты уæвынад.

2. Ранымай зайæгойты оргæнтæ æмæ цæрæгойты оргæнтæ.

3. Ныффысс, цы ахадындзинад ис цæрæгойтæн.
  Æрдзы мидæг     Адæймаджы царды
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

   Зайæгойты оргæнтæ       Цæрæгойты оргæнтæ

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

ЦÆРÆГОЙТЫ ДУНЕ
ЖИВОТНЫЙ МИР ЗЕМЛИ
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1. Укажи стрелками, к каким группам относятся эти животные.
 Кæсæгтæ   Хилджытæ  Моллюсктæ
 Донзæххонтæ   Уырынгонтæ             Сырдтæ
 Цъиутæ   Хæлуарджытæ        Мыдзбыртæ

2. Ныффысс, амынд къордмæ цавæр цæрæгойтæ хауынц, уыдоны нæмттæ.
Моллюсктæ: ______________________________________________.
Хилджытæ:__________________________________________________.

ЦÆРÆГОЙТЫ АЛЫХУЫЗОН КЪОРДТÆ 
РАЗНЫЕ ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ
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1. Покажи стрелками, кто как размножается.

КÆСÆГТÆ

МÆРГъТÆ

СыРДТÆ 

Зайынц лæппынтæ

Калынц еугæф

Æфтауынц æйчытæ

2. Впиши названия стадий развития бабочки и лягушки.

ГÆЛÆБУЙы РАЙРÆЗТ   ХÆФСы РАЙРÆЗТ

3. Хæфсы еугæфы гагатæн сæ ас у_______________ æмæ вæййынц  
_________________.

Маргъы айк у ______________, еугæфæй æмæ йын ис _____________ 
цъар.

ЦÆРÆГОЙТЫ ФЫЛДÆРКÆНЫНАД 
ÆМÆ РАЙРÆЗТ

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ
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 _______________

 _______________

1. Ныффысс, чи цæмæй цæры, уый.

2. Сараз хъæдты æмæ дыргъдæтты цæрæгойты æфсисады рæхыстæ.

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

ЦÆМÆЙ ЦÆРЫНЦ ЦÆРÆГОЙТÆ
КАК ЖИВОТНЫЕ ПИТАЮТСЯ
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1. Вспомни, что изучают науки о человеческом организме. Закончи 
определения.

Анатомия – это наука ___________________________________________
______________________________________________________________________

Физиология изучает ____________________________________________
______________________________________________________________________

Гигиена ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Медицина изучает ______________________________________________
______________________________________________________________________

2. Ссар æмæ ныффысс алы адæмты æмбисæндтæ адæймаджы 
æнæниздзинады тыххæй.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Ранымай адæймаджы æнæниздзинад цауддæр кæныны аххосæгтæ.
1. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .
2. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .
3. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .
4. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

КÆД ДÆ ÆНÆНИЗ УÆВЫН ФÆНДЫ... 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…

АДÆЙМАГ ÆМÆ ЙЕ ’НÆНИЗДЗИНАД 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
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1. Нывы цы буары хæйттæ æмæ мидæггаг оргæнтæ æвдыст ис, уыдоны 
нæмттæ ныффысс. Хæххытæй баиу кæн буары хæйттæ æмæ оргæнтæ 
сæ нæмттимæ.

2. Закончи предложения.
Для выполнения жизненно важных функций организма некоторые 

органы объединяются в _______________________ .
К органам пищеварительной системы относятся: __________________

_____________________________________________________________________ .
Наше тело и все органы состоят из мельчайших частиц – __________

_____________________________________________________________________ .

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

НÆ ОРГАНИЗМ 
НАШ ОРГАНИЗМ
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ЦАРМ ХЪАХЪХЪÆНЫНЫ ОРГАНИЗМ 
КОЖА – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА

1. Ранымай цармы функцитæ:
– ___________________________________
– ___________________________________
– ___________________________________
– ___________________________________

2. Выбери из средств гигиены те, которые предназначены для ухода за 
кожей, и напиши их.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Цæмæн хъæуы æхсады фæстæ къухтæ æмæ цæсгом хæрзсæрфт 
кæнын?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



63

СТÆГДАР У НÆ БУАРЫ ÆНЦОЙ 
СКЕЛЕТ – ОПОРА НАШЕГО ТЕЛА 

1. Укажи, в каких случаях мальчик сидит и носит тяжести правильно, 
а в каких – неправильно. (Впиши слова «правильно», «неправильно».)

2. Соедини линиями части скелета с их названиями.

ЧЕРЕП

ПОЗВОНОЧНИК

КОСТИ РУК

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

КОСТИ НОГ

 _________________  _________________

 _________________ _________________
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1. Закончи предложение.
Мышцы и скелет вместе образуют ________________ систему 

человека.

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________
 ________________________________

2. Ранымай хæцъæфты функцитæ. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Æркæс нывтæм æмæ ныффысс, хæцъæфты кæцы къордтæ тынгдæр 
фæхъæбæр вæййынц згъоргæйæ æмæ гуыбыргæнгæйæ.

ХÆЦЪÆФТÆ ÆМÆ СÆ АХАДЫНДЗИНАД 
МЫШЦЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
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ХÆРИНАГТАЙЫНГÆНÆН ОРГÆНТÆ. ХÆРДЫ ГИГИЕНÆ 
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

1. Ныффысс хæринагтайынгæнæн оргæнты нæмттæ.

2. С пищей человек получает необходимые для организма питательные 
вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. В чём ценность каждого 
из них?

Белки – это ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Жиры – это ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Углеводы – это ___________________________________________________
______________________________________________________________________

Витамины – это __________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Закончи предложение. 

Зубы помогают нам ______________ , _____________ , ______________ .
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УЛÆФÆН ОРГÆНТÆ. УЛÆФТЫ ГИГИЕНÆ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ГИГИЕНА ДЫХАНИЯ

1. Закончи предложение.
При дыхании в организм поступает _____________________________ ,

благодаря которому вырабатывается жизненная энергия.

2. Какие органы образуют дыхательную систему? Обозначь их на 
рисунке цифрами и напиши названия.

1. ______________________________________
________________________________________
2. ______________________________________
________________________________________
3. ______________________________________

3. Ранымай улæфыны гигиенæйы уагæвæрдтытæ. 
1.________________________________________________________________

______________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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1. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæн.
Туг у сырх, тæнгъæд æмæ __________________ дадзинтыл. Тугимæ 

организмыл хæлиу кæнынц ___________________________ ,
 ___________________________ , æмæ ____________________.

2. Вставь пропущенные слова и закончи предложения. 

3. Напиши правила, которые необходимо выполнять для укрепления 
сердечно-сосудистой системы.

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

На рисунке изображена__________________
____________________________ система человека. 

Она включает сердце и __________________
_____________________________________________.

Её главным органом является __________ .

ТУГЗИЛДУХЫ ОРГÆНТÆ 
ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
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1. Соедини названия отделов нервной системы с их изображением на 
рисунке.

2. Заполни таблицу.

СПИННОЙ МОЗГ

НЕРВы

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Для укрепления нервной 
системы

ПОЛЕЗНО

Для нервной 
системы
ВРЕДНО

НЕРВЫТЫ СИСТЕМÆ 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА
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1. Соедини названия органов чувств с их изображением на рисунке.

ОРГАН ЗРЕНИЯ

2. Баххæст кæн таблицæ.

ФУНКЦИ ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ

Уыныны функци Цæстытæ

ОРГАН СЛУХА

ОРГАН ВКУСА

ОРГАН ОБОНЯНИЯОРГАН ОСЯЗАНИЯ

ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ 
ОРГАНЫ ЧУВСТВ
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1. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæн.
Арт тагъд ахуыссын кæныны тыххæй хъæуы ____________________

_____________________________________________________________________ .
Фæздæгæй хи бахъахъхъæныны тыххæй улæфын хъæуы _________

_____________________________________________________________________ .

2. Напиши, что нужно делать, если почувствуешь запах газа.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ЦÆМÆЙ ХЪАХЪХЪÆНЫН ХЪÆУЫ ХИ ХÆДЗАРЫ МИДÆГ 
ОПАСНОСТИ В БЫТУ

ÆДАС ЦАРД 
ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
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1. Обведи рисунки, где люди правильно ведут себя на дороге.

ÆДАС ФÆНДАГ 
БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
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1. Впиши номера дорожных знаков каждой группы.
Предупреждающие знаки ___________________

Запрещающие знаки _________________________

Информационно-указательные знаки _______________________

2. Подпиши названия предписывающих знаков.

3. Подпиши названия знаков сервиса.

 _______________
 _______________

 _______________
 _______________
 _______________

 _______________
 _______________
 _______________

 _______________
 _______________
 _______________

 _______________
 _______________
 _______________

 _______________
 _______________

 _______________
 _______________

1

2

3

4

5

6

7

8

ФÆНДАДЖЫ НЫСÆНТТÆ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
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1. Приведи примеры опасных мест:

а) в твоей квартире, в доме _______________________________________
______________________________________________________________________
____________________ ;

б)  в окрестностях твоего дома ____________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ ;

в) в окрестностях твоей школы ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________ ;

2. Закончи предложения.

а) Никогда не входи в лифт, если _________________________________
_________________________________________ .

б) Если застрянешь в лифте, нужно ______________________________
__________________________________________ .

в) Нельзя пользоваться лифтом во время _________________________
_________________________________________ .

ТÆССАГ БЫНÆТТÆ 
ОПАСНЫЕ МЕСТА
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1. Заполни схему «Пути поступления загрязняющих веществ в 
организм человека».

2. Дохтыры æххуыс цæмæн бахъуыди ацы кæсагдзауы? Ныффысс 
аххосæгтæ.

а) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

æ) _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

ЭКОЛОГИОН ÆДАСДЗИНАД 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



75

СÆРГÆНДТÆ

АЛФАМБыЛАЙ ДУНЕЙы ÆРТÆ ХАЙы
Истори Зæхх æмæ адæмы тыххæй....................................................  3
Æрдз, Адæймаг, Æхсæнад...................................................................  4

Адæймаг æмæ æхсæнад
Бæстæ æмæ паддзахад.........................................................................  7
Мах цæрæм Уæрæсейы Федерацийы.................................................  9
Цы амоны бæстæйы æмбæстаг уæвын.............................................. 11
Уæрæсе æмæ Ирыстон.......................................................................... 12
Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани – Уæрæсейы иу хай.............. 14
Цæгат Ирыстон Уæрæсейы картæйыл.............................................. 16
Цæгат Ирыстоны районтæ, сахартæ, хъæутæ.................................. 18
Культурæ, зонад æмæ ахуырад Цæгат Ирыстоны........................... 20

Адæймаг æмæ æрдз
Æрдз у адæймаджы цæрæн бынат..................................................... 23
Æрдз – зонд æмæ уæлтæмæны æвидигæ суадон............................. 25
Райгуырæн бæстæйы æрдзон хæзнатæ.............................................. 27
Æрдз – хуыздæр дзæбæхгæнæн бынат.............................................. 28
Æрдз – тæссаг уавæры!......................................................................... 29
Æрдзхъахъхъæнынад нæ республикæйы.......................................... 31
Дæуæй бирæ аразгæ у......................................................................... 33

ЗÆХХы ÆРДЗы СУСÆГДЗИНÆДТÆ
Буæрттæ, буаргъæдтæ, хайыгтæ......................................................... 35

Æдзард æрдз
Уæлдæф.................................................................................................. 37
Уæлдæфы æууæлтæ.............................................................................. 38
Дон Зæххыл æмæ йæ миниуджытæ................................................... 39
Доны уавæртæ æмæ доны зилдух...................................................... 40
Куыд пайда кæны адæймаг донæй.................................................... 41
Дон хъахъхъæныныл архайд.............................................................. 42
Цæгат Ирыстоны дæттæ...................................................................... 43
Зæххы хъæбæр цъар............................................................................ 45
Мæр æмæ йе сконд................................................................................ 47
Цæгат Ирыстоны мæртæ, æмæ куыд хъахъхъæд цæуы мæр......... 48



76

Цардæгас æрдз
Зайæгойты алыхуызонад.................................................................... 49
Зайæгойты оргæнтæ.............................................................................. 51
Зайæгойты цард.................................................................................... 53
Зайæгойты «хинæйдзаг» фæрæзтæ..................................................... 54
Куыд хъахъхъæд цæуынц зайæгойтæ............................................... 55
Цæрæгойты дуне................................................................................... 56
Цæрæгойты алыхуызы къордтæ......................................................... 57
Цæрæгойты фылдæркæнынад æмæ сæ райрæзт............................. 58
Цæмæй цæрынц цæрæгойтæ.............................................................. 59

АДÆЙМАГ ÆМÆ ЙЕ 'НÆНИЗДЗИНАД
Кæд дæ æнæниз уæвын фæнды.......................................................... 60
Нæ организм........................................................................................... 61
Царм хъахъхъæныны организм.......................................................... 62
Стæгдар у нæ буары æнцой................................................................. 63
Хæцъæфтæ æмæ сæ ахадындзинад................................................... 64
Хæринагтайынгæнæн оргæнтæ. Хæрды гигиенæ............................ 65
Улæфæн оргæнтæ. Улæфты гигиенæ................................................ 66
Тугзилдухы оргæнтæ............................................................................ 67
Нервыты системæ.................................................................................. 68
Æнкъарæн оргæнтæ.............................................................................. 69

Æдас цард
Цæмæй хъахъхъæнын хъæуы хи хæдзары мидæг.......................... 70
Æдас фæндаг.......................................................................................... 71
Фæндаджы нысæнттæ.......................................................................... 72
Тæссаг бынæттæ.................................................................................... 73
Экологион æдасдзинад......................................................................... 74



Учебное издание

Бобылёва Лариса Александровна

Перевод на осетинский (иронский) язык
Будаевой Изеты Астемировны

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

3 класс
Художники Н. А. Прокопец, Д. В. Харебов, В. А. Бобылёв, С. В. Бречко

Художественный редактор Н. У. Гаппоева
Корректор Л. Х. Кокаева

Компьютерная верстка Дж. А. Бузоевой

Сдано в набор 09.01.12. Подписано в печать 05.03.12. Формат бумаги 60х84 1/8. 
Гарнитура шрифта «Century Schoolbook». Тираж 200 экз. 

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательстве СОГПИ.
362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.




