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Бадзурдгонд нисантæ:

– кæсуй ахургæнæг кенæ, хуарз кæсун ка зонуй, 
уæхæн скъоладзау

– дзуапп раттæ фарстæн

– хузæмæ гæсгæ куст

– радзорæ

– дæ гъос æрдарæ

– уæлæмхасæн æрмæг

– багъуди кæнæ, дæ зæрдæбæл бадарæ

– исæнхæст кæнæ ихæслæвæрд
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ЦИ ÆЙ

Арв, хор, мегътæ, дон, уæл-
дæф, зæнхæ, зайæгойтæ, цæ-
рæгойтæ æнцæ алфамбулай 
дуйнейы хæйттæ.

Нæ алливарс ци-
нæн, етæ еугурæй
алфамбулай дуй-

Ци?

Ка?

арв – небо
дон – вода
зæнхæ – земля

мегътæ – облака
уæлдæф – воздух
хор – солнце

Алфамбулай дуйне –

Баба, кизгæ, биццеу, адæм
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дæриддæр уи-
дæр еумæ æн-
не.

АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ
Ци?

адæн – люди
баба – дедушка
зайæгойтæ – растения

биццеу – мальчик
цæгæройтæ – животные
кизгæ – девочка

окружающий мир

– æнцæ алфамбулай дуйней хæйттæ.

Хæдзæрттæ, хуæдтолгитæ, 
гъазæнтæ, уæледарæс 
æнцæ алфамбулай дуйнейы 
хæйттæ.
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Ранимайæ, ци уинис хузти?

Арв, хор, мегътæ, мæйæ, стъалутæ, дон, цæрæгойтæ, 
зайæгойтæ – етæ еугурæй дæр еумæ хуннунцæ æрдзæ. 
Æрдзæ адæймаги конд нæ æй. Уой равзурдæй йæхуæдæг.

Ке уинис хузти?

Сувæллæнттæ, артисттæ – адæн.

КА ÆМА ЦИ ЕС НÆ АЛФАМБУЛАЙ
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Ранимайæ, циуавæр предметтæ уинис хузти. 
Ка сæ исаразта?

адæймаги къохæй конд предметтæ – предметы, 
сделанные руками человека

адæни дуйне – мир людей, социальный мир
æрдзæ – природа

Адæймаги къохтæй конд предметтæ. (Къохæй конд 
дуйне – рукотворный мир.)

Алфамбулай дуйне

æрдзæ адæймаг адæймаги конд предметтæ

► Ци æй алфамбулай дуйне?
► Ци æй æрдзæ?
► Ци хауй æрдзæмæ?
► Ци хонæн къохæй конд дуйне?
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СКЪОЛА

► Радзорæ, ке уинис хузти?
► Цæбæл цийнæ кæнунцæ сувæллæнттæ?

Ци?Ка?

Фæцæй игъæлдзæг сæрдæ. Ралæудтæй фиц-
цаг сентябрь. Аци бон Иристони æма Уæрæсей 
гъæутæ æма горæти скъолатæмæ æрбацæунцæ 
мингай фиццагкъласонтæ. Фиццаг сентябрь æй 
Зонундзийнæдти бон – День знаний.

Æрхæццæй нур нæ афонæ ‒
Хъæбæр нин æй æхцæуæн!
Ахур кæнунмæ абони
Цийнæгæнгæй фæццæуæн

                         Скъодтати Эльбрус
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Цæй æма базонгæ уæн.

► Радзорæ дæхе туххæй: кæмæй æй дæ муггаг, ци хуннуй 
дæ ном, циуавæр гъæзтитæ уарзис, цавæр аргъæуттæ 
æма æмдзæвгитæ зонис, цæмæ бæллис.

► Базонгæ уо дæ æмкъласонти хæццæ: базонæ, куд 
хуннунцæ сæ нæмттæ, циуавæр гъæзтитæй уарзунцæ 
гъазун, цæмæ бæллунцтæ.

► Радзорæ, куд æрветунцæ сувæллæнттæ сæ уæгъдæ 
рæстæг?

► Ду ба куд ферветис дæ уæгъдæ рæстæг?

► Куд цæттæ кодтай дæхе скъоламæ?
► Куд рарвистай Зонундзийнæдти бон дæ æмкъласонти 

хæццæ?
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СКОЛАЙ КОСÆНУÆТТÆ ÆМА КОСГУТÆ

Экскурси: зонгæ кæнæн скъолай хæццæ.
Хузæмæ гæсгæ радзорæ уе скъолай туххæй.

Ци æма ке уинис хузи? Ци си фæййархайунцæ скъо-
ладзаутæ?

 

► Уæ къласи ци предметтæ ес, уони ранимайæ.
► Радзорæ, циуавæр æрмæгутæй арæзт æнцæ?
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компьютерон кълас –
компьютерный класс

хузæкæнуни кабинет –
кабинет рисования

æрдзи къум –
уголок природы

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, циуавæр косæнуæттæ ма 
ес скъолайи.
Ци си фæййархайунцæ скъоладзаутæ?
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хуæрæндонæ –
столовая

дохтури кабинет –
кабинет врача

спортивон зал –
спортивный зал
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музыки кабинет –
кабинет музыки

киунугæдонæ –
библиотека

скъолай косæнуæттæ – школьные помещения

Скъолай ис кълæстæ, аллихузи кабинеттæ, спор-
тивон зал, хуæрæндонæ, библиотекæ, дохтури уат 
æма æндæр косæнуæттæ.

► Циуавæр косæнуæттæ ес уе скъолай?
► Циуавæр косæнуæттæ ма си ес?
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Багъуди кæнæ скъолай косгути дæснийæдтæ.

Куд гъуди кæнис...

– ци архайунцæ скъолай ахургæнгутæ, дохтур, 
æфснайæг, хуæруйнаггæнæг.

► Уæ кълас, уе скъола цæмæй кæдзос уонцæ, уой 
туххæй циуавæр уагæвæрдтæ æнхæст кæнис?

скъолай разамонæг –
директор

нимæрдар –
секретарь

дохтур –
врач

æфснайæг –
уборщица

киунугæдони косæг –
библиотекарь

хуæруйнаггæнæг –
повар

ахургæнгутæ –
учителя

скъолай косгутæ:
работники школы:
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► Байгъосæ æмдзæвгæмæ. Зæгъæ, ке кой кæнуй поэт.

Нур устур дæ, мæ бæдолæ,
Æскъола фæцæй дæ хай.
Рабаддзæнæй сах дæ гъолæ.
Зæрдæрохсæй ку цæуай.

Дæ хизин райсæ дæ рагъмæ,
Дæ надбæл кæнæ гъæуай!
Устур ихæс ес дæ размæ,
Дзæбæх ахур куд кæнай.

       Скъодтати Эльбрус

► Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, куд æнхус кæнунцæ 
скъоладзаутæ скъолай косгутæн?

► Циуавæр косæнуæттæ ес уе скъолай?
► Ранимайæ, уе скъолай ка косуй, уони дæснийæдтæ.
► Куд æнхус кæнунцæ ахурдзаутæ скъолай косгутæн 

скъолай есбон æма кæдзосдзийнадæ гъауайкæнун-
мæ.

æмкъласонтæ – одноклассники 
дæсныйад – профессия
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СКОЛАДЗАУТÆ

Сабийтæ, уарзетæ киунугутæ!
Берæ кæсун – берæ зонун.

Ке уинис хузи? Багъуди кæнæ нæуæг дзурдтæ.

скъоладзаутæ
школьники

фиццагкъласонтæ
первокласники

ахурдзаутæ
ученики

Ци ес скъоладзауи хизини?

Царди дин рохс гъæунгтæ
Ка ратдзæй, куд лæввар?!
Байгон кæнæ киунугæ ‒
Ахури уати дуар...

                Скъодтати Эльбрус

финстихалæн –
резинка

фломастертæ –
фломастеры

растханхæгæнæн –
линейка

тетрадтæ –
тетради

хузкгæнуни тетрад –
альбом

хызын –
ранец

хузгин кърандæстæ –
цветные карандаши

ручкæ –
ручка

кърандас –
карандаш

киунугутæ –
книги
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► Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, ци фæййархайунцæ 
скъоладзаутæ ахури æма фæсурокти рæстæг.

Ахур кæнæн кæсунбæл. Нимайæн æма хинцæн.

Зонгæ кæнæн æрдзи хæццæ. Косæн комьютери хæццæ.

Ахур кæнæн хузæ кæнунбæл. Уарзæн музыки урок.

Куд æмбарис...
– къласи радгæс;
– ахури рæстæг.

ахури рæстæг – учебное время
къласи радгæс – дежурный по 
   классу 
скъоладзау – школьник 
фæсурокти рæстæг – 
   после уроков
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Скъолай хе даруни уагæвæрдтæ.

► Радзорæ, рæвдауæндони дæхе куд дардтай, уой 
туххæй.

Расагъæскæнуйнаг...
Скъолай дæхе куд дарун гъæуй?

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, скъоладзаутæ сæхе даруни 
уагæвæрдтæ куд æнхæст кæнунцæ?

Хор, ракæсæ арви коми,
Банæтавæ æхцæуæн,
Мах æскъоламæ абони
Ахур кæнунмæ цæуæн.

Скъодтати Эльбрус
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Скъоладзаути бартæ æма ихæстæ.

► Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ, скъоладзаути сæйраг 
ихæс ци æй?

Дæ зæрдæбæл бадарæ.
Скъоладзаути ихæстæ æнцæ:
– хуарз ахур кæнун;
– скъолай хе даруни уагæвæрдтæ æнхæст кæнун;
– скъолай косгути фæллойнæн аргъ кæнун;
– косæн бунат кæдзос дарун.

► Хузтæмæ гæсгæ скъоладзаути бартæ ранимайæ.

скъоладзаути бартæ – права школьников
скъоладзаути ихæстæ – обязанности учеников

► Ранимайæ ахургæнæн дзаумæттæ.
► Цæбæл ахур кæнунцæ ахурдзаутæ скъолай.
► Радзорæ, скъолай дæхе куд дарун гъæуй.
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БИЙНОНТÆ

Ранимайæ, ке уинис хузи?
Куд сæ исхонæн ес еумæ?

Хузæмæ гæсгæ радзорæ, бийнонти туххæй. Нæмттæ 
син раттæ.
– Ци архайунцæ нана æма кизгæ?
– Баба æми биццеу ба?
– Ци æрбахаста мадæ бийнонтæн?
– Цæ косуй фидæ ба?

Алли адæймагæн дæр ес бийнонтæ. Бийнонтæ 
æнцæ: баба, нана, мадæ, фидæ, сувæллæнттæ. 
Бийнонтæ цæрунцæ еумæ еу хæдзари. Бийнонтæ 
кæрæдзей уарзунцæ, æнхус кæнунцæ кæрæдземæн.
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Хузи æвдист цæуй бийнонти хæдзарвæндаги 
бæласæ (родословное древо).

Атæ æнцæ еу бийнонти æртæ фæлтæри.
Фæлтæр – æмдогонтæ.
Бабатæ æма нанатæ æнцæ фиццаг фæлтæр.
Мадæ, фидæ – дуккаг фæлтæр, уони цæуæт ба – 

æртиккаг фæлтæр.

               Нæ бийнонтæ

Лимæн æнцæ нæ синхонтæ
Еу иннемæ бауайуй.
Тумугъ æнцæ нæ бийнонтæ
Зæрдæ сæмæ ирайуй.

Скъодтати Эльбрус
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Тæходуй, æна...

Тæходуй, æна,
Маргъ ку фестинæ,
Мæ унгæг къумæй
Фæццæйтæхинæ.
А дуйнетæбæл
æрцæйзелинæ,
Кæми ци дессаг, ‒
Уой басгаринæ...

Тæходуй, æна...
Ацæмæзау дин
æз ку фестинæ
Дессаг фæндургин:
Хъазбеги цъонгмæ
Исцæйцæуинæ,
Дессагон зартæ
æрцæйцæгъдинæ...

Малити Геуæрги

Расагъæскæнуйнаг...
Тæккæ хъазардæр дзурд «мадæ» цæмæн хонæн?

æнсувæр – брат
бийнонтæ – семья
дада, баба, фиди 
фидӕ, мади фидӕ – 
                             дедушка
биццеу – мальчик
мадӕ, мамæ –
                            мать, мама 
нана, фиди мадӕ, 
мади мадӕ – бабушка

фæлтæр – поколение
фидӕ, папæ – отец, папа
фурт – сын
фурту кизгӕ, кизги 
                              кизгӕ – внучка
кизги фурт, фурти 
фурт – внук
хуӕрӕ – сестра
кизгӕ – девочка, дочка

Куд лæдæрис...
– æнгон бийнонтæ амонд иссерунцæ;
– бийнонти цард хестæрæй аразгæ æй;

► Ке хæццæ цæрис?
► Ранимайæ уæ бийнонти нæмттæ?
► Куд æнхус кæнунцæ уæ бийнонтæ сæ кæрæдземæн?
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Æркæсæ хузтæмæ æма зæгъæ, бийнонтæ схонæн сæ 
ес?

Карк æма йæ ... .
Робас æма йæ ... .
Цъеу æма йæ ... .
Арс æма йæ ... .
Тикис æма йæ ... .

арси бæдӕлттæ – 
   медвежата
тикиси бæдӕлттæ – 
   котята
карки цъеутæ – цыплята

бæдӕлттæ – дет ныши
робаси бæдӕлттæ – 
   лисята
цъеуи бæдӕлттæ – 
   птенцы

► Циуавæр рахаститæ ес уæ бийнонти æхсæн?
► Куд дарунцæ хестæртæ сæ цæстæ кæстæртæмæ?
► Куд æнхус кæнунцæ кæстæртæ хестæртæн?
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БИЙНОНТИ КУСТИТÆ ÆМА УОЛÆФТ

► Циуавæр куститæ фæккæнунцæ уæ бийнонтæ 
хæдзари?

► Ду ба ци фæккоссс дæ уæгъдæ рæстæги хæдзари?

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, бийнонтæй ка ци архайуй.

Байгъосæ æмдзæвгæмæ æма зæгъæ, циуавæр кусти-
ти кой си цæуй?

Косагæ лæгæн мæгур унæй тæссаг нæ æй.

Къох – æвналунмæ, сæр – лæдæрунмæ.

Ци косис, уой лæмбунæг бакæнæ æма æвæсмон уай.

Абони кустагæн исонмæ ма æнгъуд кæнæ.

Куст – адæймагæн йæ дарæг, 
зийнадæ ба – адæймаги исæфт.
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Алли адæймаг дæо гъæуама уа ести кустбæл хуæст – 
уа имæ дæсниадæ.

Цæхæн дæснийæдтæ æвдист цæунцæ хузти?

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, цæхæн дæсниадитæ ма 
фæууй, уой.

► Циуавæр дæсниадæ ес уæ бийнонтæй алкæмæ дæр?

Гъæуккаг адæнмæ ба ма ес ауæхæн дæсниадитæ:
тракторист    фосдарæг
комбайн р    зæнхкосæг

► Циуавæр дæснийæдтæ базудтай?
► Дæу ба циуавæр дæсниадæбæл фæндуй исахур кæнун?
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Уæ бийнонтæ сæ уолæфти бон куд ферветунцæ, уой 
туххæй хузтæмæ гæсгæ радзорæ.

Ду ба уæ бийнонти хæццæ куд ферветис уæ æнцойбон?

Дæ æмбæлтти хæццæ раагъазæ аци гъæзтитæй:

► Ду ба цæхæн гъæзтитæ зонис?
► Гъазгæй, цæхæн уагæвæрдтæ æнхæст кæнун гъæуй?

хъæрæу арси гъазт–
игра в слепого медведя

римæхсæнгæтти хъазт –
прятки

еу къах лæууни гъазт –
игра на удержание равновесия

чепена 
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► Циуавæр фæлладуадзæн бунат æвдист æй хузи.

Циуавæр фæлладуадзæн бунæттæмæ фæццæуетæ уæ 
бийнонти хæццæ?

Нана

Нæхе нана − фæлмæндзурд æй,
Устур боз æй фурти фуртæй,
Биццеу дæр æй берæ уарзуй,
Уомæн хуæруй, уомæн гъазуй.
Аргъæуттæ ин фæккæнуй,
Æ зæрдæ ин æлхæнуй.

Дæ фæллад кæми уадзай, уоми дæ фæсте бухтæ ма 
уадзæ!

► Циуавæр æрдзон фæлладуадзæн бунæттæ ес уæ 
хæдзарæмæ хæстæг?

æнцойбон – выходной 
фæлладуадзæн бунæттæ – места отдыха 
фæлладуадзæн рæстæг – время отдыха
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ХÆДЗАРÆ

► Ранимайæ аци цæрæгойти æма сæ цæрæнбунæтти 
нæмттæ.

Цæрæгойтæй алкæмæн дæр ес æхе цæрæнбунат. 
Сирдтæн – лæгæттæ, хуккойнитæ æма муратæ. 
Кæсæлгитæн – дон. Урунгонтæн – сифтæ, къалеутæ, 
зæнхæ. Мæргътæн – астъæнттæ. Адæн ба цæрунцæ 
хæдзæртти.

► Кæци рауæн æй уæ хæдзарæ æма цæхæн æй?
► Аци хузтæй кæций æнгæс æй уæ хæдзарæ?

Адæн хæдзæрттæ аразунцæ аллихузон æрдзон æр-
мæгутæй: агорийæй, гъæдæрмæгæй, дорæй, гранитæй, 
мраморæй, æргъæй, хъæзæй, торфæй, сауæнгæ ма 
метæй дæр.

Расагъæскæнуйнаг...
Цæхæн æрдзон æрмæгутæй арæзт æй уæ хæдзарæ?
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► Радзорæ, ци уинис хузи.
► Сумах хæдзари ба цал уати ес?
► Куд архайис дæ уати кæдзосдзийнадæбæл?

Аци хузи æвдист цæуй рагон аллон хæдзарæ. Къу-
ми ес къона. Къонабæл ауигъд агæ. Астæуæй лæууй 
3-къахуг фингæ.

► Зæгъæ, фингæбæл ци ес æвæрд.

уат – комната 
хæдзарæ – дом

хæдзари къона – домашний очаг 
цæрæнбунат – жилище
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Нуриккон хæдзæртти ес аллихузи мийдауæнтæ 
æма техникон фæрæзнитæ. Уони фæрци адæймаги 
цард кæнуй рæсугъддæ. Æ куститæ ба – рæуæгдæр.

► Мийдауæнти нæмттæ ранимайæ.
► Ка си цæмæн гъæуй, уой радзорæ.
► Уæ хæдзари ба цæхæн мийдауæнтæ ес?

► Хе куд гъæуай кæнун гъæуй циргъ предметтæй?
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► Техникон фæрæзнити нæмттæ ранимайæ.
► Адæймаг си куд пайда кæнуй?
► Цæмæн тæссаг æнцæ электрон æма гази прибортæ?

► Адæймаги цæрæнуат куд хуннуй?
► Циуавæр æрмæгутæй арæзунцæ адæн хæдзæрттæ?
► Циуавæр мийдауæнтæ базудтай?

Дæхе гъæуай кæнæ электрон æма гази прибортæй!
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ÆДЗАРД ÆМА

Ци æй æрдзæ?

Алани æрдзæ.

Дессаги рæсугъд æй Ала-
ни æрдзæ: бæрзонд хуæнхтæ  
æма арф кæмттæ, уæрæх 
фæзбудуртæ, сойнæгун игуæр-
дæнтæ, тар гъæдтæ. Хуæнхти бæ-
рзæндтæй кæлунцæ финккалгæ 
æхсæрдзæнтæ. Хуæнхаг цæугæ-
дæнттæ абохгæ лæсунцæ фæз-
будуртæмæ. Ес ма си уазал сауæ-
дæнттæ, аллихузон зайæгойтæ 
æма цæрæгойтæ.

Æдзард æрдзæ
Неживая природа

Нæ алфамбулай цидæриддæр
ке не скодта уæхæнæй, е

Арв, уæлдæф, 
хор, мæйæ, 
стъалутæ, мегътæ, 
мæрæ, дон, дортæ, 
зменсæ, къахгæ 
хæзнатæ æнцæ 
æдзард æрдзæ.
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗÆ

уинæн, адæймаг,
еугурæй дæр у æрдзæ.

Цардæгас æрдзæ
Живая природа

æхсæрдзæн – водопад 
къахгæ хæзнатæ – 
полезные ископаемые 
мæрæ – почва
сауæдонæ – родник
игуæрдæн – луг 
цæугæдон – река

Зайæгойтæ, цæрæгойтæ, 
адæймаг æнцæ цардæгас 
æрдзæ.

► Ци æй æрдзæ?
► Ци хауй æдзард æрдзæ-

мæ?
► Ци хауй цардæгас æрдзæ-

мæ?
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РУХÆНИ МÆЙÆ – ФÆЗЗÆГИ РАЙДАЙÆН

► Базонæ æма зæгъæ.

Мегъæ кæд бадуй ниллæг,
Мах кæд бафснайæн 
тиллæг?

Рухæни мæйæ – сентябрь.
Кæфти мæйæ – октябрь.
Геуæргобай мæйæ – 
ноябрь

► Рухæни мæйи æрдзи æхе куд раййивта?
► Цæхæн æй арв? Куд раййивта бонигъæдæ?

Рагфæззæг æууæлтæ.

Бон фæццубурдæр æй. Хор хъæбæр нæбал тавуй.
Уæлдæф фæууазал æй. Арв фæттардæр æй.
Арæх уаруй къæвда.
Бæлæстæ æма къотæртæ сæ хузæ раййивтонцæ.
Адæн æфснайунцæ бæркадгун тиллæг.

Рухæни мæйæ æй фæззæги райдайæн – 
рагфæззæг.
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Радзорæ, ци уинис хузти.
Кæми цæрис, уоми ба циуавæр фæззигон хузтæ ес 
фæййинæн?

Куд раййивтонцæ сæ хузæ зайæгойтæ: бæлæстæ, 
къотæртæ, зайæгхæлттæ?

► Базонæ, цæхæн бæлæсти сифтæ æнцæ.

► Ранимайæ фæззæги 
мæйтæ.

► Фæззигон æрдзæ куд 
раййивта, уой зæгъæ.

бæркадгун – богатый
къæвда – дождь 
сифтæ – листья т
иллæг – урожай 
фæззæг – осень
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ФÆЗЗÆГИ ЛÆВÆРТТÆ

Фæззæги лæвæрттæ:
Дары осени:

гъæди – в лесу

рæзбуни – в саду

будурти – на полях

дзæхæрати – в огороде

Куд лæдæрис...
– фæззæг – алцæмæй æнхæст;
– фæззæг – бæркадхæссæг.

Байрайай, бæркадджын
Бурзачъе фæззæг!

У нын де 'рцыд адджын,
Царды хос хæссæг.

Хозиты Яков

анзи афонтæ – времена года
рæзбун – сад
къотæртæ – кустарники
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► Цæхæн куститæ кæнунцæ адæн фæззæги?

Алани гъæдтæ фæззигон.

Алани гъæдтæ фæззæги фæуунцæ хъæбæр гъæздуг. 
Аллихузи гагарæзæ, æхсæртæ, гъæддаг фæткъутæ, 
гъæддаг кæрдтутæ, зокъотæ, хуæрунæн бæзгæ 
кæрдæгутæ ‒ алке фагæ дæр! 

► Циуавæр халсартæ сцæттæ æнцæ дзæхæрати?
► Радзорæ, куд æфснайунцæ адæн сæ тиллæг, уой.

Фæззæги зар

«Æгас уо...» зæгъæн фæззæгæн,
Нæ фæллойнæ нимад æй.
Бор мæнæуæ, æвæдздзæгæн,
Уоди фæндон æрзадæй.

«Æ рацо...» зæгъæн фæззæгæн
Бонти халæ нимад æй.
Бор мæнæуæ ‒ гъоли ставдæн,
Дæгæ-дæгæ, æрзадæй!

Гъой, уæрæйдæ, гъæздуг фæззæг ‒ 
Цийни радæ æрхъæрттæй.
Ивулд бæркад ‒ амонд хæссæг,
Фæннæ хинцæд æ хунтæй.

Хохойти Энвер

æхсæртæ – орехи
æхсæли – можжевельник

гагарæзæ – ягоды
лæджирттæг – спорыш

муркъæ – калина

дзæдурæ – ежевика

уæгъæли – 
шиповник

зокъотæ – грибы

æхсæрæ –
орешник
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗÆ ФÆЗЗИГОН

 

► Кумæ æма цæмæн тæхунцæ цъеутæ?
► Циуавæр мæргътæ тæхунцæ гъар бæстæмæ?

Гоцгæнагæ мæргътæ
Перел тные птицы

Багъуди кæнæ аци мæргъти нæмттæ.

Уæ хæдзари æма скъолай фалæмбулай ци мæргътæ 
адтæй, уонæй гъар бæстæмæ цæхæнттæ фæттахтæнцæ?

  Фæлласуй бони гъар  Мегъти сарсийнæй арв
 Цæугæдон ивадæй.  Сæлфунæг лæуаруй
 Уазал дунгæ гъæумæ  Рагзумæг фæххатуй

  æрæсмуста...    нур æ дустæ...
Скъодтати Эльбрус

æрæгфæззæг – поздняя осень 
рагфæззæг – ранняя осень 
гъæддаг цæрæгойтæ – дикие животные

зæрбатуг –
ласточка

дзубулдар – 
трясогузка

саумæлгъæ – 
скворец

хъуррой – 
журавль

борæмæргъæ – 
соловей
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Хузæмæ гæсгæ банимайæ цæрæгойти нæмттæ.
Сæ уруссаг нæмттæ син багъуди кæнæ.

1. Æхсæрсæттæг – белка.
2. Арс – медведь.
3. Берæгъ – волк.
4. Тæрхъос – заяц.
5. Робас – лиса.

6. Мистæ – мышь.
7. Узун – ж.
8. Мистулæг – ласка.
9. Дзæбодур – тур.
10. Гъæддаг ху – кабан.

► Куд цæттæ кæнунцæ сæхе гъæддаг цæрæгойтæ 
зумæгмæ?

Циуавæр уæледарæс æма къахидарæс ес 
сувæллæнттæбæл. Ду ба куд гъæуай кæнис дæ 
æнæнездзийнадæ фæззæги?

Куд лæдæрис...
– рагфæззæг, фæззæг, æрæгфæззæг;
– гъæддаг цæрæгойтæ.

7
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ЗАЙÆГОЙТИ ДУЙНЕ

► Цæхæн зайæгойтæ зонис?
► Кæми ирæзунцæ зайæгойтæ? 

Зайæгойтæ æнцæ цардæгас æрдзи хай.
Зайæгойтæ зайунцæ гъæдти, игуæрдæнти, хуæнхти, 

донуæтти, будурти, дзæхæрати. Зайæгойтæ æнцæ æрдзи 
федаунцæ. Етæ æнцæ устур пайда адæймагæн.

Зайæгойти къуартæ.

Зайæгойти къуартæ
Группы растений

бæлæстæ
деревья

къотæртæ
кустарники

зайæгхæлттæ
травянистые растения

► Зайæгойтæ кæрæдземæй цæмæй хецæн кæнунцæ, 
уой радзорæ.

► Еумæйагæй ба сæмæ ци ес?
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Багъуди кæнæ аци зайæгойти.
Цæхæн къуартæмæ хаунцæ, уой зæгъæ.

► Цæхæн æрдзи хай æнцæ зæйæгойтæ?
► Цæхæн бæлæстæ æма къотæртæ базудтай?
► Цæхæн къордтæбæл дех кæнунцæ зайæгойтæ?

Зайæгойтæ дих кæнынц æртæ къордыл: бæлæстæ, 
къутæртæ æмæ кæрдæгхал зайæгойтæ.

толдзæ – дуб

хъæлæрдзи – смородина

пуруса – крапива хъаппа-хъуппæ – одуванчик

уæгъæли – шиповник

нæзи – сосна бæрзæ – бер за
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ЗАЙÆГОЙТИ ХÆЙТТÆ

Хцзæмæ гæсгæ ранимайæ зайæгойти хæйттæ.

Ранимайæ зайæгойти хæйттæ.

деденæг – 
цветок

уедагæ – 
корень

сифæ – 
лист

зæнгæ – 
стебель

рæзæ – 
плод
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► Зайæгой куд равзуруй, уой хузтæмæ гæсгæ радзорæ.

► Зайæгойтæмæ куд зелун гъæуй, уой радзорæ.

Дæ гъос æрдарæ:

– зайæгойтæ сæ асæмæ гæсгæ циуавæртæ фæуунцæ?
– зайæгойтæн сæ кæци хæйттæ бæззунцæ хуæрунмæ?
– кæми цæрис, уоми циуавæр зайæгойтæ зайуй?
– циуавæр хæйттæй конд æй зайагой?
– куд равзуруй зайæгой?
– куд зелун гъæуй зайæгойтæмæ?

Уедагæ, зæнгæ, сифæ, деденæг, рæзæ æд 
нæппитæ æнцæ зайæгойти еумæйаг хæйттæ.

дыргъ æд æппытæ – плод с семенами 
зайæгойты дуне – мир растений
зайæгойты хæйттæ – части растений
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УАТИДАРГÆ ÆМА ДЕДЕНÆГДОНИ
АРАЗГÆ ЗАЙÆГОЙТÆ

► Циуавæр деденгутæ ес уæ къласи?
► Циуавæр деденгутæ ес уæ хæдзари?

Уатидаргæ зайæгойтæ.

Куд лæдæрис...
– уатидаргæ зайæгойтæ.

Дæ гъос æрдарæ:
– цæхæн зайæгойтæ ес дæ уати, уæ къласи?
– куд сæмæ зелис?

деденæгдониаразгæ зайæгойтæ – растения цветника 
уатидаргæ зайæгойтæ – комнатные растения

бегони – бегонияфиалкæ – фиалка каллæ – калла

æносæг – алоэ кактус соргæнæн – герань
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Деденæгдони аразгæ зайæгойтæ.

► Зайæгойти хæйттæ ранимайæ.

Куд лæдæрис...
– деденæгдони аразгæ зайæгойтæ.

Дæ гъос æрдарæ:
– циуавæр зайæгойтæ ирæзуй скъолай деденæгдони?
– куд сæмæ зелунцæ скъоладзаутæ?

нарцисс

тюльпанхъоппæгъ – 
лилия

астрæ – астра

хъæдавæ деденӕг – 
бархатцы
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ЦÆРÆГОЙТИ ДУЙНЕ

Радзорæ, цæхæн цæрæгойтæ зонис.
Кæми фæййинæн ес цæрæгойти?

Цæрæгойтæ æнцæ цардæгас æрдзи хай. Етæ 
цæрунцæ гъæдти, будурти, донуæтти, хуæнхти æма 
игуæрдæнти. Цæрæгойтæ æнцæ пайда æрдзæн æма 
адæймагæн. Кæрæдземæй хецæн кæнунцæ сæ буари 
кондæй, асæй æма æндæр æууæлтæй.
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► Цæмæй хецæн кæнунцæ аци цæрæгойтæ 
кæрæдземæй?

► Еймæйагæй ба сæмæ ци ес?
► Цæрæгойти радех кæнæ къуартæбæл.

Цæрæгойтæ
Животные

урунгонтæ
насекомые

кæсæлгитæ
рыбы

мæргътæ
птицы

сирдтæ
звери

► Багъуди кæнæ 46-æм фарси хузти цæрæгойти ирон 
æма уруссаг нæмттæ.

1. Биндзæ  – муха.
2. Бабуз – утка.
3. Зæрбатуг – ласточка.
4. Цъурцъураг – кузнечик.

5. Цъисцъисаг – стрекоза. 
6. Æхсæрсæттæг – белка.
7. Куй – собака. 
8. Тæрхъос – заяц.

Циуавæр цæрæгойтæ базудтай?
Кæми цæрунцæ цæрæгойтæ?
Циуавæр къуардтæбæл дех кæнунцæ цæрæгойтæ?
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ГЪÆДДАГ ÆМА ХÆДЗАЙРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

► Хузи ци цæрæгойтæ уинис, уони нæмттæ багъуди 
кæнæ.

Расагъæскæнуйнаг...
Куд хуннунцæ аци цæрæгойтæ еумæ?

Аци цæрæгойтæ цæрунцæ гъæдти, будурти, игуæр-
дæнти. Хонæн сæ гъæддаг цæрæгойтæ.

► Хузæмæ гæсгæ радзорæ, кæми цæрунцæ аци цæрæ-
гойтæ ба?

Аци цæрæгойтæ цæрунцæ адæймаги фарсмæ. Уомæ 
гæсгæ сæ хонæн хæдзарон цæрæгойтæ.

домбай – лев
арс – медведь

берæгъ – волк

æрвгӕ – куница

сæгъæ – коза бæх – конь

гъог – корова

тикис –
кошка

тæрхъос – заяц

æхсæрсæттæг – 
белка

фус – 
овца

куй – 
собака
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Цæрæгойтæ сæ цæрæнбунатмæ гæсгæ куд исхонæн 
ес?

Атæ сæхуæдтæ амал 
кæнунцæ сæхецæн хуал-
лаг æма цæрæнбунæттæ. 
Сæ бæдæлтти сæхуæдтæ 
исгъомбæл кæнунцæ.

Атæ цæрунцæ адæйма- 
ги æнхусæй. Гъæуй син 
хуæруйнаг дæттун, цæрæн- 
бунæттæ аразун. Сæ бæ- 
дæлттæмæ дæр син гъæуй 
зелун.

► Ранимайæ гъæддаг æма хæдзарон цæрæгойти.
► Цæмæй хецæн кæнунцæ кæрæдземæй?



50

САСКЪИТÆ

► Хузти ци цæрæгойтæ æвдист ес, уони нæмттæ зæгъæ.
► Цæхæн рауæнти цæрунцæ?
► Цæхæн къуармæ хаунцæ?

Цалгай къæхтæ ес урунгонтæбæл?

Дæ зæрдӕбӕл бадарӕ:
– цъæрæхснæг, гæлæбо, биндзæ, майрæни карк, 
дидинбиндзæ æнцæ урунгонтæ (насекомые);
– ес син æхсæзгай къæхтæ.

Урунгонти бауæр арæзт æй тумбул цæгтæй – 
урунгонтæй. Уомæ гæсгæ сæ хонунцæ урунгонтæ.

цъӕрӕхснӕг – кузнечик гæлæбо – бабочка биндзӕ – муха

дидинбиндзӕ – оса
майрæни карк – 

божья коровка
галбиндзӕ – 

шмель
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мудзбур – рак

хæлаур – паук

мулдзуг – муравей мудибиндзӕ – пчела туасæг – стрекоза

Аци цæрæгойтæй саскъæ кæци нæй? 
Дæ гъуди бамбарун кæнæ.

Нæ республики ес фæууинæн ауæхæн урунгонтæ.

1. Мудибындзӕ – пчела.
2. Гæлæбо – бабочка.
3. Саскъӕ – комар.
4. Туасæг – стрекоза.

5. Биндзӕ – муха.
6. Мулдзуг – муравей.
7. Цъӕрӕхснӕ – кузнечик.
8. Хъæбуза – жук.

9. Майрæни карк – божья коровка.

► Цæхæн саскъитæ базудтæй?
► Ци ес саскъитæбæл еумæйагæй?
► Цæмæн хонунцæ саскъитæ урунгонтæ?

7 6

2

3

8

9

54

1
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САСКХИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

Цæхæн саскъитæ базудтай?

Хузæмæ гæсгæ радзорæ, урунгон цæхæн хæйттæ 
арæзти æй, уой.

Дæ зæрдӕбӕл бадарӕ:
– урунгонтæ æрдзæн æнцæ пайда;
– нæ сæ гъæуй марун;
– нæ син гъæуй ихалун сæ цæрæнбунæттæ.

сæр – 
голова

губун – 
брюшко

æнкъарæн бецъотæ – 
усики

къæхтæ – 
ноги

базуртæ – 
крыльягурӕ – 

грудь

къæхтæ – 
ноги
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Ранимайæ урунгонти нæмттæ.

► Багъуди кæнæ аци урунгонти нæмттæ.

Дæ зæрдӕбӕл бадарӕ:

– урунгонти къуармæ ци цæрæгойтæ хауй, уонæн 
еугуремæн дæр ес æхсæзгай къæхтæ.

► Кæми цæрунцæ урунгонтæ?
► Ци пайда хæссунцæ æрдзæн?
► Адæймагæн ба?

Урунгонтæ æнцæ листæг цæрæгойтæ, сæ бауæр 
æй урунгтæ. Ес син æхсæзгай къæхтæ.

богомол

æрттевагӕ хъæндил – 
жук бронзовка

клоп-солдатик
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КÆСÆЛГИТÆ

► Бацеу-бацеу.
 Дони медæгæ æгас æй,

сор зæнхæбæл ба мæлуй.

Цæхæн кæсæлгитæ зонис?
Кæми цæрунцæ кæсæлгитæ?

Цæугæдæнтти кæсæлгитæ – речные рыбы.

1. Карась.
2. Локо – сом.

3. Хехуар – щука.
4. Окунь – окунь.

Локо æй æдзæнхæ донуæтти ци кæсæлгитæ цæруй, 
уонæн сæ устурдæр. Æ дæргъцæ исуй 4 метрмæ хæстæг.

кæсæлгитæ – рыбы

1

2

4

3
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Денгизи кæсæлгитæ – морские рыбы.

1. Сельдь – сельдь.
2. Треска.

3. Акулæ – акула.
4. Окунь – окунь.

Нæ республики донуæтти кæсæлгитæ.

Кæсæлгитæ æнцæ донуæтти цæрæгойтæ.

1

2

4

3

сазан балер – форель

карась худзух – усач
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► Хузæмæ гæсгæ радзорæ, кæсалги цæхæн хæйттæй 
конд æй, уой.

Кæсалги бауæй æй лигъз хæрвæй æмбæрзт.

Расагъӕскӕнуйнаг...
Ауæхæн кæсæлгитæ кæми ес фæууинæн?

Аци кæсæлгити дарунцæ аквариумти. Етæ уарзунцæ 
гъар.

КÆСАЛГИ БАУÆРЫ ХÆЙТТÆ

накӕгæнæн базургæндтæ – плавники

гурӕ – туловище къæдзелӕ – хвост

сæр – голова

хæрвӕ – чешуя
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Расагъæскæнуйнаг...
Аци цæрæгойтæй кæсæлгитæ кæцитæ нæ æнцæ.

► Ранимайæ цæугæдæнтти кæсæлгити нæмттæ.
► Ранимайæ денгизи кæсæлгитæ.

► Цæхæн хæйттæй конд æй кæсалги бауæр?
► Цæмæй æмбæрзт æй кæсалги бауæр?
► Цæй фæрци накæ кæнуй кæсалгæ?

хæпсӕ – лягушка

балер – форель окунь

Кæсæлгитæ æнцæ донуæтти цæрæгойтæ.
Ес син накæгæнæн базургæндтæ.

Кæсалги бауæр æй лæгъз хæрвæй æмбæрзт.

золкъӕ – червь

мудзбур – рак

хелагӕ – 
змеяӕнкъуӕлхӕ – 

ящерица
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► Бацеу-бацеутæн дзуæппитæ раттæ.

Æнæ дзæбокæ, æнæ фæрæтæй искæнуй хæдзарæ.
Донуæтти цæруй, кæсæлгитæ хуæруй.
Хуæнхти сæрмæ фæззелуй, арвæй дуйнемæ 
фæлгæсуй.

Ци зонис мæргъти туххæй?
Уæ хæдзари, уе скъолай фалæмбулай арæхдæр 
цæхæн мæргътæ фæууинис?

Аци мæргътæ тæхунцæ уæлдæфи. Хонунцæ сæ тæхгæ 
мæргътæ.

Расагъæскæнуйнаг...
Мæргътæ еугурæйдæр тæхгæ кæнунцæ?
Цæй фæрци тæхунцæ мæргътæ уæлдæфи?

МÆРГЪТÆ

мæргътæ, цъиутæ – птицы, пернатые
тæхгæ цъеутæ – летающие птицы

зæрбатуг– 
ласточка

хеуа – сойка

къима – 
стриж

дордзæргæс – беркут
дзубулдар – трясогузка
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Аци мæргътæ тæхгæ нæ кæнунцæ. Етæ цæунцæ кенæ 
ледзунцæ зæнхæбæл. Æнцæ устур мæргътæ.

Страус цæруй будурти. Æй тæккæ устурдæр æма 
уæззаудæр маргъ. Ледзуй хъæбæр тагъд. Киви цæруй 
тар, уомæл гъæдти, идард Ног Зеландийи. Æй рæсугъд 
маргъ, цубуркъах.

Расагъæскæнуйнаг...
Мæргътæ зæнхæбæл цæбæл цæунцæ?

Аци мæргътæй ке зонис? 
Куд сæ схонæн ес еумæйагæй?

Аци мæргътæ æнцæ накæгæнæг мæргътæ. Пингвин 
цæруй цæгати ехгун денгизи били. Накæ кæнуй хъæбæр 
хуарз.

киви

уасæнгӕ – 
петух

гогуз – 
индюк

страус

накӕгæнæг мӕргътӕ – водоплавающие птицы

Мæргътæ дех кæнунцæ æртæ къуарбæл: тæхгæ, 
зæнхæбæл цæугæ æма накæгæнæг.
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Хузæмæ гæсгæ ранимайæ маргъи бауæри хæйттæ.

– маргъи бауæр æмбæрзт æй фæлмæн пакъутæй;
– маргъæн æ базуртæ ба æмбæрзт æнцæ сестæй.

МАРГЪИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

къембур – клюв

къæхтæ – 
ноги

гурӕ – 
туловище

къубал – шея

сæр – голова

пакъу – пух
сес – перо

къæдзелӕ – 
хвост

базуртæ – крылья
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Расагъӕскӕнуйнаг...
Аци цæрæгойтæй мæргътæ кæцитæ æнцæ?
Дæ гъуди балæдæрун кæнæ.

Нæ республики фæййинæн ес ауæхæн мæргътæ:

► Цæмæй æмбæрзт æй мæргъти бауæр?
► Цæмæй æмбæрзт æнцæ мæргъти базуртæ?

хæлинбиттир – 
летучая мышь

гæлæбо – 
бабочка

тæхгæ æхсæрсæттæг – 
белка-летяга

гъӕдкъуар – 
дятел

саурехӕ цæргæс – 
бородач

донихъаз – 
лебедь

бабуз – 
утка

бурдзеу – 
поползень

уасæнгӕ – 
петух

гӕггог – 
кукушка

борæмæлгъӕ – 
соловей

Цъеутæ æнцæ тæхгæ, дони лнакæгæнгæ æма зæнхæ-
бæл цæугæ цæрæгойтæ. Ес син дугай къæхтæ æма 

базуртæ. Сæ бауæр æмбæрзт æй пакъу æма сестæй.

ӕхсӕрӕцъеу – 
воробей

нæмугхуар – 
дрозд
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Дæ зæрдӕбӕл æрлæуун кæнӕ:

– куд хуннунцæ мæргъти цæрæнбунæттæ?

► Балæдæрун кæнæ бацеу-бацеуи гъуди: «Æнæ дзæбог, 
æнæ фæрæтæй искæнуй хæдзарæ».

Дессаги хæдзæрттæ.

► Куд æма цæмæй аразунцæ мæргътæ астъæнттæ, уой 
радзорæ.

Дæ гъос æрдарӕ:

– цæхæн æрдзон æрмæгутæй аразунцæ мæргътæ 
астъæнттæ?
– мæргътæ ма цæрунцæ бæлæсти мæрати, хуккойни-
ти.

МӔРГЪТИ ХÆДЗÆРТТÆ
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– фиццаг апрели нæ бæсти фæббæрæг кæнунцæ – 
«Мæргъти бон».

Алфамбулай дуйнейи ес берæ аллихузи мæргътæ.

► Цæмæй æмбæрзт æй маргъи бауæр?
► Цал къахи ес маргъбæл?
► Цæхæн æрдзон æрмæгутæй аразунцæ мæргътæ ас-

тъæнттæ?

Зӕрбатуг

Гъар изæри               «Цъивви-цъувву, 
Зæрбатуг                    Гъæс-къæс-къæс!..»
Дуари сæри              Æ фæцъцъуввут ‒
Æрбадуй.          Æндæкъæс!

Скъодтати Эльбрус

тотий – 
попугай

мæлгъӕ – 
павлин

колибри

фламинго тукансындзи уасæнгӕ – 
фазан

дугоппон – удод
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СИРДТÆ

►  Бацеу-бацеу.
 
 Цъæх нæзити буни судзинтти голлагæ хуссуй.

Кæми цæруй узун?
Цæхæн цæрæгойтæ ма цæруй гъæди?
Куд хуннунцæ гъæди ци цæрæгойтæ цæрунцæ, етæ 
еумæйагæй.

Хузи ци гъæддаг цæрæгойтæ æвдист цæунцæ, уони 
ранимайæ. Æргъуди син кæнæ сæ уруссаг нæмттæ.

1. Берæгъ – ... .
2. Саг – ... .
3. Робас – ... .
4. Дзæбодур – ... .

5. Арс – ... .
6. Сæлаур – ... .
7. Мистæ – ... .
8. Узун – ... .

9. Тæрхъос – ... .

Гъæддаг цæрæгойти ма хонунцæ сирдтæ. Сæ бауæр 
æмбæрзт æй гъунæй. Ес син цуппæргай къæхтæ.

1

2

4

9

3

5
7

8
6
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сирдтæ – звери

Ранимайæ аци цæрæгойти. Радзорæ, кæми цæрунцæ, 
куд хуннунцæ еумæйагæй.

Дæ зæрдӕбӕл бадарӕ:

– хæдзайрон цæрæгойтæ дæр хаунцæ сирдти къуармæ.

Ци зонис аци сирдти туххæй ба? Кæми цæрунцæ?

► Кæми цæрунцæ сирдтæ?
► Ци хуæрунцæ сирдтæ?
► Цалгай къæхтæ ес сирдтæбæл?

уорс арс – 
белый медведь

теуа – 
верблюд

пил – 
слон
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маймули – 
обезьяна

хæлинбиттир – 
летучая мышь

жираф

СИРДИ БАУӔРИ ХÆЙТТÆ

Ранимайæ сирди бауири хæйттæ хузæмæ гæсгæ.

Дæ гъос æрдарӕ:

– аци сирдти бауæри арæзт иннæ сирдти бауæри 
арæзтæй ци игъауги æй?

сæр – голова
гурӕ – туловище

къæхтæ – ноги

къобалӕ – шея
къæдзелӕ – хвост

фӕранк – снежный барс
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► Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, цæмæй æмбæрзт æй аци 
сирдти бауæр.

Уазал рауæнти ци сирдтæ 
цæруй, уони царæ æмбæрзт 
æй бæзгин гъунæй.

Цæмæй æмбæрзт æй сирди бауæр?
Ранимæйæ сирди бауæры хæйттæ.

Сирдтæ æнцæ цæрæгойтæ.
Ес сæбæл цуппæргай къæхтæ; сæ царæ фæууй 
аллихузи (гъунтъуз, гъесин, судзийнæгун). Сæ 

бæдæлтти хæссунцæ æхсирæй.

Сирдтæй еуетæн сæ царæ æй гъунгун, иннетæн ‒ 
гъес, кæмæндæрти ба ‒ судзийнæгун.

ехиндæ – 
ехидна

урдӕ – 
выдра

сибийраг ӕрвгæ – 
горностай

узун – 
ж

арс – 
медведь

гъун – шерсть
æхсир – молоко
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гъæддаг гал – зубр

арс – бурый медведьтускъа – кабан

дзæбодур – тур

робас – лиса

тæрхъос – 
заяц

сæгут – косуля

сикъе – серна

НÆ РЕСПУБЛИКИ СИРДТÆ

Нæ республики гъæдти цæруй берæ аллихузи сирдтæ.

гъæддаг куй – шакал
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Алани будурти, игуæрдæнти æма донуæтти ес 
фæууинæн æндæр сирдтæ дæр. Багъуди сæ кæнæ.

Цæхæн сирдтæ цæруй Алани гъæдти, будурти æма 
донуæтти?

Алани æрдзæ æй гъæздуг аллихузон сирдтæй.
Сирдтæ æнцæ гъæуайгæнгæ, гъæуй сæбæл уодун.

хъæрæу уру – крот

узун – ж

урдӕ – бобр

ӕрвгӕ – ласка

сæлаур – куница

къода уру – 
хомяк

урдӕ – выдра
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Хузæмæ гæсгæ ранимайæ æрдзон къуми цæрæгойти.

Æрдзи къуми даргæ мæргътæ.

ӕнкъуӕлхӕ – 
ящерица

æхсæрсæттæг – 
белка

уæртхæпсӕ – черепаха

канарейкæ – 
канарейка

узун – ж

къода уру – 
хомяк

уорс уру – 
белая крыса

денгизон хъибил –
морская свинка

ÆРДЗИ КЪУМ

тæрхъос – заяц

какаду
тотий – попугай
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► Ци зонис аквариуми туххæй, уой радзорæ. Кæми 
фæййинæн ес аквариум?.

Багъуди кæнæ аквариуми даргæ кæсалгити.

► Сумах скъолай æрдзон къуми циуавæр цæрæгойтæ 
цæруй, уой радзорæ?

► Куд сæмæ зелетæ?
► Ци син хуæрун кæнетæ?
► Аквариуми даргæ кæсалгитæй цæхæн базудтай?

сугъзæрийнӕ кæсалгӕ – 
золотая рубка

макропод

вуалехвост

кардкъæдзил – 
хъæмадар ‒ меченосец

гуппи
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СИРДДОНӔ

► Сирддони туххæй ци зонис, уой радзорæ.

Дзæуæгигъæуи сирддони.

Дзæуæгигъæуи хонсарварси ес сирддонӕ (зоопарк). 
Ами цæрунцæ аллихузи сирдтæ. Уони уинунмæ цæунцæ 
хестæртæ дæр æма сувæллæттæ дæр.
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Дæ зæрдӕбӕл бадарӕ:
– сирддони бугътæ ма уадзæ;
– цæрæгойтæн нæ къохтæй æвналæн нæй;
– сирдти нæй мæстæймарун.

► Сумахæй ба ка адтæй сирддони?
► Циуавæр сирдтæ си фæййидтайтæ?
► Циуавæр мæргътæ си фæууидтайтæ?
► Сирддони хе куд дарун гъæуй?

сирддонӕ – 
зоопарк
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ЦӔППОРСЕЙ МÆЙӔ – ЗУМÆГИ РАЙДАЙÆН

Бацеу-бацеу.

Уорс цъохъагин 
лæхъуæн 
æрбасимдта.

Зумæги мæйтæ:
Цӕппорсей мæйӕ – декабрь.
Æнсури мæйӕ – январь.
Комахсæни мæйӕ – февраль.

Куд раййивта æрдзæ Геуæргобай мæйи?
Кæми цæрис, уоми фиццаг мет кæд рауардта?

► Ци æййивддзийнæдтæ æрцудæй зумæгон æрдзи 
медæгæ.

зумæг – зима
ех – л д 

мет – снег
метин гæлæбо – снежинка



75

Зумæги æууæлтæ.

Æрæгфæззæг рахæттæй зумæгмæ. Хор фæндон 
нæбал тавуй зæнхæ. Уæлдæф дзæвгарæ фæууазалдæр 
æй. Хæдзæртти сæртæ, бæлæстæ, зæнхæ æрæмбарзта 
мет. Лæугæдæнттæ ниссалдæнцæ. Ралæудтæй гъизт 
зумæг. Арæх фæддумуй уазал цæгатаг думгæ.

Зумæгæн дæр фæззæгау ес æхе æрдзон хузтæ: уорс 
мет, цъæх арв, сау æма мора бæлæстæ.

Бонигъæдæ куд раййивта?
Циуавæр æй арв? Хор кæсуй æви нæ?
Ци уаруй? Уæлдæф цæхæн æй?
Цæмæй æмбæрзт æй зæнхæ?
Ци æнцæ мет æма ех?

Куд равзурунцæ метин гæлæботæ.

Уæлдæфи уомæладæй арви бæрзонди мегъти 
медæгæ исæвзуруй хъæбæр минкъий рæуæг ехи мортæ. 
Етæ æнцæ ехи минкъий кристаллтæ. Ес син æхсæзгай 
кæрæнттæ Етæ устур кæнун райдайунцæ æма си рауай-
уй алæмæти рæсугъд стъалути æнгæс метин гæлæботæ. 
Етæ кæрæдзей хæццæ ку сеу унцæ, уæдта си рауайуй 
мети тъæфилтæ æма уотемæй хаунцæ зæнхæмæ. 

Куд лæдӕрис...

– зумæг арт уарзуй.

Дæ гъос æрдарӕ

зумæгон æрдзи æййивддзийнæдтæ æма æ рæсугъд-
дзийнадæмæ.
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ДОН ÆМА Æ УАВÆРТÆ

► Ци зонис дони туххæй? Кæми фæууинæн ес дон?

Дони уавæртæ.

Цæугæдон æма уарундон æнцæ тæнгъæдæ. Хæдзари 
кърантæй ци дон уайуй, е дæр æй тæнгъæдæ.

Ци æвдист ес хузи?
Кæд фæууаруй мет?
Ци æй мет?

Аци хузи ба ци æвдист цæуй?
Ци æй ех?
Донæй ех куд рауайуй?

Ех æма мет æнцæ дон, æрмæст ‒ хъæбæр уавæри.

► Аци хузти ба дон цæхæн уавæри 
æвдист цæуй?

Тулфæ дæр æй дон, æрмæст ‒ гази уавæри.

Расагъæскæнуйнаг...
Донæй ех куд рауайуй? 
Хъæбæр уавæри донæй тæнгъæдæ куд исаразæн ес?

тæнгъæдӕ – жидкость
тулфӕ – пар
дон хъæбæр уавæри – 
вода в тв рдом состоянии
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► Аци хузти ба дон цæхæн уавæрти æвдист цæуй?

► Хузтæмæ гæсгæ зæгъæ ци пайда æй дон æрдзæн. 

Куд пайда кæнуй адæймаг донæй?

Дон æй æрдзи лæвар. Æнæ донæй нæййес цæрæн 
зайæгойтæн, цæрæгойтæн, адæймагæн. Дон гъæуй 

гъæуай кæнун, гъæуй æй ауæрдун.

æртæх – роса
ех – л д 
мегъӕ – туман
мет – снег
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НӔУӔГ АЗ! ÆГАС ЦО!

► Анзи афонтæй цæхæнтæ базудтай?
► Ранимайæ зумæги мæйтæ. 

Нæуæг анз æй адæни уарзон бæрæгбон. 
Уæлдайдæр ба Нæуæг анзбæл фæццийнæ кæнунцæ 
сувæллæнттæ.

Адæн кæрæдземæ фæццæунцæ иуазæгуати. 
Сæ рæстæг ферветунцæ игъæлдзæгæй. Алли 
хæдзари дæр сабийтæн исаразунцæ лкæ ‒ назубæл 
æрауиндзунцæ аллихузи гъазæнтæ. 

► Радзорæ, куд арветунцæ Нæуæг анз уæ бийнонти 
хæццæ.

Нæуæг анзи, нæуæг анзи
Алкæмæн дæр ‒ сæдæ хуарзи.
Арфæ, арфæ ‒ дæуæн дæр,
Арфæ, арфæ ‒ мæнæн дæр.

Нæ назубæл ци нæййес!
Минкъий арс, сæгъæ, рæубес.
Сабур узунæн æ фарсмæ
Устур пил кæсуй робасмæ!
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Хузæмæ гæсгæ радзорæ, скъолай Нæуæг анзи æрцуд 
куд фæббæрæг кæнунцæ, уой туххæй.

Метин Дада æд дзæкъолæ,
Æмдзæвгитæ ин æрдзорæ.
Æрбахаста дин лæвæрттæ:
гъазæнтæ 'ма адгийнæгтæ.

Метин кизгæ къæрццарæзт æй, ‒
Зæрдæхæлар, цæхæрцæстæ,
Кæдфæндуй дæр ‒ игъæлдзæг,
Æнæзийнæ, цæрдæг.

Дессæгтæ 'ма алæмæттæ
Æртæ къерей, финги цæттæ.
И «уарун» кæлуй тæмæнтæ,
Рохс цирæгътæ ба ‒ цæхæртæ.

► Нæуæг анзи иуазæгуати кæмæ цæудзæнæ, уой 
радзорæ.

► Циуавæр лæвæрттæ фæккæнунцæ адæн 
кæрæдземæн?

► Иуазæгуати хе куд дарун гъæуй?
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ЗУМÆГОН КУСТИТÆ
► Циуавæр куститæ фæккæнунцæ адæн фæззигон бу-

дурти, дзæхæрадæнтти, рæзбунти.

Адæн зумæгон дæр сæ мæтæ æй уалдзæг.

Будурти, дзæхæрати адæн æрæмбурд кæнунцæ 
нартихуари, сонхурай æма æндæр зайæгойти базза-
йæггæгтæ, къалеутæ. Уони рæбунти æрæмбурд уй мети 
хъæнæнтæ æма сауæнгæ уалдзæгмæ дæр нæ æртайунцæ.

Будурти ба мети хъæпæнтæ кæрæдзебæл цурхунцæ, 
цæмæй æрæгæмæ дæр тайонцæ, уой туххæй. Уалдзæги 
ба мети дон зæнхæмæ гъарун райдайуй.

Рæзбунти тала бæлæсти къалеутæй цæгъдунцæ мет. 
Бæлæсти зæнгти алллифæрсти æрæмбурд кæнунцæ 
мет, цæмæй сæ уедæгтæ ма басуйой. Гъæуи цæргутæ 
зелунцæ сæ фонсмæ, дæттунцæ син дон, цæнхæ, 
хуæруйнаг, хуасæ.

Горæти гъæунгтæ метæй куд кæдзос кæнунцæ, уой 
радзорæ. Гъæуи ба гъæунгтæ æма тургътæ метæй 
куд кæдзос кæнунцæ? Гъæуккаг цæргутæ тургъти мет 
дзæхæратæмæ цæмæн фæккалунцæ?

тала бæлас – молодое дерево хъæпæн – сугроб
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Зумæгон гъæзтитæ.

► Кæми фæггурис цонæгъбæл, къахцонæгъбæл?
► Цæмæй тæссаг æй сувæллæнттæн зумæгон гъæзтитæ 

кæнгæй?
► Цæмæй тæссаг æй дони уæлцъарæ тæнæг ехбæл гъа-

зун, цæун.

Метин лæг

Æртæметин къубулойни ‒
Æддæгуæле æвæрдæй,
Тумбул къохи ‒ даргъ уесойнæ,
Игъæлдзæг ин æ уиндæй.

Метин къохтæ, метин сæр,
Таси зæронд ‒ æ сæрбæл,
Ходæзмолæ цæстæнгас,
Раст цума æй уодæгас!

Циуавæр куститæ кæнунцæ адæн зумæги?
Куд кæдзос кæнунцæ гъæунгтæ метæй?
Циуавæр гъæзтитæй гъазунцæ сувæллæнттæ зумæгон?
Зумæгон хе куд гъæуай кæнун гъæуй?



82

Куд раййивта æрдзæ зумæгон?
Гъæддаг цæрæгойти царди ци æййивддзийнæдтæ 
æрцудæй? 

Гъæддаг цæрæгойтæ зумæгон.

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, адæн гъæддаг 
цæрæгойтæн куд æнхус кæнунцæ?

ГЪÆДДАГ ЦÆРÆГОЙТÆ ЗУМÆГОН

гъæддаг цæрæгойтæ – дикие животные
ӕййивддзийнæдтæ – изменения

хуасӕ – сено нартихуар – кукуруза
цæнхӕ – 

каменная соль
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Зумæгеуатгæнæг мӕргътæ – зимующие птицы.

Мӕргъти хуæрæндæнттæ – птичьи кормушки.

Дæ гъос æрдарӕ:

– циуавæр мæргътæ æрбатæхунцæ хуæрæндонæмæ 
æма си ка ци фæххуæруй?

Куд æнхус кæниыс мæргътæн зумæгон?
Циуавæр хуæрæндæнттæ исарæзтай мæргътæн?
Циуавæр хуаллæгтæ син исцæттæ кодтай фæззæги?

халон – 
ворона

ӕхсӕрӕцъеу – 
воробей

метгор цъеу – 
снегирь

бурдзеу – 
поползень

 
дзубулдар – 
синица
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бабуз – утка уасæнгӕ – 
петух

карк – курица

ХÆДЗАЙРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

Хузи ци цæрæгойтæ æвдист ес, уони ранимайæ.
Ка сæмæ зелуй? Ка син аразуй цæрæнбунæттæ? 
Ка син дæттуй хуæруйнаг?

Куд исхонæн ес аци цæрæгойти еумæ?

Циуавæр къуардтæбæл радех кæнæн ес хæдзайрон 
цæрæгойти?

 
Хæдзайрон цæрæгойтæ

фонс хæдзайрон мæргътæ

гъог
къамбец

фус
сæгъæ

бæх
хæрæг

дзæргъæ кæрк
гогуз

бабуз
цецур

хъаз

гогуз – индюк

куй – собака

къамбец – буйвол бæх – лошадь
сæгъӕ – 
козагъог – корова

тикис – кошка

дзӕргъӕ – 
свинья

хæрæг – 
ос л фус – 

овца
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Хæдзайрон цæрæгойтæй дæ зæрдæмæ хъæбæрдæр 
кæци цæуй? Цæрæгойти бæдæлттæй ба? Куд сæмæ 
зелис?

► Ци пайда дæттунцæ хæдзайрон цæрæгойтæ адæнæн?

Расагъæскæнуйнаг...
Ке бæдæлттæ æнцæ æма куд хуннунцæ?

► Циуавæр бæдæлттæ ма зонис ду ба?
► Ци пайда æнцæ гъæуккаг хæдзари бæх æма хæрæг?

Хæдзайрон цæрæгойтæй дæ зæрдæмæ хъæбæрдæр 
кæци цæуй? Цæрæгойти бæдæлттæй ба? Куд сæмæ 
зелис?

Дæ гъос æрдарӕ:

– куд зелунцæ уæ бийнонтæ хæдзайрон цæрæгой-
тæмæ?
– куд æнхус кæнис хестæртæн цæрæгойтæмæ 
зелунмæ?

хæдзайрон фонс – скот
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бони фæткӕ – режим дня

ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДӔ ГЪÆУАЙКӔНУНИ 
УАГÆВÆРДТÆ

Бони фæткӕ

► Байгъосæ æмдзæвгæмæ. Циуавæр архайдтитæ си 
æвдист цæуй, уой зæгъæ.  

Ке уинис хузи?
Ци архайуй Алан?

Бацеу-бацеу.

Зелдох кæнунцæ æхсæвæй, бонæй
Тумбул фæндагбæл дууæ бæлццони:
Сæ еу ‒ цубурдæр, иннæ ба ‒ даргъдæр,
Сæ еу ‒ сабурдæр, иннæ ба ‒ тагъддæр.
Гъе уони фæрци алке базонуй
Уолæфти рæстæг, кусти афонæ.

Рарæвдзæ ун сумæраги,
Мæ фæсте цурд æфснайун,
Мæ дзæкъолæ æй мæ рагъи, ‒
Æскъоламæ фæууайун. 

Скъодтати Эльбрус
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► Бони æндæргъци скъоладзау циуавæр архайдтитæ 
фæккæнуй, уой туххæй радзорæ æмдзæвгæ æма хузти 
фæрци.

Боны фæтк

Райсомæй куы сыстай,
Гъеуæд зивæг ма кæн,
Раздæр алы куыстæй
Скæн-иу физзарядкæ.
Сис дæ уат, дæ хуыссæн,
Скæн дæ дарæс тагъддæр.
Хорз дæхи куы ныхсай.
Аходæн-иу бахæр.
Уый фæстæ уæхимæ
Базон, рæстæг цас у.
Де 'мбæлттимæ иумæ
Де скъоламæ ацу.
Уроктæ куы фæуой,
Ссар дæ хæдзар тагъддæр.
Сихор дын цы раттой,
Хъармæй-иу æй бахæр.
Хъазыныл дæ рæстæг
Ма хардз кæн æдзухдæр.
Зон дæ куыст, дæ хæстæ,
Чиныг райс дæ къухтæм.
У æхсæв фынæйæн...
Схуысс, – цæттæ дæ 
                                                  хуыссæн.
Рагацау нанайæн
Зæгъ: «Æна, хæрзфынтæ».

Багаты Лади

► Скъолайæй ку æрбацæуис, уæд ци фæййархаис?
► Кæд искæнис сехуар? Кæд фæууадзис дæ фæллад?
► Кæд фæккæнис дæ уроктæ? Кæд ниххуссис?

Бони æндæргъци скъоладзау бæлвурд рæстæгбæл 
гъæуама ци архайа, уой хонæн бони фæткӕ.
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РÆСТÆГ ÆМА САХАТ

Бацеу-бацеу.

Æнæгъæнæ æнос цæуй, цæуй, фал нæ фæллайуй.

Алфамбулай дуйнейи цидæриддæр цаутæ цæуй, уони 
еугурæйдæр баст æнцæ рæстæги хæццæ. Рæстæг куд 
цæуй, цард дæр уотæ евгъуйуй. Фал рæстæгæн нæййес 
фæууинæн, нæййес имæ бавналæн. Рæстæгæн нæййес 
бауорамæн.

Раздæр, гъома раги ци цаутæ æрцудæй, ци рæстæг 
райевгъудæй, е хуннуй евгъуд рæстæг. Нури цаутæ 
ци рæстæги цæунцæ е ба хуннуй ‒ нури рæстæг. 
Фæстæдæр ци цаутæ, ци рæстæг æрцæудзæнæй ‒ е ба 
æй федæни рæстæг.

евгъуд рæстæг
прошлое

нури рӕстӕг
настоящее

федæни рӕстӕг
будущее

Хузтæмæ гæсгæ сбæрæг кæн куд раййевдзæнæй ал-
фамбулай дуйне берæ рæстæги фæсте.
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Ци æй сахат?

Адæн рæстæг бæрæг кæнунцæ сахатмæ гæсгæ. 
Цæмæй скъоладзау бони фæткæ раст æнхæст кæна, уой 
туххæй гъæуама арæхса сахатбæл рæстæг зонунмæ. 
Сахатбæл ес дууæ фатæги: даргъ æма цубцр.

Цубур фатæг амонуй сахæттæ, даргъ фатæг ба – 
минуттæ.

Рæстæгæн ма ес æндæр 
барæнтæ: анз, мæйæ, къуæре, 
суткæ, бон, сахат, минут, сикъунд.

Анзи ес 12 мæйи. Мæйи ес 
30 кенæ 31 бони. Къуæрей ес авд 
бони æма авд æхсæви, кенæ ба 
авд сутки. Сутки ес 24 сахати. Са-
хати ес 60 минути. Минути ес 60 
сикъунди.

Анзи мæйтæ Къуæрей бонтæ

Циуавæр барæнтæ ес рæстæгæн?
Цал мæйи ес анзи?
Ранимайæ мæйтæ.

Сахат æй, адæймаги хъæбæр æхсицгæ ка гъæуй, 
уæхæн рæстæг æма афонæ бæрæггæнæн дзаумау.
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Ци æй гуриконд?
Цæмæй дæ гуриконд аййев уа, уой туххæй ци кæнун 
гъæуй?

► Багъуди кæнæ адæймаги бауæры хæйттæ.

Зæгъæ, биццеутæй 
раст гуриконд 
кæмæн ес?

Хузи сывæллæнттæй раст ка лæууй æма бадуй?
 

Гъæуай кæнæ дæ гуриконд.

ГУРИКОНД

сæр – голова

гурӕ – туловище

къохтæ – руки

къæхтæ – ноги
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►Телевизормæ кæсгæй куд бадун гъæуй, уой радзорæ.

Цæмæй дæ гуриконд аййев уа, уой туххæй 
гъæуай кæнун гъæуй дæ астæуистæг (позвоночник). 
Партæбæл бадгæй, дæхе раст дарæ, губур ма кæнæ. 
Телевизормæ кæсгæй кенæ хуæргæй дæр, гъæуй раст 
бадун. Нæ æнгъезуй гурæ галеу æрдæмæ кенæ рахес 
æрдæмæ зелун кæнун. Уæргътæ хæссун гъæуй дууæ 
къохемæй æмхузæн.

Куд лæдӕрис...
– бони фæтк;
– аййев гуриконд.

Дæ гъос æрдарӕ:
– куд бадис партæйыл уроки?
– куд бадунцæ дæ æмбæлттæ?

æхсæвӕ – ночь 
бон – день
гурӕ – туловище
гуриконд – осанка

рæстæг – время 
сахат – часы
сахати фатæгтæ – стрелки часов
уæргътæ – тяжести
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ЦÆМÆЙ ÆНÆНЕЗ УАЙ

Ке уинис хузти? Ци архайунцæ сабийтæ?

Хори тунтæ æма кæдзос уæлдæф агъаз æнцæ 
æнæнездзийнадæн.

Адæймагæн физзарядкæ æма кæдзос уæлдæфи гъазун, 
фестæгæй ледзун æнцæ пайда. 

Кæдзосдзийнадæ æй æнæнездзийнади бундор.

Куд лæдӕрис... 
– хор, уæлдæф æма дон æнцæ адæймаги хуæздæр 
лимæнтæ.

æнæнездзийнадӕ – здоровье
кӕдзосдзийнадӕ – чистота
гъæздугдзийнадӕ – богатство
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Куд лæдæрис, ци æй æнæнездзийнадæ?
Хузтæмæ æркæсæ æма зæгъæ, сувæллæнттæй 
арæхдæр, цума, ка сæйгæ кæнуй. Æнæнездзийнадæ 
куд федар кæнун гъæуй, уой радзорæ.

Расагъæскæнуйнаг...
Адæймаг мулкитæй хъазардæр æнæнездзийнадæ цæ-
мæн хонуй?

Уæлдæф, гъар, хор æма дон,
Ан сæ фæрци цæрунгъон!
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ГИГИЕНИ УАГÆВÆРДТÆ

► Радзорæ, ци кæнунцæ сабийтæ.
► Алли сæумæ æма изæр дæр дæхе æхснæ сапойнæ 

æма гъар донæй. Хуæрди размæ ба æхснæ дæ 
къохтæ.

Куд зелун гъæуй сæригъунти, буар?

Багъуди кæнæ, ке ранимадтай уони еугурæйдæр 
æнцæ гигиени уагæвæрдтитæ.
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► Хузи ци предметтæ æвдист цæуй, уони ранимайæ. 
► Куд син схонæн ес еумæйагæй?

► Радзорæ, куд пайда кæнис ду ба хемæзилæн 
дзаумæттæй. 

► Куд æнхæст кæнис гигиени уагæвæрдтæ?

Аци цæрæгойтæ ба сæхе куд æхснунцæ?

Куд зелис дæ бауæрмæ, дæ сæригъунтæмæ?

бауӕр – тело
гигиени уагæвæрдтитæ – правила личной гигиены
сæригъунтæ – волосы 
хемæзелæн дзаумӕттæ – предметы личной гигиены
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ГЪӔУАЙ КÆНӔ ДÆ БАУӔР

Бацеу-бацеу.

Еу дзоруй, дууемæй игъосунцæ, дууемæй кæсунцæ.

Æвзаг (язык), цæститæ (глаза), гъостæ (уши) æнцæ 
– бауæри хæйттæ. Хонунцæ сæ æнкъарæн оргæнтæ 
(ограны чувств).

Фий (нос) æма царӕ (кожа) дæр æнцæ æнкъарæн 
оргæнтæ. Цари фæрци адæймаг æнкъаруй гъар, уазал, 
рист. Фиййи фæрци – аллихузон тæфтæ (запахи), æвзаги 
фæрци ба – хуæруйнæгти адӕ (вкус).

Алфамбулай дуйнейи цидæриддæр ес, уони адæймаг 
уинуй æ цæстити фæрци. Цæститæ гъæуайгæнгæ æнцæ 
хори содзгæ тунтæй, уазалæй. Финсгæй кенæ кæсгæй 
бадун гъæуй раст. Рохс гъæуама кæла галеу æрдигæй. 
Хъанæй киунуги ма кæсæ.

► Куд гъæуай кæнун гъæуй хе хори содзгæ тунтæй, уой 
радзорæ.

Гъæуай кæнæ дæ цæститæ.

Сувæллæнттæй æ цæститæ ка нæ гъæуай кæнун?

3 м
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Гъости фæрци адæймаг игъосуй, алфамбулай дуй-
нейи ци аллихузи стуфтæ (звуки) ес, уоин: мæргъти за-
рун, цæрæгойти уасун, радио æма телевизори хабæрттæ. 
Адæймаг игъосуй æхе гъæлæс, иннæ адæни дзурд.

Гъæуай кæнæ дæ гъостæ.

Дæ бауæр гъæуай кæнæ уазалæй, тæрккъæвдайæ, хори 
содзгæ тунтæй, аллихузон микробтæй, хуæцгæ незтæй.

► Циуавæр æнкъарæн оргæнтæ базудтæй?
► Куд гъæуай кæнун гъæуй цæститæ, гъостæ?
► Радзорæ, куд гъæуай кæнун гъæуй бауæр хори 

содзгæ тунтæй.

Æнкъарæн оргæнти фæрци адæймаг зонгæ кæнуй ал-
фамбулай дуйнейи хæццæ. Гъæуй сæ гъæуай кæнун.
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ГЪÆУАЙ КӔНӔ ДÆ ДÆНДÆГУТÆ

► Дæндæгути туххæй ци зонис, уой радзорæ.

Дæндæгутæ устур агъаз æнцæ адæймаги æнæ-
нездзийнадæн. Уони фæрци хуæруйнæг гъæлæси 
листæггонд дæндæгутæ æма уотемæй рандæуй 
ахсæнмæ. Дæндæгутæ хæнцæ гъæуайгæнгæ. Гъæуй 
сæмæ зелун. Цæмæй дæндæгутæ федар уонцæ, уой 
туххæй хуæрунм гъæуй, витаминтæ кæми ес, уæхæн 
хуæруйнæгтæ.

Аци сувæллæттæй æ дæндæгутæ ка гъæуай кæнуй?

► Ци агъаз æнцæ адæймаги æнæнездзийнадæн 
дæндæгутæ?
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Куд зелун гъæуй дæндæгутæмæ?

Алли сувæллонæн дæр гъæуама уа дæндæгутæ 
æхснæн щ ткæ. Дæндæгутæ гъæуй æхснун сæумæй 
æма изæрæй гъар дон æма дæндæгутæ æхснæн 
пастæй. Хуæрди фæсте ба дæндæгутæ гъæуй 
рацæхъал кæнун гъар донæй.

Бунккаг дæндæгути 
медæггаг æма æндаг 
фæрстæ æхснун гъæуй 
бунæй хæрдмæ.

Уæллаг дæндæгути медæг-
гаг æма æндаг фæрстæ 
ба æхснун гъæуй сæрæй 
бунмæ.

► Радзорæ, куд зелис дæ дæндæгутæмæ.
► Ци агъаз æнцæ адæймаги æнæнездзийнанадæн 

дæндæгутæ?

ахсæн – желудок
дæндæгутæ – зубы
дæндæгутæ ӕхснæн щ ткæ – зубная щ тка
дæндæгутæ ӕхснæн пастæ – зубная паста
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ХУÆРУЙНАГ ÆМА ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДӔ

► Радзорæ, цæхæн хуæруйнæгтæ фæххуæрис сæумæй.

Сæумæй хуæрун гъæуй аллихузон каситæ, 
къæдорæ цихт (творог). Уæхæн сехуар æй 
пайда.

Сехуар – завтрак.

– адгийнæгтæ берæ ма хуæрæ;
– сæумæй хуæрæ гъар 
хуæруйнаг, æхсири продукттæ;
– изæрæй берæ ма хуæрæ;
– фулдæр хуæрæ рæзæ æма 
халсартæ.

Рæзæ æма халсарти ес берæ витаминтæ. Етæ æнцæ 
пайда адæймаги æнæнездзийнадæн.

бодæн
гъæдиндзæ
лимон
хуæргæнасæ
апельсин
æпхæ
насæ
къумбул
фиунасæ

Рӕфтад – обед.

Æхсæвæр – ужин.

Дуккаг сехуар – второй завтрак.

харбуз
помидор
банан
сæнæфсерæ
кæрдту
фæткъу
болгæ
мæйболгæ 
нартихуар
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Цæмæн аразунцæ адæн халсартæ æма рæзæ?
Халсартæ æма рæзæ хуæрди размæ æхснун цæмæн 
гъæуй?

ВИТАМИНТÆ

Витамин А
Æй ирæзти хуасæ.
Пайда æй цæститæ 
æма дæндæгутæн.

Витамин В
Федар кæнуй иуæнгтæ.
Адæймаг си кæнуй 
иуонгрæуæг.

Витамин С
Нез бауæрæй соруй.
Æй хуфæ хуасæ.

Цæхæн халсартæ æма рæзæ зайуй уæ цæхæрадони, 
рæздони?
Куд сæмæ зелис дæ бинонти хæццæ?

Рæзæ, халсартæ æма витаминтæ пайда æнцæ 
æнæнездзийнадæ федар æма гъæуай кæнунмæ.

рӕзæ – фрукты
халсартæ – овощи

хуæруйнаг – пища
хуфæг – кашель
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ФÆНДÆГТӔБӔЛ ÆДАСÆЙ ЦÆУНИ 
УАГÆВÆРДТÆ

Уæ хæдзарæй скъоламæ цæхæн фæндаг ес?
Фестæгæй цæугæй си тæссаг æй æви нæ?

Фæндагбæл æдасæй цæуни туххæй ус сæрмагонд 
нисантæ. Уони гъæуама зона алли сувæллон дæр.

Фæндаги нисантæ.

Аци нисантæмæ гæсгæ цæуни барæ нæййес: фе-
стæгæй, велосипедбæл æма хуæдтолгитæбæл.

Аци нисантæ фæууингæй, лæмбунæг уо.

Аци нисантæмæ гæсгæ цæуни барæ ес.
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► Хуæдтолгитæ æма адæн кæми гъæуама цæуонцæ, 
фæндаги еци хæйттæ равдесæ.

Гъæунгти астæуккаг хай æй фæндаг. Уобæл 
уайунцæ хуæдтолгитæ. Гъæунгтæн æ рæбунти ба ес 
къахнæндтæ – тротуартæ. Уонæбæл цæунцæ фестæг 
адæн. Хуæдтолгити фæндагбæл цæхгæрмæ бахезу-ни 
тухæй ес сæрмагонд бунæттæ – тæлмитæ фæндаг.

æдасдзийнадӕ – безопасность
къахнад– тротуар 
уагæвæрдтæ – правила
цӕхгæр бацӕуæн – переход
фæндаги нисантæ – дорожные знаки
фæндæгтæ – дороги 
фестæгцæуæг – пешеход
дзиуарæвæрд над – автомобили
цæхгæруынг – перекр сток
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СВЕТОФОР

Гъæунгти (уæлдайдæр ба горæты) цæмæй хуæд-
толгитæ æма адæн æдасæй цæуонцæ, уой туххæй нæд-
тæбæл сæрмагонд бунæтти ауигъд ес дессаги дзаумау.

Бацеу-бацеу.

Къохтæ ин нæййес, дзоргæ нæ кæнуй, уингæ нæ 
кæнуй, фал æ æртæ цæстемæй фæндаг амонуй.

Светофор.

Светофор – фæндагамонæг цирæгътæ.

Куд косуй светофор?

Æртæ цæсти ес мæнæн
Еугай калунцæ тæмæн.
Сурх ку ссодза, уæд лæууæн,
Нæ ма ес надбæл цæуæн!
Цæститæй ку ссодза бор,
Уæд бахезæ, нанай хор.
Ссугъдæй цъæх, ‒ дæттуй бæрæ,
Размæ дæ фæндаг дарæ

ДÆ ФÆНДАГ ДАРÆ

ÆРЛÆУУÆ

Æрлæууæ.

Бангъæлмæ кæсæ.

Дæ фæндаг дарæ.
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Куд лæдӕрис…

– надбæл æдасæй цæуни уагæвæрдтæ æнхæст кæнун 
цæмæн гъæуй;
– ци пайда æнцæ фæндаги нисантæ, светофор?

Радзорæ, аци сувæллæнттæ фæндагбæл æдасæй 
цæуни уагæвæрдтæ раст æнхæст кæнунцæ?

– куд æнхæст кæнетæ дæ лимæнти хæццæ 
фæндагбæл æдасæй цæуни уагæвæрдтæ?
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УАЛДЗÆГ

Уалдзæги мæйтæ:
Кæрдæгзмæлæни мæйæ – март.
Хумидайæни мæйæ – апрель.
Ханси мæйæ – май.

уалдзæг – весна
къомбохтӕ – почки

Экскурси паркмæ кенæ скъолай тургъæмæ.

– зумæги хæццæ рабаргæй рагуалдзæги æрдзи 
цæхæн æййивддзийнæдтæ æрцæуй?
– Арв циуавæр æй?
– Куд раййивта уæлдæф?
– Бæлæсти фалæмбулай мет ниттадæй æви нæ?
– Донуæтти ех тайуй æви нæ?
– Хуссарвæрсти кæрдæг цъæх æй?
– Циуавæр бæлæстæбæл фæззиндтæй къомбохтæ? 

Уалдзæги мæйтæй кæци æвдист æй хузи?
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Уалдзæги æууæлтæ æрдзи медæгæ.

Хор кæсуй. Уæлдæф фæгъгъарм æй. Арвбæл ес еу-
гай мегътæ. Мет тайуй. Донуæтти ех тайун байдæдта. 
Зæнхæ тæфсуй æма сор кæнуй. Фæззиндтæнцæ фиц-
цаг уалдзигон деденгутæ. Еуæй-еу бæлæстæбæл нæрсун 
райдæдтонцæ къомбохтæ. Гъар бæстæй сæ райгурæн 
бунæттæмæ æздæхунцæ гоцгæнагæ мæргътæ.

Аци хузи ба уалдзæги мæйтæй кæци æвдист цæуй?

Кæрдæгзмæлæни мæйи хæццæ рабаргæй, хумгæнæ-
ни мæйи æрдзи циуавæр æййивддзийнæдтæ æрцудæй?

– уалдзæги уæ гъæуи (горæти), зумæги хæццæ рабар-
гæй, æрдзи циуавæр æййивддзийнæдтæ æрцудæй?

Кæд ниттадæй мет?
Арв цæхæн æй?
Зумæги хæццæ рабаргæй, хор куд тавуй?
Циуавæр бæлæстæбæл фæззиндтæй сифтæ кенæ 
дзæгæрæг?
Циуавæр мæргътæ æртахтæнцæ гъар бæстæй?
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ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗÆГИ

Рагуалдзæги, кæрдæгзмæлæни мæйи, хонсарвæрсти 
мети бунæй фæззиннунцæ фиццаг уалдзигон деденгутæ ‒ 
дзæкъолонтæ.  

Уони фæсте фæззинунцæ хохлаткитæ, мудгæрдæг, 
примулæ, пролескитæ, крокустæ æма æндæртæ. Раг-
уалдзигон деденгутæ æнцæ хъæбæр фæтæн сифтæ. Сæ 
деденгутæ æнцæ уорс, бор, æрвхуз, сурх.

Гъæди фулдæр рауæнти мет нæма ниттайуй, уотемæй 
бæлæстæй фиццагидæр дзæгæрæг рафтаунцæ æхсæрæ, 
хæрес, фæруæ æма æндæртæ.

пролескæ – 
пролеска

хохлаткæ – 
хохлатка

мудгæрдæг – 
медуница

æхсæрӕ – лещинахæрес – ивафæрвӕ – ольха
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Нæ республики рагуалдзигон зайæгойтæ.

– кæми цæрис, уоми цæхæн рагуалдзигон зайæгойтæ 
зайуй?

Рагуалдзæги циуавæр зайæгойтæ ракалунцæ деденæг?
Сæ дедентæ цихузи фæуунцæ?
Циуавæр æнкъарæнтæ дæмæ æвзурун кæнунцæ аци 
деденгутæ?

хъумбула –
мать-и-мачеха

тикиси дзæмбу – 
ветреница лесная

æхсæрӕ – 
лещина

примулæ – примула

хæрес –ива
дзæкъолон  – 

подснежник
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Куд æмбæлунцæ цæрæгойтæ уалдзæгбæл.

► Рагуалдзæги, хор ку æрбатавуй, уæд æртæфсунцæ 
гæлæботæ æма æндæр урунгонтæ.

Сæ æндзуг рандæуй хелгутæ, хæпситæ, æнкъуæлхитæн.

Сæ фунæййæй райгъал унцæ узунтæ, æрситæ.

Ци фæвæуунцæ урунгонтæ зумæги?
Цæхæн цæрæгойтæ фæуунцæ зумæги æндзуг?
Цæхæн цæрæгойтæ кæнунцæ фунæй?
Зайæгойтæ ка хуæруй, еци цæрæгойтæ ба куд 
ферветунцæ зумæг?

ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗÆГИ
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Цъеутæ тæхунцæ гъар бæстæй сæ райгурæн бунæт-
тæмæ. Аразунцæ астъæнттæ аллихузи æрдзон æрмгутæй. 
Астъæнтти æфтаунцæ æйкитæ, уадзунцæ цъеутæ.

Æртахтæнцæ сæ райгурæн бунæттæмæ донуæтти 
мæргътæ дæр.

– кæми цæрис, уордæмæ фиццаг цæхæн цъеутæ 
æрбатахтæнцæ.

Циуавæр цæрæгойтæ райгъал æнцæ сæ зумæгон 
фунæййæй?
Кæцæй æртæхунцæ мæргътæ сæ райгурæн бунæт-
тæмæ?
Циуавæр мæргътæ æртæхунцæ фиццаг?
Кæми агорунцæ етæ сæхецæн хуаллаг?
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Цæрæгойтæй беретæй уалдзæги райдайæнмæ 
фæззиннуй бæдæлттæ. Халхуартæн фæззиннуй 
хуаллаг, фæлмæн цъæх къалеутæ æма кæрдæг. 
Цæрæгойтæй беретæ æййевун райдайунцæ сæ 
зумæгон гъун. Тæрхъостæн сæ зумæгон уорс 
цъарæ истар уй. Мæргътæ сæ астъæнтти уадзунцæ 
бæдæлттæ.
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Цæхæн къæвдатæ фæууй ханси мæйи? Куд раййивта 
æрдзæ ханси майи?

Цæхæн зартæ æма æмдзæвгитæ зонис уалдзæ- 
ги туххæй ду ба?

– цæхæн æййивддзийнæдтæ æрцудæй æдзард æма 
цардæгас æрдзи ханси мæйи?

Хумидайӕни

Уалдзæг нæмæ
Æ цъæх бæхбæл
Æрбалæудтæй.
Æрцудæй.
О, цъæх уалдзæг,
Фарни хæццæ
Æрфестæг уо
Дæ цудæй

Къибирти Амурхан
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УАЛДЗИГОН КУСТИТÆ

Уалдзигон куститæ.

► Цæхæн куститæ фæккæнунцæ адæн уалдзæги?
► Зæнхæ æма æрдзæн уалдзæги хъаурæ ци дæттуй?

Цæхæн хуартæ æма халсартæ таунцæ æма аразунцæ 
уалдзæги адæн будурти?
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► Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, цæхæн куститæ кæнунцæ 
ахурдзаутæ скъолайи кæрти.

► Æргъуди кæнæ радзурд «Уалдзигон зеу».

Цæхæн куститæ кæнунцæ адæн будурти?
Циуавæр куститæ кæнунцæ дæ бийнонтæ цæхæра-
дони, рæзбуни?
Куд æфснайунцæ сувæллæттæ скъолай алливарс, 
кæрти?

Уалдзигон бон ‒ анзи æфсес.
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НÆ РАЙГУРÆН 

► Кæми цæрис?
► Кæци рауæн æй дæ гъæу, дæ горæт? 
► Ци зонис Алани туххæй?

Æй зинаргъ мæнæн мæ зæнхæ,
Куд мæ мади фæлмæн дзурд,
Куд мæ дзол æма мæ цæнхæ,
Уоди хуаси дони хъуртт.

                   Сабайти Сулейман

Нæ райгурæн бæстæ хуннуй Алани. Алани еу хай 
хуннуй Цæгат Иристон–Алани. Йæ иннæ хай ба – 
Республикæ Хонсар Иристон – Паддзахад Алани.

Цæгат Иристон–Алани æй Уæрæсейи еу хай. Хон-
сар Иристон ба æй хæдбар паддзахад. Цæгат Ири-
стон æма Паддзахад Аланийæн ес еу герб æма еу 
туруса. Сæ гимнтæ ба æнцæ аллихузон. Иристон–Ала-
ний ес рæсугъд горæттæ, берæ гъæутæ. Иристони 
цæруй кустуарзаг адæн – ирæнттæ æма берæ æндæр 
адæнихæттитæ. 

Иристони æрдзæ æй æмбесонди рæсугъд. Ес си 
бæрзонд уорссæр хуæнхтæ, тар гъæдтæ, хуæнхаг 
æма будуйраг цæугæдæттæ, бæркадгун будуртæ, 
дудунæггун игæрдæнтæ.

Мæ рæйгуырæн бæстæ

Уæрæсе – мæ бæстæ,
Ирыстон – мæ мад.
Йæ адæм – цæргæстæ.
Йæ сау зæхх – бæркад.

Уæрæсе – мæ бæстæ,
Ирыстон – мæ мад.
Нæ хæхты, нæ фæзты
Мах аразæм цард.

Чеджемты Геор
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Алани сæйраг фæзæ – 
Сæребари фæзæ 
(Площадь свободы).

Алани горæттæ бонæй-бон 
рæсугъддæр кæнунцæ.

► Радзорæ, циуавæр горæттæ зонис Алани.

Нæ республики ес берæ бу-
дуйраг гъæутæ (равнинные с ла): 
Къостайигъæу, Дзуаригъæу, Елхот, 
Октябригъæу, Цикола æма æнд.

► Радзорæ, Алани гъæутæй 
кæцити адтæ.

Ес нæмæ берæ зундгонд 
хуæнхаг гъæутæ (горные сæла): 
Хъобан, Садон, Фиййагдон, Дзи-
нагъа, Наригъæу.

► Куд раййивтонцæ царди уавæр-
тæ хуæнхаг гъæути?

Адæймаг кæми райгуруй, кæми исирæзуй, кæми 
фæццæруй еци бунат æй йæ райгурæн зæнхæ, йæ 
фидибæстæ (отечество).

БÆСТÆ–АЛАН



118

РЕСПУБЛИКÆ 

Куд хуннуй дæ райгурæн бæстæ?
Циуавæр дууæ хаййемæй конд æй Алан?
Циуавæр горæттæ ес Цæгат Иристон-Алани?
Циуавæр гъæутæ ес Цæгат Иристон-Алани?

Ду нур зонис, Алан ке æй арæзт дууæ хаййемæй: 
Республикæ Цæгат Иристон-Алани æма Республикæ 
Хонсар Иристонæй. Сæ сæйраг горæттæ æнцæ 
Дзæуæгигъæу æма Цхинвал. Хонсар Иристо-
ни æрдзæ æй хъæбæр рæсугъд. æ фалæмбулай ес 
бæрзонд хуæнхтæ æма тар гъæдтæ. Хонсар Иристо-
ни зæнхæбæл кæлуй берæ хуæнхаг æма будуйраг 
цæугæдæнттæ.

Циуавæр горæттæ ес Хонсар Иристони?
Циуавæр гъæутæ ис Хонсар Иристони?
Куд хуннуй дæ гъæу, дæ горæти ном?
Циуавæр зундгонд бунæттæ ес дæ гъæуи, дæ горæти?
Циуавæр æрдзæ ес дæ цæрæнбунати фалæмбулай?



119

ХОНСАР ИРИСТОН

Циуавæр цадитæ æма цæугæдæнттæ ес Хонсар Ири-
стони?
Ци пайда дæттунцæ донуæттæ адæнæн?
Циуавæр фæзтæ, фæлладуадзæн бунæттæ, кустуæт-тæ, 
аргъауæдæнттæ, æрдзон циртдзæвæнтæ æма æндæр 
зундгонд бунæттæ ес Цхинвали, Хонсар Иристони?

Ци хонæм райгуырæн бæстæ?
Куд хуыйны Аланæн йæ Цæгатаг хай?
Куд хуыйны Аланæн йæ Хонсайраг хай?
Ранимайæ Алани горæттæ.
Ранимайæ Хонсар Алани гъæутæ.

цад Эрцо
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МÆ ХЪÆУ

Ци хуннуй уæ гъæуи (уæ горæти) ном?
Кæци рауæн æй уæ гъæу (уæ горæт)?
Циуавæр æй уæ гъæу?

Мæ гъæу.

Алани ес берæ гъæутæ. Уонæй еу æй мæ гъæу… 
Мæ гъæу æй хъæбæр рæсугъд. Æрбунат кодта æрдзи 
гъæбеси. Æ фалæмбулай, еуæрдигæй ес гъæдæ æма 
хуæнхтæ, иннердигæй ба – цæугæдон. Гъæунгтæ æнцæ 
кæдзос. Агорин хæдзæрттæ – бæрзонд æма райдзаст. 
Аййевгонд æнцæ аллихузи æрмæгутæй. Гъæумæ уагъд 
ес æрдзон газ æма электрон тухæ. Гъæуи цæргутæмæ ес 
радиотæ, телевизортæ, компьютертæ. Гъæуи ес скъола, 
амбулатори, клуб, киунугæдонæ, тукæнттæ, бастдзийна-
ди хайадæ. Гъæуи цæргутæ кæнунцæ зæнхæ æма фос-
даруни куст. Алли бийнонтæн дæр ес æхе хæдзарадæ: 
дзæхæра, рæзбун, фонс. Еуæй-еуетæмæ ес сæхе 
кустуæттæ. Алани гъæутæ бонæй-бонмæ рæсугъддæр 
æма гъæздугдæр кæнунцæ.

Циуавæр æхсæнадон кустуæттæ ес уæ гъæуи?
Циуавæр фæлладуадзæн бунæттæ ес уæ гъæуи?
Циуавæр куститæ кæнунцæ гъæуи цæргутæ?
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агоридор – кирпич
æхсæнадон кустуæттæ – общественные учреждения
æхца – деньги
бастдзийнади хайад – почтовое отделение
хе хæдзарадæ – личное подсобное хозяйство 
хъæу – село
гъæууон хæдзарадӕ – сельское хозяйство
цæргутæ – жители
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Аци зайæгойтæ адæн садзунцæ будурти. Багъуди 
кæнæ сæ нæмттæ.

► Радзорæ, циуавæр зæйæгойтæ ма сæдзунцæ адæн 
дзæхæрати æма рæзбуни.

► Аци зайæгойтæ еумæйагæй хуннунцæ культурон 
зайæгойтæ.

► Ци пайда дæттуй зæнхи куст (земледелие)?

мæнæуӕ – 
пшеница

цъой –
рожь

зӕтхӕ – 
ов с

хъæбæрхуар –
 ячмень

нартихуар – 
кукуруза
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Циуавæр цæрæгойтæ уинис хузи? 
Куд сæ исхонæн ес еумæйагæй?

Расагъæскæнуйнаг...
Цæмæн гъæуй адæймаги æхца?
Куд амал кæнунцæ æхца гъæуккаг цæргутæ?

Куд лæдӕрис...
– æхсæнадон кустуæттæ;
– гъæууон хæдзарадæ;
– фосдаруни куст;
– маргъдаруни куст.

► Циуавæр хæдзайрон цæрæгойтæ базудтай?
► Ци пайда æй фосдаруни куст (животноводство)?

– цæхæн æрдзон æрмæгутæй аразунцæ уæ гъæуи 
хæдзæрттæ?
– куд амал кæнунцæ уæ бийнонтæ æхца æма сæ куд 
харз кæнунцæ?
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ДЗÆУÆГИГЪÆУ – ЦÆГАТ ИРИСТОН– 
АЛАНИ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мин анземæй фулдæри размæ 
Теркæн æ рахес фарсæй лæудтæй ал-
лон горæт. 18 (XVIII) æноси аллон адæн 
фæстæмæ здæхун райдæдтонцæ аци 
бунатмæ. Фиццагидæр си ка æрцардæй, 
Бугъулти Дзæуæг, зæгъгæ, уой номæй 
æй схудтонцæ Дзæуæгигъæу. 1784 
анзи Дзæуæгигъæуи фарсмæ арæзт 
æрцудæй æфсæддон федар (военная крепость) – Вла-
дикавказ. Е тагъд рæстæги баеу æй Дзæуæгигъæуи 
хæццæ æма си рауадæй устур горæт. Горæтæн ес дуууæ 
номи. Уруссагау – Владикавказ, аллонау – Дзæуагигъæу.

Дзæуæгигъæу æй нæ республики сæйраг горæт. 
Æй устур æма рæсугъд. Æрæнцадæй Хъазбеги (Сæнай) 
хонхмæ хæстæг. Ес си берæуæладзугон хæдзæрттæ, урух 
гъæунгтæ, рæсугъд парктæ æма æндæр фæлладуадзæн 
фæзтæ.
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Дзæуæгигъæу æй нæ республики культурон æма про-
мышленнон центр. Ес си музейтæ, театртæ, заводтæ, 
аллихузон кустуæттæ, тукæнттæ, скъолатæ. Гъæунгти 
цæунцæ трамвайтæ, автобустæ. Горæти астæути кæлуй 
нæ республики сæйраг цæугæдон – Терк.

Дзæуджыхъæу

Нæ уарзон Дзæуджыхъæу, дæуæй
Зæххыл рæсугъддæр горæт нæй.
Дæ Теркæй зарагдæр нæй дон.
Фæрнæй уæд дзаг дæ алы бон.

Дзасохты Музафер

Ци базудтай Дзæуæгигъæуи туххæй?
Цæмæн исхудтонцæ Дзæуæгигъæу аци номæй?
Циуавæр горæт æй Дзæуæгигъæу?

Хетæгкати Къостай
циртдзæвæн Ирон театри фæзи

Памятник К. Л. Хетагурову

Сабурдзийнади проспект
Проспект мира

Терки билгæрон
Набережная Терека

Берæуæладзугон хæдзарӕ 
Многоэтажный дом
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АЛЛОН АДÆНИ ЦАРДИУАГОН ПРЕДМЕТТÆ

Циуавæр адæнихаттæй дæ?
Циуавæр адæнихæттитæ ма зонис?
Цæмæй хецæн кæнунцæ адæнихæттытæ сæ кæрæ-
дземæй?

Алли адæнихаттæн дæр ес æхе маддæлон æвзаг, 
аййевадæ, дзоргæ адæмон исфæлдистадæ, цардиуа-
гон предметтæ, уæледарæс. Етæ еугурæй дæр æнцæ 
аллон адæнмæ дæр. 

Куд хуннуй аллон адæни маддæлон æвзаг?

Маддæлон æвзаг мади адæ кæнуй.

Цардиуагон предметтæ.

► Хузæмæ гæсгæ ранимайæ æма нигъгъуди кæнæ 
предметти нæмттæ.

цӕрвцӕхдӕн – 
домашняя 

маслобойка
гъосин – 
кувшин

себур – 
поднос

сихирна – 
решето

агӕ – кот л

кæхцӕ – миска

фингӕ – 
стол на тр х ножках
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► Бакæсæ æма багъуди кæнæ аци предметти нæмттæ.
► Радзорæ куд си пайда кæнунцæ адæн.

Куд хуннунцæ аци предметтæ еумæ?
Циуавæр цардиуагон предметтæ ма зонис?

Рагæй æрæгæмæ дæр аллон адæн сæхе 
къохтæй аразтонцæ, царди медæгæ сæ ка гъудæй, 
уæхæн дзаумæттæ æма мийдауæнтæ. Хæдзæрттæ 
аразтонцæ гъæдæрмæг æма дорæй.

Хæдзари мийдауæнтæ кодтонцæ æргъæй, 
æрхийæй, гъæдæрмæгæй.

Цъоппæй уафтонцæ тунтæ, æлвистонцæ халæ, 
æуурстонцæ нимæт, кодтонцæ хуссæнгæрзтæ, гъар 
дарæс. Цъæрттæй худтонцæ кæрцитæ, ходтæ.

– уæ хæдзари цæхæн рагон мийдауæнтæ ес?
– куд си пайда кæнунцæ?

тæскъӕ – 
корзина

ӕхсинӕнтӕ – 
чесалка

куройни фидтæ – 
жернова

уæрдун – арба

авдæнӕ – 
люлька

адæнихатт – национальность
маддæлон æвзаг – родной язык 
цардиуагон предметтæ – предметы быта
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АЛЛОН АДÆНИ АЙЙЕВАДОН ПРЕДМЕТТÆ

Алли адæнихаттæн дæр ес æхе аййевадон предметтæ. 
Уæхæн предметтæ ес аллон адæнмæ дæр. 

► Ранимайæ, хузти ци предметтæ æвдист цæунцæ, уони.
► Куд сæ схонæн ес еумæйагæй?

► Ду ба циуавæр музыкалон инструменттæ зонис?

Аллон адæни уæледарæс – осетинская национальная 
одежда.

фæндур – 
гармошка

гъесин фæндур – 
скрипка

уадиндзӕ – 
флейта
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Хъаматæ, рæнттæ, алдæмбидтæ æма æндæр 
нивæфтудтæ, гъæдин æма æфсæйнаг дзаумæттæ 
кæнун – етæ æнцæ нæ рагфидæлтти дæснийæдтæ. 

Куд лæдӕрис…
– дзоргæ адæмон сфæлдистадæ.

– уæ хæдзари аллон адæни аййевадон предметтæй 
цæхæнттæ ес?

алдӕмбидтæ – женские украшения
дзоргæ адæмон сфæлдистадӕ – 
   устное народно творчество. 
нивæфтуд – узор
хъæма – кинжал



130

НӔ РЕСПУБЛИКИ 
ЗУНДГОНД АДÆЙМÆГТÆ

Алан æй фæрнгун æма игъустгонд æ кустуар-
заг адæнæй. Адæнæй беретæ кæнунцæ зæнхи æма 
фонсдаруни куст. Етæ амал кæнунцæ хуартæ, æхсир, 
цихт, фид, халсартæ, рæзæ.
æгас дуйнебæл игъустгонд æнцæ, нæ Райгурæн 
бæстæн æ искурдиадæй кадæ ка искодта, еци 
аллонтæ.

Иристон–Алани игъустгонд нæмттæ.

Хæтæгкати Къоста –
поэт, хузгæнæг

Абайти Васо –
ахургонд, æвзагӕртасæг

Гергити Валери – 
дириж р, Санкт-Петербурги 
Мариинаг театри разамонæг

Плити Иссæ – 
Советон Цæдеси дууæ хатти

Бæгъатӕр, Манголи 
Адæмон Республики
Бæгъатӕр, инæлар
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Кучити Юри – игъустгонд ехсæттæн 
науӕ «Арктики» капитан, Фæллойни 
Бæгъатӕр 

Тæбæхсæути Бало 
– Советон Цæдеси 

адæмон артист

Ду ба ке зонис нæ республики игъустгонд адæймæгтæй?
Ду ба цæмæ бæллис?

Никкидæр ма берæ искурдиадгин адæнтæ 
рацудæй нæ республикæй. Уонæй еу цалдæрей 
нæмттæ гъæуама зона алли скъоладзау дæр. 

Мамсураты Темурболат – фиццаг аллон поэт
Хъанухъуати Бола – игъустгонд аллон богал
Сиукъати Никъала – физик, устур ахургонд
Лисициан Павел – зарæг
Вахтангов Евгений – режиссер, театралон аййевади 
дæсни
Саламти Къола, Уатати Бимболат – игъустгонд акт ртæ
Гурдзибети Блашка – фиццаг дигорон поэт
Тауасити Сослæнбег – скульптор
Хаханти Дудар – композитор
Дударати Вероникæ – игъустгонд дириж р
Адырхати Светланæ – æскъуæлхт балеринæ
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НÆ ЕУМÆЙАГ БÆСТÆ – УÆРÆСЕ

Куд хуннуй нæ райгурæн бæстæ?
Алани бæстæн æ дууæ хаййей нæмттæ дæр зæгъæ.

Уæрæсей Федераци æй нæ еумæйаг райгурæн 
бæстæ. Уæрæсей медæгæ ес берæ хуæдбарæ 
республикитæ крайтæ æма облæсттæ. Уæрæсе æй 
хъæбæр егъау паддзахадæ. Ес си æнæкæрон будуртæ, 
аллихузи гъæдтæ, бæрзонд хуæнхтæ. Уæрæсей ес 
гъар æма уазал денгизтæ, цадитæ, устур æма минкъий 
цæугæдæнттæ.

Куд алли бæстæн, уотæ Уæрæсейæн дæр ес æхе 
паддзахадон нисантæ ‒ символтæ: герб, туруса, кади 
зар – Гимн.

Уæрæсей паддзахадон нисантæ ‒ символтæ.

Уæрæсей герб
герб России

Уæрæсей туруса
флаг России
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Уæрæсей цæрунцæ аллихузон адæнихæттитæ: 
уруссæгтæ, аллонтæ, якутæгтæ, хъалмухъæгтæ, тæтæй-
рæгтæ, кæсгæнттæ æдеугурæй 128 адæнихатти. 
Уæрæсей цæргути нимæдзæ ба æй 150 миллион 
адæймаги. Алли адæнихаттæн дæр ес æхе маддæлон 
æвзаг, аййевадæ, цардиуагон æма аййевадон предметтæ.

Алли адæнæн дæр ес æхе национ уæледарæс.

Уæрæсе æй дуйнейи устурдæр паддзахæдтæй 
еу. Æнæкæрон æнцæ æ будуртæ æма гъæдтæ, 

бæрзонд ‒ хуæнхтæ, цæугæдæнттæ, аллихузи ‒ æ 
цадитæ æма денгизтæ. Кæми си тæвдæ æй, кæми 

ба – уазал. Уæрæсей æрдзæ æй алæмæти рæсугъд 
æма гъæздуг.

Паддзахадӕ – государство.
Паддзахадон нисантæ – государственные символы. 
Туруса – флаг.
Уæледарæс – одежда.

аллонти
уæледарæс

тæтæйрæгти
уæледарæс

мордвинæгти
уæледарæс

ненецæгти
уæледарæс

уруссæгти  
уæледарæс
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Æркæсæ Уæрæсейи картæмæ.

Куд лæдӕрис…

– Уæрæсе æй нæ еумæйаг райгурæн бæстæ;
– Уæрæсейи цæрунцæ аллихузон адæнихæттытæ.

Уæрæсе – Россия.
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Куд хуннуй нæ райгурæн бæстæ?
Циуавæр паддзахади хай æй Цæгат Иристон–Алани?
Куд хуннуй Уæрæсей сæйраг горæт?
Циуавæр адæнихæттитæ цæруй Уæрæсей?
Ци базудтай Уæрæсей æрдзи туххæй?
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МÆСКУ – УÆРÆСЕЙ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мæску æй Уæрæсей сæйраг горæт. Æй хъæбæр ра-
гон горæт, æрæги ибæл исæнхæст 870 анзи. Мæску æй 
дуйней рæсугъддæр горæттæй еу.

Мæскуй цæруй берæ адæнихæттитæ, уони хæццæ 
аллонтæ дæр. Мæскуй астæу ес Сурх фæзæ æма 
Кремль. Ами косунцæ Уæрæсей Президент, Уæрæсей 
Хецауад, Федераций Совет æма Паддзахадон Думæ.

Адæни деси æфтауй Мæскуй метро – зæнхи бун-
ти арæзт æфсæнвæндаг. Уоми ес дессаги рæсугъд 
станцитæ. Етæ аййевгонд æнцæ аллихузон æрмæгутæй: 
авгæй, æфсæйнагæй, мраморæй.

Сæйраг горæт – главный город, столица.
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► Багъуди кæнæ мæскуйи зундгонддæр бунæттæ.

– Мæску æй Уæрæсей сæйраг горæт.
– Мæскуый сæйраг фæзæ æй Сурх фæзæ.

Цæмæй зундгонд æй Мæску?
Цæмæн уарзæн мах нæ бæсти сæйраг горæт?

Минин æма Пожарскийи 
циртдзæвæн

Васили Блаженныййи 
аргъауæн

Кремль

Мæскуйи паддзахадон 
университет
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ТРАНСПОРТ

Циуавæр транспорти хузтæ æвдист цæунцæ?

Транспорти хузтæ

зæнхон доницæугæ уæлдæфон

Адæймаг æргъуди кодта æма исаразта аллиху-
зи машинттæ ‒ хуæдтолгитæ. Уони фæрци æ бон 
æй идард балцити цæун. Рагдзаманти адæн пайда 
кодтонцæ хæдзайрон фонсæй: хæргутæй, бæхтæй, 
галтæй, пилтæй, теуатæй, куйтæй... Фæстæдæр 
æргъуди кодтонцæ цалх, уæрдун, цонæгъ

поезд – поезд

хуæдтæхæг – самол т

рӕуӕг хуæдтолгæ – 
легковой автомобиль

трамвай – 
трамвай

науӕ – корабль

автобус – 
автобус
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Берæ æности фæсте фæззиндтæнцæ аллихузи 
хуæдтолгитæ. Етæ косунцæ тулфæ, артаг æма электрон 
тухи фæрци.

Адæймаг райдæдта пайда кæнун адæнласæн, 
уæзласæн æма сæрмагонд хуæдтолгитæй.Æфсæн- 
вæндæгтæбæл цæун райдæдтонцæ поездтæ; зæнхи бун-
ти арæзт æрцудæй метро.

Зæнхон транспорт – наземный транспорт.

автобус 

мотоцикл 

электричкæ – 
электричкавелосипед

хуæдревæдгæнгæ 
хуæдтолгæ –

самосвал

Расагъæскæнуйнаг...
Цæй фæрци косынцæ аци хуæдтолгитæ?

► Радзорæ, циуавæр транспортæй пайда кæнис 
скъоламæ цæугæй, балци цæугæй?
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Æркæсæ хузтæмæ. Аци транспорти хузтæй кæцити ес 
исхонæн адæнласæн, кæцити ба ‒ сæрмагонд.
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► Расагъæс кæнæ æма радзорæ, куд пайда кодта 
адæймаг аци цæрæгойтæй, хуæдтолгитæ ку нæма 
фæззиндтæй, уæд.

Циуавæр транспорти хузтæ баззудтай?
Зæнхон транспортмæ цæхæн хуæдтолгитæ хауй?
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ДОНИЦÆУГÆ ÆМА УÆЛДÆФОН ТРАНСПОРТ

Доницæугæ транспорт – водный транспот.

Адæн рагæй дæр цардæнцæ донуæттæмæ хæстæг. 
Донуæттæй пайда кæнуни туххæй фиццаг æргъуди 
кодтонцæ бæлæгъ, фæстæдæр ба – науитæ. Нури 
рæстæги денгизтæ æма океанти накæ кæнунцæ алли-
хузи науитæ: адæнласæн, уæзласæн, атомон ехсæттæн, 
æфсæддон.

Уæлдæфон транспорт – воздушный транспорт.

Адæймаг рагæй-æрæгæмæ дæр 
бæлдтæй арви итигъдади маргъау 
тæхунмæ. Фиццагидæр æргъуди код-
та уæлдæфон шар (воздушный шар). 
Уой фæсте ба адæн исаразтонцæ ал-
лихузон хуæдтæхгутæ. Уони фæрци 
адæймаг тæхун байдæдта хуæнхти, 
гъæдти, денгизи сæрти. уæлдæфон шар –

воздушный шар

бæлæгъ – лодка

адæнласæн науӕ – 
пассажирское судно

парусгин науӕ – 
парусник
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Адæймаг исфæндæ кодта 
уæларвон дуйнемæ – космосмæ 
фæттæхун æма исарæзта ракетæ.

хуæдтæхæг –
самолæт

вертол т

дирижабль

ракетæ – 
ракета

– артагæй ци хуæдтолгитæ косунцæ, етæ уæлдæф 
хъæбæр цъумур кæнунцæ;
– федæнмæ фæззиндзæнæй, думги туххæй ка 
косдзæнæй, уæхæн электромобильтæ.

Доницæугæ транспорти хузтæй цæхæнтæ базудтай?
Ранимайæ уæлдæфон транспорти хузтæ.

Транспорт æй адæн æма уæзласæн фæрæзнæ.
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БАСТДЗИЙНАДЫ ФÆРÆЗНИТÆ

Циуавæр æхсæнадон кустуæттæ ес уæ горæти, уæ 
гъæуи?

Алли горæти æма гъæуи дæр тукæнттæ, скъолатæ, 
сæйгæдæнттæ æма театртæй уæлдай ес бастдзийнади 
хайæдтæ (отделения связи, почта).

Ардигæй адæн кæрæдземæ æрветунцæ финстæгтæ, 
телеграммитæ, посылкæтæ, бандерольтæ, пости 
къамтæ.
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Рагдзаманти финстæгтæ æма æрветуйнæгтæ 
(посылкитæ) ластонцæ бæхтæбæл. Уой фæсте ба 
хуæдтолгитæ æма поездтæбæл. Нури рæстæги сæ 
æрветунцæ хуæдтæхджытылгутæбæ (авиапочта).

Кудфæстæмæ писмотæ рохуати байзадæнцæ, 
æма адæн пайда кæнун райдæдтонцæ телефонтæй, 
интернетæй. 

Багъуди кæнæ телефони номиртæ! Фал зонæ, дзорун 
сæмæ гъæуй æрмæстдæр багъуди сахат.

01
зингхуссæн-

гæнæг 
командæ

02
пъæлицæ

03
тагъд 

æнхуси 
косæнуат

04
газы 

кусæнуат

112
еумæйаг æвæстиади (тагъд) æнхус

Цæмæн гъæуй бастдзийнади хайадæ?
Зæгъæ тагъд æнхуси телефони номиртæ.
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КОМПЬЮТЕР

Компьютери туххæй ци зонис, уой радзорæ.
Кæми фæидтай компьютертæ?
Компьютери хæццæ косун зонис?

► Хузтæмæ гæсгæ багъуди кæнæ компьютери хæйттæ.

1. Системон блок.
2. Монитор.
3. Клавиатурæ.
4. Мышкæ.

5. Мур тухæдæттæг колонкитæ.
6. Принтер.
7. Сканер.
8. Лазерон дисктæ.
9. Флешкæ.

Компьютерæн йæ сæйраг хай æй системон блок 
(процессор). Е компьютерæн æй æ «сæри хъанз» (мозг). 
Клавиатурæй пайда кæнунцæ программитæ аразун- 
мæ, гъæугæ æрмæг финсунмæ æма иссерунмæ, ин-
формаци компьютермæ æрветунмæ.

Принтер ба мухур кæнуй цæттæ æрмæг.

2

9

4

1

3

6

7

8

5



147

Куд пайда кæнунцæ компьютерæй?

Нури царди компьютер ахæссуй ахсгиаг бунат. 
Компьютерæн æ бон æй берæ аллихузон куститæ 
кæнун. Е æнхус æй ахури гъуддаги. Ес си аллихузи 
гъæзтитæ кæнæн. Ес байгъосæн музыкæмæ, фæууинæн 
видеофрагменттæ. Компьютерæй аразунцæ бонигъæди 
бæрæггæнæнтæ. Е разамунд дæттуй хуæдтæхгути, 
ракетити æма роботти кустæн. Компьютери æнхусæй 
дзæбæх кæнунцæ сæйгити дæр.

Компьютери фæрци цубур рæстæгмæ ес иссерæн 
аллихузон информаци. Фал компьютер æхуæдæг нæ 
косуй. Цæмæй компьютер коса, уой туххæй ин раттун 
гъæуй командæ. Еци командитæ ба æнцæ компьютерон 
программити. Ес син сæрмагонд æвзаг, дæнцæн, Бесик 
æма Лого. 

Компьютери фæрци ес пайда кæнæн интернетæй. 
Интернет ӕй æппæт дуйнейы информации (æрмæг) 
æрветуни æма есуни фæрæзнӕ. Уой туххæй компью-
тер гъæуамæ еугонд уа Æппæтдуйнеон компьютерон 
хизæмæ (Всемирная компьютерная сеть).

Компьютери рази бадун берæ рæстæг не 'нгъезуй; 
нæй еугæндзонæй косæн. 

► Ранимайæ компьютери хæйттæ.
► Радзорæ компьютери ахадундзейнади туххæй.



148

КОСМОНАВТИКИ БОН

Уалдзæги, 12-аг апрели, Уæрæсей фæббæрæг 
кæнунцæ Космонавтики бон. Еци бон 1961 анзи космосон 
науæ «Восток»-бæл космосмæ фиццаг хатт фæттахтæй 
адæймаг. Е адтæй Юрий Алексейи фурт Гагарин. Е кос-
моси фæцæй хъæбæр цубур рæстæг. Фал байгон кодта 
адæймагæн фæндаг космосмæ.

Гагарини фæсте космосмæ фæттахтæнцæ берæ 
æндæр космонавттæ.

Фиццаг силгоймаг космонавт 
Валентинæ Терешкова

Роман Романенко,
космонавт
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Нури рæстæги космонавттæ дæргъвæтийнæ рæстæг 
цæрунцæ æма косунцæ космосон станцити. Космо-
навттæбæл фæууй сæрмагонд уæледарæс – скафандр. 
Космонавттæ космоси кæнунцæ наукон иртасæн куститæ. 
Æнхус кæнунцæ ахургæндтæн космоси сосæгдзийнæдтæ 
бæрæг кæнунмæ.

Космос сгаруни гъуддаги ах-
сгиаг куст кæнуй нæ æмзæнхон 
Къомайти Руслан дæр.

Космонавттæй ке нæмттæ зонис?

Космос

Космосон наукон станцитæ

Скафандр
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ЗОН ÆМÆ ХЪАХЪХЪÆН ÆРДЗ!

► Куыд аудын хъæуы æрдзыл?
► Цæуылнæ ис æрдзон бынæтты арт кæнæн, бырон 

калæн æмæ æрдзы сабырдзинад халæн?

Адæм хъуамæ аудой æрдзыл, хъахъхъæной йæ, 
ауæрдой йын йæ хъæздыгдзинæдтыл.

Æрдзыл кæм нæ аудынц, уым скуынæг вæй-
йынц хæзнаты æвæрæнтæ. Зæххытæ тыллæг нал 
фæдæттынц æмæ хæмпæлгæрдæджы бын фæвæй- 
йынц. Цæугæдæттæ чъизи æмæ лакъон къанæуттæ 
свæййынц, нал дзы фæцæрынц кæсæгтæ æмæ 
æндæр цæрæгойтæ.

Хъæдтæ куы ныццæгъдынц, уæд нал фæхъуысы 
сыфтæрты сыбар-сыбур, нал вæййы цæрæнбынат 
мæргъ-тæ æмæ сырдтæн. Адæм хистæрæй, кæстæрæй 
хъуамæ зоной, æрдзыл куыд аудын хъæуы, уый. Ууыл 
ахуыр кæны наукæ экологи.

22 апрелы æппæт бæстæты дæр бæрæг кæнынц 
Зæххы бон (День земли).

► Нывтæм гæсгæ радзур, куыд хъахъхъæнын хъæуы 
æрдз.
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► Хузæмæ гæсгæ балæдæрун кæнæ, зайæгойтæ æма 
цæрæгойтæй берети муггæгтæ цæмæн кæнунцæ, уой.

АЛАНИ СУРХ КИУНУГÆ (КРАСНАЯ КНИГА ОСЕТИИ)

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ аци цæрæгойтæ æма 
зæйæгойти нæмттæ.

► Радзорæ, куд гъæуай кæнун гъæуй æрдзæ.
► Балæдæрун кæнæ, ци амонунцæ аци нисантæ.

Ду ба цæхæн нисантæ бафтауисæ æрдзæ уарзгути 
уагæвæрдтæмæ?

сикъе – серна

дордзæргæс –
беркутдоммæй –

зубр

къаццеугæрдӕг –
колокольчик

дзӕкъолон –
подснежник

саугарк –
кавказский тетерев
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ТАГЪД РАЛӔУДЗӔНӔЙ СÆРДӔ

Циуавæр æййивддзийнæдтæ æрцудæй æрдзи 
медæгæ сæрди райдайæни?
Цæбæл цийнæ кæнунцæ сувæллæттæ?
Куд æрветунæ ду ба дæ каникултæ?

Сæрдæ æй анзи афæнттæн сæ тæвдæдæр. 
Фалæмбулай æрдзæ æй хъæбæр рæсугъд. Игуæр-
дæнти идзаг æнцæ аллихузи деденгутæй. Гъæдти 
исцæттæ æнцæ гагарæзæ, будурти ба – хуартæ.

Мæргътæ æма сирдтæн сæрди ес берæ хуаллаг.

Сæрдӕ

Хори тæфæй лигъз будурти
Фонси хезнм фæббор æй.
Фонси къуæрттæ бон-изæрмæ
Не схезунцæ нæ донæй.

Бæгъарати Созур
сæрдӕ – лето
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Сæрдæ ма æй канукулти рæстæг дæр. Скъоладзаутæ 
гъæуама сæ фæллад исуадзонцæ, хуæздæр 
базононцæ сæ алфамбулай дуйне.

Сæрди каникулти дæ фæллад уадзунмæ куд гъавис, 
уой радзорæ.
Дæ бийнонти хæццæ цæхæн фæлладуадзæн бунæттæ-
мæ цæунмæ гъаветæ?

Май – уалдзæги кæрон.
Июнь – сæрди райдайæн.

Сæрди мæйтæ:
Хорхатæны мæйӕ – июнь.
Сосæни мæйӕ – июнь.
Майрæни мæйӕ – август.

– æрдзон бунæтти нæййес бугътæ калæн;
– æртайгæй, тезгъо кæнгæй, гъæуй хе гъæуай кæнун.
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ДЗУРДУАТ

А

авдæнӕ – люлька
автобус – автобус
агӕ – кот л
агори – кирпич
адæймаг – человек
адæймаги къохæй конд предметтæ – рукотворный мир; 
предметы, сделанные человеком
адæн – люди
адæнихатт – национальность
адæни дуйне ‒ мир людей, социальный мир
адӕнласӕн науӕ – пассажирское судно
адгийнæгтæ – сладости
аййевадӕ – искусство
алдӕнбидтæ – тесьма из ниток
аллифарс – вокруг
аллифæрстæ – окружающие места
алфамбулай дуйне – окружающий мир
амбулатори – амбулатория
анз – год
анзи афӕнттæ – времена года
арв – небо
арс – медведь
арт – огонь
астъонæ – гнездо
астрæ – астра
ахуадæн – завтрак
ахсæн – желудок
астъонӕ – гнездо
ахургæнæг, ахургæнгутæ – учитель, учителя
ахурдзау, ахурдзаутæ – ученик, ученики
ахури рæстæг – учебное вермя
ацибон – сегодня

Æ

æдасдзийнадæ – безопасность
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æдзард æрдзӕ – неживая природа
ӕййивддзийнӕдттæ – изменения
æмдзæвгæ – стихотворение
æмкъласонтæ – одноклассники
æнæзевæг – прилежный, расторопный
æнæнездзийнадӕ – здоровье
æнгозӕ – орех
ӕнкъарӕн бецъотӕ – усики
æнкъарæнтæ – чувства
ӕнкъуӕлхæ – ящерица
ӕносӕг – алоэ
æнсувæр – брат
ӕнсури мӕйæ – январь
æнцойбонӕ – день отдыха
æппитæ – семена
ӕпхæ – морковь
æрæгфæззæг – поздняя осень
æрвдеден – фиалка
æрвгӕ – ласка
æргъæу – чешуя
æрдзæ – природа
æрдзи къум ‒ уголок природы
æрдзон газ (сæлф) – природный газ
æрмæгутæ – материалы
ӕртæх – роса
ӕрттевагӕ хъӕбуза – жук бронзовка
æууæл – признак
æфсæйнаг – железо
æфснайæг – уборщица
ӕфсæддон федар – военная крепость
æнхус – помощь
æхсæвӕ – ночь
æхсæвæр – ужин
æхсæнадон кустуæттæ – общественные учреждения
æхсæрӕ – орех, лещина
ӕхсӕрӕцъеу – воробей
æхсæрсæттæг – белка
æхсæрдзæн – водопад
æхсир – молоко
æхсинæнтæ – чесалка
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æхца – деньги

Б

бабуз – утка
базуртæ – крылья
балер – форель
бастдзийнади хайадӕ – почтовое отделение
бауæр – тело
бацеу-бацеу – загадка
бæдолӕ – дет ныш
бæласӕ – дерево
бæлæгъ – лодка
бæлццон – путник, путешественник
бæрзӕ – бер за
бæстæ – страна
бæх – лошадь
бегони – бегония
берæгъ – волк
берӕуӕладзугон хӕдзӕрттӕ – многоэтажные дома
бийнонтæ – семья 
биндзӕ – муха
биццеу – мальчик
бодӕн – чеснок
бон – день
бони фæткӕ – режим дня
бонигъæдӕ – погода
борæмӕлгъӕ – соловей
бауӕр – тело
борæмæлгъӕ – соловей
болгӕ – редька
будур – поле
будурти – в полях
бунат – место
бундор – основа
бурдзеу – поползень

Г

гагарӕзæ – ягоды
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гӕггог – кукушка
гæлæбо – бабочка
геуæргобай мӕйӕ – крик
гигиени уагӕвӕрдтӕ – правила личной гигиены
гогуз – индюк
горæт – город
гранит – гранит
губун – брюшко
гурӕ – туловище
гуриконд – осанка

Гъ

гъӕдæ – лес
гъæддаг куй – шакал
гъӕддаг цӕрӕгойтæ – дикие животные
гъæди – в лесу
гъæдæрмæг – древесина
гъæдиндзӕ – лук
гъӕддаг цӕрӕгойтӕ – дикие животные
гъæдкъуар – дятел
гъæр – крик
гъæу – село
гъæууон хæдзарадӕ – сельское хозяйство
гъесин фæндур – осетинская старинная гармошка
гъог – корова
гъос – ухо
гъулæг – старинная домашняя маслобойка
гъун – шерсть

Д

дада – дедушка
дæндаг – зуб
дӕндӕгутæ – зубы
дӕндӕгутæ ӕхснӕн щ ткӕ – зубная щ тка
дӕндӕгутæ ӕхснӕн пастӕ – зубная паста
дæснийадæ – профессия
деденæг – цветок
деденæг дони даргæ зайӕгойтӕ – растения цветника
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дзиуар æвæрд над – перекр сток
дидинбиндзӕ – оса
домбай – лев
дон – вода
доницæугæ транспорт – водный транспорт
доммæй – зубр
дони билӕ – берег реки
донихъаз – лебедь
дон хъæбӕр уавӕри – вода в тв рдом состоянии
дордзæргӕс – беркут
дохтур – врач
дохтури кабинет – кабинет врача
дугоппон – удод
дуккаг сехуар – полдник
дуйне – мир
дортæ – камни
дорин (гъосин) – кувшин
дунгæ – ветер

ДЗ

дзатма – коридор
дзæбодур – тур
дзæбокӕ – молоток
дзӕдурӕ – ежевика
дъæкъолӕ – ранец
дзæкъолон – подснежник
дзæргъӕ – свинья
дзӕхӕрати – в огороде
дзоргӕ адӕмон сфӕлдистадӕ – устное народное 
творчество
дзубулдар – трясогузка
дзурд – слово

Е

евгъуд рӕстӕг – прошлое
есбон – имущество
еу къахбӕл лӕууни гъазт – игра на удержание равнове-
сия
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ех – л д, град
ехиднæ – ехидна

З

зайæгой – растение
зайæгойти дуйне – мир растений
зайæгойти зæнгӕ – стебель, ствол
зайæгойти хæйттӕ – части растений
зар – песня
зæнгæ – стебель
зæрбатуг – ласточка
зæрдæ – сердце
зæнхæ – земля
зæнхон транспорт – наземный транспорт
зӕтхӕ – ов с
зæнхкуст – земледелие
зевæг – лень
зеллакк – круг
зокъотӕ – грибы
золкъæ – червяк
зунд – ум
зонундзийнæдтæ – знания
зонундзийнæдти бон – День знаний
зменсӕ – песок
зумæг – зима
зумæгеуатгæнæг мӕргътæ – зимующие птицы

И

игуæрдæн – луг
игуæрдæни (гъӕддаг) мудибиндзӕ – шмель
инæлар – генерал
иуæнгтæ – части тела
К

каллӕ – калла
канарейкæ – канарейка
карк – курица
карки цъеу – цыпленок
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карась – карась
касӕ – каша
кӕдзосдзийнадӕ – чистота
кæрдæг – трава
кæрдту – груша
кæрт – двор
кæсӕлтӕ – рыба
кæфти мӕйӕ – октябрь
кæхцӕ – миска
кизгæ ‒ девочка
кизги кизгæ – внучка
кизги фурт – внук
киунугæ  – книга
киунугæдонæ ‒ библиотека
киунугæдони косæг ‒ библиотекарь
ком (кæмттæ) – ущелье, ущелья
комахсӕни мӕйæ – февраль
компьютер – компьютер
компьютерон кълас ‒ компьютерный класс
косæг – работник
куй – собака
куройнӕ – мельница
куройни фидтæ – жернова
куст – работа

Къ

къабуска – капуста
къалеу – ветка
къамбец – буйвол
къаппа-къуппа – одуванчик
къариндас – карандаш
къах – нога
къахнад – тротуар
къахгæ хæзнатæ – полезные икопаемые
къаццеугӕрдӕг – колокольчик
къæвда (уарун) – дождь
къæдзелӕ – хвост
къӕхтӕ – ноги
къембур (къӕбот) – клюв
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къима – стриж
кълас – класс
къласи радгæс ‒ дежурный по классу
къогъо – комар
къода уру (гӕлӕу) – хомяк
къона – очаг
къотæр – кустарник
къобалӕ – шея
къубур (бæласи) – почка

Л

лæг – мужчина
лæгæт – пещера
лимон – лимон
локо – сом

М

мадæ (æна) – мать
маддӕлон ӕвзаг – родной язык
маймули – обезьяна
майрæни карк – божья коровка
малусæг – подснежник
мамæ – мама
маргъи бӕдӕлттӕ – птенцы
мæймæболгӕ – редиска
мӕлгъæ – павлин
мæнæуӕ – пшеница
мӕрӕ – почва
мæргътæ, цъеутӕ – птицы, пернатые
мийдауæнтæ – предметы быта
мегъæ – облако, туман
мет – снег
метгор цъеу – снегирь
метин гæлæбо (меттъӕфил) – снежинка
мистӕ – мышь
музыки кабинет ‒ кабинет музыки
муггæгтæ – семена
мудзбур – рак
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мудгæрдæг – медуница
мудибиндзӕ – пчела
мулдзуг – муравей
муркъæ – калина

Н

накæгӕнӕн базургӕндтӕ – плавники
нана – бабушка
насӕ – тыква
нартихуар – кукуруза
науӕ – судно
нæзи – сосна
нæмугхуар – дрозд
нӕппитӕ – семена
неси – дыня
нивӕфтуд – узор
нез – болезнь
нимæрдар – секретарь
нури рӕстӕг – настоящее
нимæт – войлок

О

окунь – окунь

П

паддзахадӕ – государство
паддзахадон нисантӕ – государственные символы
пайда – польза
пакъу – перо
папæ (дада) – папа
парусгин науӕ – парусник
пернӕйтӕхӕг – вертол т
пижмæ – пижма
пил – слон
примулӕ – примула
пролескӕ – пролеска
пуруса – крапива
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Р

рагуалдзæг – ранняя весна
рагфæззæг – ранняя осень
разамонæг – руководитель
Райгурæн бæстæ – Родина
ракетӕ – ракета
растханхӕгӕнӕн – линейка
рæзæ – плод, фрукты
рæзæ ӕд нӕппитӕ – плод с семенами
рæзбуни – в саду
рæстæг – время
рæуæг хуӕдтолгӕ – легковой автомобиль
рæфтад – обед
ронӕ – пояс
рехе – усик
римæхсӕнгӕнтӕ – прятки
робас – лиса
робаси бӕдӕлттӕ – лисята
ростæ – щ ки
рухæни мӕйӕ – сентябрь
ручкæ – ручка

С

сабийтæ – дети
сазан – сазан
саг – олень
сапойнӕ – мыло
сарсийнæ (сихирна) – решето
саскъӕ – комар
саскъитæ – насекомые
сауӕдонӕ – родник
саугарк – кавказский тетерев
саумӕлгъӕ – скворец
саурехæ цӕргӕс – бородач
сахат – часы
сахатти фатӕгтӕ – стрелки часов
сæгут – косуля
сæгъӕ – коза, коз л
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сæйраг горæт – главный город, столица
сæлаур – куница
сæнæфсерӕ – виноград
сæр – голова
сæрвасæн – расч ска
сæрдӕ – лето
сӕребари фӕзӕ – площадь свободы
сӕри гъунтæ – волосы
себур – поднос
сес – перо
сибийраг ӕрвгæ – крылья
сикъе – серна
синдзи уасæнгӕ – фазан
сехуар – обед
сирдтӕ – звери
сифӕ – лист
скъола – школа
скъолай косæнуæттæ ‒ школьные помещения
скъоладзаутӕ – школьники
скъоладазути бартæ ‒ права школьников
скъоладзаути ихæстæ ‒ обязанности школьников
соргӕнӕн – герань
сосӕни мӕйӕ – август
спортивон зал ‒ спортивный зал
стъалу – звезда
сувæллон – реб нок
сувæллæттæ – дети
сугъзӕрийнæ кӕсалгӕ – золотая рыбка
сухи мӕйӕ – июль

Т

тæнгъӕдӕ – жидкость
тæрхъос – заяц
тæскъæ – корзина
тæхгӕ ӕхсӕрсӕттӕг – белка-летяга
тетрад – тетрадь
теуа – верблюд
тикис – кошка
тикиси бӕдӕлттӕ – котята
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тикиси дзӕмбу – ветреница лесная
тиллæг – урожай
толдзӕ – дуб
тотий – попугай
трамвай – трамвай
туасӕг – стрекоза
тулфæ – пар
туруса – флаг
тускъа – кабан
тъепа – карась
тухæ (хъаурæ) – сила

У

уагæвæрдтæ – правила
уагъӕли – шиповник
уадиндзӕ – флейта
уалдзæг – весна
уасæнгӕ – петух
уат, авар – комната
уатидаргæ зайæгойтӕ – комнатные растения
уæлдæф – воздух
уæледарæс – одежда
уæлдæфон транспорт – воздушный транспорт
уæлдæфон шар – воздушный шар
уæнгизмæлд – движение
Уæрæсе – Россия
уæрæсей герб – герб России
уæрæсей туруса – флаг России
уæрдун – арба
уæртхӕпсӕ – черепаха
уедагӕ – корень
уолӕфти бон, фӕлладуадзӕн бон – день отдыха
уорс арс – белый медведь
уорс уру – белая крыса
урдæ – выдра
урунгонтæ – насекомые
урунгтæ – насечки
узун – ж, ежиха
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Ф

фæззæг – осень
фæзӕ – площадь
фæлтæр ‒ поколение
фӕндаги нисантӕ – дорожные знаки
фæндур – гармонь
фæндагамонæг цирӕгътæ – светофор
фæндæгтæ – дороги
фæлладуадзæн бунæттæ – места отдыха
фæлладуадзæн рæстæг – время отдыха
фæрæт – топор
фæруӕ – ольха
фæсуроктæ уæгъдæ рæстæг – свободное от уроков 
время
фæткъуы – яблоко
федӕни рӕстӕг – будущее
фестæгцæуæг – пешеход
фиалкӕ – фиалка
фидар – крепость
фидæ ‒ отец
фиди мадæ, мади мадæ – бабушка
фиди фидæ, мади фидæ – дедушка
фингæ – стол на тр х ножках
фиццагкъласонтӕ – первоклассники
фиунасæ – дыня
фломастертæ – фломастеры
фос – скот, домашние животные
фонсдаруни куст – животноводство
фун – сон
фурт – сын
фурти кизгæ – внучка 
фурти фурт – внук
фус – овца
финстихалæн – резинка, ластик
фиццагӕмкъласонтæ – первоклассники

Х

хай – часть 
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халон – ворона
халсартæ – овощи
харбуз – арбуз
хæдзайрон цӕрӕгойтӕ – домашние животные
хæдзарӕ – дом
хæдзæрттæ – дома
хæдзарадӕ – хозяйство
хæдзари къона – домашний очаг
хӕлаур – паук
хӕлӕрдзи – смородина
хæлин биттир – летучая мышь
хӕпсæ – лягушка
хæрæг – ос л 
хæрæндон – столовая
хæрвӕ – чешуя
хе гъудгӕнӕн (хемӕзмӕлӕн) дзаумӕттӕ – предметы 
личной гигиены
хе хæдзарадæ – личное подсобное хозяйство
хуӕдтӕхӕг – самол т
хуæруйнаг – пища
хæрес – ива
хелагæ – змея
хеуа – сойка
хисæрфæн – полотенце
хистæр – старший
хехуар – щука
хор – зерно
хох – гора
хохлаткӕ – хохлатка
хлепа – рожь
хор – солнце
хорхӕтӕни мӕйӕ – июнь
хуасæ – сено
хуæдревæдгӕнгӕ хуӕдтолгӕ – самосвал
хуæдтæхӕг – самол т
хуӕдтолгитæ – автомобили
хуæрæ ‒ сестра
хуæрæндонæ ‒ столовая
хуӕруйнаг – пища
хуæруйнаггæнæг – повар
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худзух – усач
хузӕ – цвет
хузæкæнуни кабинет ‒ кабинет рисования
хузæкӕнуни тетрад – альбом

ХЪ

хъаз – гусь
хъӕма – кинжал
хъаппæ-хъуппӕ – божья коровка
хъӕбуза – жук
хъæбæрхуар – ячмень
хъæдавӕ деденӕг – бархатцы
хъæдхой – дятел
хъæмадар – меченосец
хъæрӕу мистӕ – крот
хъопбæгъ – лилия
хъумбула – мать-и-мачеха
хъуррой – журавль

Ц

цард – жизнь
цардæгас æрдз – живая природа
цардиуагон предметтæ – предметы быта
цӕнхæ – каменная соль
цӕппорсей мӕйӕ – декабрь
цæрæгойтæ – животные
цæрæнбунат – жилище
цæрвцæгъдæн – домашняя маслобойка
цæргутæ – жители
цæст – глаз
цæхæрадон – огород
цæхгæр бацæуӕн – пешеход
цæхгæрмæуынг – переулок
цæугæдон – река
цирагъ – лампа
циртдзæвæн – памятник
цихт – сыр
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ЦЪ

цъой – рожь
цъӕрӕхснӕг – кузнечик

Ч

чилауи – слива
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