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Бадзырдгонд нысæнттæ:

– баиу кæн хæххытæй

– сныв кæн

– ныффысс

– уæлæмхасæн хæслæвæрд
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ЧИ ÆМÆ ЦЫ ИС НÆ АЛФАМБЫЛАЙ

1. Сахор ныв.

2. Нывы цы цардæгас æрдзы объекттæ æвдыст ис, уыдоны 
нæмттæ ныффысс фыццаг цæджындзы, æдзард æрдзы объектты 
нæмттæ та – дыккаг цæджындзы.

3. Ныффысс дæ адрис.
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ЦАРДÆГАС ÆМÆ ÆДЗАРД ÆРДЗ

1. Цардæгас æрдзы объекттæ фæбæрæг кæн       зиллаккæй.
   Æдзард æрдзы объекттæ фæбæрæг кæн           зиллаккæй.

2. Ныффысс цардæгас уæвæгойты æууæлтæ.

3. Ныффысс, адæймаджы конд дунемæ чи хауы, 3-4 ахæм предме-
ты нæмттæ.
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ÆРДЗЫ ФÆЗЫНДТÆ

1. Цавæр æрдзы фæзындтæ æвдисынц нывтæ? Бафысс нывты 
бын.

4. 

2. Бахахх кæн æрдзы афонтимæ баст фæзындтæ.

Сыфтæрызгъæлæн, хурыскаст, хурныгуылд, бæласы дидинæгкалд, 
мæргъты фæлтæхæн, мæйы скаст. 

3. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ.

Æрдзы мидæг цыдæриддæр ивддзинæдтæ цæуы, уыдон хуыйнынц ____
__________________________________ , _________________________________ , 
__________________________________ .

Афæдзы афонтимæ баст æрдзон фæзындтæ хуыйнынц ________________
__________________________________ , _________________________________ , 
__________________________________ .
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БОНЫХЪÆД

1. Бафысс нывты бын, цавæр боныхъæд дзы æвдыст цæуы, уый.

2. Чырæгты сныв кæн арвы равг бæрæггæнæг бадзырдгонд ны-
сæнттæ.

Ирд Ивгæ асæст Асæст

3. Кæронмæ ныффысс хъуыдыйад.

Уæлдæфы температурæйы, асæсты, уæлдзырæтты дымгæйы æмиуад у

_____________________________________________________________________ .

4. 
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ХУР ÆМÆ МИГЪТÆ

1. Сахор арв æмæ равдис, боныгон дæм цыхуызæнæй фæзыны, 
уый.

3. Афтид чырæгты бафысс хъæугæ дамгъæтæ æмæ базон Хуры хорз 
хъуыддæгтæ.

р х с к æ н ы
хъ а м к æ н ы
дз æ б х к æ н ы

а х о ы

2. Базон уыци-уыци. Ныффысс дзуапп.

Дуар нæ хойы,
Хъæр нæ кæны,
Афтæмæй нæ
Райхъал кæны.

________________________________________
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5. Базон уыци-уыцитæ. Ныффысс дуæппытæ.

Сау цæргæс йæ базыртæ
Цъæх арвыл байтыгъта –
Хуры цæст бамбæрзта.

__________________________    Арвæй кæлы зæххы æфсис.

__________________________

6. Сныв кæн, цæрæгойты æнгæс мигътæ.

4. Æркæс нывтæм. Ныффысс, цавæр мигътæ сты, уый.
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МÆЙ ÆМÆ СТЪАЛЫТÆ

1. Сахор арв, æхсæвыгон цыхуызæн вæййы, афтæмæй.

3. Сныв кæн аргъауон Мæй.

2. Кæронмæ ныффысс хъуыдыйад.

Мæй у __ ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ .
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4. Сныв кæн фæззыгон æрдзуынд.

ÆДЗАРД ÆРДЗ ФÆЗЗЫГОН

1. Базон уыци-уыци. Ныффысс дзуапп. 

Быдыр фæбур, 
Нал тавы хур, 
Æфснайынц тыллæг, 
Æрцыди __________________________________ .

2. Бахахх кæн фæззыгон фæзындтæ нысангæнæг дзырдты бын.

Фæуазал. Арæх уары. Тæрккъæвдатæ. Мигъ бады. Æрсдон. Дон 
ныйих. Сыфтæр згъæлы. Сыфтæр райхæлд.

3. Ныффысс фæззыгон мæйты ирон æмæ уырысаг нæмттæ.
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗ ФÆЗЗÆДЖЫ

1. Сахор бæлæсты сыфтæртæ фæззыгон хуызтæй. Ныффысс, 
цавæр бæлæсты сыфтæртæ сты, уый уырыссагау.

2. Ныффысс чырæгты цы уыныс, уыдонæн сæ иумæйаг нæмттæ 
æмæ кæм æрзадысты, уый

цъуй –

тæгæр –

сабæлут –

тулдз –

бæрз –
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3. Фæнысан кæн мæргъты:
фæлтæхæг
зымæгиуатгæнæг

4. Ныффысс мæргъты уырыссаг нæмттæ.

Хърихъупп – ___________________________ .

Гæркъæраг – ___________________________ .

Цъиах – ________________________________ .

Халон – _________________________________ .

Доныхъаз – ______________________________ .

Сырддонцъиу – __________________________ .

Уыг – ____________________________________ .

Дзывылдар – _____________________________ .

дзывылдар 

уыг 

сырддонцъиудоныхъаз 

халон 

цъиах 

гæркъæраг 

митмитгæнаг

хърихъупп
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6. Ныффысс гагадыргъты ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.

________________________________     __________________________________

________________________________     __________________________________

________________________________     __________________________________

5. Хъæды лæвæрттæ.
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УÆЛДÆФ

1. Хæххытæй баиу кæн кæрæдзимæ бардарæг предметтæ. Ра-
дзур, алы цауы дæр уæлдæфæй куыд пайдагонд цæуы, уый.

2. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ. 

Æппæт цардæгас организмты дæр улæфынæн хъæуы ________________ .

Адæймаг æмæ цæрæгойтæ улæфынц ___________________________ æмæ 
раулæфынц ___________________________ .
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ДОН

1. Ахуыргæнæджы æххуысæй нывты бын бафысс хъæугæ дзырдтæ. 
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2. Æркæс схемæмæ æмæ ныффысс, дон цæмæн хъæуы, уый.

3. Дæхæдæг дæр æрхæсс донæй пайда кæныны дæнцæгтæ æмæ 
сæ равдис нывты.

4. Ныффысс нуазыны доны гуырæнты нæмттæ уырыссагау.

Суадон – _______________________________________

Къададон – _____________________________________

Цъай – __________________________________________
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ЦÆРÆГОЙТÆ – ЦАРДÆГАС УÆВÆГОЙТÆ

1. Æрхæсс 2-3 дæнцæджы алы къорды цæрæгойтæй дæр.

3. Ныффысс цæрæгойтæ æмæ сæ лæппынты нæмттæ.

2. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ ныфффыс цардæгас 
уæвæгойты æууæлтæ.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Уырынгонтæ 
(сасчытæ) Кæсæгтæ Мæргътæ Сырдтæ

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Цæрæгойтæ
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ЗАЙÆГОЙ У ЦАРДÆГАС ОРГАНИЗМ

1. Адих кæн зайæгойтæ къордтыл.

2. Ныффысс зайæгойты хæйтты нæмттæ.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Зайæгойты хæйттæ:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Бæлæстæ:

Къутæрджынтæ:

Кæрдæджытæ:
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ХЪÆДДАГ ÆМÆ КУЛЬТУРОН ЗАЙÆГОЙТÆ

1. Фæбæрæг кæн хъæддаг зайæгойтæ    зиллакæй, 
    культурон, зайæгойтæ та –    зиллакæй.
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2. Баххæст кæн схемæ. Кæцы къордмæ хауы алы зайæгой дæр? 
Фæбæрæг кæн нысанæй «+».

ХЪÆДДАГ 
ЗАЙÆГОЙТÆ 

КУЛЬТУРОН 
ЗАЙÆГОЙТÆ

НАРТХОР

ДУГЪЫСЫФ

АСТРÆ

ТÆРС

УЫРЫДЗЫ

ЗАЛМЫСЫФ
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ÆРДЗЫ КЪУЫМЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Ныффысс æрдзы къуымы цæрджыты нæмттæ. Дæ зæрдыл сæ 
бадар.
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КУЫЙТÆ ÆМÆ ГÆДЫТЫ ТЫХХÆЙ

1. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ. 

Адæймаджы фарсмæ цы цæрæгойтæ цæрынц æмæ адæймаджы 
æххуысхъуаг цы цæрæгойтæ сты, уыдон хуыйнынц ___________________

_____________________________________________________________________ .

Хъæдты, быдырты, хуымты, донуæтты чи цæры æмæ адæймаджы 
æххуыс кæй нæ хъæуы, уыцы цæрæгойтæ хуыйнынц _________________

_____________________________________________________________________ . 

2. Бафысс къамты бын, чиныгæй пайдагæнгæйæ.
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УАРЗ ÆРДЗ!

1. Хаххæй баиу кæн уагæвæрдтæ, цы нысæнттæ сæ бæрæг кæ-
нынц, уыдонимæ.

2. Дæхæдæг дæр æрхъуыды кæн æрдз уарзджыты æгъдæуттæ 
æмæ сæм сныв кæн нысæнттæ.

ма тон 
дидинджытæ

ма мар хæфсыты 
æмæ галхæфсыты

ма сæтт бæлæсты 
къалиутæ

ма хъыгдар 
хæлуарджыты

ма хæсс дæ хæдзармæ 
æнæниз цъиуты æмæ 

лыстæг сырдты

ма хал мæргъты 
ахстæттæ
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3. Ныффысс, Сырх чиныгмæ хаст чи æрцыдис, уыцы зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты нæмттæ.
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АДÆЙМАДЖЫ БУАРЫ КОНД

1. Схемæйыл зиллаккæй фæбæрæг кæн, алфамбылай дунейы 
кæцы хаймæ хауыс, уый.

3. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйад æмæ скæн хатдзæг.

Æз зонын ленк кæнын, фæлæ æз нæ дæн ___________________________ .

Æз нæ дæн _____________________ , уымæн æмæ мын нæй æхсæз къахы. 

Мæнæн нæй базыртæ тæхынæн, æмæ уымæ гæсгæ æз нæ дæн ________

_____________________________________________________________________ .

Æз дæн _____________________________________________________________.

2. Ныффысс схемæйыл адæймаджы буары хæйтты нæмттæ.

Æдзард æрдз Адæймаджы конд дунеЦардæгас æрдз

Алфамбылай дуне
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АДÆЙМАДЖЫ МИДÆГГАГ ОРГÆНТÆ

1. Ныффысс схемæйыл адæймаджы мидæггаг оргæнты нæмттæ.

2. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Зæрдæ æнæрлæугæйæ скъæры ____________________________ дадзинтыл 
æмæ йæ æппæт организмыл зилын кæны. 

Рæуджытæ æххæст кæнынц _________________________________ функци.

Ахсæн æмæ артæнты батайы ________________________________________ .
3. 
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3. Нывы æвдыст æрдзон объекттæй мыр фехъусæн кæмæй ис, уы-
дон фæбæрæг кæн.

ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ

1. Ныффысс, цы æнкъарæн оргæнтимæ базонгæ дæ, уыдоны 
нæмттæ.

2. Цавæр æнкъарæн оргæны æххуысæй базоныс ды ацы продукты 
ад? Сныв æй кæн кæнæ йын ныффысс йæ ном.

4. 
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2. Сныв кæн, ацы предметты æууæлтæ цы æнкъарæн оргæны 
æххуысæй æвзарыс, уый, кæнæ йын ныффысс йæ ном.

3. Цавæр æнкъарæн оргæны æххуысæй банкъарæн ис рыст, уа-
зал, хъарм?

4. 

УЫРЗÆН ÆМÆ ÆМБУДÆН ОРГÆНТÆ

1. Хаххæй баиу кæн æмбæлгæ æмбарынæдтæ.

Цæстытæ Ад æвзарæн оргæн

Хъустæ Уырзæн (цармæйæнкъарæн) оргæн

Фындз Уынæн оргæн

Царм Æмбудæн оргæн

Æвзаг Хъусæн оргæн
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ЦЫ У ÆНÆНИЗДЗИНАД?

1. Суткæйы цавæр афон цæуы алы архайд дæр? Ныффысс 
дзуæппытæ.

3. Хæххытæй баиу кæн æмбисæндты хæйттæ.

Сыгъдæгдзинад – мæгуырæй ма тæрс.

Æнæниздзинадæй æнæниздзинады бындур.

Æнæниз лæгæн хуыздæр ницы ис.

2. Кæронмæ ахæццæ кæн фæткæвæрдтæ.

Дæндæгтæ сыгъдæг кæнын хъæуы ___________________________________.

Хæрды размæ æнæмæнг хъæуы ______________________________________.

Нæй хæрæн æмæ нуазæн æгæр __________________________ кæнæ æгæр 

_______________________________ хæринаг.

Нæй къухæй бæрæг кæнæн иту кæнæ пец _________________________ 
сты, уый.

Нæй смудæн æмæ æвзагæй уынæн _________________________________ 
буаргъæдтæ.
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ХÆРД ÆМÆ ÆНÆНИЗДЗИНАД

1. Раст хаххæй бахахх кæн фосдарынадæй ист продукттæ, уы-
лæнтæ хаххæй та – зайæгойтæй ист продукттæ.

Цыхт, нæлхæ, æхсыр, зети, ссад, дзидза, кæсаг, сæкæр, æхсыры
цъæрттæ, туаг æхсыр, халсартæ, дыргътæ.

2. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Хæрды размæ хæрзæхсад кæнын хъæуы _____________________________ , 

__________________________________ , _________________________________ .

Нæ хæринаг арæзт у алыхуызон æфсисахадгæ буаргъæдтæй __________

____________ , ____________________________ , _________________________ .

3. Баиу кæн уагæвæрдты хæйттæ.

4. 

Хæрын хъæуы доны фых, пайда сты хомæй хæргæйæ.

Хъæуы æххæст кæнын зиан сты æнæниздзинадæн.

Дыргътæ æмæ халсартæ сурфых хæринаг нæ фæлæ.

Æгæр хæрын дæр æмæ бирæ рæстæг хæрды фæтк.

Хъæбæр цай æмæ къофи адджинаг бирæ хæрæн.

Æнæниздзинадæн зиан у нæ хæрын дæр зиан у.
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1. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдытæдтæ.

Электрон гарзæгтæм, æргъæвæнмæ (выключатель) кæнæ розеткæмæ

нæй æвналæн __________________________ къухтæй.

Макуы __________________________ æнæцъарæвæрд телыл!

Нæй  ________________ рудзынгæй, ____________________ рудзынджы 

тъæпæныл _________________________ балкъонæй.

2. Баиу кæн уагæвæрдты хæйттæ.

ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ХÆДЗАРЫ

3. Нывтæм гæсгæ ныффысс уагæвæрдтæ.

Арæхстгай архай æрмæст йæ хæцæнæй.

Нæй æнгуылдзтæ тъыссæн артимæ.

Иту исын хъæуы спичкæтæй.

Ма хъаз къофиссæны, электрофыдыссæ-
ны, дыргълæмарæны.
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ДÆХИ ХЪАХЪХЪÆН МАШИНÆЙÆ!

1. Хæххытæй баиу кæн фæндаггон нысæнттæ æмæ цы амонынц, 
уый.

2. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ ныффысс, светофоры хуызтæ 
цы амонынц, уый.

3. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйад.

Фæндаджы сæрты хизæн ис «________________________» æмæ зæххы бын

___________________________________________ .

Фистæгвæндаг

Зæххы бын фистæгæй ахизæн

Фистæгæй цæуджытæн фæндаг нæй
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ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ДОНУÆТТЫ

1. Баиу кæн уагæвæрдты хæйттæ.

Нæй хи найæн сыгъдæг донуæтты.

Чъизи доны хи найын хистæрты æвджид уæвгæйæ.

Хи найæн ис æрмæстдæр тынг уазал доны.

Хи найæн ис æрмæстдæр тæссаг у æнæниздзинадæн.

2. Скæн ныв «Доны был». Сараз цыбыр радзырд.



35

1. Бафысс нывты бын. Маргджын зокъотæ ныххах кæн сырх 
кърандасæй.

2. Бафысс нывты бын.

3. Ныффысс, адæймагæн уырынгонтæй цæмæй тæссаг у, уый.

ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ХЪÆДЫ
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АДÆМЫ ÆХСÆН АХАСТДЗИНÆДТÆ

1. Ранымай ацы бинонты.

3. Хаххæй баиу кæн æмбисæндты хæйттæ.

2. Ныффысс дæ ныййарджыты, дæ фыды (мады) фыды æмæ дæ 
мады (мады фыды) нæмттæ.

Бинонтæ кæрæдзийы куы уарзой, хистæрæй цæуы.

Хæдзар уæд сæ бæркад бирæ у.

Хæдзары æгъдау фæндæй цæры.
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3. Куыд раарфæ кæнын хъæуы, лæвар дын чи бакæна, уымæн? 
Равзар раст дзуапп.

«Бузныг, фæлæ дæ лæвар мæ зæрдæмæ нæ цæуы».

«Бузныг, фæлæ мæн бынтон æндæр лæвар хъуыдис». 

«Бузныг, дæ лæвар мæ зæрдæмæ тынг фæцыдис».

4. Ныффысс, ацы фæндаггон нысæнттæ цы амонынц, уый.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ХИ ДАРЫНЫ ÆГЪДÆУТТÆ

1. Ныффысс, цы уæздан ныхæстæ базыдтай, уыдон.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Ныффысс, уазæгуаты цы хъуыддæгты фæдыл цæуæн ис, уый.
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АДÆЙМАГ У ÆРХЪУЫДЫГÆНÆГ

1. Æркæс нывтæм æмæ сын ныффысс сæ нæмттæ.

3. Базон уыци-уыци. Ныффысс дзуапп.

Ацы бæх сысджы нæ хæры,
Дыууæ цалхыл размæ скъæры.

________________________________

2. Адæймаджы конд дунемæ хауæг предметтæй ма дæ бон 
цавæртæ у ранымайын. Ныффысс сæ.
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2. Скæн, кæм цæрыс, уыцы хæдзары хуызæн хæдзары ныв.

3. Ныффысс кæронмæ.

Æз цæрын ____________________________ сахары.

Æз цæрын ____________________________ хъæуы.

Цы уынджы цæрын, уый хуыйны ________________________ .

Цы скъолайы ахуыр кæнын, уый ис _________________________ уынджы.

Ацы уынгты ис _____________________________ .

Нæ уынджы тæккæ рæсугъддæр хæдзар у ___________________________ .

АДÆЙМАГ У АРАЗÆГ

1. Ныффысс, цæмæй арæзт сты, нывы цы цæрæнуæттæ æвдыст ис, 
уыдон.

изба
__________

__________

юртæ
____________

____________

иглу
____________

____________

хохаг хæдзар
____________

____________

халагъуд
_________

__________
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ÆДЗАРД ÆРДЗ ЗЫМÆГОН

1. Отгадай загадку. Напиши отгадку.

Ветки белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Тёплые придут весной ветра
И меня прогонят со двора.

________________________

2. Ныффысс зымæгон мæйты ирон нæмттæ.

Декабрь – ______________________________________

Январь – _______________________________________

Февраль – ______________________________________

3. Бахахх кæн зымæгон æрдзон фæзындтыты бын.

Уарын, митуард, хъызт, ихдзæуæн, миты тайын, сыфтæрзгъæлæн, 
халасæвæрд.

4. Ныффысс мит æмæ ихы æууæлтæ.

5. Сныв кæн зымæгон æрдзуынд.

Мит Их
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ЗАЙÆГОЙТÆ ЗЫМÆГОН

1. Ныффысс, зымæг сæ дыргътæ сæ уæлæ цы зайæгойтæн баз-
зайынц, уыдоны нæмттæ.

2. Ныффысс, цавæр бæлæсты гыркъотæ сты адон.
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МÆРГЪТÆ ЗЫМÆГОН

1. Ныффысс зымæгиуатгæнæг мæргъты нæмттæ.

2. Ныффысс, цавæр мæргътæ ма зымæгиуат кæнынц, ды кæм 
цæрыс, уыцы ран.

3. Дзуапп ратт фæрстытæн. 

Цавæр мæргътæ æрбатæхынц зымæг адæмы цæрæн бынæттæм 
хæстæгдæр?

Цавæр мæргътæ цæрынц, зымæгон гыркъотæй цы мыггæгтæ къахынц, 
уыдонæй?

Цавæр мæргътæ хæрынц цъуйы гагадыргътæ?

4. Сныв кæн мæргъты хæрæндон зымæгиуатгæнæг мæргътимæ.
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СЫРДТÆ ЗЫМÆГОН

1. Ныффысс, куыд зымæгиуат кæнынц ацы сырдтæ.

2. Ныффысс, цавæр хъæддаг цæрæгойтæм хъæуы зымæг хол-
лагæй фæкæсын. Сараз æмæ ныффысс цыбыр радзырд «Хъæд-
даг цæрæгойтæн æххуыс зымæгон».

3. 
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3. 

ЗЫМÆГОН КУЫСТЫТÆ. КУЫД ХЪАХЪХЪÆНЫН ХЪÆУЫ 
ÆНÆНИЗДЗИНАД ЗЫМÆГОН

1. Сныв кæн, зымæгон хъæзтытæй куыд фæхъазыс, уый.

2. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Зымæг æддæмæ цæуын хъæуы _________________________________ æмæ 

_______________________________ дарæсы.

Нæй _________________________ æмæ __________________________ къæхтæ.

Нæй митæй æууæрдæн _________________________ буар.
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3. Ныффысс горизонты æхсæны фæрсты нæмттæ. Фæбæрæг сæ 
кæн схемæйыл дамгъæтæй.

4. Раив уырыссаг æвзагмæ.

Цæгат _______________________  Хуссар _________________________

Скæсæн _______________________ Ныгуылæн _______________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

ГОРИЗОНТ 

1. Кæронмæ ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ.

Гом бынаты нæ алфамбылай цы тыгъдад уынæм, уый хуыйны ________
_____________________________________________________.

Арв æмæ зæхх кæрæдзиуыл æндзæвæгау цы хаххыл кæнынц, уый 
хуыйны _______________________________________________.

2. Ныффысс горизонты сæйраг фæрсты нæмттæ. Фæбæрæг сæ 
кæн схемæйыл дамгъæтæй.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

5.
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3. Раив уырыссаг æвзагмæ.

Хъыбыллæ – _______________________ 

Гарзæг – ___________________________

1. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Хъыбыллæ у ахæм гарзæг___________________________________________

_____________________________________________________________________ .

2. Ныффысс хъыбыллæйы хæйтты нæмттæ.

ХЪЫБЫЛЛÆМÆ ГÆСГÆ БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ КÆНЫН

4. 
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2. Æркæс нывмæ.
Раиртас æмæ ныффысс, стъæлф А-йæн йæ кæцырдыгæй фарс сты 
нывы æвдыст объекттæ.

БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ КÆНЫН ХУРМÆ ГÆСГÆ

1. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Æмбисбон де ’ргом цæгатæрдæм арæзт куы уа, уæд дæ фæстæ уы-
дзæн ________________________________________________________________,

рахизæрдыгæй – ________________ , галиуæрдыгæй – _________________ .

Хъæд – _____________________________________________

Хъæу – _____________________________________________

Хæхтæ – ____________________________________________

Цæугæдон – _________________________________________

3. 
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БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ КÆНЫН БЫНÆТТОН 
БÆРÆГГÆНÆНТÆМ ГÆСГÆ

–
–
–
–

1. Ныффысс горизонты сæйраг æмæ æхсæны фæрсты нæмттæ.

2. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Гагадыргътæ рæгъæд кæнын байдайынц ____________________________ .

Уарыны фæстæ тагъддæр бахус вæййы ______________________________ .

Хъуынатæ æмæ хъуынабынтæ фылдæр _____________________________.

Бæлæстæн бæзджындæр æмæ даргъдæр къалиутæ___________________ .

3. Цавæр æрдзон бæрæггæнæнтæ æвдыст ис нывты? Ныффысс 
дзуапп.

4. 
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1. Æрфыстмæ гæсгæ раиртас зæххы уæлцъары формæтæ.

Лæгъз кæнæ лæгъзмæввахс зæххы уæлцъар хуыйны _____________

_____________________________________________________________________.

Йæ уæлцъар стъолы тъæпæны хуызæн бынтон лæгъз цы фæзбы-
дырæн вæййы, уый хуыйны ______________________________ фæзбыдыр.

Къуыбыртæ цы фæзбыдыры æмбæлы, уый хуыйны ___________________
_____________________________________________________ фæзбыдыр. 

2. Ныффысс, нывы æвдыст зæххы уæлцъары формæ куыд хуый-
ны, уый.

ЗÆХХЫ УÆЛЦЪАРЫ ФОРМÆТÆ. 
ФÆЗБЫДЫР



50

ХÆХТÆ

1. Æркæс нывтæм.
Ныффысс зæххы уæлцъары хуызты нæмттæ.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2. Ныффысс къуыбыры æмæ хохы хæйтты нæмттæ..

3. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйад.

Йæ алфамбылай бæстуатæй бæрзонддæр уæвæг стыр æнæлæгъз 
зæххы уæлцъары хай хуыйны __________________________ .
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ДОНУÆТТÆ

1. Скæн уырыссаг æвзаджы бындурыл арæзт ребус.
Дзуапп ныффысс чырæгты.

2. Нывты бын бафысс, цы доны объекттæ дзы æвдыст ис, уыдоны 
нæмттæ. Чырæгты сын ныффысс сæ иумæйаг ном.

” ”’ ’
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3.Равзар раст дзуапп. Фæбæрæг æй кæн зиллаккæй.

Донуат у:
– зæххы уæлцъары лæгъз кæнæ лæгъзмæввахс хæйттæ;
– йæ алфамбылай бæстуатæй бæрзонддæр уæвæг стыр æнæлæгъз 
зæххы уæлцъары хай;
– иудадзыг кæнæ рæстæгмæ донæй дзаг чи у, ахæм къуырфгæндтæ 
Зæххы уæлцъарыл.

4. Ныффысс, кæм цæрыс, уыцы ран цы цадтæ ис, уыдонæй 2-3-
йы нæмттæ.

5. Скæн исты донуаты ныв.
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ЦÆУГÆДОНЫ ХÆЙТТÆ

1. Ныффысс донуæтты уырыссаг нæмттæ.

Фурд – ____________________  Денджыз  – _____________________

Цад – ____________________  Цъымара – ______________________

Цæугæдон – ____________________

2. Ныффысс цæугæдоны хæйтты нæмттæ. 

3. Баххæст кæн хъуыдыйад.

Æппæт нуазыны доны гуырæнтæ дæр хъæуы _______________________ !

4. Ныффысс, кæм цæрыс, уыцы раны сæйраг цæугæдæтты нæмттæ. 

5. Сныв кæн цæугæдон, дæ цæстытыл куыд ауайы, афтæмæй.
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2. Бахахх кæн уалдзыгон æрдзон фæзындтытæ.

Фæхъарм ис, сыфтæр згъæлы, мит тайы, фæзындысты фыццаг ди-
динæгкалæг зайæгойтæ, кæрдæг хус кæны, æрбатахтысты фæлтæхæг 
мæргътæ, дæттæ раивылдысты.

3. Ныффысс уалдзæджы бæрæггæнæнтæ.

ÆДЗАРД ÆРДЗ УАЛДЗЫГОН

1. Ныффысс уалдзыгон мæйты ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.

4. Равдис дæ нывы рагуалдзæг.
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1. Бахахх кæн фыццаг дидинæгкалæг зайæгойтæ.

Уиззайы сæр, малусæг, стъопола, хъазы хъæдындз, мысты хъæдур, са-
джысæр, гоппой.

2. Ныффысс, куыд бирæ кæнынц зайæгойтæ.

Зайæгойтæ бирæ кæнынц: ___________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Сныв кæн малусæг кæнæ æндæр фыццаг дидинæгкалæг 
зайæгой.

ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗЫГОН
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МÆРГЪТÆ УАЛДЗЫГОН

1. Баххæст кæн фразæ.

Фæззæджы хъарм бæстæм чи атæхы, уалдзæджы та сæ рай-
гуырæн бæстæмæ цы мæргътæ раздæхынц, уыдон хуыйнынц 
_____________________________ .

2. Ныффысс фæлтæхæг мæргъты ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.
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3. Æркæс нывтæм. Ныффысс донуæтты цæрæг мæргъты нæмттæ.

4. Сныв кæн ахстон бæласы къалиуыл, зæххыл кæнæ кæрдæджы.



58

1. Дарддæр ахæццæ кæн хъуыдыйæдтæ.

Уалдзæджы хæфсытæ æмæ кæсæгтæ акалынц ________________________
_____________________________________________________________________.

Кæлмытæм _________________________ хæстæг, нæ _____________________

_____________________________________________________________________!

Уалдзæджы райдиан фæзынынц сасчытæ: ____________________________
_____________________________________________________________________.

Рагуалдзæджы дæргъвæтин зымæгон фынæйæ райхъал вæййынц ____
_____________________________________________________________________.

Бирæ цæрæгойтæм ______________________________________ фисткалæн. 

2. Ацы цæрæгойты нæмттæ ныффысс уырыссагау.

Бирæгъ – _________________________

Рувас – ___________________________

Уызын – __________________________

Æхсæрсæттæг – ___________________

3. Сныв кæн уызын æд лæппынтæ (кæнæ æндæр цæрæгой æд 
лæппынтæ).

ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗÆДЖЫ
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ХЪÆД У ÆРДЗОН ÆМИУАД

1. Ныффысс ацы бæлæстæн сæ ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.
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5. 

2. Нывты æвдыст сты сыфтæрджын, хихджын æмæ æмхæццæ 
хъæдтæ. Нывты бын бафысс.

3. Ахуыргæнæджы æххуысæй раиртас, цавæр бæлæсты къалиутæ 
æмæ дыргътæ æвдыст сты нывты. Нывты бын бафысс.

4. Равзар раст дзуапп. Йæ акомкоммæ зиллакк ын сахор.

Бæлæстæ хъæды аразынц:

уæллаг ярус;

астæуккаг ярус;

бинаг ярус.
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КЪУТÆРТÆ

1. Хæххытæй баиу кæн къутæры ныв йæ номимæ.

æхсæлы

саунæмыг

уагъылы

бæрæзе

цæстурсгæнæн

тырты
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2. Сныв кæн цъуй кæнæ мыртгæйы къалиу æд дыргътæ.

4. Ныффысс, уе скъолайы кæрты цы бæлæстæ æмæ къутæртæ 
зайы, уыдонæй фæйнæ дыууæ-æртæйы нæмттæ.

3. Равзар раст дзуапп æмæ йæ бахахх кæн.

Къутæртæ хъæды аразынц:

уæллаг ярус;

астæуккаг ярус;

бинаг ярус.
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1. Скæн уырыссаг æвзаджы бындурыл арæзт дзырдбыд.

КÆРДÆГХАЛ ЗАЙÆГОЙТÆ

2 3 4

1 В П П 5

Х П 6 7

Т Р Р Ч М

Х С В

Е Л С Д

Р Н Ц В Т Щ И Е

Ж В С Я Н

К Ц К

Ц

1

3
5

4

7

2

6
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2. Сныв кæн æрдузыл хъæды зайæг дидинджытæ.

3. Баиу кæн хæххытæй хъæды зайæгойтæ æмæ сæ нæмттæ.

ма-рох-кæн

уиззайы сæр

сæнк

джыджына
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Ныффысс, цавæр хæрыны зокъотæ ма зоныс.

ЗОКЪОТÆ

1. Бафысс зокъойы хæйтты нæмттæ.

     бур зокъотæ                                           рувасзокъотæ

Хæрыны зокъотæ
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2. Сныв кæн исты æнахуыр формæ кæмæн ис, ахæм зокъо.

3. Бæххæст кæн хъуыдыйад.

Кæрдæгхал зайæгойтæ æмæ зокъотæ хъæды зайынц ______________
______________ ярусы.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

ХÆРЫНÆН НÆ БÆЗГÆ ЗОКЪОТÆ

1. Цавæр хæрынæн нæ бæзгæ зокъотæ зоныс? Ныффысс сын сæ 
нæмттæ.

бындзмар
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ХЪÆДЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Отгадай загадку. Напиши отгадку.

На сосне в лесу густом
Сидит плотник с долотом.
В пёстренькой рубашке,
В красненькой фуражке.

Цавæр мæргътыл ма ис фембæлæн хъæды? 
Ныффысс сын сæ нæмттæ.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Отгадай загадку. Напиши отгадку.

Спит в дупле зверюшка – 
С кисточкой два ушка,
Хвост зимой  –  как грелка.
Зверь зовётся ...

Хъæды цæрæгойтæй ма цавæртæ базыдтай? Ныффысс сын сæ 
нæмттæ.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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3. Æркæс нывмæ. Ныффысс, нывы цы цæрæгойтæ æвдыст цæуынц, 
уыдоны нæмттæ, къордтыл сæ дих кæн, афтæмæй.

Уырынгонтæ: 
    ___________________________________________________________

   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________

Мæргътæ: 
    ___________________________________________________________

   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________

Сырдтæ: 
    ___________________________________________________________

   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
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4. Скæн хъæддаг маргъ кæнæ хъæддаг сырды ныв.
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ÆДЗÆХХ ДОНУАТЫ ЗАЙÆГОЙТÆ

1. Æркæс нывтæм. Ныффысс донуæтты зайæгойты ирон æмæ уы-
рыссаг нæмттæ.

2. Хæххытæй баиу кæн зайæгойты нывтæ сæ нæмттимæ.

доны хъоппæг лотос кубышка*
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3. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, сæ уидæгтæ доны бынмæ кæмæн нæ 
хæццæ кæнынц, уыцы зæйæгойты нæмттæ. Бафысс нывты бын.

Куыд хуыйнынц уыдон? Ныффысс уыцы дзырд чырæгты (уырысса-
гау).

П В Щ

4. Куыд хуыйны æнæхъæнæй дæр, доны цы зайæгой вæййы, уый? 
Ныффысс ын йæ ном (уырыссагау).

5. Ахуыргæнæджы æххуысæй раргом кæн шифргонд æмбисонд  
хъуыдыйад; ныффысс æй.

2 10 5 3 4 1 7 2 5 6 4 5

10 8 1 2 1 2 9 4 5

  1 – А         3 – Г           5 – Е          7 – И            9 – О

  2 – В         4 – Д          6 – З           8 – Л           10 – С

В  .  .  .  .  . и в  .  .  .  .
с  .  .  .  . в  .  .  .  .                    !
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ÆДЗÆХХ ДОНУÆТТЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

3. 

1. Хæххытæй баиу кæн донуæтты лыстæг цæрæгойты нывтæ æмæ 
сæ нæмттæ.

донбарæг

прудовик*

катушка*

цъингуыртæ

ленкгæнæг хъæндил

2. Ныффысс æдзæхх донуæтты цæрæг кæсæгты нæмттæ.
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5. Базон донуæтты цæрæгойты. Ныффысс сын сæ нæмттæ.

4. Хæххытæй баиу кæн мæргъты нывтæ сæ нæмттимæ.

хъазтæ

бабызтæ

доны хъаз

хърихъупп
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6. Скæн уырыссаг æвзаджы бындурыл арæзт дзырдбыд.

5

11

2

4

10

«Доны цæрæгойтæ»
6

в
р

л
л

ё
к

9

10

11

8

7

к п
р

в
к

о
р

й
6

5

4

3

2

1

3

9

1

8

7
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ЦЪЫМАРАТЫ ЗАЙÆГОЙТÆ ÆМÆ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Чиныгæй пайдагæнгæйæ, нывты бын бафысс цъымараты зайæ-
гойты нæмттæ. Бахъуыды сæ кæн.



76

Ч

2. Ныффысс цъымараты цæрæг мæргъты уырыссаг нæмттæ. 

В

ЦК

3. Ныффысс цъымараты цæрæг мæргътæн сæ уырыссаг нæмттæ.

Гоппой – ____________________  Хæфсхор – _______________________
Доны ацц – ________________  Кæсаглас – _____________________

4. 
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5. Донуæтты цæрæг мæргътæй ахæм къæхтæ кæмæн ис, уыдоны 
нæмттæ ныффысс.

6. Раив уырыссаг æвзагмæ.

Туацъынæмыг – ______________   Цъулбер – ___________________

Саунæмыг – __________________   Къогъо – ____________________

Хъамыл – ____________________   Къадз – _____________________

Малгæрдæг – ________________   Цъырцъыраг – ______________
7. 
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БЫДИРАГ ЗАЙÆГОЙТÆ

1. Баххæст кæн схемæ. Фæлгæтты бафысс, быдыры цы зайæгойтæ 
зайы, уыдоны къордты нæмттæ (уырыссагау).

2. Ныффысс, Ирыстоны чи зайы, уыцы сæйраг быдираг 
культурæты нæмттæ иронау æмæ уырыссагау. Бахъуыды сæ кæн.

М  .  .  .  .  .  . – п  .  .  .  .  . 

К  .  .  .  .  .  .  .  . – к  .  .  .  .  .  .

Н  .  .  .  .  .  .  . – к  .  .  .  .  .  .  . 

Быдираг зайæгойтæ

       З  .  р  .  .  .  .  .             О  .  .  щ  .  .  е   Б  .  б  .  .  .  е

  М  .  с  .  .  ч  .  .  .   П  р  .  .  .  л  ь  .  .  е
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3. Ныффысс нывы æвдыст зайæгойты нæмттæ.

4. Ныффысс, нывты æвдыст быдираг культурæты нæмттæ. Зæгъ, 
цавæр къордтæм хауынц.

Х ъ  .  .  .  .

Б  .  .  .  .  .

К ъ  .  .  .  .  .  .Æ  .  .  .  .  .  .

х . . . ææ . . . . н

Цъ . . 

Х ъ  .  .  .  .  .  .   .   .  . 

С  .  .  .  . 

Е  .  . 
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5. Æркæс нывмæ. Бахъуыды кæн ацы зайæгойтæ. Ныффысс сын сæ 
иумæйаг ном.

6. Раив ирон æвзагмæ.

Пшеница – ___________________   Овёс – ______________________

Рожь – ___________________   Просо – _____________________

Ячмень – _________________   Гречиха – _____________________

7. Ныффысс фæйнæ 2-3 культурон æмæ æрнæгон зайæгойы 
нæмттæ.

8. 

Х  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

æхсадгæрдæг

æрвдидинæг звездчатка*
(мокрица)

хуымыхъыцъы
згъæллаг
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2. Ныффысс ацы мæргъты нæмттæ.
Фæлгæты бафысс ацы мæргъты, цæмæй цæрынц, уымæ гæсгæ сæ 
куыд хонынц, уый.  

БЫДЫРЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы цæрæгойты нæмттæ. Бафысс 
нывты бын.

С   .   .   к  .   .   р   .    æ
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4. Ныффысс тугдзых мæргъты нæмттæ.

3. Ныффысс ацы цæрæгойты нæмттæ. Фæлгæты бафысс, цæмæй 
цæрынц, уымæ гæсгæ сæ куыд хонынц, уый.

Æ   .     .     .     .     .     .     .     .
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УЫГÆРДÆНТЫ ЗАЙÆГОЙТÆ

1. Ныффысс, рæсугъд хъулон дидинæгджын уыгæрдæнты цы 
зайæгойтæ зайы, уыдоны нæмттæ.

2. Хæххытæй баиу кæн зайæгойты нывтæ сæ нæмттимæ.

ежа* 

дзедзро

гæдыйы дымæг

рувасдым
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Цавæр уыгæрдæнты зайæг маргджын зайæгойты тыххæй базыд-
тай? Ныффысс сын сæ нæмттæ.

4. Равзар раст дзуапп.

Дзедзро, ежа*, мысты хъæдур, гæдыйы дымæг сты культурон зайæ-
гойтæ.
Дзедзро, ежа*, мысты хъæдур, гæдыйы дымæг сты æрнæгон зайæ-
гойтæ.

5. Сныв кæн иу-дыууæ быдираг зайæгойы.
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УЫГÆРДÆНЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Ныффысс, цавæр уырынгонтæ æмбæлынц уыгæрдæнты.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Скæн иу-дыууæ сасчы (уырынгоны) нывы.

Б   .   .   .  з   .   .   к   . К   р   .  с   .  .   .   л

3. Ныффысс ацы дыууæ хъæндилы уырыссаг нæмттæ, æххуыс-
гæнæн дамгъæтæй пайдагæнгæйæ.
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4. Ныффысс ацы мæргъты ирон нæмттæ.

5. Ахуыргæнæн чиныгæй пайдагæнгæйæ, ныффысс, ацы мæргътæ 
куыд хъæр кæнынц, уый.

6. Скæн иу быдираг цæрæгойы ныв.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Уæрцц –

Цъæх мæга –

Чъыкчъыкгæнаг –

п                     – у          

к                – цъ               

луговой чекан – 
чъ                                     
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ДЫРГЪДОНЫ ЗАЙÆГОЙТÆ

1. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ.

Сæ хуылфы мыггæгтæ цы дыргътæн ис, уыдон хуыйнынц ___________

_________________________________________________________ культурæтæ.

Сæ хуылфы апп цы дыргътæн ис, уыдон хуыйнынц __________________

_________________________________________________________ культурæтæ.

2. Фыццаг цæджындзы ныффысс мыггагджын культурæтæ, дык-
каджы та – апджын культурæтæ.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

  Мыггагджынтæ                            Апджынтæ
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ДЫРГЪДОНЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

1. Æркæс нывтæм. Ныффысс, куыд ма ис схонæн ацы лыстæг 
цæрæгойты (уырыссагау).

2. Ныффысс, тыллæг бахъахъхъæнынæн ахъаз цы цæрæгойтæ сты, 
уыдоны нæмттæ.

З   .   .   .   .   .   .   .   .   г           с   .   .   .   æ
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С   .   .   к   .   .   р   .   .

5. Скæн дыргъдонæн пайдахæссæг мæргъты нывтæ.

3. Ныффысс мæргъты нæмттæ. Куыд сæ хонынц, цавæр холлагæй 
цæрынц, уымæ гæсгæ(уырыссагау)?

Б  .  .  .  .  .  .  .

Б  .  .  .  .  .  .  .  .

К ъ  .  .  .  .  .  .  .

4. Ныффысс, цавæр саскхор мæргътæ ма зоныс.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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АДÆЙМАГ ÆМÆ ДЫРГЪДОН

1. Дзуапп ратт фæрстытæн. 

Цавæр дыргъ бæлæстæ зайын кæнынц дыргъдоны?

2. Сныв кæн дыргъдон, дæ цæстытыл куыд уайы, афтæмæй.

Цавæр гагадыргъджын къутæртæ зайын кæнынц дыргъдоны?

Цæмæн дарынц дыргъгæстæ дыргъдæтты мыды чыргъæдтæ?

Цæмæй хорз у, дыргъдæттæм мæргътæ кæй фæтæхынц, уый?
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БАЛЦ НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ ИРЫСТОНЫЛ

1. Бакæс æмæ бахъуыды кæн райгуырæн бæстæйы ном. Ныф-
фысс, дæ Райгуырæн бæстæ уырыссагау куыд хуыйны, уый.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани – _________________________________

______________________________________________________________________

Республикæ Хуссар Ирыстон – Паддзахад Алани – ____________________

______________________________________________________________________

2. Ныффысс, цы бæсты цæрыс, уым цы хæхтæ æмæ цæугдæттæ 
ис, уыдоны нæмттæ.

3. Ныффысс, цы бæстæйы цæрыс, уым цы хосгæнæн зайæгойтæ 
зайы, уыдонæй 3-4-ы нæмттæ.

4. Ацы цæрæгойтæ æмбæлынц Ирыстоны зæххыл æмæ сты 
уæлдай хъæхъхъæнинаг. Ныффысс сын сæ нæмттæ.
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ЦЫ АМОНЫНЦ КАРТÆЙЫЛ АЛЫ ХУЫЗТÆ ÆМÆ НЫСÆНТТÆ

1. Ныффысс, кæм цæрыс, уыцы республикæйы ном æххæстæй.

Р _______________ Ц _______________    Р ____________________

И _______________–А _____________    Х ____________ И _______________

2. Зиллаккæй фæнысан кæн, Уæрæсейы кæцы хайы æрбынат 
кодта Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани.

    цæгат  ныгуылæн

    хуссар  скæсæн

3. Чиныгæй пайдагæнгæйæ, ныффысс, ацы бадзырдгонд нысæнт-
тæ картæйыл цы амонынц, уый.

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________

– ___________________________________________
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ИРЫСТОНЫ ХЪÆУТÆ ÆМÆ САХАРТÆ

1. Ныффысс Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани æмæ Республикæ 
Хуссар Ирыстон – Паддзахад Аланийы сæйраг сахарты нæмттæ.

______________________________________________________________________

2. Ныффысс, Дзæуджыхъæуы хæрзфиппаинæгтæй ацы къамты 
кæй уыныс, уыдоны нæмттæ.

5. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

4. Ныффысс, Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани æмæ Респуб-
ликæ Хуссар Ирыстон – Паддзахад Аланийы хъæутæй кæй зоныс, 
уыдонæй 2-3-йы нæмттæ.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3. Ныффысс, Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани æмæ Респуб-
ликæ Хуссар Ирыстоны – Паддзахад Аланийы сахартæй кæцытæ 
зоныс, уыдоны нæмттæ.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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