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Бадзырдгонд нысæнттæ:

 – фарстæн дзуапп ратт

 – дæ зæрдыл бадар

 – абон ахуыр кæнæм

 – дæ зонындзинæдтæ сбæрæг кæн

 – æмбисонд

 – къордты куыст

 – къæйттæй куыст

 – кæсын чи зоны, уыцы сывæллæттæн

Графикон нысæнттæ:

. – хъуыдыйад

 – дзырд   – дзырд стыр дамгъæйæ

   . – дзырдты нымæц хъуыдыйады мидæг

 – мыр

 – уæнгты нымæц дзырды

 – æмхъæлæсон мыр

 – хъæлæсон мыр

 – иугонд уæнг

 – ног мыр



4

Фыццаг хатт скъоламæ!
1 -аг урок
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Ахуыргæнæн дзауматæ
2 -аг урок
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Нæ хæдзар
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Уæлæдарæс æмæ къахыдарæс
4 -æм урок
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Халсартæ. Дыргътæ
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Халсартæ. Дыргътæ
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Мæ Райгуырæн бæстæ
9 -æм урок
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Ни нæ
Ин нæ
Ан нæ
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«Нарты куывд» Тугъанты Махарбег
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Ма мæ! Ма мæ!
Мæ нæ ма мæ!
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Нинæ амоны:
Мæнæ ‒ Аннæ
Мæнæ ‒ Иннæ
Мæнæ ‒ æна
Мæнæ ‒ Нинæ
Мæнæ ‒ мамæ

на ма
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Мæ нæ То мæ.        Мæ нæ То тыр.

Мæ нæ Ма рат.      
        Му рат æ мæ Та му.
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да да
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Но да р
Ду да р

Нодар æмæ Дудар
Мæнæ Нодар. Мæнæ Дудар 

дæр æд æрдын. Нодар родæн дары 
дон. Дудар та?...
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рон         ном        мад        дон        нæма        амоны

мыд ‒ мад          рон ‒ дон          ад ‒ æд

Мæнæ домба. 

Дада
Дада    дары. Мыд æм и. Дада 
радта мыд Дамир æмæ Кимæн. 
Марат дæр мыд ауры. Дада 
радта мыд Маратæн.
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да ры
мы д
Да ми р
Ди нæ
ра д та

 мир,     нæ    мæ.

Да     мæ     То
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Сæрмæт суг саста.
Симæ, нас сис!
Мæнæ мыст.
Сæрмæт сиды гæдымæ.
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Сослан æмæ Ромæ.
Саг .
Мæнæ сасир.

ИрыстонУрсдон
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хих – хихтæ

хох – хæхтæ

хырх – хырхытæ
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Мæнæ нæ сахат. Нæ сахат раст амоны. Ныр у аст сахаты.

сы хат
хо рх
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Алагир у горæт. Дигора дæр у горæт. Æрыдон та – ?

Гал
Нæ роды ном у Гога. 
Георги родæн дæтты дон. 
Род хæры нартхор.
Хæры хос дæр.
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Гино
Гино, гино, гис!
Иу гæды нæм ис.

Х. Къоста
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Уасаг гæды мыст нæ ахсы.

Мæнæ нæ уасæг!
Уасæг кауы сæрмæ стæхы?
Уасæг амоны рæстæг.
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кæ сы
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Кусаг чызг у Мæдинæ. 
Йæ уроктæ кæны.

Хасан кæсы чиныг.

Æхсар коммæ нæ кæсы.

Ким кæсы армæ.
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кæ р т
кæ р д

кæ са г
кæ сæ н

Нокар æмæ Никæ бадынц кæрдæгыл. Уалынмæ       !
Уауу-уауу!   

Нокар æмæ Никæ  .

к г

кæс гæс
ком гом
Ким гимн
сæкæр тæгæр
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Гал æмæ хæрæг
Гал уæлхох уыди, хæрæг та – дæлхох. 

Кæсы хæрæг галмæ æмæ уасы:
– О, уæлæ гал! Дæлæмæ тулыс! Æмæ дæ 

ласын мæнмæ кæсы!

л –  ? 
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Ни нæ

Ал лæ
Ли дæ

Ми лæ
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бæлас – бæлæстæ   дур – дуртæ

Халас кæрты æртади,
Хал-хал.
Халон кауыл аадти
Хал-хал.

Уырымты П.
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Хосгæрдæн
Цæра цæуы хос кæрдынмæ. 

Ис æм    æмæ         .   

кæрды кæрдæг.   æмбырд кæны 

хос.
Айларты Зарæмæ гæсгæ
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Цад
Нæ цæхæрадоны цур ис цад. Дон лæууы æнцад. Уым 

цæрынц цæрдæг кæсæгтæ. Цæра æмæ Хæмыц ацыдысты 
кæсаг ахсынмæ. 

цæ
цæ га т
цæ хæ р
цæ п пæ р
цæ с сы г

ца
ца у
ца р
ца д
ца л х

ц п

ц

цалх
цæхх
цыхт
цад

цæрын
цæуын
цин кæнын
Цæра

цæр уын æн

цæ цад цау

рын цæ дæг

ц ца цæ цы цу

с са сæ сы су

цау цыд цырд цæрæн цæрдæг

сау сыд сырд сæрæн сæрдæг

Цæргæс
Цæргæс цæры хохы сæр. Уый у стыр. Хохæй кæсы 

дардмæ. Цæргæс цуан кæны. Ахсы гыццыл сырдты æмæ 
цæрæгойты.

Цæуы, цæуы æмæ никæдæм хæццæ кæны.
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Уæлæ Зилгæ-хох. Уым гуыры Терк. Терк у тызмæг дон.

з –  ? 
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Зарыны урок
Махмæ ис зарыны урок. Зитæ махæн амоны зарын. 

Заур æмæ Зарæ зарынц «Нанайы зарæг». Иннæтæ та 
ахуыр кæнынц ...

зонын

зарын

амонын

æз

зонæм

зарæм

амонæм

мах

Мамазила-куыройзила,
Иумæ зилæм.

Ласта, хаста сытæ уызын,
Хаста лæппын дæр йæ хызын.
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Фу зæ
Фи да р
Са фа р
Фа ти мæ

Фæззæг
Фæтардæр æстæ
Фæирддæр дон.
Фæур æлæсты
Фæлыст хæдон...
Фæзынд нæ æумæ,
Фæзынд, фæззæг.

Фи

дар

хи

зы

 фа

раст

 фы

сы.

фæззæг – фæздæг
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Фузæйæн ис дыууæ хойы æмæ иу æфсымæр. Сæ 
нæмттæ сты: Фаризæт, Фатимæ æмæ Сафар. Сафар у 
хистæр. Кусы фермерæй. Фаризæт ахуыр кæны фармацев-
тыл. Фатимæ у сæ кæстæр .

Фидарæн
Махæн фон хойы фæстæ
Райгуырди æфсымæр.
Ном ыл сæвæрдтам Фидар
У нæ цин æртыæр.

Балаты Альбертмæ гæсгæ

.

фæл

мæн       ад

мæн       бын

мæн       зонд

– Сона

– Хадизæт

– Динæ

– Таирæ
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Й й
Й й

Мæй
Уæлæ уый у мæй.
Мæйæн хи рухс нæй, –
Хурæй у йæ рухс, 
Уымæн у фæлурс.

цæй рæй ай дæн

мæй нæг дæн сом

фæй май рухс дæн

Иу у хур.
Иу у мæй.
Афтауæн сæм 
Иу дæр нæй.
Иу мæхæдæг.
Иу мæ мад.
Иуæй райдайы нымад.

Дауырæ

йæ

йе

ай

йы

æй

уый

цæй

кæй

нæй

зæй

й –  ? 
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кæнæм – кодтой
хæссæм – хастой
аразæм – арæзтой
мæрзæм – марзтой

Махæн нæ уынг Иссæйы номыл у. Иссæ уыд зындгонд 
инæлар. Уый хæцыд знæгты ныхмæ. Хæстæй æрыздæхт. 
Йæ ном рох нæу. Ирон адæм ын кад кæнынц. 

Дæу уынг та кæй номыл у?

Кæмæн цы?

Лæппуйæн

Гæдыйæн

мæн
дæу

мах
сымах

уыдон
адон

– Георгий

– Умар

– Керым

– Лади

– Цæра

– Зелим

– Феликс
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Бинонтæ
Мах стæм бирæ бинонтæ. Цæрæм хæларæй. Мæ фыд 

у дохтыр. Мæ мад кусы радиойы. Нана æмæ дада кусгæ 
нал кæнынц. Æз æмæ мæ хо ахуыр кæнæм ирон гимназы. 
Изæрæй иумæ фæбадæм æмæ фæныхас кæнæм.

баз – бас – бал – был бон – дон – рон

бо н
бæ х
бæ р з

бæ ла с
æм ба л
ба рæ г

ба й ра г
бы ру
бæ с тæ

Бо ри к
Б ру т
бы ды р

б –  ? 
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бон

бæх

бал

тæ

æмбал – æмбæлттæ

  бæлас – бæлæстæ

   байраг – байрæгтæ

    быдыр – быдыртæ

Байраг
Борикмæ ис байраг. Уый у цæрдæг. Борик хорз зилы 

байрагмæ. Йæ бынат ын бафснайы. Афоныл ын дæтты 
хæринаг æмæ дон. Ацæуынц быдырмæ дæр. Уым байраг 
кæрдæгыл фæхизы.

лас

лон

дул

рæг

бæ

зар

зыр

рæг

быз

ба
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Еуу
Еуу у рагон хоры мыггаг. Раздæр еуу арæх тыдтой. Уый 

лæвæрдта бирæ тыллæг. Кодтой дзы кас, бæгæны. Нинæ 
æмæ Геор дæр фарон байтыдтой еууы хуымтæ. Ерысæй-
иу куыстой. Бирæ хор æрæмбырд кодтой.

Реуа
Реуа, реуа реуатæ!
Кæрты дуармæ теуатæ.
Аслан лæууы сæ цуры
- Сабыргай сæм ысдзуры
Теуа, теуа, теуатæ, 
Тынг хорз кæнут реуатæ

Фæрниаты Бечырбег

е –  ? 
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ме

не

се

де

мæ

Сырддонмæ
Æз цæуын сырддонмæ. Мемæ цæуы ме ՚фсымæр 

Хетæг. Уый нырма гыццыл у. Хетæг уарзы цæрæгойтæм 
кæсын. Мæнæ теуа. Хетæг теуайыл цин кæны.
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ÆВЗАЛЫ

ÆВЗАРЫ

Иу дамæ
Вовæ дадамæ æвдисы гæххæтт. Гæххæттыл фыст 

АВЗАЛЫ.
– Хорз нæ ныффыстон?
– О, фæлæ Æ-йы бæсты А ныффыстай.
– Æмæ иу рæдыдæн та цы у?
– Уæдæ ма Л ахахх кæн æмæ йын йæ бæсты Р ныффысс.
– Диссаг, æндæр ырд мæм рауад. ÆВЗАРЫ.
– Ныр бамбæрстай, иу дамæйæн цы тых ис, уый?

в –  ? 
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вер теран
ве тамин
ви толëт

æв за лы
æв за г
ви та ми н
ви т ри нæ

ваннæ – вагон
ныв – сыф

4 3 5 2 1

ныхас

5 1 2 4 3

æхсыр

Владикавказ (Дзæуджыхъæу)
Нæ горæт у рæсугъд. Аив сты йæ уынгтæ. Проспекты ис 

бирæ дуканитæ. Сæ витринæтæ хурмæ æрттивынц.
Мæ мад Верæ æмæ мæ фыд Виктор кусынц вокзалы. 

Уырдыгæй адæм цæуынц æндæр горæттæм.

авг авд ныв
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ъ
ъ

ъ

к
т

ч
гх

ц

п

к  + ъ  = къ  къалати

т  + ъ  = тъ  тъепа

х  + ъ  = хъ  хъама

ц  + ъ  = цъ  цъылын

ч  + ъ  = чъ  чъизи

г  + ъ  = гъ  гъæйттæй

п  + ъ  = пъ  пъартфел

хъа ма         цъы лы н         чъи зи         пъо вы р         ар гъа у

-æм урок

къалати
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чъы р
къу л

цъа й
хъу с

тъу п п
æгъ нæ г

чъи ри
тъæ пæ н

цъу й
къу х

Къа – къа – къа – уæртæ не скъæты фыркъа!
Гъу – гъу – гъу – мæнæ уый цъæх бирæгъ у!
Хъо – хъо – хъо – ратахт кæркдонæй Хъохъо!
Цъи – цъи – цъи – роды къæдзилыл хæцъил
Тъи – тъи – тъи – тæргайгæнаг у Фатъи 
Чъы – чъы – чъы – мыст быры йæ хуынчъы

– Хъи-хъри-хъу! – ныууасыд уасæг!
– Хъи-хъри-хъу! – фæцæуы уазæг!

к къ къа къу къæ къы

г гъ гъа гъу гъæ гъы

ц цъ цъа цъу цъæ цъи

х хъ хъа хъу хъæ хъы

т тъ тъа тъу тъæ тъе

ч чъ чъа чъи чъæ чъы
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Хъ хъ
Хъ хъ

Хъæдгæрон
Хъæдгæрон у стыр хъæу. Æрбынат кодта хъæды кæрон. 

Йæ ном дæр уый тыххæй афтæ хуыйны. Хъæуы астæу ис 
скъола æмæ аргъуан. Ис ма дзы хъомты фермæ æмæ 
дуканитæ.

Хъæдгæроны цæрджытæ сты фæллойуарзаг æмæ 
хъæлæг адæм.

хъа

хъæ

хъо

хъи

хъе

хъу

хъы

х хил хус хæр хом хызт хаст
хъ хъил хъус хъæр хъом хъазт хъаст

ахъ

ихъ ыхъ

æхъ

охъхъ –  ? 

хъ = х+ъ

-æм урок
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хъаз хъæд хъæу хъил хъом хъус

Хъазæнтæ
Цас хъазæнтæ ис Бæппумæ –
Бирæ ысты, бирæ!
Саг, сæгуыттæ 'мæ тæрхъустæ.
Се 'хсæн рабады Бæппу дæр,
Семæ зары æмæ хъазы.

Габысаты-Гусалты
Замирæтмæ гæсгæ

хъæн быс
хъæд дил
хъæ гæс

хъæ

бул

дур

лæс

хъæ н ди л
хъæ д хо й
хъæ д го м

хъæ ду р
хъæ ды н
хъæ бæ р

тæр
хъил хъус
бай

хъæд
ын
гæрон
гæс

дур – хъæбæр
баз – фæлмæн
хъæндил – гыццыл
тæрхъус – стыр
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– Тæрхъус, тæрхъус, рæуæгвад,
Кæдæм дарыс дæ фæндаг?
– Дæлæсыхмæ хъазтмæ...

Астемыраты Изет

Ирон адæм сабитæн бирæ хъæзтытæ æрхъуыды код-
той. Уыдонæй иу у «Хъазтæ».

Хъазтæ
– Хъазтæ, Хъазтæ! Хъæумæ!
– Нæ уæндæм!
– Цæмæй?
– Бирæ æй!
– Кæм ис?
– Хъæдрæбын!
– Цы ми кæны?
– Хъулон-мулон хъазтæ тоны!
– Ма тæрсут! Ратæхут!

Асиатыл авд кæрцы, чи сæ ласы уый кæуы.

36 -æм урок
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Хъæды
Хъази æмæ Лизæ ацыдысты хъæдмæ. Ссардтой 

æхсæры къутæр æмæ йæ æртыдтой. Фæцæуынц 
дарддæр. Сæ размæ рагæпп кодта тæрхъус. Фæтарс-
тысты сывæллæттæ. Тæрхъус йæ хъустæ фæхъил кодта 
æмæ сæм ныккаст...

хъыбыл – хъыбылтæ
хъæндил – хъæндилтæ
хъаз – хъазтæ
хъазæн – хъазæнтæ
хъæд – хъæдтæ

Хъæбæр галæн хъæбæр хъæдæй хъæбæр къæлæт.

Хъæуæй хъазты хъæр хъуысы,
Хъæдхой хъæндилмæ хъуызы.

хъ
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Гъ гъ
Гъ гъ

гъа

гъæ

гъу

гъе

агъ

æгъ

угъ

егъ

ар гъа у
сæ гъ

би рæ гъ
æгъ нæ г

æгъ да у
са р гъ

ма р гъ
ми гъ

Аргъау

Бирæгъ бæхыл сæмбæлд. Хæрынмæ йæ рахъавыд. 
Бæх ма йын афтæ:

– Ног цæфхад мыл ис. Æвгъау у. Уый уал ралас. Зыд 
бирæгъ цæфхад ласнымæ фæци. Бæх ын цæфхадæй – 
хафт, бирæгъ атылд.

– Афтæ мын хъуыд, – хъæрзыд бирæгъ. Цæмæн мæ 
бахъуыд цæфхад.

гъ –  ? 

гъ = г+ъ

-æм урок
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Бирæгъ сæныккæн фæтæригъæд кодта, стæй йæ 
бахордта.

Мигътæ, мигътæ!
Рæгътыл, тигътыл
Ма нымбæхсут.

Фосмæ цыргъ йæ дæндаг дары
У хъæхъхъаг æмæ фыд зыд…
Цæст дарын æм хъæуы цæст дарын
Рагæй дæр фыдгæнæг уыд

Ног аз

Рæсугъд афæдзы афон у зымæг. Бæстæ урс-урсид 
фестад. Ног аз ралæууыд! Сабиты уарзондæр бæрæгбон! 
Сæ цинæн кæрон нал ис. Кафынц æмæ зарынц заз бæласы 
алыварс. Мæнæ Митын дада æмæ Митæ дæр!. Сабитæн 
æрбахастой лæвæрттæ.

Хъæлдзæг бæрæгбон у Ног аз!
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Дз дз
Дз дз

адз

идз

одз

æдз

ыдз

удз

едз

дза

дзи

дзо

дзæ

дзы

дзу

дзе

дзæ гъæ л – зæ гæ л
дзы н га – зы н гæ

буг

бæх

къул

дзæ

Дзедз æмæ дзедз
Дзедз æмæ дзедз!
– Уæлæ халон фæтæхы. 
Дзедз æмæ дзедз!
– Йæ дзыхы та цы хæссы?
Дзедз æмæ дзедз!
– Йæ дзыхы та хъæмпы хал.
Дзедз æмæ дзедз!
– Хъæмпы халай цы кæны?
Дзедз æмæ дзедз!
– Ахстон дзы ыскæна.
Дзедз æмæ дзедз!  
– Ахстонæй та цы кæны?
(Ахъуыды кæн æмæ дзуапп ратт)

дз –  ? 

дз = д+з

-æм урок

дзу л
фо н дз – фы н дз
Дзе ра с сæ
Дза м бо ла т

а фæ дз
ру дзы н г
æм дзæ в гæ
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Уырызмæгыл фондзыссæдз кæрцы.
Æнæ фæрæт æнæ дзæбугæй скæны хæдзар.

Дзыккайы зарæг
Дзыккагæнæг Цыдайон!
Сой кæна, къæвда кæна!
Сой нæ кæны нæ дзыкка!
Къæвда, къæвда, нæ дзыкка!

Адæмон сфæлдыстадæй

Дыгургомы
Дзерассæ æмæ Дзæрæх уыдысты Дыгургомы. Сæ фыд 

сæ хохрæбынмæ акодта. Федтой дзы дзæбидыртæ. Сæ 
зæрдæмæ тынг фæцыдысты. 

Дзæбидырæн ис здыхт сыкъатæ æмæ цыбыр къæдзил. 
У рæсугъд æмæ сæрыстыр цæрæгой.

дзи дза
уы ры дзы
кæ р дзы н

дза г
дзы х
дзу г

дза бы р
дза гъы р
дзæ би ды р

дзæ н гæ рæ г
уа дзы н
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Ж ж
Ж ж

за

зе

зи

зо

зу

жа

же

жи

жо

жу

мо р ж
хо р з

жи ра ф
зи вæ г

Жо рæ
Фа ри зæ т

Жа н нæ
За ми рæ т

Журнал «Ногдзау»
Ирыстоны сабитæн цæуы журнал «Ногдзау». Уым 

вæййы сывæллæтты фыст радзырдтæ æмæ æмдзæвгæтæ. 
Жаннæ уарзы журнал кæсын. Жорик фыссы æмдзæвгæтæ, 
Замирæт та радзырдтæ. Журнал «Ногдзауы» сæ ныммы-
хуыр кæнынц. Æрæджы журналы уыд жирафы ныв. Уый у 
африкæйаг цæрæгой. Ис ын даргъ зæнгтæ æмæ бæрзæй. 
Знагæй алидзынмæ у цырд.

Жираф
Йæ къубал сивæзта жираф
Æмæ йæ сæрыл систа арв.
Ызнон ын балхæдтон хъуырбæттæн
Къуымбилæй, иу ивазн йæ фæтæн.

Жираф − бæрзонд, йæ царм тæппытæ,
Жираф нæ тæрсы, нæ, æппындæр.

ж –  ? 

-æм урок
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Зест цæмæй у цæ æвзæр?
Зестæй у нæ хæдзарæн йæ сæр.

Морж
Морж цæры фурды. У тынг стыр цæрæгой. Йæ дæргъ 

схæццæ вæййы 5-6 метрмæ. Ис ын даргъ ссыртæ æмæ 
хъæбæр царм. Моржтæ хæрынц фурды цæрæг уаллæттæ, 
моллюсктæ æмæ рактæ.

зе с т
зо н гæ
зе ти

жи ле т
же то н
жо н г ле р

ма н же т
ма не ж
æв за г

Мæ з дæ г
мæ з джы т
фæ з дæ г
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Дж дж
Дж дж

джа

джи

джы

джу

дже

Хæрисджын
Хæрисджын у хохаг хъæу. Ис Куырттаты комы. Хъæуы 

рæзты згъоры Фыййаджы дон. Йæ сæрмæ лæуынц бæрзонд 
хæхтæ. Диссаджы рæсугъд ран ис Хæрисджын! 

Саг
Раджыма-раджыма,
Райсомæй раджы
Хъæдбынты цуанон
Асырдта саджы.

Уалынмæ фесæфти
Сагæн йæ фæд,
Саджы йæ хъæбысы
Акодта хъæд.

джы джы на

(олень)

дж –  ? 

дж = д+ж

-æм урок

            нас
      картоф

джын
къабуска

цæхæра
джын
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Джи ма ра
Джы зæ л
Хæ ри с джы н
Къо да х джы н

уазæг − уазджытæ
цæрæг − цæрджытæ
дидинæг − дидинджытæ
цæуæг − цæуджытæ

Уæлæ хъæды давонджын, 
Сой цæуы, сой!
Чи райгуырди – амондджын, 
Сой цæуы, сой!

Дзæуджыхъæу
Дзæуджыхъæу у Ирыстоны сæйрæг горæт. Горæты 

ис бирæ уæладзыгджын хæдзæрттæ. Ис дзы театртæ, 
музейтæ, скъолатæ. Дзæуджыхъæуы астæуты згъоры 
Терк. Йæ ихджын дон æвзæры цъитийæ.



84

41

Къ къ
Къ къ

къа

къо

къу

къæ

къы

къи

къу с
къа ба
къа на у

къо гъо
къо м си
къæ в да

къу х фы с т
къæ бы ла
къа бу с ка

Къæбыла
Сæрмæтмæ ис къæбыла. Къæбыла у сау, йæ къæдзил 

та урс. Йæ ном хуыйны Мила. Сæрмæт фæхъазы Милаимæ 
тæлыйæ. Къанауы сæрты дæр иумæ агæпп кæнынц. 
Хъæлдзæг къæбыла у Мила.

къо
гъо
ри
зо

тæ
къ –  ? 

къ = к+ъ

-æм урок

ар къа у
зо къо
с къо ла
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скъола
скъоладзау

хъæд
хъæддзау

дон
дондзау

Скъола
Нæ хъæуы сарæзтой ног скъола. Скъола у стыр 

æмæ райдзаст. Мах бацæуæм æфснайд кълæстæм. 
Ахуыр кæнæм кæсын, фыссын, нымайын. Вæййы нæм 
ирон æвзаджы уроктæ. Знон базыдтам дамгъæ «Къ». 
Математикæйы урочы та цыдыстæм «Цыппаркъуымонтæ». 

Мах уарзæм не скъола. Урочы нæ къухтæ фæдарæм. 
Ахуыргæнæг нын сæвæры бæрæггæнæнтæ. Скъолайы 
нын ис хæлæрттæ дæр. Урокты фæстæ къордæй нæхимæ 
рацæуæм.

Уæле-уæле кæй къух и?
Йæ базонын – дæ тухи.
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Цъ цъ
Цъ цъ

цъа

цъи

цъо

цъу

цъæ

цъи

ца – цъа – цъай
ци – цъи – цъити
цæ – цъæ – цъæх
цы – цъы – цъылын
цу – цъу – цъутхал

Цъыфы сæгъ ныддæргъ, 
Тæх, цъæх бæх,
Сæфы сæгъ.

цъа р
цъи у
цъæ л

ца р
ци у
цæ л

цæ х х
цъæ х
ца с

хæ цъи л
цъу й
цъу п п

цъы н да
цъи у су р
æх сы н цъы тæ

цъ –  ? 

-æм урок

цъæх
был
бын
дзаст
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Цъуй бæлас
Нæ хæдзары цур зайы цъуй бæлас. Цъиах уым ахстон 

скодта. Цъиутæ дзы рауагъта. Уыдон нырма гыццылтæ сты. 
Сæ мад сын хæринаг æрбахæссы. Цъиутæ фыр цинæй 
сцъыбар-цъыбур кæнынц.

цъæх – цæхх
цъар – цар
цъыф – цæф

цъипп-цъипп
цъапп-цъапп
цъæпп-цъæпп

Цъиу-цъиу-цъыбырттæг.
Уæлæ хъæды дзыбырттæг
Акæсут-ма, цы 'рцыди? 
Чидæр æвзæр хæцыди.

цъупп
цъипп
цъата

Бацархай, дзырдты мидæг дзырдтæ ссар:

ЦЪИУТÆ ИРХÆФСÆН ЦЪИУСУР
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Ч ч
Ч ч 

ач

æч

ич

ыч

оч

еч

уч

ча

чæ

чи

чы

чо

че

чу

чы з г
чи ны г
чы сы л

чы р гъæ д
чи дæ р
чы ла уи

ис чи
ни чи
ма чи

Чылауитæ
Нæ цæхæрадоны зайы чылауийы бæлæстæ. Мæ фыд 

сæм уалдзæг базилы. Исчи нæм уазæгуаты куы рбацæуы, 
уæд сын чылауитæ ратты. Тынг хæрзад дыргъ у чылауи.

ч –  ? 

-æм урок

Чиныг
Чиныг – ныфс нæ зынæн,
Чиныг у нæ зонд.
Чиныджы кæсынæй
Чи бафсæст кæннод! 

Уырымты П.

карк – кæрчытæ
айк – æйчытæ
уæхск – уæхсчытæ
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Чыргъæды бындзытæн рафыхт сæ маст,
Чердæм ма хæссой, нæ зонынц, сæ хъаст,
Чидæр сын сусæгæй давы сæ мыд.
Чи у? Кæд арс у – нæ уыдзæн æвыд. 

Уырымты П.

Чермен
Чермен базыдта дамгъæтæ. Ныр зоны кæсын. Райста 

Чермен чиныг æмæ кæсы. Нана дæр уарзы Черменмæ 
хъусын. 

Нана йæ чысыл хурæн чиныг уарзын кæны. Уый фæрцы 
адæм ахуыр кæнынц. Бирæ зонындзинæдтæ райсынц.

Чиныджы руаджы чи базоны уæлæрвты тæхын, чи та 
денджызы ленк кæнын.

Чиныг у зонды суадон.

ис

чи

ты

ры

са

тæ

хы
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Чъ чъ
Чъ чъ 

чъа

чъи

чъы

чъе

ча-чъа-чъапæ  чы-чъы-чъынды
чи-чъи-чъизи  че-чъе-чъепп

ч чиуы чыртæ исчи æрчъи
чъ чъиу чъыртæ сычъи бызычъи

чъ –  ? 

чъ = ч+ъ

-æм урок

Сычъи

Мæ фыд у хъæдгæс. Арæх вæййы хъæды. 
Иубон мæн дæр йемæ акодта. Бирæ фæцыдыстæм. 

Æртыдтам æхсæртæ æмæ дидинджытæ. Цъиуты зар-
джытæм фæхъуыстам. Диссаджы рæсугъд мæм фæкаст 
хъæд! 

Æваст бæлæсты 'хсæнæй ауыдтам сæгъ. Мæ фыд мæм 
дзуры:

– Кæс-ма, Чермен, куыд рæсугъд у! Уый сычъи у, сычъи!
Сычъи æнæмæтæй кæрдæг стон-стон кодта. Уалынмæ 

цыдæр уынæр фæцыд. Сычъи фæтарст æмæ хъæды 
æрбайсæфт…
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Чермен
Чермен йæ къухтæ æхсын нæ уарзта. Иубон йæ 

æнгуылдзыл цъутхал фæзынд. Фæтарст æмæ йæ нанамæ 
равдыста. Нана йын загъта:

– Уый бызычъи у.
– Бызычъи та цы у?
– Чъизи къухтæй чи фæхæры, уыдоныл æрзайынц.

Куыд дæм кæсы, бахæрдзæн ма Чермен 
чъизи къухæй? Ды та куыд фæхæрыс?

Нымайæн
Дычъе – дычъе,
Дунал – дычъе,
Кæфтыры кæфой
Рахау – бахау, 
Хъентæ – ментæ.

 
Æнæ артæй фыцы. (чъыр)

чъи

сыæр

бызы

ризи

у
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П п
П п 

па

пæ

пу

пы

пи

пе

ап

æп

уп

ып

ип

еп

пу х           па р тæ       по р ти   пы х с             хæ м пу с
пы л           лæ п пу       дзы п п   пы х цы л   хæ м пæ л

Пысыра

Пысыра у зайæгой. Куы йыл андзæвай, уæд дæ буар 
дуддзæн. 

Пысыра пайда у адæймаджы æ нæ ни з дзи на дæ н. 
Рагуалдзæг пысырайы æууæрцъы вæййы хæрзад. Пысыра 
зайы цæхæрадæтты, быдырты , донмæ хæстæг аууæтты.

Йæ фындзæй фæкæны кусгæ,
Залмысыфты йас ын – хъустæ.

цыппар

цæппæр

п –  ? 

-æм урок

п п п

пп п
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пæ лæ х са р   пы х с бы н    хæ тæ л фы н дз
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Пырындз
Пырындз æппæты фыццаг фæзынд Вьетнамы. Уый 

фæстæ йæ иннæ бæстæтæ дæр тауын райдыдтой. 
Европæмæ йæ æрластой фæстæдæр. Уырдыгæй та 
æрбафтыд Уæрæсемæ. Пырындз уарзы донджын ран. 

Мах адæм дæр æй тынг бауарзтой. 
Фæкæнæм дзы плов æмæ алыхуызон 
кастæ. Пырындзæй ма пайда кæнынц 
кърупатæ æмæ крахмал аразгæйæ.

Пыл 
Зæххыл цæуæг цæрæгойтæй æппæтæй стырдæр у 

пыл. Ис ын даргъ хæтæлфындз, стыр сæр æмæ хъустæ. 
Цæрæгойты æхсæн æрмæст пыл нæ зоны гæпп кæнын. 
Уымæн æмæ йæ уæрагæн ис дыууæ сæры. Йæ къахы бынтæ 
фæлмæн кæй сты, уый тыххæй сæ уынæр нæ хъуысы. 

Пыл
Пыл цирчы фæхъазыд.
Пыл бафæллад тынг.
Пæлæхсар бæласы бын –
Парахат йæ фынг.

Пæрпæргæнгæ мæргътæ
Пыхсбынæй тæхынц.
Тынг мысы йæ бæстæ,
Пыл руагъта йæ фындз.
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Пъ пъ
Пъ пъ 

пъа

пъо

пъи

пъу

пъæ

пъы

пъе

па-пъа-пъагон
по-пъо-пъовыр
пæ-пъæ-пъæра
пе-пъе-пъеро
пы-пъы-пъырыстыф

Мæ фыд
Мæ фыды ном у Ибрагим. Куыста пъæ-

лицæйы. Ныр та кусы суды пъырыстыфæй. Ис ын 
сæрмагонд формæ. Йæ пиджакыл ис пъагæттæ. 
Æз бирæ уарзын мæ фыды. 

пъæ ми до р   пæ лæ х са р        пъы ры пъы ф
пъæ ра    пæ р рæ с т        пы х цы л сæ р
пъы ры с ты ф   пы сы ра

Бады бæласыл дæс цъиуы.
Хъуамæ дзы æрцахсон иуы.
Сабыр сæм хъуызын – пæррæст! –
Нал сæ ауыдта мæ цæст.

пъ –  ? 

пъ = п+ъ

-æм урок
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Поли æхсы пъол. Фидар уынгæй æрбазгъордта æмæ 
хуылыдз пъолыл фæкалд. Йæ пъалто аскъуыдта. Нана рала-
ста Фидары пъалто æмæ йæ бампъызта.

Айларты Зарæмæ гæсгæ

Дамгъæтæй сараз дзырдтæ:

р д о м и пъæ

р п с ы а ы

Уæнгтæй дзырдтæ сараз:

ра

выр

ро

гон

пъæ

пъе

пъо

пъа

пъæ

ра

ли

рæ

цæ

мæ

пъе ро

зæ ри нæ
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Тъ тъ
Тъ тъ 

та – тъа – алтъами
тæ – тъæ – тъæпæн
те – тъе – тъепа 

Тъаран у лыстæг кæсаг.
Тъепа у тъæпæн кæсаг.

Тъизын у худинаг, æвзæр ми.
Тъупгæнаг у сындз. Ракалы рæсугъд дидинæг.

Мит тъыфылæй уары.
Алтъами у адджын дыргъ.

Кæсгон бæх тъæбæрттæй уайы.

ти – тъи – тъизын 
ту – тъу – тъупгæнаг
ты – тъы – тъыфыл

тъа

тъæ

тъи

тъе

тъу

тъытъ –  ? 

тъ = т+ъ

-æм урок
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Мæ нана Фатъимæт
Мæ бабуйы мады ном у Фатъимæт. Мах æй хонæм нана, 

мæ бабу та – Фатъи. Цæуы йыл бирæ азтæ. Йæ бон цæуын 
нал у. Фылдæр рæстæг фæбады тъахтиныл. Цъындатæ нын 
фæбийы. 

Бæрæгбон
8 мартъи у сылгоймæгты бæрæгбон. Уый вæййы 

уалдзæджы фыццаг бонты. Æз мæ мадæн балæвар кодтон 
дидинджыты баст. Мамæ тынг бацин кодта. 

Мæ нана та Стъараполы цæры. Уымæ телефонæй 
бадзырдтон. Бæрæгбоны фæдыл ын арфæ ракодтон. 
Нанайæн ме рхъуыды йæ зæрдæмæ фæцыд. Мæ гыццыл 
хойæн та кукла балхæдтам.

Нæ бинонтæ кæрæдзийы бирæ уарзынц.

Урс бындзытæ армытъæпæныл тайынц.
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як  Ян  якорь Люся  ёлкæ
Юля  Юрий экран экскурси  Людæ

Экскурси
Эдик æмæ Юля сты фаззæттæ. Ахуыр кæнынц 

фыццæгæм къласы. Знон сæ ахуыргæнæг Эммæ Юрьев-
нæимæ уыдысты экскурсийы хъæды. Эдик алыгъд æмæ 
бæласы фæстæ амбæхст. Юля фæтарст. Янæ йæ федта 
æмæ Юляйæн загъта. 

Экскурсийы ма уыдысты Эллæ æмæ Валя. Эмма 
Юрьевна сын радзырдта бирæ цымыдисаг хабæрттæ 
хъæды тыххæй.

Э э    Ю ю    Я я    Ё ё
 Э э      Ю ю      Я я       Ё ё

-æм урок
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Дыууæ Юрийы
Космосмæ фыццаг хатт атахт Юрий Гагарин. Арвы 

кæрæттыл æрзылд æмæ фæстæмæ æртахт. Уый уыд дис-
саджы хабар. Алы бæстæты дæр ын базыдтой йæ ном.

Цæгат полюсмæ та фыццаг хатт аленк кодта Кучиты 
Юрий. Уый ленк кодта ихджын фурды. Саста къæдзæхы йас 
ихтæ. Кучиты Юрий уыд атомон нау «Арктикæ»- йы капитан.

Дыууæ Юрийы дæр сты æппæт дунейы хъуыстгонд.
Сæ иу у ирон, иннæ та – уырыссаг.

Лёва     этажерка        Эрик             Нюра
Алёна     этаж               Люба             Оля

Ног дзырдтæ ссар:

1 2 3 4 5 6 7 8
э т а ж е р к а

7 8 6 5 2 3

6 3 7 5 2 8
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Ж ж      Ш ш    Щ щ
  Ж ж         Ш ш        Щ щ

ш ля пæ         Жо рæ      мо р ж           
шо фы р         жи ле т      ша р ф

Машинæтæ
Адæм рагæй бæллыдысты уæлæрвты тæхынмæ. 

Сæ бæллицтæ аргъæутты дзырдтой. Уым-иу сæ гауыз 
иу бæстæй иннæмæ хаста. Фæлæ рæстæг цæуы æмæ 
адæмы зонд рæзы. 

Базыдтой диссаджы машинæтæ кæнын. Уæлæрвты 
атахт хæдтæхæг. Зæххыл згъорынц машинæтæ. Цыхт 
æмæ къафеттæ кæнынц зондджын машинæтæ. Тых-
джын машинæтæ аразынц хæдзæрттæ. Æмбаргæтæ 
машинæтæ та дзурынц хабæрттæ. Денджызты ленк 
кæнынц наутæ. 

Абон нæм фæзынд компьютер æмæ интернет. Уыдоны 
фæрцы æппæт дунейы адæм кæрæдзийы зонынц.

Афтæ адæймаг йæ зонды фæрцы райрæзт.
Калоты Риммæмæ гæсгæ

-æм урок

щё т кæша х мæ т тæжи ра ф
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Сапон æмæ щёткæ
Сапон æмæ щёткæ быцæу кодтой:
– Адæмæн æнæ мæн цæрæн нæй. Æз сын сæ къухтæ 

æхсын.
Щёткæ рамæсты æмæ загъта: 
– Дæндæгтæ цæмæй æхсынц адæм?
– Щёткæйæ.
– Дзабыртæ æмæ дзаумæттæ цæмæй сæрфынц?
– Щёткæйæ.
Цы ма загътаид сапон! Фыр мæстæй йæ фынк акалд.

Калоты Риммæмæ гæсгæ

Ног дзырд ссар:

1 2 3 4 5 6 7
с æ р ф ы н ц

4 2 3 1 5 6 7

шахтæ   сæгътæ
шайбæ   сапон
щёткæ   щёлочь
щукæ   плащ

са би
Са шæ

Шу рæ
су ры

са бы р
шо фы р

   са по н
   ша р



102

50

ь
ь

-æм урок
ла ге рь
ме бе ль
аль пи ни с т
ас фа ль т

Афæдзы афонтæ

Декабрь, январь æмæ февраль сты зымæджы мæйтæ. 
Зымæгон æрдз урс дарæс скæны. Ныссабыр вæййы. Хъæды 
цæрæгойтæ сæ хæдзæртты бамбæхсынц. Нал фæхъуысынц 
цъиуты зарджытæ дæр.

Мартъи, апрель æмæ май сты уалдзæджы мæйтæ. 
Уæлдзæг мит атайы. Хур æртавы зæхх. Цъиутæ хъарм 
бæстæй æртæхынц. Кæрдæг фæцъæх вæййы. Бæлæстæ 
къуыбар рафтауынц. Бæстæ базмæлы.

Июнь, июль, август – сæрды мæйтæ. Сæрдыгон хур 
тынгдæр æртавы. Цъиуты цъыбар-цъыбур стынг вæййы. 
Дыргътæ æмæ халсартæ фæзынынц. Быдырты алыхуызон 
дидинджытæ хъулон дарынц. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь сты фæззæджы мæйтæ. 
Диссаджы афон у фæззæг! Æрдз алыхуызон ахорæнтæй 
сæрттивы. Уæлдæф фæуазал вæййы. Цъиутæ хъарм 
бæстæм атæхынц. Сарæх вæййынц къæвдатæ дæр. Адæм 
сæ тыллæг бафснайынц.
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Пальмæ
Пальмæ у бæлас. Зайы тынг тæвд бæстæты. Адæймаг 

уыцы бæстæты æппæты фыццаг пальмæ æрхаста хæдзар-
мæ. 

Ацы бæлæстæ сты алыхуызæттæ. Иутыл зайынц ко-
костæ æмæ финиктæ. Иннæтыл та ананастæ. Паль-
мæйы сыфтæй бийынц чыргъæдтæ, худтæ æмæ мебель. 
Æмбæрзынц дзы хæдзæртты сæртæ дæр. 
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Уарын

Уарын, уарын, банцай, цæй! -
Балцы цæуын махæн нæй.
Нал тæхынц нæ сæрты мæргътæ,
Нал нæм зынынц урссæр хæхтæ.

Уарын, уарын, банцай, цæй! –
Кæрты хъазæн махæн нæй,
Уарыс, уарыс æмæ уарыс,
Дон лыстæг сасирæй луарыс...

Гусалты Замирæ

Уæд ды та?

– Æз фыдуаг митæ нæ кæнын
Гыццыл сабиты нæ нæмын.
Уæд ды та?
– Мæн æнæзивæг фæхонынц.
Мæн цæрдæгæй иууыл зонынц.
Уæд дæу та?
– Мæн дада йæ дарæг хоны.
Мæн нана йæ бæдул хоны.
Уæд дæу та?
Ахуырмæ цæрдæг æз уайын.
Хорз кæсын æмæ нымайын.
Уæд ды та?

Калоты Риммæмæ гæсгæ

!, , ,

.



106

52

а  æ  ы
уа  уæ  уы
куа  куæ  куы

Æри, æрæвæр,
Æрми æхсæвæр.

Дыууæ-дыууæ,
Дыууадæс!
Куы ыскæнон
Дыууадæс,
Дæ хыл кæнын 
Ныууадзис?

Цъæй

Ирыстоны ис диссаджы рæсугъд бынæттæ. Уыдонæй 
иу у Цъæй. Æрбынат кодта хæхты астæу. Йæ цъититæ 
бæрзондæй цæхæртæ калынц. Ис дзы нæзыты къох. 
Уырдæм адæм цæуынц алы рæттæй. Зымæгон дзы 
æрæмбырд вæййынц туристтæ. Лыжæтыл бырынæй сара-
зынц ерыстæ.

-æм урок

йæ  лæ  мæ
уа  ра  та
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ра  рæ  ры
рад  рæд  рыд

са  сæ  сы
саг  сæг  сыг

Ирыстон    диссаг       рæсугъд
сырд   цæрæгой      иуахæм

Къаппа-къуппа –
Къæбæлдзыг.
Къаппа-къуппа –
Уæлвæзы.
Къаппа-къуппа –
Дæлвæзы.

Хъæды

Иубон нæ сыхы лæппутимæ ацыдтæн хъæдмæ гага-
дыргътæм. Хъæды апырх стæм. Æз иу ранмæ бацыдтæн. 
Хъæлæрдзытæй уыд йе 'дзаг. Бацин кодтон. 

Уалынмæ ме 'мбæлттæ дæр æрбазгъордтой. Иумæ сæ 
æртыдтам. Фæстæмæ хъæлдзæгæй цыдыстæм. 

Иу æрдузы рæсугъд дидинджытæ æртыдтон. Нанайæн 
сæ æрхастон.
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а æ у и о е

з за зæ зу зи зо зе

с са сæ су си со се

ссад – зад      сырд – зынд  нæзы – нæрсы
сынк – зынг      сонт – зонд   рæзы – æхсы
хæрис – рахиз     халас – амæрз  сæлы – зæлы

  би      рæг
      хат      бор
са  бат    за  вод
  быр      къон
  гой      рын

Арс 
Арсы мыдмæ йæ хъустæй ластой. 

Нæ куымдта, æмæ йын йæ хъустæ атыд-
той. Мыдæй куы фæхъæстæ, уæд та 
фæстæмæ нал здæхт. Йæ къæдзилыл 
та йын ныххæцыдысты. Уæд ын уый дæр 
атыдтой. Уæдæй фæстæмæ арсæн ис 
цыбыр хъустæ æмæ цыбыр къæдзил.

53 -æм урок
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Сарæ – Зарæ

с з
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ныв кæнын
ленк кæнын
гæпп кæнын

судзын
сарын
сæуын

кæнын
лæууын
аразын

Сæрд 
Ралæууыд сæрд. Хур йæ хъарм тынтæй бæстæ æр-

тавта. Скъоладзаутæ цин кæнынц. Райдыдтой каникултæ. 
Сæрды тæвд бонты чи денджызы былмæ цæудзæн, чи 

та – хъæумæ.
Ацæмæз йæ ны й йа р джы ти мæ цæудзæн Туркмæ. 

Уым цæрынц се рвадæлтæ. Алы аз дæр абалц кæнынц 
уырдæм. 

Ацæмæзы зæрдæмæ цæуы хæ д тæ хæ джы тæ-
хын. Рудзынгæй фæкæсы мигътæм. 

Турчы йын ис хæлæрттæ. Уыдон дæр йе мгæрттæ 
сты. Фæнды сæ иронау дзурын. Ацæмæзы æрцыдмæ 
фенхъæлмæ кæсынц. 
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зарæг – барæг
зайæг – сайæг
зарын – дарын
зæй – мæй
зыд – мыд
зæлдаг – кæрдаг

сабыр – дзабыр
салд – калд
сис – уис
сæдæ – уæдæ
синаг – бинаг
сур – дур

Саг фæдисонау фæлгæсы
Саг йæ лæпппынæн куы тæрсы.

Æнæ къахæй цæуы,
Æнæ къухæй рæстæг амоны. 

Нæ гыццыл рæуæд бастæй стынджыр. 

54 -æм урок

Нæ хæдзары раз ис хъæд. Уым зайы нæзы бæлас. Зайы 
ма дзы хæрис. Нæзы зымæг дæр рæзгæ кæны. Хæрисы 
сæрты акæсы. Хæрис та сæрды сырæзы. 

Заз бæлас дыргъдоны
Хибарæй зад.
Хъал дон йæ иувæрсты
Дугъгæнгæ уад.
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Æхсæрсæттæг
Æхсæрсæттæг йæ цард æрвиты бæласы мæрайы. 

Цæрæгой хорз базилы йæ цæрæн бынтамæ. Лыстæн дзы 
скæны хус кæрдæгæй. Бирæ уарзы æхсæртæ, зазы æмæ 
нæзыйы гуыркъотæ.

Зымæгмæ рагацау бацæттæ кæны холлаг. Лæппынтæ 
рауадзы æмæ сæ схъомыл кæны.

Суадон чысыл у, цæугæдон та ...

Зымæг уазал у, сæрд та ...

Калм хилы, цæргæс та ...
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Зымæг æрцыд.
Замирæт зары.
Знаг фæлыгъд.
Зæрдæ райы.

Уазал зымæг æрцыд.
Замирæт рæсугъд зары.
Знаг фæстæмæ фæлыгъд.
Зæрдæ фырцинæй райы.

55 -æм урок

загъд – сагъд   зæгъ – сæгъ
зад – ссад    зыд – сыд
зайы – сайы   зонд – сонт

Балцы зарæг

Цæйут, æфсымæртау,
Радтæм нæ къухтæ
Абон кæрæдзимæ,
Иры лæппутæ!..

Скæнæм нæ тырыса
Дзыллæйы номæй.
Рухсмæ æнæзивæг
Цомут æнгомæй!..

Растдзинад уарзынæй
Скæнæм нæ фæндаг...
Гъе, мардзæ, магуса!
Фесæф, нæуæндаг!

Хетæгкаты Къоста
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Ирон хъазт 
Нæ фыдæлтæ æнувыд уыдысты æгъдауыл. Цин дæр 

кодтой æгъдаумæ гæсгæ. Куывдты æмæ-иу  чындзæхсæвты 
фæсивæд сарæзтой хъазт. Дардмæ хъуыст сæ зарын æмæ 
сæ фæндыры цагъд. 

Лæппу-иу чызджы кафынмæ рахуыдта. Уыдон кодтой 
тынг уæздан æмæ зæрдæмæдзæугæ кафт. Иннæтæ та сын 
æмдзæгъд кодтой.

Чи цы уарзы?
Цай – сæкæр.
Фсад – ыстæр.
Саби – мад.
Хорз лæг – кад.

Дауырæ 

Алцæмæн дæр æгъдау ис.
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х ха хæ ху хи хо хе

хъ хъа хъæ хъу хъи хъо хъе

Хъæдхой, хъæдхой, хъæдхойæг!
Фæцæуы дæм нæ хонæг.
Нæ бæлæстæн куывд кæнæм
Æнæ дæу цин куыд кæнæм.
Нæ бæлæстæм ды зылдтæ, 
Сæ рынсафæг ды уыдтæ.

Цæрукъаты Алыксандр

Хъазæнтæ 

Хасан æмæ Хетæг хъазынц кæрты. Хасанмæ ис хъазæн 
хæдтæхæг. Хетæгмæ та ис порти. Уалынмæ сæм æрбацыд 
Сæрмæт. Уымæ хъазæн нæй æмæ сбадти бандоныл. 

– Сæрмæт, рацу хъазæм портийæ, – дзуры Хетæг.
Хасан, Хетæг æмæ Сæрмæт хъазынц иумæ.

56 -æм урок

хауы
хъазы

хæры
хъæрзы

худы
хъусы

хизы
хъил кæны

бæ лæ с тæ
хъæ д хо йæ г
хæ д тæ хæ г
æр ба цы д
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Хъæлæрдзы 
Хъæлæрдзы у гагадыргъ. Зайы хъæды. У тынг хæрзад 

æмæ пайда. Хъæлæрдзыйы къутæртæ сты сындзытимæ. 
Уымæ гæсгæ сæ тонын у зын. Хъæды хъæлæрдзыйы 
къутæртæ сты арæх. Гагадыргъ куы срæгъæд вæййы, уæд 
сæ ис æмбырд кæнæн. 

Лæппу сныв кодта тæрхъус,
Тæрхъусæн нæ уыди хъус.
Хъус та хъусынæн хъæуы,
Тæрхъус бады мæ кæуы:
– Иу хъус йеддæмæ мын нæй,
Уæд цæй тæрхъус ис мæнæй.

Баситы Мысост

хъус – хъаз – хъил – хъæндил 
хъазæн – хъаруджын – хъæздыг – хъæбæр

хойы – хъомыл кæны   херы – хъеллау

хъæ лæ р дзы
га га ды р гъ
сы н дзы тæ
къу тæ р тæ

Даргъ йæ хъустæ,
Даргъ йæ рихи,
Къуыпп йæ рустæ,
Къуырд йæ къæдзил

хос

хор

хæх

тæ

хъус

хъаз

хъæд

тæ



116

57
Уасæг

Уасæг кауы сæрæй уасы:
– Хъусут: хъихъыри – хъохъо!
Чиныг уæм фæцæуы – уазæг – 
Уый – «Кæрчигуыло» – коко!

Чиныг бирæ уарзæм.. Раст дæ! – 
Дзуры уасæгмæ Мидат, -
Фæлæ цъиусурæй фæтарстæ,
Карчы хъæр кæныс – хъуыдатт!

Хъауыраты Дауыр

хъæ
хъæд
хъу
хъæн
хъуы
хъæл

лон
дзæг
гæс
мац
дил
дур

-æм урок

зæн
ма

бул
батыр
дындз

. æд . æрд

хъ х

Халас кæрты атади,
Хат-хат.
Халон кауыл абадти
Хат-хат.

Хордонмæ дын фæхъуызы
Хат-хат.
Хæдзаргæс дæр кæм хуыссы,
Хат-хат.

Уырымты Петя
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Райхъал и

Боны цъæхыл райхъал и
Булæмæргъ.
Хъарм ахстонæй ратахти
Булæмæргъ.
Зарынтæ дын байдыдта
Булæмæргъ.
Тархъæд æм æрыхъуыста
Цингæнгæ.

Баситы Мысост

Хæрæг æмæ тæрхъус

Иу хатт хæрæг фæзы хызти. Кæсы æмæ йæм тæрхъус 
тагъд-тагъд æрбауайы. Кæрæдзимæ фемдзаст сты. 
Тæрхъус хæрæгмæ дзуры:

– Хъустæй демæ тынг æнгæстæ стæм. Цæй æмæ 
æфсымæртæ зæгъæм.

Хæрæг сразы ис. 
Уæдæй фæстæмæ хæларæй цæрынц.

Æнæ къухтæй ныв кæны,
Æнæ дæндæгтæй хæцы.

Хъызт кæны тъæнджытæ
Ма рацу тæнджытæй!
Дзурын дын æз дæр:
– Хъалæй хъарм хуыздæр!
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г га гæ гу ги го ге

гъ гъа гъæ гъу гъи гъо гъе

Зыгъарæг 

Зыгъарæг цæры хъæды. Скæны хуыкком. Зымæгмæ 
йæхицæн хæринæгтæ бацæттæ кæны. Йæ бынат схъарм 
кæны хус сыфтæртæй æмæ кæрдæджы хæлттæй. Уалдзæг 
ын фæзыны лæппынтæ.

Зыгъарæг арæх æмбæлы аргъæутты.

58 -æм урок

дæгъæл        дзæгъæл
дæгъæл        зæгæл

аргъау   –  аргъæуттæ
æгъдау  – 
даргъ   – 
рæсугъд   – 
тагъдзуринаг – 
мигъ   – 
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Бирæгъ
Хъæды ниуы….
Цымæ чи у?
Тæрхъусæн йæ зæрдæ 
Ратоны йæ риуы.
Уый – Бигъола,
Уый – зыд бирæгъ! 

дзæгъ-дзæгъæг
сыгъдæг
загъд
уæгъд

Ис уый алкæйы хæдзары,
Æхсæв æнæ уый нæ фæуынæм мах…

æгъдау – æнæгъдау 

Куы цъæх вæййынц, куы фæлурс,
Куы бынтон тар – милау
Рог, фæлмæн æмæ хæмпус
Пирæнгом къуымбилау.

Г  цæвæгыл цæуы барст
У цæвæджы хуызæн раст.

з гæ    з гъæ р  ма гъ з
гæ ба з   лæ гæ т  ма гу са

лæгъз – лæгъзтæ – лæгъзгæнæн

ивгъуыд  сæгуыт
згъорын  сгуыхт
згъалын  сгарын
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59

Чысыл Элинæ

Элинæ ахуыр кæны фыццаг 
къласы. Уæгъд рæстæг ын æппын-
дæр нæ вæййы. Уый ма цæуы 
музыкалон скъоламæ дæр. Тынг 
уарзы пианинойыл цæгъдын. Хорз 
æм арæхсы. Изæры бинонтæ æм-
бырдæй фæхъусынц Элинæмæ. 
Ирон мелодитæ цæгъдын дæр 
базыдта.

Тагъд-тагъд иумæ адзурæм

Мигътыл бафтыд ноджы мигъ,
Их мæ къахы бын фæдих!

Коммæ донмæ уайы дон,
Хуры тынтæм равзæрд бон!

Цъититыл æруарыд мит,
Дымгæ нал кæны æхситт!

Афардæг цæгатмæ уад,
Уалдзæгæн æрцыд йæ рад!..

Уæлæ разынди нæ хъæу,
Уырдæм хонын ныр æз дæу!
Зивæг ма кæн! Иумæ цом!
Дуар нæм уазæгæн у гом!

Баситы Мысост

-æм урок
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Гъери-гъа, тæрхъус, дам,
Й’ аууонæй нæ тæрсы...
Гъей, кæс-ма, йæ сæрыл
Дæлæ пыхс фæхæссы.

зы гъа рæ г
дзы гъ уы р
ив гъ уы д
ми гъ

Людæ сиды гæдымæ:
– Гино! Гис-гис-гис!

Мæнæ дын     .

Мæнæ дын  .

Мæнæ дын       дæр.

Гæды уыдонæй ницы хæры.

Гæды домы       .

– Мæнæ дын æхсыр.
Калоты Риммæмæ гæсгæ

ног – гон
сæг – гæс
сид – дис

Сæрджын саг

Сырдтæн къæдзилтæ уæрстой. Алчидæр хæлæф 
кодта. Æрмæст саг æнцад лæууыд. Уый сабырæй æн-
хъæлмæ каст йæ радмæ. Сырдтæ худтысты саджы уæз-
дандзинадыл. Саг та йæхинымæр уыдоныл худти. Цæмæн 
æй хъуыд стыр къæдзил! Къæдзилæй уæздандæр никуыма 
ничи сси. Къæдзилы бæсты сæр хуыздæр у! Афтæ 
хъуыдыгæнгæ рацыд саг йæ хæдзармæ.

сыгъдæг тетрад  сæгъ лыгъди
рæгъæд кæрдо  цырагъ сыгъди
тымыгъ хаста   хорз æгъдау
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дз дза дзæ дзу дзи дзо дзе

з за зæ зу зи зо зе

зоны – дзуры     зад – дзаг
зард – дзырд    зул – дзул
зæгæл – дзæгъæл   зæбул – дзæбуг

Уалдзæгмæ балцы 

Мит нæ фæзты нал и,
Фæндаг дæр фæсау.
Хъæугæроны малы
Бабыз фестад нау.

Æз æрцахстон армæй
Рог дымгæйы барц…
Уалдзæджы хæзнатæм
Акæнон мæ балц.

Хъæлдзæг Мæлдзыг – къæбæлдзыг,
Дзыхъхъы ссардта фых нæмыг.
Æрхаста йæ æмæ дзы 
Куывд ыскодта нæ Мæлдзыг.

60 -æм урок

122
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дзаума 
дзæбуг  
дзæкъул 
дзæмбы 

дзæнгæрæг 
дзæбидыр  
дзоныгъ  
дзедыр  

дзедзыкка  
дзыкку   
дзырд 
дзыхъхъ  

Дзывылдар 

Уыдис уалдзæг. Хур дзæбæх æрæндæвта. Сывæл-
лæттæ рудзынгæй кастысты. Уалынмæ тæрхæгыл абадт 
дзывылдар. Уый уыд фæллад æмæ æххормаг. Дард 
фæндæгтыл фæтахт. Сывæллæттæ йын фæтæригъæд 
кодтой. Рудзынг райтыгътой æмæ дзывылдар мидæмæ 
батахт. Стъолыл къæбæртæ уидзын райдыдта... 

Уалдзæг

Нæ уалдзæг æрхæстæг,
Æрхæссы нын фарн.
Фæирддæр нæ рæстæг,
Нæ уæлдæф фæхъарм.

Джыккайты Шамил

аз
за з
на з

нæ зы
рæ зы
зи лы

зо ны
зæ лы
за ры 

хæ ри с
ра хи з
ха ла с

  зарын
æз
  дзурын

  зарыс
ды 
  дзурыс

  зары
уый
  дзуры
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дж джа джæ джу джи джо дже

зарæг – зарджытæ 
кусæг – кусджытæ
дидинæг – дидинджытæ

голлаг – голджытæ
цæрæг – цæрджытæ 
лæдзæг – лæдзджытæ

Джызæл
Джызæл у Ирыстоны хъæутæй иу. Джызæл у стыр. 

Цæры дзы бирæ хорз адæм. Сты фæллойуарзаг æмæ 
хæларзæрдæ. Уыдон кæнынц зæххы куыст. Дарынц фос. 

Джызæлы цæрджытæ зилынц сæ хъæумæ.  Архайынц, 
цæмæй уа аив æмæ рæсугъд. 

Джызæлæй рацыд бирæ номдзыд лæгтæ æмæ хæстон 
хъæбатыртæ. Ис дзы цыртдзæвæн Петр Барбашовæн.

61 -æм урок
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Уазæгуаты нанамæ

Дианæ æмæ Кристинæ уазæгуаты уыдысты сæ нана-
мæ. Чызджытæ бирæ уарзынц нанайы конд чъиритæ. Абон 
дæр та сын кæны насджынтæ, къабускаджынтæ æмæ 
картофджынтæ. Фæлæ ма сын абон сæхи ахуыр дæр 
кæны...

Джимара 
Джимара ис рæсугъд ран. Хъæуы алыварс ис бæрзонд 

хæхтæ, сойджын уыгæрдæнтæ. Уыцы ран хонынц аргъæут-
ты бæстæ. 

Джимарайы ис рагон мæсыг. Адæм цæуынц Джима-
рамæ рагон тъæпæнсæр хæдзæрттæ уынынмæ. Уыдон 
сты фидар.
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к ка кæ ку ки ко ке

къ къа къæ къу къи къо къе

къæлæт
къæдз
къæдзæх
къодах
къæдзил

акъаци
къалати
хуынкъ
къæбыла
къæбæлдзыг

кард
карк
картоф
кæрдæг
сæкæр

Чыргъæдмæ дыргътæ æрæмбырд кæн:

 

Сараз хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтимæ. 

фæт

ал

нæф

ми
къом

сир
си

кæр

къуы

сæ
до

уи тъа

чы
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Гыццыл ахуыргæнæг 

Фондзаздзыд Ирæйы хо Аминæ ахуыр кæны фыццаг 
къласы. Аминæ хорз ахуыр кæны. Скъолайæ куы рбацæуы, 
уæд йæ дзаумæттæ раивы, бахæры æмæ йæ уроктыл сба-
ды. 

Ирæ йæ цурæй нал фæцæуы. Аминæйы уроктæй 
бирæ цыдæртæ йæ зæрдыл бадары. Уый фæстæ сæ 
йе ՚мбæлттæн фæдзуры. Знон дæр та сын Къостайы 
æмдзæвгæ «Зæрватыкк» дзырдта. 

Сæ сыхаг лæппу Сæрмæт лæмбынæг хъуыста Ирæмæ. 
Уый дæр сахуыр кодта æмдзæвгæ. Йæ мад Ларисæ 
Ирæйы рахуыдта «гыццыл ахуыргæнæг».

къæй – кæй – цæй – мæй – нæй – уæй

Кæм цы фидауы?

Фурды астæу – сакъадах.
Касы къусы – царвы къах.
Уызын фидауы уырыл.
Хорз худ – хорз лæджы сæрыл.

Дауырæ

тæ р к къæ в да 
са къа да х
цæ у къа

мæ къ уы л
æн къа р д
æн къа рæ н

къæ в да
кæ в дæ с

къух – къул – къус
къ уы м – къ уы р ф
къуыбыр – къуыбар – къуылых



128

а æ у и о е

ц ца цæ цу ци цо це

цъ цъа цъæ цъу цъи цъо цъе

цъиу – цъиутæ
цъупп – цъуппытæ
цъылын – цъылынтæ

цъыф – цъыфтæ
цъæх – цъæхтæ 
цъиах – цъиахтæ

Цъиу 

Цъиуы базыр фæцæф. Цъипп-цъипп 
кодта. Цæра цъиуы систа æмæ йæ къала-
тийы сæвæрдта. Йæ базырмæ йын базылд. 
Лæппу хæринаг хаста цъиуæн. Уый уарзта 
бындзытæ. Хордта кæрдзыны муртæ дæр. 
Цъиу фæдзæбæх æмæ йæ ахстонмæ атахт. 

Æнæ фæрæт, æнæ дзæбугæй скæны хæдзар.

Цы у уæлдай?

цъæх, цъиах, цъыф, цывзы 
цъылын, цæджындз, цъай, цъити
цъиусур, цыхт, цъар, цъил

63 -æм урок

ц цъ
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Сараз уæнгтæй дзырдтæ.

цъиу цъы цъын дзæст

хæ цъæх сур лын

да цæр цъил гæс

– Цъиу, цъиу, цъиу! Кæдæм тæхыс?
– Циу, циу, циу! Цы мæ фæрсыс?
– Цъиу, цъиу, цъиу! Цы бахæрис?
– Циу, циу, циу! Цы мын дæттыс?

Мыст æмæ цъиутæ

Карк йæ цъиутимæ æнцад
Кæрты цъæх кæрдæгыл бадт.
Уалынджы фæзындис мыст
Æмæ байдыдта цъыс-цъыс.

Карк фæтарстис, систа хъæр,
Цъиуты рдæм фæзылд цæхгæр.
Цъиутæ – «цъипп – цъипп!!!»
Мыст- «цъыс – цъыс!!!»
Каркæн разылдис йæ сæр. 

Соттиты Риммæ

Фыдуаг

О цъиусур,
ма мæм дзур!
О рувас,
ма мæм уас! –
Хкысгæ ма кæнын.
О цæргæс,
ма мæм кæс!
О тæрхъус,
ма мæм хъус! –
Кæрдзыныл кæуын!...

Къоста

Дуду къуыппыл – дуду цъиу.

(Æнгуырстуан)
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64
цъил
цъæл

цъус 
цъыф

цъула
цъорт

«Цъ» æфсæрмдзастæй фæрсы:
«Цъ» дзурын кæмæн у зын?
Цъиу цъыбарæг,
Цъиуты зарæг.
Цъырцъырагыл сисæм кадæг:
Цъæх цъырцъыраг
Цъæх цъынайы цъуппæй
Цъылинаджы, цъыввытт, зæгъгæ,
Цъыззыт-цъыккæй фæмидæг и.

Уырымты Петя

Цæхæра

Хъæрмхуыппæн, цæхджынæн
Цæхæра у хорз.
Кæны нæ тыхджындæр,
У нæ царды хос.

Æлдаттаты Виктормæ гæсгæ

-æм урок

дзаг
сæр
гонд

ахсæг
дон
сур

Цæхæрадоны зайы халсартæ: цæхæра, нас, картоф, 
уырыдзы, булкъ. Сабитæ сæм зилынц. Кæнынц сыл дон. 
Тонынц уæлдай кæрдæг. Уарзынц сабитæ цæхæрадоны ку-
сын.
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æф-сæрм-дзас-тæй
цъыр-цъы-раг
цъы-ли-наг

хъæрм-хуып-пæн
цæх-джын-æн
тых-джын-дæр

Цъамад
Цъамад у хæххон хъæу. Ис Уæлладжыры комы. Раджы 

заманы уым цард бирæ адæм. Кодтой фосы æмæ зæххы 
куыст. Уыдис дзы скъола дæр. Диссаджы рæсугъд ран ис 
Цъамад. Йæ быдыртæ цъæх-цъæхидæй дардмæ зынынц. 
Цъититы цъуппытæ хурмæ цæхæртæ калынц.

Цъамад    цæгат
цъуппытæ   цупæлттæ
цъититæ    цинтæ

Цъамад
Цæхæртæ
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ч ча чæ чу чи чо че

чъ чъа чъæ чъу чъи чъо чъе

чъизи       
сычъи
чъынды

чъири
чъиу
чъыр

чыргъæд
чысыл
чылауи

Дадайы дыргъдон 

Мæ дада цæры Черменыхъæуы. Ис æм стыр дыргъдон. 
Зайы дзы бирæ бæлæстæ – кæрдо, фæткъуы, чылауи, бал, 
алтъами.

Уалдзæг куы ралæууы, уæд баба базилы бæлæстæм. 
Сæ зæронд къалиутæ сын ракæны. Скъахы бæлæсты алы-
варс. 

Мах дæр ын æххуыс фæкæнæм. Бæлæсты зæнгтæ 
чъырæй сцæгъдæм. Афтæмæй сæм зулчъытæ нал бабы-
рынц. 

Сæрды та дыргътæй бæркадджын уыдзæн дадайы 
къæбиц.

65 -æм урок
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чыргъæд
чысыл
чылауи

Ичъи

Сабитæ, сымахæй исчи
Кæд нæ зоны, цы у ичъи?

Ичъи у нæхи Заремæ,
Цæй ут, базонгæ уæм йемæ:

Мад фæраст и уынгмæ иугæр, –
Азгъоры йæ фæстæ ниугæ.

Мад нæ цух кæны йæ цæстæй, –
Зилы чызг æдзух йæ фæстæ.

Ничи та йæм кæсы, ничи!
Мады фæдджийыл та ныййичъи!

Баситы Мысост 

Чъиллон – миллон  чъырттымдзæст,
Чъизи чъимбыр дæу æнгæс.
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66

Сычъи
Уæлæ, дам, хъæды фæзынди сычъи, –
Чи мын æй зæгъдзæни, чи?
Хъæдмæ цы сагъуыди цуанон Бечи,
Чи мын æй зæгъдзæни, чи?

«Чъ» йæ чъылдымæй фæкасст:
– Чъырттым, бамбæрстон дæ фарст.
Чъерамийау мæй куы хъазы арвыл,
«Чъыртт», – йæ зарæг ивылдзæн уæд дардыл.
Чъилау та ма, цæй æмæ æрзилæм,
Чъыллипсимдæй, цæй æрсимæм.

Чъырттым

Чъырттым у фæлтæхæг цъиу. Цæры æрмæст хæхбæсты. 
Ирыстоны алы кæмтты дæр ис. Ахстæттæ аразы дурты бын, 
къæдзæхы зыхъырты, сисы хуынчъыты, мæсгуыты къулты. 

Уалдзæджы цъиутæ рауадзы. Лæппынтæ дыууæ къуы-
римæ рахъомыл вæййынц æмæ ахстонæй ратæхынц.

-æм урок

чъа чъи чъы чъе чъу чъæ

Сычъи цæры бæрзонд хæхты.
Рæсугъд æмæ сæрыстыр у сычъи.

зон
зонд

бæр-зонд

кæ-сы
фæл-гæ-сы
фæл-гæс-гæ

сты
стыр
сæ-рыс-тыр
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Чъиллон-миллон чъилæй хъаз,
Чъиригондау хилгæнас,
Чъапæ ахæр цæххимæ
Чъеппа хауы дæхимæ!

Чиныг

Чи нæ зоны Гиуы,
Чердыгон фæци:
Чернилæйæ чиныг
Чъизи уæд – йæ цин.
Читт кæнын нæ зоны,
Чиудзæни фæлтау.

б ы з ы и

ы н д ы

и н ы г

и д æ р

с ы и

ч чъ

чъыр      чырæг
чъири      чидæр
чъылдым      чылауи

Рынчынгæс

Черменæн фæрынчын йæ мад. Дохтыр хостæ рафыста. 
Рынчынæн йæ хъуыр риссы. Хостæ зынтæй нуазы. Чермен 
йæ мадæн тæригъæд кæны. Фæрсы йæ:

– Дæ бон нæу хостæ нуазын? Æри æз дын сæ 
бамбæхсон. Дохтырæн нæ зæгъдзыстæм...
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п па пæ пу пи по пе

пъ пъа пъæ пъу пъи пъо пъе

плащ
парад

палубæ
пакъуы

пълан
пъæра

пъалаткæ
пъолсæрфæн

Пъырыпъыфау пурти –
Пъæртт, æмæ фæпъуртт и!

Тæппуд тæрхъус 

Рувас тæрхъусы расырдта. Тæрхъус ма тыххæйты йæ 
хуыккомæ баирвæзт. Æрбадт æмæ ныккуыдта:

- Ныр мæ цард цы у? Алкæмæй, алцæмæй тæрс!
Сфæнд кодта йæхи доны баппарын. Доны былмæ 

бахæццæ æмæ дзы хæфсытæ фæтарстысты. Тæрхъус 
æрлæууыд: Диссæгтæ! Мæнæй ма тæрсагдæртæ куы ис!

Тæрхъус йæ хæдзармæ раздæхт.

67 -æм урок

п пъ
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Мах ахуыр кæнæм

Абон нæм ис цыппар урочы. Мæ пъартфелы дæр ис 
цыппар чиныджы.

Математикæйы урочы нымайæм: иу, дыууæ, æртæ, 
цыппар…

Кæсыны урочы кæсæм дзырдтæ: пайда – пъадвал, 
партæ – пъалто…

Ирон æвзаджы урочы фыссæм дамгъæтæ – Пъ æмæ п.
Ныв кæныны урок нæм уыдзæн фæстагмæ.

Иумæ сахуыр кæнæм «дæс»
– 1, 2, 3, 4,
Иу, дыууæ, æртæ, цыппар!
– Порти махмæ дæр æппар!
– 5,6,7,8,
Фондз, æхсæз, авд, аст,
– Ма ахс порти, ма хал хъазт
– Фараст, дæс, фараст, дæс,
Тынг хорз бамбæрстам нæ хæс, –
Иумæ сахуыр кодтам «дæс».

Дауырæ
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т та тæ ту ти то те

тъ тъа тъæ тъу тъи тъо тъе

Тъæпп, тъæпп, куы тъæбæртт
«Тъ» нын фемæхст, «Тъ» фæкъæртт:
– Тъангæй – тъунгæй дæн уæ цуры,
Тъурийау лæмæгъ мæ дзурæн.

тыфыл   тъыфыл 
тыллæг   тъылланг
тъепа   теуа
тыллупп  тъыллупп

68 -æм урок

...æгæр        ...æпæн

...æбæртт     ...æппуд

т тъ

Чи? Цы?
Нæ сыхаг Тузар
Мæ къæбыла Тарзан.

Мæ байраг Тымыгъ.
Ме ՚фсымæр Таму.

Чермен æмæ Томæ лæууынц.
Тамик сæхимæ цæуы?

.

?
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Гæлæбу 

Нæ гыццыл тъæпæнсæр хæдзар ис диссаджы æрдзы 
хъæбысы. Алырдыгæй  ис цъитиджын хæхтæ, рæсугъд бы-
дыртæ.

Иу райсом кæртмæ рахызтæн. Ауыдтон хъулон-
мулон гæлæбу. Уый æрбацæйтахт мæнмæ. Æз æм мæ 
армытъæпæн бадардтон. Уый йыл æууæнкджынæй æр-
бадт. Йæ рæсугъддзинадыл ын цин кодтон. 

Хъæрджынты Симæмæ гæсгæ 

У йæ хæдзар конд сыкъайæ,
Нæй дзы бандæттæ, сынтæг,
Рагъæн, хихсæн æмæ найæн…
Бацæуæнтæ сты къуындæг.
Уым цæры æрмæст йæхæдæг,
Искуыдæм йæхи куы айсы,
Уæд йæ хæдзар йемæ ласы.
Базон-ма йæ, циу? 

ар мы тъæ пæн
тъæ пæн сæр
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69
тъæпп  тъыфыл  тъупп
тъепа  тъæпæн  тъæпæнсæр

Тъепа

Тъох та æд æнгуыр слæууы,
Тъепатæ бирæ ис малы.
Тъæпп-тъæпп доны ыссæуы,
Тъурийау уылæн фæцæуы,
Тъохы цыма мæстæй марынц.

Уырымты Петя

Къæвда

Уыдис райдзаст бон. Хур тынг æртавта. Уддзæф никæ-
цæй цыд.

Æвиппайды мигътæ фæсхохæй æрбазындысты. Арв 
бамбæрстой. Тыхджын дымгæ радымдта. Ставд æртæхтæ 
зæххмæ. Уалынмæ къæвда ныссæх-сæх кодта. Тъупп-тъупп 
кодта хæдзæртты тъæпæнсæртæ. Фæндæгтыл ацæуæн 
нал уыд уарыны донæй.

Уалдзыгон къæвда – зæххæн сой.

Къæвда ’рцæуы - сæпп, сæпп, сæпп
Хауы ’ртахгай тæпп, тæпп, тæпп!

-æм урок

тæпп – тъæпп
тебæ – тъепа
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70 урок
Дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ

фыццаг  диссаг  зæрватыкк
дыццæг  дзыкку  лæппын

Нанайы цæссыгтæ кæлынц,
Нана сыгъдæг кæны ...

Оф! Æгæр ныннæрстæн, оф!
Арф ныууылæфы ...

Астемыраты Изет

– Гыццыл мæлдзыг, гыццыл мæлдзыг,
Кæдæм хæссыс дынджыр лæдзæг?
– Фæцаразын дзы уалдзыгон
Губакк - минуæладзыгон.

Къ
уы

ри
сæ

р

Æ
рт

ы
цц

æ
г

Цыпп
æ

рæ
м

М
ай

рæ
мбо

н

Саб
ат

Д
ы

цц
æ

г
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Зæрватыччытæ æртахтысты

Уыдис уалдзыгон райсом. Хæхты фæстæйæ хур скаст. 
Рудзынджы сæрмæ абадтысты дыууæ зæрватыччы. Сæ 
хъæлдзæг цъыбар-цъыбур райхъуыст.

Мæдинæ йæ фынæйæ фехъал. Йæ гыццыл цæстытæй 
ракаст æмæ зæрватыччыты ауыдта. Чызг йæ мадмæ 
фæдзырдта. 

Мæдинæ æмæ йæ мад бацин кодтой зæрватыччыты 
æрыздæхтыл.

Æгайтма сæ ахстонмæ дзæбæхæй æрхæццæ сты!

Зæрватыкк хæдзармæ амонд хæссы.

Згъоры, уайы уый йæ къæхтыл,
Фендзынæ йæ хуымты, хæхты…
Хуры фæлмæн тынтæм уарзы
Къалиутыл гæппытæй хъазын,
Уым хæдзар йæхицæн скæны,
Хъæлдзæг зарджытæ фæкæны…
Базон-ма йæ, уый та циу? 

(Цъиу)

гæпп
сæпп  ытæ
тæпп
тъæпп

æмбал – æмбæл...æ
къаба – къаба...æ
хæдон – хæдæ...æ
хæзна – хæзна...æ

т тт
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Ирхæфсæн

71 урок

Фараст булæмæргъы къохы
Бацыдысты зардæй тохы.
Иу дзы дард кæдæмдæр тагъд-тагъд
Бур зарæг нывæндгæ атахт.

Зарынц иннæтæ уæхскуæзæй,
Фондз ма сæм æрбафтыд фæзæй,
Цалæй зарынц ныр нæ къохы
Ацы мæргътæ ерыс-тохы.

Дауырæ

дæн
фæн  даг
кæр

?

?

?

?

?

цæр
фæз   дæг
кæр
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Чи, цæмæн!

Афтæ чи сахуырста
Арвы?
Мæйы чи ыстылдта 
Царвы?

Цал ис стъалытæ 
Цъæх арвыл?
Хур цæмæн фæлгæсы
Дардыл?

Мигъты уæд кæдæм
Фæсуры?
Арс йæ лæгæты
Цы дзуры?

Космосæн кæм ис 
Йæ кæрон?
Кæсаг та цæмæн 
Фæдæлдон?

Тар хъæды бæлæстæ
Цал ис?
Зæхмæ дон кæцæй 
Æркалдис?

Уыдон базондзынæ
Ды
Ахуыр, цин
Æмæ куысты!

144



Мæ хъомылгæнæг,
Мæ Абеты чиныг!
Мæ ахуыргæнæг!

Дæ дамгъæтæ
Ды радтай мæнæн.
Æз дæр сæ кæронмæ
Ныр ахуыр фæдæн.

Æрмæст ма куы зонин
Сæ фыссын дзæбæх, ‒
Уæд цин кæнид мемæ
 Мæ дада Дзæрæх! 

Баситы Мысост
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72-аг урок

Текст. Хъуыдыйад. Дзырд

Ахуыр кæндзыстæм:
 текст æмæ хъуыдыйад иртасын;
 ныхасæй хъуыдыйад хицæн кæнын;
 хъуыдыйæдтæ раст фыссын;

1-аг фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Ахъуыды кæн æмæ 
зæгъ, кæрæдзийыл баст сты? Текст схонæн сын ис? 

Зæххыл ис бирæ цæрæгойтæ. Уыдонæй æрмæст 
адæймаг зоны дзурын.

Уæдæ ма зæгъ, цæрæгойты мырон сигналтæ текст схонæн ис.

Ацы рæнхъыты автор нын загъта, зæххыл цы 
цæрæгойтæ ис, уыдонæй æрмæст адæймаг зоны дзурын. 
Цæрæгойты мыртæ текст схонæн нæй?

Текст у, кæрæдзийыл баст дыууæ, кæнæ фылдæр 
хъуыдыйады.
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2-аг фæлтæрæн. Бакæс схемæйы фыстытæ. Æркæс нывтæм.

Ныхасы хуызтæй кæцымæ хауы алы ныв дæр? Дæ дзуапп 
бамбарын кæн. 
Зæгъ дæ хъуыды: цæмæн хъæуы ныхас?

Дзургæ ныхас хонæм, хъусгæ æмæ дзургæ кæй 
кæнæм, уый.
Фысгæ ныхас у ахæм ныхас, кæсгæ æмæ фысгæ 
кæй фæкæнæм.

Тексты тыххæй ногæй цы базыдтай? Цавæр ныхас хонæм 
фысгæ æмæ дзургæ?

Текст æмæ хъуыдыйад

3-аг фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Зæгъ, текст схонæн 
сæ ис, æви нæ? Цæмæ гæсгæ йæ базыдтай? 

Хъулон къабатæ

Заремæ æмæ Мæдинæ цæрынц горæты. Сæ мад 
Зæлинæ кусы сывæллæтты рæвдауæндоны. Хорз арæхсы 

хъусын дзурын

кæсын фыссын
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хуыйынмæ дæр. Иубон дуканимæ ацыдысты. Чызджыты  
зæрдæмæ фæцыд хъулон хъуымац. Балхæдтой йæ. Мад 
йæхицæн æмæ чызджытæн рæсугъд къабатæ бахуыдта.

Наниты Асиатмæ гæсгæ

Хи ныхæстæй йæ куы дзурай, уæд цавæр ныхасы хуызæй спай-
да кæндзынæ?

4-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. Зæгъ, хъуыдыйад саразæн 
сæ ис æви нæ?

Мад, аргъау, лæппу, кæсын,йæ.

Цæуылнæ баци дæ бон ацы дзырдтæй хъуыдыйад саразын?
Аив дзырдты формæтæ æмæ бынат, афтæмæй сараз хъуыды-
йад.

Хъуыдыйады мидæг дзырдтæ кæрæдзийыл 
баст вæййынц хъуыдымæ гæсгæ æмæ грамма-
тикон æгъдауæй.

5-æм фæлтæрæн. Бакæс. Æнцон бакæсæн дын уыд? 
Куыд дæм кæсы, цæуылнæ?

Гиногиногисиугæдынæмис.
Чиныгзондысуадон.
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Адих кæн хъуыдыйæдтæ дзырдтыл. Бакæс сæ. 
Базон, кæцытæ дзы сты æмдзæвгæйы рæнхъытæ? Æмби-
сонд та кæцы у? 
Раст сæ ныффысс, хъуыдыйæдты райдайæн æмæ кæрон 
бæрæггæнгæйæ.

73-аг урок

Хъуыдыйад. Æрхæцæн нысæнттæ хъуыдыйады

Ахуыр кæндзыстæм:
хъуыдыйæдтæн схемæтæ аразын;
хъуыдыйады райдайæн стыр дамгъæйæ фыссын;
æрхæцæн нысæнттæ æвæрын хъуыдыйады кæрон;
фысгæ ныхасы диалог агурын.

6-æм фæлтæрæн. Схемæтæм æркæс. Бакæс хъуыдыйæдтæ.

Уалдзæг! Уалдзæг? Уалдзæг.

Тагъд ралæудзæн уалдзæг?

Тагъд ралæудзæн уалдзæг.

Тагъд ралæудзæн уалдзæг!

Цæмæй хицæн кæнынц æмæ æмхуызон та цæмæй сты 
хъуыдыйæдтæ æмæ сæ схемæтæ?
Бакæс алы хъуыдыйад дæр раст интонацийæ æмæ йын йæ 
схемæ ссар.
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7-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ зæгъ, цал хъуыдыйады ссард-
тай.

Иу фыййау хъæды ссардта бирæгъы лæппын сæхимæ 
йæ æрхаста хæринаг ын лæвæрдта ахуыр æй кодта 
сыхæгты фыстæ давын…

Зæгъ, куыд бæрæг кæндзынæ алы хъуыдыйадæн дæр йæ 
райдайæн æмæ йæ кæрон.
Ныффысс фыццаг æртæ хъуыдыйады.
Аргъауы, дæумæ гæсгæ, цы хъуамæ уыдаид дарддæр? 
Бафæлвар ма йæ радзурын.

Хъуыдыйады райдайæны фыццаг дзырд фыссын 
хъæуы стыр дамгъæйæ.

Хъуыдыйады кæрон æвæрын хъæуы æрхæцæн ны-
сæнттæ: стъæлф(.), хъæры нысан(!), фарсты ны-
сан(?).

Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ: 

Текст арæзт у____________________.
Текст вæййы дыууæ хуызы __________ æмæ _________.
Хъуыдыйады мидæг дзырдтæ кæрæдзийыл баст 
вæййынц ______________ гæсгæ æмæ ______________
æгъдауæй.
Хъуыдыйады райдайæн фыццаг дзырд фыссын хъæуы 
_____________________.
Хъуыдыйады кæрон æвæрæм ________________.
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Диалог. Цы у диалог.

8-æм фæлтæрæн. Бакæс тексты хъуыдыйæдтæ. Текстæн 
сæргонд æрхъуыды кæн. 

Иубон хъæды астæу бирæгъ фембæлд тæрхъустыл.
– Уæ бон хорз, хъилхъустæ, кæдæм цæут?- фæрсы сæ 

бирæгъ.
– Нæхимæ цæуæм, нæ мадмæ, – тарстхуызæй дзуапп 

раттой тæрхъустæ.
– Тæрсгæ та цæмæй кæнут? Мæнæй?
– О, ауадз нæ, бирæгъ!
Бирæгъ ауагъта тæрхъусты.

Цы текст бакастæ, уый у диалог. Чи сты йæ архайджытæ?
Чи дæтты фæрстытæ? Дзуæппытæ та?
Де 'мбалимæ рольтæм гæсгæ текст бакæс.
Фыццаг дыууæ хъуыдыйады дæ тетрадмæ рафысс.

Диалог у дыууæ, кæнæ фылдæр адæймаджы æх-
сæн ныхас.

Бахъуыды кæн! Диалогы алы архайæджы ныхæстæ дæр 
фыссын хъæуы хицæн рæнхъæй. Сæ размæ та сын 
æвæрæм чысыл хахх (тире).
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9-æм фæлтæрæн. Куыд схонæн ис ацы текст? 

Бирæгъ æмæ зыгъарæг

– Æгас цæуай цъæх бирæгъ!
– Хорз цæрай, зыгъарæг!
– Дысон-бонмæ кæм уыдтæ?
– Дæу агурæг фæцыдтæн.
– Æмæ мæнæй та цы кодтай?
– Ныртæккæ дæ хæрдзынæн.

Адæмон сфæлдыстадæй

Цал архайæджы ис диалогы? Куыд фыст у сæ ныхас?
Бæрæггонд хъуыдыйæдтæ дæ тетрадмæ рафысс.

74-аг урок

Дзырдтæ, дзырдтæ æмæ дзырдтæ…

Ахуыр кæндзыстæм:
дзырд æмæ йæ нысаниуæг;
дзырдтæ предметты нæмттæ, миниуджытæ æмæ

архæйдтытæ кæй бæрæг кæнынц, уый.
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мад мæйфыд хурИрыстон

«Ирон дзырдтæ мын хуртæ сты». 
Джыккайты Шамил

10-æм фæлтæрæн. Æркæс дыууæ рæнхъы фыст дзырдтæм. 

1. Мад, фыд, æфсымæр, хо,хур, Ирыстон, Уæрæсе, 
Дуне, мæй.

2. Абвгдж, ххъум, ирлук.

Фыццаг рæнхъы цы дзырдтæ ис, уыдоны мидис æмбарыс? 
Зæгъ, цы нысан кæнынц? Цавæр дзырдтæм дзы скæнис 
нывтæ?
Дыккаг рæнхъы дзырдтæ бамбæрстай? Цæуылнæ?

Дзырд у, бæлвырд нысаниуæг кæмæн ис, дам-
гъæты ахæм къорд, кæнæ дзыгуыр. 

Цыдæриддæр нæ алыварс предметтæ æмæ фæ-
зындтæ ис, уыдонæй алкæмæн дæр ис ном.

11-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. 

Хур, мит, хъæпæн, малусæг, арвæрдын, къæвда, 
зокъотæ, дымгæ, æртæхтæ, мæргътæ, митгæлæбутæ, 
зæрватыкк, халон, дзывылдар, хъарм, уазал.
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Уалдзæджы тыххæй радзырд куы фыссис, уæд кæцы дзырдтæ 
равзарис? Дæ хъуыды бамбарын кæн.
Бафæлвар-ма чысыл радзырд саразын.
Рафысс æртæ «уалдзыгон» дзырды дæ тетрадмæ.

12-æм фæлтæрæн. Æркæс нывтæм. Цы предметтæ дзы уы-
ныс, уыдоны нæмттæ ранымай.

Куыд хъуыды кæныс, предметтæ æмæ предметтæ цы 
дзырдтæй схуыдтай, уыдон иу сты æви нæ?
Ранымай предметты миниуджытæ: цавæр у чызг? Цыхуызæн у 
рыгцъирæн? Цавæр къаба ис чызгыл? Цы хуызæн у лæппуйы 
хызын? Цавæр дæм кæсы лæппу?
Ранымай предметты архæйдтытæ Цы кусы чызг? Цы кусы 
лæппу?
Бафæлвар æмæ текст сараз: «Хо æмæ æфсымæр». Спай-
да кæн ахæм æнцойгæнæн дзырдтæ æмæ дзырбæстытæй: 
хо, æфсымæр, æххуыс кæнынц, рыгцъирæн, рыгтæ æмбырд 
кæны, дуканийæ, æхсыр, фæткъуытæ æрбахаста, мадæн, сæ, 
дзул, уырыдзытæ.

Дзырдты фæрцы мах зонæм предметты нæмттæ, 
сæ миниуджытæ æмæ сæ архæйдтытæ.



155

13-æм фæлтæрæн. Æркæс схемæмæ. Зæгъ дзырдты фæрцы 
нæмттæ цæмæн раттæн ис?

Дзырдтæ 

Предметтæ Предметты 
миниуджытæ

Предметты 
архæйдтытæ

чи? цы? цавæр? 
цыхуызæн?

цы ми кæны?
цы кæны?

чызг
дуканигæс
лæппу
ахуырдзау
пъовыр

бандон
хæдзар
скъола
хæдон
хæлаф

сау, сырх, 
рæсугъд, хорз, 
æвзæр, адджын, 
стыр, фæлмæн

тæхы, кусы, 
лæууы, ахуыр 
кæны, цæры, ху-
ыссы, гæпп кæны

Лæвæрд дзырдтæй спайда кæн, афтæмæй сараз хъуыдыйад. 
Тетрады йæ ныффысс.
Хуызæг: Чызг хорз ахуыр кæны.
Дзырд «ахуырдзау» адих кæн уæнгтыл.

14-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. 

стъол  æхсы   гыццыл
дуар   фыссы   урс
кълас   кæсы   бæрзонд

Зæгъ, предметты нæмттæ дзы кæцытæ æвдисынц.
Предметты архæйдтытæ та?
Æртыккаг цæджындзы дзырдтæ тетрадмæ рафысс. Зæгъ, цы 
æвдисынц.
Лæвæрд дзырдтæй иуæй спайдагæнгæйæ, хъуыдыйад æр-
хъуыды кæн.
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Дзургæйæ баххæст кæн хъуыдыйæдтæ:

Диалог у ____________________
Диалогы алы архайæджы ныхæстæ дæр фысгæ сты 
______________________ .
Дзырд у ____________________ дамгъæты ахæм къорд.
Нæмттæ ис _______ , предметты _________ æмæ пред-
метты_______ .

75-æм урок

Дзырд æмæ уæнг

Ахуыр кæндзыстæм: 
дзырды мидæг уæнгтæ хицæн кæнын;
дзырды хай иу рæнхъæй иннæмæ хæссын;
дзырдтæ раст дзурын.

Куыд базонæн ис, дзырды цал уæнджы ис, уый?
Скæн-ма ахæм фæлварæн: дæ армы тъæпæн дæ 

дзыхмæ хæстæг бахæсс æмæ зæгъ дзырд «мамæ». Цал 
хатты андзæвыдысты дæ былтæ дæ армытъæпæныл? 

Уæдæ цал уæнджы ис дзырд «мамæ»-йы?
Хъæлæсон мыртæ та дзы цал ис?

Дзырд «мамæ»-йæ рахицæн кæнæн ис дыууæ хайы 
ма-мæ. Уыцы хæйттæ хуыйнынц уæнгтæ. Алы 
уæнг дæр загъд æрцæуы хицæн хайæ – 
раулæфтæй.
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Дзырды цал хъæлæсон мыры ис, уал сты уæнгтæ 
дæр: рон, хæ-дон, ду-ка-ни.  

15-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. Абар сæ уæнгты 
нымæцмæ гæсгæ: 

арс  иту     гæды  цæхæра
дон  æри     гино  пысыра

Æртыккаг цæджындзмæ ма бафтау иу дзырд.
Рафысс цыппæрæм цæджындзы дзырдтæ. Уæнгтæ хæххытæй 
фæхицæн кæн.
Абар дзырд «иту»-йы уæнгтæ. Цавæр мыртæй арæзт сты?

16-æм фæлтæрæн. Æркæс нывтæм. Зæгъ алы предметы ном 
дæр.

Ссар, алы дзырды дæр чи æмбæлы, уыцы уæнг.
Абар дзырд «уызын»-ы уæнгтæ кæрæдзийыл. Цавæр мыртæй 
арæзт сты?

Уæнг арæзт вæййы:
– иу хъæлæсон æмæ иу æмхъæлæсон мырæй: на-на
– иу хъæлæсон, æмæ цалдæр æмхъæлæсон мы-
рæй: цыхт, а-син, куыдз.
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17-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Рафысс фыццаг дыууæ 
рæнхъы.

Мæ бабыз

Биби, биби, мæ бабыз!
Цады доны фæхъазыс, 
Чъизи дарæс нæ уарзыс, 
Дæ бумбули ныффасыс.

Саламты Варя

Бæрæггонд дзырдтæн сараз сæ схемæтæ. 
Цыппæрæм рæнхъæй рафысс дзырд «ныффасыс», уæнгтыл æй 
адих кæн.

Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ:

Куыд базонæн ис, дзырды цал уæнджы ис, уый?
Ацы дзырдтæй кæцы нæй уæнгтыл адих кæнæн? (рон, 

кæсы, дзывылдар)
Дзырдтæ равæр ахæм фæткыл: иу уæнг кæм ис, дыууæ 

уæнджы, æртæ уæнджы. Рафысс сæ. Сæ иумæйаг уæнг 
сын бахахх кæн: хæдон, дон, хæрæндон.

76-æм урок  

Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссын 

Куыд ахæссæм дзырд иу рæнхъæй иннæмæ?

18-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Сæргонд ын æрхъуыды кæн. 
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Чысыл Инал уарзы йæ бабайы аргъæуттæм хъусын. Ба-
байы дзурынмæ куы нæ февдæлы, уæддæр Иналы тыххæй 
йæ куыст ныууадзы. Райдайы аргъæуттæ æмæ таурæгътæ 
дзурын. Фæдзуры йын, ирон аргъæуттæй хуыздæр кæй 
бамбара, ахæмтæ. 

Джиоты Катямæ гæсгæ

Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, баба Иналы бирæ кæй уарзы, уый 
цæмæй бæрæг у.
Дæ хъуыды бафидар кæн.

19-æм фæлтæрæн. Иухатт ма бакæс 18-æм фæлтæрæны 
текст. Дзырд бабайы, цы рæнхъыл фыст ис, уым нæ бацыдис. Йæ 
иу хай йын иннæ рæнхъмæ рахастой. Кæцæй йæ рахастой, уым 
гыццыл хахх æвæрд æрцыд. 

Бамбарын кæн, бæрæггонд дзырд иу рæнхъæй иннæмæ 
уæнгтæм гæстæ хаст æрцыд , æви нæ?
Зæгъ-ма, æндæр хуызы ахæссæн дæр ма йын уыд? Дæ дзуапп 
бамбарын кæн.

Фысгæйæ дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссæм 
уæнгтæм гæсгæ. 

20-æм фæлтæрæн. Бакæс. Дæ хъус æрдар, дзырдтæ куыд 
дихгонд æрцыдысты, уымæ.

Мæнæр-гъы, мыды-бындз, гæ-лæбу.
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Куыд ма ахæссæн ис ацы дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ?
Ныффысс, алы дзырд дæр ма цал хуызы ахæссæн ис иннæ 
рæнхъмæ.
Хуызæг: мæ-нæргъы, мæнæр-гъы.

Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ рахæссынæн ис йæхи 
сусæгдзинæдтæ. Мæнæ дзы иу: дзырд иту-йы ис 
дыууæ уæнджы. Иу рæнхъæй иннæмæ йæ цæмæй 
рахæссæм, уый тыххæй йæ адих кæнын хъæуы 
уæнгтыл. Адих æй кодтам и-ту, фæлæ йæ иннæ 
рæнхъмæ рахæссын нæ бон нæу, уымæн æмæ ис 
ахæм зæрдылдаринаг:

Иу дамгъæйæн нæдæр ныууадзæн ис, нæдæр ра-
хæссæн ис иннæ рæнхъмæ.

Иннæ сусæгдзинад!

Æмхъæлæсонтæ гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ 
нысан кæнынц иугай мыртæ. Уымæ гæсгæ сын иу 
рæнхъæй иннæмæ хæсгæйæ хицæнгæнæн нæй.

21-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. 

Хæдон, Илас, тæрхъус, бирæгъ, ахуыргæнæг, идон, 
исы, хæрын, арæх, обау, адæймаг.

Ссар иу рæнхъæй иннæмæ рахæссæн цы дзырдтæн нæй, уы-
дон. Рафысс сæ.
Иннæ дзырдтæ та куыд рахæссис иу рæнхъæй иннæмæ? Дæ 
хъуыды бамбарын кæн.

22-æм фæлтæрæн. Бакæс текст.
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Мæлдзыджытæ дæр мыдыбындзытау цæрынц би-
нонтæй. Алы губакк дæр дзы вæййы хицæн бинон-
ты. Мæлдзыджытæ сты куыстуарзаг. Сæ цæрæн бынат 
сын халын нæ хъæуы. Уыдон бæлæсты хъахъхъæнынц 
зианхæссæг сасктæй. 

Æлдаттаты Виктормæ гæсгæ

Цæмæн бары автор мæлдзыджыты мыдыбындзытимæ? Ды та 
сæ цæимæ абарис?
Текстæн сæргонд æрхъыды кæн.
Рафысс дыккаг хъуыдыйад. Зæгъ, фысгæ-фыссын дæ бахъуыд 
дзырд иу рæнхъæй иннæмæ рахæссын.

Сбæрæг кæн дæ зонындзинæдтæ:

Куыд дæм кæсы, дзырд иу рæнхъæй иннæмæ хæссын 
цæмæн хъæуы зонын.
Цы базыдтай дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ рахæс-
сыны тыххæй?

77-æм урок    

Мыртæ æмæ дамгъæтæ. 
Цæмæй хицæн кæны мыр дамгъæйæ?

Ахуыр кæндзыстæм:
Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ;
Мыртæ æмæ дамгъæтæ кæрæдзийæ хицæн кæнын;
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Мыртæ дамгъæтæй раст нысан кæнын;
Дывæргонд дамгъæтæ.

23-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ.

Диссæгтæ-тæмæссæгтæ

Чи фехъуыста диссæгтæ, 
Диссæгтæ-тæмæссæгтæ?
Арс уæлæрвты тахти, 
Дзæргъ къуыртты ныббадти.

Астемыраты Изет

Диссагæй цы бафиппайдтай?
Дзырд «дзæргъ» рафысс дæ тетрадмæ. Хъæлæсоны бын ба-
хахх кæн сырхæй, æмхъæлæсоны бын – цъæхæй.
Цал дамгъæйæ арæзт у ацы дзырд?
Мыртæ та дзы цал хъуысы?

24-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ зæгъ, хъуыдыйæдты цавæр 
дзырдтæ æрцыдысты цухгонд. Лæвæрд дзырдтæй сæ баххæст 
кæн.

Мыртæ мах кæнæм ________ æмæ ________ . 
Дамгъæтæ ________ æмæ ________ .

Дзырдтæ спайда кæнынæн: фыссæм, хъусгæ, уынæм, 
дзургæ.

Ныффысс сæ дæ тетрады.
Сбæрæг кæн дæ фыстытæ.

Нæ алыварс ис æндæр алыхуызон мыртæ дæр. 
Зæгъæм, гæдыйы уаст, куыдзы рæйд, карчы хъуыдатт 
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æмæ а.д. Фæлæ уыдонæй дзырдтæ саразæн нæй. 
Дзырдтæ аразæм, æрмæст адæймаг цы мыртæ фæзæгъы, 
уыдонæй.

25-æм фæлтæрæн. Зæгъ, лæвæрд дзырдтæн сæ фыццаг 
мыртæ.

Æрбад, ахстон, ирд, обау, урс,ехс, эксковатор, Юля, 
ёлкæ.

Цавæр мыртæ сты?

Хъæлæсонтæ сты: а, æ, о, ы, у, и, е, ё, э,ю,я.

26-æм фæлтæрæн. Бавæр цухгонд хъæлæсонтæ.

Алы цæджындзы дзырдты дæр æмхуызон цы ис?
Куыд хъуыды кæныс, дзырдтæн се ՚ппæтæн дæр иу схемæ 
скæнæн ис.

Куыд раиртасæн ис хъæлæсон мыртæн?

Хъæлæсон мыр арæзт у æрмæст хъæлæсæй.
Хъæлæсон мыр йæхæдæг аразы уæнг и-ту, о-бау, а-цу.
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78-æм урок

Æмхъæлæсон мыртæ. Дывæргонд дамгъæтæ

27-æм фæлтæрæн. Бакæс тагъддзуринаг.

Хъулон хъыбыл
Хъæмпыл хъазыд.
Хъæмпыл хъуыстис
Хъыбылы хъыллист.

Цавæр мыр дзурын нæ ахуыр кæны тагъддзуринаг?
Зæгъ-ма уыцы мыр хицæнæй. Ныр та тагъддзуринаджы.
Сахуыр кæн тагъддзуринаг зæрдывæрдæй.

Куыд раиртасæн ис æмхъæлæсон мыртæн?
Æмхъæлæсон мыр арæзт у хъæлæс æмæ сыбырттæй. 
Йæ зæгъынæн æххуыс сты дæндæгтæ, былтæ æмæ 
æвзаг.
Æмхъæлæсон мыр уæнг аразы æрмæст хъæлæсо-
нимæ.

28-æм фæлтæрæн. Æрæмбырд кæн дзырдтæ æмæ сæ бакæс.
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Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цæмæй хицæн кæнынц алы къорды 
дзырдтæ дæр кæрæдзийæ.
Дзырдтæй кæцыты зоныс уыдоны мидис бамбарын кæн. 
Иу дзырдимæ дзы хъуыдыйад сараз æмæ йæ ныффысс.

29-æм фæлтæрæн. Нывтæм гæсгæ предметты нæмттæ зæгъ.

Хицæнæй зæгъ, дзырдты фыццаг дамгъæтæй цы мыртæ ны-
сангонд æрцыдысты, уыдон.
Бакæс, бæрæггонд дамгъæтæй цы мыртæ загъд æрцыдысты, 
уыдон.
Зæгъ, дамгъæ æмæ мыр иу сты?
Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цæмæн хъæуынц дамгъæтæ?

30-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ. Уæнгтыл сæ адих 
кæн.

Лæппу, сывæллон, фæззæг, фыссын, хæссын.

Зæгъ-ма, цы бафиппайдтай.
Дзырдтæй иуимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад æмæ йæ ныф-
фысс.
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Дæргъвæтин æмхъæлæсон мыртæ фысгæйæ 
нысан кæнын хъæуы дывæргонд дамгъæтæй. 
Зæгъæм: лæппу, фæззæг. 

31-æм фæлтæрæн. Бакæс текст.

Дыгоппон

Дыгоппон у чысыл хъулæттæ маргъ. Йæ ахстон аразы 
æмбæхст ран. Чысыл хиды бын скæны бынат. Æрæфтауы 
дзы æйчытæ. Къуыртт рауадзы. Йæ цъиуты схæссы 
уаллæттæй æмæ æндæр сасджытæй.

Куыд хъуыды кæныс,  тексты иуæй-иу дзырдтæ бæрæггонд 
цæмæн æрцыдысты?
Бæрæггонд дзырдтæй кæцыйæн нæй рахæссæн иу рæнхъæй 
иннæмæ? Цæмæн дæм афтæ кæсы?

Дзырд иу рæнхъæй иннæмæ хæсгæйæ дывæргонд 
дамгъæтæй иу баззайы фыццаг хайы, иннæ хаст 
æрцæуы ног рæнхъмæ. Зæгъæм: уал-лæттæ, 
уаллæт-тæ, дыгоп-пон.
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79-æм урок

Ирон алфавит кæнæ Дамгъуат 

Цы у алфавит?

32-æм фæлтæрæн. Бакæс ирон алфавиты дамгъæтæ.

Алфавит у дамгъæты рæнхъæвæрд кæрæдзийы 
фæдыл. Ирон алфавиты ис 43 дамгъæйы. Алы 
дамгъæйæн дæр ис сæрмагонд ном æмæ бынат.
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33-æм фæлтæрæн. Раст бакæс ирон алфавиты дамгъæтæ 
æмæ дзуапп ратт фæрстытæн: 

1. Цал дамгъæйы ис ирон алфавиты?
2. Цæмæн хъæуынц дамгъæтæ?
3. Цавæр дыууæ дамгъæйы нæ нысан кæнынц мыртæ?
4. Банымай æмæ зæгъ, цал дыууæ нысанæй арæзт 

дамгъæйы ис ирон алфавиты.

34-æм фæлтæрæн. Æркæс нывтæм.

Раст зæгъ алы дамгъæ дæр.
Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, дамгъæтæ хицæн къордты æвæрд 
цæмæн сты?
Рафысс хъæлæсонты æмæ сæ бахъуыды кæн.

35-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдтæ.

Скъоладзау, абетæ, æнгуз, кусæг, бæх, Ирæ, гæды.

Алфавитмæ гæсгæ кæцы дзырд ныффысдзынæ фыццаг? Ра-
фысс дзырдтæ алфавитмæ гæсгæ.
Ацы дзырдтæй сараз хъуыдыйад: абон, балхæдтой, велосипед, 
Барисæн.
Дзырдтæ алфавиты уагмæ гæсгæ æвæрд сты? 
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36-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисонд.

СÆРДЫГОН БОН АФÆДЗ ДАРЫ.

Алфавиты уагмæ гæсгæ зæгъ дзырдтæ.
Æмбисонд дæ зæрдыл бадар
Дзырд «сæрдыгон» уæнгтыл адих кæн.

37-æм фæлтæрæн. Базон дзырд.

Фыццаг дамгъæ лæууы «у»-йы фæстæ, дыккаг у ал-
фавиты фыццаг дамгъæ, æртыккаг – «пъ»-йы фæстæ, 
цыппæрæм – «м» æмæ «о»-йы астæу.

Дæхæдæг-ма бафæлвар ахæм «уыци-уыци» саразын æмæ йæ 
де 'мбалæн базонын кæн.

38-æм фæлтæрæн. Базон дзырдтæ. Уый тыххæй дæ бахъæу-
дзæн дамгъæтæ алфавитмæ гæсгæ равæрын.

Дзырдтæ дæ тетрадмæ рафысс.
Алы дзырдæн дæр йæ нысаниуæг бамбарын кæн.

Ирон алфæвиты ис 43 дамгъæйы. 
9 дамгъæйы арæзт сты дыууæ нысанæй. 
Дыууæ дамгъæйы мыр нæ дæттынц.
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80-æм урок 

Фæрстытæ чи? æмæ цы?-йæн дзуапп цы 
дзырдтæ дæттынц, уыдон кæрæдзийæ 
иртасын

39-æм фæлтæрæн. Бакæс текст.

Заремæ æмæ Лерæ ахуыр кæнынц 2-æм къласы. 
Заремæйы мад у ахуыргæнæг. Лерæйы мад та у не скъо-
лайы пъовыр. Чызджытæ скъолайы фæстæ сæ уроктæ 
скæнынц. Уый фæстæ рацæуынц хъазæн фæзмæ. Заремæ 
йæ куыдз Муртузимæ раздæр рацæуы. Йæ фæстæ 
фæзыны Лерæ йæ гыццыл гæды Гидусимæ.

Куыд хъуыды кæныс, Заремæ æмæ Лерæ хорз æмбæлттæ сты. 
Цæмæй бæрæг у?
Текстæн æрхъуыды кæн сæргонд æмæ йын йæ кæрон дæу 
куыд фæнды, афтæ скæн. 
Дзырдтæ «мад», «ахуыргæнæг», æмæ «пъовыр»-мæ цавæр 
фарст раттис?

Ирон æвзаджы фарст чи? дæттæм, адæймаджы чи 
нысан кæны, æрмæст ахæм дзырдтæм. Зæгъæм, 
чызг, хо, дуканигæс. 

Иннæ предметтæ се ՚ппæт дæр домынц фарст цы? 
Зæгъæм,  бандон, фыс, бæх.

40-æм фæлтæрæн. Базон дзырд æмæ йæм фарст ратт. 
Фыццаг дамгъæ алфавиты у 16-æм, дыккаг дамгъæйæ райдайы 
алфавит, æртыккаг дамгъæ лæууы «с»-йы разæй, цыппæрæм та 
«й»-ы фæстæ.
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Цы дзырд базыдтай, уымæ цавæр фарст раттис?
Дзырд «карк»-имæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад æмæ йæ ныф-
фысс.

41-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. 

Гыццыл хæдзаргæнæг

Ацæмæзы фыд арæзта ног хæдзар. Гыццыл лæппу 
дæр бафæзмыдта йæ фыды. Уый рахаста хъазæн кубиктæ. 
Самадта хæдзарæн йа къултæ. Скодта йын дуар æмæ 
рудзгуытæ. Хæдзары сæр бамбæрзта хъазæн шиферæй. 

Бæрæггонд дзырдтæ рафысс дыууæ къордæй. Иу къорды дзы 
ныффысс фарст чи?- цы дзырдтæ домынц, уыдон. Иннæйы та 
фарст цы?-йæн дзуапп чи дæтты, уыдон.
Зæгъ, куыд æмбарыс дзырд «бафæзмыдта»-йы мидис. Рафысс 
æй тетрадмæ æмæ йæ уæнгтыл адих кæн.

42-æм фæлтæрæн. Ссар 41-æм фæлтæрæны тексты бирæон 
нымæцы æвæрд дзырдтæ. Рафысс сæ. 

Зæгъ дзырдты кæцы хæйттæ сты æмхуызон.

Предметтæн ис бирæон нымæц. З æ г ъ æ м , нас – 
настæ, сæр – сæртæ.

43-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн. 

Мæскуы у тынг стыр … . Горæты бын ис … . Электрон 
поездыл дыууæрдæм цæуынц … . Зæххы бынæй уæлæмæ 
адæмы ласы … .

Æххуысгæнæг дзырдтæ: горæт, адæм, метро, эскала-
тор.
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81-æм урок 

Стыр дамгъæ дзырдты 

44-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдбæстытæ. 
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горæт Мæскуы
горæт Дзæуджыхъæу
хъæу Джызæл
фæрсаг хъæу Садон

цæугæдон Терк
цад Бехъан
Сау денджыз
Сабыр океан

Байаты Чермены уынг
Сабырдзинады проспект
Уæлахизы фæз

Хетæгкаты Къоста
Баситы Мысост
Уырымты Петя

журнал «Ногдзау»
газет «Рæстдзинад»
рæвдауæндон «Саби»

къæбыла Хъусой
гæдыйы лæппын Гидус
род Годо
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Бакæс стыр дамгъæйæ фыст дзырдтæ. Цы нысан кæнынц?
Дæхæдæг-ма бацархай æмæ хатдзæг скæн: стыр дамгъæйæ 
кæцы дзырдтæ фæфыссæм?
Рафысс дзырдты къортæй иу.

Стыр дамгъæйæ фыссæм адæймæгты нæмттæ 
æмæ мыггæгтæ; цæрæгойты, горæтты, хъæуты, 
уынгты, цæугæдæтты нæмттæ æмæ а. д.

45-æм фæлтæрæн. Ныффысс дæхи ном æмæ мыггаг.

Радзур, кæм цæрыс. Кæд хъæуы, уæд нæ базонгæ кæн дæ 
хъæуы ном æмæ дæ бинонты нæмттимæ.
Горæты цæрæг! Ды дæр радзур дæхи æмæ дæ бинонты 
тыххæй.
Цавæр дзырдтæ ныффыссис стыр дамгъæйæ?

46-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. 

Нæ сыхæгтæ сты Гуытъиатæй. Сæ чызг Симæ ахуыр 
кæны 3-аг къласы. Йæ мад Мæдинæ йын рафыста жур-
нал «Ногдзау». Скъоламæ йæ æрхаста æмæ йæ æз дæр 
бакастæн. Федтон дзы Хайты Дианæйы ныв «Тутитæ». 
Журнал мæ зæрдæмæ фæцыд. Æз дæр æй рафысдзынæн.

Зæгъ, ды исыс «Ногдзау»?
Цавæр журнал у «Ногдзау»?
Бамбарын кæн, тексты иуæй-иу дзырдтæ стыр дамгъæйæ 
фыст цæмæн сты.

47-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдты къæйттæ

Кæрдзын – кæрдзын, Хæрисджын – хæрисджын, Къо-
дахджын – къодахджын, Ногдзау – ногдзау.
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Цæмæй хицæн кæнынц дзырдтæ алы къайы дæр кæрæдзийæ?
Алы дзырдæн дæр ма бафæлвар йæ нысаниуæг бамбарын 
кæнын. Дзырдтæй иуимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад.

48-æм фæлтæрæн. Бакæс диссæгтæ-тæмæссæгты текст 
«Уæлæ хъæды æрсытæ». Раздæр фыццаг цæджындз бакæс уæле-
дæлæмæ, уый фæстæ дыккаг æмæ æртыккаг.

Уæлæ   Симынц,   Саст
Хъæды   Симынц   Бæлас сын - 
Æрсытæ,   Æрдузы   Нæртон фæндыр
Æрсытæ.   Æрсытæ.  Æрсытæн! 

Текст ныффысс афтæ, цæмæй йын æмдзæвгæйы хуыз мауал 
уа. 
Искæцы дзырд дзы стыр дамгъæйæ ныффыссис? Цæуылнæ? 
Дæ хъуыды бамбарын кæн.

82-æм урок

Фæрстытæ цавæр? цыхуызæн?-æн 
дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, 
уыдон иртасын

49-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæм равзар, фæрс-тытæ 
цавæр? цыхуызæн?-æн дзуап чи дæтты, ахæм дзырдтæ.

Лæппу, хæдон, бæлас, мит, быдыр, арв.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н :  урс, сыгъдæг, уæрæх, 
бæрзонд, коммæгæс цъæх.

174



175

Дзырд «коммæгæс» уæнгтыл адих кæн, иу рæнхъæй иннæмæ 
рахæссыны тыххæй. Цал хуызы йæ адих кæндзынæ?
Дæ тетрадмæ сæ рафысс.

50-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыци: 

Куы цъæх вæййынц, куы фæлурс,
Куы бынтон тар милау
Рог, фæлмæн æмæ хæмпус
Пирæнгом къуымбилау.

Ссар æмæ дæ тетрадмæ рафысс, фæрстытæ цыхуызæн? æмæ 
цавæр?-æн дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, уыдон.

Предметты миниуджытæ цы дзырдтæ æвдисынц, 
уыдон домынц фæрстытæ: цавæр? – цæхджын, 
рæсугъд, адджын; цыхуызæн? – урс, сырх, морæ. 

51-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ.

Дзывылдар

Урсхъуыр дзывылдар нæм
Рудзынг æрбахоста.
Хъарм хуры тын та 
Йемæ æрбахаста.

Гусалты Замирæт

Æмдзæвгæйы фарст цы?–йæн кæцы дзырдтæ дзуапп дæт-
тынц?
Фарст цавæр? кæнæ цыхуызæн?-æн дзуапп чи дæтты, ахæм 
дзырдтæ дзы ис? 
Цы нысан кæнынц?

175



176

52-æм фæлтæрæн. Предметты нæмттæ фатæгтæй баиу кæн 
миниуæгæвдисæг дзырдтимæ.

Хуызæг: сывæллон   кæуаг

сывæллон  бæрзонд
хæдзар   кæуаг    
дон    сыгъдæг
къаба   уазал
къафеттæ   цæхджын
джитъритæ  адджын

Фæстаг дыууæ дзырдбасты рафысс тетрадмæ. Дзырдтæ 
уæнгтыл адих кæн.
Дзырд «къафеттæ» вертикалон хаххæй адих кæн иу рæнхъæй 
иннæмæ хæссыны тыххæй.

83-æм урок

Фæрстытæ цы ми кæны? цы кæны?- йæн 
дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, уыдон иртасын

53-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. 

Уалдзæг 

Ралæууыд уалдзæг. Хур бæрзондæй зæхх тавы. 
Æрдз базмæлыд. Бæлæстæ къуыбар æфтауынц. Цъиутæ 
хъарм бæстæй тæхынц. Адæм уалдзыгон куыстытæм 
февнæлдтой.

Радзур уалдзæджы миниуджытæ.
Раззаг урочы цавæр дзырдтæм тынгдæр нæ хъус æрдардтам?
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Тексты ссар фæрстытæ цавæр? цыхуызæн?-æн дзуапп цы 
дзырдтæ дæттынц, уыдон. Цы нысан кæнынц? 
Ссар, фæрстытæ чи? æмæ цы?-йæн дзуапп цы дзырдтæ 
дæттынц, уыдон.
Фæстаг дыууæ хъуыдыйады тетрадмæ рафысс. Фарст чи? 
æмæ цы?-йæн дзуапп цы дзырдтæ дæттынц, уыдоны бын иу 
хахх бакæн; цавæр? цыхуызæн?-æн цы дзырдтæ дæттынц 
дзуапп, уыдоны бын та – уылæнтæ хахх.

54-æм фæлтæрæн. 53-æм фæлтæрæны текстмæ гæсгæ 
дзуапп ратт фæрстытæн:

1) Уалдзæг цы ми бакодта? 
2) Хур цы кæны?
3) Æрдз цы ми бакодта? 
4) Бæлæстæ цы ми кæнынц? 
5) Цъиутæ цы ми кæнынц? 
6) Адæм цы ми бакодтой? 

55-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Хъуыдыйæдтæ бах-
хæст кæн.

Уасæг

Уæ уасæг, уасæг!
Сызгъæрин къоппа.
Куыд раджы … ,
Куыд хъæрæй … ,
Нæ буц лæппуйы
Хуыссын … .

Æмдзæвгæ цы дзырдтæй баххæст кодтай, уыдон цавæр 
фарстæн дзуапп дæттынц? 
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Фæрстытæ цы ми кæны? цы кæны?-йæн дзуапп цы 
дзырдтæ дæттынц, уыдон сты архайдæвдисæг 
дзырдтæ. Зæгъæм, цы кæны? – лæууы, худы, хæ-
ры. Цы ми кæны? – цæуы, ахуыр кæны, хос кæрды. 

56-æм фæлтæрæн. Æркæс нывмæ.

Мигъы лæппын

Хъазыд арвыл.
Хурмæ скаст.
Батылдта йæ базыр
Æмæ йæм фæраст.

Скуыдта. Нал æнцади.
Хус адаг дæр сцад.
Уалынмæ фæлладæй 
Комрæбын æрбадт.

Даситы Роман

Фæрстытæ цы ми кæны? цы кæны?-йæн дзуапп цы дзырдтæ 
дæттынц, уыдон тетрадмæ рафысс. Дзырдтæ «батылдта» æмæ 
«скуыдта» уæнгтыл адих кæн.
Дæ зæрдыл бадар!
Предметтæ цы дзырдтæ нысан кæнынц, уыдон дзуапп дæттынц 
фæрстытæн чи? цы? 
Предметты миниуджытæ нысангæнæг дзырдтæ домынц 
фæрстытæ цавæр? цыхуызæн?
Предметты архайд цы дзырдтæ æвдисынц, уыдон дзуапп 
дæттынц фæрстытæн цы ми кæны? цы кæны?
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ЧИНЫГ – ЗОНДЫ СУАДОН
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84-æм урок

СКЪОЛА

Нæхи Къоста

Хетæгкаты Къоста у ирон номдзыд фыссæг. Уый 
райгуырд Нары хъæуы. 

Ирон адæм уарзынц Къостайы. Уый ныффыста бирæ 
уацмыстæ хæххон  адæмы цардыл. Æппæт дунейыл зынд-
гонд сты йæ нывтæ дæр. 

Поэт æнувыд уыд сабитыл. Бæллыд, цæмæй ахуыр 
кæной скъолайы æмæ йæ бæллиц сæххæст. Къоста сын 
фæдзæхста:

«Цæттæ дæ хызын дар,
Тагъд де скъоламæ уай!
Æнæзивæг куы уай, – 
Хуыздæр бынат дæ бар!»
Сывæллæттæ зæрдиагæй ахуыр 

кæнынц Къостайы æмдзæвгæтæ: 
«Гино», «Кæмæн цы?», «Скъолайы 
лæппу» æмæ иннæтæ.

1. Цы базыдтай Хетæгкаты Къостайы тыххæй?
2. Цæмæ бæллыд поэт? 
3. Цы фæдзæхста сабитæн? Бакæс уыцы бынат.
4. Къостайы æмдзæвгæтæй ма цавæртæ зоныс?
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85-æм урок 

Базыдтон дамгъæтæ

Базыдтон дамгъæтæ
Иугай фыссын.
«Ногдзау»-ы аргъæуттæ
Зонын кæсын.

Хъæуы кæсæндонмæ
Зонын фæндаг.
Саби нæуæндон у, -
Æз дæн уæндаг.

Фынгыл тæргайгæнаг
Нал дæн хæрдыл.
Сарæзтон райгæйæ
Фат æмæ 'рдын.

Балаты Альберт

1. Скъоладзау цы базыдта æмæ цæуыл цин кæны?
3. Дæ зæрдыл ма æрлæууын кæн, «Ногдзау» цы у.
4. Ды та цы ногдзинæдтæ базыдтай скъолайы?

181



182

86-æм урок 

БИНОНТÆ

Дидинæг 

Хæдзары раз æрзад сырх дидинæг. Йе ’мбæлттæй уыд 
бирæ бæрзонддæр. Райсомы рог дымгæ йын йæ базыртæ 
асæрфы. Стæй йыл хуры тын рæвдаугæ сæмбæлы. 
Уалынмæ уæлдæфы азæлыд «ыз-ыз-ззз!».

Уый æрбахæццæ мыдыбындз. 
Дидинæг æм йæ мидбылты фæлмæн бахудти, баз-

мæлыд: 
– Ардæм, ардæм, мæ буц уазæг! Æз дæ хæрздæф 

мыдæй хорз фенон.
Мыдыбындз ыл сындæггай йæхи æруагъта. Дидинæг 

æй æрбатыхта йæ фæлмæн хъæбысы æмæ йæ узын рай-
дыдта. Кæрæдзийæн зæрдæбын ныхæстæ кодтой. 

Гъе афтæ цард Дидинæг. Цин кодта хурыл æмæ йæ 
цинæй хайджын уыд мыдыбындз дæр. 

Дзугаты Геормæ гæсгæ

1. Куыд райдайы Дидинæгæн йæ бон?
2. Цæуыл цин кодта Дидинæг?
3. Сараз ныв радзырдмæ гæсгæ.
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87-æм урок

А-ло-лай 

Дунейыл тарæхсæв сау милтæ луары,
Халоны базырау денджыз ныссау.
А-ло-лай сабийæн рог уылæн зары.
Авдæнау аузы денджызы нау…

Хъазгæйæ иу уылæн иннæуыл тулы.
Баулæф, саби, æгъгъæд дын у хъазт!
Бафынæй рог дымгæ. Фурды акулæ
Бафынæй афонмæ науы бын раст.

Р. Д. Кипплинг 
(Золойты Аркадийы тæлмац)

1. Цавæр зарæг у «А-ло-лай»?
2. Дæуæн гыццылæй ахæм зарæг зарыд дæ мад? 
Хъуыды ма йæ кæныс?
3. Цæмæн фæзарынц сабитæн а-ло-лайы зарджытæ?

88-æм урок 

Аланы сæгуыт

Иу бон дада хъæдæй æрхаста сæгуыты лæппын. 
Къæппæгæй йæ фервæзын кодта. Сæгуыт йæ къахыл 
нал лæууыд, къæппæг ын æй тынг алхъывта. Дада зыд-
та, афтæмæй йæ сырдтæ бахæрдзысты. Хæдзармæ йæ 
уымæн æрхаста. 
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Алан ыл тынг æхсызгонæй сæмбæлд. Йæ алыварс ра-
уай-бауай кодта, фæлæ йæм хæстæг цæуын нæ уæндыд. 
Ай-гъай, йæхицæй стырдæр уыд. 

– Тæрсгæ дзы ма кæн, –  сдзырдта йæм дада. – 
Ныртæккæ уый дæуыл нæу. Йæ къах ын нæ уыныс? 
Нанайæн зæгъ, æмæ йын йод æмæ бинт ацæттæ кæна.

Уыцы бонæй фæстæмæ Алан уыд æнæвдæлон. Йæ 
хъус дардта сæгуытмæ: хос ын хаста, дон ын дардта, йæ 
цæфмæ йын зылд. 

Сæгуыты лæппын сдзæбæх.
Уалдзæг æрцыд. Фæлæ цæрæгойы йæ къах хъæдмæ нал 

хаста. Ацы бинонтимæ цæрын æм хорз фæкаст. 
Арæх сæм кулдуарæй бакæсы ныр дæр, раст цыма буз-

ныг фæзæгъы, уыйау.
Цгъойты Хазбимæ гæстæ 

1. Цы ՚рцыд сæгуыты лæппыныл?
2. Цы хорздзинад сарæзта Алан? Куыд зылд Алан сæ-
гуытмæ?
4. Цæмæн бакæсы сæгуыт Аланты кулдуарæй? 

Хорздзинад рох нæ кæны.
Цы куыст кæнай, уый – зæрдæйæ.
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89-æм урок

Æрфæны фæд 

Иу фыдзæрдæ лæг Æрфæн нарты артæй цæхæртæ 
радавта. Голладжы сæ сæхимæ фæцæйхаста. Голладжы 
бын басыгъд. Цæхæртæ фæндагыл фæкалдысты. 

Абон дæр ма йæ фæд арвыл бæрæг дары. Хуыйны 
«Æрфæны фæд». Иу изæр дæ цæст арвыл ахæсс æмæ йæ 
дæхæдæг фендзынæ. 

1. Куыд дæм кæсы, цæмæн адавта Æрфæн артæй 
цæхæртæ?
2. Цы ՚рцыд Æрфæныл? Ссар уыцы бынат тексты æмæ 
йæ бакæс.
3. Цы фæдзæхсы автор таурæгъ чи кæсы, уымæн?
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90-æм урок

ХЪÆДДАГ ÆМÆ ХÆДЗАРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

Аргъау 

Раджы кæддæр уасæгæн йæ боцъо æмæ йæ къоппа 
уыдысты урс-урсид. Миты гæлæбуйы хуызæн.  

Иу сæумæрайсом куыроймæ фæндагыл уасæг ыссард-
та хоры нæмыг.

Басидт  кæрчытæм. Кæрчытæ алырдыгæй тахтысты. 
Фæлæ уасæг нæ фæлæууыд æмæ хоры гага йæхæдæг 
ахордта. Æрæджиау тынг фефсæрмы. Йæ боцъо, стæй йæ 
къоппа сырх-сырхид афæлдæхтысты. 

Уæдæй фæстæмæ уасæгæн йæ къоппа æмæ боцъо  
уымæн сты сырх.

1. Цыхуызæн уыдысты раздæр уасæгæн йæ боцъо 
æмæ йæ къоппа?
2. Куыд дæм кæсы, цæмæн ахордта уасæг хоры гага 
йæхæдæг?
3. Цæмæн фефсæрмы уасæг? 
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91-æм урок 

Къуырттон карк

Нана иу бон тæскъ хорз ныссæрфта æмæ дзы хос 
нывæрдтæ. Хосыл та хъавгæ равæрдта ногæфтыд 
æйчытæ. Сæрмæт нæ зыдта йæ фыды мады фæнд.

Райсомæй лæппу федта Гоппойы тæсчъы бадгæ 
æмæ бамбæрста хъуыддаг. Карк бадти къуыртты. Алы-
бон дæр-иу карчы абæрæг кодта. Лæвæрдта йын хæринаг 
æмæ дон. Æртæ къуырийы фæстæ тæсчъы зыхъхъырæй 
фæзынд гыццыл бур сæр. Æйчытæй рацыдис цъиутæ. 
Сæрмæт цымыдисæй каст гыццыл, бур цъиутæм.

1. Чи зоны цы у тæскъ? 
2. Сæрмæт кæд бамбæрста йæ фыдымады фæнд?
3. Куыд зылди лæппу каркмæ?
4. Цы фæкаст цымыдисагæй Сæрмæтмæ?
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92-æм урок 

Сырддонцъиу æмæ зæрватыччытæ

Зæрватыччытæ сæхицæн цары ахстон скодтой. Иухатт 
дыууæйæ дæр кæдæмдæр атахтысты. Сæ ахстон баззад 
афтидæй. Уæд кæцæйдæр сырддонцъиу фæзынд. 
Ныггæпп кодта кæйдæр ахстонмæ æмæ дзы æрцард.

Чысыл фæстæдæр зæрватыччытæй иу æрбатахт. Фед-
та æнæхонгæ уазæджы йæ ахстоны. Бахъынцъым кодта 
æмæ фæстæмæ аздæхт.

Уалынмæ ахстонмæ тæхын райдыдтой зæрватыччы-
тæ. Сæ дзыхты хастой цъыф æмæ чысылгай æхгæдтой 
хуынкъ. 

Сырддонцъиу фæтарст æмæ апæррæст кодта. Йе 
՚мбæлттимæ баиу. Бамбæрста, ахстон алчидæр хъуамæ 
скæна йæхæдæг.

Л.Н.Толстоймæ гæсгæ

1. Кæм скодтой зæрватыччытæ ахстон?
2. Чи æрцард зæрватыччыты ахстоны, куы атахтысты, 
уæд?
3. Цы бакодтой сырддонцъиуæн зæрватыччытæ?
4. Сырддонцъиу бамбæрст, æвзæр ми кæй бакодта, 
уый?
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93-æм урок

Мила 

Мæ фыд мын æрхаста къæбыла. Уый уыд цæрдæг. Йæ 
бырынкъ мил дардта. Уымæ гæсгæ йæ схуыдтон Мила. 
Тынг мыл сахуыр къæбыла. Æнæ кæрæдзи нал фæразæм. 
Алы ранмæ дæр иумæ цæуæм.

Мила ном дæр йæ зæрдæмæ тынг цæуы. Уайтагъд йæ 
хъустæ фæхъил кæны æмæ æрбазгъоры. Фыр цинæй йæ 
фæстаг къæхтыл алæууы.

Иу бон та быдырмæ ацыдыстæм æмæ нæууыл хъа-
зыдыстæм. Мила цин кодта гæлæбутыл. Сæ фæстæ 
фæразгъор-базгъор кодта. Бафæллад æмæ æрфынæй. Иу 
гæлæбу æрбатахт æмæ йæ фындзыл абадт. Мила фехъал. 
Гæлæбу дзы фæтарст æмæ апæррæст кодта. 

Ныр Мила стыр куыдз у. Хион æмæ æддагон зоны. Нæ 
бинонтæй алкæй дæр уарзы. 

Æз æй нымайын мæ хуыздæр хæларыл.
ж. «Ногдзау»-мæ гæсгæ

1. Цавæр къæбыла уыд Мила?
2. Куыд балымæн сты Мила æмæ лæппу?
3. Цавæр куыдз рауад Милайæ?
4. Дæумæ та цавæр цæрæгой ис?
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94-æм урок

РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ

Райгуырæн бæстæ

Бирæ дæ уарзын, мæ райгуырæн Ирыстон! Адджын 
мын сты дæ урссæр хæхтæ, дæ нарæг кæмттæ, дæ цæу-
гæдæтты зарджытæ.

Дæу мысын æдзухдæр, дæу уынын мæ фыны. Дæуæн 
кæнын мæ зарджытæ, мæ сагъæстæ.

Ирыстон, дæуыл у мæ цин æмæ мæ мæт. Дард бал-
цы фæстæ мæ фæллад суадзынмæ дæумæ æрбацæуын. 
Цæрын дæр мæ дæ зæххыл фæнды. 

Æз дæуыл иузæрдион уыдзынæн æнустæм.
Туаты Сергеймæ гæсгæ

1. Куыд дæм кæсы цы у Райгуырæн бæстæ?
2. Ды та цы радзурис дæ райгуырæн бæстæйы тыххæй?
 
Райгуырæн бæстæ мады ад кæны.
Райгуырæн бæстæ зынаргъ у.
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95-æм урок 

Нæртон адæм

Хуыцау сфæлдыста адæм æмæ сæ схуыдта Нарт. 
Уыдон уыдысты тыхджын æмæ зондджын. 

Нартмæ уыдис Ныхас. Уым-иу Нарт æрæмбырд сты 
æмæ-иу уынаффæ кодтой.

Нарты адæм дæсны уыдысты кафынмæ, фатæй æх-
сынмæ, бæхыл бадынмæ. 

Сæ царды сæйрагдæр уыдис æгъдау. Нарт хистæртæн 
кад кодтой, кæстæрты та цардыл ахуыр кодтой. Уарзтой 
сæ райгуырæн зæхх, сæ адæмы. 

1. Цавæр адæм уыдысты Нарт? 
2. Нарты адæм кæм æмбырд кодтой, уыцы 
бынат куыд хуынд? 
3. Радзур, цы ма зоныс Нарты тыххæй?

Дыууæ æфсымæрæй арс дæр тæрсы.
Æфсарм кæм и, æгъдау дæр уым и.
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Ацæмæз 

Ацæмæз у Нарты кадджыты хъæбатыртæй иу. Уы-
мæ уыдис диссаджы уадындз. Йæ рæсугъд цагъдмæ 
æмбырд кодтой сырдтæ æмæ мæргътæ. Дунейы адæм 
æм хъуыстой цымыдисæй. Урссæр хæхтæ хъырныдтой 
Ацæмæзы цагъдмæ. Цæугæдæттæ та æмдзæгъд кодтой. 

Нарты адæм кад кодтой Ацæйы фырт Ацæмæзæн.

1. Цæмæн уарзтой Ацæмæзы Нарты адæм?
2. Куыд хъуыста Дуне Ацæмæзы цагъдмæ?
3. Кæй кой ма фехъуыстат Нарты хъæбатыртæй?
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96-æм урок

Ирыстоны герб æмæ тырыса

Нæ райгуырæн бæстæ у Ирыстон. Ам цардысты нæ 
рагфыдæлтæ. Æркæсæм-ма, кæцæй рацыдысты Ирыс-
тоны герб æмæ  тырыса.  

Ирыстоны тырысайæн ис рагон истори. У æртæ 
хуызæй: урс, сырх æмæ бур. Урс у сыгъдæгдзинады нысан, 
сырх – лæгдзинады, бур та – фарны нысан. 

Тырыса у иудзинады символ.
Ирыстоны гербыл урс ахорæнæй нывгонд сты хæхты 

цъуппытæ. Уыдоны аууоны лæууы сæрыстыр фыранк. Йæ 
буарыл сау хъулæттæ.

Хæхты цъуппытæ амонынц ирон адæмы цæрæнбынат. 
Фыранк та у хъæбатырдзинад æмæ лæгдзинады нысан.

1. Цы базыдтай Ирыстоны тыххæй?
2. Цы нысан кæнынц Ирыстоны тырысайы æртæ хуы-
зы? 
3. Цæй символ у тырыса? Герб?
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А
аг – котёл
айдæн - зеркало
алтъами - абрикос
аргъау – сказка
армытъæпæн - ладонь
арт – огонь, костёр
аходæн - завтрак
ахорæн – краска

Æ
æдзухдæр – постоянно
æвзалы – уголь
æвзарын - выбирать
æнæвдæлон - занятый
æнувыд уæвын - усердный
æрдын – лук, радуга
æрыскъæф – земляника, 
клубника
æхсæр – лесной орех
æхсæрæг - белка
æхсæрдзæн - водопад
æхсызгон – приятно
æхсынцъы - алыча
æхсынæн – подсолнечник, 
огрызок 
Æрфæны фæд – млечный 
путь

Б
бæдул – большой цыплёнок
барæг – всадник
бабыз - утка
бæрз - берёза
бæстæ – страна
бæлон - голубь
байраг – жеребёнок
бирæгъ – волк
булæмаргъ - соловей
бызычъи - бородавка
быру – забор, плетень

Г
гæлæбу – бабочка
гæдыбæлас - тополь
гогыз – индюк
гон – амбар
гуыркъо - шишка

Д
денджыз – море
домбай – лев

Дж
джыджына - ландыш

Дз
дзæбидыр – тур
дзагъыр – пучеглазый

Дзырдуат
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дзедзыкка – повисший
дзедыр – ежевика
дзæмбы – лапа
дзæкъул – мешочек
дзывлдар - синица
дзыкка – каша из муки и 
сыра
дзæнгæрæг – колокол, зво-
нок
дзынга – овод
дзæбуг – молоток
дзæгъындзæг - сорока

Е
егар – гончая собака
еуу – просо
ерыс – соревнование
ехс - плётка

З
зети – подсолнечное масло
зæлдаг - шёлк
зест - жесть
залмысыф - лопух
зыгъарæг – барсук
зулкъ - червь

И
идон – уздечка 
ивгъуыд – прошедший
ичъи - репейник
ивазн – длина, равная рас-

стоянию 
между вытянутыми руками 
ирд – светлый, ясный
исчи - кто-нибудь

К
калм – змея 
кау – плетень
кæсаг – рыба
кæрдæг – трава
кæвдæс – ясли для скота
кæсæндон - читальня

Къ
къалати - клетка
къæбыла – щенок
къæбиц - кладовая
къаппа-къуппа – одуванчик
къох - роща
къалати - клетка
къаннæг - маленький
къори – шар
къутæр – куст
къуырф - глубокий

Л
лæгæт – пещера
лыстæн – подстилка из сена
лулæ – трубка

М
мал - лужа
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маст - горький
мæйрухс – лунный свет
мæй – месяц
маймули – обезьяна
мæлдзыг – муравей
мæра - дупло
мæзджыт – мечеть
мæкъуыл – стог сегна
майдан - медаль
маргъ – птица, дичь
мысын – сочинять
мыст - мышка

Н
нас - тыква 
нау – карабль
нартхор - кукуруза
номдзыд - знаменитый
ныфс – надежда, опора

П
пæлæхсар - широкий
парахат - обильный
пысыра - крапива
пыхсбын - кустовой

Пъ 
пъырыпъыф – дикий поми-
дор

Р
райдзаст – светлый

рæгътæ – хребты
род – телёнок

С 
сæгуыт - косуля
саг – олень
сагой - вилы
сасир – сито
саргъ - седло
сахат – часы
сакъадах - остров
сæрд – лето
сæрдæг – тот, кто мажет, 
белит
сæг - сажа
синаг – шнур, шпагат
сис – каменный забор
сихор - обед
судзин - иголка
сырд – зверь
сындз - колючка
сырх - красный
сычъи – серна

Т
тауын, – сеять
тæлы – обруч
тæппытæ – пятна
тагъддзуринаг – скорого-
ворка
тигъ – выступ, край
тæскъ – большая корзина
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тæгæр – горный клён
тæрккъæвда - ливень
тугдзых – хищный 
тута - тутовник
тыллæг – урожай
тыллупп – тулуп, шуба
тырыса – знамя, флаг

Тъ
тъæбæртт – бежать, скакать
тъепа - карась
тъупгæнаг – пузырь
тъури – круглый камень
тъыфыл – охапка, снежные 
хлопья

У
уалдзæг – весна
уагъылы – шиповник
уазалгæнæн – холодильник
уарди - роза
уæлхох – высокогорный, на-
горье
уæхск - плечо
уæныг – бычок
уæрдон – телега
узын - качать
уисой – метла
уидыг – ложка 
уазæг - уазæг
уацамонгæ – волшебная 
чаша

уацмыс - произведение
уыг - сова
уызын - ёж
уылæн - волна
уыры – крыса
урс - белый

Ф
фæдзæхсын – поручать
фæлгæсын – обозревать
фæдисон - тревожный
фат - стрела
фурд – море

Х
хæрздæф – душистый
хæдтæхæг - самолёт
хæрис – ива
хæлæф - алчность
халас – роса
халон - ворона
хих – иголка хвойного дере-
ва, сучок
холлаг – корм
хордон - амбар
хос – сено, лекарство
хох - гора
хуссар - юг
хырх - пила

Хъ 
хъама – кинжал
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хъазт – игра
хъаст –жалоба
хъæндил – жук
хъæдхой – дятел
хъæдгæс - лесник
хъæдур – горох, фасоль
хъуымац – ткань
хъæлæрдзы - смородина
хъыбыл – поросёнок
хъуг – корова
хъулон – рябой, пёстрый
хъæхъхъаг - злой
хъаз - гусь
хъуырбæттæн – шарф

Ц
цæвæг – коса
цæфхад – подкова
цыхт – сыр
цыппаркъуымон - четырёх-
угольник
царм – кожа, шкура
цæхæр – искра
цæссыг – слеза
цау – случай, событие
цар – потолок
цæргæс - орёл
цæппæр - пуговица
цæрдæг – быстрый, ловкий
цæугæдон – река
цæукъа - козлёнок
цад – озеро 

цымыдисæй – с любопыт-
ством

Цъ
цъай - колодец
цъæй - сукровица
цъæхбыл – желудок птицы
цъæхбын – синеватый, зеле-
новатый
цъæхдзаст – синеглазый, го-
лубоглазый
цъасс – дыра, расщелина
цъата – отруби
цъиах - галка
цъиусур - коршун
цъолоби- -рогожа
цъуй - рябина
цъула- -погнутый
цъутхал - прыщ
цъына – большой стог, скирд
цъырцъыраг - кузнечик

Ч
чиуын – спотыкаться
чыргъæд - корзина

Чъ
чъапæ - курдюк
чъерами - абрикос
чъиу - смола
чъыр - извёстка
чъырттым – птица, скряга 
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Сæргæндтæ 

1-аг урок    Фыццаг хатт скъоламæ     4 
2-аг урок   Ахуыргæнæн дзаумæттæ     6
3-аг урок   Нæ хæдзар       8
4 -æм урок  Уæлæдарæс æмæ къахыдарæс    10
5-æм урок  Хæдзарон цæрæгойтæ æмæ мæргътæ  12
6-æм урок  Хъæддаг цæрæгойтæ æмæ мæргътæ  14
7-æм урок  Халсартæ æмæ дыргътæ    16
8-æм урок  Халсартæ æмæ дыргътæ    18
9-æм урок  Мæ райгуырæн бæстæ     20
10-æм урок  Мыр [а]. Дамгъæ Аа     22
11-æм урок Мыр [и]. Дамгъæ Ии     24
12-æм урок  Мыр [о]. Дамгъæ Оо     26
13-æм урок Мыр [у]. Дамгъæ Уу     28
14-æм урок Мыр [æ]. Дамгъæ Æ æ     30
15-æм урок  Мыр [ы]. Дамгъæ ы     32
16-æм урок Мыр [н]. дамгъæ Нн     34
17-æм урок Мыр [р]. Дамгъæ Рр     36
18-æм урок Мыр [м]. Дамгъæтæ Мм    38
19-æм урок  Мыр [т]. Дамгъæ Тт     40
20-æм уро Мыр [д]. Дамгъæ Дд     42
21-æм урок Мыр [с].Дамгъæ Сс      44
22-æм урок Мыр [х]. дамгъæтæ Хх     46
23-æм урок Мыр [г]. Дамгъæ Гг     48
24-æм урок  Мыр [у].Дамгъæ Уу     50
25-æм урок Мыр [к]. Дамгъæ Кк     52
26-æм урок Мыр [л]. Дамгъæ Лл     54
27-æм урок Мыр [ц].Дамгъæ Цц     56
28-æм урок Мыр [з]. Дамгъæ Зз     58
29-æм урок Мыр [ф]. Дамгъæ Фф     60
30-æм урок Мыр [й]. Дамгъæ Йй     62
31-æм урок Мыр [б]. Дамгъæ Бб     64
32æм урок Мыр [е]. Дамгъæ Ее     66
33-æм урок Мыр [в]. Дамгъæ Вв     68
34-æм урок Дамгъæ ъ       70
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35-36-æм уроктæ Мыр [хъ]. Дамгъæ Хъхъ    72
37-æм урок  Мыр [гъ]. Дамгъæ Гъгъ    76
38-æм урок  Мыр [дз]. Дамгъæ Дздз    78
39-æм урок  Мыр [ж]. Дамгъæ Жж     80
40-æм урок  Мыр [дж]. Дамгъæ Дждж    82
41-æм урок  Мыр [къ]. Дамгъæ Къкъ    84
42-æм урок  Мыр [цъ]. Дамгъæ Цъцъ    86
43-æм урок  Мыр [ч]. Дамгъæ Чч     88
44-æм урок  Мыр [чъ]. Дамгъæ Чъчъ    90
45-æм урок  Мыр [п]. Дамгъæ Пп     92
46-æм урок  Мыр [пъ]. Дамгъæ Пъпъ    94
47-æм урок  Мыр [тъ]. Дамгъæ Тътъ    96
48-æм урок  Мыртæ [э], [ю], [я].  
    Дамгъæтæ Ээ, Юю, Яя     98
49-æм урок  Мыртæ [ж], [ш], [щ].  
    Дамгъæтæ Жж, Шш, Щщ     100
50-æм урок  Дамгъæ ь       102
51-52 æм уроктæ Мыртæ [а], [æ], [ы].  
    Дамгъæтæ Аа, Ææ, ы     104
53-55 æм уроктæ Мыртæ [з], [с].  Дамгъæтæ Зз, Сс,   108
56-57 æм уроктæ Мыртæ [х], [хъ].  Дамгъæтæ Хх, Хъхъ,  114
58-59 æм уроктæ Мыртæ [г], [гъ].  Дамгъæтæ Гг, Гъгъ  118
60-æм урок  Мыртæ [з], [дз].  Дамгъæтæ Зз, Дздз  122
61-æм урок  Мыр [дж]. Дамгъæ Дждж    124
62-æм урок  Мыртæ [к], [къ].  Дамгъæтæ Кк, Къкъ  126
63-64 æм уроктæ Мыртæ [ц], [цъ].  Дамгъæтæ Цц, Цъцъ 128
65-66- æм уроктæ Мыртæ [ч], [чъ].  Дамгъæтæ Чч, Чъчъ  132
67- æм урок  Мыртæ [п], [пъ].  Дамгъæтæ Пп, Пъпъ 136
68 -69- æм уроктæ Мыртæ [т], [тъ].  Дамгъæтæ Тт, Тътъ   138
70-æм урок  Дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ   141
71-æм урок  Кæронбæттæн      
72-æм урок  Текст. ХЪуыдыйад. Дзырд    146
73-æм урок  Хъуыдыйад. Æрхæцæн нысæнттæ 
    хъуыдыйады      149
74-æм урок  Дзырдтæ, дзырдтæ æмæ дзырдтæ...  152
75-æм урок  Дзырд æмæ уæнг     156
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76-æм урок  Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссын  158
77-æм урок  Мыртæ æмæ дамгъæтæ. 
    Цæмæй хицæн кæнынц мыртæ дамгъæтæй 161
78-æм урок  Æмхъæлæсон мыртæ дывæргонд дамгъæты 164
79-æм урок  Ирон алфавит кæнæ дамгъуат    167
80-æм урок  Фæрстытæ Чи? æмæ Цы?-йæн дзуапп цы 
    дзырдтæ дæттынц, уыдон иртасын   170
81-æм урок  Стыр дамгъæ дзырдты     172
82-æм урок  Фæрстытæ Цавæр? Цыхуызæн?-æн дзуапп цы 
    дзырдтæ дæттынц, уыдон иртасын   174
83-æм урок  Фæрстытæ Цы кæны? Цы ми кæны?-йæн дзуапп 
    цы дзырдтæ дæттынц, уыдон иртасын  176
84-æм урок  Скъола. Нæхи Къоста     180
85-æм урок  Базыдтон дамгъæтæ. Балаты А.    181
86-æм урок  Дидинæг. Дзугаты Г.       182
87-æм урок  А-ло-лай. Р. Д. Киплинг     183
88-æм урок  Аланы сæгуыт. Цгъойты Х.     183
89-æм урок  Æрфæны фæд. Таурæгъ     185
90-æм урок  Аргъау        186
91-æм урок  Къуырттон карк       187
92-æм урок  Сырддонцъиу æмæ зæрватыкк. Л. Н. Толстой 188
93-æм урок  Мила. ж. «Ногдзау»-мæ гæсгæ    189
94-æм урок  Райгуырæн бæстæ. Туаты С.    190
95-æм урок  Нæртон адæм. Таурæгъ     191
96-æм урок  Ирыстоны герб æмæ тырыса    192
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Æмкъай æмхъæлæсонтæ æмæ хъæлæсонтæ

А Æ О У Ы И Е

Б БА БÆ БО БУ БЫ БИ БЕ

П ПА ПÆ ПО ПУ ПЫ ПИ ПЕ

В ВА ВÆ ВО ВУ ВЫ ВИ ВЕ

Ф ФА ФÆ ФО ФУ ФЫ ФИ ФЕ

Г ГА ГÆ ГО ГУ ГЫ ГИ ГЕ

К КА КÆ КО КУ КЫ КИ КЕ

Д ДА ДÆ ДО ДУ ДЫ ДИ ДЕ

Т ТА ТÆ ТО ТУ ТЫ ТИ ТЕ

З ЗА ЗÆ ЗО ЗУ ЗЫ ЗИ ЗЕ

С СА СÆ СО СУ СЫ СИ СЕ

ГЪ ГЪА ГЪÆ ГЪО ГЪУ ГЪЫ ГЪИ ГЪЕ

Х ХА ХÆ ХО ХУ ХЫ ХИ ХЕ

ДЗ ДЗА ДЗÆ ДЗО ДЗУ ДЗЫ ДЗИ ДЗЕ

Ц ЦА ЦÆ ЦО ЦУ ЦЫ ЦИ ЦЕ

ДЖ ДЖА ДЖÆ ДЖО ДЖУ ДЖЫ ДЖИ ДЖЕ

Ч Ча ЧÆ ЧО ЧУ ЧУ ЧИ ЧЕ

Æмхъ./
Хъæл.



Кавказаг æмхъæлæсон мыртæ æмæ хæлæсонтæ

А Æ О У Ы И Е

Гъ ГЪА ГЪÆ ГЪО ГЪУ ГЪЫ ГЪИ ГЪЕ

Хъ ХЪА ХЪÆ ХЪО ХЪУ ХЪЫ ХЪИ ХЪЕ

Къ КЪА КЪÆ КЪО КЪУ КЪЫ КЪИ КЪЕ

Цъ ЦЪА ЦЪÆ ЦЪО ЦЪУ ЦЪЫ ЦЪИ ЦЪЕ

Пъ ПЪА ПЪÆ ПЪО ПЪУ ПЪЫ ПЪИ ПЪЕ

Тъ ТЪА ТЪÆ ТЪО ТЪУ ТЪЫ ТЪИ ТЪЕ

Чъ ЧЪА ЧЪÆ ЧЪО ЧЪУ ЧЪЫ ЧЪИ ЧЪЕ

Æмхъ./
Хъæл.

Сонорон мыртæ æмæ хъæлæсонтæ

А Æ О У Ы И Е

Н НА НÆ НО НУ НЫ НИ НЕ

М МА МÆ МО МУ МЫ МИ МЕ

Л ЛА ЛÆ ЛО ЛУ ЛЫ ЛИ ЛЕ

Р РА РÆ РО РУ РЫ РИ РЕ

Й ЙА ЙÆ - - - ЙИ ЙЕ

Æмхъ./
Хъæл.


