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3-аг къласы æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын

1-аг урок

Мыртæ æмæ дамгъæтæ
Ралæууыд ног ахуыры аз

1-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Æрхъуыды йын кæн сæргонд.

Фесты сæрды каникултæ. Ралæууыд ног ахуыры аз. Абон – фыц-
цæгæм сентябрь, æппæт ахуырдзаутæн цин æмæ зонындзинæдты бæ-
рæгбон.

Мах дæр нанаимæ цалдæр боны нæхи цæттæ кæнæм ахуыры азы 
фыццаг бонмæ. Мæ аив дарæс мæ уæлæ скодтон. Райстон мæ дидин-
джыты баст æмæ мæ хызын. 

Æвæццæгæн, скъола дæр æнæ мах æнкъард кодта. Абон та бай-
гом сты йæ райдзаст кълæсты дуæрттæ. Дарддæр нæ зонындзинæдты 
фæндагыл акæндзысты нæ уарзон ахуыргæнджытæ.

? Радзур, ды та куыд сæмбæлдтæ ахуыры азы фыццаг боныл.
Бæрæггонд дзырдтæн ссар антонимтæ.

2-æм фæлтæрæн. 1-æм фæлтæрæны текстæй рафысс дыккаг хъуыдыйад.

? Цал дзырды дзы ис?
Дзырдтæ адих кæн уæнгтыл.
Бацамон мыртæ æмæ дамгъæты бæрц.
Цы у мыр? Цы у дамгъæ?
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3-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Цæуыл дзы цæуы дзырд?

Скъоламæ
Байрай, ахуыры фыццаг бон, –
Дардыл азæлыд дзæнгæрæг!
Хистæрæй-кæстæрæй абон
Иууылдæр зæрдæрухс, хъæлдзæг.

Байрай, фæззæджы зæлдаг бон!
Сиды нæм дзæнгæрæг, сиды.
Махæн чиныгимæ байгом
Ахуырæй фæрнæйдзаг фидæн!
      Къадзаты Станислав

? Автор цины æнкъарæнтæ цавæр дзырдты руаджы равдыста? 
Тексты ссар синонимтæ æмæ антонимтæ. Рафысс сæ.
Ракæн сæ мырон-дамгъон æвзæрст.

4-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæ. 

Чиныг – зонды суадон,
Рухстауæг цырагъ.
Алкæмæн дæр – уарзон,
Буц æмæ зынаргъ.

Чиныг – цард нывгæнæг,
Чиныг – зонды уаг,
Чиныг – ахуыргæнæг,
Чиныг – рухс фæндаг.
   Гуыбаты Чермен

? Бæрæггонд дзырдтæм ратт фæрстытæ.
Цавæр ныхасы хаймæ хауынц?
Дзырдбæстытæ зонды суадон æмæ рухстауæг цырагъ куыд æмбарыс?

5-æм фæлтæрæн. Рафысс лæвæрд дзырдтæ. Дыууæ нысанæй конд дамгъæты 
бын бахахх кæн.

Скъола, пъартфел, кърандас, кълас, хъæд, Джимара, дзыллæ, чъыр.

? Дзырдтæ ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.
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бырæттæ – бугътæ

Дæ зæрдыл бадар: æмхъæлæсонтæ гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, 
хъ, цъ, чъ нымад цæуынц иугай дамгъæтыл, уымæн æмæ нысан 
кæнынц иугай мыртæ.

6-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Автор чиныг кæмæн лæвар кæны?

Лæвар

Чи хъусы нанамæ,
Чи хъусы бабамæ,
Чи кæсы сæ коммæ, –
Ауайы сын донмæ.
Чи нæ кæны зивæг
Тæбæгътæ æхсынмæ,
Бырæттæ хæссынмæ.

Чи нæ кæны зивæг
Аходæн хæрынмæ,
Чиныджы кæсынмæ,
Тетрады фыссынмæ,
Афоныл хуыссынмæ,
Ацы чиныг уымæн
Бауыдзæн мæ лæвар.
        Уалыты Лаврент

Д з ы р д у а т : аходæн (завтрак) – райсомы хæрд.

? Ссар тексты архайдæвдисæг дзырдтæ. Ратт сæм фæрстытæ.
Бакæс бæрæггонд дзырдтæ.
Зæгъ, кæд вæййы у хъæлæсон, æмхъæлæсон – та.
Тексты ссар предмет нысангæнæг дзырдтæ.
Тетрадмæ сæ рафысс, уæнгтыл сæ адих кæн.

7-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Бамбарын сын кæн сæ хъуыды.

1) Чиныг зонды къæбиц у.
2) Зондджын – тыхджын, æнæзонд – æдых.
3) Чиныг гыццыл у, фæлæ дзы арф хъуыдытæ ис.
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4) Зæххыл кæд къæхтæ цæуынц, уæддæр фæд зонд уадзы.
5) Зондджын – бонджын.

? Фæлтæрæн рафысс тетрадмæ.
Антонимты бын бахахх кæн.
Дзырдтæ къæбиц æмæ зондджын ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.
Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

2-аг урок

Алфавит
Сæрды улæфæн бонтæ

9-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Зæгъ, цавæр кæмттæ ма ис Ирыстоны.

Каникулты рæстæг ме ’мбал Русланимæ уыдыстæм хохы. Нæ 
фыдæлтæ Дæргъæвсгомæй ралыгъдысты, æмæ нын ардæм æрбацæ-
уын вæййы уæлдай æхсызгондæр. Комæй бахизгæйæ уайтагъд 
банкъарæм уæлдæфы сыгъдæгдзинад. Къæдзæхтæ* уæйгуыты хуызæн 
лæууынц* кæрæдзийы фарсмæ. Фос кæрдæгджын* къуыбыртыл хи-
зынц. Тынг рæсугъд сты хæхтæ.

Сæрды нæ улæфæн бонтæ тынг хъæлдзæгæй* арвыстам Дæр-
гъæвсгомы. Ныр та райдыдта ног ахуыры аз.
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æхсызгондæр – æхцæуæндæр

? Рафысс, нысан * цы дзырдтыл ис, уыдон.
Зæгъ, цал дамгъæйы æмæ мыры ис алы дзырды дæр.
Бахахх кæн дыууæ нысанæй конд дамгъæты бын.

10-æм фæлтæрæн. 9-æм фæлтæрæнæй бæрæггонд дзырдтæ рафысс. 

? Дзырды хæйттæм гæсгæ сæ равзар. 
Бæрæггонд дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ.
Цы хонæм хъуыдыйад?

11-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ дæ зæрдыл æрлæууын кæн алфавит.
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Дамгъæты рæнхъæвæрд бæрæг фæткыл хуыйны алфавит. 
Ирон алфавиты ис 43 дамгъæйы.

Хъæлæсонтæ – 11.
Æмхъæлæсонтæ – 30.
Æгомыг дамгъæтæ – 2.
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12-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Рафысс æй.

    Фæззыгон этюд

Рагвæззæг ... Ацафон – алцы йæ уагыл:
Бæлæстæ, къутæртæ – сырх æмæ бур.
Сауцъиу, дзывылдæрттæ – балцы фæндагыл, –
Семæ сæ асайдта хъарм бæстæм хур.
        Чеджемты Геор

Д з ы р д у а т : дзывылдар (трясогузка) – чысыл хъулон цъиу;
сауцъиу (скворец) – чысыл зараг цъиу.

? Бæрæггонд дзырдтён сё дамгъётё рафысс алфавиты уагыл.
Ссар тексты зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё.
Зылангон ёмхъёлёсонты бын иугай хæххытæ бакён, ёзылангонты бын та – 
дыгай.
Ёмдзёвгёйё рафысс дзырдтё лёвёрд схемётём гёсгё.
Ёрхъуыды кён семё хъуыдыйёдтё.

       ,                        ,              ,                                     .

13-æм фæлтæрæн. Зæгъ, дамгъæтæ алфавиты уагыл кæцы рæнхъы æвæрд сты.

1) В, Гъ, Г, Дж, Д, Дз.
2) В, Г, Гъ, Д, Дж, Дз.
3) В, Г, Гъ, Дж, Д, Дз.

14-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Ранымай сæрды мæйтæ.

Дзырд «каникултæ» цы амоны, уый, 
æвæццæгæн, уе ’ппæт нæ зонут. Ацы дзырды 
фæзынд баст у бæрзонд стъалыйы номимæ. 
Рагон Ромы цæрджытæ каникула, зæгъгæ, 
хуыдтой æппæты ирддæр стъалы – Сириус. 
Уый-иу алы аз дæр арвыл фæзынд сусæны 
мæй. Уыцы рæстæг-иу скъоладзаутæ фесты 
ахуыр æмæ уагътой сæ фæллад. Уымæ гæсгæ 
ахуырдзауты уæгъд рæстæг хонын райдыдтой 
стъалыйы номæй – каникултæ.
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? Бæрæггонд дзырдтæм ратт фарст. Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты. 
Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

15-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дамгъæтæ æртæ къордæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс 
алфавиты уагыл.

а, æ, б, в, г, гъ, д, дж, дз, е, ё, ж, з, и, й, к, къ, л, м, н, о, п, пъ, р, 
с, т, тъ, у, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.

Ху ы з æ г : хъæлæсонтæ: …
æмхъæлæсонтæ: …
æгомыг (мыр чи нæ нысан кæны, ахæм) дамгъæтæ: …

3-аг урок

Дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ, сæ растфыссынад
Æрдз хъахъхъæнын у алкæй хæс дæр!

16-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Зæгъ, цæуыл дзы цæуы дзырд.

Æртæ бæрзы

Фæзыхъæуы сæрмæ бæрзондæй фæлгæсыдысты æртæ бæрзы. 
Афтæ рæсугъд уыдысты, æмæ сæм адæймаг кæсынæй не ’фсæст. 

Иу изæр Бибо йæ фырт Быдзегæн афтæ зæгъы:
– Куыддæр адæм æрсабыр уой, 

афтæ хъæдмæ мемæ цом, хырхы иу 
кæроныл мын ахæцдзынæ. Нæхицæн 
сугтæ æрцæттæ кæнæм.

Æрдз æрсабыр. Хъæуæй сыбыртт 
дæр нал хъуыст. Бибо йæ лæппуимæ 
араст ис хъæды ’рдæм.

Куыддæр, æртæ бæрзы кæм за-
йынц, уырдæм схæццæ сты, афтæ фыд 
дзыхълæуд фæкодта. Быдзег æй бам-
бæрста.

– Тæригъæд сты, баба, ма сæ акал, – лæгъстæгæнæгау сдзырдта 
йæ фыдмæ. 
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Фæлæ йæм уый нæ байхъуыста, акалдта æртæ бæрзы.
Уыцы рæстæг хъæдгæс Сандро хъæуæй уæлбылмæ схызт. Нал 

ауыдта, дардæй сæрыстырæй чи фæлгæсыд, уыцы æртæ бæрзы. Тынг 
бауайдзæф кодта Бибойæн.

Бибо йæ рæдыдыл басаст. Цалдæр боны фæстæ бæрзыты бына-
ты ныссагъта ног талатæ. Уыцы бонæй фæстæмæ Быдзег талатæм 
зæрдиагæй зылдис.

Тъехты Амыранмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : бæрз (береза) – сыфтæрджын урсцъар бæлас; 
фæсахсæвæр (после ужина) – æхсæвæры фæстæ.

? Куыд сраст кодта Бибо йæ рæдыд?
Зæгъ, бæлæстæ цы пайда хæссынц адæймагæн.

17-æм фæлтæрæн. 16-æм фæлтæрæны тексты ссар дзырдтæ дæргъвæтин 
æмхъæлæсонтимæ æмæ сæ рафысс. 

? Бахахх кæн дæргъвæтин æмхъæлæсонты бын, бамбарын сын кæн сæ раст-
фыссынад.
Фыццаг æртæ хъуыдыйадæй рафысс архайдæвдисæг дзырдтæ. Цы фæрстытæ 
домынц, уыдон къæлæтты ныффысс. Цавæр ныхасы хæйттæ сты?
Бæрæггонд дзырдтæн ссар синонимтæ. Цы сты синонимтæ?

18-æм фæлтæрæн. Дзырдбыды афтид чырæгтæ баххæст кæн хъæугæ 
æмхъæлæсонтæй. Цы бафиппайдтай?

с ы в æ о н

ф ы н æ с

д ы æ г

л æ у

? Цы дзырдтæ дæм рауад, уыдонимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. Тет-
рады сæ ныффысс. 
Куыд нысангонд цæуынц дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ фысты мидæг? 
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Дзырдты мидæг арæх æмхъæлæсон мыртæ фæхъуысынц 
дæргъвæтинæй. Ахæм мыртæ фыссын хъæуы дывæргондæй 
(лæппын, зæрватыкк).

19-æм фæлтæрæн. Стъæлфыты бæсты сæвæр хъæугæ дæргъвæтин æмхъæлæ-
сонтæ. Æмбисæндтæ тетрадмæ рафысс. Зæгъ, куыд сын æмбарыс сæ хъуыды.

Зивæ...æнаджы гуыл хомæй ба...ад. Хæфсæн йæ лæ...ын – хуры 
тын. Æнæрвæ...он иунæг у. Æвзæр мы...аг худина...æнæг у. Афтид 
го...аг хъен нæ лæ...ы. 

? Бæрæггонд дзырдтæн ссар антонимтæ. Цы сты антонимтæ?
Дзырд зивæггæнаг равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. 

20-æм фæлтæрæн. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. Ныффысс сæ 
тетрады. 

? Цы ныффыстай, уымæн радзырд схонæн ис? Цæмæн?
Текстæн æрхъуыды кæн сæргонд.
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21-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. 

   Балцы зарæг

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

Скæнæм нæ тырыса
Дзыллæйы номæй.
Рухсмæ æнæзивæг
Цомут æнгомæй!

                            Къоста

? Къостайы æмдзæвгæтæй ма цавæртæ зоныс? Радзур сæ.
Бамбарын кæн, дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ цы дзырдты ис, уыдоны растфыссынад.

22-æм фæлтæрæн. Дзырдтæ баххæст кæн лæвæрд дывæргонд æмхъæлæсонтæ 
йй, кк, лл, пп, цц-йæ æмæ сæ рафысс.

Къæ…æг, уæры…, гæ…уыри, фæ…ой, гы…ыл, ды…æг, цы…ар, 
цæ…узыр, фы…ау, мæ…æг.

? Бахахх кæн дывæргонд æмхъæлæсонты бын. 
Алы дзырдимæ дæр æрхъуыды кæн хуымæтæг даргъ хъуыдыйад.

4-ём урок

Цавд
Адæймаг æгъдауæй фидауы

23-æм фæлтæрæн. Бакæс таурæгъ. Зæгъ ын йæ сæйраг хъуыды.

Хи фæллойы ад

Лæг æмæ усæн уыдис иунæг лæппу. Мад лæппуйы æнæхъуаджы 
буцахуыр кодта. Фыды та фæндыд, цæмæй йæ фырт куыстыл фæцахуыр 
уыдаид. Иубон фыд йæ фырты арвыста æхца бакусынмæ. Лæппу 
изæрæй æрхаста иу туман æмæ йæ фыдмæ радта. Фыд æхца арты 
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баппæрста æмæ кæсы йæ фыртмæ. Уый йæ цæст дæр нæ фæныкъуылдта. 
Дыккаг бон дæр фырт радта йæ куысты мызд фыдмæ. Фыд та уыцы 
туман дæр арты баппæрста. Лæппу та ницы сдзырдта. Æртыккаг изæр 
фырт йæ фыдмæ радта æрмæстдæр æртæ сомы. Фыд райста æхца, æмæ 
сæ арты баппарон куыд загъта, афтæ фырт фæхъæр кодта:

– Ма сæ басудз, баба, æз сыл мæ хид куы фæкалдтон!
– Æмæ иннæ тумантыл куы нæ тыхстæ! – загъта фыд.
– Уыдон мын нана лæвæрдта, – басаст лæппу.
– Гъеныр мæ бауырныдта, хи фæллойы ад кæй 

бамбæрстай, уый, – загъта фыд.

Адæмон сфæлдыстадæй

? Цæмæн-иу баппæрста фыд лæппуйы æхца арты?
Цæуылнæ бауагъта лæппу æртыккаг хатт æхца басудзын?
Радзур, дæ бинонтæй чи кæм кусы, уый. 
Рафысс бæрæггонд дзырдтæ, адих сæ кæн уæнгтыл. Зæгъ, цавæр ныхасы 
хæйттæ сты.
Цавдон уæнг фæнысан кæн.

Тыхджындæр хъæлæсы уагæй цы уæнг фæзæгъæм, уый 
хуыйны цавдон уæнг. Дзырды иннæ уæнгтæ та вæййынц 
æнæцавдонтæ. Цавды нысан æвæрын хъæуы хъæлæсоныл.

З æ г ъ æ м :  сæ-рǽн-гуырд, би �-нон-тæ.

24-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Цавды нысан куыд æвæрд у, уымæ 
гæсгæ сын сæ хъуыды бамбарын кæн.

Хóхаг карто�ф ба�лхæдта.    Хоха́г картоф ба�лхæдта. 

Áнглисаг ки�но фе�дта.    Англисаг ки́но фе�дта.

Дæ зæрдыл бадар: хъуыдыйады дыууæ кæнæ фылдæр дзыр-
дыл иу цавд куы хауа, уæд ахæм цавд хуыйны иумæйаг цавд.

Иумæйаг цавд цы дзырдтыл фæхауы, уыдоны æхсæн дзур-
гæйæ паузæ кæнæн нæй. Уæд хъуыдыйад февдисы æндæр хъуыды. 

Абарут: и�ндиаг цáй уáрзы. Индиаг ца́й уа�рзы.
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25-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, цæуыл дзы цæуы дзырд.

    Сæрæнгуырд

У нырма чысыл Асæх,
Фæлæ зоны алцы:
Хизмæ аскъæры йæ сæгъ,
Фыд куы вæййы балцы.
Къæрта сисы æмæ дон
Адагæй ысхæссы.
Цавæрфæнды куыст дзы дом, –
Алцæуыл æххæссы.
Ратты хъыбылæн æнтыд,
Кæрчытæн – хъæбæрхор.
Къæбыла йæ фæстæ цырд
Уайы, у къæбæрхор…
Картоф уидзынмæ кæсы,
Тæсчъы йæ æвгæны.
Зоны чиныджы кæсын,
Ноджы ма – ныв кæнын.
          Уалыты Лаврент

Д з ы р д у а т : адаг (овраг) – æрх; 
къæрта (деревянное ведро) – хъæдын бедра; 
тæскъ (большая корзина) – стыр чыргъæд; 
хъæбæрхор (ячмень) – хоры мыггаг.

? Цæмæн схуыдта поэт йе ’мдзæвгæ «Сæрæнгуырд»?
Рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Цавды нысæнттæ сыл сæвæр. Ссар сын синонимтæ.  
Æмдзæвгæйы бакæс дзырдтæ дывæргонд æмхъæлæсонтимæ. Бамбарын сын 
кæн сæ растфыссынад.

26-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ хъæугæ интонацийæ. Тетрадмæ сæ ра-
фысс.

Уына�йлаг кæрдо� ба�хордта.  Уынайла́г кæрдо ба�хордта.

Хóхы дымгǽ у� уа�залдæр.   Хохы́ дымгæ уа�залдæр у.

И�рон æвза�г зо�ны.     Иро́н æвзаг зо�ны.

къæрта – къибила
æххæссын – хъæртун
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? Цæмæй хицæн кæнынц рахиз цæджындзы хъуыдыйæдтæ галиу цæджындзы 
хъуыдыйæдтæй?

27-æм фæлтæрæн. Бакæс. Æмбисæндты хъуыды бамбарын кæн.

Фæззыгон бон хæдзар дары. Фæззæг – 
бæркæдтæ нымайæн. Фæззæджы бæркад – 
афæдзы хардз. Фæззæджы æвдæлон зымæгыл 
зыны, зымæджы æвдæлон – фæззæгыл. Фæз-
зыгон хурæй уæнгтæ рог кæнынц. 

Д з ы р д у а т : æвдæлон уæвын (быть свободным) – æгуыст уæвын;
мигъдзаст (пасмурный) – асæст.

? Ссар, иумæйаг цавд цы дзырдтыл хауы, уыдон. Къæлæттæй ( ) сæ баиу кæн. 
Дзырд фæззæджы ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

28-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйы текст. Дзырдтыл сæвæр цавды нысæнттæ.

Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур

Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур
Денджызæй ластой иу дур,
Сæ фæнд иумæ нæ цыди:
Кæсаг донмæ хæцыди,

Хæфс æй ласта суры ’рдæм,
Цъиусур та йæ – хуры ’рдæм.
Абон дæр ма уыцы дур
Денджызы ис, уæ мæ хур!

           Гæдиаты Секъа 

Д з ы р д у а т : фæнд (совет) – уынаффæ; 
цъиусур (ястреб) – тугдзых маргъ. 

? Зæгъ, цæмæн ис абон дæр ма уыцы дур денджызы.

Иумæйаг тых дур халы.
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29-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Сæвæр цавды нысæнттæ.

Фæнды дæ – уай æфсæст,
Дæ къусы хъаза сой,
Дæ буар – рæсугъд æмбæрзт,
Уæд кус, уæд кæн фæллой.

Фæнды дæ – арв, йе зæхх
Сæ æцæгтæ зæгъой,
Уæд чиныгмæ æздæх,
Кæн ахуыр, кæн фæллой.
          Хъайтмазты Аслæмырзæ

? Фæллойуарзаг адæймаг куыд цæры? Спайда кæн æмдзæвгæйы хъуыдыйæдтæй.
Дзырд фæллой-имæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад.
Ссар дзы хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.

Куыст – цардæн фæрæз.

. 5-ём урок

Вазыгджын дзырдтæ
Æгъдау хъæдбыны дæр хъæуы

30-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Æрдзы ивддзинæдтæ цæрæгойтæ куыд 
æнкъарынц?

Саукуыдзæн хъæды зилынæй хуыздæр мацы ратт. Цы нæ бæлас, цы 
нæ къудзийы цур æрлæудзæн!

Ацы бон йæ зæрдæ уæлдай хъæлдзæгдæр у. Æвæццæгæн, 
хъæлæрдзыйы къутæрыл кæй амбæлд, уымæн цин кæны. Гагадыргътæй 
уымæй фылдæр ницы уарзы. 

Хуссарварс рæзы, æмæ тагъд сцæттæ вæййы. Саукуыдз æй йæ 
тæккæ рæгъæдæй æрбаййæфта. 

Рæсуг суадоны цур йæхи уæлгоммæ ауагъта, æмæ йæм кæсынæй 
нал æфсæст. «Зæрватыччытæ сæхи уæлæуæз систой. Райсом дæр та 
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рæстæг хорз уыдзæн. Зæрватыччытæ бæрзæндты куы фæтæхынц, уæд 
хурбонмæ æнхъæлмæ кæс», – йæхинымæр хъуыдытæ кодта Саукуыдз.

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : рæсуг (чистый, прозрачный) – сыгъдæг (дон); 
хъæлæрдзы (смородина) – къудзи туагбын гагадыргътимæ.

? Бæрæггонд дзырдтæ равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. 
Цавæр дзырдтæ сты сæ арæзтмæ гæсгæ?

31-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй сараз ног дзырдтæ. Бамбарын сын кæн 
сæ нысаниуджытæ. Цы бафиппайдтай?

къах + фæндаг =  ...
мæй  +  рухс =  ...
раст + фыссынад =  ...

Дыууæ кæнæ фылдæр дзырдæй арæзт цы дзырдтæ вæййынц, 
уыдон хонæм вазыгджын дзырдтæ. 

З æ г ъ æ м : куыст + афон – куыстафон, 
гал + уæрдон – галуæрдон.

Вазыгджын дзырдты хæйттæ фыссын хъæуы иумæ.

32-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Ныффысс сæ. Бамбарын сын кæн сæ 
мидис.

Лæгæн йæ номæвæрæг дæр – адæм, йæ кадгæнæг дæр. 
Кадæфсис – цардæфсис. 
Кадхæссæг – номхæссæг. 
Кад фæлгъаугæйæ нæу.

? Бахахх кæн вазыгджын дзырдты бын. Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.

33-æм фæлтæрæн. Рафысс вазыгджын дзырдтæ. Сæ акомкоммæ сын фысс, цы 
дзырдтæй арæзт æрцыдысты, уыдон. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

Саламаты Л. Ирон æвзаг, 4-æм къл. – 2

къудзи – къотæр

гагадыргътæ – рæзæ
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саунæмыг – сау, нæмыг
сæргуыбыр – .... , ...
æмбисбон – .... , ...  
фæтæнуæхск – .... , ...
нымæтхуд – .... , ...
къухмæрзæн – .... , ...
сæрбæттæн – .... , ...
сихорафон – .... , ...

34-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Цавæр миниуæгæвдисæг дзырдтæй спай-
да кодта автор?

    Фæззæг

Цъæхдæр фæзыны арв фæззыгон, 
Йæ дæлфæдджи – сырхбынтæ.
Мæ зæрдæйæн уæлдай æхсызгон
Вæййынц, о хур, дæ тынтæ!

Нæ хуссар – арыд, рувасдзармау,
Нæ хъæд – сызгъæрин кæрцы.
Цыма æппæтдæр фестад аргъау,
Ис ахæм æнгæс æрдзы.

Фæллойы зарæг ацы афон,
О, сисы дард тæхынтæ!
Нæ фæззæг – цардамонды суадон,
Мыды чыргъæд – нæ хуымтæ!
   Цæрукъаты Алыксандыр

? Æмдзæвгæйы ссар вазыгджын дзырдтæ, рафысс сæ тетрадмæ æмæ сын бам-
барын кæн сæ растфыссынад.
Дзырд цардамонд равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

35-æм фæлтæрæн. Схемæмæ гæсгæ сараз дзырдтæ. Ныффысс сæ. Бамбарын 
сын кæн сæ растфыссынад.

хæдзар      рæгъау
хъæд      род
куырой        хъом
рад      фоc

чыргъæд – бæтман

гæс гæс
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6-ём урок

Вазыгджын дзырдтæ

36-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Цæмæй кадджын у адæймаг?

  Фæдзæхст

Фæдзæхсы мах ирон æгъдау:
Дæ къæбæр макуы дæтт æфстау,
Дæ миддунейæн хинæй тæрс,
Ды зондæй хистæр кары фæрс.

Æмбалæн мацы кæн æвгъау,
Фæуадз дæхи дæр хъуаг фæлтау.
Дæ хорз ахуыр – дæ цин, дæ бон.
Ды царды дæгъæл райсын зон!

Фынгыл-иу макуы кæн ды зыд.
Æдзухдæр царды у рæстдзырд.
Кæн, райгæ, хистæрæн лæггад,
Уыдзæн дæ уæд нæ бæсты кад.

      Гæджынаты Риммæ 

Д з ы р д у а т : фæдзæхст (наказ) – ныстуан. 

? Цы хоны автор «царды дæгъæл»?  
Куыд æмбарыс дзырд кад?
Бæрæггонд дзырдтæн ссар антонимтæ. Цы сты антонимтæ?

Хистæр – зондамонæг, кæстæр – æгъдаухæссæг.

37-æм фæлтæрæн. 36-æм фæлтæрæны текстæй рафысс вазыгджын дзырдтæ. 
Бамбарын сын кæн сæ конд. Дзырды хæйттæм гæсгæ сæ равзар.

38-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Тетрадмæ сæ рафысс. Бахахх кæн 
вазыгджын дзырдты бын. 
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1. Даргъкъах кæсаглас цъымарайы рацу-бацу кæны. Кæсаглас йæ 
даргъ къах донæй систа. 2. Арвыл уæлæуæз йæхи систа æвзистбазыр 
хæдтæхæг. Хæдтæхæджы æвзист базыр ферттывта хурмæ. 3. Хъулон-
базыр гæлæбу дидинæгыл абадт. Гæлæбуйы хъулон базыр фæзынди 
кæрдæджы астæуæй.

? Зæгъ, уыцы иу дзырдтæ иу хъуыдыйады иумæ фыст цæмæн сты, иннæ хъуы-
дыйады та – хицæнтæй.
Куыд базонæн ис фæрстытæм гæсгæ, дыууæ дзырдæй вазыгджын дзырд рауад 
æви нæ, уый?

39-æм фæлтæрæн. Æркæс нывтæм. Зæгъ, предметты нæмттæ сæ арæзтмæ 
гæсгæ цавæр дзырдтæ сты. Дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ æмæ сæ 
ныффысс тетрады.

? Вазыгджын дзырдтæм ратт фæрстытæ.
Скæн хатдзæгтæ: 1) цы хонæм вазыгджын дзырдтæ? 2) куыд сæ фыссæм?

40-æм фæлтæрæн. Вазыгджын дзырдтæ тетрадмæ рафысс. Бамбарын сын кæн 
сæ растфыссынад. 

Хисæрфæн, æнæхин, къухмæрзæн, хорздзинад, фæтæнуæхск, бæх-
уæрдон, æмдзæрæн, сæрдасæн.

41-æм фæлтæрæн. Дыууæ цæджындзы лæвæрд дзырдтæй сараз вазыгджын 
дзырдтæ. 
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уац
сæр
фæтæн
нымæт
сихор
зонд

уæхск 
бæттæн
хæссæг
амонæг
афон
худ

? Цы дзырдтæ дæм рауад, уыдон тетрадмæ рафысс. Бамбарын сын кæн сæ арæзт. 

7-ём урок

Вазыгджын дзырдты растфыссынад
42-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæуыл дзы цæуы дзырд?

Уæ куыст куыд адих кодтат, уæ лæвæрттæ дæр – афтæ…

Зæронд ахуыргæнæг цардис иунæгæй. Арæх-
иу æм æрбауадысты йæ ахуыргæнинæгтæ. 
Хæдзары куыстытæ кæнынæн ын æххуыс кодтой.

Иухатт æм дыууæ лæппуйы æрбацыдысты. 
Ахуыргæнæг сын бабар кодта боцкъа донæй бай-
дзаг кæнын.

Боцкъайы раз уыд дыууæ бедрайы æмæ 
донпырхгæнæн. Бæласы къалиуыл та ауыгъд 
уыд хъазæн бедра. Лæппутæй иу райста стырдæр 
бедра, иннæ та – хъазæн бедра.

Дон хастой цъайæ. Ахуыргæнæг сæм лæмбынæг каст. Сæ куыст 
куы фесты, уæд сын мыд агуывзæ æмæ дурыны ныккодта æмæ сын 
загъта: «Уæ лæвæрттæ адих кæнут, чи уæ куыд бакуыста, уымæ 
гæсгæ»...

Валентинæ Осеевамæ гæсгæ

? Текстæн æрхъуыды кæн кæрон.
Бамбарын ын кæн йæ сæйраг хъуыды.

Цы байтауай, уый æркæрддзынæ.
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43-æм фæлтæрæн. 42-æм фæлтæрæнæй рафысс вазыгджын дзырдтæ. 

? Цы хуымæтæг дзырдтæй конд сты, уыдон сын сæ акомкоммæ фысс. Бахахх 
кæн, мырты æхсæн ивддзинæдтæ кæм æрцыд, уыдоны бын.
Бакæс дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ цы дзырдты ис, уыдон. Бамбарын сын кæн 
сæ растфыссынад.

44-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæ хуызæгмæ гæсгæ ныффысс тетрады.

Ху ы з æ г : ахуыргæнæг – ахуыр, кæнын (г – к)
хъæугæрон – .... , ... (...)
дурвæткъуы – .... , ... (...)
галдзарм – .... , ... (...)
донвæд – .... , ... (...)

? Вазыгджын дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ.
Бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгты бын.

Арæх вазыгджын дзырдтæ цы хæйттæй арæзт вæййынц, 
уыдонæй дыккаджы райдиан зылангон æмхъæлæсон дзургæйæ 
ивд æрцæуы æзылангон æмхъæлæсонæй æмæ йæ фыссын дæр 
хъæуы, куыд фæхъуысы, афтæ: 

З æ г ъ æ м : дур + фæткъуы – дурвæткъуы; гал + царм – гал-
дзарм.

45-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ тетрадмæ.

Мах цыдыстæм нарæг къах...æндагыл. Сывæллæттæ фæндаг...æрон 
ныссагътой бæлæстæ. Ахуыр...æнæг фæрсы хæдзармæ лæвæрд куыстæй.

? Цухгонд бынæтты сæвæр хъæугæ æмхъæлæсонтæ.
Бамбарын кæн бæрæггонд дзырдты растфыссынад.
Дыккаг хъуыдыйады бахахх кæн сæйраг уæнгты бын.

46-æм фæлтæрæн. Афтид чырæгтæ баххæст кæн хъæугæ æмхъæлæсон дам-
гъæтæй. 

ф æ т æ н æ х с к цавæр?
д о н æ р и с цы?
х и л а с æ г чи?
æ ф с æ н æ н д а г цы?
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? Цы дзырдтæ дæм рауад, уыдон сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ сты?
Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.
Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

47-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæуыл дзы цæуы дзырд? 

Бæрзонд урссæр хæхтæ хуры тынтæм цæхæртæ калдтой. Сос-
лан къæрцхъусæй фæлгæсыд алырдæм. Арвыл æвзистбазыр 
хæдтæхæг уæлæуæз йæхи систа. Хъулонбазыр гæлæбу хурæфсæст 
дидинæгыл абадт. Мах цыдыстæм нарæг къахвæндагыл. Хъæугæрон 
нæм æнхъæлмæ кæсы нæ дада. Саубазыр 
лæгуынхъуыр уасæг стахт кауы сæрмæ æмæ 
ныззарыд йæ рæсугъд хъæлæсæй. Бурхъус 
Мила йæ фæстаг къæхтыл æрбадт æмæ йæм 
æдзынæг ныккаст.

Д з ы р д у а т : быру (ограда) – æмбонд, кау.

? Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ.
Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.
Хуызæгмæ гæсгæ сæ тетрадмæ рафысс.

Ху ы з æ г : (цавæр?) урссæр – урс + сæр.

48-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн вазыгджын дзырдты 
бын.

1. Уазæгуаты æмæ фæндагыл у хиуылхæцгæ, æфсæрмдзаст.
2. Кæстæр хъуамæ уа коммæгæс, зона йæхи дарын, хистæрмæ 

хъуса.
3. Зондамонæгмæ хъус,

Цы зæгъа, уый-иу кæн.
Зæрдæхъæлдзæгæй кус,
Æмæ бæззай лæгæн!..

    Къоста

? Вазыгджын дзырдтæн бамбарын кæн сæ растфыссынад.
Дзырд зæрдæхъæлдзæгæй равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.
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8-ём урок

Номдар. Номдарты ивынад хауæнтæм гæсгæ. 
Номон хауæн (Чи? Цы?)

 Æрцыд та нæм бæркадджын фæззæг

49-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæуыл дзы цæуы дзырд?

Райдзаст фæззыгон бон. Хур зæхх æрæндæвта. Арвыл иу мигъы 
цъупп дæр нæй. Хуры тынтæм сæууон æртæх ахус. Æмбисбон. Хурæн 
йæ тынтæ тынг нал тавынц. Йæхи хурæй чи æмбæхста, уыцы хъоп-
пæгдзæст дидинджытæ сæ сæртæ сдардтой. Бæлæсты бур сыфтæ, 
хурмæ æрттивгæйæ, згъæлынц. Фæлæ фæззыгон хурыл æууæнк нæй. 
Арв æрбатар. Мигътæ дымгæимæ сæ тых æвзарынц. Фæздæгау арвыл 
апырх сты. Бæстæ æрбаталынг.

? Æрдзы ивддзинæдтæ тексты куыд æвдыст цæуынц?
Афæдзы афонтæ кæрæдзи куыд ивынц?
Бæрæггонд дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты? 
Цы хонæм номдар? Цал нымæцы ис номдарæн?
Бæрæггонд номдартæ рафысс хуызæгмæ гæсгæ.
Ху ы з æ г : (цы?) хур.

50-æм фæлтæрæн. 49-æм фæлтæрæны текстæй рафысс 1-аг æмæ 2-аг хъуыды-
йæдтæ. 

? Алы дзырдмæ дæр ратт фарст. 
Цавæр ныхасы хæйттæ сты?
Зæгъ, цы у номдар. Цы хонæм миногон? Цы хонæм мивдисæг?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн.
Ныхасы хай. Нысан кæны. Æвдисы. Домы фæрстытæ.
Номдар
Миногон
Мивдисæг

предметы ном
предметы æууæл
предметы архайд

чи? цы?
цавæр? цыхуызæн?
цы ми кæны? цы кæны?

51-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Рахицæн сын 
кæн сæ кæрæттæ. Сæ фæстæ сын къæлæтты æвæр фæрстытæ.
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Фæззæджы бæрæгбон

Фæззæг-иу, хор æфснайыны размæ, скодтой куывд. Уый хуындис 
Хоры куывд. Хорæн-иу йæ сæртæй конд æртæ чъирийæ скуывтой, 
цæмæй алы аз дæр хорæй æфсæст уой. 

Бинонтæ æнхъæлмæ кастысты бирæ 
хормæ. Сæ зымæг хорыл æнцад. Фаг 
хоримæ даргъ уазал зымæг арвитынæн 
цы хъæуы! Фæлæ хорау алы тыллæджы 
сæртæй нæ кодтой нæ фыдæлтæ куывд.

? Цавæр ирон бæрæгбæттæ ма зоныс?
Куыд æмбарыс дзырдбаст хоры сæртæ?

Фæззыгон бон афæдз æфсады.

Дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ дих кæнынц цалдæр 
къордыл. Уыцы хицæн къордтæ хуыйнынц ныхасы хæйттæ.

52-æм фæлтæрæн. Рафысс æмбисонд. Бамбарын ын кæн йæ хъуыды.

Хорæрзад хуымæй мусмæ æфты, мусæй – хордонмæ, хордонæй – 
куыроймæ, куыройæ – хæдзармæ, уырдыгæй – бæркады фынгмæ.

Д з ы р д у а т : хордон (амбар) – гон.

? Æмбисонды ссар вазыгджын дзырдтæ. Зæгъ, цавæр хæйттæй арæзт сты.
Бахахх кæн номдарты бын. Цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп?
Зæгъ, фарст «чи?» цавæр номдартæм дæттæм, фарст «цы?»-та.

Предмет цы ныхасы хай нысан кæны, уый хуыйны номдар. 
Номдартæ дзуапп дæттынц фæрстытæн чи? цы?

Фарст чи? дæттæм æрмæст адæймагмæ. (Чи? Сослан, аразæг, 
чызг). Иннæ номдартæм та дæттæм фарст цы? (Цы? бæлас, карк, 
гæды).
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53-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ тетрадмæ, бирæ стъæлфыты бæсты 
дзырд фæллой æвæргæйæ.  

Царды бындур у (цы?) … .
Бæркад цæуы (цæй?) … фæрцы.
Аргъ кæн (цæмæн?) … .
Царды тырнын хъæуы (цæмæ?) … .
Цард фидауы (цæмæй?) … .
Ауæрд дæ (цæуыл?) … .
Дæ цард бæтт (цæимæ?) ... .
Искæй фæллой хъахъхъæн дæхи (цæйау?) … .

Номдарты кæрæтты ивынад хауæнты фæрстытæм гæсгæ 
хуыйны тасындзæг.

Ирон æвзаджы хауæнтæ сты 8.

Номдарты тасындзæг иууон нымæцы

Хауæнтæ Фæрстытæ Номдар Фæрстытæ Номдар
Номон чи? лæппу цы? бæлас
Гуырынон кæй? лæппуйы цæй?

кæм?
цæм?

бæласы

Дæттынон кæмæн? лæппуйæн цæмæн? бæласæн
Иртæстон кæмæй? лæппуйæ цæмæй?

кæцæй?
кæдæй?

бæласæй

Арæзтон кæмæ? лæппумæ цæмæ?
кæдæм?
кæдмæ?

бæласмæ

Æддагбынатон кæуыл? лæппуйыл цæуыл? бæласыл
Цæдисон кæимæ? лæппуимæ цæимæ? бæласимæ
Хуызæнон кæйау? лæппуйау цæйау?

куыд?
бæласау

? Бакæс таблицæ. Хауæнты нæмттæ æмæ фæрстытæ дæ зæрдыл бадар.
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54-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Фæззыгон хъæд цæмæн сафтид вæййы?

Рæстæг цыд. Хъæд ноджы фæафтиддæр. Мæргътæй иутæ 
хуссармæ атахтысты. Хъæды чи баззад, уыдон та кæрæдзиуыл 
арæхдæр æмбæлын райдыдтой. Кæм дон нуазгæйæ, кæм – холлаг 
агургæйæ. Сæ кæрæдзийы уынд-иу сын æхсызгон уыд. Цъиусуртæ 
æмæ хъæрццыгъатæм лыстæг цъиутæй хæстæг чи уæнды, фæлæ-иу 
дзылытæ, сырддонцъиутæ кæнæ митмитгæнджытæ арæх баиу сты.

Дзасохты Музафер

Д з ы р д у а т : уари (сокол) – тугдзых маргъ; 
дзылы (чиж) – чысыл хъæддаг цъиу; 
митмитгæнаг (снегирь) – гыццыл зараг цъиу; 
сырддонцъиу (воробей) – гыццыл цъиу; 
хъæрццыгъа (коршун) – егъау тугдзых маргъ;

? Текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Цавæр ныхасы хаймæ хауынц?
Сæ фæстæ сын къæлæтты æвæр фæрстытæ. Кæцы хауæнты сты?

Номдар номон хауæны домы фæрстытæ чи? цы? 

55-æм фæлтæрæн. 54-æм фæлтæрæны тексты мæргъты нæмттæй (номон 
хауæны) баххæст кæн дзырдбыд.

с
хъ

цъ
м

? Цавæр фарстæн дæттынц дзуапп?
Бæрæггонд цæджындзы цы дзырд рауадис, уыимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад.

афтид – ревæд 
æхсызгон – æхцæуæн



28

56-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафысс тетрадмæ. Бæрæггонд дзырдтæм 
ратт фæрстытæ. 

Æмбаргæ лæг æмбаргæ ныхас кæны. Æргом ныхасы къæм нæй. 
Райгуырæн бæстæ адджын у. Арф хъуыды чи кæны, уымæй сонт ны-
хас не схаудзæн. Кæстæр хистæры кæм нал зоны, уым цард нал ис. 
Искæмæн исты амоныны размæ уал хистæрæй зонд райс.

? Кæцы хауæны æвæрд сты бæрæггонд дзырдтæ?
Номдартæй иутæ фарст «чи?» цæмæн домынц, иннæтæ та фарст – «цы?»
Номдартæн номон хауæны кæрон вæййы?

57-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафысс. Бахахх кæн номон хауæны номдар-
ты бын. Ратт сæм фæрстытæ (ныффысс сæ сæ фарсмæ къæлæтты). 

Сæлавыр цæры стыр хъæдты, фæлæ йе ссарын, йе ’рцахсын тынг 
зын у. (Бесаты Тазе). Рог уддзæф йемæ хаста тæвд рыджы æмæ 
сыгъдæг кæрдæджы æмхæццæ тæф. (Цырыхаты Михал). Худинаджы 
бæсты мæлæт хуыздæр у. (Æмбисонд). Калм битъынайæ тарстис, æмæ 
йæ хуынчъы был æрзади. (Æмбисонд).

Д з ы р д у а т : сæлавыр (куница) – чысыл тугдзых сырд. 

9-ём урок

Гуырынон хауæн (Кæй? Цæй? Кæм? Цæм?)
Æрдзы хъæздыгдзинæдтæ хъахъхъæнын хъæуы

58-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Бæрæггонд дзырдтæм ратт фæрс-
тытæ. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цы хонæм «бындур» æмæ «кæрон».

1. Фатимæйы конд нывтæй сарæзтам равдыст. 2. Хъæды зайы 
бæрзонд тулдз бæлæстæ. 3. Уæрдоны ссардтон цъуйы пуцæлттæ.
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4. Хуымæллæг бæласы цонгыл схылд. 5. Цъуй мыртгæйы хуызæн га-
гадыргъ у. 6. Сывæллæттæ давоны сыфтæ æмбырд кæнынц.

цъуй – тæкъузгæ

Д з ы р д у а т :  хуымæллæг (хмель) – хилæг зайæгой;
цъуй (рябина) – къутæр лыстæг сырхбын-бур гагадыргътимæ;
давон (черемша) – хæрынæнбæзгæ хъæддаг зайæгой. 

? Рафысс бæрæггонд номдартæ. 
Таблицæмæ гæсгæ сбæрæг кæн, цавæр фæрстытæ домынц, уый.
Цы дзырдтимæ баст сты, уыдон цавæр ныхасы хæйттæ сты?
Цы бафиппайдтай?

Номдартæ гуырынон хауæны æндæр номдартимæ баст куы 
вæййынц, уæд февдисынц, предмет кæй, кæнæ цæй хай у, уый.

З æ г ъ æ м : скъоладзау-ы чиныг, бæлас-ы къалиу.
Номдартæ гуырынон хауæны мивдисæгимæ баст куы вæй-

йынц, уæд февдисынц, архайд кæмæ рахизы кæнæ кæм цæуы, 
ахæм предмет.

З æ г ъ æ м : фæрсы мад-ы, кафынц хъазт-ы.

59-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ.

Нæзы зайы хъæды. Нæзыйы къалиутыл сыфты бæсты зайы цъæх 
судзинтæ. Бæрз бæрæг дары йæ уындæй, йæ кондæй. Бæрзы сæрæй 
зары булæмæргъ. Тулдз фидар хъæд у. Тулдзы бын хуы гыркъотæй 
йæхи æфсады. Уагъылы у сындзджын къутæр. Уагъылыйы сырх 
гагадыргътæ сцæттæ вæййынц фæззæджы. Пысыра кауы сæрты акаст. 
Пысырайы сыфтæ судзгæ кæнынц. Фæрв зайы уымæл рæтты. Фæрвы 
къалиутæ дымгæ базмæлын кодта.

Д з ы р д у ат :  тулдз (дуб) – сыфтæрджын стыр бæлас.
фæрв (ольха) – сыфтæрджын бæлас.

? Бæрæггонд номдартæ рафысс дыууæ цæджындзæй. Галиу цæджындзы фысс, 
æмхъæлæсоныл цы номдартæ фæвæййынц, уыдон, рахиз цæджындзы та – 
хъæлæсоныл чи фæвæййы, уыдон.
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Бацамон, æмхъæлæсон кæнæ хъæлæсоныл цы номдартæ фæвæййынц, уыдоны 
кæрæттæ цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ. Таблицæмæ гæсгæ сбæрæг кæн 
сæ хауæн.

Номдартæ гуырынон хауæны домынц фæрстытæ кæй? 
лæппуйы, цæй? бæласы, кæм? скъолайы, цæм? чыргъæды. 

Гуырынон хауæны кæрон у:
а) -ы, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр æмхъæлæсон куы уа, 

уæд. З æ г ъ æ м :  къах-ы, фæрв-ы.
æ) -йы, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр хъæлæсон куы уа, 

уæд. З æ г ъ æ м :  мæнæргъы-йы, Хазби-йы.

60-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты цухгонд бынæттæ хъæугæ кæрæттæй бах-
хæст кæн. Рафысс сæ тетрадмæ. Гуырынон хауæны номдарты фæстæ къæлæтты 
æвæр фæрстытæ. Номдартæй кæцытæн ис гуырынон хауæны йæ кæроны -ы, стæй 
-йы æмæ цæмæн?

1. Къудзи... дидинджытæ згъæлынц зæхмæ. 2. Аслæнбег бæлас... 
бын скодта бандон. 3. Тæгæр... сыфтæ сыбар-сыбур кæнынц дымгæмæ.  
4. Фос... дзуг ривæд кæны хæрис... бын. 5. Мыртгæ... пуцæлттæ 
дардмæ сырх-сырхид дарынц. 6. Хъæлæрдзы... къудзитæ ныссагътам.

Д з ы р д у а т : тæгæр (кл н) – сыфтæрджын стыр бæлас; 
хæрис (ива) – тасаг къалиу æмæ нарæгсыф бæлас.

? Предмет кæй у, кæнæ цæй хай у, уый цы дзырдтæ ’вдисынц, уыдоны бын
раст хахх бакæн, архайд кæмæ хизы кæнæ кæм (цæм) цæуы, уый цы дзырдтæ 
нысан кæнынц, уыдоны бын та уылæнтæ хахх бакæн.

61-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Зæгъ, цæуыл дзы цæуы дзырд.

Кæркмисындзæг

Мураты йæ мад арвыста кæркмисындзæг тонынмæ. Лæппу 
йемæ ахаста тæскъ. Гагадыргътæй йæ æгæр байдзаг кодта, æмæ 
кæркмисындзæджы пуцæлттæ тæсчъы былæй акалдысты. Уыйадыл 
сара каркæй байдзаг. 
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Мурат сæ асырдта. Иу карк ма дзы уæддæр сарайы дуары бынты 
фæстæмæ æрбауад. Йæхи гагатыл ныццавта, æмæ сæ зыдæй уидзын 
райдыдта. Цасдæры фæстæ Мурат карчы цæстытæм фæкомкоммæ 
æмæ фæхъæр кодта:

– Дада, мæнæ нæ карк бакуырм ис!
– Ма тæрс, уый кæркмисындзæджы гагатæ туаг кæй сты, уый тыххæй 

бацъынд кодта йæ цæстытæ. Ракæсдзæн та, – загъта дада.
Æлдаттаты Виктормæ гæсгæ

Д з ы р д у а т: кæркмисындзæг (облепиха) – сындзджын къутæр бурбын лыстæг 
гагадыргътимæ.

? Рафысс бæрæггонд номдартæ: раздæр номон хауæны æвæрдæй, сæ акомком-
мæ та – сæ гуырынон хауæны формæтæ.
Бахахх кæн гуырынон хауæны кæрон -ы-йы размæ номдарты бындурты цы 
æмхъæлæсонтæ ивд цæуынц, уыдоны бын.

Номдартæ æмхъæлæсонтæ г, к, къ-йыл куы фæвæййынц, уæд 
гуырынон хауæны хъæлæсон ы-йы размæ уыцы æмхъæлæсонтæ 
ивд æрцæуынц дж, ч, чъ-йæ. 

З æ г ъ æ м : лæг – лæджы, парк – парчы, мæскъ – мæсчъы.

62-æм фæлтæрæн. Бакæс тагъддзуринаг.

Æртæ лæджы

Хæрзæрæджы
Бæрзæфцæджы
Æртæ лæджы –
Цъæх хæйрæджы
Сау куырмæджы

кæркмисындзæг – цагъана
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Дардтой саджы,
Æмæ таджы
Райсомраджы
Сæрджын саджы
Сфыхтой аджы.

    Цæрукъаты Валодя

? Рафысс гуырынон хауæны номдартæ хуызæгмæ гæсгæ.
Ху ы з æ г :  бæрзæфцæг – бæрзæфцæджы (г-дж).
Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.

63-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæ.

      Дымгæ

Акæс-ма: рувасы
Пух къæдзил чи фасы?
Сау хъæды æрдузы
Бæлæстæ чи узы?

Айхъус-ма: тæрхъусы
Зарджытæм чи хъусы?
Арвыл та цæргæсы
Кафынмæ чи кæсы?
Диссаг: æппæтыл дæр
Дымгæ куыд æххæссы!..
      Чеджемты Геор 

? Бахахх кæн гуырынон хауæны æвæрд номдарты бын. 
Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттимæ баст сты.
Цавæр хъуыдыйæдтæй арæзт у æмдзæвгæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ?  

10-ём урок

Дæттынон хауæн (Кæмæн? Цæмæн?)
Иртæстон хауæн (Кæмæй? Цæмæй? Кæцæй? Кæдæй?)
64-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Æрхъуыды йын кæн кæрон.

Саламаты Л. Ирон æвзаг, 4-æм къл. – 3
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Фæззыгон хурæн (цæмæн?) йæ тынтæ зæхх 
æрæндæвтой. Мах æрбацыдыстæм скъоламæ райсо-
мæй раджы.

Дзæнгæрæгæн (цæмæн?) йæ хъæр æрбайхъуыст. 
Иууылдæр сбадтыстæм, фæлæ нæ ахуыргæнæг нæ 
зыны. Нæ къласы старостæ Нинæйæн (кæмæн?) 
бабар кодтам, ахуыргæнæг кæм ис, уый базонын.

Уый чысыл рæстæджы фæстæ æрбаздæхт æмæ 
загъта: 

– Иван Иваны фырт фæрынчын. 
– Ура! – фырцинæй ныхъхъæр кодтам мах, – 

уроктæ нæ уыдзæн. 
Æвиппайды дуар байгом, æмæ къласмæ æрбахызт 

Иван Иваны фырт. 
– Бахатыр кæнут, сабитæ, – сындæггай сдзырдта уый. – Иучысыл 

æнæфæразгæ дæн, фæлæ уæддæр æрбацыдтæн.
Стъолы уæлхъус æрбадт æмæ æдзынæг кæсы не ’ппæтмæ дæр…

Василий Сухомлинскимæ гæсгæ

Зондамонæгмæ хъус, æмæ бæззай лæгæн!..
           Къоста 

 

? Скъоладзаутæ сæхи куыд дардтой, уый дæм раст фæкаст?
Кæрон æн цы номдартæн ис, уыдоны бындуртæ цавæр мырыл фæвæййынц?  
Кæрон йæн цы номдартæн ис, уыдоны бындуртæ та?
Цавæр фæрстытæ домынц?

Номдартæ дæттынон хауæны домынц фæрстытæ кæмæн?  
скъоладзауæн, цæмæн? хурæн.

Дæттынон хауæны кæрон у: 
а) -æн, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр æмхъæлæсон 

куы уа, уæд: чызг – чызг-æн, кæсаг – кæсаг-æн;
æ) -йæн, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр хъæлæсон куы 

уа, уæд: скъола – скъола-йæн, лæппу – лæппу-йæн.

рынчын – сæйгæ чысыл – минкъий
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65-æм фæлтæрæн. Æмдзæвгæ бакæс. Рафысс æй дæ тетрадмæ.

    Кæмæн цы…

Алы куыстæн – рад,
Дзидзидайæн – мад.
Хорз фыййауæн – фос,
Бирæ фосæн – хос.
Хоры кæндæн – зад, 
Хоры хæрдæн – кад. 
Сонт рæдыдæн – барст;
Хорз зæрдæйæн – уарзт.
Рагон мастæн – тад;
Загъдкъахæгæн – над.
Магусайæн – цæф;
Цырд лæппуйæн – кæф!..
                 Къоста

? Тексты ссар номдартæ дæттынон хауæны. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.
Зæгъ, номдартæй иутæн сæ кæрон æн цæмæн у, иннæтæн та – йæн.
Бæрæггонд дзырдтæн ссар антонимтæ. Цы сты антонимтæ?

66-æм фæлтæрæн. Номдартæ скъола, амонд, фæндаг, нана, чиныг дæт-
тынон хауæны сæвæр æмæ сæ ныффысс дзырдбыды.

а

н

а

и

л

? Номдарты кæрæтты растфыссынад бамбарын кæн.
Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уый ракæн мырон-дамгъон 
æвзæрст. Йемæ æрхъуыды кæн хъуыдыйад.
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67-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæн сæ хъуыды.

1. Адæмæй цы хæрзтæ бамбæхсай, уыдон сæфт сты. 2. Хъæбæр 
галæн – хъæбæр хъæдæй къæлæт. 3. Зондæн – æрхъуыдыйæ 
быцæутæ. 4. Лæвар бæх дæндагæй ничи сгары. 5. Хæдзарæй хъуамæ 
хъæр ма хъуыса. 6. Чи – йæ бæхæй хъал, чи – йæхицæй. 7. Хуымон 
галтæн – хуссарæй цъæх хос. 8. Арсау фæззæгæй уалдзæгмæ йæ 
дзæмбы сдæрдзæн. 9. Лæппуйæ рæдиаг нæ вæййы æвзæр. 10. Зæр-
дæйæ цы кæнай, уый фарсыл бахæцы.

? Рафысс бæрæггонд номдартæ. 
Сæ разæй сын фысс сæ фæрстытæ.
Дзырдтæн ссар сæ бындуртæ æмæ кæрæттæ. 
Бындурты бын раст хахх бакæн, кæрæтты бын та – уылæнтæ хахх.
Номдартæн цавæр кæрæттæ ис? Цы раиртæстай?

Номдартæ иртæстон хауæны домынц фæрстытæ кæмæй? 
Фатимæйæ, цæмæй? номæй, кæцæй? хохæй, кæдæй? абонæй.

Иртæстон хауæны кæрон у: 
а) -æй, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр æмхъæлæсон куы уа, 
уæд. Зæгъæм: стъол-æй, бæлас-æй; 
æ) -йæ, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр хъæлæсон куы уа, 
уæд. 

Зæгъæм: лæппу-йæ, хо-йæ.

68-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цавæр абарæнтæй пайда кæны автор хуры 
скаст равдисынæн? Бакæс сæ.

Хурджын райсом Санибайы

Хур куы скæсы, уæд фыццаджы-фыц-
цаг дзурын райдайы рындзтимæ. Стæй йæ 
рухс æмæ йæ хъарм раивылы уæлдунейæ 
дæлæмæ. 

Фемæхстысты хуры уылæнтæ, лæсæн-
тæй уайынц, æхсæрдзæнтæй кæлынц 
бынмæ, комы къуырфмæ.
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Санибагомы къуырф уайтæккæ байдзаг и хурæй, йæ былтæй акал-
ди, къæдзæхты ахъардта. Адæймагæй, цæрæгойæ, маргъæй – иууылдæр 
нуазынц хуры мыдхуыз æлутон.

Хъодзаты Æхсар

Д з ы р д у а т : æлутон (напиток нартов) – нæртон нозт; 
къуырф (углубление) – къуск;       
рындз (выступ горы) – къæдзæхы тигъ.

? Рафысс иртæстон хауæны номдартæ. Бахахх сын кæн сæ кæрæтты бын. 
Бамбарын кæн кæрæтты растфыссынад.
Бæрæггонд дзырдтæн ссар синонимтæ. Цы сты синонимтæ?
Дзырд Санибагомы равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. 
Зæгъ, стыр дамгъæйæ йæ цæмæн фыссæм.

69æм фæлтæрæн. Номдартæ фыд, Саниба, хистæр, изæр, пурти сæвæр 
иртæстон  хауæны æмæ сæ фæрстытæм гæсгæ бафысс чырæгты. Бамбарын сын 
кæн сæ кæрæтты растфыссынад.

? Фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ сараз хъуыдыйæдтæ.  

70-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн иртæстон хауæны ном-
дарты бын. Бамбарын кæн кæрæтты растфыссынад.

Ирон зарæг хъырнæгæй фидауы. (Æмб.) Тагъд ныхасæй уæзбын 
ныхас хуыздæр у. (Æмб.) Садзгæ зондæй зонд нæй. (Æмб.) Мæнæн у 
ме’мбал мæ бæх æд саргъæй. (Хъамбердиаты Мысост)

? Дзырд саргъæй ракæн мырон-дамгъон æвзæрст. 
Фыццаг хъуыдыйады рахицæн кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ.

Кæмæй у лæппу сæрыстыр?

Кæдæй нырмæ йæм æнхъæлмæ кæсæм?

Цæмæй хъазынц сабитæ?

Кæцæй æрбацыд машинæ?

Кæмæй æфсæрмы кæнæм?
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11-ём урок

Арæзтон хауæн (Кæмæ? Цæмæ? Кæдæм? Кæдмæ?)
Æддагбынатон хауæн (Кæуыл? Цæуыл?)
Æрдзы рæсугъддзинæдтæ – адæмы хæзна

Номдартæ арæзтон хауæны домынц фæрстытæ кæмæ? 
Агуындæмæ, цæмæ? хæбизджынмæ, кæдæм? цæхæрадонмæ, 
кæдмæ? изæрмæ.

Арæзтон хауæны кæрон у -мæ: хур-мæ, Алан-мæ, цæст-мæ.

71-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæн сæ хъуыды. Бадар 
сæ дæ зæрдыл.  

Куыстмæ астæу куы нæ таса, уæд дзыхмæ фаг къæбæр нæ хауы. 
Кæйдæр тыргъмæ нæ уагътой, уый та хæдзармæ бырста. Хъæдмæ 
сугтæ ничи хæссы. Сабыр ныхасмæ калм дæр хъусы. Мæгуыр лæджы 
дур хæрдмæ суры.

? Текстæй рафысс бæрæггонд номдартæ.
Сæ фæстæ сын къæлæтты фысс сæ фæрстытæ. Кæцы хауæны сты?
Бахахх кæн кæрæтты бын. Цы бафиппайдтай?

72-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Дзырдты цухгонд бынæттæ 
баххæст кæн хъæугæ кæрæттæй. Таблицæмæ гæсгæ сын сбæрæг кæн сæ хауæн.

Сывæллæтты хъæлдзæг уынæр хъуыстис суанг хъæугæрон... . 
Скъоладзаутæ хъæлдзæгæй уайынц скъола... . Мах сфæнд кодтам Нар... 
экскурсийы ацæуын. Нæ къласæй бирæтæ цæуынц кафджыты къорд... . 
Зæринæ... йæ фыд у аразæг.

? Хъæугæрон равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. Йæ арæзтмæ гæсгæ цавæр
дзырд у?

73-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рахицæн кæн арæзтон 
хауæны номдарты кæрæттæ. 
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Дард у, хъæндил, дæ фæндаг,
Суадз уал махмæ дæ фæллад!
Раздæх уал нæм фысыммæ,
Ардæм рауай, мæ хурмæ,
Рахæсс-иу ын хæрзфынтæ!
Мæнæ хъæндил æрхæццæ,
Цинæй дзаг у йæ зæрдæ.

           Адæмон сфæлдыстадæй

? Бахахх кæн дывæргонд æмхъæлæсонты бын. Бамбарын сын кæн сæ растфыс-
сынад.
Дзырд хъæндил ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

74-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Зæгъ, цæуыл дзы цæуы дзырд. 

Æз баззадтæн Мæхæмæты хæдзары. Йæхи 
хъæбулы хуызæн мæ уарзта йе ’фсин Амынæт. 
Мæхæдæг дæр сæ бирæ бауарзтон. Уæлдай 
æнувыддæр та уыдтæн Мæхæмæты къæбæл-
дзыгсæр чызг, цыппараздзыд Заремæйыл. 

Мæ фыд мæ нæхицæй куы кодта, уæд мæ 
роны рахастон Къостайы «Ирон фæндыр». 
Заремæ-иу ныллæг бандоныл абадт, æмæ-
иу мын лæгъстæ кæнын байдыдта, исты мын дзы бакæс, зæгъгæ. Иу 
цалдæр хатты мын æй давгæ дæр акодта. Иу бон цæуылдæр æнкъард 
уыдтæн æмæ йæм, æвæццæгæн, афтæ фæкаст, цыма чиныгыл æнкъард 
дæн. Кæцæйдæр мæм æй æрбадавта, мæ уæлхъус азымджыны лæуд 
акодта æмæ загъта:

– Æхсар, мæнæ ис... Нæ йæ счъизи кодтон...
Цæгæраты Максим

Д з ы р д у а т : азымджын (виновный) – аххосджын;    
æнувыд уæвын (быть внимательным) – зæрдиаг уæвын.

? Радзур, Заремæйы ахаст Къостайы чиныгмæ.
Бæрæггонд дзырдтæм ратт фæрстытæ æмæ сын сбæрæг кæн сæ хауæн 
таблицæмæ гæсгæ. 
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Номдартæ æддагбынатон хауæны домынц фæрстытæ кæуыл? 
адæймагыл, цæуыл? фынгыл.

Æддагбынатон хауæны кæрон у:
а) -ыл, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр æмхъæлæсон 

куы уа, уæд. З æ г ъ æ м : Уырызмæг-ыл, Нарт-ыл;
æ) -йыл, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр хъæлæсон куы 

уа, уæд. З æ г ъ æ м : Сатана-йыл, Дзерассæ-йыл.

75-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæмæн æрцард Хетæг рындзыл?

Мæ фыды уæзæг

Нары хъæу. Бæрзонд* фæцыдис Хетæджы мæсыг. Рындзыл, мæ-
сыгæн йæ разы, нæ тъæпæнсæр хæдзар.

Ацы рындзыл кæддæр Хетæг саг амардта. Хорз, амондджын* 
цæрæнбынат æм фæкаст, æмæ дзы æрцард.

Ам арвыста йæ царды бонтæ. Рауагъта стыр* мыггаг. Схъомыл 
кодта хорз байзæддаг.

Æз дæн дæсæм фæлтæрæн сæ кæстæр*...
Хæблиаты Сафар

Д з ы р д у а т :  фыды уæзæг – фыдæлты хæдзар, къона;
байзæддаг (потомки) – цот, фæстагæттæ.

? Тексты ссар æддагбынатон хауæны номдартæ. Ратт сæм фæрстытæ. 
Æддагбынатон хауæны кæрæттæ дæ зæрдыл бадар.
Нысан * цы дзырдты фæстæ æвæрд ис, уыдонмæ ссар антонимтæ.
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76-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Æддагбынатон хауæны номдартæ 
абар сæ ирон формæтимæ. 

Мæ зæрдæбæл æрлæууй ахури анз. Бæласи къалеубæл бадуй 
зæрбатук. Цъæх кæрдæгбæл хезуй рæсугъд бæх.

77-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Цæуыл дзы цæуы дзырд?

Дардæй мæ салам æрвитын æз Нарæн,
Нарæн, хæххон хъæуæн, амонды ранæн.
Кувын мæ сæрæй æз уыцы хæдзарæн,
Саби кæм райгуырдис иу хатт Леуанæн.

Срухс ысты уæлвæзтæ, радысты кæмттæ,
Чызджытæ рагацау уынгтæ ныммарзтой.
Уыцы бон цъититы рæбынæй дæттæ
Стыр цины хабæрттæ денджызмæ хастой.
          Хъайтыхъты Геор

? Цæмæн схуыдта автор Нар «амонды ран»?
Текстæй бæрæггонд номдартæ хуызæгмæ гæсгæ рафысс. 
Ху ы з æ г :  (цы?) салам (н. х.) – (цæуыл?) салам-ыл (æ.- б. х.)
Сбæрæг сын кæн сæ хауæнтæ. 
Сæ акомкоммæ сын фысс æддагбынатон хауæны формæ.
Бамбарын кæн кæрæтты растфыссынад.
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12-ём урок

Цæдисон хауæн (Кæимæ? Цæимæ?)
Хуызæнон хауæн (Кæйау? Цæйау? Куыд?)

Царды уаг. Нæ алфамбылай æрдз
78-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар Хетæджы миниуджытæм.

Цæрдæг Хетæг

Хетæгыл* дыууадæс азы цæуы. Уый бирæ уарзы хъæдрæбынты 
тезгъо кæнын. Бæласмæ* бырынмæ та сæлавырæй* уæлдай нæу. 
Уайтагъд йæ цъуппыл абады. Цал æмæ цал бæласыл ссардта ахстон! 
Хетæг* дзы иу дæр нæ фехæлдта, иу айкмæ дæр никуы бавнæлдта, 
иу лæппыны* дæр никуы бахъыгдардта. Схизы бæласмæ хойрагимæ* 
æмæ лæппынты бафсады.

Цæрдæг æмæ фæразон у Хетæг. Йæ фыд Ирбегимæ кæсаг ахсын-
мæ дæр ацæуы.

Ирбег цуанæй куы ’рыздæхы, уæд ын Хетæг базилы йæ дарæсмæ, 
йæ цырыхъхъытæ йын ныссæрфы, сæ бынаты сæ сæвæры. Ирбегæн* 
йæ лæппуйæ йæ зæрдæ рухс кæны.

Гуырдзыбеты Барисмæ гæсгæ

лæппынтæ – бæдæлттæ

? Куыд æмбарыс «Зæрдæ рухс кæны»? 
Текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ.
Ратт сæм фæрстытæ. 
Сæ кæрæттæ сын рахицæн кæн.
Сбæрæг сын кæн сæ хауæн 26 фарсыл лæвæрд таблицæмæ гæсгæ.
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79-æм фæлтæрæн. 78-æм фæлтæрæны тексты нысан * цы дзырдты фæстæ 
æвæрд ис, уыдонæн сбæрæг кæн сæ хауæн æмæ сæ таблицæйы, кæм æмбæлы, уым 
ныффысс хуызæгмæ гæсгæ.. 

Н. х.
Г. х
Д. х
И. х.
А. х.
Æ-б. х. (кæуыл?) Хетæг-ыл
Ц. х.

Цæдисон хауæны номдартæ домынц фæрстытæ кæимæ? 
мадимæ, цæимæ? чиныгимæ.

Цæдисон хауæны кæрон у -имæ. З æ г ъ æ м: (кæимæ?) 
æфсымæр-имæ, (цæимæ?) дзæкъул-имæ.

80-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Бæрæггонд номдартæ рафысс, цы 
дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ.

1. Арыхъхъы рагъ æрыскъæфы дидинæгау урс-урсид адардта. 
2. Дзывылдар фæззыгон быдырты сæрты мигъау атахт хъарм бæстæм. 
3. Дзывылдарæн ма æрмæст йæ ирд дæллагхъуыр хуры цæстау фертти-
вы. 4. Цины цæссыг зæххы цы ранмæ æрхауди, уым сæвзæрди рæсугъд 
дидинæг æмæ хурау цæхæр калдта.

Чеджемты Геор

? Номдартæн сæ фæрстытæ къæлæтты æвæр. Сæ бындурты бын сын раст хахх
бакæн, сæ кæрæтты бын та – уылæнтæ.
Цавæр кæрæттæ ис номдартæн? 
Сбæрæг сын кæн сæ хауæн таблицæмæ гæсгæ.
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Номдартæ хуызæнон хауæны домынц фæрстытæ кæйау? 
лæппуйау, цæйау? дидинæгау, куыд? хурау.

Хуызæнон хауæны кæрон у: 
а) -ау, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр æмхъæлæсон 

куы уа, уæд. 
З æ г ъ æ м : бæлас-ау, къутæр-ау;
æ) -йау, дзырдæн йæ бындуры кæройнаг мыр хъæлæсон куы 

уа, уæд. 
З æ г ъ æ м : тала-йау, кæрдо-йау.

81-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Ссар дзы хуызæнон хауæны номдартæ. 
Рафысс сæ тетрадмæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.

    Куырис æмæ йæ бæттæн

Куырис, дам, пиллонæй
Кæрты сыгъди. 
Фæздæг йæ хæд сæрмæ
Мигъау зылди.

Бæттæн та куырисыл
Худæгæй мард,
Уымæн, дам, ахицæн
Абон йæ цард...

Уалынмæ бæттæнæн
Райхъуыст йæ хъæр:
«Калмау мыл атыхсти
Судзгæ цæхæр!...

Гъей-джиди, сау мигътæ!
Дымгæ кæм ис? –  
Тæрккъæвда раскъæфут!
Судзын, фæдис!..»
       Баситы Мысост

Куырис сыгъди æмæ йыл йæ бæттæн худтис.

Саламаты Л. Ирон æвзаг, 4-æм къл. – 4
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Д з ы р д у а т : куырис (сноп) – æфсиргæрдæджы баст; 
пиллон (пламя) – арт;  
тæрккъæвда (ливень) – тыхджын къæвда.

82-æм фæлтæрæн. 81-æм фæлтæрæны тексты бæрæггонд дзырдтæ сæвæр 
хуызæнон хауæны. Бамбарын сын кæн сæ кæрæтты растфыссынад.

83-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыци. Зæгъ, цы у.

      Уыци-уыци

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

Зилынц арвы змæст уæлдæфы,
Иу дзы иннæйы ысцæвы, 
Æмæ уæд тыхджын гæрах
Удаист фæкæны мах.
   Айларты Чермен

Д з ы р д у а т :  мила (сажа) – сæг; 
 пирæн (чесалка) – къуымбил цæгъдæн.

? Тексты ссар хуызæнон хауæны номдартæ.
Бæрæггонд дзырдтæн зæгъ сæ синонимтæ.

84-æм фæлтæрæн. Æркæс лæвæрд нывтæм. Цы сты? Сæвæр сæ хуызæнон 
хауæны формæйы æмæ баххæст кæн дзырдбыд.

п

ф

дз

? Бамбарын кæн дзырдтæн сæ кæрæтты растфыссынад.
Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.
Атасындзæг кæн, бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уый.
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85-йæм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Хуызæнон хауæны номдарты (ирон 
æмæ дыгурон) формæтæ абар кæрæдзиуыл. Цы бафиппайдтай? Скæн хатдзæг.

1. Сугъзæрийнау æрттивта билгæрон дор.
2. Дæ зин сахат æз ислæудзæнæн мæсугау дæ фарсмæ.
3. Фæндуй мæ æрзелун цæргæсау арви цъæхи.

86-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн, лæвæрд дзырдтæ хъæугæ 
хауæны æвæргæйæ. 

1. Чызг йæ (кæимæ?) ... ацыд дуканимæ.
2. Лæппу йæ (цæимæ?) ... азгъордта фысты фæдыл.
3. Арв (цæимæ?) ... кæм баиу, уый хуыйны арвгæрон.
4. Æз мæ (цæимæ?) ... фæраст дæн библиотекæмæ.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н: лæдзæг, зæхх, мад, чиныг.

? Фæбæрæг кæн дзырдтæн сæ кæрæттæ.
Хъуыдыйæдты бахахх кæн сæйраг уæнгты бын.

87-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн, лæвæрд дзырдтæ хъæугæ 
хауæны æвæргæйæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ. 

Мит (цæйау?) … æрæмбæрзта бæстæ.
Их дардмæ (цæйау?) … æрттивы.
Уарыны æртæхтæ цæсгомыл згъорынц (цæйау?) … .
Мигъ (цæйау?) … ныббадти комрæбын.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н: айдæн, пæлæз, къуымбил, 
цыхцырæг.

13-ём урок

Номдарты тасындзæг бирæон нымæцы
Сыгъзæрин фæззæг – æрдзы фидауц

88-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Ратт ын сæргонд.

Фæззæг – афæдзы рæсугъддæр афонтæй иу. Сырдтæ сæхи ра-
гацау бацæттæ кæнынц зымæгмæ. Арс йæ хуыккоммæ хæссын рай-
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дайы лыстæн. Æхсæрæг æрæмбырд кæны æхсæртæ, гыркъотæ, хус 
зокъотæ...

Хъæдхойтæ, сырддонцъиутæ, дзæгъындзæгтæ æмæ иннæ мæргъ-
тæ зымæгон æнæмæтæй хæрынц алыхуызон гагадыргътæ. Сауцъиутæ 
цъыбар-цъыбур кæнынц. Сæ зæрдæ ахсайдта хъарм бæстæм æмæ сæ 
дард балцы размæ бакъордтæ-къордтæ сты!

Фæззæг хорæрзадæй фидауы. Сцæттæ вæййынц нæмыгджын 
хортæ, халсартæ, дыргътæ. Адæм кусынц, æфснайынц сæ тыллæг. 
Cкъоладзаутæ æххуыс кæнынц быдыры дæр æмæ хæдзары дæр.

Беруаты Барисмæ гæсгæ

афæдз – анз

дыргътæ – рæзæ

Д з ы р д у а т : лыстæн (подстилка из соломы или сена) – хос кæнæ хъæмпæй
конд хуыссæнуат; 
тыллæг (урожай) – хорæрзад; 
хуыкком (берлога) – арсы лæгæт.

? Фæззæг сырдтæ сæхи зымæгмæ куыд цæттæ кæнынц? Мæргътæ та?
Текстæй рафысс бæрæггонд номдартæ. Сæвæр сæ иууон нымæцы. Фæбæрæг 
сын кæн сæ сæрмæ сæ нымæц.
Цæмæй хицæн кæнынц бирæон нымæцы номдартæ иууон нымæцы номдар-
тæй?

Бирæон нымæцы номдартæ арæзт цæуынц иууон нымæцы 
номдартæй фæсæфтуан -т-йы руаджы: гал – гал-т-æ, фыс – фыс-
т-æ.

89-æм фæлтæрæн. Æркæс таблицæмæ. Иууон æмæ бирæон нымæцы ном-
дартæ кæрæдзиуыл абар.
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Хауæнтæ Фæрстытæ Иууон нымæц Бирæон нымæц

Номон
Гуырынон
Дæттынон
Иртæстон
Арæзтон
Æддагбынатон
Цæдисон
Хуызæнон

цы?
цæй?
цæмæн?
цæмæй?
цæмæ?
цæуыл?
цæимæ?
цæйау?

хор-
хор-ы
хор-æн
хор-æй
хор-мæ
хор-ыл
хор-имæ
хор-ау

хор-т-æ
хор-т-ы
хор-т-æн
хор-т-æй
хор-т-æм
хор-т-ыл
хор-т-имæ
хор-т-ау

? Зæгъ, номдартæн иууон æмæ бирæон нымæцы æмхуызон кæрæттæ кæцы 
хауæнты ис.
Куыд арæзт цæуынц бирæон нымæцы номдартæ?
Цы номдар атасындзæг кодтай, уымæн йæ бындур хъæлæсон мырыл фæ-
вæййы æви æмхъæлæсоныл?

Æмхъæлæсон мыртыл цы номдарты бындуртæ фæвæййынц, 
уыдон, номон æмæ арæзтон хауæнтæй фæстæмæ, бирæон 
нымæцы дæр фæтасындзæг кæнынц иууон нымæцы хуызæн.

иууон нымæц бирæон нымæц
Н. х. хор хор-т-æ
А. х. хор-мæ хор-т-æм

90-æм фæлтæрæн. Æркæс таблицæмæ. Иууон æмæ бирæон нымæцы ном-
дартæ кæрæдзиуыл абар.

Хауæнтæ Фæрстытæ Иууон нымæц Бирæон нымæц
Номон
Гуырынон
Дæттынон
Иртæстон
Арæзтон
Æддагбынатон
Цæдисон
Хуызæнон

цы?
цæй?
цæмæн?
цæмæй?
цæмæ?
цæуыл?
цæимæ?
цæйау?

гыркъо
гыркъо-йы
гыркъо-йæн
гыркъо-йæ
гыркъо-мæ
гыркъо-йыл
гыркъо-имæ
гыркъо-йау

гыркъо-т-æ
гыркъо-т-ы
гыркъо-т-æн
гыркъо-т-æй
гыркъо-т-æм
гыркъо-т-ыл
гыркъо-т-имæ
гыркъо-т-ау
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? Зæгъ, сæ бындуртæ хъæлæсонтыл цы номдартæн фæвæййынц, уыдоны тасын-
дзæг бирæон нымæцы куыд хицæн кæны иууон нымæцæй.

Хъæлæсон мыртыл цы номдарты бындуртæ фæвæййынц, 
уыдонæн, цæдисон хауæнæй фæстæмæ, иууон æмæ бирæон 
нымæцы вæййы алыхуызон кæрæттæ.

иууон нымæц бирæон нымæц
Ц. х. гыркъо-имæ гыркъо-т-имæ

91-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, цæрæгойты архайд цавæр дзырдты 
фæрцы равдыста автор. Бакæс сæ.

    Къæлæу

Хохы фахсыл къæлæу сиры*,
Стахт йæ бынæй зым, – 
Фæлæ уый йæ дымæг тилы
Ам … кæнæ та уым.
Мысты лæппын гонмæ хилы*, – 
У нырма фыдкуырм, – 
Ма тæрсут, йæ мад æй ссардзæн
Ам … кæнæ та уым.
Тæрхъус фырадæргæй ризы*, – 
Тынг кæны хъынцъым, – 
Фæлæ та кæндзæн гæппытæ
Ам … кæнæ та уым.
Лæппын цъиу фæтæхдзæн арвмæ,
Срæгъæд* уыдзæн цым, – 
Уæрцц нæмыг йæхицæн ардзæн
Ам… кæнæ та уым… 
                  Юрген Меллеринг 
    Золойты Аркадийы тæлмац

Д з ы р д у а т : зым (горная индейка) – гогызы хуызæн (хæхты цæрæг) маргъ; 
 цым (кизил) – гыццыл бæлас сырх гагадыргътимæ; 
 уæрцц (перепел) – быдырон чысыл цъиу.
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? Текстæй рафысс бæрæггонд номдартæ.
Сæ акомкоммæ сын ныффысс сæ бирæон нымæцы формæтæ.
Бирæон нымæцы формæ куыд сарæзтай?
Нысан * цы архайдæвдисæг дзырдты фæстæ æвæрд ис, уыдонæн ссар синонимтæ. 

92-æм фæлтæрæн. 89-æм æмæ 90-æм фæлтæрæнты таблицæтæм гæсгæ ата-
сындзæг кæн номдартæ лæппу æмæ зым. Абар сæ кæрæдзиуыл. 

14-ём урок

Номдарты бирæон нымæцы арæзты хицæндзинæдтæ
Æрдзы хъæздыгдзинæдтæ – адæмы хæзна

93-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Цæмæн схуыдта автор къæвдайы «сой-
уарæг»?

      Къæвда

Арвæй зæххы риумæ, хъазгæ,
Къæвда рауагъта йæхи,
Кæм æмраст, кæм та – фæрсæрдæм
Хуымтæн сойуарæг ыссис, 
Æмæ нартхоры цъæх сыфтæр
Донæй нал зоны æфсис.
Кафы хæдзæртты сæр зестыл,
Скодта фæндæгтæ лæхъир.
Сом йæ алы ’ртах дæр фестдзæн
Нас, картоф кæнæ æфсир.
    Айларты Чермен

? Текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс бæрæггонд дзырдтæ.
Ху ы з æ г :  нартхор – нартхæрттæ (о-æ), хæдзар – хæдзæрттæ (а-æ).
Цы бафиппайдтай?

Сау мигъ у къæвдайы мигъ, 
Сайы уарын, сайы их.
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Æмхъæлæсонтæ р, л, м, н, й æмæ у-йыл цы номдартæ 
фæвæй-йынц, уыдоны бирæон нымæцы бындурон хъæлæсонтæ а 
кæнæ о хъæлæсон æ-йæ ивд куы ’рцæуынц, уæд бирæон нымæцы 
фæсæфтуан -т- фæдæргъвæтин вæййы æмæ йæ фыссын хъæуы 
дывæргондæй. Зæгъæм: æмбал – æмбæлттæ, къай – къæйттæ.

94-æм фæлтæрæн. Номдартæ кой, цъар, хал, ком, къанау, ран сæвæр бирæон 
нымæцы æмæ сæ хуызæгмæ гæсгæ тетрады ныффысс. 

Ху ы з æ г :  бандон – бандæттæ (о-æ). 

? Куыд аивтой номдарты бындурон хъæлæсонтæ? 
Кæд фæдæргъвæтин вæййынц номдарты фæсæфтуантæ бирæон нымæцы?

95-æм фæлтæрæн. Иууон нымæцы номдартæ фæндаг, куырой, æгъдау, 
хæдзар, кард, амал-æй сараз бирæон нымæцы номдартæ æмæ сæ рафысс. 

? Бирæон нымæц аразгæйæ ацы номдарты бындурты цавæр хъæлæсонтæ ивынц 
кæрæдзийы, уый къæлæтты фæнысан кæн.
Фæсæфтуан -т- бирæон нымæцы номдарты цавæр æмхъæлæсонты фæстæ 
фæдæргъвæтин вæййы?

96-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. 

1. Скъоладзаутæ хæлттæ сæппæрстой. 2. Бæлæсты цъæрттæ стигъæн 
нæй. 3. Фæззыгон дæттæ змæстæй згъорынц. 4. Мæргътæ атахтысты 
хъарм бæстæм. 5. Лæппутæ сагæйттæ райстой æмæ хъæмп æмбырд 
кæнын райдыдтой. 6. Фосы рæгъæуттæ хохмæ аскъæрдтой. 7. Доны 
малæй бæстæ байдзаг. 8. Мах дæр нæ рæттæ хъæддых алхъывтам. 

?  Бахахх кæн бирæон нымæцы номдарты бын.
Зæгъ, кæд фæдæргъвæтин вæййы бирæон нымæцы номдарты фæсæфтуан -т.
Æртыккаг хъуыдыйады ссар сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.
Бæрæггонд дзырдты растфыссынады цы бафиппайдтай?

Æмхъæлæсон н-йыл цы номдартæ фæвæййынц, уыдоны 
дæргъвæтин фæсæфтуан -тт-йы размæ арæх бындурон н ахауы: 
рон – рæттæ, дон – дæттæ.
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97-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ.

1. Арс йæ хуыккоммæ ныллæсти ... . (Нигер). 2. Раст мæ тæккæ 
къæхты бынæй уæрцц ыстахт. (Цæрукъаты Валодя). 3. Басгæрстон 
уым уайтæккæ дæр алы дзыхъхъ. (Цæрукъаты Валодя). 4. Рацыдтæн 
та æз æрхуымæй, фыхт мæ маст ... . (Цæрукъаты Валодя). 5. Калм 
ныттымбыл ис арф ран, хæфс дæр хъуынайы ныллæсти. (Нигер). 6. Ра-
фæлдæхта арынг, бахордта нæ цыхт. (Цæрукъаты Таймураз).

? Бæрæггонд номдартæ хуызæгмæ гæсгæ рафысс. 
Ху ы з æ г :  арс – æрсытæ.
Бахахх кæн, номдарты бындуртæ цы æмхъæлæсонты къордтæй фæвæййынц, 
уыдоны бын.
Цы бафиппайдтай?

Æмхъæлæсон мырты къордыл цы номдартæ фæвæййы, уыдоны 
бирæон нымæцы фæсæфтуан -т-йы размæ арæх фæзыны хъæлæсон 
ы. З æ г ъ æ м : уæрм – уæрмытæ, тæрс – тæрсытæ.

98-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, кæмæ цы ис.

Кæмæ цы ис?

Ис фурдмæ    
Кæфтæ æмæ киттæ,   
Ис хохмæ     
Цъæх цъититæ, миттæ,  
Ис хъæдмæ      
Бæрзытæ, тæрсытæ,
Тæрхъустæ,
Сæгуыттæ, æрсытæ,
Ис хуыммæ
Хъæбæрхор, мæнæу,
Сосланмæ та –
Хъихъо-хæрæг.

Д з ы р д у ат :  тæрс (бук) – стыр бæлас лæгъз цъар æмæ фидар хъæдимæ; 
фурд (большая река, море) – стыр дон, денджыз.

арынг – амæнтæн

Ысбад ыл, 
Хъæддых æм фæлæуу, –
Ысдава дæ
Хохмæ цæрдæг!
         Хъодзаты Æхсар
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? Тексты ссар, бирæон нымæцы фæсæфтуан -т-йы размæ хъæлæсон ы кæм
фæзынд, ахæм номдартæ. Рафысс сæ. Сæ фæстæ сын фысс сæ иууон нымæцы 
формæтæ. Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.
Æмдзæвгæйы хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ цавæртæ сты?
Тексты ссар арæзтон хауæны номдартæ. Зæгъ сын сæ кæрæттæ.

99-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафысс тетрадмæ, къæлæтты æвæрд дзырд-
тæ хъæугæ нымæц æмæ хауæнты æвæргæйæ. 

1. (Сæныкк) сæхи хосы мæкъуылмæ байстой. 2. Уырыты æмæ мыс-
тыты (хуынкъ) арæхæй-арæхдæр кодтой мусы бынмæ. 3. (Зулкъ) æмæ 
(саск) хæрын райдыдтой къабуска. 4. Уасæг (зарæг) кæны кауы сæрæй. 

Д з ы р д у ат : саск (насекомое) – уырынгон.

? Зæгъ, номдартæй бирæон нымæц куыд сарæзтай.
Бамбарын кæн номдарты растфыссынад бирæон нымæцы.

Номдартæ æмхъæлæсон мырты къордыл куы фæвæййынц, 
уæд сæ фæстаг æмхъæлæсонтæ г, к, æмæ къ бирæон нымæцы 
хъæлæсон ы-йы размæ арæх ивд æрцæуынц дж, ч, чъ-йæ: уазæг – 
уазджытæ (г-дж), карк – кæрчытæ (к-ч), тæскъ – тæсчъытæ (къ-чъ).

100-æм фæлтæрæн. Номдартæ дидинæг, хуынкъ, булкъ, уæхск сæвæр би- 
рæон нымæцы æмæ сæ баххæст кæн дзырдбыд. 

дж
чъ
чъ
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? Номдартимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. 
Дзырд булкъ ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

101æм фæлтæрæн. Иууон нымæцы номдартæн сæ акомкоммæ ныффысс сæ 
бирæон нымæцы формæтæ.   

æмгар – æмгæрттæ   
арæнхъахъхъæнæг – ...
уæлдай – ...    
æргъом – ...
æлдар – ...    
уæраг – ...

? Цавæр хицæндзинæдтæ бафиппайдтай? Бамбарын кæн номдарты бирæон ны-
мæцы растфыссынад. 
Дзырд арæнхъахъхъæнæг ракæн мырон-дамгъон æвзæрст. Йæ арæзтмæ гæсгæ 
цавæр дзырд у?

15-ём урок

Номдарты растфыссынад
Царды уаг

102-æм фæлтæрæн. Текст рафысс, къæлæтты æвæрд номдартæ хъæугæ 
хауæнты æвæргæйæ. Цавæр ивддзинæдтæ бафиппайдтай?

(Фæззæг) фæстаг бонтæ хъарм ахастой. Цæхæрадæттæ æфснайд 
фесты. Фæлæ ма дзы уæддæр змæлæг ис. (Карк) фæстæ (булкъ) хуымы 
иу хъæндил дæр нал ссардзынæ. Йæ цыргъ бырынкъæй йæ иууылдæр 
сфæйлыдта. Мыст (голлаг) (хуынкъ) фæмидæг æмæ мæнæуы гагатæ 
иугай давы. Йæхицæн зымæгмæ æвæрæнтæ кæны.

Номдарты кæрæттæ æмхъæлæсонтæ г, к, къ-йыл куы 
фæвæййынц, уæд гуырынон хауæны хъæлæсон ы-йы размæ ивд 
æрцæуынц дж, ч, чъ-йæ: уазæг – уазæ-джы, сæрак – сæра-чы, 
булкъ – бул-чъы.
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103-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Зæгъ, Цопан æмæ бул-
чъыты æхсæн цавæр ныхас рауад.

   Булкъ

Цопан æрцыд сæ булчъытæм,
Сæ цъæх сыфтыл – цъæх зулчъытæ.
Мæстæй йæ сæр куы батылдта:
– Цæуылнæ стут лæгъзуадул та?
Сæмпæлгуыбын, æнцъылддæртæ!
Кæлмхæрд ысты уæ сыфтæ дæр.
Цопанмæ булкъ æрбамæсты:
– Дæхи-иу нæ куы бамбæхстай,
Ды не ’взартæм куы нæ зылдтæ,
Хæстæг дæр нæм куы нæ цыдтæ,
Уæд нæм ныр та цæмæн дзурыс?

         Айларты Чермен

? Текстæй рафысс бирæон нымæцы номдартæ. Сæ акомкоммæ сын фысс сæ
иууон нымæцы формæтæ. 
Зæгъ, номдартæй бирæон нымæц куыд арæзт æрцыд. Бамбарын сын кæн сæ 
растфыссынад.
Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ. Равзар сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

Бирæ дзурынæй бирæ кусын хуыздæр у.

104-æм фæлтæрæн. Бакæс дзырдты къæйттæ. Номдарты бирæон нымæцы 
(ирон æмæ дыгурон) формæтæн зæгъ сæ хицæндзинæдтæ.

цæугæдæттæ – цæугæдæнттæ  
цъитидæттæ – цъетедæнттæ
былгæрæттæ – билгæрæнттæ  
кæрчытæ – кæркитæ
мыстытæ – миститæ   
тæсчъытæ – тæскъитæ

105-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс бирæон нымæцы 
номдартæ. Фæбæрæг сын кæн сæ хауæнтæ. Бамбарын сын кæн сæ растфыссы-
над.
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Мæлдзыджытæ раккуырстой æд хызынтæ,
Дидинджытæ айдзаг ысты бындзытæй.
Дысоны хæрзфынты фæстæ уызынтæ
Кæрдæджы хъыдзы кæнынц сæ сындзытæй.
Кæлмытæ дæр рахылдысты хурвæрстæм,  
Малты змæлынц кæсæгтимæ хæфсытæ.
Тæрхъустæн сæ фынтæ дзурынц рувæстæ,
Къодæхтыл сæ тых æвзарынц æрсытæ…
Æрдзæн радта уыцы хъазт
Хуры скаст.

     Цæгæраты Гиго 

Д з ы р д у а т :  раккуырсын (сдвинуться с места) – бынатæй фезмæлын,  
рацæуын.

106-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. 

Хæлар хæларæн   Хæлар хæлары
Дæтты лæварæн   Фæрныг хæдзары
Йæ хуыздæр зарæг.   Ысвæййы хион.
Хæлары зардæн   Хæлæртты къухтæ
Хæлары зæрдæ –    Куысты æдзухдæр 
Йæ хуыздæр уарæг.   Ысвæййынц зиууон.

        Цæгæраты Гиго

? Текстæй рафысс номдартæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.
Сæ фарсмæ сын къæлæтты фысс сæ хауæнтæ.

дысон – æдосæ
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107-æм фæлтæрæн. Номдартæ зыдгæнæг, адæймаг, саг, тæскъ, карк, мæл-
дзыг сæвæр гуырынон хауæны æмæ сæ дзырдбыд баххæст кæн.

дж
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? Бамбарын кæн номдарты растфыссынад.
Дзырд зыдгæнæджы равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

108-æм фæлтæрæн. Рафысс æмбисæндтæ. Бæрæггонд номдартæн фæбæрæг 
кæн сæ хауæнтæ.

Искæмæн дзыхъхъ куы къахай, уæд дзы дæхицæн дæр тас у. 
Æмбаргæ лæг йæхи зынгмæ тавгæ кæны, æдылы та дзы судзгæ кæны. 
Тæбæгъы донау чердæм фездæхдзæн, уый бæрæг ын нæй. Зивæггæнаг 
фыййау йæ фос дардæй здахы.

? Куыд æмбарыс æмбисæндты хъуыды?
Дæ зæрдыл сæ бадар.

16-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

17-ём урок

Миногон. 
Сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд миногонтæ

Æрдзы ивддзинæдтæ
109-æм фæлтæрæн. Бакæс. Куыд æвдыст цæуы тексты æрæгвæззæг?

Лыстæг сæлфынæг кæны. Кæуы фæззыгон арв. Ставд цæссыгтæ 
калы бæрзонд зæронд æнгуз бæлас. Хъуынтъыз мигътæ зæххыл 
нытътъæпæн сты. Бæстæ сæ быны скодтой. Уарыны уæззау æртæхтæ 
бæлæсты сыфтæртыл сæхи хойынц.
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Уазал дымгæ сыстад. Бæлæсты бур сыфтæ уымæл зæххыл ныхæ-
сынц.

Мигъæмбæрзт арвæй хур нæ зыны. Фæлæ уæддæр йæ ирд тынтæ 
ранæй-рæтты сæрттивынц.

Цæгæраты Максиммæ гæсгæ

? Рафысс бæрæггонд дзырдтæ, къæлæтты фысс сæ фæрстытæ.
Зæгъ, цы æвдисынц æмæ цавæр ныхасы хæйттæ сты.
Цы номдартимæ баст сты, уыдонимæ сæ бакæс.
Номдартæн сæ цавæр миниуджытæ æвдисынц?

Предметы миниуæг цы ныхасы хай æвдисы, уый хуыйны ми-
ногон. Миногон дзуапп дæтты фæрстытæн: цавæр? – фæлмæн, 
цыхуызæн? – морæ.

Миногон предметтæн бæрæг кæны сæ алыхуызон миниу-
джытæ: сæ конд, сæ хуыз, сæ ас, сæ уавæр.

110-æм фæлтæрæн. Дзырдбыд баххæст кæн 109-æм фæлтæрæны бæрæггонд 
дзырдтæй.
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? Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уыимæ æрхъуыды кæн хъуыды-
йад.

111-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. 

Арвæй мæм æртахт гæлæбу,  
Уазал, урс-урсид гæлæбу!  
М’ армыл абадтис гæлæбу,  
Уазал урс-урсид гæлæбу.  

Саламаты Л. Ирон æвзаг, 4-æм къл. – 5
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Атадис, æрбайсæфт уайтагъд
Уазал, урс-урсид гæлæбу,
Иу цæстысыг мын фæуагъта
М’ армыл урс-урсид гæлæбу.

Цомайты Ростислав

? Бахахх кæн миногонты бын. Сæ кондмæ гæсгæ цавæр миногонтæ сты? 

Миногонтæ уидаг дывæр кæныны æмæ фæсæфтуан -ид-ы 
фæрцы арæзт куы вæййынц, уæд сæ фыссын хъæуы дефисимæ: 
сау-сауид, бур-бурид, цъæх-цъæхид.

? Дæ зæрдыл бадар уидаг дывæр кæныны руаджы арæзт миногонты растфыссы-
над.

112-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыцитæ. Базон сæ лæвæрд дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты æххуысæй.

Урс зæххыл – сау халæттæ кæрæдзиуыл баст.
Æфсæн галæн – бæмбæг къæдзил.
Нæ гыццыл арвæй мит уары.
Фондз галы урс быдыры хуым кæнынц, сау мыггаг тауынц.
(Сасир, æнгуылдзтæ фыссынц дамгъæтæ, судзин æмæ æндах, дам-
гъæтæ)

? Рафысс уыци-уыцитæ тетрадмæ. Бахахх кæн миногонты бын.
Номдартæ цавæр хауæнты сты?
Æртыккаг æмбисонды ссар хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ.

113-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар йæ мидисмæ.

Зымæг хъæды

Райсомæй ногуард митыл цуанон сфæнд кодта сырдты фæдтæ ны-
майын.

Бирæ алыхуызон фæдтæ ис хъæды. Мæнæ иу бæласæй иннæмæ атын-
дзы цæрдæг æхсæрæг. Мæнæ ам дысон азгъордта чысыл хъулон уыры. 
Адон та хинæйдзаг рувасы фæдтæ сты.

Цæуы цуанон хъæды. Кæм хуыргарчы фæтæрсын кæны, кæм 
æхсæрæджы бахсы.
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Иу ран ссардта арсы хуыкком.
Зымæгон хъæды æппæтæй æнцондæр у арсæн. Фæззæг йæхицæн 

сцæттæ кæны стыр хуыкком. Фæсæтты назы фæлмæн къалиутæ, фес-
тигъы бæласы цъæрттæ.

Хорз у арсæн йæ хъарм хæдзары. Хуыссы йæхицæн, иу фарсæй 
иннæмæ афæлдæхы æмæ та бафынæй вæййы. Уымæ нæ хъуысы, цуа-
нон æм хъуызгæ куыд бацыдис, уый.

Иван Соколов-Микитовмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : кæлдым (крупный валежник) – кæлддзаг хъæд; 
хуыргарк (куропатка) – хъæддаг маргъ.

? Цавæр сырдты фæдтæ федта цуанон ногуард митыл? 
Куыд æмæ кæм арвиты арс йæ зымæг?
Тексты ссар миногонтæ. Рафысс сæ.
Зæгъ, предметтæн сæ цавæр миниуджытæ æвдисынц.

114-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ тетрадмæ рафысс.

Бæлæстæ сты бæрзонд, къудзитæ та – ныллæг. Æвзалы сау у, чъыр 
та – урс. Бон у рухс, æхсæв та – талынг. Зымæг уазал у, сæрд та – тæвд.

? Бахахх кæн сæ нысаниуæг ныхмæвæрд кæмæн у, уыцы миногонты бын.
Куыд хонæм, ныхмæвæрд нысаниуæг кæмæн ис, ахæм дзырдтæ?

згъорын – ледзун
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115-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.  

Чи у царддæттæг нæ зæххæн?
– Хур.
Ис чысыл æрвад къæдзæхæн?
– Дур.
Фурды кæсæгтæн сæ марæн?
– Сур.
У уæзы чысылдæр барæн?
– Мур.
Чи у адæмæн сæ дарæг?
– Зæхх.
Чи дугъ кæны? Бæх йе барæг?
– Бæх.
Уæдæ циу йæ хос æдзæххæн?
– Цæхх.
Уалдзæг цавæр хуыз ис зæххæн?
– Цъæх.

Дауырæ

? Цавæртæ сты хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ?
Тексты ссар миногонтæ. Ратт сæм фæрстытæ. Цы хонæм миногон?

116-æм фæлтæрæн. Уыци-уыцитæ рафысс тетрадмæ, дзуæппытæ чырæгты 
æвæргæйæ. 

Йæ уынд рæсугъд у, –
Бæмбæгау – пух.
Æрмæст дзы уазал
Фæкæны къух.      

Даргъ лæгæн ис цыбыр рон,
Фæуайæм ыл æрвылбон.  
   Баситы Мысост

? Бахахх кæн миногонты бын. Цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп?
Дзырд фæуайæм равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. 
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18-ём урок

Миногонты тасындзæг
Ралæууыд зымæг

117-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ.

1. Æрцыд та нæм уазал зымæг.
2. Алцæмæ дæр бахæццæ уазал зымæджы комы тæф.
3. Уазал зымæгæн йæ фæлыст – урс кæрц.
4. Уазал зымæгæй дæхи хъахъхъæн.
5. Чи бæллы уазал зымæгмæ?
6. Фыдызнагау уазал зымæгыл æууæнк нæй.
7. Уазал зымæгимæ тох кæнын æнцон нæу.
8. Дæ фыдгул уазал зымæгау фæуæд, фæлидзæд!

? Зæгъ, миногон уазал цавæр дзырдимæ баст у.  
Миногон цы номдаримæ баст у, уымæн йæ кæрон ивы? Миногонæн та?

Миногонтæ номдартимæ бастæй тасындзæг нæ кæнынц.

118-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. 

Ралæууыд уазал зымæг. Быдыртыл урс пæлæзау йæхи æруагъта. 
Мæргъты хъæлдзæг зарын нал хъуысы. Уазалæн дзы чи фæразы, уы-
дон митыл рауай-бауай кæнынц хæринагагур. Æрмæст сабиты цинæн 
кæрон нал ис. Миты урсæй сæ цæстытæ æмбæхсынц, афтæмæй дзо-
ныгътыл бырынц. 
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? Бæрæггонд миногонты æхсæн ссар, номдартимæ баст чи нæ у, уыдон.
Рафысс сæ. Кæцы хауæнты сты?
Абар сын сæ кæрæттæ номдарты хауæнты кæрæттимæ. Зæгъ, цы раиртæстай.

119-æм фæлтæрæн. Æркæс таблицæмæ. Кæрæдзиуыл абар миногонтæ æмæ 
номдарты тасындзæг. Сбæрæг кæн, миногонтæ номдартимæ баст куы нæ вæййынц, 
уæд куыд тасындзæг кæнынц, уый.

Иууон нымæц
Хауæнтæ Фæрстытæ Номдар Миногон

Н. х.
Г. х.
Д. х.
Ир. х.
Ар. х.
Æ-б. х.
Ц. х.
Х. х.

цы?
цæй?
цæмæн?
цæмæй?
цæмæ?
цæуыл?
цæимæ?
цæйау?

хъарм бон
хъарм бон-ы
хъарм бон-æн
хъарм бон-æй
хъарм бон-мæ
хъарм бон-ыл
хъарм бон-имæ
хъарм бон-ау

хъарм
хъарм-ы
хъарм-æн
хъарм-æй
хъарм-мæ
хъарм-ыл
хъарм-имæ
хъарм-ау

Миногон номдартимæ баст куы нæ вæййы, уæд тасындзæг 
кæны номдары хуызæн: урс, урсы, урсæн, урсæй.

120-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. 

Зæронд арсæн бæласмæ схизын амонын нæ хъæуы. Хъæддаг 
цъиу хъæуккаг ахстоны нæ лæууы. Уад нынниуы стонг бирæгъау. 
Ралæууыдис тызмæг зымæг. Уазал дымгæ у тызмæг, уый та нæм 
æрцыд зымæг. (Даурæ) Сывæллæттæ скодтой сæ хъарм дзаумæттæ 
æмæ рацыдысты бырæн къуыбырмæ. Адæм æнхъæлмæ кæсынц хъарм 
бонтæм.

? Хъуыдыйæдтæ рафысс тетрадмæ. Бахахх кæн миногонты бын. Зæгъ сын сæ
хауæнтæ.
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн: цы хонæм иумæйаг цавд? 

121-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зымæджы нывтæм дæ хъус æрдар. 
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   Зымæг

Хур – хуыздзыд, фæлурсдæр мæйæ,
Нал дзы стъæлфы хъызт.
Ивы чырс æвзист хæрдгæйæ
Бæлæсты фæлыст.

Иухуызон сæнтурс дарæсы –
Хæхтæ, быдыр, хъæд.
Здухгæ миттымыгъ æмбæхсы
Тарст тæрхъусы фæд.

Их фæхæцыд доны былтыл,
Доны цыд – фæллад.
Фæззæгæн йæ цæттæ бынтыл
Хъал зымæг æрбадт.
    Бырнацты Барон

Д з ы р д у а т : хæрдгæ (золотые нитки) – æрттиваг хъуымац; 
хъызт (стужа) – уазал, ихæн; 
чырс (иней) – халас.

? Тексты ссар миногонтæ.
Сæвæр сæ бæрæг хауæнты æмæ афтæмæй баххæст кæн дзырдбыд.

Н. х х

Г. х. т

Д. х. æ

И. х. ф л

А. х. хъ

Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уый цавæр ныхасы хай у?
Атасындзæг æй кæн хицæнæй, стæй номдаримæ бастæй.
Зæгъ, миногон номдаримæ бастæй куыд тасындзæг кæны.

122-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæн ссар антонимтæ æмæ сæ хуызæгмæ 
гæсгæ ныффысс.
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Стыр, æфсæрмдзаст, кадджын, æгъдауджын, рæсугъд, зымæг, бон, арв.

Ху ы з æ г : хорз – æвзæр; хорз лæппу, æвзæр цъылын.

? Дзырдтæм ратт фæрстытæ, ныффысс сæ къæлæтты.
Æрхъуыды кæн семæ дзырдбæстытæ.

19-ём урок

Номивæг. Цæсгомон номивджытæ
Æрдз – не сфæлдисæг, зæхх – нæ дарæг

123-æм фæлтæрæн. Байхъус аргъаумæ. Дæ хъус æрдар æфсымæрты ахастытæм.

Цыппар æфсымæры

Иу мадæн уыд цыппар фырты. Уыдон алцæмæй дæр æххæст уы-
дысты, æрмæст кæрæдзиимæ нæ фидыдтой.

– Æз æфсымæрæн равзарин хъазы бумбули, кæнæ та бæмбæг. Æр-
мæст уыдон сты ме ’нгæс, – загъта фыццаг æфсымæр.

– Æз та, – дзуры дыккаг æфсымæр, – авджы* хуызæн дæн. Æрмæст 
уый нымайын æфсымæрыл.

– Ды та цы зæгъдзынæ? – фæрсынц иннæ æфсымæры.
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– Æз та дæн урс фæздæджы* æнгæс, – дзуры æртыккаг. – Мах 
арæх фæивддзаг кæнынц. 

– Сымах æфсымæры номæй* кæмæ бадзурат, уый уын ис. Æз ни-
кæйы хуызæн дæн. Кæд цæссыгты хуызæн дæн*, – бафтыдта сын æн-
къардæй сæ ныхасмæ цыппæрæм æфсымæр.

Абоны онг дæр ма быцæу кæнынц цыппар æфсымæры: урс-урсид 
мит, цъæх их, бæзджын мигъ æмæ цыхцырæг къæвда. Кæрæдзийы 

æфсымæртыл* нæ нымайынц, афтæмæй доны ныййарæг мад хонынц. 
Афтæ дæр вæййы... Æфсымæр æфсымæры нал фæзоны.

Евгений Пермякмæ гæсгæ

? Чи сты аргъауы архайджытæ? 
Чи дзы кæй равзæрста йæхицæн æфсымæрæн? Цæмæн? Текстæй пайда кæн. 
Цæмæн сын схуыдта автор дон сæ ныййарæг мад?
Куыд дæм кæсы, æфсымæрты æхсæн хъуамæ цавæр ахастытæ уа? 
Бакæс бæрæггонд дзырдтæ. Кæмæ арæзт сты?
Нысан * цы дзырдты фæстæ æвæрд ис, уыдонæн зæгъ сæ хауæнтæ. 
Тексты ссар миногонтæ. Кæцы хауæнты сты?

Иунæгæй хъæды маргъ дæр нæ цæры.

Предмет цы ныхасы хай амоны, йæ ном ын нæ дзургæйæ, 
уый хонæм номивæг.

Номивджытæ æз, ды, уый, мах, сымах, уыдон амонынц 
бæлвырд цæсгом æмæ сæ хонæм цæсгомон номивджытæ.

124-æм фæлтæрæн. 123-æм фæлтæрæны бæрæггонд номивджытæй баххæст 
кæн таблицæ.

Амонынц Номивджытæ
Хи тыххæй дзурæг
Кæимæ дзурæм, уыдон
Кæй тыххæй дзурæм, уыдон

? Æрхъуыды кæн семæ дзырдбæстытæ.
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Хи тыххæй дзурæг у фыццаг цæсгом: æз, мах. 
Кæимæ дзурæм, уый у дыккаг цæсгом: ды, сымах. 
Кæй тыххæй дзурæм, уый у æртыккаг цæсгом: уый, уыдон.
Дзырдтæ æз, ды, уый, мах, сымах, уыдон æвдисынц пред-

меты цæсгом æмæ фæивынц номдарты. Уыдон сты цæсгомон 
номивджытæ.

125-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыци. Зæгъ, цы у. Чырæгты йæ ныффысс.

        Уыци-уыци

Уæдæ æз цы федтон абон, 
Уый ма ды ныртæккæ базон.
Бауырнæд мæ ныхас дæу, –
Уый æппын гæды дзырд нæу:
Иу хæдзар ыссыгъди разæй,
Бакъуырма дæн æз йæ уастæй.
Æмæ иннæтæ фæд-фæдыл
Уымæн тахтысты йæ фæдыл
Сау дыууæ лыстæг æндахыл, 
Цæст нæ хæцыди йæ тахтыл, 
Афтæмæй йæ хуылфæй дард
Хъуыстис адæмæн сæ зард.              
    Хозиты Яков

? Æмдзæвгæйы ссар цæсгомон номивджытæ. Рафысс сæ бирæон нымæцы
формæтимæ.

Бахъуыды кæн таблицæ:

Цæсгом Иууон нымæц Бирæон нымæц

1-аг æз мах

2-аг ды сымах

3-аг уый уыдон
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126-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Рафысс æй. Фæрстытæн дзуапп ратт.

Цымæ цæмæн?..

Мит йæ уарынæй банцад. Тæрхъус къудзиты 
бынæй ратахт. Уый цалдæр рог сæррæтты аласта, йæ 
фæстæгтыл алæууыд æмæ йæ алыварс ахъахъхъæдта. 
Æз бирæ фæкастæн йæ фæдыл. Æдзынæг кæсынæй 
бафæлладтæн æмæ мæ цæстытæ æрæхгæдтон. Фæстæмæ 
куы ракастæн, уæд та ногæй тæрхъусы агурынмæ 
фæдæн. Фæлæ уый нал разынд. Æрмæст ногуард митыл 
дзæбæх зындысты йæ фæдтæ. Мæнмæ диссаг фæкаст 
миты хъуыддаг. Иуæй, тæрхъусы æмбæхсгæ кæны, 
иннæмæй – нымудзгæ. Цымæ цæмæн?..

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

? Зæгъ, тæрхъус ногуард митыл йæхи куыд дардта? Пайда кæн текстæй.
Цæмæн зæгъы автор: «Мит, иуæй, тæрхъусы æмбæхсгæ кæны, иннæмæй – 
нымудзгæ»?
Тексты бахахх кæн фарст чи?-йæн дзуапп цы номивджытæ дæттынц, уыдон. 
Зæгъ, цавæр ныхасы хæйтты бæсты загъд æрцыдысты.
Дыккаг хъуыдыйады дзырдтæм ратт фæрстытæ. Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

Тæрхъусæн йæ къæхтæ – йæ ирвæзынгæнæг.

127-æм фæлтæрæн. Бакæс. Цæсгомон номивджыты (ирон æмæ дыгурон) 
формæтæ абар кæрæдзиуыл. Зæгъ сын сæ хицæндзинæдтæ.

Иууон нымæц Бирæон нымæц

1-аг ц.
2-аг ц.
3-аг ц.

Æз – Æз
Ды – Ду
Уый – Е

Мах – Мах
Сымах – Сумах
Уыдон – Етæ

128-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ номивджытæ æз, ды, уый, 
мах, сымах, уыдон-имæ. Фæбæрæг кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Цавæр 
ныхасы хæйттæй загъд æрцыдысты?
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20-ём урок

Цæсгомон номивджыты тасындзæг
Цæрæгойты миниуджытæ

129-æм фæлтæрæн. Бакæс аргъау. Цавæр сæргонд ма йын ис раттæн?

Рувас бирæгъы куыд асайдта

Иу бон рувасыл бирæгъ фембæлд æмæ йæ бафарста:
– Дæ хорзæхæй, рувас, цæмæй нард кæныс? 
Рувас йæ къæдзил батылдта æмæ йын афтæ зæгъы:
– Æз хъæуæй кæрчытæ давын æмæ уымæй нард кæнын.
Бирæгъ арф ныуулæфыд:
– Мæн куыйтæ уайтагъд базонынц. Мæнæн мæ фæндтæй ницы ра-

уайы. Сæ рæйынмæ адæм разгъорынц, æмæ ма тыххæй раирвæзын.
Рувас йæ дзыхыдзаг ныххудти:
– Мæнæй хиндæр сырд нæй. Сæ разы атулын, семæ хъазын райда-

йын æмæ раирвæзын. Стæй дæуæн бафсис нæй. Иу фысы бæсты 
ныццæгъдыс æнæхъæн дзуг. Мæнмæ афтæ мæсты не сты адæм.

Бирæгъ рамæсты, йæ цæстытæ фæирд кодта:
– Æгъгъæд сæнттæ цæгъд, гæды рувас! Ныртæккæ дæ хъуамæ 

бахæрон!
– Мæныл дæ бон цæуы, фæлæ дын æз цы фаг дæн. Фæлтау 

мæнимæ цом хъæумæ, æмæ дæхи мæнау бафсаддзынæ. 
Бирæгъæн æхсызгон уыдысты рувасы ныхæстæ. Йæ комыдæттæ 

æруадысты.
Адæмон сфæлдыстадæй
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Д з ы р д у а т : сæнттæ цæгъдын (бредить) – дзæгъæл дзурын.

? Цæуыл бадис кодта бирæгъ рувасы фенгæйæ? Куыд æй бафарста?
Цы загъта рувас бирæгъæн? Зонд ын куыд амыдта?
Аргъауæн æрхъуыды кæн кæрон. 

130-æм фæлтæрæн. 129-æм фæлтæрæны текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс 
бæрæггонд номивджытæ. Сæ разæй сын фысс, дзуапп цы фæрстытæн дæттынц, 
уыдон. 

Ху ы з æ г : чи? Æз – 1-аг ц., Н. х., иу. н.
       кæй? Мæн – 1-аг ц., Г. х., иу. н.

Ирон æвзаджы цæсгомон номивджытæн ис дыууæ хуызы: 
æххæст хуыз æмæ цыбыр хуыз. 

Номивджытæн номон æмæ хуызæнон хауæнты нæй цыбыр 
хуызтæ.

131-æм фæлтæрæн. Æркæс цæсгомон номивджыты тасындзæджы таблицæ-
тæм иууон æмæ бирæон нымæцты. Æххæст æмæ цыбыр хуызтæ дæ зæрдыл бадар.

Иууон нымæц

Хауæнтæ
1-аг цæсгом 2-аг цæсгом 3-аг цæсгом

æххæст 
хуыз

цыбыр 
хуыз

æххæст 
хуыз

цыбыр 
хуыз

æххæст 
хуыз

цыбыр 
хуыз

Номон æз – ды – уый –
Гуырынон мæн мæ дæу дæ уый æй, йæ
Дæттынон мæн-æн мын дæу-æн дын уым-æн ын, йын
Иртæстон мæн-æй мæ дæу-æй дæ уым-æй дзы
Арæзтон мæн-мæ мæм дæу-мæ дæм уы-мæ æм, йæм
Æддагбынатон мæн-ыл мыл дæу-ыл дыл уу-ыл ыл, йыл
Цæдисон мæн-имæ мемæ дæу-имæ демæ уы-имæ йемæ
Хуызæнон мæн-ау – дæу-ау – уый-ау –
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Бирæон нымæц

Хауæнтæ
1-аг цæсгом 2-аг цæсгом 3-аг цæсгом

æххæст 
хуыз

цыбыр 
хуыз

æххæст  
хуыз

цыбыр 
хуыз

æххæст 
хуыз

цыбыр 
хуыз

Номон мах – сымах – уыдон –
Гуырынон мах нæ сымах уæ уыдон-ы сæ
Дæттынон мах-æн нын сымах-æн уын уыдон-æн сын
Иртæстон мах-æй нæ сымах-æй уæ уыдон-æй сæ
Арæзтон мах-мæ нæм сымах-мæ уæм уыдон-мæ сæм
Æддагбынатон мах-ыл ныл сымах-ыл уыл уыдон-ыл сыл
Цæдисон мах-имæ немæ сымах-имæ уемæ уыдон-имæ семæ
Хуызæнон мах-ау – сымах-ау – уыдон-ау –

? Абар цæсгомон номивджыты хауæнты кæрæттæ номдарты хауæнты кæ-
рæттимæ.
Цы дзы ис æмхуызонæй?
Номивджытæ æмхуызон кæцы хауæнты сты?
Номивджытæ уый, мах æмæ сымах-мæ номон æмæ гуырынон хауæнты ратт 
фæрстытæ. Цы раиртæстай?

Номивджытæ уый, мах, сымах номон æмæ гуырынон 
хауæнты кæрæдзийæ иртасæн ис фæрстытæм гæсгæ: номон 
хауæны домынц фарст чи? (уый худы, уый дзуры), гуырынон 
хауæны та – кæй? (уый чиныг, уый æфсымæр).

132-æм фæлтæрæн. Номивджытæ уый, мах, сымах-имæ хуызæгмæ гæсгæ 
æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ: раздæр номон хауæны, стæй та – гуырынон 
хауæны. 

Ху ы з æ г : Уый махмæ дзуры. (чи?)
       Райстон уый чиныг. (кæй?)

133-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæн сæ хъуыды. 
Хуызæгмæ гæсгæ сæ рафысс тетрадмæ.
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Искæмæн чи лæггад кæны, уый йæхицæн лæггад кæны. Уазæг дæр, 
уазæг чи уарзы, уымæ цæуы. Чи дын бацамона дæ рæдыд, бузныг уы-
мæй у. Цы байтауай, уый æркæрддзынæ. Бас кæй басудзы, уый доныл 
дæр фу кæны. Дæуæй – исты, мæнæй – ницы.

Ху ы з æ г : уый (–) – 1-аг ц., и. н., Н. х.
                 уымæ (йæм) – 3-аг ц., и. н., А. х.

134-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цавæр æнкъарæнтæ равдыста фыссæг Ирыс-
тонмæ?

Æз уарзын, мæ райгуырæн хæхбæстæ, дæу, Ирыстон. Адджын мын 
сты дæ урссæр хæхтæ, дæ нарæг кæмттæ.

Дæу мысын æдзухæй дæр, дæу уынын мæ фыны. Дæуæн кæнын мæ 
зарджытæ, дæуæн кæнын мæ хъæстытæ.

Дæуыл у мæ цин, мæ мæт. Дæумæ æрбацæуын мæ фæллад суа-
дзынмæ. Цæрын дæр мæ, Ирыстон, дæуимæ фæнды.

Туаты Сергей

? Тексты ссар цæсгомон номивджытæ. 
Рафысс сæ тетрадмæ.
Бацамон сын сæ æххæст æмæ цыбыр хуызтæ; цæсгом, нымæц æмæ хауæнтæ. 

135-æм фæлтæрæн. Номивджытæ мæнæй, дæумæ, махæн æмæ сымахыл 
-æн сæ цыбыр хуызтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. Бацамон сын сæ 
хауæнтæ. Номивджытæн кæцы хауæнты нæй цыбыр хуызтæ?
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21-ём урок

Цæсгомон номивджытæ фæлхат кæнын
Дæ сæрмæ алы куыст дæр хæсс 

136-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Зæгъ дæ хъуыдытæ фæллойы тыххæй.

Сæрдасæн 
Æмбисонд

Сæрдасæн лæууыди рудзынджы тæрхæгыл. 
Хуры тынтæм цæхæртæ калдта. Хъал уыди 
йæхицæй сæрдасæн. «Никуыуал акомдзынæн 
хилдасæнмæ, – хъуыды кодта йæхинымæр. – 
Уым бон-изæрмæ кæйдæр сапонæйдзаг цæсгæмттæ адау-адау кæн...»

Бавдæлд, æмæ кæмдæр къуымы фæсвæд ран бамбæхсти.
Рацыд иуцасдæр рæстæг. Сæрдасæн куыддæр æгъдауæй рудзынджы 

тæрхæгыл февзæрд. Фæлæ цыхуызæттæ ныцци! Уый уыд раст зæронд 
згæхæрд хырхы хуызæн. Нал æрттивынц йæ фæрстæ хурмæ...

Афтæ гъе, мæ хуры чысылтæ, магусайы чи фæзма, фæрсылæй цард 
чи агура, уый дæр гъе уымæ хъæуы. Бахæрдзæн ын йæ фæрстæ сау згæ.

Адæмон сфæлдыстадæй

Д з ы р д у а т : фæрсылæй (без труда, легко) – æнæ фыдæбонæй, æнцонæй.

? Цæмæн бахордта сæрдасæны сау згæ?
Бакæс, æмбисондæн йæ сæйраг хъуыды æвдыст кæм цæуы, уыцы рæнхъытæ.
Тексты ссар цæсгомон номивджытæ æмæ сæ рафысс дæ тетрадмæ. Зæгъ сын 
сæ цæсгом, нымæц æмæ хауæн; æххæст æмæ цыбыр хуызтæ.

Лæугæ дон хъуына кæны.

137-æм фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ атасындзæг кæн номивджытæ æз æмæ уый.

Хауæнтæ Æххæст хуыз Цыбыр хуыз
Н. х. уый –
Г. х. уый йæ, æй
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138-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисонд. Рафысс æй тетрадмæ.

Чысыл дон адæгты уади æмæ фурдимæ иу кодта.
– Куыд чысыл дæ уый? – бафарста йæ фурд.
– Мах, чысыл дæттæ, куы нæ уаиккам, уæд ды афтæ стыр нæ уаис, 

дæхицæй ма ’ппæл, – загъта йын чысыл дон.

? Цæсгомон номивджытæн зæгъ сæ цæсгом, хауæн, нымæц æмæ хуыз.

Иумæйаг тых дур халы.

139-æм фæлтæрæн. Байхъус æмдзæвгæмæ. Зæгъ, автор йæ хъайтары зонд-
ахаст куыд равдыста. Йæ дæсныйад уарзы, уый цæмæй бæрæг у? Дæуæн та дæ 
зæрдæмæ цавæр дæсныйад цæуы?

Мæ лæгъзгæнæн

Æз рæвдз батулын
Дыстæ райсомæй,
Æмæ цыргъ кæнын
Дæу сæрдасæнау.

Заз фæйнæгыл дæ
Хъавгæ аскъæрын,
Уæнгтæй циндæттæг
Сурхид рахъары.

Ды мæлгъæвзагæй
Зарын байдайыс,
Æз дын бахъырнын,
Ба, сæрыстырæй.
   Мыртазты Барис

Д з ы р д у а т : мæлгъæвзаг (красноречивый) – дзырдарæхст.

? Тексты ссар цæсгомон номивджытæ. 
Зæгъ сын сæ цæсгом, хауæн, нымæц æмæ хуыз.
Вазыгджын дзырдтæ равзар дзырдты хæйттæм гæсгæ.
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140-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Цæмæ бæллы æмдзæвгæйы хъайтар?

  Сисамайæг

Хорз у алцыдæр нæ царды:
Хорз у ахуыргонд уæвын,
Хорз у арвыл зилын дардыл,
Хорз у их хæхтæ гæрдын.
Хорз у быдыртæ фæлдахын,
Хорз у хъал дæтты сæттын.

Фæлæ у æндæр мæ хъуыды:
Тагъддæр куы айрæзин, тæхуды,
Тагъддæр ку’ алæг уаин æз,
Уæд мæнæй хъалдæр кæм уаид,
Сисамайæг æз ысуаин.

 Уырымты Петка

? Цавæр дæсныйæдтыл цæуы ныхас æмдзæвгæйы?
Текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс цæсгомон номивджытæ.
Ху ы з æ г : нæ (мах) – 1-аг ц., б. н., г. х.

141-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Рафысс æй, фæрстыты бæсты цæсгомон 
номивæг æз хъæугæ хауæнты æвæргæйæ.

(Чи?) абон уыдтæн хъæды. (Кæй?) фæндыд фенын зымæгон хъæд. 
Æвæццæгæн, зымæгон хъæд (кæмæй?) фылдæр ничи уарзы. (Кæмæн?) 
æвиппайды мæ хъустыл ауад бæласы къалиуты къæрцц-къæрцц. 
(Кæмæ?) афтæ фæкаст, цыма бæласыл цыдæр сырд рагæпп-багæпп 
кæны. Уый уыд æхсæрæг. Бæласæй (кæуыл?) æркалдта мит. (Кæимæ?) 
цыма хъазгæ кæны, уыйау иу къалиуæй иннæмæ гæппытæ кæны. Уый 
дæр (кæйау?) уарзы зымæгон хъæд.

? Номивæг æз-ы тасындзæг дæ зæрдыл бадар.
Цы номивджытæ дæм рауад, уыдонæн зæгъ сæ цыбыр хуызтæ. 
Фыццаг хъуыдыйады сбæрæг кæн сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ. 

142-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Кæй схуыдта автор æнæбазыр маргъ? 
Цæмæн?
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Мæ кæстæрмæ

Мæ ныхæстыл нæ хъæуы дис,        Æргом зæгъон мæ хъуыды, цæй,
Фæлтау сæ риуы арф нывæр:         Кæннод зын хæссæн у йæ уаргъ:
Кæд дын æрдхæрдтæ бирæ ис,       Кæд дын, мыййаг, æрдхæрдтæ нæй,
Дæ тых уыдзæни уæд дывæр         Уæд ды – æнæбазырæй маргъ.

Дзасохты Музафер

? Тексты ссар цæсгомон номивджытæ. Рафысс сæ. Фæбæрæг сын кæн сæ цæсгом, 
хауæн æмæ нымæц. Æххæст хуызы номивджытæ сты æви æнæххæст?

143-æм фæлтæрæн. Къæлæтты æвæрд номивджытæй баххæст кæн хъуыды-
йæдтæ. Тетрадмæ сæ рафысс.

1. ... æнхъæлмæ кæсын ... . (æз, ды)
2. ... цæуы дыууадæс азы. (æз)
3. ... ... хистæр дæ. (ды, æз)
4. ... йæ чиныг раттын хъæуы. (уый)
5. ... ... хуыздæр адæймагыл никуы сæмбæлдтæн. (æз, ды)

? Фыццаг хъуыдыйады бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгты бын.

22-ём урок

Мивдисæг. Мивдисæджы афонтæ
Зымæгон æрдз

144-æм фæлтæрæн. Бакæс аргъау. Ды та йын цавæр сæргонд раттис?

Рувасы мидбылхудт

Уыд фыд зымæг. Дымгæ ниудта. Йæхи-иу ныццавта хохаг лæджы 
скъæтыл. Скъæты уыдис хъуццытæ, галтæ, фыстæ æмæ иу бæх. Дымгæ 
къуыскъуысгæнгæ лæбурдта скъæтмæ.

Уазал, æппæтæн дæр уыдис уазал. Скъæты раз, æнусон тулдз 
бæласы бын, хуыссы бурæфцæг, цыргъдæндаг куыдз Гæбуци. Уазал 
никуы банкъардта, фæлæ ацы æхсæв дымгæйы цъыччытæй йæ мид-
бынаты рафт-бафт кæны.
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Ахæм æхсæвæй нæ фæтарст æрмæст хинæйдзаг рувас. Йæ хъуыдытæ 
уыдысты, Гæбуцийы раз цы дзидзайы хай уыдис, уыимæ.

Кæрты дуары сæрты багæпп кодта. Бамбæрста, куыдз фыруазалæй йæ 
дæндæгтæ кæрæдзиуыл кæй хойы, уый. Йæ быны абырыди æмæ йæм 
дзуры:

– Аргæвд мæ, амар мæ, фæлæ мæ 
уазалæй мæлын ма бауадз.

Куыдз рувасы фæлитой митæ зыд-
та æмæ йæм йæ цыргъ дæндæгтæ 
фæзыхъхъыр кодта.

– Нæ, – дзуры йæм рувас, – ма мыл 
фæхæц, фæлтау мæ уазалæй амæлын 
бауадз, науæд райсом дæ хицау ме 
скъуыдтæ царм куы фена, уæд дæм 
хæцдзæн. Мæ царм зынаргъ у.

Гæбуци фæгæпп кодта æмæ йæ хицауы уаты бамидæг. Уый ма бæр-
гæ разгъордта, фæлæ тулдз бæласы бын нал рувас уыд, нал – дзидза. 

Лæг смæсты. Куыдзы дурадзагъдæй йæ хæдзарæй ратардта. Къар-
диуы сæр та рувас æфсæстæй йæ мидбылты худт.

Хаджеты Таймуразмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : дурадзагъдæй айсын (забросать камнями) – дуртæ æхсгæйæ
                     искæйы асурын (атæрын).

? Куыд асайдта рувас куыдзы? 
Текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Ратт сæм фæрстытæ.
Кæцы дзырдтæй сæм дæттыс фарст? Цы нысан кæнынц?
Цавæр ныхасы хай дæтты дзуапп ахæм фæрстытæн?

Предметæн йæ архайд цы ныхасы хай æвдисы, уый хуыйны 
мивдисæг.

Мивдисджытæ сæ арæзтмæ гæсгæ вæййынц хуымæтæг æмæ 
вазыгджын.

Хуымæтæг мивдисджытæ: кæсын, дзурын (арæзт вæййынц 
иугай дзырдтæй).

Вазыгджын мивдисджытæ: дугъ кæнын, рафт-бафт кæнын 
(арæзт вæййынц дыууæ кæнæ фылдæр дзырдтæй).
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145-æм фæлтæрæн. 144-æм фæлтæрæны тексты ссар мивдисджытæ. Ратт сæм 
фæрстытæ. Цы архæйдтытæ æвдисынц, уыдон кæцы рæстæг цæуынц? Цы бафип-
пайдтай? 

Мивдисæгæн ис æртæ афоны: нырыккон, ивгъуыд æмæ су-
инаг.

Нырыккон афоны мивдисæг февдисы ахæм архайд, кæцы 
фæцæуы, дзургæ йыл куы фæкæнынц, уыцы рæстæг: бады, дзу-
ры. Дзуапп дæтты фæрстытæн: цы ми кæны? цы кæны?

Ивгъуыд афоны мивдисæг февдисы ахæм архайд, кæцы 
цыди, дзургæ йыл цы рæстæг кæнынц, уый размæ: бадтис, 
дзырдта. Дзуапп дæтты фæрстытæн: цы ми кодта? цы кодта?

Суинаг афоны мивдисæг февдисы ахæм архайд, кæцы 
цæудзæн, дзургæ йыл цы рæстæг кæнынц, уый фæстæ: 
баддзæнис, дзурдзæнис. Дзуапп дæтты фæрстытæн: цы ми 
кæндзæн? цы кæндзæн? 

146-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты æххуысæй нывмæ 
гæсгæ сараз цыбыр радзырд «Зымæг».  

Д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : 
хъызт зымæг, Ног аз, зымæгон, мит, митын лæг, миты гæлæбутæ, 
миты къуыбæрттæ, миты хъæпæн, къуыбыр, къахдзоныгътæ, 
дзоныгътæ, хъæугæрон, уазал уæлдæф, зымæгон хур.

? Дæ радзырды спайда кæн алыхуызон мивдисджытæй.
Бахахх кæн мивдисджыты бын, зæгъ сын сæ афонтæ.
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147-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. 

     Зымæг ралæууыд тызмæгæй

Бирæгъ тар хъæды ныргъæвсти*,
Уад æй нал уадзы æнцад.
Сæрвæт миты бын нымбæхсти, 
Ихы бын æрфынæй цад.

Коммæ дымгæ мит ыссивы*,
Дæттæ фестадысты их…
Арвæй уазал мæй æрттивы*,
Цыма цъититæм ныджжих*.

            Баситы Мысост

Д з ы р д у а т : ссивын (собирать) – æмбырд кæнын.

? Текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс мивдисджытæ. Цы фæрстытæ домынц, уы-
дон сын фысс сæ фæстæ. Фæбæрæг сын кæн сæ афон.
Ху ы з æ г : Ныргъæвсти (цы ми бакодта?) – ив. аф.
Нысан * цы дзырдтыл ис, уыдонæн ссар синонимтæ. Цы сты синонимтæ?

148-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Æрдзы æрфыстмæ дæ 
хъус æрдар. Кæцы дзырдты руаджы æвдыст æрцыд æрдзы рæсугъддзинад?

Карз хъызт... Хохаг æхсæв ныттарф.
Хъæу æнцад кæсы къæдзæхы тигъæй,
Хаттæй-хатт ма йæ къуырф цæст арв
Саст фæрссагмæ фæныкъулы мигътæй.

        Плиты Грис

Д з ы р д у а т : фæрссаг (окно) – рудзынг; 
тарф (глубокий: о сне) – уæззау фынæй;

? Текстæй рафысс мивдисджытæ, цы номдартимæ баст сты, уыдонимæ. Сæ 
фарсмæ къæлæтты фæбæрæг кæн сæ фæрстытæ, афоны формæ.
Дзырд мигътæй равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.
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23-ём урок

Мивдисджыты ивынад нымæцтæм гæсгæ
Ног аз ног хæрзтæ æрхаста

149-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. 

Ацы аз тынг бирæ мит æруарыд. Æхсæрджыны хъæуы 
къуылдымтæ урс-урсид дарынц. Сывæллæттæ цин кæнынц ми-
тыл. Бырынц дзоныгътыл, къахдзоныгътыл. Миты сæхи æвдулынц. 
Аразынц митын дадатæ. Ас адæм та митæй тыхсынц. Кæртытæ 
мæрзынц, къахвæндæгтæ кæнынц.

Будайты Милуся

? Хуызæгмæ гæсгæ бæрæггонд дзырдтæ рафысс, сæ акомкоммæ сын фысс сæ
иууон нымæцы формæтæ. Къæлæтты æвæр фæрстытæ. Абар сæ кæрæдзиуыл. 
Цæмæй хицæн кæнынц?
Ху ы з æ г : (цы ми кæнынц?) цин кæнынц – (цы ми кæны?) цин кæны.
Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ. Равзар сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

150-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн мивдисджыты бын. 
Галиу цæджындзы мивдисджытæ абар рахиз цæджындзы  мивдисджытимæ.  

Бирæгъ ниуы.    Бирæгътæ ниуынц.
Лæппу хъазы митæй.  Лæппутæ хъазынц митæй.
Дон згъоры.    Дæттæ згъорынц.

? Цал предметы архайд æвдисынц фыццаг цæджындзы мивдисджытæ? Дыккаг
цæджындзы мивдисджытæ та?

Мивдисджытæн ис дыууæ нымæцы: иууон нымæц æмæ 
бирæон нымæц.

Иууон нымæцы мивдисæг æвдисы иу предметы архайд æмæ 
домы фæрстытæ: цы ми кæны? цы кæны? Саби хъазы. Стъалы 
æрттивы. 

Бирæон нымæцы мивдисæг æвдисы цалдæр предметы архайд 
æмæ домы фæрстытæ: цы ми кæнынц? цы кæнынц? Сабитæ 
хъазынц. Стъалытæ æрттивынц.
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151-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Базон-базон, зæхх
Урс дарæс кæд дары?
Йе та ирд æртæх
Кæрдæгыл кæд бады?

Базон-базон, фист
Бæлæстæ кæд калынц?
Дæттæ та æвзист
Хъæццултæ кæд дарынц?
                   Гаглойты Григол

? Бахахх кæн мивдисджыты бын.
Зæгъ сын сæ нымæц.
Хъæццултæ равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

152-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс бирæон нымæцы 
мивдисджытæ. Равзар сæ дзырды хæйттæм гæсгæ.

      Нæуæгбонты зарæг

Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ!
Фæцæуынц уæм дæрдбæлццонтæ…
Æддæмæ-ма сæм ракæсут!
Уæ мæсыгмæ сæ бакæнут!

Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ!
Фæцæуынц уæм нæуæг бонтæ.
Уæ ал-аз дæр хорзæй уынат!
Уæ фидæнмæ фæрныгдæр уат!
               Къоста
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? Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ. Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.

153-æм фæлтæрæн. Рафысс текст. Бахахх кæн мивдисджыты бын. Зæгъ сын 
сæ нымæц.

Дыккаг бон райсомæй къалати сцæттæ кодтам. Сыхы лæппутæм 
фæдзырдтам æмæ рувасы лæппыны къалатийы бакæнынмæ нæхи 
бацæттæ кодтам. Дуар сабыргай базыхъхъыр кодтам. Мидæмæ фон-
дзæй дæр хъуызæгау бахызтыстæм. Дуар мидæгæй æрæхгæдтам. Кæрк-
доны къуымтæм кæсæм, агурæм, æмæ рувасы лæппын уым нал ис.

Хъуппеты Мысост

? Тексты ссар миногонтæ. Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.
Дзырд фæдзырдтам равзар дзырды хæйттæм гæсгæ. 

24-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

25-ём урок

Мивдисджыты ивынад цæсгæмттæм гæсгæ
Зымæгон æрдз

154-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Зæгъ, зымæгон бонтæ дæ цæстытыл куыдæй 
уайынц.

Фыццаг мит

… Æмæ кæд æруарыди фыццаг мит.
Бафынæй дæн æмбисæхсæв. Дыууæ сахатмæ зæхх æнахуыр ивд 

акодта. Быдырты, хъæдты æмæ цæхæрадæтты сызмæста хъызт.
Æз рудзынгæй кæсын. Стыр фæныкхуыз цъиу дыргъдоны тæгæры 

къалиуыл абадт. Цъиу сабыргай* йæхи хæрдмæ* систа æмæ атах-
ти, мит та уары нæзы бæласыл æрттивгæ* къæвдайау. Стæй та ногæй 
бæстæ æрсабыр.

Райхъал ис Рувим. Уый дæр рудзынгæй кæсы. Арф сулæфгæйæ 
дзуры:

– Фыццаг мит зæххыл тынг хорз фидауы…
Зын у хæдзары бадын зымæджы фыццаг бон.
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– Мах цæуæм хъæдмæ, – загъта Ру-
вим йæ фыды фыдæн. – Ды нæ цæуыс?

– Нæ, сымах цæут уæхæдæг. 
Хъæды уыдис бæрæгбоны хуызæн: 

рухс æмæ сабыр. 
Мах изæрмæ фæразил-базил кодтам.
Ратыдтам сырх цъуйы цалдæр салд 

пуцалы. Уыдон нæ къухты тайынц. 
Зымæг зæххыл хицауиуæг кæнын 

райдыдта.
Константин Паустовскимæ гæсгæ

? Текстæй рафысс бæрæггонд мивдисджытæ номивджытимæ. 
Рахицæн кæн мивдисджыты кæрæттæ. 
Нысан * цы дзырдтыл æвæрд ис, уыдонæн ссар синонимтæ.  
Зæгъ, цы у диалог. Текстæй æрхæсс дæнцæг.

Мивдисджытæн сæ кæрæттæ ивынц, цавæр номивджытимæ 
баст сты, уыдонмæ гæсгæ. 

Мивдисджытæн ис æртæ цæсгомы иууон æмæ бирæон 
нымæцы: фыццаг (æз-мах), дыккаг (ды-сымах), æртыккаг 
(уый-уыдон):

 1-аг ц. Æз кус-ын.  Мах кус-æм. 
 2-аг ц. Ды кус-ыс.  Сымах кус-ут.
 3-аг ц. Уый кус-ы.  Уыдон кус-ынц.

Арæх ныхасы мидæг номивæг цухгонд æрцæуы, æмæ уæд 
мивдисæджы цæсгом базонæн вæййы йæ кæронмæ гæсгæ: 

 1-аг ц. каф-ын, каф-æм
 2-аг ц. каф-ыс, каф-ут
 3-аг ц. каф-ы, каф-ынц

155-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Ссар дзы мивдисджытæ. 

цæхæрадæттæ – рæзбунтæ
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   Хъызт бон

Бирæгъау дымгæ нынниуы,
Кæмтты ныккæны къуыззитт,
Бæлæсты цæнгтæ ныууигъы,
Рудзгуытæм бакалы мит.

Мах та нæ райдзаст хæдзары
Аргъæуттæ радгай кæнæм.
Зары, дада дæр нын зары,
Мах дæр ын иумæ хъырнæм.

Къæбыла слæууыд нæ разы,
Комкоммæ махмæ кæсы.
Бур гæды уæртæ цъынддзастæй
Пецы бын хъармы хуыссы.
   Плиты Харитон

Д з ы р д у а т : хъызт зымæг (лютая зима) – тынг уазал зымæг; 
къуыззитт кæнын (свистеть) – æхситт кæнын.

? Тексты ссар мивдисджытæ. Сбæрæг сын кæн сæ цæсгом. Рафысс сæ хуызæг-
мæ гæсгæ.
Ху ы з æ г : нынниуы (уый) – 3-аг ц., иу. н.
Бæрæггонд дзырдтæн ссар синонимтæ. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

156-æм фæлтæрæн. Лæвæрд мивдисджытæ сæвæр нырыккон афоны хъæугæ 
цæсгæмтты æмæ сæ баххæст кæн дзырдбыд.

Ивазын (уыдон) 
худын (ды) 
фидын (мах) 
сурын (сымах) 
æхгæнын (мах) 
æвгæнын (æз) 
амайын (уый) 
мæрзын (ды)

а
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æ
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? Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уыимæ æрхъуыды кæн хъуыды-
йад.
Ссар дзы хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.

157-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ згъорын, хъазын, схойын, худын, 
æфснайын таблицæйы æххуысæй аив цæсгæмттæм гæсгæ.

Цæсгом Иууон нымæц Кæрон Бирæон нымæц Кæрон
1-аг Æз цæу-ын -ын Мах цæу-æм -æм
2-аг Ды цæу-ыс -ыс Сымах цæ-ут -ут
3-аг Уый цæу-ы -ы Уыдон цæу-ынц -ынц

? Бахъуыды сын кæн сæ кæрæттæ.

158-æм фæлтæрæн. Æркæс таблицæмæ. Мивдисджыты (ирон æмæ дыгурон) 
формæтæ абар кæрæдзиуыл. Сæ кæрæттæ сын бахъуыды кæн.

Цæсгом Иууон нымæц Кæрон Бирæон нымæц Кæрон
1-аг Æз цæ-ун -ун Мах цæу-æн -æн
2-аг Ду цæу-ис -ис Сумах цæу-етæ -етæ
3-аг Е цæу-й -й Етæ цæу-нцæ -нцæ

159-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн мивдисджыты бын. 
Зæгъ сын сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.

Лæппу зарыдис æнæрæнцойæ*, йæ хъæлæс ын фæзмыдтой бæрзонд 
къæдзæхтæ. (Бесаты Тазе). Мигъæй мах нæ тæрсæм, – ма нæм дзы 
æвзид, фæлæ дын фæдзæхсын: рахæсс тагъддæр* мит! (Хозиты Яков). 
Алыкка исдуг* æнцад лæууыд, стæй йæ хызын дуры сæр æрæвæрдта. 
Кæсгон бæхтæ хæрзарæзт*, æвзист æмæ сызгъæрин æнæнымад 
æрттивынц*. (Хъуылаты Созырыхъо). 

Д з ы р д у а т : æвзидын (замахиваться) – къух кæнæ æндæр исты (ехс, лæдзæг)
ныццæвыны тылд бакæнын.

? Мивдисджытæ уæнгтыл адих кæн.
Нысан * цы дзырдты фæстæ æвæрд ис, уыдонæн ссар синонимтæ.
Номдар къæдзæхтæ ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.
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26-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад нырыккон афоны
Æрдз æмæ цæрæгойтæ

160-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Ахъуыды кæн, ды та йын цавæр 
сæргонд раттис.

Сæгъгæсы дон

Æз дæн Сæгъгæсы стыр дон. Цæгатаг бæрзонд хæхты бынæй гуы-
рын. Урс фынккалгæйæ арф комы бырсын размæ. 

Мæ абухгæ уылæнтæ æхсæвæй-бонæй тырнынц быдырмæ, Теркмæ, 
денджызмæ.

Фæззæг мæ тыхтæ фæкъаддæр вæййынц. Зымæг та мæ уæлæ хидтæ 
саразынц цъæх их фæйнæджытæй.

Мæ сыхаг та у уыгæрдæны чысыл суадон. Фæрсæй-фæрстæм 
згъорæм. Уый æмбары мæ зарæджы ныхæстæ. Зæрдæбынæй йæм 
сидын, хонын æй мемæ. Курын дзы: «Нæ дæттæ кæрæдзиуыл 
бафтауæм, сиу кæнæм нæ цыд, нæ хъарутæ æмæ афтæмæй згъорæм 
дард балцы».

...Фæлæ чысыл суадон разынд æнæрвæссон, хиппæлой. Уый хъал 
уыд йæ сыгъдæг донæй. Не сразы стыр донимæ иу фæндагыл уайыныл 
æмæ змисы æрбайсæфт.

Баситы Михалмæ гæсгæ

чысыл – минкъий ныхæстæ – дзурдтæ
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Д з ы р д у а т : абухгæ уылæнтæ (бушующие волны) – фæйлаугæ уылæнтæ; 
уыгæрдæн (луг) – хосгæрст; 
Сæгъгæсы дон – цæугæдоны ном.

? Зæгъ, стыр дон чысыл суадоны йемæ цæмæн хоны, цæуыл мæт кæны.
Цæмæй у хъал чысыл суадон?
Автор чысыл суадоны æнæрвæссон цæмæн хоны?
Цавæр ахастытæ ис стыр дон æмæ чысыл суадоны æхсæн?

161-æм фæлтæрæн. 160-æм фæлтæрæны текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс 
бæрæггонд мивдисджытæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ сты?

Ху ы з æ г : гуырын – н. аф., 1-аг ц., иу. н.

? Мивдисджытæн нырыккон афоны фыццаг цæсгомы цавæр кæрæттæ ис?
Тексты ссар миногонтæ. Зæгъ, цы нысан кæнынц.
Дзырд æнæрвæссон равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

162-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыци. Базон ын йæ дзуапп æмæ йæ чырæгты 
ныффысс алфавиты уагмæ гæсгæ.

        Уыци-уыци

Базон-базон, нæу сахат,
Ис йæ мидæг растдæр фат,
Иу фындз – хуссарæрдæм арæзт,
Иннæ амоны цæгат.

Йемæ алкæдæм цæуын:
Куы бæрзонд арвыл тæхын,
Куы цъæх фурды ленк кæнын,–
Иу ран дæр дзæгъæл нæ кæнын. 

31 39 3 39 18 18 2

          Тохты Иван

? Тексты ссар нырыккон афоны фыццаг цæсгомы иууон нымæцы мивдисджытæ.
Рафысс сæ тетрадмæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.
Бæрæггонд номдартæн зæгъ сæ хауæнтæ.

163-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Ссар дзы нырыккон 
афоны фыццаг цæсгомы иууон нымæцы мивдисджытæ.
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      Цъиу æмæ сывæллæттæ

  Ц ъ и у

Хъаны цард мын уанцон нæу! 
Æз уæ цай нæ уарзын,   
Уидзын быдырты мæнæу,  
Къогъотæ дзы ахсын. 

      
Ам зымæг куы вæййы, уæд
Иу хъарм бæстæ зонын. 
Къалати сызгъæрин уæд,    
Ахæстон æй хонын!

         Къоста

Д з ы р д у а т : къалати (клетка) – уистæй быд чыргъæд (мæргътæн); 
хъан (мальчик, которого отдавали на воспитание в чужую 
семью) – искæй бинонтæм хъомыл кæнынмæ кæй лæвæрдтой, 
ахæм лæппу.

? Мивдисджытæ рафысс тетрадмæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ. Зæгъ сын сæ 
нымæц.
Номивæг æз дзургæйæ атасындзæг кæн.

164-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Ратт ын сæргонд.

Мах тынг уарзæм зымæгон æрдз. Уæлдайдæр та – хъæд. Ныр дæр 
нæ улæфæн бон нæхи рæвдз кæнæм дзоныгътыл бырынмæ.
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Цæуæм арф миты. Бахæццæ стæм къохмæ. Нæ сæрмæ – сыгъдæг 
арв. Хъæд, цыма фынæй баци, уыйау ныхъхъус. Сыгъдæг уæлдæфæй 
нæ риуыдзаг улæфæм. 

Мæнæ нæ зонгæ къуыбырмæ æрбахæццæ стæм. Радыгай нæ 
дзоныгътæ хæрдмæ ласæм. Нæхи къуыбырæй рауадзæм æмæ та 
миты хъæпæны ныссæдзæм. Уазал нын нæ рустæ хуынчъытæ кæны, 
фæлæ йæ мах ницæмæ дарæм. Фæлладæй æмæ амондджынæй нæ 
хæдзæрттæм здæхæм.

? Бæрæггонд дзырдтæ рафысс хуызæгмæ гæсгæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.
Ху ы з æ г :  уарз-æм – н. аф., 1-аг ц., б. н. 
Нырыккон афоны бирæон нымæцы фыццаг цæсгомы мивдисджыты растфыссы-
нады цы бафиппайдтай?

Мивдисджытæн нырыккон афоны 1-аг цæсгомы ис ахæм 
кæрæттæ:

иууон нымæцы – ын: æз хъаз-ын, уидз-ын;
бирæон нымæцы – æм: мах хъаз-æм, уидз-æм. 

165-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, уасæг дæ цæстытыл куыдæй ауад.

     Уасæг

О уасæг, уасæг,
Сызгъæрин къоппа!
О уасæг, уасæг,
Сырхзæлдаг боцъо!
Куыд раджы фестыс,
Куыд хъæрæй зарыс? –
Нæ буц лæппуйы
Хуыссын нæ уадзыс!
        Къоста

? Бæрæггонд дзырдтæ рафысс тетрадмæ. Бацамон сын сæ афон, цæсгом æмæ
нымæц. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.
Тексты ссар миногонтæ. Зæгъ, предметтæн сæ цавæр миниуджытæ æвди-
сынц.
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166-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Зымæг куыд ныхас кæны 
сабитимæ? 

Зымæг

Хъал ыстут уæ цардæй
Æмæ мæм уæндут.
Рацæут, уæ ныхмæ
Нæу хæцын мæ бон, 
Цас нæ уой мæ тыхтæ,
Цас тызмæг нæ уон.
Хъазут та – хæлар уын
Уæд мæ мит. Тырнут!
Æз сымахæн уарын,
Æмæ йыл бырут.
          Хозиты Яков

? Рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ. Зæгъ сын сæ 
цæсгом, нымæц æмæ афон. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.
Нырыккон афоны 2-аг цæсгомы мивдисджыты растфыссынады цы бафиппайд-
тай?

Мивдисджытæн нырыккон афоны 2-аг цæсгомы ис ахæм 
кæрæттæ:

иууон нымæцы – ыс: ды зар-ыс, кус-ыс;
бирæон нымæцы – ут: сымах зар-ут, кус-ут. 

167-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ хæссын, æфснайын, нуазын, дзурын, фа-
сын, уасын, амайын ныффысс хуызæгмæ гæсгæ. Сæ кæрæттæ сын рахицæн кæн.

Ху ы з æ г : хæссын – хæсс-ыс, хæсс-ут.

168-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ баххæст кæн хъæугæ кæрæттæй æмæ сæ 
тетрады ныффысс. Мивдисджыты кæрæттæ дæ зæрдыл бадар.

Ды кæс ... – Сымах кæс ...       Ды хæр ... – Сымах хæр ...
Ды улæф ... – Сымах улæф ...      Ды хъус ... – Сымах хъус ...
Ды зар ... – Сымах зар ...        Ды уадз ... – Сымах уадз ...
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27-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад нырыккон афоны
Æрдзы ивддзинæдтæ

169-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар æрдзы ивддзинæдтæм.

Тъæнджы мæйы кæрон афтæ стæм хатт вæййы. Хуры тынтæ буа-
рыл æмбæлынц. Суанг ма зæрдæмæ дæр æххæссынц. Бирæ рæтты 
мит тайы. 

Рæстæджы ивд, æвæццæгæн, хъæдæй тынгдæр ницæуыл зыны. 
Бæлæстæн сæ бæгънæг зæнгтæ æнкъардæй лæууынц. Æнхъæлмæ 
кæсынц уалдзæджы æрцыдмæ.

Адæм хъæд «зæххы рæуджытæ» хо-
нынц. Æмæ уый æцæгдæр афтæ у. Суткæмæ 
хъæды алы гектар дæр уæлдæфыл æфтауы 
дæсгай килограммтæ туаггуыр.

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : туаггуыр – кислород. 

? Зæгъ, цæмæн хонынц адæм хъæд «зæххы рæуджытæ»!
Рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.
Зæгъ сын сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.

170-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.  

Æрттивы мæй, цæхæртæ калы;
Ныххудынц хæхтæ, хъазы дон.
Цъæх арвы риуыл симы стъалы;
Рæсугъд æрдзыл – æвзист хæдон.
            Плиты Харитон

æмбарын – лæдæрун

афтæ у – уотæ æй
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? Тексты ссар мивдисджытæ. Рафысс сæ хуызæгмæ гæсгæ. Къæлæтты æвæр 
фæрстытæ.  
Ху ы з æ г: æрттив-ы (цы ми кæны?) – н. аф., 3-аг ц., иу. н.
Дæ хъус æрдар нырыккон афоны 3-аг цæсгомы мивдисджытæм? Цы бафип-
пайдтай?
Рафысс æртыккаг хъуыдыйад, алы дзырдмæ дæр дзы ратт фарст. Цавæр ныха-
сы хæйттæ сты? Бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгты бын.

Мивдисджытæн нырыккон афоны 3-аг цæсгомы ис ахæм 
кæрæттæ:

иууон нымæцы – ы: уый рæз-ы, уын-ы;
бирæон нымæцы – ынц: уыдон рæз-ынц, уын-ынц.

171-æм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыци. Базон ын йæ дзуапп æмæ йæ чырæгты 
ныффысс.  

     Уыци-уыци

Ленк кæны бæрзонд цъæх арвыл,
Ирд цæстæй фæлгæсы дардыл;
Хъазы, худы уый æрмæст,
У йæ цинæй дуне ’фсæст,
Фæлæ йæм нæ лæууы цæст.
      Айларты Чермен

? Тексты ссар мивдисджытæ. Зæгъ сын сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.
Дзырд фæлгæсы уæнгтыл адих кæн. 
Кæцы уæнгыл дзы хауы цавд?

172-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн мивдисджыты бын. 
Зæгъ сын сæ цæсгом, нымæц æмæ афон.

Лæгтæ хæдзæрттæм бацæуæнтæ къахынц, уынгты хæдзары йас 
обæуттæ амайынц. (Хуыгаты С.). Хъæд ныссабыр, æрмæст ма бирæгъ 
æмæ рувас уазалæй ризынц, агурынц сæхицæн хæринаг. (Аргъау). 
Кæфхъуындартæ сæ цæстытæ донæй дарынц. (Цæрукъаты А.). Фи-
дар къæдзæхты къултыл сæхи хойынц, афтæмæй размæ бырсынц урс 
æхсæрдзæнтæ. (Беруаты Б.).
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? Фыццаг хъуыдыйады ссар номдартæ. Фæбæрæг сын кæн сæ хауæнтæ æмæ 
нымæц. 
Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.
Бæрæггонд дзырдтæн ссар антонимтæ. Цы сты антонимтæ?

къултæ – фæрстææппæт – еугур афтæ – уотæ

173-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæн мивдисджытæ. Таблицæмæ гæсгæ сæ 
ныффысс нырыккон афоны æртæ цæсгомы дæр, иууон æмæ бирæон нымæцты.

Афон Цæсгом Иууон нымæц Бирæон нымæц

Нырыккон
1-аг
2-аг
3-аг

Æз кус-ын
Ды кус-ыс
Уый кус-ы

Мах кус-æм
Сымах кус-ут
Уыдон кус-ынц

? Бахъуыды кæн мивдисджыты кæрæттæ.

174-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. 

Урсдоны иугæндзон уынæр æрдзы æнцойдзинад кæны ноджы
тарфдæр. (Малиты Васо). Уазал дымгæ уайы тигътыл, мигъты 
комрæбынтæм суры. (Нигер). Урс-урсид пакъуыйы хуызæн фæлмæн 
хъæццул зæхх бæзджын æмбæрзы. (Тедеты Георги).

Д з ы р д у а т : иугæндзон (постоянно) – æнæсцухæй.

? Рахицæн кæн мивдисджыты кæрæттæ. Бацамон сын сæ афон, цæсгом æмæ
нымæц.
Ссар вазыгджын миногон, бахахх ын кæн йæ быны.

28-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад ивгъуыд афоны

175-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Дæ хъус æрдар, Алан æмæ сæгуыты 
æхсæн цавæр ахастытæ сæвзæрд, уымæ.
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Иу бон хъæдæй æрцыдтæн сæгуыты 
лæппынимæ. Къæппæгæй йæ фервæзын 
кодтон. Сæгуыт йæ къахыл нал лæууыд. 

Æз зыдтон, тугдзых сырдтæй йын 
тæссаг кæй у, уый æмæ йæ хæдзармæ 
æрхастон.

Алан ыл тынг бацин кодта, фæлæ 
йæм æввахс цæуын нæ уæндыд.

– Тæрсгæ дзы ма кæн, – сдзырдтон 
æм æз. – Ныртæккæ уый дæуыл нæу. Йæ 
къах ын нæ уыныс?

Уыцы бонæй фæстæмæ йæм мах Аланимæ кастыстæм. Нæ хъус 
дардтам сæгуытмæ: хос ын хастам, дон ын лæвæрдтам, йæ цæфмæ 
йын зылдыстæм. Сæгуыт сдзæбæх, фæлæ йæ йæ къах хъæуæй 
хъæдмæ нал хаста. Махимæ цæрын æм хорз фæкаст.

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

? Куыд зылдысты Алан æмæ йæ фыд сæгуытмæ?
Ды дæр уарзыс цæрæгойты? 

176-æм фæлтæрæн. 175-æм фæлтæрæны текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс 
бæрæггонд мивдисджытæ. Зæгъ, сæ кондмæ гæсгæ цавæртæ сты.

Ху ы з æ г : æрцыд-тæн – ив. аф., 1-аг ц., иу. н.
       уыд-ыстæм – ив. аф., 1-аг ц., б. н.

? Ивгъуыд афоны мивдисджытæн 1-аг цæсгомы цавæр кæрæттæ ис?
Куыд æмбарыс дзырдбаст хъус дарын?

Мивдисджытæн ивгъуыд афоны, 1-аг цæсгомы ис ахæм 
кæрæттæ: иууон нымæцы -тæн, -тон: æз худ-тæн, фыс-тон; 

бирæон нымæцы -ыстæм, -там: мах зарыд-(ы)стæм, 
фыс-там.

177-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн мивдисджыты бын.

Бахызтæн хъæдбынмæ... бакастæн æрдузмæ… . (Къоста). Мæ 
хуыснæгад раджы куы ныууагътон... . (Къоста). Æрцыдыстæм ардæм, 

æввахс – хæстæг
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хъæуи-хъæу хæтгæйæ, æрцардыстæм хъæугæрон иу хæлд къуымы. 
(Гæдиаты Ц.). Мах ахызтыстæм Дайраны фидарæй… . (Гæдиаты Ц.).

Д з ы р д у а т : æрдуз (поляна) – хъæды астæу чысыл фæзгонд; 
хуыснæгад (воровство) – къæрныхдзинад; 
Дайраны фидар – Дарьяльская крепость.

? Мивдисджытæн зæгъ сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.
Фыццаг хъуыдыйады ссар номдартæ. Фæбæрæг сын кæн сæ хауæн.

178-æм фæлтæрæн. Бакæс текст, къæлæтты æвæрд мивдисджытæ хъæугæ 
афон, цæсгом æмæ нымæцы æвæргæйæ. 

Мæ куыдз Диноимæ уыдтæн хъæды. Уый 
разгъор-базгъор кодта мæ алыварс. Уалынмæ 
æрхы бын (фенын) арс. Æз (фæтæрсын). Дино 
йæм йæхи хæстæг ласын байдыдта. Арс дæр 
нæ бафиппайдта. Йæ фæстæгтыл слæууыд 
æмæ хъырны. Арсимæ фембæлын пайдайаг 
хъуыддаг нæу. Æз (фæдзурын) мæ куыдзмæ. 
Динойы нæ фæндыд раздæхын, фæлæ уæддæр 
(рацæуын) нæхимæ.

Багаты Лади

? Бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæн ссар синонимтæ.
Дзырд фæстæгтыл равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

Арсимæ кæрдо ничи цæгъды.

179-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар зымæджы миниуджытæм. 

Зымæг, ды фæззæджы лæмæгъдзинад бамбæрстай æмæ дæхиуæттæ 
кæнын райдыдтай. Хуыйы дын кæримæ бауадзай – уайтагъд йæ цъуп-
пыл балæууы. Æмæ ды дæр балæууыдтæ. Нымæтхудыйас миты 
гæлæбутæ згъалынмæ февнæлдтай. Уыдон цыбыр рæстæгмæ зæххы 
уæлцъар амбæрзтой, стæй кæрæдзи сæрыл бадынмæ фесты. Раздæр сæ 
тæнæг кæрдæн рауад, уый фæстæ – хъæццул, æппынæрæджиау та – гобан.
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Бирæгъ, дам, йæ кæнон зæнгыл нæ уадзы: æхсæв-бонмæ дæ 
уарынæй нæ банцадтæ.

Сымах фæззæгимæ кæддæриддæр фæд-фæдыл цыдыстут. Фæлæ 
æнæ мастæй кæрæдзийæн фæндаг никуы радтат. Мæнæ та ныр дæр уæ 
кæрæдзи зæрдæхудты бацыдыстут.

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

? Миты гæлæбутæ зæххы уæлцъар куыд æрæмбæрзтой? 
Куыд æмбарыс æмбисонд «Хуыйы кæримæ бауадз – уайтагъд йæ цъуппыл 
балæууы»? 
Ссар тексты дыккаг æмбисонд. Бамбарын ын кæн йæ хъуыды.
Куыд æмбарыс дзырдбаст зæрдæхудты бацæуын? Æрхæсс дæнцæгтæ.

180-æм фæлтæрæн. 179-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд мивдис-
джытæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ. Фæбæрæг сын кæн сæ афон, цæсгом æмæ 
нымæц. 

Мивдисджытæн ивгъуыд афоны, 2-аг цæсгомы ис ахæм кæ-
рæттæ:

иууон нымæцы -тæ, -тай: ды цыд-тæ, дард-тай;
бирæон нымæцы -ыстут, -тат: сымах цыд-(ы)стут, дард-тат.

181-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ хъазын, рæвдауын, æлвисын, сæттын, 
фадын, хырхын, тулын сæвæр ивгъуыд афоны, дыккаг цæсгомы, иууон æмæ 
бирæон нымæцты. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.

нымæтхуд – буйнаг ход

æмбарын – лæдæрун

стæй – уæдта
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29-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад ивгъуыд афоны
Зымæг æмæ цæрæгойтæ

182-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Зæгъ, йæ сæйраг хъуыды цæй мидæг ис.

Саджы лæппын

Ацы хабар мын радзырдта, бирæ азты 
цæуæнты чи фæцыд, ахæм цуанон.

– Мæ фæндаг даргъ æрдузмæ уыд. Хур 
дзæбæх æрбакаст. Æз фæндаджы был 
æрбадтæн. Мæ куыдз æрбайсæфт. Чи зоны, 
истæй фæдыл ацыд… Бадын æмæ сихоры 
хъуыддаг кæнын. Уыцы афон мæ чидæр 
æрбасхуыста. Мæ сæры хъуын арц абадтис. 
Фæстæмæ фæзылдтæн – мæ разы лæууыдис саджы лæппын. Йæ гыццыл 
цæстытæй мæм кастис. Уæдмæ мæ куыдз Хъулон дæр фæзынд. Лæппын 
æм бацыд, басмыста йæм. Куыдз дæр æм бакаст, стæй йæ разы атылди, 
æмæ хъазын байдыдтой.

Мах рараст стæм, фæлæ саджы лæппын Хъулонæй хицæн кæнын нæ 
комы. Хуыздæр гæнæн мын нал уыд: æрхастон æй хъæумæ.

Лæппын байрæзт. Йæ сыкъатæ ныппакатæ сты. Сæрбæрзондæй-
иу уынгмæ куы рацыд, уæд-иу æм адæм дисгæнгæ кастысты. Бирæ 
фæхъуыды кодтон, стæй йæ хъæдмæ аластон. Саг скъæты цæй саг у! Саг 
сæрибар уарзы æмæ уадз арф кæмтты æмæ бæрзонд хæхтыл хъазæд. 

Æгъуызарты Таймураз

Д з ы р д у а т: мæ сæры хъуын арц абадтис (волос дыбом встал) – фæтарстæн.

? Цæмæн æрхаста цуанон саджы лæппыны хæдзармæ?
Текстæй пайда кæн, афтæмæй радзур лæппын саг куыд байрæзт.
Зæгъ, цæмæн аласта цуанон саджы хъæдмæ. Раст бакодта?
Ды та куыд бакодтаис цуаноны бынаты? 

Сагæн – хъæд, дзæбидырæн – хох.

сæныкк – дæркъæ
гыццыл – минкъий
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183-æм фæлтæрæн. 182-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд мивдис-
джытæ. Равзар сæ хуызæгмæ гæсгæ.

Ху ы з æ г : радзырд-та – ив. аф., 3-аг ц., иу. н.

? Зæгъ, ивгъуыд афоны 3-аг цæсгомы мивдисджыты растфыссынады цы бафип-
пайдтай.

Мивдисджытæн ивгъуыд афоны 3-аг цæсгомы ис ахæм кæ-
рæттæ: иууон нымæцы -ис, -тис -та: уый цыд-ис, худ-тис, дард-та; 
бирæон нымæцы -ысты, -той: уыдон цыд-(ы)сты, дард-той.

Иууон нымæцы кæрон -ис арæх кæнæ бынтондæр ахауы, 
кæнæ та дзы баззайы æрмæстдæр -и: цыд-ис, цыд-и, цыд.

184-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Æрхъуыды йын кæн кæрон.

Дыккаг къуыри хуры тын нал федтой сырддонцъиутæ. Арвы цъæх-иу 
кæм фегом, уырдæм тырныдтой мигътæ.

Хъæндилтæ æмæ бындзытæ бамбæхстысты 
арф рæтты. Бечи уæззау санчъехтæй бацыдис, 
рувас цы къутæры бынæй агæпп ласта, уырдæм. 
Мыртгæйæ цалдæр фæрдыджы ратыдта. Æваст 
къалиуæй митмæ æрхаудис гыццыл цъæх къуы-
былой. Бечи йæ сырхбын стыр къухы систа 
æргъæвст сырддонцъиуы.

Чеджемты Геормæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : æваст (внезапно) – æвиппайды, æнæнхъæлæджы; 
санчъехтæ (шаги) – къахдзæфтæ.

? Зымæг хъарм бæстæм чи нæ атæхы, уыцы мæргъты царды тыххæй радзур.
Тексты ссар ивгъуыд афоны мивдисджытæ.
Рафысс сæ таблицæмæ гæсгæ.

Мивдисджыты ивгъуыд афон
иууон нымæц бирæон нымæц

кæрæттæ -тис, -ис, -та -(ы)сты, -той
3-аг цæсгом худ-тис, бацыд-ис, фед-та бацыд-(ы)сты, фед-той
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185-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. 

       Уызын

Уызын æрхы – рахил-бахил,
Кæрдæджы хал – рахсын-бахсын…
Мадæл цъиу дын – рагæпп-багæпп,
Къалиуты ’хсæн – ратæх-батæх,
Фæдисгæнгæ – рауас-бауас.
Уызын дын æм – райхъус-байхъус,
Къутæрбынты – рауай-бауай,
Дурты ’хсæнты – рауын-бауын.

Сатæг-сау калм – ралæс-балæс,
Лæппын цъиуы – расур-басур,
Лæппын цъиу дæр – ралидз-балидз.
Уызын мæстæй – разгъор-базгъор,
Калмы уæлæ – ратул-батул,
Удисæг калм – ратас-батас.
Цъиу фырцинæй – разар-базар,
Уæд йæ лæппын – рагæпп-багæпп,
Уызын дæр та – разил-базил.

                    Цæрукъаты Алыксандр

Д з ы р д у а т : мадæл – ам: цъиуджын карк; 
удисæг (умирающий) – мæлгæ чи кæны, уый; 

? Архайдæвдисæг дзырдтæ баххæст кæн æххуысгæнæг мивдисæг кодта-йæ 
æмæ сæ бакæс. 
Сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр мивдисджытæ сты?  
Зæгъ сын сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.

186-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн ивгъуыд афоны 
æртыккаг цæсгомы мивдисджыты бын. 

1. Зæрдæхъæлдзæгæн тæрхæттæ кодта, йæхи фыдæнæн йæ 
цыхт нæ хордта. (Къоста). 2. Лыстæнмæ сæ хаста мад йæ хъæбулты, 
æдæрсгæ сæ нуæрста алы бызгъуырты… . (Къоста). 3. Бон* ны-
ронг ирд* уыди, фæлæ сæ бирæ* куы нал хъуыди æфцæгмæ, уæд 
æрбазындысты мигътæ. (Дзесты Куыдзæг). 4. Бæхтæ фæзилæны 
цæмæйдæр фæтарстысты. (Гæдиаты Цомахъ).



99

? Бæрæггонд дзырдтæн ссар синонимтæ. Цы сты синонимтæ?
Нысан * цы дзырдтыл æвæрд ис, уыдонæн зæгъ сæ антонимтæ. Цы сты антонимтæ?
Цыппæрæм хъуыдыйады бахахх кæн сæйрат æмæ зæгъинаджы бын.

187-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Æрхъуыды йын кæн кæрон. Рафысс æй 
тетрадмæ.

Иу зымæгон мæйдар æхсæв бирæгъы 
йæ къæхтæ уæтæрмæ бахастой. Куыйтæ йæ 
куыддæр ауыдтой, афтæ бæстæ сæ сæрыл 
систой. Бирæгъ алыгъдис. Иудзæвгар 

куы азгъордта, уæд йæ хъустыл ауад 
уæрыччыты уасын. Бирæгъ сонтæй 
фæзылд. Йæ гуыбыны хъуыр-хъуыр ссыд, 
йæ комыдæттæ æруадысты, йæ былтæ зыд 
стæрд акодта.

Журнал «Ногдзау»-æй

Д з ы р д у а т : йæ комыдæттæ æруадысты (слюнки потекли) – хæринагмæ
                      смондаг.

? Бахахх кæн мивдисджыты бын. Фæбæрæг сын кæн сæ афон, цæсгом æмæ 
нымæц.

30-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад суинаг афоны
Зымæг æмæ цæрæгойтæ

188-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Ахъуыды кæн, аргъауы сæргонд афтæ цæмæн 
хуыйны.

Мæгуыр тæрхъус

Тæрхъус фæндагыл ссардта цалдæр уырыдзыйы. Бацин кодта æмæ 
ахъуыды кодта – ацы изæр мæ лæппынтимæ нæхи бафсаддзыстæм. 

Фæхæссы тæрхъус уырыдзытæ хъæдмæ. Æвиппайды йæ размæ 
фæци арс. Тæрхъус хæрдмæ фæхауд – нал дзы аирвæздзынæн, – 
ахъуыды кодта йæхинымæр.
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– Ныртæккæ дæ бахæрдзынæн, – загъта арс.
– Ма мæ бахæр, арс, æз дын уырыдзытæ ратдзынæн.
Арс тæрхъусмæ бакаст æмæ йæ фæрсы:
– Бирæ мын ратдзынæ? 
– Цы мæм ис, уыдон иумæ бахæрдзыстæм. Æмбис – дæуæн, 

æмбис – мæнæн. 
– Æмбис мын гыццыл у,– загъта арс, – кæсыс, æз дынджыр дæн, 

ды та къаннæг дæ. Æмбисæй мын фылдæр ратт. 
Тæрхъусæн гæнæн нал уыд, радта арсæн уырыдзыты фылдæр хай.
Ауагъта йæ арс. Згъоры тæрхъус пыхсыты, тагъд кæны хъæдмæ...

Адæмон сфæлдыстадæй

? Цæмæн тагъд кодта тæрхъус хъæдмæ?
Кæуыл амбæлд?
Тæрхъус æмæ арсы ’хсæн цавæр ныхас рауад?

189-æм фæлтæрæн. 188-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд мивдисджытæ.

? Куыд дæм кæсы, архайд кæцы афоны цæуы? Кæцы цæсгомы ис?
Куыд æй базыдтай?
Цы бафиппайдтай?
Дзырд бахæрдзынæн равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

Мивдисджытæн суинаг афоны 1-аг цæсгомы ис ахæм кæ-
рæттæ:
иууон нымæцы -дзы-нæн: æз дзур-дзы-нæн, цæу-дзы-нæн;
бирæон нымæцы -дзы-стæм: мах дзур-дзы-стæм, цæу-дзы-стæм.

фæндаг – над
уырыдзы – æпхæ
дынджыр – устур
къаннæг – минкъий
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190-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Цы у адæмон сфæл-
дыстад?

– Уæ цæргæс, чи дæ фæнадта?
– Иу зæронд лæг.
– Цæмæн дæ фæнадта?
– Сæ цъиуы сын бахордтон.
– Афтæ дын хъуыди.
– Уæ карк, чи дæ фæнадта?
– Мæкъуылты хицау. 
– Цæмæн дæ фæнадта?
– Йæ хор ын хордтон,
   Йæ дон ын нуæзтон.
       Адæмон сфæлдыстадæй

? Текстæй рафысс мивдисджытæ.
Сараз сæ 1-аг цæсгомы суинаг афоны мивдисджытæ. Цавæр кæрæтты руаджы 
равзæрдысты?
Атасындзæг кæн номдар карк.

191-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар цъиахы миниуджытæм.

Цъиах

Хо æмæ æфсымæрмæ* уыдис æрмахуыр цъиах. Уыдон ын хæринаг 
лæвæрдтой. Цъиахы-иу кæдæм бафæндыд, уырдæм-иу атахт, стæй та-
иу фæстæмæ æрбатахт. Иухатт дын хойæн йæ къухдарæн* æрбайсæфт. 
Уый банхъæлдта æмæ йын æй йе ’фсымæр амбæхста.

– Æри мын мæ къухдарæн, кæдмæ мæ хынджылæг кæндзынæ!
Хъæлæбамæ æрбацыд сæ фыды мад.
– Цы хабар у? – бафарста уый. – Авæрут-ма мæм мæ кæсæн-

цæстытæ, æз ныртæккæ уыцы къухдарæн ссардзынæн. – Фæлæ кæсæн-
цæстытæ цыдæр фесты. Зæронд ус бакатай 
кодта:

– Ссарут сæ, науæд мын судзины æндах 
уæхæдæг ласдзыстут, æз тынг æвзæр уынын, 
– æмæ лæппумæ фездæхт: – Уыдон дæ митæ 
сты? Худинаг дын нæу зæронд усы мæстæй 
марын?
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Лæппуйæн уыцы ныхæстæ фæхъыг сты æмæ агъуыстæй федде. 
Кæсы, æмæ цъиах агъуысты* сæр бады, йæ дзыхы цыдæр æрттивы. 
Бахъуызыдис ахстонмæ æмæ ссардта йæ фыды мады кæсæнцæстытæ, 
йæ хойы къухдарæн, авджы сæстытæ æмæ згъæр æхцатæ.

Бацин кодтой хо æмæ фыды мад сæ дзаумæттыл æмæ лæппуйæ ха-
тыр ракуырдтой. 

Зæронд ус загъта:
– Цъиахтæ æмæ гæркъæрæгтæн* се ’гъдау афтæ у. Æрттиваг дзаума 

куы феной, уæд æй давгæ кæнынц.
Борис Жидковмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : æрмахуыр (прирученный) – хæдзарон; 
гæркъæраг (сорока) – даргъкъæдзил æмæ урс-сау сисвæлыст 
маргъ; 
згъæр (металл) – сыгъзæрин, æвзист, зды, æрхуы æмæ æндæр
буаргъæдтæ (вещество); 
цъиах (галка) – чысыл маргъ халæтты мыггагæй.

? Зæгъ, цæмæн фæхæрам лæппу йæ хо æмæ йæ фыды мадмæ.
Цы систа цъиахы æмбæхсæн бынатæй лæппу? 

192-æм фæлтæрæн. 191-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд мивдис-
джытæ. 

? Мивдисджытæн фæбæрæг кæн сæ афон, цæсгом æмæ нымæц. Бахахх сын кæн сæ 
кæрæтты бын. Цы бафиппайдтай?
Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ. Бамбарын сын кæн сæ арæзт, сæ растфыссы-
над. 

Мивдисджытæн суинаг афоны 2-аг цæсгомы ис ахæм кæрæттæ:
иууон нымæцы -дзынæ: ды кæс-дзы-нæ, фыс-дзы-нæ;
бирæон нымæцы -дзыстут: сымах кæс-дзы-стут, фыс-дзы-стут.

хынджылæг – гириз

науæд – кенæба

лæппу – биццеу

тынг æвзæр – хъæбæр лæгъуз

фæхъыг сты – фæгъулæг æнцæ
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193-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ сидын, уарзын, хизын, фæрсын, схойын 
сæвæр суинаг афоны, дыккаг цæсгомы, иууон æмæ бирæон нымæцты. Рафысс сæ 
тетрадмæ. Рахицæн кæн кæрæттæ. Ракæн сæ мырон-дамгъон æвзæрст.

194-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæн фондз мивдисæджы. Таблицæмæ гæсгæ 
сæ сæвæр суинаг афоны, дыккаг цæсгомы, иууон æмæ бирæон нымæцты. 
Ныффысс сæ.

Мивдисджыты суинаг афон
Иууон нымæц Бирæон нымæц

кæрæттæ -дзы-нæ -дзы-стут
2-аг цæсгом мæрз дзы-нæ мæрз дзы-стут

? Рахицæн кæн мивдисджыты кæрæттæ. Дæ зæрдыл сæ бадар.
Æрхъуыды кæн семæ дзырдбæстытæ.

31-ём урок

Цæсгомон мивдисджыты ивынад суинаг афоны
Зымæгæн хæрзбон зæгъæм

195-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар хъæдхойы миниуджытæм. 

Хъæдхой

Æртахт хъæдхой. Йæ дзыхы – нæзыйы къуызыр. Гæды 
бæласыл* абадт. Йæ цыргъ ныхтæй фидар ныххæцыд бæласы цъа-
рыл. Уайтагъддæр бамбæрстон: ныртæккæ къахдзæнис къуызыры 
мыггæгтæ.

Кæсын хъæдхоймæ. Архайы тынг арæхстджынæй: 
йæхæдæг дæр – æфсæст, хъæдæн дæр – пайда. 
Æппæт мыггæгтæ нæ аныхъуырдзæнис хъæдхой. 
Бирæтæ дзы æрхаудзысты зæхмæ æмæ суадздзыс-
ты талатæ. Ныридæгæн дæр цас талатæ зыны миты 
бынæй! Уыдон иууылдæр равзæрдысты, хъæдхойæн* 

хæргæ-хæрын чи ахауд, уыцы мыггæгтæй. Ныр æз зо-
нын: хъæдхой у хъæд фылдæргæнæг*.

Георгий Скребицкимæ гæсгæ
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Д з ы р д у а т : æвзартæ (всходы) – зæххы бынæй ссæугæ зайæгойы билцъ
(побег); 
гæды бæлас (тополь) – бæрзонд растхъæд бæлас; 
къуызыр (шишка) – хихджын бæлæсты дыргъ.

? Цы пайда хæссы хъæдхой хъæдæн?  

196-æм фæлтæрæн. 195-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ 
хуызæгмæ гæсгæ.

? Мивдисджытæн бацамон сæ бындуртæ æмæ сæ кæрæттæ. 
Ху ы з æ г :  къах-дзæнис – с. аф., 3-аг ц., иу. н.
Цы бафиппайдтай мивдисджыты кæрæтты растфыссынады? 

Мивдисджытæн суинаг афоны 3-аг цæсгомы ис ахæм кæрæттæ:
иууон нымæцы -дзæн, -дзæни, -дзæнис: уый згъор-дзæн, 

тæх-дзæн-и, нуаз-дзæн-ис;
бирæон нымæцы -дзысты: уыдон згъор-дзы-сты, нуаз-дзы-сты.
Суинаг афоны мивдисæджы кæронæй иууон нымæцы арæх 

ахауы кæройнаг с, и кæнæ ис: 
кус-дзæн-ис – кус-дзæн-и – кус-дзæн,
хъаз-дзæн-ис – хъаз- дзæн-и – хъаз-дзæн.

   

197-æм фæлтæрæн. Рафысс текст. Бахахх кæн суинаг афоны æртыккаг 
цæсгомы мивдисджыты бын. Зæгъ, сæ арæзтмæ гæсгæ цавæртæ сты.

Тагъд зымæджы тых сæттын райдайдзæн. Бонæй-бонмæ йæ хъарутæ 
къаддæр кæндзысты. Уалдзæг та хæстæгæй-хæстæгдæр кæндзæни. 
Мæргътæй нырма æрмæст иуæй-иутæ фæлварынц зарыныл, фæлæ тагъд 
хъæрæй ныззардзысты иууылдæр. Уалдзæг сæ фехъусдзæн æмæ сæм 
йæ цъæх базыртыл æртæхдзæнис. Зымæг та фароны хуызæн лидзæг 
фæуыдзæн.

Дзасохты Музафермæ гæсгæ

? Цы мивдисджыты бын бахахх кодтай, уыдоны кæрæтты растфыссынад
бамбарын кæн. 
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198-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæн æртæ мивдисæджы. Таблицæйы 
æххуысæй сæ ныффысс бæрæг цæсгом, афон æмæ нымæцты.

Мивдисджыты суинаг афон
Иууон нымæц Бирæон нымæц

кæрæттæ -дзæн-ис, -дзæн-и, -дзæн -дзы-сты
3-аг цæсгом хæр-дзæн-ис, хæр-дзæн-и, хæрдзæн хæр-дзы-сты

? Рахицæн кæн мивдисджыты кæрæттæ.

199-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Автор предметтæ удæгас хуызы кæм 
æвдисы? Бакæс сæ.

              Къæвда

Рæстæг, иугыццыл фæлæуу, – 
Махæн къæвда не знаг нæу!
Хур та арвыл ногæй хъаздзæн,
Дидинæг æртæх нуаздзæн,–
Рæстæг, иугыццыл фæлæуу,
Махæн къæвда не знаг нæу!
Хохæй хохмæ хуры тын
Арвыл сныв кæндзæн æрдын.
Рæстæг, иугыццыл фæлæуу, –
Махæн къæвда не знаг нæу!
         Вильгельм Бендер
   Золойты Аркадийы тæлмац

? Бæрæггонд мивдисджытæн зæгъ сæ афон, цæсгом æмæ нымæц.

200-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ сæттын, бæттын, дæттын, хæцын, хын-
цын, уидзын, лидзын сæвæр суинаг афоны, æртыккаг цæсгомы иууон æмæ 
бирæон нымæцты. 
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32-ём урок

Мивдисджыты растфыссынад
Æрдз æмæ цæрæгойтæ

201-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ бахъуыды кæн мивдисджыты кæрæттæ.

Иууон нымæц Бирæон нымæц
Афонтæ Цæсгæмттæ Кæрæттæ Цæсгæмттæ Кæрæттæ

Нырыккон 
афон

1-аг æз -ын мах -æм
2-аг ды -ыс сымах -ут
3-аг уый -ы уыдон -ынц

Ивгъуыд 
афон

1-аг æз -тæн, -тон мах -(ы)стæм, -там
2-аг ды -тæ, -тай сымах -(ы)стут, -тат
3-аг уый -и, -ис, -та уыдон -(ы)сты, -той

Суинаг 
афон

1-аг æз -дзы-нæн мах -дзы-стæм
2-аг ды -дзы-нæ сымах -дзы-стут
3-аг уый -дзæн-ис

-дзæн-и
-дзæн

уыдон -дзы-сты

? Мивдисджытæ æфснайын, мæрзын, кафын таблицæйы æххуысæй аив
афонтæм æмæ нымæцтæм гæсгæ.

202-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Дæ хъус æрдар, дзывылдар цæуыл 
сагъæс кодта, уымæ. 

Дзывылдары сагъæс

Хъарм бæстæйы иу цæугæдоны был æнкъардæй бадти саууадул 
Дзывылдар.

Иу райсом æм гыццыл колибри-цъиу æрбатахт æмæ йæ бафарста:
– Цы кодтай, Дзывылдар?
Фæлæ Дзывылдар ницы загъта.
Колибри-цъиу атахти æмæ, маргъы мыггагæй кæуыл æмбæлдис, 

уыдонæн дзырдта:
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– Дзывылдар тынг æнкъард у.
Хъарм бæстæйы алыхуызон цъиутæ Дзывылдармæ æрбамбырд сты. 

Суанг ма йæм Мæлхъ дæр æрбацыдис уæздан цыдæй.
– Цæмæн афтæ æнкъард дæ, Дзывылдар? – бафарста йæ. – Цы дæ 

риссы? Кæнæ дæ чи бафхæрдта?
– Мæн ничи бафхæрдта. Стæй мæ ницы риссы, – дзуапп радта 

Дзывылдар. – Мæ райгуырæн быдыртæм фæцæйтахтæн, хæхтæм куы 
бахæццæ дæн, уæд мит уарын байдыдта, æмæ фæстæмæ раздæхтæн.

– Ууыл та цы тыхсыс, фæстæдæр зæрватыччытимæ атæхдзынæ, – 
загъта Мæлхъ. – Афтæ раджы кæдæм тахтæ? 

– Нæ, мæнæн æнæ тæхгæ нæй – адæм мæм æнхъæлмæ кæсынц, 
ацафон-иу атахтыстæм, – сдзырдта Дзывылдар. – Ныр афон у хуым 
кæнынæн. 

Ацы ныхæстæн ницы бамбæрстой Хъарм Бæстæйы мæргътæ.
Дзывылдар йæ базыртæ бацагъта æмæ стахти. 

Чеджемты Геормæ гæсгæ 

Д з ы р д у а т : мæлхъ (павлин) – стыр хæрзаив къæдзил кæмæн ис, ахæм маргъ; 
уадул (щека) – рус.

? Цæмæн тагъд кодта йæ райгуырæн бæстæмæ Дзывылдар?
Текст радзур дæхи ныхæстæй.

Дзывылдар – уалдзæджы фидиуæг.
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203-æм фæлтæрæн. 202-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд мивдис-
джытæ. Рахицæн сын кæн сæ кæрæттæ.

? Фæбæрæг сын кæн сæ цæсгом, нымæц æмæ афон.
Цы бафиппайдтай мивдисджыты растфыссынады?

Мивдисджытæн ивгъуыд афоны вæййы дыууæ хуызы 
кæрæттæ: -тæн, -тæ, -ис, -(ы)стæм, -(ы)стут, -(ы)сты; кæнæ: 
-тон, -тай, -та, -и, -там, -тат, -той. 

Мивдисджытæ ивгъуыд афоны фыссын хъæуы, дзургæ сæ 
цы кæрæттимæ фæкæнæм, уыдонимæ: цыдт-æн, бадт-æн, фæлæ 
дзырд-тон, хас-тон.

Ивгъуыд афоны кæрæтты æмхъæлæсон т фæхъуысы д-йы 
хуызæн, фæлæ йæ фыссын хъæуы т: дзырд-тон, цыд-тæ, 
хуыд-тай.

204-æм фæлтæрæн. Дзуапп ратт фæрстытæн. Цухгонд бынæттæ баххæст кæн 
мивдисджытæй. Бацамон сын сæ растфыссынад.

Æз (цы ми кодтон?) ... .
Ды (цы ми кодтай?) ... , ... .
Уый (цы ми кодта?) ... , ... .

Мах (цы ми кодтам?) ... , ... .
Сымах (цы ми кодтат?) ... , ... .
Уыдон (цы ми кодтой?) ... , ... .

? Рахицæн кæн мивдисджыты кæрæттæ.
Бадар сæ дæ зæрдыл.

205-æм фæлтæрæн. Мивдисæг мæрзын сæвæр 1-аг, 2-аг æмæ 3-аг 
цæсгæмтты, иууон æмæ бирæон нымæцты. Бахахх кæн кæрæтты бын.

? Цавæр кæрæттæ вæййы суинаг афоны, иууон нымæцы, æртыккаг цæсгомы 
мивдисджытæн?

Мивдисджытæн суинаг афоны, иууон нымæцы, æртыккаг цæсго-
мы дзурæн дæр æмæ фыссæн дæр ис æртæ хуызы: кæрон -дзæнис-
имæ (фæрс-дзæн-ис, кур-дзæн-ис); кæрон -дзæни-имæ (фæрс-
дзæн-и, кур-дзæн-и); кæрон -дзæн-имæ (фæрс-дзæн, кур-дзæн).
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206-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар дзæгъындзæджы цымыдисаг 
миниуджытæм.

Дзæгъындзæг

Халоны мыггаг мæргътæй дзæгъындзæгæй хиндæр* нæй. Уый са-
разы æртæ-цыппар ахстоны. Иу дзы вæййы æцæг ахстон, иннæтæ та 
– фæливынæн*. Æцæг ахстоны дын æрæфтаудзæн æйчытæ. Йæхæдæг 
фæливæн ахстоны сбаддзæн æмæ уырдыгæй хъæр кæндзæн. Тæссагæй 
куы ницы фена, уæд сусæгæй æцæг ахстоны 
смидæг уыдзæн. Куыддæр* исты тæссаг хабар 
бамбара, афтæ атæхдзæн æцæг ахстонæй æмæ 
дард кæмдæр хъæр кæндзæн.

Хъуппеты Мысостмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : дзæгъындзæг (сорока) – гæркъæраг; 
фæливын (обманывать) – сайын.

? Цæмæн хоны автор дзæгъындзæджы хинæйдзаг?
Тексты ссар мивдисджытæ, рафысс сæ дæ тетрадмæ. Сæ кæрæттæ сын 
рахицæн кæн. Бамбарын сын кæн сæ растфыссынад.
Нысан * цы дзырдтыл æвæрд ис, уыдонæн ссар синонимтæ.

207-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

Тæрхъус 

Тæрхъус фехъуыста, кæй æрцыд «Бирæ скодта уыцы налат
Ыстай хъæды мард.    Хъæды сырдтæн маст.
Сины сæртыл дын æрхæцыд,  Фембæл ма йыл ацы сахат, –
Фелвæста йæ кард:    Апирин æй раст!»

Фæлæ дын тæссæй æрхаудта
«Домбай» тæрхъус ам,
Цуанæтты къухы куы федта
Ыстайæн йæ царм.

               Æлдаттаты Виктор

Д з ы р д у а т : стай (рысь) – тугдзых хъæддаг гæды; 
домбай (лев) – стыр тугдзых хъæддаг гæды.



110

? Тæрхъус йæхицæй кæм æппæлыд, уыцы бынат бакæс æмдзæвгæйы.
Тексты ссар мивдисджытæ. 
Рафысс сæ хуызæгмæ гæсгæ.
Ху ы з æ г : (цы ми бакодта?) фехъуыста – ив. аф., 3-аг ц., иу. н.
Дзырд цуанæтты ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

Тæрхъус тарстхъусæй цæры.

208-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ мæрзын, хъусын, тухын таблицæмæ 
гæсгæ сæвæр алы цæсгæмтты æмæ афонты.

Нымæц Цæсгом Нырыккон афон Ивгъуыд афон Суинаг афон

Иууон
I    Æз
II   Ды
III  Уый

дзур-ын
дзур-ыс
дзур-ы

дзырд-тон
дзырд-тай
дзырд-та

дзур-дзы-нæн
дзур-дзы-нæ
дзур-дзæн-ис

Бирæон
I     Мах
II   Сымах
III  Уыдон

дзур-æм
дзур-ут
дзур-ынц

дзырд-там
дзырд-тат
дзырд-той

дзур-дзы-стæм
дзур-дзы-стут
дзур-дзы-сты

209-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Рафысс дзы мивдисджытæ. Бацамон сын сæ 
афон, цæсгом æмæ нымæц.

Хур уæлæуæздæр исын байдыдта 
йæхи хæхты сæр, арвыл, æдзынæгæй 
кастис дунемæ, фæлæ ма йын уыйас 
ницы æнтысти: зымæг нæ куымдта 
йæ бынатæй фезмæлын. Бонтæ зынгæ 
фæдаргъдæр сты.

Фæхъармдæр ис, æмæ митæй расыгъ-
дæг сты фыццаг хæдзæртты рæзтæ, 
хурмæ бадæнтæ, ныхасы бынæттæ, уый 
фæстæ – хуссæрттæ æмæ уынгтæ.

Уалынмæ зымæг йæ урс пæлæз аппæрста. Хуры хъарм тынтæ 
йæхимæ ласта зæхх. Уалдзæджы тæф бырста адæмы хуылфытæм дæр, 
цыма йæ фæндыди, адæмы зæрдæты ма цы мит баззади, уый батайын 
кæнын.

Гæдиаты Цомахъ
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? Тексты ссар бирæон нымæцы номдартæ. Рафысс сæ.
Дзырд фæхъармдæр-ы рахицæн кæн разæфтуан æмæ уидаг. 

210-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн ивгъуыд афоны мивдис-
джыты бын. Фæбæрæг сын кæн сæ цæсгом æмæ нымæц. 

Мæ цæстысыг донау мызти, мæ зæрдæ фырцинæй рызти, куы 
скастæн нæ цъитиджын хæхтæм. Æрцыдтæн... Мæхицæй фыддæр мæ-
гуырæй куы ссардтон дæу дæр, мæ уарзон, мæ иубæстон адæм!.. Халон 
баргъæвст сындзыл... . (Къоста).

? Дзырд цъитиджын-æн фæбæрæг кæн йæ хæйттæ. 

33-ём урок

Фæрсдзырд. Фæрсдзырдты æмбарынад
Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг!

211-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Уалдзæг æрбахæстæг, уый куыд æвдыст 
æрцыд тексты?

Æрбахæстæг уалдзæг. Дыууæ боны хуссайраг дымгæ зæрдиагæй 
ниудта Дæргъæвсы комы, стæй йæхи æруагъта дæлæмæ. Уисойæ 
мæрзæгау æрмарзта мит рæгътæй, къуылдымтæй.

Æртыккаг бон æврæгътæ сæхи айстой цæгаты ‘рдæм. Байгом 
цъæх-цъæхид арв комы авд хъæуы цæрджытæм. Дымгæ ныссабыр. Хур 
æркасти къуылдымтæм. 

мæрзæгау – сæрфæгау

æрмарзта – расæрфта
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Д з ы р д у а т : æврæгътæ (облака) – мигътæ; 
къуылдым (холм) – обау.

? Текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ мивдисджытимæ. 
Къæлæтты сын фысс сæ фæрстытæ. 
Зæгъ, бæрæггонд дзырдтæм цавæр ныхасы хайæ дæттæм фарст. 
Цы нысан кæнынц бæрæггонд дзырдтæ?

212-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæ баиу кæн, цы фæрстытæ домынц, 
уыдонимæ. Зæгъ, цы нысан кæнынц. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

Кæд? Куыд? Кæдæм?

Абон

Хъæрæй

Изæрæй

Сындæггай

Уырдыгмæ

Быдырмæ

Фæрсдзырд хуыйны, архайд, куыд, кæм æмæ кæд цæуы, уый 
æвдисæг ныхасы хай.

Фæрсдзырдтæ баст вæййынц мивдисджытимæ æмæ дзуапп 
дæттынц ахæм фæрстытæн: бадын (кæм?) къласы; цæуын 
(кæдæм?) скъоламæ; æрбацыдтæн (кæцæй?) горæтæй; 
дзурын (куыд?) хъæрæй; загътон (кæд?) знон.

213-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Ссар дзы фæрсдзырдтæ. Рафысс сæ, 
къæлæтты фысс сæ фæрстытæ.

Æвиппайды дзывылдары фæхъуыды кодтон. Мæ разæй заргæ 
тахт. Мæхи йæ æнæуынæг скодтон æмæ фæндагыл дæлæмæ араст 
дæн. Йæ цъыбар-цъыбур мæ хъустыл уайы. Æгæр-æгæр куы код-
та, уæд æй æнæ бафиппайгæ нал уыд. Скастæн æм, уый куы фед-
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та, уæд хъæлдзæгдæрæй ныззарыд æмæ телæй 
ныппæррæст кодта. Мæ размæ æртахт. Ныр æм 
бахæццæ уон, зæгъгæ, уæд та стахт æмæ чысыл 
фалдæр абадт. 

Бамбæрстон, йæ ахстонæй мæ кæй сайы, уый.
    Дзасохты Музафер

? Зæгъ, фæрсдзырдтæ цавæр ныхасы хаимæ баст сты æмæ цы нысан кæнынц.

214-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Рафысс дзы фæрсдзырдтæ, цы 
фæрстытæ домынц, уыдонимæ. Цы нысан кæнынц?

Цъититæй – хæл-хæлæй,   
Къæдзæхтæй – цыхцырæй,  
Лæнчыты – кæл-кæлæй,    
Уырдгуыты – æхсырæй   

Уайы æмæ уайы
Уый æхсæвæй-бонæй,
Циу, цы у фæллайын, –
Хохаг дон нæ зоны,

Алчидæр æмбары: 
Дон фырцинæй зары.
       Бызыккаты Земфирæ

? Тексты ссар номдартæ. Кæцы хауæнты сты?

215-æм фæлтæрæн. Лæвæрд фæрсдзырдтæй баххæст кæн дзырдбæстытæ æмæ 
сæ тетрадмæ рафысс.

Æрбацыдтæн (кæцæй?) ... .  
Бадын (кæм?) ... .
Кæсын (куыд?) ... .    
Цæуын (кæдæм?) ... .
Сыстадтæн (кæд?) ... .   
Фыссын (куыд?) ... .

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н :  райсомæй, рæсугъд, размæ, 
тагъд, иннæрдыгæй, кæрты. 
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34-ём урок

Фæрсдзырд
Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг!

216-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. 

Алцы – хайгай

– Мæкъуыл, куыд амад дæ?
– Халгай…

– Денджыз, куыд сæвзæрдтæ?
– ’Ртахгай…

– Мæсыг, куыд арæзт дæ?
– Дургай…

– Дуне, куыд кæнгæ дæ?
– Мургай…

– Æмбонд, куыд бийгæ дæ?
– Уисгай …

– Хъисын, куыд уафгæ дæ?
– Хъисгай...

– Буар, куыд арæзт дæ?
– Уæнггай...

– Лæппу, куыд байрæзтæ?
– Бонгай…    

æмбонд – кауæ   Икъаты Владимир

Д з ы р д у а т : æмбонд (ограда) – гæрæн, быру; 
хъисын (грубая шерстяная ткань) – дæрзæг тæбын хъуымац.

? Алы фарстæн дæр ратт дзуапп хуызæгмæ гæсгæ æмæ йæ ныффысс тетрады.
Ху ы з æ г : амад у (куыд?) халгай. 
Бахахх кæн фæрсдзырдты бын.
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217-æм фæлтæрæн. Мивдисджытæ бакæс, къæлæтты æвæрд фæрстытæн 
дзуапп чи дæтты, уыцы фæрсдзырдтимæ.

Мивдисджытæ
Фæрсдзырдтæ

ам тагъд знон фалæмæ уырдыгæй
хуым кæнын (кæм?)
бахордтон (кæд?)
згъорын (куыд?)
цæуын (кæдæм?)
æрбацыдтæн (кæцæй?)

? Дзырд æрбацыдтæн равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

218-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ.

Абон дунемæ бæрзондæй цъити ирд цæстæй кæсы. (Гæдиаты 
Цомахъ). Уарыд хæхтыл дысон-бонмæ, мигъ ныббадти комрæбын. 
(Гæдиаты Цомахъ). Фест райсомæй лæгау, ныхс сапонæй дæхи... 
(Къоста). Цæттæ дæ хызын дар, тагъд де скъоламæ уай! (Къоста). 
Куыд раджы фестыс, куыд хъæрæй зарыс? (Къоста).

? Бахахх кæн фæрсдзырдты бын.
Зæгъ, архайдæн цы ’вдисынц.

219-æм фæлтæрæн. Рафысс, фæрсдзырдтæ цы хъуыдыйæдты ис, уыдон. 
Бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгты бын. Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

1. Хæххон тулдз бæлас сындæггай рæзы. 2. Уалдзæджы куыстытæн 
æрцыд сæ афон. 3. Бæлццæттæ æрбазындысты хъæугæронæй. 4. Æр-
тæхджын кæрдæг æвзистау æрттывта хурмæ.

220-æм фæлтæрæн. Бакæс фæрсдзырдтæ æмæ сбæрæг кæн, цавæр фæрстытæн 
дæттынц дзуапп. Фæрсдзырдтæм бафтау мивдисджытæ, сараз дзырдбæстытæ 
æмæ сæ хуызæгмæ гæсгæ рафысс тетрадмæ.

Ху ы з æ г : ацыдыстæм (кæд?) æрæджиау. 
Æрæджиау, ахсæв, уым, фæстæмæ, фалæрдыгæй, хорз, сындæггай, 

рæсугъд, искæд, уалдзæджы, изæры, фæсте, дæле, мидæмæ, æнæбары, 
æвиппайды, искæцæй.
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 35-ём урок

Фæрсдзырдты растфыссынад
Уалдзæг æрхаста йемæ хуры хъарм тынтæ

221-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дзуапп ратт фæрстытæн. 

Æрбахæццæ стæм хъæугæронмæ æмæ райдыдтам хуым кæнын.
Цалынмæ хур тынг не ’ртавта, уæдмæ тагъдгомау скъæрдта Махар-

бег бæхты, æз та гутоны къухтыл хæцыдтæн.
Бæхтæ бафæлладысты, æмæ хуымы дæле нæ фæллад уадзынвæнд 

скодтам.
Æз æрбадтæн гутоны фæстæ, Махарбег та – иннæрдыгæй, йæ 

рагъхъæдыл. Нырма нæ ныр равдæлд фæйнæрдæм афæлгæсынмæ. 
Æрæджиау бамбæрстам, нæ алыварс бæстæ цы сабыр у, уый.

Æвиппайды уыцы сабырад æрбайхæлд. Уæле, нæ сæрмæ, 
ныййазæлыд цавæрдæр цъиуы рæсугъд зарæг. Дыууæйæ дæр æмдзыхæй 
сдзырдтам:

– Дыгоппон цъиу!
– Куыд зары, уый зоныс? – афарстон Махарбеджы æмæ йын 

цымыдисæй дзурын райдыдтон, хистæртæй кæй фехъуыстон, ахæм 
таурæгъ. Дыгоппон цъиу, дам, хæрдмæ заргæ куы фæцæйтæхы, уæд афтæ 
дзуры: «Мæ бонæй уон, цæй хæдзар ма мæ хъæуы зæххыл… Фæлтау 
уæлæ хурмæ хæстæгдæр стæхдзынæн… Дун-дуне – иууылдæр мæхи!..»

Бæдоаты Хъазыбегмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : дыгоппон цъиу (жаворонок) – хæрдмæдзæуæг, джиго цъиу.
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? Цавæр афæдзы афон æвдыст цæуы тексты?
Зæгъ, цы куыстой лæппутæ.
Мæргъты тыххæй цы зоныс?

222-æм фæлтæрæн. 221-æм фæлтæрæны тексты бацамон фæрсдзырдтæ. 
Вазыгджын фæрсдзырдтæ æмæ сæ кæроны -иау æмæ -е кæмæн ис, уыдонимæ 
æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. Дæ зæрдыл бадар фæрсдзырдты растфыссынад.

Вазыгджын фæрсдзырдтæ кæддæриддæр фыссын хъæуы 
æмхæстæй: æндæрæбон, фалæрдыгæй, сæумæрайсом.

Фæрсдзырдты æрæджиау, дæлиау, уæлиау, фалиау, фæсти-
ау кæронæй фыссын хъæуы -иау.

Фæрсдзырдты дæле, уæле, фæсте, фале кæронæй фыссын 
хъæуы -е.

223-æм фæлтæрæн. Æркæс таблицæмæ. Цухгонд бынæттæ лæвæрд дамгъæ-
тæй баххæст кæн. Хъуыдыйæдтæ рафысс дæ тетрадмæ.

е и
Уæл... бадти урсбоцъо зæронд лæг.

Хур арвыл уæл...ау сфардæг.

Фал... нæм æнхъæлмæ кастысты сывæллæттæ.

Уыдон дæр сæ машинæтæ дæл...ау баурæдтой.

? Бахахх кæн фæрсдзырдты бын. Бахъуыды сын кæн сæ растфыссынад.

224-æм фæлтæрæн. Лæвæрд фæрсдзырдтæн ссар антонимтæ. Рафысс  сæ 
хуызæгмæ гæсгæ.

Уæле, размæ, тагъд, фæсте, æндæрæбон, разырдæм, знон, дæлиау, 
тагъддæр, хæрдмæ, галиуæрдыгæй.

Ху ы з æ г : (кæм?) уæле – дæле.

? Вазыгджын фæрсдзырдтæн бамбарын кæн сæ растфыссынад.
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225-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн фæрсдзырдты бын. 

Фалæрдæм лæбырынц сау дуры цæндтæ. (Къоста). Абон хуры рухс 
уæлвонгæй комы нарджытæм бырсы. (Гæдиаты Цомахъ). Кæмдæрты 
æнæсæронæй, æдыхæй, æцæгæлонæй, мæ уалдзæг æрвыстон фыд-
бонтæй. (Къоста). Уайтагъд Бонвæрнон стъалы æрбайсæфт, уымæн 
æмæ хур скаст. (Къосирати Сæрмæт).

Д з ы р д у а т : Бонвæрнон (Венера) – стъалыйы ном.
уæлвонгæй – рогæй

? Дзырд æнæсæронæй равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.
Фыццаг хъуыдыйады бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ.

226-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Дæ хъус æрдар дада æмæ Чермены ’хсæн 
ахастытæм. 

Уалдзæг ралæууыд, хуры хъарм тынтæ парахатæй æрдзыл 
нывæнды. Сæ рæвдыдæй хайджын у Темыры хъæу дæр. Йæ алфамбы-
лай – уæрæх быдыртæ. Уæле, къуыбыртыл, фосхизæнтæ, иннæрдыгæй 
– хъæд: ставд тæрс бæлæстæ сæ уæлæ æркодтой цъæх даритæ.

Темыр æппæтæй тынгдæр фæбæллы уалдзæджы æрцыдмæ.
Æмæ куыннæ! Зымæг хæдзары бадынæй схъыг вæййы. Уалдзæг 

та йын фыййау цæуыны рæстæг вæййы. Аскъæры хъæугæронмæ 
фосы дзуг, фæхъусы булæмæргъы зарынмæ.
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Сæумæрайсом раджыгомау, йæ фосы дзуг хизынмæ аскъæрыны 
размæ, бафæдзæхсы йæ фырты фырт Черменæн:

– Чермен, дадайы хур, æз уал фыстæ скъæрын уæлæ хъæдрæбынмæ. 
Скъолайæ куы ’рбацæуай, уæд мын сихоры къæбæр схæсдзынæ.

Гыццыл Чермен ын дзуапп ратты:
– Хорз, дада, ссардзынæн дæ. Сихор дæр дын схæсдзынæн.

Бесаты Таземæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : дари (шелковая ткань) – зæлдаг хъуымац; 
нывæндын (натягивать) – айтындзын; 

? Уалдзæджы ралæудимæ æрдз куыд аивы?
Цæмæн фæбæллы зæронд Темыр уалдзæгмæ?
Чермен йæ дадайæн цæмæй æххуыс кæны?

227-æм фæлтæрæн. 226-æм фæлтæрæны тексты ссар фæрсдзырдтæ. 
Таблицæмæ гæсгæ сæ рафысс, цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц, уымæ гæсгæ.

Кæм? Кæдæм? Кæцæй? Кæд? Куыд?
 

? Цавæр ныхасы хаимæ баст сты фæрсдзырдтæ æмæ цы ’вдисынц? Бамбарын
сын кæн сæ растфыссынад.

228-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Фæрсдзырдтæ хуызæгмæ гæсгæ тет-
радмæ рафысс. Ратт сæм фæрстытæ. 

Ракæс, хур!

Уæ нæ хур, ракæс!
Уады дымдæй ма тæрс,
Уымæн йæ тых саст у,
Сау къæдзæхмæ баст у.
Абон цъиутæ сæ чындзы
Уæллаг хъæдмæ куы хæссынц!
Кæд æнæ дæу æмбисбон
Акæсын дæр нæ уæндынц!
Тæрхъус хъæды ныхъхъус и,
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Уый йæ хуынкъæй нæ кæсы,
Йæ сывæллæттæ фæкуыдтой.
Рацу махæн нæ цурмæ,
Радзур махæн ды худгæ:
Арвыл кæм ис дæ фæндаг?
Кæм фæуадзыс дæ фæллад?
Æхсæв фынæй кæм кæныс?
Мит, къæвдайы кæм вæййыс?
                         Адæмон сфæлдыстадæй

Ху ы з æ г : хæссынц (кæд?) абон.

? Цавæр хъуыдыйæдтæй арæзт у æмдзæвгæ? Бакæс сæ раст хъæлæсы уагæй.
Дзырд æмбисбон ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

229-æм фæлтæрæн. Бакæс фæрсдзырдтæ. Вазыгджын фæрсдзырдтæн бацамон 
сæ арæзт. Сæ акомкоммæ сын ныффысс сæ фæрстытæ. Æрхъуыды кæн семæ хъуы-
дыйæдтæ æмæ сæ ныффысс тетрады.

Иубон Иннæрдыгæй

Æндæраз Фалæрдыгæй

Цырд Тагъд

230-æм фæлтæрæн. Рафысс хъуыдыйæдтæ. Бахахх кæн фæрсдзырдты æмæ 
цы ныхасы хæйттимæ баст сты, уыдоны бын. 

Иубон сывæллæттæ хъæдæй хастой гагадыргъ рæгъæдæй. (Плиты 
Харитон). 

Рагæй нал фæци нæ гæды урсаджы хъæстæ. (Къоста). 
Иуæхсæв бонырдæм бæлвырд фæуазалдæр. (Чеджемты Геор). 
Æрæджиау фырытæ кæрæдзи ныхмæ æрлæууыдысты. (Дзесты 

Куыдзæг).
Фæсаходæн хохрæбынмæ нæ ных сарæзтам. (Бекмæрзты Афон).

Д з ы р д у а т : урсаг (общее название продуктов из молока) – æхсыры про-
                      дуктты иумæйаг ном.
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36-ём урок

Хъуыдыйад
Уалдзæг. Æрдз райхъал

231-æм фæлтæрæн. Текст адих кæн хъуыдыйæдтыл æмæ йæ рафысс 
тетрадмæ. Æрхæцæн нысæнттæ раст сæвæр. 

Аланæ рудзынджы тæрхæгыл æрбадт æмæ æддæмæ кæсы уал-
дзыгон къæвда уары рудзынджы сæрмæ бæласы сыфтæртыл сæр-сæр 
кæнынц æртæхтæ æвзист цæппузыртау дæлæмæ хауынц сырддонцъиутæ 
бæлæстæй пæррæстытæ кæнынц Аланæ къæвдайы æртæхтæм йæ гыц-
цыл арм дары рудзынджы сæрæй йын бæласы сыфтæртæ дæр цыдæртæ 
сусу-бусу кæнынц къæвда банцад бæлæстæй ма иугай ставд æртæхтæ 
хауы урс гæды бæласы сыфтæртæ рог дымгæмæ тыбар-тыбур кæнынц.

Цоциты Резомæ гæсгæ 

? Цавæр мивдисджытæй спайда кодта автор къæвда равдисынæн. Бакæс сæ.
Фæстаг хъуыдыйады бахахх кæн сæйраг уæнгты бын.
Тексты ссар фæрсдзырдтæ. Цавæр фæрстытæн дæттынц дзуапп?
Цы хонæм хъуыдыйад?

232-æм фæлтæрæн. Æркæс нывмæ. Спайда кæн лæвæрд дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæй, афтæмæй радзырд кæронмæ ахæццæ кæн. Ныффысс æй тетрады.

Уалдзæг

Уалдзæг. Хъарм бон. Бæстæ цъæх адардта. Сывæллæттæ рацыды-
сты скъолайы дыргъдонмæ…
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Д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : 
сыгъдæг уæлдæф, мæргътæ, зæлдаг сыфтæр, талатæ, кæрдæг, фæткъуы 
бæлæстæ, белтæ, æхсызгон, зæрдиаг куыст, скъоладзаутæ, чъырæй 
цæгъдын.

? Фыццаг æртæ хъуыдыйады абар кæрæдзиуыл. Цалгай дзырдтæй арæзт сты?
Дзырд, дзырдбаст æмæ хъуыдыйад кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц?

Иу дзырд кæнæ цалдæр дзырды æххæст хъуыды куы фев-
дисынц, уæд сæ хонæм хъуыдыйад. Хъуыдыйады дзырдтæ 
кæрæдзиуыл баст вæййынц грамматикон æгъдауæй æмæ сæ 
хъуыдымæ гæсгæ.

З æ г ъ æ м :  Рагуалдзæг. Хуры тынтæ рæвдауынц зæхх.

233-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Цæуыл дзы цæуы дзырд? 

Хъæды иу æрдуз ссардтон. Уым мæхи нымæтыл æруагътон. Мæ 
разы бæласы бындзæфхадмæ фæкомкоммæ дæн. Йæ сæрыл уыдис 
цалдæр æхсæры. Кæцæй æрцыдысты ардæм? Мæ дис бирæ нæ ахаста. 
Уайтагъд фæзынд мыст, æмæ та æхсæртыл иу бафтыд. Диссаг мæм 
куыннæ фæкастаид! Кæсын дарддæр.
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Мыст-иу æхсæр радавта æмæ-иу æй бæласы бындзæфхадыл 
авæрдта. Стæй æхсæртæн сæ фæрстæ хурæрдæм здахын байдыдта. 
Иуафон та мыст йæ хæдзармæ бауад. Æз ын йе ’хсæртæ амбæхстон 
æмæ бæласы аууон алæууыдтæн…

Мыст фыркатайæ разгъор-базгъор 
кæнын байдыдта. Стæй та фæстæмæ йæ 
хæдзармæ бауад. Æз ын йе ’хсæртæ сæ 
бынаты авæрдтон. Уый сæм февнæлдта 
æмæ сæ фæстæмæ йæ хæдзармæ баскъæфта.

Туккаты Барисмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : куырæт (бешмет), нымæт (бурка) – нæлгоймæджы рагон
                      уæлæдарæс

? Дæумæ гæсгæ, мыст æхсæртæ цæмæн хус кодта?
Цæрæгойты цымыдисаг миниуджытæй исты зоныс? Радзур сæ.
Чиныгмæ нæ кæсгæйæ, текст куыд бахъуыды кодтай, афтæ ныффысс.

234-æм фæлтæрæн. 233-æм фæлтæрæны текстмæ гæсгæ дзуапп ратт лæвæрд 
фæрстытæн. Дæ дзуæппытæй баххæст кæн дзырдбыд.

1) Кæм æвæрд уыдысты æхсæртæ?
2) Кæдæм бауад мыст?
3) Чи сæ æрбахаста уырдæм?

б

х

м

? Цы дзырдтæ бафыстай дзырдбыды, уыдон цавæр ныхасы хаймæ хауынц?
Кæцы хауæнты сты? Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.
Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уый тетрады атасындзæг кæн.

235-æм фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй сараз хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ 
тетрадмæ.

1. Зымæджы, бонтæ, тызмæг, фесты. 2. Дæттæ, æрхыты, та, ногæй, 
фемæхстысты. 3. Терк, змæстæй, цæуы, дæр. 4. Райхъал, æрдз, ис.
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? Дыккаг хъуыдыйады ссар хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Цавæр ныхасы
хæйттæ сты?

236-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Рахицæн дзы кæн хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ 
тетрадмæ. Цавæр æрхæцæн нысæнттæ сæвæрдтай хъуыдыйæдты кæрон. 
Цæмæн? 

Хуры цæст йæ фæлмæн тынтæй рæвдауы бæстæ цард фæйнæрдæм 
абузы быдыртæ цъæх-цъæхид адардтой цæст сæм кæсынæй не ’фсæды 
алыхуызон дидинджытæй байдзаг сты быдыртæ сæ адджын æмæ 
хæрздæф рæвдауы фындзыхуынчъытæ.

? Тексты ссар миногонтæ, бахахх сын кæн сæ быны.
Фыццаг хъуыдыйады бахахх кæн сæйраг уæнгты бын. 

37-ём урок

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ
Алцы зонын дæр хорз у

237-æм фæлтæрæн. Лæмбынæг бакæс текст. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Кæмдæр хъæд тынг басыгъд. 
Цалдæр азы дзы къалиу зынæг нал 
уыд. Уый фæстæ зæххæй сзындысты 
алыхуызон бæлæстæ: æхсæр, заз, нæзы. 
Ахуыргæндтæ куыд сбæлвырд кодтой, 
афтæмæй уыцы зæххы сыгъды агъоммæ* 
уырытæ, мыстытæ, æхсæрсæтджы-
тæ сæхицæн зымæгмæ цы фæллой 
бафснайдтой, уыцы хæрзхъæд* нæмгуы-
тæ бирæ азты фæлæууыдысты æмæ, куыддæр суымæл* сты, афтæ 
суагътой талатæ. Уыдонæй рæзын райдыдтой бæлæстæ.

Уæдæй фæстæмæ хъæдгæстæ арæх æмбырд кæнынц мыггагæн 
æхсæрсæтджытæ æмæ иннæ ахæм цæрæгойты æвæрæнтæ.

Журнал «Ногдзау»-æй



125

? Зæгъ, сыгъд зæххыл бæлæсты талатæ куыд фæзындысты.
Хъæдгæстæ мыггагæн цæрæгойты æвæрæнтæ цæмæн фембырд кæнынц? 
Бæлас цы пайда хæссы, уый тыххæй æрхъуыды кæн æртæ хъуыдыйады æмæ 
сæ ныффысс тетрады.

238-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæн, 237-æм фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæ 
кæцы дзырдтимæ баст сты. Цавæр фæрстытæ домынц?. 

? Зæгъ, цы бафиппайдтай. 
Нысан * цы дзырдтыл ис, уыдонæн ссар синонимтæ.

Уыцы иу фарстæн дзуапп чи фæдæтты æмæ уыцы иу 
хъуыдыйады уæнгимæ баст цы дзырдтæ вæййы, уыдон 
хуыйнынц хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. З æ г ъ æ м:

Чызджытæ кафынц, зарынц, худынц.

                                    кафынц.
Чызджытæ   цы ми кæнынц?             зарынц.
                                    худынц.

Сывæллæттæ балхæдтой чингуытæ, ручкæтæ, тетрæдтæ.

                              чингуытæ.
Балхæдтой    цы?                 ручкæтæ.

                             тетрæдтæ.

239-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар, хъуыдыйады мидæг уыцы 
иу фарстæн дзуапп чи дæтты, ахæм дзырдтæм.

Ирыстоны хъæдты зайы тæрс, фатхъæд, тулдз, бæрз. 
Доны былтыл арæхдæр фендзыстут хæристæ, фæрвытæ. 
Хъæд дæтты адæмæн дыргътæ, суг, хъæдæрмæг. Нæ 
хъæдты ис æрсытæ, хуытæ, сæгуыттæ. Пыхсбынты цуан 
кæнынц рувæстæ, бирæгътæ, зыгъарджытæ. Афæстаг 
азты нæ хъæдты ауагътой сагтæ æмæ зубртæ. 

Д з ы р д у а т : фатхъæд (граб) – фидар хъæдæрмæг кæмæн ис, ахæм бæлас; 
сæгуыт (косуля) – саджы хуыз.
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? Текстæй рафысс хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ.
Цавæр фарстæн дзуапп дæттынц æмæ кæцы дзырдтимæ баст сты?
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгты æхсæн цавæр æрхæцæн нысæнттæ ис?

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийæ хицæн кæнын 
хъæуы къæдзыгтæй: Бирæгъ, арс, домбай сты хъæддаг сырдтæ. 

240-æм фæлтæрæн. Фæрстытæн дзуапп ратт æмæ сæ хуызæгмæ гæсгæ тетра-
ды ныффысс.

1. Адæймаг цавæр хæдзарон фос дары?
2. Цы дæттынц хæдзарон фос адæймагæн?
3. Нæ хъæдты цавæр бæлæстæ зайы?
4. Хъæды цавæр сырдтæ цæры?
5. Цæмæй цæрынц æхсæрсæтджытæ?
6. Цавæр дыргъбæлæстæ зайы уæ цæхæрадоны?

Ху ы з æ г : Адæймаг дары хъуццытæ, хуытæ, фыстæ, сæгътæ æмæ 
æндæр хæдзарон фос.

? Бахахх кæн хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын.
Цавæр æрхæцæн нысæнттæ дзы æвæрæм?

241-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар æрдзы æрфыстмæ. 

Дыгургоммæ улæфынмæ

Мах цæуæм Дыгургоммæ. Мæнæ ра-
зындысты айнæг къæдзæхтæ, урссæр 
бæрзæндтæ, æнусон хъæдтæ. Бæрзонд 
сæрвæтты хизынц стуртæ, фысты дзугтæ, 
фыййæутты бæхтæ, урс уæрыччытæ, 
цæрдæг сæныччытæ. Къæдзæхтæй Æрæфы 
донмæ хауынц æхсæрдзæнтæй цъити-
дæттæ, цъæх суадæттæ, уазал суартæ. 
Хæхты фæрстыл коммæ æрцыдысты тар хъæдтæ. Ам зайы тæрс 
бæлæстæ, æнусон цъæх нæзытæ, æхсæры къутæртæ, бæрзонд бæрзытæ. 
Куыд хорз уыдзæн ахæм рæсугъд æрдзы хъæбысы баулæфын! 
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? Цавæр дзырдбæстыты æххуысæй æвдыст æрцыдысты æрдзы нывтæ? 
Тексты ссар хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмбарынгæнæг дзырдтимæ æмæ 
сæ рафысс.
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын раст хахх бакæн, се ’мбарынгæнæг 
дзырдты бын та – уылæнтæ хахх. 
Зæгъ, хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмбарынгæнæг дзырдтимæ бастæй куыд 
хицæнгонд цæуынц кæрæдзийæ.

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийæ хицæн кæнын 
хъæуы къæдзыгæй æмбарынгæнæг дзырдтимæ иумæ: Дымгæ 
æхситт кæны, фæдисонау тындзы, бирæгъау ниуы.

242-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс æй, хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ æвæргæйæ.

Нæ урс хæхтæ нæ тар хъæдтæ 
Нæ хъал дæтты хъæлæс 
Нæ зад хуымтæ цъæх быдыртæ 
Нæ дидинæгджын фæз 

      Кочысаты Мухарбег

? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

243-æм фæлтæрæн. Рафысс текст. Æрхъуыды йын кæн кæрон.

Тар хъæды уыди ахæм бæлæстæ: тар хъæды хицау тулдз, сырдты 
къæбиц тæрс, урсдæллагхъуыр бæрз.

Гъе ахæм тар хъæды æрцардысты хиуарзон рæсугъд хиуа, 
æхсæруарз æхсæрæг, хъулон уыры. Сæ цард цыди æнæмæтæй…

Хаджеты Таймураз

Д з ы р д у а т : хиуа (сойка) – хъæддаг маргъ.

? Хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын раст хахх бакæн, се ’мбарынгæнæг
дзырдты бын та – уылæнтæ хахх.
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38-ём урок

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ

Æрдз æмæ цæрæгойтæ
244-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæумæ гæсгæ халон цæмæй фæрæдыд?

Цæргæс, халон æмæ фыййау

Цæргæс бæрзонд къæдзæхæй ратахт æмæ 
дзугæй уæрыкк аскъæфта. Халон æй федта, 
бахæлæг æм кодта æмæ йæ бафæзмыдта.
Хъæрахстгæнгæ йæхи ныццавта фысыл. Фæлæ 
йæ дзæмбытæ фысы хъуыны нынныхстысты. 
Йæхи ратонын нал фæрæзта æмæ ма йæ базыртæ 
тылдта. Уæдмæ йæ фыййау бафиппайдта, баз-
гъордта йæм æмæ йæ æрцахста. Йæ базыртæ йын аскъуыдта æмæ йæ 
изæры сæхимæ йæ сабитæн æрхаста. Сабитæ йæ фæрсынц, ай цавæр 
маргъ у, зæгъгæ. Уый сын афтæ: «Æз æй зонын, халон кæй у, уый, 
фæлæ, æвæццæгæн, йæхæдæг йæхимæ цæргæс кæсы».

Адæмон сфæлдыстадæй

? Фыййауы къухы куыдæй бафтыд халон?
Рафысс хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ. Æмхуызон уæнгты бын бахахх 
кæн.
Се ’ппæт кæрæдзийæ къæдзыгтæй хицæнгонд цæуылнæ сты? 

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ бæттæг æмæ-йæ баст куы 
уой, уæд се ’хсæн къæдзыг æвæрын нæ хъæуы.

З æ г ъ æ м: Зынг æмæ дон кæрæдзийæн знаг сты. Булæмæргъ 
тулдз бæласы цъуппыл бадт æмæ зарджытæ кодта.

245-йæм фæлтæрæн. Бакæс уыци-уыцитæ æмæ сæ тетрадмæ рафысс.
Базон, цы сты. Дæ дзуæппытæй баххæст кæн дзырдбыд.

1. Æдзух хæры æмæ тындзы, фæлæ никуыдæм хæццæ кæны. 2. Æх-
сæвæй-бонæй æнæрынцойæ згъоры æмæ зары. 3. Нарты Уæрхæгæн уы-
дис дыууадæс фырты æмæ цыппар чызджы. 
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? Хъуыдыйæдты ссар æмхуызон уæнгтæ, бахахх сын кæн сæ быны.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Бæрæггонд цæджындзы дæм цы дзырд рауад, уый атасындзæг кæн тетрады.

246-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Дæ хъус æрдар, Гида хæринæгтæ куыд 
байуæрста, уымæ.

Цæуылнæ хæрынц?

Иу райсом нана базармæ цыд æмæ бахæс кодта Гидайæн: 
– Кæрчытæн-иу хор ратт, хъугæн – хос, куыдзæн та – стæг.
– Хорз, нана, – дзуапп ын радта Гида.
Ацыдис нана базармæ. Гида сихормæ фæхуыссыд, стæй ацыд æмæ 

хъугæн стæг радта, куыдзы цур æркодта хор, кæрчытæн та хос бакалдта. 
– Ахæрут! – загъта сын Гида.
Хъуг нæ хордта стæг, фæлæ уасыд. 
Куыдз не ’внæлдта хормæ, фæлæ ниудта.
Кæрчытæ нæ хордтой хос, фæлæ хъæр кодтой.
– Цæуылнæ хæрынц? – дисы бацыд Гида.

Джимиты Кларæмæ гæсгæ

? Цæуылнæ хордтой сæ хæринæгтæ хъуг, куыдз æмæ кæрчытæ?
Текстæй рафысс хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ.
Бахахх кæн бæттæгты бын.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

иу райсом – еу сæумæ
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Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ бæттæг стæй, фæлæ, та-йæ 
баст куы уой, уæд се ’хсæн æвæрын хъæуы къæдзыг.

З æ г ъ æ м: Хур кæсы, фæлæ нæ тавы. Æз бадгæ кæнын, 
ды та лæугæ кæныс. Лæппу йæ хæдзармæ куыст скодта, стæй 
хъазынмæ ацыд.

247-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. 

Тырсыгомы

Суадоны бын – дуртæ: урсытæ ’мæ буртæ,
Арвы бын дæр – дуртæ: стъалытæ ’мæ хуртæ.
Суадоны бын – арв, арвы бын та – суадон.
Зæрдæ зары, кафы. Æз æрра дæн абон.
Арвæн, хурæн – арфæ. Уыдоны лæвæрттæ – адон.

            Хъодзаты Æхсар

? Текст тетрадмæ рафысс. Бахахх кæн хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын.
Къæлæтты сын ныффысс сæ фæрстытæ. 
Бæрæггонд дзырдтæн фæбæрæг кæн сæ хауæнтæ.

39-ём урок

Вазыгджын хъуыдыйад
Уалдзыгон æрдз

248-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Уалдзыгон бон дæ цæстытыл куыдæй ауад?

Диссаджы дзæбæх бон скодта, хур йæ зынг цæстæй кæсы дунемæ. 
Кæрдæг йæ сæр сдардта, фæзындысты фыццаг дидинджытæ, бæстæ 
райхъал. Зæрватыччытæ хъарм бæстæй æртахтысты, сæ цъыбар-
цъыбурæй зæрдæ райы. 

Уыдис уалдзыгон бон, цъæх арвыл кæмдæр фæзындысты 
хърихъуппытæ. Хърихъуппыты хал тахтис хъæуы сæрты, уыдон кодтой 
æххормаг уаст. Сывæллæттæ ракалдысты уынгтæм, сæ цины хъæрмæ 
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адæймаджы зæрдæ райы. Уалдзыгон 
арвмæ нæ лæууынц цæстытæ, рог дымгæ 
дзыккутæй хъазы.

? Тексты алы хъуыдыйад дæр цал хуымæтæг 
хъуыдыйадыл адихгæнæн ис? Бакæс сæ.

Дыууæ кæнæ фылдæр хуымæтæг хъуыдыйадæй арæзт хъуы-
дыйад хонæм вазыгджын хъуыдыйад.

Вазыгджын хъуыдыйады хуымæтæг хъуыдыйæдтæ æнæ бæт-
тæгтæй, ома æрмæст интонацийы руаджы баст куы вæййынц, 
уæд кæрæдзийæ хицæнгонд цæуынц къæдзыгæй: Мит тайы, их 
сайы, фæхъулон ис зæхх... (Къоста).

249-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс æй тетрадмæ.

Базон-базон

Сæрвæт цъæх хъулонæй ферттивы дард,
Дыргъдонæй райхъуысы сауцъиуты зард,
Быдырмæ ахсайы зæрдæ.

        Баситы Мысост

? Зæгъ, æмдзæвгæйы строфа цавæр хъуыдыйадæй арæзт у – хуымæтæг æви ва-
зыгджын.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

250-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар, автор хурыскаст куыд равдыс-
та, уымæ.

Мах бадтыстæм уымæл кæрдæгыл. Райсомы уазал адæймаджы 
буары хызтис. Не ’ппæт дæр цымыдисæй кастыстæм хурыскæсæнмæ. 
Хъæды бæлæсты астæуты зындис дард хохы къахыр. Мах 
фырдиссагæй бамыр стæм. Бамыр нæ алыварс бæстæ дæр.

æххормаг – стонг
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Уалынмæ дын хур рагъæй сзынд. Бæстæ сырх-сырхид адардта. Хур 
куыд уæлдæр цыд, афтæ къаддæр кодта æмæ тынгдæр тавта. Хъæдæй 
райхъуыст цавæрдæр маргъы цъыбар-цъыбур. Ныззарыд булæмæргъ. 
Йæ фæстæ фæкъæртт сты иннæ цъиутæ дæр. Цыбыр рæстæгмæ хъæд 
мæргъты зардæй байдзаг.

Багаты Ладимæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : бамыр уæвын (замереть) – ныссабыр, ныхъхъус уæвын.

? Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй, гæнæн кæм ис, уым сараз вазыгджын хъуыдыйæдтæ 
æмæ сæ рафысс. Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Вазыгджын хъуыдыйæдтæ цы хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт æрцыдысты, 
уыдоны сæйраг уæнгты бын бахахх кæн.
Куыд æмбарыс хъуыдыйад: «Йæ фæстæ фæкъæртт сты иннæ цъиутæ дæр»? 

251-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цавæр мивдисджыты æххуысæй æвдыст 
æрцыд тæрккъæвда? Бакæс сæ.

Фыццаг тæрккъæвда

Мигътæй бæстæ æрбаталынг. Арв ферттывта. Ныкъ-
къæрцц кодта, ныггуыр-гуыр кодта фыццаг арвнæрд.

Арвæрттывдæй бæстæ ныррухс. Кæмдæр арв æр-
цавта. Æвиппайды уарыны ставд æртæхтæ æрхостой 
хæдзæртты сæртæ, рудзгуыты æвгтæ.

? Дæхи бацæттæ кæн текст æнæ чиныгæй ныффыссынмæ.
Гæнæн кæм ис, уым хуымæтæг хъуыдыйæдтæй сараз вазыгджын хъуы-
дыйæдтæ.
Бахахх кæн хъуыдыйады æмхуызон уæнгты бын.
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252-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйад. 

Хур фæсхох фæаууон, фос сæ хизæнтæм здæхтысты, æхсæвы 
æрцыдмæ сæхи цæттæ кодтой мæргътæ.

? Цавæр хъуыдыйад у – хуымæтæг æви вазыгджын? Цæмæн дæм афтæ кæсы?
Хъуыды дарддæр ахæццæ кæн æмæ дзы сараз чысыл радзырд.
Æрхъуыды йын кæн сæргонд. Зæгъ, цы хонæм текст.

40-ём урок

Вазыгджын хъуыдыйад
Æфсарм, æгъдау – царды бындур

253-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ.

Хъусой уыди лæгъзхъуын, стæй хæрзуынд, æмæ йæ бинонтæ тынг 
бауарзтой. (Коцойты Арсен). Хох хохыл нæ сæмбæлы, фæлæ лæг 
лæгыл сæмбæлдзæн. (Æмбисонд). Кæрчытæ раджы ныууасыдысты, 
фæлæ арв æмæ зæхх кæрæдзийæ нæма фæхицæн сты. (Дзаттиаты То-
тырбег). Хуры рухс цæстытæ уынынц, зæрдæйы рухс та адæм уынынц. 
(Æмбисонд).

? Зæгъ, вазыгджын хъуыдыйæдты хуымæтæг хъуыдыйæдтæ кæрæдзиимæ куыд 
баст цæуынц. Цавæр æрхæцæн нысæнттæй сæ хицæн кæнæм? Цæмæн?

Вазыгджын хъуыдыйады хуымæтæг хъуыдыйæдтæ кæрæдзи-
имæ баст цæуынц куыд æнæ бæттæгтæй, афтæ бæттæгтæ æмæ, 
фæлæ, та-йы руаджы дæр.

Вазыгджын хъуыдыйад аразæг хуымæтæг хъуыдыйæдтæ, 
фæнды бæттæгтæй баст уой, фæнды æнæ бæттæгтæй – 
кæддæриддæр кæрæдзийæ хицæн кæнын хъæуы къæдзыгæй:

Зымæг фæцис, æмæ уалдзæг ралæууыд.
Зæринæ фæндырæй цæгъды, Чермен та кафгæ кæны.
Арвыл мигътæ фæзындысты, фæлæ сæ дымгæ фæсырдта.
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254-æм фæлтæрæн. Рафысс æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæн сæ хъуыды. Дæ 
зæрдыл сæ бадар.

Хъазын хъазын у, фæлæ сæры цæф хъазын нæу. Рæсугъд мит дæр у, 
фæлæ дзы къæхтæ сийынц. Куырис сыгъдис, æмæ йыл бæттæн худтис. 
Кæйдæр тыргъмæ нæ уагътой, уый та хæдзармæ бырста. Ды рувас дæ, 
æз та – дæ къæдзил.

? Хъуыдыйæдтæ цавæр сты?
Бахахх кæн бæттæгты бын.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

255-æм фæлтæрæн. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй сараз вазыгджын хъуыды-
йæдтæ бæттæгтæ фæлæ, æмæ, та-йы руаджы. Рафысс сæ тетрадмæ.
 

? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Дзырд фæрæвдздæр равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

 256-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ дæ тетрадмæ.

Хур хæхты фæстæ фæаууон, æмæ хæхтæ ныттар сты. Хуыссын 
афон уыд, фæлæ ма æз чиныджы кастæн. Уарын тынгæй-тынгдæр 
кодта, æмæ адæм сæхи аууæттæм байстой. Ирыстоны кæмттæ 
хъуыстгонд сты рагон зæппæдзтæ æмæ мæсгуытæй. Быдыртæ, кæмттæ 
æмæ рæгътæ гауызау цъæх адардтой.

1. Райсомæй къæвда рауарыд. Кæрдæг уыд хуылыдз.
Сахаты фæстæ кæрдæг уыд хус.

2. Хур хæхты фæстæ 
бамбæхст.

Мах хæдзармæ нæ тагъд кодтам.
Мах хъæумæ фæцæйхæццæ кодтам.
Мах нæ цыд фæрæвдздæр кодтам.

3. Хур ракаст. Чермен футболæй хъазынмæ нæ рацыд.
Чермен ацыд футболæй хъазынмæ.
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? Фæбæрæг кæн хуымæтæг æмæ вазыгджын хъуыдыйæдтæ.
Зæгъ, бæттæг æмæ æмхуызон уæнгтæ кæцы хъуыдыйæдты бæтты?
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Хъуыдыйæдты ссар сæйраг уæнгтæ, бахахх сын кæн сæ быны.

41-ём урок

Вазыгджын хъуыдыйад бæттæгтимæ
Уалдзыгон нывтæ

257-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Зæгъ, куыд баххуыс кодта Астемыр 
маргъы лæппынæн. Текст радзур дæхи ныхæстæй.

Ралæууыд уалдзæг, фæлæ бæлæсты бын зæхх уыд уазал. Иу 
бон Астемыр фæцæйцыд дыргъдонмæ*. Куыддæр бæлæсты бынмæ 
бахæццæ, афтæ айхъуыста маргъы базырты пæр-пæр. Лæппу 
хæстæгдæр бацыдис бæласы бынмæ. Изæрдалынг* уыдис, фæлæ ма 
цæст цыдæртæ ахста. Астемыр æдзынæг ныккаст æмæ ауыдта маргъы 
лæппыны. Фелвæста йæ. Цъиу ма бæргæ афæлвæрдта лæппуйы 
къухтæй аирвæзыныл, фæлæ йæ уый уæдмæ йæ роны акодта. 
Базгъордта Астемыр сæхимæ цингæнгæ, цырагъы рухсмæ систа 
маргъы. Уый уыд гыццыл хъулон цъиу, ныххуылыдз æмæ сæххормаг.

Астемыр маргъы пецы раз æрæвæры, уый 
та иуварс апæррæст кæны. Куы ахус, уæд 
æрсабыр. 

Æрбабон. Хур арвы астæумæ ссыд. Асте-
мыр æрбахаста цъиуы, знон æй кæм ссард-
та, уырдæм, хæрдмæ йæ сæппæрста. Цъиу 
ныппæррæст кодта æмæ атахт. Бæласы къали-
уыл абадтис, æмæ зæлланггæнаг* хъæлæсæй 
ныззарыд. 

Астемыр йæ фæстæ кастис цингæнгæйæ, 
æмæ хуры тынтæ хъазыдысты йæ цæсгомыл.

Тъехты Амыранмæ гæсгæ

258-æм фæлтæрæн. 257-æм фæлтæрæнæй рафысс, бæттæгтæ бæрæггонд кæм 
сты, уыцы хъуыдыйæдтæ. 
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? Бахахх кæн хъуыдыйады сæйраг уæнгты бын.
Зæгъ, вазыгджын хъуыдыйæдтæ цалгай хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт сты.

259-æм фæлтæрæн. 257-æм фæлтæрæны тексты ссар хъуыдыйæдтæ æмхуызон 
уæнгтимæ æмæ сæ бакæс.

? Бамбарын кæн къæдзыгты æвæрд.
Рафысс нысан * цы дзырдтыл æвæрд ис, уыдон, фæбæрæг сын кæн сæ хæйттæ.
Зæгъ, сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр дзырдтæ сты.

260-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Тетрадмæ сæ рафысс.

1) Лæппу хъазгæ атахт, æз та лæугæйæ баззадтæн. 2) Терк стырæй-
стырдæр кодта, сакъадах та – къаддæрæй-къаддæр. 3) Хур кæсы, фæлæ 
йыл адæймаг не ’ууæнды. 4) Гæркъæраг æрдæбонсарæй дæр уым бадт, 
æз та йæ нæ федтон. 5) Джиго цъиу зæххыл зарæджы зæлтæ тауы, 
цæргæс та йæм тугмондаг цæстытæй кæсы. 6) Алы хатт та уалдзæг 
ласинаг фæвæййы, æмæ йæм мæргътæ æмхуызонæй февналынц. 7) 
Рæстæг цæуы, фæлæ кæсаг æнгуырмæ æввахс нæ цæуы. 8) Лæппу 
къусимæ къæсæрæй ахызт, æмæ куыдз дуары хъæрмæ йæ сæр фæхъил 
кодта. 

Дзасохты Музафер

? Хъуыдыйæдтæ цавæр сты? Рахицæн кæн бæттæгтæ.
Бахахх кæн вазыгджын хъуыдыйад аразæг хуымæтæг хъуыдыйæдты сæйраг 
уæнгты бын. 
Фыццаг хъуыдыйады ссар фæрсдзырдтæ. Ратт сæм фæрстытæ.

 261-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс æй.

Æхсæв атади нæ кæрты, 
Бон æрбарухс и æваст…
Дымгæ ратахти мæ сæрты, 
Хур мæм цингæнгæ æркаст.

   Баситы Мысост 

? Зæгъ, хъуыдыйæдтæ цавæр сты. Бахахх кæн сæйраг уæнгты бын.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

къаддæрæй-къаддæр – минкъийæй-минкъийдæр
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Дзырд æрбарухс ракæн мырон-дамгъон æвзæрст. 42-ём урок

Хъуыдыйады тыххæй рацыд æрмæг фæлхат кæнын
Фарæстæм Май – Уæлахизы бон

262-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæуыл дзы цæуы дзырд?

Сгарæг

Скаст мæй. Бæстæ ныррухс. Æраууон та кодтой бæлццæттæ сæхи. 
Хæстæг кæмдæр куыйтæ срæйдтой. Уый амоны, хъæу æввахс кæй 
у. Цæуынц арæхстгай. Никуы сармадзаны хъæр хъуысы, никуы – 
хæдтæхæджы уынæр. Хæст адард хурыскæсæны ’рдæм. Цæуынц та. 
Хъæуæй сзынд цырæгъты рухс. Цы хуызы 
базындæуа, хъæуы немыцæгтæ ис æви нæй. 
Хæринаг нæй, сдойны сты. Бонæй сæ сагъæс 
уыдæттыл нæ уыд. Тас къаддæрæй-къаддæр 
кæны. Хæрд æмæ дон тынгдæр лæууынц 
зæрдыл. Лейтенант сержантимæ иумæ 
æрбадтысты, фæндтæ кæнынц. Хъæумæ 
сгарæг искæй цæуын хъæуы. Фæнд кæны 
лейтенант йæхæдæг. Сержант æй ской дæр нæ 
уадзы. Сгарæг цæуы йæхæдæг.

Хъайттаты Сергей

Д з ы р д у а т : арæхстгай (осторожно) – хъавгæ; 
сармадзан (пушка) – хæцæнгарз;
сгарæг (разведчик) – исты бæлвырд хъуыддаг базонын
кæмæн бабар кæнынц, уый.

? Фыдыбæстæйы Стыр хæсты тыххæй цы зоныс?

263-æм фæлтæрæн. 262-æм фæлтæрæны тексты хуымæтæг хъуыдыйæдтæй, 
бæттæгтæ фæлæ, æмæ, та-йы фæрцы, сараз вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ 
тетрадмæ. Бæрæггонд дзырдтæн зæгъ сæ хауæнтæ. 

264-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Зæгъ, сабитæ дадайæн 
ныфс цæмæй бавæрдтой.
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Фæйлаудзæни нæ тырыса, 
Куы ныллæууа йæ Фарæстæм бон Майæн,
Куы ’рбарухс вæййы дун-дуне дзæбæх,
«Дæ райсом хорз, – фæзæгъæм мах бабайæн, – 
Ды хъахъхъæдтай нæ фыдгултæй нæ зæхх. 
Рæстдзинадыл, сæрибарыл хæцыдтæ.
Æхсæв уа, бон – нæ сабыр кодта тох.
Дæ тугкалгæ Берлины онг фæцыдтæ.
Уый махæй никуы, никуы уыдзæн рох».
Цæуы ирон фарн хистæрæй кæстæрмæ.
Уæлахизимæ ахицæн ис хæст.
Фæйлаудзæни нæ тырыса нæ сæрмæ,
Бабайы фæндтæ скæндзыстæм æххæст.

     Бирæгъты Валодя

Д з ы р д у а т : фыдгул (враг) – знаг.

? Зæгъ, 9-æм Май цавæр бæрæгбон у.
Куыд æмбарыс ацы хъуыдыйад: «Цæуы ирон фарн хистæрæй кæстæрмæ»?
Бæрæггонд номдартæ кæцы хауæнты æвæрд сты?

Сгуыхтдзинады кад мыггагмæ цæры.

265-æм фæлтæрæн. Бакæс. Рафысс вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Цалгай 
хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт сты?

Æрыхъал сты хъæды мæргътæ, къуыззитт кæнынц. (Хъазыбег-
ты Хъазыбег). Цъæх-цъæхид адардтой нæ фæзтæ, æрттывта дидинæг 
дзæбæх.  (Цырыхаты Михал). Ахæм тыхст рæстæг адæмæн сиу вæййы 
сæ ныфс, сæ хъару, сæ цин, сæ хъыгдзинад. (Бесаты Тазе). Уарыд 
хæхтыл дысон-бонмæ, мигъ ныббадти комрæбын. (Гæдиаты Цомахъ).

266-æм фæлтæрæн. Вазыгджын хъуыдыйæдтæ тетрадмæ рафысс. Цалгай 
хуымæтæг хъуыдыйæдтæй арæзт сты?

1. Сармадзан ныббогъ кæны кæмдæр, фехæлы къуыззитгæнгæ 
нæ фæстæ. 2. Æз сæрибар адæймаджы ном ратдзынæн мæ кæстæртæн 
сыгъдæгæй! 3. Знагæн аскъуыйа йæ зæрдæ, æмæ басабыр уа хæст. 
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4. Сармадзан тызмæгæй уары, зæххыл туглæсæн цæуы. 5. Хæцæн 
фæз ныхъхъус æмæ ныссабыр, хъуысы ма уæззау улæфт æрмæст. 6. 
Зæхх ныхъхъус, нæ уыны развæд цæст. 7. Нæ сæрмæ арв æнкъардæй 
касти зæхмæ, нæ фарсмæ та тызмæгæй ниудта Терк. 8. Ныссабыр 
буар, фæлæ нæ сабыр кодтой лæгæн йæ уд, йæ хъуыдытæ, йæ зонд.

Плиты Грис

? Æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамбарын кæн.
Бæрæггонд дзырдтæм ссар синонимтæ.
Къуыззитгæнгæ равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

43-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый

44-ём урок

Сидæн. Æрхæцæн нысæнттæ сидæны
Зивæджы мад мæгуыр у

267-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ зæгъ, рахиз цæджындзы хъуыдыйæдтæ галиу 
цæджындзы хъуыдыйæдтæй цæмæй хицæн кæнынц.

Дæуыл æз айнæгау лæууын.
Зивæггæнаг ма у.
Æрдз хъахъхъæнут!
Дæ мадæн баххуыс кодтай?

Нæ зæхх, дæуыл æз айнæгау лæууын.
Лæппу, зивæггæнаг ма у.
Адæм, æрдз хъахъхъæнут!
Фатимæ, дæ мадæн баххуыс кодтай?

Адæймаг кæмæ æмæ цæмæ фæдзуры, уый ном æвдисæг 
дзырд хуыйны сидæн.

Сидæн конд вæййы иу кæнæ цалдæр дзырдæй. Хъуыдыйады 
сидæн фæлæууы разæй дæр, астæуæй дæр, кæронæй дæр:

Арсæмæг, дæ боныг радæтт. Чи дæм фæдзырдта, Дзерассæ?
Абон, лæппутæ, мах дæр уемæ цæуæм. Æнхъæлмæ дæм 

кæсын, мæ зынаргъ мад.

268-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Дæ хъус æрдар, Чермен цавæр лæппу 
уыд, уымæ. 
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Къорд азы фæстæ мад æмæ фыдæн рай-
гуырдис лæппу. Ном ыл сæвæрдтой Чермен. 
Йæ фыд уыдис дзæбæх цæрæг. Йе ’ппæт 
уарзондзинад дæр баст уыд Черменыл. Тарстис 
ын алцæмæй дæр. Куыстмæ-иу куы цыдис, уæд 
усæн фæдзæхста:

– Дæ цæст æм дар æмæ йæ хъазынмæ макуыдæм ауадз, исчи йæ 
асхойдзæн.

Ус тынг хъуыста йæ лæгмæ. Цал æмæ цал хатты куырдта лæппу, 
цæмæй йæ хъазынмæ ауадза йæ мад. 

– Нана, хъæдмæ ацæуон? – фарста лæппу.
– Нæ, Чермен, бæлæстæм быргæйæ рахаудзынæ. 
– Нана, лæппутæ æрыскъæфтæм цæуынц…
– Дæуæн цæуæн нæй, мæ хур. Къæдзæхæй рахаудзынæ.
– Нана, лæппутæ сæхи найынмæ цæуынц…
– Мæхæдæг дæ анайдзынæн, нанайы къона. Дон дæ аласдзæн.
Цыдысты бонтæ. Чермен хордта æмæ хуыссыд. Æндæр ницæуыл 

хæст уыд. Мад æмæ фыд амардысты. Черменæн царды уæз йæ уæхс-
чытыл æрæнцад… Тынг зын уыд цæрын Черменæн.

Мамсыраты Дæбе

? Куыд аудыдта мад йæ фыртыл?
Черменæн зын цæрæн цæмæн уыд, иунæгæй куы баззад, уæд?

Æнæзивæг цæл ары, зивæггæнаг цæф ары.

269-æм фæлтæрæн. 268-æм фæлтæрæны тексты ссар хъуыдыйæдтæ сидæн-
тимæ. Рафысс сæ.

? Бахахх кæн сидæнты бын.
Сидæнтæ хъуыдыйæдты мидæг кæм æвæрд сты æмæ цавæр æрхæцæн нысæнт-
тæй хицæнгонд цæуынц?

270-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдтæ рафысс. Сæвæр æрхæцæн нысæнттæ. 

Мæ Иры фæсивæд Дæ цинæй дæ хъыгæй фæластон мæ сау зæрдæ 
дард… О гыцци кæд уыдзæн? Райс-ма цæй дæ аг! Ма кæут мæ хуртæ 
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дзуры сæм сæ мад. Цæйут æфсымæртау раттæм нæ къухтæ абон кæрæ-
дзимæ Иры лæппутæ!

Къоста

? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 
Сидæнты бын бахахх кæн. Цалгай дзырдтæй конд сты?

271-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд. 

Ныббар мын, Ирыстон, мыййаг, кæд дæ рынæй мæ сау зæрдæ ис-
куы бынтон дзаг нæ уыд. (Нигер). Æмбал, нæ кæныс хæсты бонтæ 
рох? Уæд абон кæн сабырдзинадыл тох. (Плиты Грис). О номдзыд 
Терк! Æз бузныг дæн дæ хъазт, дæ ног зæрдæйы уагæй. (Хозиты 
Яков).  

Д з ы р д у а т : рын (эпидемия, мор) – низ.

Сидæн хъуыдыйады разæй куы вæййы, уæд ын йæ фæстæ 
æвæрæм къæдзыг кæнæ хъæрон нысан (уæлдай хъæрдæрæй загъд 
куы цæуа, уæд).

Сидæны фæстæ хъæрон нысан куы вæййы, уæд, йæ фæстæ цы 
дзырд цæуы, уый фыссæм стыр дамгъæйæ: Мæ фыды уæзæг! 
Æрцыдтæн та дæм.

Сидæн хъуыдыйады астæу куы вæййы, уæд æй дыууæрдыгæй 
дæр хицæн кæнæм къæдзыгтæй: Дæ хорзæхæй, Алан, баххуыс 
мын кæн. 

Сидæн хъуыдыйады кæрон куы вæййы, уæд ын йæ разæй 
æвæрæм къæдзыг: Мидæмæ рахиз, Сослан.

272-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæ. Бахахх кæн сидæнты бын.

Фыдуаг

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

    Къоста

? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Дзырд кæрдзыныл ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.

273-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Рафысс æй тетрадмæ. 
Бахахх кæн сидæнты бын.

Ирыстон, кæмдæриддæр уон:
Йе балцы фæндагыл цæуон,
Йе искуы æрфысым кæнон, –
Фæзæгъын: «Дæ фæхъхъау фæуон!»
Нæ рох кæны никуы мæнæй,
Фырты хæс кæй дарын дæуæй.
            Цырыхаты Михал

? Æмдзæвгæйы ссар номдартæ. Кæцы хауæнты сты?
Куыд æмбарыс «Дæ фæхъхъау фæуон!»?

45-ём урок

Сидæн фæлхат кæнын

Хистæры чи фæрсы, уый бирæ зоны
274-æм фæлтæрæн. Байхъус текстмæ. Ахъуыды кæн Сандыры ныхæстыл.

Хæххон сæрвæт. Æмбисбон. Фондз лæппуйæ, фондз уæлыгæсæй 
хъазæм цъæх нæууыл. Махæй чысыл æддæдæр тъæпæн дурыл бады 
хъомгæс Сандыр æмæ лыстæг бæрз уистимæ архайы. 

– Ирбег, рауай-ма ардæм!
Не ’мбал Ирбег фæгæпп ласта нæ цурæй æмæ азгъордта хъом-

гæсмæ. 
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Сандыр номдзыд куырд у. Абон та у рады хъомгæс. О, фæлæ уыйас 
стыр лæг цы кæны Ирбегæй, цæмæ йæм фæдзырдта?

Мах дæр нæхи сындæггай байстам сæ цурмæ. Æмæ дын мæнæ дис-
саг! Ирбег амоны Сандырæн, гыццыл чыргъæд куыд бийын хъæуы, уый. 
Сандыр дæр æм лæмбынæг хъусы. 

Кæсæм сæм хæлиудзыхæй. Уый бæрц дæсны куырд йæ сæрмæ 
куыд хæссы сабийы фæрсын?

Уæвгæ, нæ чысыл хъæуы алчидæр зыдта, Ирбег чыргъæдтæ 
бийынмæ стыр дæсны кæй у, уый. Фæлæ уæддæр æз мæхи нал 
баурæдтон æмæ хъæрæй сдзырдтон:

– Сандыр, гъеныр æм куыд хъусыс?!
– Æмæ рагон æмбисонд никуы фехъуыстай, Гæби? – загъта Сан-

дыр. – Хур дæр ма, дам, стъалытæм зынггур бацыд. Алцыдæр чи зоны, 
ахæм адæймаг нæй зæххыл. Дæсныйæ дæсныдæртæ бирæ ис. Стæй, 
æххуысы сæр кæй нæ бахъæуы, ахæм лæг дæр нæй зæххыл. Фæрсын ху-
динаг нæу.

Дзесты Куыдзæгмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : куырд (кузнец) – куырдадзы кусæг;  
сæрвæт (пастбище) – хизæнуат; 
уæлыгæс (пастух ягнят) – уæрыччытæ чи хизы, уыцы фыййау.

? Цæмæн загъта Сандыр лæппутæн: «Хур дæр ма, дам, стъалытæм зынггур бацыд»? 
Куыд æмбарыс ацы æмбисонд?
Сандыры ныхæстæй ма дæ зæрдæмæ цы фæцыд?

275-æм фæлтæрæн. 274-æм фæлтæрæны тексты ссар хъуыдыйæдтæ сидæн-
тимæ. Рафысс сæ.

? Бахахх кæн сидæнты бын.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Бакæс бæрæггонд дзырдтæ. Цавæр ныхасы хæйттæ сты?

сындæггай – сабургай
чыргъæд – тæскъæ
стæй – уæдта
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276-æм фæлтæрæн. Бакæс æмбисондæй скъуыддзаг. Дæ хъус æрдар, йæ 
сæйраг хъуыды цæй мидæг ис, уымæ.

Быцæу
Æмбисонд

Уæд та дын, зæгъы, иу къухы æнгуылдзтæ
Фæбустæ сты, сæ мыды къæм ныххауд.
Ысхуыдта кæстæр иннæты цæнкуылтæ,
Уырыд, ыстъæлд, кæй кой дзы скæны – цауд ...
– Мæ лымæн! Хорз у алчидæр йæхицæн,
Тымбылкъух та у бинонтау æмбырд.
Нæ иуы цæф нæ алкæмæн дæр рисдзæн.
Уæд ма хыл циу, кæй нæ бахъуыди загъд?!

        Багаты Лади

Д з ы р д у а т: бустæ кæнын (ворчать) – хъуыр-хъуыр кæнын; 
цæнкуыл (калека) – уæнгхъуаг; 
уырыд (суетливый) – тыхст; 
стъæлд (пропащий) – сæфт.

? Ссар тексты сидæн. Цал дзырдæй конд у?
Зæгъ, куыд æмбарыс «сæ мыды къæм ныххауд».

277-æм фæлтæрæн. Бакæс хъуыдыйæдтæ. Рафысс сæ, сидæнтæ хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнгæйæ. 

Дардмæ ма ацу лæппу мæнæ ам искуы уистæ ракæн. Додти æдзух 
дæ кой фæкæнынц, дæ куыстæй дын куыд хорз æппæлынц. (Плиты 
Харитон). О, цардæй бафсæдат мæ хуртæ! (Плиты Харитон). Бæргæ 
куы ссарин Ир фæндонæй дæу фаг ысныв кæнынæн дзырд. (Хози-
ты Яков). Уалдзæг уалдзæг рауай тагъддæр, бацин та дыл кæнæм 
мах дæр! (Цæрукъаты Алыксандыр). Райтау нын цъæх гауыз быдыр. 
(Цæрукъаты Алыксандыр).

? Зæгъ, хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ цавæртæ сты.
Бæрæггонд дзырдтæ цавæр ныхасы хæйттæ сты? 

278-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Ссар хъуыдыйæдтæ сидæнтимæ. Ра-
фысс сæ тетрадмæ. Сæвæр æрхæцæн нысæнттæ.
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Нæ райгуырæн хæхтæ

Рæсугъд хæхтæ нæхи хæхтæ   Фæтæн цъити бæрзонд цъити
Куыд адджын у уæ уынд!   Салам дын дæттын æз.
Ныллæг коммæ мæм урс цъити  Уымæл адагæй ферттивы
Цæхæркалгæ æрзынд    Хæххон дидин цъæхдзаст

Ам айсæфы фæллад лæгæн
Йæ зындзинад йæ низ.
О урс цъити мæ зарæг мын
Ды æврæгъты онг сис!
         Абайты Бекызæ

? Тексты ссар миниуæгæвдисæг дзырдтæ.
Дзырд зындзинад равзар дзырды хæйттæм гæсгæ.

 

46-ём урок

Комкоммæ ныхас
Зивæггæнаг æмæ хиппæлой ма у

279-æм фæлтæрæн. Бакæс æмæ зæгъ, ахуыргæнæджы дзырдтæ æнæ ивдæй 
кæцы хъуыдыйæдты лæвæрд цæуынц.

1. Ахуыргæнæг загъта, хæдзары æгъдау хистæрæй кæй цæуы.
2. Ахуыргæнæг загъта: «Хæдзары æгъдау хистæрæй цæуы».
1. Ахуыргæнæг нын загъта, цæмæй кæрæдзийæн аргъ кæнæм.
2. Ахуыргæнæг нын загъта: «Кæрæдзийæн аргъ кæнут».

Хъуыдыйады искæй ныхас æнæ ивдæй цы дзырдтæй 
фæзæгъæм, уыдон хонæм комкоммæ ныхас.

Комкоммæ ныхас кæй у, уый цы дзырдтæй фæзæгъы дзурæг, 
уыдон та хонæм авторы ныхæстæ.

      Авторы ныхæстæ:   Комкоммæ ныхас:
Хистæр мын загъта: «Цы дзурыс, ууыл хъуыды кæн».
     авторы ныхæстæ:         комкоммæ ныхас:
        А:        «К». 
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280-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Юрæ йæхи куыд дары, уымæ дæ хъус æрдар.

Хорздзинад

Райхъал райсомæй Юрæ. Ракаст рудзынгæй. Хур æрттивы. Хорз 
бон у.

Бафæндыд лæппуйы искæмæн хорздзинад ракæнын. Бады æмæ 
хъуыды кæны: «Цымæ куыд уаид, мæ хо Эля доны куы ныххауид æмæ 
йæ æз куы фервæзын кæнин, уæд?» 

Эля йæ цурмæ æрбауад æмæ йæм дзуры: «Юрæ, цом-ма иумæ
атезгъо кæнæм!» – «Айс дæхи! Хъуыды кæнын, ма мæ хъыгдар!» – 
йæхи йыл сцагъта Юрæ.

Фæтæргай йæ хо æмæ ацыд.
Юрæ та бады æмæ хъуыды кæны: «Уæд нанайыл бирæгътæ куы 

амбæликкой, сæхи йыл куы ныццæвиккой, æмæ сæ æз куы багæрæхтæ 
кæнин!»

Æмæ дын мæнæ нана йæ разы февзæрд: «Тæбæгътæ-ма мын ахс, 
Юрæ!» – «Дæхæдæг сæ ахс, мæн не ’вдæлы!» – фæхъæр кодта Юрæ.

Йæ сæр батылдта нана, æмæ иуварс ацыдис.
Юрæ та хъуыды кæны: «Ныр Трезоркæ цъайы куы ныххауид, æмæ 

йæ æз уырдыгæй куы сласин!»
Трезоркæ йæ цурмæ æрбазгъордта. Йæ къæдзил тилы, дон агуры. 

«Айс дæхи! Хъуыды кæнын, ма мæ хъыгдар!» – асхуыста йæ Юрæ. 
Трезоркæ къудзиты бын абырыд.
Юрæ бацыд йæ мадмæ: «Мамæ, афтæ тынг мæ фæнды искæмæн 

исты хорздзинад ракæнын!»
Мад Юрæйы сæр æрсæрфта æмæ йын загъта: «Уæртæ дæ хоимæ 

атезгъо кæн, фæкæс нанамæ, Трезоркæйæн та дон ратт».
Валентинæ Осеевамæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : цъай (колодец) – арф къахт донгуырæн дзыхъхъ.

? Юрæйы тыххæй цы зæгъдзынæ?
Цавæр кæрон ын æрхъуыды кæнис?

Зивæггæнаджы къах – сындз къутæрыл баст.

281-æм фæлтæрæн. 280-æм фæлтæрæны тексты ссар, комкоммæ ныхас цы
хъуыдыйæдты ис, уыдон. Рафысс сæ. Хуызæгмæ гæсгæ сын скæн схемæтæ. 
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
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Ху ы з æ г : А: «К».

? Тексты ссар æмæ бакæс сидæнтæ.
Фыццаг хъуыдыйад рафысс, ссар дзы сæйраг уæнгтæ.
Зæгъ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

282-æм фæлтæрæн. Рафысс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Ссар хъуыдыйад ком-
коммæ ныхасимæ. Бацамон дзы комкоммæ ныхас æмæ авторы ныхæстæ. 

Уый фесты хуры скастæй раздæр,
«Дæ райсом хорз!» – фæзæгъы бонæн.
Йæ размæ разгъорынц йæ хъазтæ, 
Æмæ сæ барæвдауы донæй, 

Ныссæнды кæрчытæн къæбæртæ,
Йæ фосæн холлæгтæ нывæры,
Æмæ йæ цинæфсæст къæсæртæм
Фæстæмæ сыздæхы изæры.
           Цæгæраты Гиго

Кус, æмæ дын кусинаг уа.

47-ём урок

Æрхæцæн нысæнттæ комкоммæ ныхасимæ
Адæмон сфæлдыстад – адæмы цардыуаг æвдисæг

283-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар хъæдхойы цыргъзонд ныхæс-
тæм.

Хъæдхой æмæ бирæгъ

Бирæгъ фосмæ æрбацæйхъуызыд ривæдафон, афтæ 
хъæдхой бæласыл абадт æмæ къуырцц-къуырцц кæнын 
байдыдта. Йæ къуырцц-къуырцмæ* фыййау куыдз фехъал, 
æмæ бирæгъ лидзынмæ фæци. Фырмæстæй хъæдхоймæ 
дзуры: «Дæ хуыздæрау фæуай, дæ цæрынæй дæ хæрынмæ 
хъæд уыцы хост кæныс æмæ дзы иу хæдзар дæр никуыма 
скодтай». Уæд æм хъæдхой бæласæй æрдзырдта: «Дæуæн 
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дæр дæ гуыбыны цъар фосмæ лæсынæй* баихсыд*, 
афтæмæй дыл фысдзæрмттæй кæрц никуыма федтон».

Адæмон сфæлдыстадæй

? Бакæс, хъæдхой æмæ бирæгъ кæрæдзийæн цы уайдзæфтæ 
кодтой, уыдон.
Нысан * цы дзырдты фæстæ æвæрд ис, уыдонмæ ссар сино-
нимтæ.
Куыд æмбарыс дзырдбаст «дæ цæрынæй дæ хæрынмæ»?

284-æм фæлтæрæн. 283-æм фæлтæрæны текстæй рафысс хъуыдыйæдтæ ком-
коммæ ныхасимæ.

? Комкоммæ ныхасы бын раст хахх бакæн, авторы дзырдты бын та – уылæнтæ 
хахх. 
Сараз сын схемæтæ.
Комкоммæ ныхас кæм æвæрд ис? Цавæр дамгъæйæ райдайы? Авторы 
ныхæстæ та? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Комкоммæ ныхас авторы дзырдты фæстæ куы вæййы, уæд 
авторы дзырдты фæстæ æвæрæм дыстъæлф, комкоммæ ныхас 
та райдайæм стыр дамгъæйæ æмæ йæ дыууæрдыгæй дæр исæм 
дыкъæдзыгты («»): Ахуыргæнæг загъта: «Адæмон сфæлдыстад 
адæмы цард æвдисы».

Комкоммæ ныхас авторы дзырдты разæй куы вæййы, уæд 
ын йæ фæстæ æвæрæм къæдзыг æмæ дефис, авторы ныхæстæ 
райдайæм гыццыл дамгъæйæ: «Адæмон сфæлдыстад адæмы 
цард æвдисы», – загъта ахуыргæнæг.

285-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, цæуыл нæ ахуыр кæны.

     Зыдыкайы æмбисонд

Иухатт хъулон куыдз ныфтыди
 хъал Теркмæ хæстæг.
Доны бынæй йæм фæзынди
 иу дынджыр ыстæг.
Загъта: «Дон йæ тæккæ быныл
 стæрын бахъуыд мæн.
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Аззайдзæни стæг хуыскъ уырыл, –
 минас мын уыдзæн…»
Райдыдта зыдгæнгæ сдæрын,
 скалд йæ хъуырæй дон.
Дондыппырæй, дам, æвзæрыл
 баталынг йæ бон.
     Тохты Иван

Д з ы р д у а т : минас (угощение, застолье, пир) – куывд; 
мæрддзæст (скряга) – чъынды; 
уыр (каменистое место) – дурджын бынат.

? Æмдзæвгæйы ссар хъуыдыйад комкоммæ ныхасимæ æмæ йæ рафысс. Скæн
ын схемæ.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
Бæрæггонд дзырдтæ цавæр фарстæн дзуапп дæттынц? Зæгъ сын сæ афон, 
цæсгом æмæ нымæц.

Зыд лæг – мæрддзæст.

286-æм фæлтæрæн. Рафысс текст. Ссар дзы хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхаси-
мæ. Сæвæр æрхæцæн нысæнттæ.

Хъæддаг хуы, зæгъы, тулдзы гыркъотæ куы 
фæхордта, уæд ын йæ уидæгтæ бындзарæй къахын 
райдыдта, æмæ йæм дзæгъындзæг уæлхæдзарæй 
дзуры Æнæ уидæгтæй тулдз бахуыскъ уыдзæни, 
æмæ ма иннæ аз та цы бахæрдзынæ. Æфсæст 
хуы йæм хæрдмæ сдзырдта Иннæ аз дæр та исты 
уыдзæни Æмæ æнæмæтæй уидæгтæ къахта дарддæр.

Адæмон сфæлдыстадæй

Д з ы р д у а т : уæлхæдзар (плоская крыша горской сакли) – хохаг хæдзары
тъæпæн сæр; 
хуыскъ (засохший) – хус (ам: бæлас).

? Куыд бауайдзæф кодта дзæгъындзæг хъæддаг хуыйæн? 
Цавæр дзуапп ын радта хуы?
Зæгъ, хуы раст цæмæй нæу.
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287-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйæдты сæвæр хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ. Рафысс 
сæ. Алы хъуыдыйадæн дæр йæ фæстæ фысс, лæвæрд схемæтæй йæм кæцы хауы, 
уый. 

1. Хылкъахæн кæй кодтон уый тыххæй мын мæ мад загъта (Цæваг 
галæн йæ сыкъа сæтты.) 2. (Митæй мын мæсгуытæ амайыс?) афарста 
мæ мæ фыд 3. Алан мæм лæмбынæг хъуыста стæй мыл фæхъæр кодта 
(Уасаг гæды мыст нæ ахсы!) 4. (Куыстæн йæ сæр – сындз, йæ бын – 
сой) рæвдаугæ хъæлæсæй мæм сдзырдта нана. 

С х е м æ т æ: «А:» «К!»;   «К» – «А.»;   «А:» «К?»;   «К» – «А».

? Цы æмбисæндтæ бакастæ, уыдонæн бамбарын кæн сæ хъуыды. Дæ зæрдыл сæ 
бадар. 

48-ём урок

Рацыд æрмæг фæлхат кæнын
Цæй рæсугъд сты нæ кæмттæ!

288-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Ратт ын сæргонд.

Рæсугъд у Куырттаты ком. Никæцы хосгæрдæджы зæрдæ 
бакомдзæн йæ цæвæг ауадзын алыхуызон дидинджытæй* фæлыст 
цъæх уыгæрдæнтыл. Кæнæ йæхи кæцы дон абардзæн, комы астæуты 
иудадзыг хъæлдзæг зарджытæгæнгæ чи згъоры, уыцы æвзистбарц 
Фыййагдонимæ*? Къаннæг кæмттæй йæм алырдыгæй уырдыгмæ 
фынккалгæ згъорынц нарæг хæххон саха дæттæ. Адæймаг* сæм 
кæсынæй не ’фсæды. 
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Комы фæцæйцу, уæд кæм къудзийы бынæй хъилхъус тæрхъус* 

рагæпп кæны, кæм урс-сау хъулон гæркъæраг дæ сæрты ратæхдзæн, 
кæм иу нæзыйы къалиуæй иннæмæ æхсæрсæттæг тæхæгау 
фæцæйгæпп кæндзæн. Уæлдæфы* та иудадзыг зæлланг кæны цъиуты 
рæсугъд зард. 

Æниу-ма скæс уæлæ хъæды сæрмæ уыцы бæрзонд цъæх хохмæ. 
Тигъыл* хъалагъурау* лæууы дынджыр здыхтсыкъа дзæбидыр*. 

Æмæ цы нæ фос, цы нæ сырд, цы нæ маргъ ис ацы алæмæты рай-
дзаст æмæ хъæздыг комы!..

Саламты Алиханмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т :  алæмæт (чудесный) – диссаджы; 
саха дæттæ (ливневые ручьи) – уарыны дæттæ.

? Радзур Куырттаты комы рæсугъддзинады тыххæй. 

289-æм фæлтæрæн. 288-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд дзырдтæ. 
Зæгъ, сæ кондмæ гæсгæ цавæр дзырдтæ сты. Равзар сæ хуызæгмæ гæсгæ. Бамба-
рын сын кæн сæ растфыссынад.

Хуызæг: хосгæрдæг – хос, кæрдын.

? Цавæр ныхасы хæйттæ сты? Ратт сæм фæрстытæ.
Зæгъ, цы хонæм вазыгджын дзырдтæ.

290-æм фæлтæрæн. 288-æм фæлтæрæны текстæй рафысс фондз номдары но-
мон хауæны, иууон нымæцы. Хуызæгмæ гæсгæ сæ сæвæр бирæон нымæцы.

Хуызæг: (цы?) ком – кæмттæ (о-æ).

? Радзур, номдарты бирæон нымæцы арæзты хицæндзинæдтæ.

291-æм фæлтæрæн. Атасындзæг кæн номдартæ къудзи, сæгуыт æмæ цæвæг. 
Бахахх кæн хауæнты кæрæтты бын.

292-æм фæлтæрæн. Бакæс æмдзæвгæ. Рафысс дзы номдартæ. Фæбæрæг сын 
кæн сæ хауæнтæ æмæ нымæц.

æппаргæйæ – æнтъохгæй
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                Райсом

Арвæй хъæлдзæгæй
Рухс хур рарттывта,
Хъарм сæууон тынтæ
Зæххыл райтыдта.

Халас атади,
Дуне базмæлыд.
Цъиу дæр бæласæй
Хъæлдзæг базарыд.
      Ардасенты Хадзыбатыр

? Дзырд хъæлдзæгæй ракæн мырон-дамгъон æвзæрст.
Æмдзæвгæйы ссар фæрсдзырдтæ.
Бакæс сæ. Ратт сæм фæрстытæ.

293-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус æрдар мæлдзыджы зонд-ахастмæ.

Æнæвдæлон

– Мæлдзыг! Уæ мæлдзыг! Æнцад цæуын нæ зоныс. Уагæр кæдæм 
фæтындзыс*? 

– Мæ куыстмæ, мæ куыстмæ. Бон цыбыр у, мæн та изæрмæ бирæ 
бакусын хъæуы.

– Мæлдзыг, нарæгастæу, гуырвидауц та цæмæн дæ? 
– Зивæг нæ зонын. Бон мыл кусгæйæ баизæр* вæййы.
– Мæлдзыг, рынчынæй дæ нæма федтон. Æнæниз та цæмæн дæ, 

æнæниз?
– Сæйынæн* мын рæстæг нæй, бон-изæрмæ* кусгæ кæнын.
– Мæлдзыг, дæ царды ницæмæй дæ тыхст. Дæхи та амондджын 

цæмæй хоныс?
– Мæ бон кусын кæй у æмæ бон-изæрмæ* кусгæ 

кæй кæнын, уымæй. Мауал мæ хъыгдар, нæ мæ 
’вдæлы…

– Мæлдзыг, мæн дæр дæуау гуырвидауц уæвын 
фæнды, æнæниз, амондджын.

– Кусын* уарз…

Айларты Чермен
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Д з ы р д у а т : гуырвидауц (стройный) – хæрзконд; 
сæйын (хворать) – нæ фæразын; 
тындзын (стремиться) – тырнын.

? Ды та текстæн цавæр сæргонд раттис?
Цæмæй у хъал мæлдзыг?

Куыстæн йæ сæр сындз у, йæ бын та – сой.

294-æм фæлтæрæн. 293-æм фæлтæрæны текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс 
бæрæггонд дзырдтæ. Ратт сæм фæрстытæ.

Ху ы з æ г : (цавæр?) нарæгастæу.

? Текстæй хуызæгмæ гæсгæ рафысс бæрæггонд дзырдтæ. Ратт сæм фæрстытæ.
Ху ы з æ г : (цавæр?) нарæгастæу.
Цавæр ныхасы хаймæ хауынц?
Нысан * цы дзырдтыл æвæрд ис, уыдонæн ссар синонимтæ.
Текстæй рафысс цæсгомон номивджыты æххæст æмæ цыбыр хуызтæ. Равзар 
сæ хуызæгмæ гæсгæ. 
Ху ы з æ г : мæ (мæн) – 1-аг ц., иу.н., г.х.

295-æм фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ атасындзæг кæн номивджытæ æз, мах 
æмæ уый.

Н. х. чи? æз мах уый
Г. х. кæй? мæн мах уый
Д. х. кæмæн? мæнæн махæн уымæн

? Зæгъ сын сæ цыбыр хуызтæ.

49-ём урок

Рацыд æрмæг фæлхат кæнын

296-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Цæуыл дзы цæуы дзырд?
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Мæ фыд мæ хос кæрдынмæ йемæ акодта. Нæ куыдз Хъайтар дæр 
немæ уыдис. Иу чысыл цады был æрбынат кодтам. Æз Хъайтаримæ 
хъазын, мæ фыд та йæхи бæласы бын æруагъта. Цалдæр минуты 
фæстæ хызын бæласы бын æрæвæрдта æмæ мæм дзуры: 

– Лæппу, рацу, кæннод рæстæг куы аива, уæд ницыуал æркæрд-
дзыстæм.

Мах Хъайтаримæ уайтагъд йæ уæлхъус алæууыдыстæм.
– Хъайтар! Ды дзаумæттæ хъахъхъæн, – йæ сæр ын æрлæгъз кодта папæ.
Хъайтар бæласы бын хызыны цур æрхуыссыд, мах та хос 

кæрдынмæ ацыдыстæм. Уалынмæ Хъайтары хъæлæс сабыр уæлдæфы 
азæлыд. Йæ рæйынæй нал æнцад. Мæ фыд мæм дзуры:

– Лæппу, уыцы куыдз дзæгъæлы нæ рæйы, чидæр æй хъыгдары. 
... Цалынмæ бынатмæ згъордтам, уæдмæ Хъайтар йæ рæйынæй 

банцад. Нæ алыварс акæстытæ кодтам. Бæласæй чысыл фалдæр ауыд-
там дынджыр сау калмы мард. Куыдз нæ хызынмæ хæстæг нæ уагъта. 

Цы ма нын базонын хъуыд, цы ’рцыд, уымæн. Калм хызыны 
ныббырыдис, æмæ йæ Хъайтар амардта. Мæ фыд сагой райста, хызын 
систа æмæ йæ доны баппæрста. Хъайтар йæ къæдзил тылдта, æхсызгон 
ын уыд, хызын доны кæй аныгъуылд, уый. Нæ алыварс æрзылд, 
нынниудта æмæ хъæдмæ ныййарц.

Æз тынг мæт кодтон Хъайтарыл. Мæ фыды нал уагътон:
– Кæдæм алыгъд? Æмæ цæмæн алыгъд?
– Калм ыл фæхæцыд, æвæццæгæн, – сабыр мæ кæны мæ фыд. – 

Ма тæрс, ницы йын уыдзæн. Куыдз хосгæнæн кæрдæджы мыггаг 
зоны. Ссардзæн æй хъæды, йæхи сдзæбæх кæндзæн æмæ нæхимæ 
æрцæудзæн.

Балаты Альбертмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : ныййарц уæвын (помчаться) – азгъорын; 
хызын (сума) – дзæкъул.

немæ уыдис – нæ хæццæ адтæй
лæппу – биццеу
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? Куыдз хызынмæ фыд æмæ фырты хæстæг цæуылнæ уагъта? Цæмæн алыгъ-
дис хъæдмæ?

297-æм фæлтæрæн. 296-æм фæлтæрæнæй рафысс бæрæггонд мивдисджытæ. 
Хуызæгмæ гæсгæ сæ равзар.

Ху ы з æ г : акодта – ив. аф., 3-аг ц., иу. н.

? Цал цæсгомы æмæ афоны ис мивдисæгæн? Нымæцтæ та?
Куыд фыссын хъæуы хайыгтæ нæ æмæ нал мивдисджытимæ?

298-æм фæлтæрæн. Мивдисæг аразын сæвæр нырыккон, ивгъуыд æмæ суинаг 
афонты иууон æмæ бирæон нымæцты. Рафысс сæ тетрадмæ. Бахахх кæн кæрæтты 
бын.

299-æм фæлтæрæн. 296-æм фæлтæрæны тексты ссар фæрсдзырдтæ. Рафысс 
сæ. Сæ фæстæ сын къæлæтты фысс сæ фæрстытæ.

? Цавæр фæрстытæн дзуапп дæтты фæрсдзырд?
Цавæр ныхасы хаимæ баст вæййы? Æрхæсс дæнцæгтæ.

300-æм фæлтæрæн. Рафысс æмбисæндтæ. Бахахх кæн фæрсдзырдты бын. 
Къæлæтты сын фысс сæ фæрстытæ.

Хæххон тулдз бæлас сындæггай рæзы. 
Абон хъус-хъус цы дзурынц, уый сомбон хъæрæй дзурын райдай-

дзысты. 
Адæймаг адæймаджы кæддæриддæр бахъæудзæн. 
Хорз хъуыддаг адæмæй никуы рох кæны.

50-ём урок

Рацыд æрмæг фæлхат кæнын
Дæхицæй ма ’ппæл, адæм дæ раппæлдзысты

301-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Дæ хъус дар, автор дæ цавæр лæппуимæ 
зонгæ кæны, уымæ.
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Филя

Филя йæхицæй æппæлыд, æз алы куыст дæр зонын, зæгъгæ.
Бафтыдтой йæ хос кæрдыныл. 
Æнæхъæн бон фæкарста Филя, фæлæ ницы ныккарста. Æрмæст 

рæстæг фесæфта. 
– Филя, уый та куыд? Фыдæнхъæл нæ куы фæкодтай!
– Цæвæг къуымых æмæ зылын у, – дзуапп радта Филя*. – Куы 

зæххы фæсæдзы, куы та кæрдæджы сæрты аивгъуыйы*. Æз уый бæсты 
фос хиздзынæн.

Ацыд Филя хъомгæс, фæлæ йæ фос фæйнæрдæм ныппырх сты. 
Тыххæй ма сæ æрæмбырд кодта.

– Филя, уый та куыд? Фæхудинаг дæ!
– Уый æз нæ фæхудинаг дæн, фæлæ – сæ хицæуттæ. Фос хизынмæ 

ратардтой, сæ къæхтæ та сын нæ бабастой. Æмæ сæ æнæбастæй 
куыд хизон? Лидзгæ кæнынц. Æз уый бæсты хъисын фæндырæй 
цæгъддзынæн.

Цæгъды Филя хъисын фæндырæй. Йæ цагъдмæ сыхы куыйтæ 
ниуын райдыдтой, гæдытæ къуымты бамбæхстысты, адæм 
уынгмæ разгъордтой. 

– Уый та куыд, Филя? Адæмы цæмæн 
сайыс? Хиппæлой цæмæн дæ?

– Мæ цæстытæй алцыдæр скæн-
дзынæн, фæлæ мæм мæ къухтæ нæ хъу-
сынц. Уыдон сты аххосджын. 

Йæхи та раст кодта Филя, фæлæ 
йыл уæдæй фæстæмæ адæм нал æууæн-
дыдысты.

Евгений Пермякмæ гæсгæ

Д з ы р д у а т : фыдæнхъæл (разочарование) – фынсайд.

? Текстæй рафысс бæрæггонд хъуыдыйæдтæ.
Цавæр хъуыдыйæдтæ сты – хуымæтæг æви вазыгджын? (къæлæтты сæ фæбæ-
рæг кæн «в. хъ.» «х. хъ.»
Бахъуыды кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Хиппæлой – хи æгадгæнæг.
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302-æм фæлтæрæн. 301-æм фæлтæрæны текстæй рафысс, нысан * цы 
хъуыдыйæдты фæстæ лæууы, уыдон. Ссар дзы хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, сæ 
быны сын бахахх кæн. 

? Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 
Цавæр ныхасы хæйттæ сты?

303-æм фæлтæрæн. 301-æм фæлтæрæны текстæй рафысс бæрæггонд хъуыды-
йæдтæ. 

? Цавæр хъуыдыйæдтæ сты – хуымæтæг æви вазыгджын?
Куыд баст вæййынц вазыгджын хъуыдыйæдты мидæг хуымæтæг хъуыды-
йæдтæ?
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

304-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Автор йæ радзырдæн ахæм сæргонд цæмæн 
радта, ууыл ахъуыды кæн.

Дæ фæндаггаг дæ разæй фæцæуы

Рæдау, уазæгуарзон æмæ кæрдзындæттон мад æмæ фыдæн сæ 
лæппу бахъомыл, сфæнд кодта балцы фæцæуын. Сифтыгъта йæ бæх 
æмæ, ныр араст уа, афтæ дзуры йæ мадмæ: «Нана, æмæ фæндаггаг 
та?» – «Дæ фæндаггаг фæцæуы дæ разæй, дæ нывонд фон, фæндараст 
фæу», – загъта мад.

«Уæдæ йæ баййафдзынæн», – ахъуыды кодта лæппу æмæ араст йæ 
фæндагыл. Цæуы, фæлæ разæйцæуæгыл йæ цæст нæ хæцы. Йæ цыд 
фæтагъддæр кодта: «Кæд баййафин, нана мæ фæндаггаг кæмæ радта, 
уый». Фæлæ никуы æмæ ницы. 

Бахæццæ иу хъæумæ. «Кæд мын исчи нæ бахæлæг кæнид йæ 
кæрдзыны къæбæр», – ахъуыды кодта 
лæппу æмæ бадзырдта кæройнаг хæдзармæ. 
Бахуыдтой йæ мидæмæ. Куы йæ базыдтой, 
чи у, уый, уæд æй фырцинæй зæхмæ дæр 
нал уагътой, мах дæ мад æмæ дæ фыды 
къухæй бирæ къæбæртæ фæхордтам, 
зæгъгæ, хорз æй федтой. 

Дарддæр цы хъæутæ уыд, уымыты 
дæр – афтæ. Алы ран дæр ыл цин кодтой, 
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хорз-иу æй федтой. Уæд бамбæрста лæппу, йæ мад «Дæ фæндаггаг дæ 
разæй фæцæуы!» цæмæн загъта, уый.

Дзесты Куыдзæг

Д з ы р д у а т : кæрдзындæттон (хлебосольный) – рæдау, уазæгуарзон.

Лæгæн йæ номæвæрæг – адæм.

? Бæрæггонд мивдисджытæ хуызæгмæ гæсгæ равзар.
Ху ы з æ г : сфæнд кодта – ив. аф., 3-аг ц., иу. н.
Цал цæсгомы æмæ афоны ис мивдисæгæн? Нымæцтæ та?
Текстæй рафысс хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ. Скæн сын схемæтæ.
Бамбарын кæн æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

305-æм фæлтæрæн. Бакæс текст. Зæгъ, æртæ лæгæй растдæр кæцы уыд. 
Цæмæн?

Куыд хуыздæр цæргæ у?

Иу лæг загъта: «Мæн фæнды афтæ цæрын, знæгтæ мæ тæрсгæ 
куыд кæной».

Иннæ та загъта: «Хуыздæр у афтæ цæрын, знæгтæ дæ тæрсгæ куыд 
кæной, хæлæрттæ та – уарзгæ».

Æртыккаг та загъта: «Хуыздæр у афтæ цæрын, знаг дын куыд нæ 
уа, иууылдæр дæ хæлæрттæ куыд уой».

Лев Толстой

? Текст дæ тетрадмæ рафысс.
Дæ зæрдыл бадар æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

306-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæн æртæ хъуыдыйады комкоммæ ныхасимæ. 
Ныффысс сæ тетрады. Схемæтæ сын скæн. 

51-æм урок. Бæрæг кæнæм, цы базыдтам, уый.
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ДЗЫРДУАТ

А

абухгæ уылæнтæ (бушующие волны) – фæйлаугæ уылæнтæ
адаг (овраг) – æрх
азымджын (виновный) – аххосджын
алæмæт (чудесный) – диссаджы 
арæхстгай (осторожно) – хъавгæ
аходæн (завтрак) – райсомы хæрд

Æ

æваст (внезапно) – æвиппайды, æнæнхъæлæджы 
æвдæлон уæвын (быть свободным) – æгуыст уæвын 
æвзартæ (всходы) – зæххы бынæй ссæугæ зайæгойы билцъ (побег)
æвзидын (замахиваться) – къух кæнæ æндæр исты (ехс, лæдзæг) ныццæвыны тылд бакæнын 
æврæгътæ – облака 
æлутон (напиток нартов) – нæртон нозт
æмбонд (ограда) – быру, гæрæн 
æнувыд уæвын (быть внимательным) – зæрдиаг уæвын
æрдуз (поляна) – хъæды астæу чысыл фæзгонд 
æрмахуыр (прирученный) – хæдзарон 
æрыскъæф (земляника) – зайæгой адджын сырх гагадыргътимæ

Б

байзæддаг (потомок) – зæнæг
бамыр уæвын (замереть) – ныссабыр, ныхъхъус уæвын 
бæрз (берёза) – сыфтæрджын урсцъар бæлас
Бонвæрнон (Венера) – стъалыйы ном 
бустæ кæнын (ворчать) – хъуыр-хъуыр кæнын
быру (ограда) – æмбонд, гæрæн

Г

гæды бæлас (тополь) – бæрзонд растхъæд бæлас 
гæркъæраг (сорока) – даргъ къæдзил æмæ урс-сау сисвæлыст маргъ
гуырвидауц (стройный) – хæрзконд

Д

давон (черемша) – хæрынæнбæзгæ хъæддаг зайæгой. Кæны нурыйы ад
Дайраны фидар – Дарьяльская крепость 
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дари (шелковая ткань) – зæлдаг хъуымац 
домбай (лев) – стыр тугдзых хъæддаг гæды 
дурадзагъдæй айсын (забросать камнями) – дуртæ æхсгæйæ искæйы асурын
дыгоппон цъиу (жаворонок) – хæрдмæдзог цъиу, джиго цъиу

Дз

дзывылдар (трясогузка) – чысыл хъулон цъиу
дзылы (чиж) – хъæддаг цъиу 

З

зæрæхсид (вечерняя заря) – æрвгæроны ирд рухс хурныгуылды фæстæ
згъæр (металл) – сызгъæрин, æвзист, зды, æрхуы æмæ æндæр буаргъæдтæ
зым (горная индейка) – гогызы хуызæн (хæхты цæрæг) маргъ

И

иугæндзон (постоянно) – æнæсцухæй

Й

йæ комыдæттæ æруадысты (слюнки потекли) – хæринагмæ смондаг 

К

кæлдым (крупный валежник) – кæлддзаг хъæд 
кæрдзындæттон (хлебосольный) – рæдау, уазæгуарзон 
кæркмисындзæг (облепиха) – сындзджын къутæр бурбын лыстæг гагадыргътимæ
куырæт (бешмет) – нæлгоймæджы рагон уæлæдарæс 
куырд (кузнец) – куырдадзы кусæг 
куырис (сноп) – æфсиргæрдæджы баст

Къ

къалати (клетка) – уистæй быд чыргъæд (мæргътæн) 
къæрта (деревянное ведро) – хъæдын бедра 
къуыззитт кæнын (свистеть) – æхситт кæнын 
къуызыр (шишка) – хихджын бæлæсты дыргъ 
къуылдым (холм) – обау 
къуырф (углубление) – къуск

Л

лыстæн (подстилка из соломы или сена) – хос кæнæ хъæмпæй конд хуыссæнуат 
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М

мадæл – ам, цъиуджын карк   
мæлгъæвзаг (красноречивый) – дзырдарæхст 
мæлхъ (павлин) – стыр хæрзаив къæдзил кæмæн ис, ахæм маргъ 
мæрддзæст (скряга) – чъынды 
мæ сæры хъуын арц абадтис (волос дыбом встал) – фæтарстæн
мигъдзаст (пасмурный) – асæст 
минас (угощение, пирщество) – цæл 
мила (сажа) – сæг 
митмитгæнаг (снегирь) – гыццыл зараг цъиу 

Н

нывæндын (натягивать) – айтындзын 
ныййарц уæвын (помчаться) –тагъд азгъорын
нымæт (бурка) – нæлгоймæджы рагон уæлæдарæс 

П

пиллон (пламя) – арт; 
пирæн (чесалка) – къуымбилцæгъдæн 

Р

раккуырсын (сдвинуться с места) – бынатæй фезмæлын, рацæуын 
рæсуг (чистый, прозрачный) – сыгъдæг (дон) 
рындз (выступ скалы) – къæдзæхы тигъ
рын (эпидемия, мор) – низ

С

саск (насекомое) – уырынгон
санчъехтæ (шаги) – къахдзæфтæ 
сармадзан (пушка) – хæцæнгарз 
сауцъиу – скворец
саха дæттæ (ливневые ручьи) – уарыны дæттæ 
сæгуыт (косуля) – саджы хуыз 
Сæгъгæсы дон – цæугæдоны ном
сæйын (хворать) – нæфæразгæ уæвын 
сæлавыр (куница) – чысыл тугдзых сырд 
сæнттæ цæгъдын (бредить) – дзæгъæл дзурын
сæрвæт (пастбище) – хизæнуат 
сгарæг (разведчик) – исты бæлвырд хъуыддаг базонын кæмæн бабар кæнынц, уый 
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ссивын (собирать) – æмбырд кæнын
стай (рысь) – тугдзых хъæддаг сырд гæдыты мыггагæй 
стъæлд (пропащий) – сæфт
сырддоцъиу (воробей) – гыццыл цъиу 

Т

тарф (глубокий: о сне) – адджын фынæй 
тæгæр (кл н) – сыфтæрджын стыр бæлас 
тæрккъæвда (ливень) – тыхджын къæвда 
тæрс (бук) – стыр бæлас лæгъз цъар æмæ фидар хъæдимæ 
тæскъ (большая корзина) – стыр чыргъæд 
туаггуыр – кислород 
тулдз (дуб) – сыфтæрджын стыр бæлас
тыллæг (урожай) – хорæрзад
тындзын (стремиться) – тырнын

У

уадул (щека) – рус 
уæлхæдзар (плоская крыша горской сакли) – хохаг хæдзары тъæпæн сæр 
уæлыгæс (пастух ягнят) – уæрыччытæ чи хизы, уыцы фыййау
уари (сокол) – тугдзых маргъ
уæрцц (перепел) – быдырон чысыл цъиу
удисæг (умирающий) – мæлгæ чи кæны, уый 
урсаг (общее название продуктов из молока) – æхсыры продуктты иумæйаг ном 
уыгæрдæн (луг) – хосгæрст
уыр (каменистое место) – дурджын бынат 
уырыд (суетливый) – тыхст

Ф

фатхъæд (граб) – фидар хъæдæрмæг кæмæн ис, ахæм бæлас 
фæдзæхст (наказ) – ныстуан 
фæливын (обманывать) – сайын 
фæнд (совет) – уынаффæ 
фæрв (ольха) – сыфтæрджын бæлас
фæрссаг (окно) – рудзынг 
фæрсылæй (без труда, легко) – æнæ фыдæбонæй, æнцонæй 
фæсахсæвæр (после ужина) – æхсæвæры фæстæ 
фурд (большая река, море) – стыр дон, денджыз
фыдæнхъæл – разочарование
фыдгул (враг) – знаг
фыды уæзæг – фыдæлты хæдзар, къона
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Х

хæрдгæ (золотые нитки) – æрттиваг хъуымац 
хæрис (ива) – тасаг къалиу æмæ нарæгсыф бæлас
хиуа (сойка) – хъæддаг маргъ 
хордон (амбар) – гон 
хуыкком (берлога) – арсы лæгæт 
хуымæллæг (хмель) – хилæг зайæгой
хуыргарк (куропатка) – хъæддаг маргъ
хуыскъ (засохший) – хус  
хуыснæгад (воровство) – къæрныхдзинад
хызын (сума) – дзæкъул

Хъ

хъан (мальчик, которого отдавали на воспитание в чужую семью) – искæй 
 бинонтæм хъомыл кæнынмæ кæй лæвæрдтой, ахæм лæппу
хъæбæрхор (ячмень) – хоры мыггаг 
хъæлæрдзы (смородина) – къудзи туагбын гагадыргътимæ 
хъæрццыгъа (коршун) – егъау тугдзых маргъ 
хъисын (грубая шерстяная ткань) – дæрзæг тæбын хъуымац 
хъызт (стужа) – уазал, ихæн
хъызт зымæг (лютая зима) – тынг уазал зымæг 

Ч

чырс (иней) – халас

Ц

цардбæллон (оптимист) – цардуарзаг 
цæнкуыл (калека) – уæнгхъуаг 
цым (кизил) – гыццыл бæлас сырх гагадыргътимæ

Цъ

цъай (колодец) – арф къахт донгуырæн дзыхъхъ 
цъиах (галка) – чысыл маргъ халæтты мыггагæй 
цъиусур (ястреб) – тугдзых маргъ
цъуй (рябина) – лыстæг сырхбын-бур гагадыргъ
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