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Историйы сыфтæ фæлдахгæйæ

1-аг ахуыр

Ивгъуыд заман у фидæнмæ дæгъæл.
Клод Гельвеций, францаг философ 

Мах цæрæм XXI æнусы. Нырыккон дуне афтæ тагъд ивы, æмæ йæ хатгай адæймагæн 
йæ бон аййафын нæ вæййы.

Фæлæ нын рохгæнæн нæй, чи уыдысты нæ рагфыдæлтæ, цы хорздзинæдтæ ныууагъ-
той сæ байзæддæгтæн, уый.

Уыимæ хъуамæ æмбарæм, мах абоны истори кæй аразæм, уый. Райсом не ’мдугон-
ты тыххæй чингуыты кæсдзысты ног фæлтæртæ, æмæ махæй кæнгæ у, уыцы чингуытæ 
кадджытæ уыдзысты æви хуымæтæг статистикæ, уый.

1. Бакæсут эпиграф. Зæгъут уæ хъуыдытæ. Спайда кæнут фразæтæй.

 Мæнмæ гæсгæ, ацы хъуыды раст у, …
 Мæнмæ гæсгæ, ацы хъуыды раст нæу, …
 Æз та афтæ хъуыды кæнын, æмæ …

2. Сбæрæг кæнут уæ зонындзинæдтæ историйæ. Раст дзуапп раттут.

 Алайнаг рагон паддзахады сæйраг горæт хуындис … .
  Дедяков    
  Наварис    
  Магас    

 Уыцы скæсæйнаг бæстæйы алайнæгты зыдтой куыд 
 хорз хæстонты.
  Мысыр    
  Китай     
  Иран     

 Бердзенаг хуыцæуттæй кæцыимæ абарæн ис скифæгты æппæты кадджындæр хуыцауы?
  Зевсимæ   
  Герæимæ   
  Аресимæ   

 Уыцы дзаума рагзаманты тынг кадджын уыд скифтæм, 
 кодтой йæ бронзæ æмæ æрхуыйæ, уыд уæззау.
  аг    
  фат     
  кард     

 3. Дзуапп раттут фæрстытæн.
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 Ирыстоны историйæ дæм æппæты цымыдисагдæр цавæр цаутæ кæсынц?
 Цавæр адæймæгтæ ныууагътой, дæумæ гæсгæ, æппæтæй стырдæр фæд нæ адæмы 
историйы?

арвитын – отправить; послать
асурын – погнаться 
аххос – причина; вина

лæвар (-æрттæ) – 1) дары, подарки
фат (-ттæ) – стрела

Æфсад (-сæдтæ) – войско (æфсады сæргълæууæг; егъау æфсад, знаджы æфсæд- 
тæ / Сæрмæтæгты паддзахы æфсады уыдис æрмæст æхсарджын æмæ хъæбатыр 
хæстонтæ).

Зонынджын – мудрый; вещий (зонынджын лæджы ныхас; зонынджын адæм; 
зонынджынмæ хъусын / Зонынджын лæг йæ зонындзинæдтæ адæмæн лæвар кæны.)

Карз – суровый; жестокий (карз адæймаджы митæ; карз ныхас; карз хæст / Фыц-
цаг бакастæй карз адæймаджы хуызæн у, фæлæ ахæм нæу).

Ницæмæ дарын – пренебрегать (йæ ныхас ын ницæмæ дары / Никæй ницæмæ дард-
та, æмæ йын адæмы ’хсæн кад нæ уыдис).

Ныццæгъдын – истребить; уничтожить (знæгты ныццæгъдын; хъæдтæ 
ныццæгъдын; цæгъдгæ сæ цыдис / Карз хæстон сæргълæууæг иуы онг ныццагъта йе 
знæгты).

Хæцын – 1) воевать, сражаться; 2) держать; 3) бранить; 4) кусать (знагимæ хæцын; 
истæуыл хæцын; сывæллонмæ хæцын / Кæд хæстонтæ бирæ нæ уыдысты, уæддæр 
знагимæ хъæбатырæй хæцыдысты).

Хи дæттын – сдаваться (хи дæттын искæй къухмæ / Скифæгтæ куы базыдтой, се 
’мбал йæхæдæг йæхи радта знаджы къухмæ, уæд æй амардтой).

Хъæлæба – шум; спор; возня (хъæлæба кæнын; сыхæгты хъæлæба; хъæлæбамæ 
рацæуын / Уынгæй цыдæр хъæлæба хъуыстис, фæлæ лæг куы рацыдис, уæд дзы ничиу-
ал уыдис).

4. Лæвæрд дзырдты къордтæй равзарут, лексикон æмæ грамматикон æгъдауæй 
бæрæггонд дзырдтимæ бабæттæн кæмæн ис, æрмæст уыдон.

Хæцын – (райсомæй, изæрæй, бæстæимæ, ныхас кæнын, зонын, домбайау, хъæбатыр, 
сыхаджы, хæстонтимæ, лæппумæ, дидинæгыл).

Карз – (дзырд, адæймаг, цæрæгой, хæст, рæстæг, ныхас кæнын, зымæг).
Фат – (хъæдын, рог, раст, зылын, фехсын, асæттын, фарсмæ, скæнын, бамбæхсын, 

æфсæйнагау, бæласимæ).
Аххос – (дæу, ссарын, мæнимæ, зонын, искæй, бирæты, адæмау, æмбарын, 

сывæллоны, паддзахы, бонтæн).
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5. Абарут ацы дзырдты нысаниуджытæ, саразут семæ хъуыдыйæдтæ, ныффыс-
сут сæ.

зондджын зонынджын

6. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цæмæй бæрæг у, нæ рагфыдæлтæ хъæбатыр æмæ 
æхсарджын адæм уыдысты, уый.

Скифæгты лæвæрттæ Дарийæн

Куыд зонæм, афтæмæй нæ рагфыдæлтæ – скифæгтæ – уыдысты тынг хъаруджын 
хæстонтæ. Иу рæстæджы уыдон сæ æнæкæрон тыгъд быдырты хæцыдысты персайнаг 
паддзах Дариимæ. Персайнаг паддзахад незаманты нымад уыдис дунейы тыхджындæр 
паддзахæдтæй иуыл. Дари скифæгты зæхмæ æрбакодта бирæ æфсад, фæлæ бонæй-бонмæ 
йæ хæстонтæ къаддæрæй-къаддæр кодтой, карз хæстæн та кæрон нæ уыдис.

Скифы паддзах Иданфирс арвыста персайнæгтæн ахæм лæвæрттæ: цъиу, мыст, хæфс 
æмæ фондз фаты. Персайнæгтæ райстой лæвæрттæ, фæлæ, цы нысан кæнынц, уый нæ 
бамбæрстой. Дари æрæмбырд кодта æппæтæй зонынджындæр лæгты æмæ сын загъта:

– Æвæццæгæн æмæ скифæгтæ сæхæдæг сæхи дæттынц нæ къухмæ.
Уæд персайнаг зонынджын лæг Гобри рацыдис размæ æмæ бамбарын кодта скифæгты 

лæвæртты нысаниуæг:
– Персайнæгтæ, цъиутау куы нæ атæхат уæларвмæ, мыстытау уæхи куы нæ бамбæхсат 

хуынчъыты, хæфсытау куы нæ ныггæппытæ кæнат цъымарамæ, уæд уæ ацы фаттæ ныц- 
цæгъддзысты.

Цалдæр боны фæстæ знæгтæ кæрæдзийы ныхмæ куы æрлæууыдысты хæсты быдыры, 
уæд æвиппайды скифæгты рæнхъыты азгъордта тæрхъус, æмæ йæ скифаг хæстонтæ фæсте 
асырдтой. Бæстæ хъæр-хъæлæба ссис.

Персайнаг паддзах куы базыдта, цæуыл хъæр кæнынц йе знæгтæ, уæд 
бамбæрста, скифæгтæ мæлæт кæй ницæмæ дарынц, уый. Дари фæдзырдта йæ хæстон 
сæргълæуджытæм æмæ сын загъта:

– Ардыгæй тагъддæр лидзын хъæуы нæ хæдзæрттæм.
Æхсæвы Дарийы хæстонтæ сыстадысты æмæ сусæгæй фæраст сты сæ бæстæмæ.
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7. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Чи уыдысты нæ рагфыдæлтæ?
 Кæимæ хæцыдысты скифæгтæ?
 Цавæр лæвæрттæ арвыста персайнæгтæн скифы паддзах?
 Куыд бамбарын кодта персайнаг зонынджын лæг лæвæртты нысаниуæг?
 Цы æрцыдис цалдæр боны фæстæ хæсты быдыры?
 Цы бамбæрста персайнаг паддзах?
 Цы базыдтат ногæй ацы текстæй?

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ, саразут семæ фарстон хъуыдыйæдтæ цыбыр 
дзуæппытимæ, ныффыссут сæ.

2-аг ахуыр

Бæлас йæ уидæгтæй фидар у, адæймаг та – йæ фыдæлты кадæй
Ирон æмбисонд

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

Æрттигъ*, фыдæлты фат, алайнаг,
Дæ мысан – æз, ды мын – мысайнаг**;
Æз дардмæ де ’ндон фидыц ласын –
Æрттив-иу фидæнæн йæ лагъзы.
Æрттив… Æртæ арты, æрвонтæ.
Æрттигъ… Æртæ арты, нæртонтæ –
Фыдызæхх, Уарзт æмæ Рæстдзинад.
Рæстдзинад, 
               Уарзт 
             æмæ
                  Фыдызæхх...

       Хъодзаты Æхсар. Æрттигъ

Рагон кувæндæтты æхцайы бæсты мысайнагæн арæх æвæрдтой æрттигътæ. (В древ-
них святилищах вместо монет в качестве приношения часто оставляли стрелы с трёхгран-
ными наконечниками.)

2. Дзырдтæй саразут дзырдбæстытæ.

* æрттигъ – трёхгранный наконечник стрелы
** мысайнаг – приношение Богу и духам-покровителям
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æфсады
арвитын
хæстонты
знæгты
цъымарайы
хъæлæба
карз

фаттæ
цæрын
сæргълæууæг
кæнын
сыхæгтæм
хæст
ныццæгъдын

3. Саразут логикон рæхыстæ бæттæгтимæ (уымæн æмæ, уый тыххæй, цæмæй), 
ныффыссут сæ.

Х у ы з æ г:
Æфсад  стыр æфсад  Скифы паддзах Иданфирсмæ уыдис стыр æфсад.  

Рагзаманы уый нымад уыдис тынг тыхджын æфсадыл, уымæн æмæ скифæгтæ уыдысты 
хъæбатыр æмæ æхсарджын хæстонтæ.

Фат – … Карз – …

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

 Нæ рагфыдæлтæ … хорз хæстонтæ.
 Персайнаг паддзахад нымад уыдис æппæтæй … дунейы.
 … хæстæн кæрон нæ уыдис.
 Скифæгты … Иданфирс арвыста йе знæгтæн … .
 Дари æрæмбырд кодта … зонынджындæр лæгты. 
 Персайнаг лæг Гобри бамбарын кодта лæвæртты … .

5. Бакæсут Мæздæджы историимæ баст нымæцонтæ. Нымæцонтæ раст дзурут.

1764 аз – райдыдтой аразын Мæздæджы фидар.
1778 аз – Мæздæджы уыдис зындгонд уырыссаг хæстон сæргълæууæг Александр Су-

воров.
1818 аз – Мæздæгмæ æрцыдис уырыссаг фыссæг æмæ дипломат Александр Грибое-

дов.
1820 аз – Мæздæджы уыдис Александр Пушкин.
1837 æмæ 1841 азтæ – Михаил Лермонтов, Кавказы æфсæддон лæггадгæнгæйæ, уы-

дис Мæздæджы.

6. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ амад нымæцонтимæ историон темайыл.

Радзурут уæхи ныхæстæй текст «Скифæгты лæвæрттæ Дарийæн».
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3-аг ахуыр

 Фыдæлты зонд æмæ цард зонын адæймагæн развæндаг  амонæг у. 
Марк Тулий Цицерон, рагон Ромы æхсæнадон архайæг, философ

1. Раст дзурут:

байзæддæгтæ-бадзырдтон
хъуамæ-хуынд
диссæгтæ-дисы
дзуапп-дзурын

федтай-федтой
лæвæрттæ-авæрдта
æцæгæй-ацæргæ
зæгъдзысты-загътой

2. Баххæст кæнут дзырдты кæрæттæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Амагæ уыдис сæрмæтæгт… паддзах. 2.Сæрмæтæгтæ лымæнæй цардысты 
бердзенæгт… . 3. Уыдон бердзенæгт… æлхæдтой æфсæйнаг. 4. Знæгтæ-иу  арæх бабыр-
стой бердзенаг горæтт… . 5. Сылгоймаг йемæ акодта 120 хуыздæр хæстон… . 6. Хæстонтæ 
фæндагыл бæхт… ивтой æмæ цыбыр рæстæгмæ ацыдысты 190 км. 7. Æхсæвы Амагæ йæ 
хæстонт… бабырста скифæгтæм æмæ сын се 'фсад ныццагъта.

Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания. 
Цитата заключается в кавычки, при цитировании указывается источник цитаты (ав-

тор, произведение).
«Нарты эпосы бындурон хай у ирон адæмы эпос...» (Абайты Васо).
Цитирование может быть прямым и косвенным.
При прямом цитировании указывается автор, произведение, а сама цитата заключа-

ется в кавычки и пишется с заглавной буквы.
Например: Якоб Гримм загъта: «Не ’взаг у нæ истори дæр».
При косвенном цитировании автор может прямо не указываться, а цитата вводится 

в текст следующими словосочетаниями: «куыд фыста...», «куыд загъта...» и т. д. В 
этом случае цитата заключается в кавычки, но пишется со строчной буквы. Скажем: 
Немыцаг филолог куыд фыста, афтæмæй «не ’взаг у нæ истори дæр».

Если цитата приводится в сокращённом виде, то вместо пропущенных слов ставит-
ся многоточие.

3. Бакæсут фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд.

1. «Дунейы хæзнадон æнхъæлмæ кæсы мах хæзнатæм дæр! Сæвæрæм дзы, сæвæрæм, 
æфсымæртæ, нæ мысайнаг...» (Брытъиаты Елбыздыхъо, драматург).

2. «Алы заманæн дæр, – дзырдта Тыбылты Алыксандр, – хицау æгъдау æмæ æфсарм 
вæййы».
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3. Скифаг философ Анахарсис куыд дзырдта, афтæмæй «æппæтæй æдасдæр сты, был-
гæрон цы наутæ лæууынц, уыдон».

4. «...Адæмы фыдбылызтæй фервæзын кæндзæнис æрмæстдæр сæ иудзинад» – афтæ 
хъуыды кодта фыссæг Епхиты Тæтæри.

4. Байхъусут æмæ бакæсут диалог раст интонацитимæ.

Хъазыбег. Дæ хорзæхæй, Сергей, знон изæрæй 
кæм уыдтæ? Телефонæй уæм цалдæр хатты бадзырдтон, 
фæлæ мын дзуапп ничи радта.

Сергей. Нæ бинонтæ уазæгуаты ацыдысты, 
мæхæдæг та Дыгурон театры уыдтæн.

Хъазыбег. Æмæ дыгуронау дæр æмбарыс?
Сергей. О, куыннæ, дыгуронау тынг рæсугъд дзурын.
Хъазыбег. Цавæр спектакль федтай?

Сергей. «Аланты Нана».
Хъазыбег. О-о, уый хорз спектакль хонынц. Мах та 17 ноябры стæм хуынд уыцы 

театрмæ.
Сергей. Исты ног спектакльмæ?
Хъазыбег. О… «Цы зæгъдзысты адæм?» Зоныс, чи йæ ныффыста? Лазарты Сильвæ…
Сергей. Фæлæуу-ма, уый нæ англисаг æвзаджы ахуыргæнæг ма уæд?!
Хъазыбег. О, æцæгæйдæр, уый у!
Сергей. Диссæгтæй цы кæныс… Ахæм курдиатджын адæймаг у, уый нæ зыдтон.

 Радзурут, куыд арæх цæут театрмæ.
 Цавæр спектакльтæ федтат историон темæтыл? 
 Цавæр цаутæ дзы æвдыст цыдис? 
 Уæ зæрдæмæ фæцыдысты уыцы спектакльтæ æви нæ?

8. Бакæсут текст æмæ хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут 
хъæугæ дзырдтæй. 

Амагæ

Амагæ уыдис … паддзах. Уый уыдис зондджын сыл-
гоймаг, хорз арæхстис … дæр. Амагæ æмбæрста, … бердзе-
наг горæттимæ лымæнæй цæрын кæй хъæуы, уый.

Сæрмæтæгтæ базарад кодтой бердзенæгтимæ, … 
сæ æфсæйнаг æмæ æндæр дзаума. Знæгтæ-иу арæх 
æрбабырстой бердзенаг горæттæм. Амагæ цæдис скодта 
горæт Херсонимæ, уый фæстæ … скифæгтæм, цæмæй се 
’рбабырстытæ ныууадзой. Фæлæ уыдон нæ байхъуыстой 
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Амагæмæ. Уæд … сылгоймаг акодта йемæ 120 хуыздæр хæстоны. Уыдонæй алкæмæ дæр 
уыдис 3 … . Хæстонтæ бæхты … æмæ цыбыр рæстæгмæ ацыдысты 190 км. Æхсæвы уы-
дон … , скифæгты паддзах кæм æрбынат кодта, уырдæм, æмæ йын йе ’фсад … . Уый уы-
дис нæ дуджы агъоммæ 160 азы. Амагæ ссис скифæгты … æмæ бердзенаг горæтты про-
тектор. 

Сыхаг, арвыста, бæхы, сæрмæтæгты, ивтой, хæцæнгарзимæ, æлхæдтой, паддзах, 
балæбурдтой, æхсарджын, ныццагътой.

 Текстмæ гæсгæ зæгъут, цавæр сылгоймаг уыдис Амагæ. 
 Куыд бафтыдис йæ къухы сæдæ хæстонимæ скифæгты ’фсад ныццæгъдын? 
 Цавæр номдзыд сылгоймæгты нæмттæ ма зонут историйæ? 

Номдарты тасындзæг

Н. – ; лæг; лæппу

Г. (-ы; -йы) – лæджы; лæппуйы 

Д. (-æн; йæн) – лæгæн; лæппуйæн

И. (-æй; -йæ) – лæгæй; лæппуйæ

А. (-мæ) – лæгмæ; лæппумæ

Æд. б. (-ыл; -йыл) – лæгыл; лæппуйыл

Ц. (-имæ) – лæгимæ; лæппуимæ

Х. (-ау; -йау) – лæгау; лæппуйау

6. Стъæлфыты бæсты сæвæрут раст кæрæттæ. Хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

 Зонынджын лæ(г)… ныхас дардмæ хъуысы.
 Рагзаманты-иу знæгтæ арæх æрбалæбурдтой нæ райгуырæн зæх… . 
 Хæстон сæргълæууæг рацыдис йе ’фсад… размæ.
 Фаты бырынкъ раздæр кодтой хъæд… , фæстæдæр та – æфсæйнаг… . 
 Йæ аххос… хъуыдыгæнгæйæ, арвыста йæ царды бонтæ. 
 Нæ хæстæджытæ нын лæвæртт… æрбарвыстой чингуытæ дæр. 
 Лæмæгъ паддзахад цæдис скодта стыр æмæ тыхджын бæстæ… .
 Ирыстоны тырыса… урс хуыз нысан кæны уды сыгъдæгдзинад.

Радзурут уæхи ныхæстæй Амагæйы тыххæй
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4-æм ахуыр

Истори нæ ахуыр кæны, цавæр рæдыдтæ ма скæндзыстæм фидæны, ууыл.
Лоуренс Питер,  канадæйаг фыссæг, педагог

 1. Раст дзурут:

  зонынджын – зондджын  ныццæгъдын – æрцæгъдын
  фат – фæд    асурын – дзурын
  арвитын – æрвитын   аххос – æххæст
  цъымара – цымæ   хъæлæба – хæлæг

ахадындзинад – значение; роль 
æфцæг (æфцджытæ) – 1) шея; 2) перевал
бæлццон (бæлццæттæ) – путник, путешественник

дæсны (-тæ) – 1) умный, ловкий, 
     искусный; 2) мастер; знаток
зæлдаг – ш лк, ш лковый
царм (цæрмттæ) – шкура, кожа

Æмдугон – современник (не 'мдугон; зындгонд æмдугон / Къостайы зындгонд 
æмдугонтæй бирæтæ уыдысты йæ хæлæрттæ).

Æмрæнхъ – в ряд, рядом, наравне (адæмы æмрæнхъ; æмрæнхъ лæууынц / Историйы 
Дургуыры ном лæууы зындгонд алайнаг паддзæхты нæмтты æмрæнхъ).

Æрбафтын – 1) попасть, очутиться; 2) набрести, натолкнуться (æндæр бæстæмæ 
æрбафтын; се ’мбæлттимæ æрбафтыдысты / Ардæм куыд æрбафтыдтæ?).

Базаргæнæг (-нджытæ) – торговец (базаргæнæджы куыст; базаргæнджытæй 
æлхæнын / Ацы зæххытыл базаргæнджытæ цыдысты Фæскавказмæ).

Уафын – ткать, плести (бон-изæрмæ уафы; рæсугъд хъуымæцтæ уафын; хорз 
уафæг; уафæн фабрикæ / Раджы заман сылгоймæгтæ уæфтой тын цухъхъатæн).

Фæлындæн (-тæ) – украшение (сылгоймаджы фæлындæнтæ; сыгъзæринæй конд 
фæлындæнтæ; наз бæласы фæлындæнтæ / Къухдарæнтæ, хъусдарæнтæ æмæ иннæ 
фæлындæнтæ конд уыдысты æвзистæй).

2. Ссарут бæрæггонд дзырдтæн антонимтæ æмæ дзырдбæстытæ афтæмæй 
зæгъут:

рог царм
рæсугъд фæлындæн
хъæздыг базаргæнæг
стыр ахадындзинад
æфцæгмæ хæстæг

дæсны аразæг
зæронд бæлццон
æрбафтын райсомæй
хорз уафын
тар зæлдаг
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3. Саразут дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ, спайда кæнут бæттæг та-йæ.

Косвенная речь в осетинском языке образуется с помощью вводных слов дам (мол, 
дескать), зæгъгæ (говоря), зæгъы (говорит), а также с помощью союзов и союзных 
слов кæй, куыд, цæмæй и других. Часто косвенная речь отличается от прямой только 
наличием в косвенной речи вводного слова.

Алан загъта: «Абон мах цæуæм музеймæ».

Алан загъта, абон, дам, 
мах цæуæм музеймæ.

Алан загъта, абон мах 
кæй цæуæм музеймæ.

Алан загъта, зæгъгæ, 
абон мах цæуæм музеймæ.

П р и м е ч а н и е. Если вводное слово дам сочетается с другими вводными сло-
вами (ома, зæгъгæ), то оно всегда стоит на втором месте:

Анахарсис дзырдта: «Закъæттæ 
сты хæлуарæджы тыны хуызæн».

Анахарсис дзырдта, зæгъгæ, дам, закъæттæ 
сты хæлуарæджы тыны хуызæн.

4. Комкоммæ ныхас раивут фæрссаг ныхасæй.

«Кад кæн дæ къонайæн», – дзырдта Анахарсис.
Хæстон сæргълæууæг ныхъхъæр кодта: «Знаджы нæ райгуырæн зæхмæ ма ’рбауадзут!»
Музейы кусæг бамбарын кодта скъоладзаутæн: «Ацы хæцæнгарз хауы ХI æнусы 

кæронмæ».
Нæ историйы ахуыргæнæг нын загъта: «Абон мах базондзыстæм Мысыры 

зындгонддæр паддзæхтæй иуы тыххæй».
Мæ фыд мын бауайдзæф кодта: «Дæ фыдæлты истори хорз нæ зоныс».

5. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Цæмæй хицæн кæнынц сæ нысаниуæгмæ гæсгæ?

1. Æндæр бæстæты бæлццæттæ æрбафтыдысты аланты зæххытæм. Æндæр бæстæты 
бæлццæттæ-иу æрбафтыдысты аланты зæххытæм. 2.Уыдон дис кодтой сæ сахартæ æмæ 
хъæутыл, хорджын быдыртæ æмæ æнæкæрон фосы дзугтыл. Уыдон-иу дис кодтой сæ 
сахартæ æмæ хъæутыл, хорджын быдыртæ æмæ æнæкæрон фосы дзугтыл. 3. Скæсæйнаг 
бæстæтæй æрластой китайаг æмæ согдийаг зынаргъ зæлдаг хъуымæцтæ. Скæсæйнаг 
бæстæтæй-иу æрластой китайаг æмæ согдийаг зынаргъ зæлдаг хъуымæцтæ. 4. Цæмæй 
æфцæджы сæрты ахизой, уый тыххæй базаргæнджытæ бафыстой æхца. Цæмæй æфцæджы 
сæрты ахизой, уый тыххæй-иу базаргæнджытæ бафыстой æхца.

6. Бакæсут текст. Æркæсут нывмæ æмæ сбæрæг кæнут, текстæн йæ кæцы 
хаймæ хауы, уый. Бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытыл æрдзурут.
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Стыр зæлдаг фæндаг

Астæуккаг æнусты Алани нымад уыдис тыхджын æмæ хъæздыг паддзахадыл. 
Æндæрбæстаг бæлццæттæ-иу алайнаг зæххытæм куы ’рбафтыдысты, уæд-иу дис кодтой 
сæ сахартæ æмæ сæ хъæутыл, сæ хорджын быдыртæ, цъæх уыгæрдæнтæ æмæ æнæкæрон 
фосы дзугтыл.

Сахарты куыстой хуыздæр дæснытæ. Уыдон арæзтой хæцæнгæрзтæ, хъæууон- 
хæдзарадон кусæн дзаумæттæ, диссаджы рæсугъд дурынтæ, уæфтой хъуымæцтæ. 
Цæрджыты иу хай кодта хор æмæ фосы куыст. Сыхаг бæстæты адæмыхæттытæ 
æмбæрстой, ахæм тыхджын паддзахадимæ лымæнæй цæрын кæй хъæуы, уый, æмæ ар-
хайдтой семæ аразын алыхуызон бастдзинæдтæ.

Аланийы политикон æмæ экономикон ахадындзинад фæфылдæр, VI æнусы йæ зæх- 
хытыл Стыр зæлдаг фæндаг куы ацыдис, уæд.

Уыцы рæстæг Иран нæ уагъта къупецæгты Византиимæ базар кæнын. Китай æмæ 
Астæуккаг Азийы базаргæнджытæ Цæгат Кавказыл цыдысты Фæскавказмæ, уырдыгæй та 
– Византи, Ныгуылæн Европæ æмæ Цæгат Африкæмæ.

Скæсæйнаг бæстæтæй ластой китайаг æмæ согдиаг зынаргъ зæлдаг хъуымæцтæ, 
Фæскавказ, Византи æмæ Иранæй та – гауызтæ, авгæй æмæ æвзистæй конд мигæнæнтæ, 
сылгоймаджы фæлындæнтæ, сæнтæ. Цæгатаг бæстæтæ æмæ Хазарийæ ластой мыдадз, 
мыд, сæрак, гæн, цæрмттæ.

Аланийæн пайда уыдис, Стыр зæлдаг фæндаг йæ зæххытыл кæй цыдис, уый. Цæмæй 
æфцджытæ æмæ хидты сæрты ахизой, уый тыххæй базаргæнджытæ фыстой æхца кæнæ 
та-иу сæ уæййаг дзауматы кæцыдæр хай радтой.

Стыр зæлдаг фæндаджы руаджы Аланийы экономикон, политикон æмæ культу-
рон уавæртæ тынгдæр райрæзтысты, фылдæр кодта сахарты нымæц, хъæздыгдæр æмæ 
тыхджындæр кодта паддзахад, уæрæхдæр – хæдзарадон æмæ культурон бастдзинæдтæ 
æндæр бæстæтæ æмæ адæмыхæттытимæ.
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 Цавæр паддзахадыл нымад уыдис Алани астæуккаг æнусты? 
 Цæмæй хъæздыг уыдис Алайнаг паддзахад?
 Кæцы æнусты ацыдис Аланийы зæххытыл Стыр зæлдаг фæндаг?
 Цæмæй пайда уыдис Стыр зæлдаг фæндаг Аланийæн?
 Текст адих кæнут хæйттыл æмæ сын сæргæндтæ раттут.

7. Баххæст кæнут таблицæ хъæугæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй, текстæй 
пайдагæнгæйæ.

Цавæр бæстæйæ? Цы ластой?
... ...
... ...

Сахуыр кæнут дзырдтæ.
Текстæн пълан саразут фарстон хъуыдыйæдты руаджы.
Ныффыссут хъуыдыйæдтæ комкоммæ æмæ фæрссаг ныхасимæ.

5-æм ахуыр

Истори кæнынц адæм

Истори у философи дæнцæгты.
Дионисий Галикарнассаг, рагон бердзенаг историк, ритор

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ зæгъут, йæ сæйраг хъуыды 
йын куыд æмбарут.

Рагон нырыккон зарæг

О, скифты знæт кадæн, сæ цытæн
Нырма нæ бамынæг* сæ ном –
Лæууынц, фыдæлтыккон бæрцытау**,
Нырма сæ байзæддаг æнгом.
Сæ фарн бæрзонддæр у цъæх арвæй,
Æмæ куы бахъæуа æхсар,
Уæд зæххы саумылазон арфæй
Сæ уидаг суадздзæни æвзар***.

    Ходы Камал
* нæ бамынæг – не померкло
** бæрцытæ – газыри
*** æ в з а р  – всходы, ростки
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2. Фæрстыты бæсты сæвæрут хъæугæ дзырдтæ раст грамматикон формæты.

 У (цавæр?) … зарæггæнæг. 
 Цæры (кæм?) … раз.
 Ацы бæстæмæ (цы кодта?) … .
 Хуыд у (цæмæй?) … .
 Ис ын стыр (цы?) … .
 Конд у (цæмæй?) … .
 Къуымбилæй (цы ми кæны?) … тын.

Æрбафтын, царм, зæлдаг, æфцæг, уафын, ахадындзинад, дæсны.

3. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

 Ахадындзинад, VI æнусы, паддзахады, Аланийы, фæфылдæр, политикон, экономи-
кон, æмæ.
 Базар, Византиимæ, кæнын, Иран, уагъта, нæ, уыцы, къупецæгты, рæстæг.
 Ластой, бæстæтæй, китайаг, согдиаг, æмæ, скæсæйнаг, хъуымæцтæ, зæлдаг, зынаргъ.
 Уый, Стыр зæлдаг фæндаг, пайда, Аланийæн, уыдис, зæххытыл, йæ, цыдис, кæй.

 4. Зæгъут, раст сты æви не сты ацы хъуыдыйæдтæ. Пайда кæнут текстæй.

XI æнусы Алани нымад уыдис тыхджын æмæ хъæздыг паддзахадыл.

Æндæр бæстæты бæлццæттæ дис кодтой алайнаг сахартæ æмæ хъæутыл.

Нæ рагфыдæлтæ хор æмæ фосы куыст нæ кодтой.

Алайнаг паддзахады экономикон ахадындзинад фæфылдæр X æнусы.

Китай нæ уагъта къупецæгты Византиимæ базар кæнын.

Базаргæнджытæ Цæгат Кавказыл цыдысты Фæскавказмæ, уырдыгæй та – Византи, 
Ныгуылæн Европæ æмæ Цæгат Африкæмæ.

Ныгуылæн бæстæтæй ластой зынаргъ зæлдаг хъуымæцтæ, хуссар бæстæтæй та ластой 
мыд, мыдадз, сæрак.

Хидтæ æмæ æфцджыты сæрты ахизыны тыххæй базаргæнджытæ фыстой æхца кæнæ 
сæ дзауматы кæцыдæр хай лæвæрттæй.

Стыр зæлдаг фæндаджы руаджы Алайнаг паддзахад кодта мæгуырдæр.
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Послелоги тыххæй (из-за; по причине; за; о), фæрцы, руаджы (благодаря; с помо-
щью) выражают причинно-следственные отношения и управляют родительным паде-
жом.

Чингуыты руаджы мах хорз зонæм нæ рагфыдæлты истори.
Дæу тыххæй нæ сахуыр кодтон æмдзæвгæ.

 Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ.

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

1.Стыр зæлдаг фæндаджы фæрцы … … … .
2.Стыр зæлдаг фæндаджы руаджы … … … .
3.Стыр зæлдаг фæндаджы фæрцы … … … .
4.Стыр зæлдаг фæндаджы руаджы … … … .

6. Байхъусут тексттæм æмæ зæгъут, цавæр зындгонд адæймæгтыл цæуы ны-
хас. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цы бар дарынц ацы адæймæгтæ Ирыстоны историмæ?
 Зæгъут, ногæй цы базыдтат ацы тексттæй.
 Цы ма зонут ацы адæймæгты тыххæй?

7. Дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ, саразут цыбыр тексттæ ацы зындгонд 
адæймæгты тыххæй.

49 мин бæхджын æфсæддоны; сфидар кодта ахастдзинæдтæ Гуырдзыстонимæ; 
хæстон сæргълæууæг; астæуккаг æнусты; алайнаг паддзæхты нæмтты æмрæнхъ.
Сарæзта иугонд паддзахад; ХII æнусы; йе ’мдугон фыста; куырыхон сылгоймаг; 
стыр кад; йæ рæсугъддзинад; алайнаг паддзахы фырт Дауыт-Сослан.
1392 азы; ссис эмир; хъæздыг паддзахад; æрбабырста Фæскавказмæ; кад кодта ахуыр- 
гонд адæмæн; æвиппайды амардис; 1405 азы; схæцыдис Тохтамысы æфсадимæ.

Бацæттæ кæнут  текст «Стыр зæлдаг фæндаг» уæхи ныхæстæй дзурынмæ.
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6-æм ахуыр

Истори у зæгæлы хуызæн: алцы дæр ыл ис æрцауындзæн.
Александр Дюма-фыд, францаг фыссæг

1. Раст дзурут:

кад-кадджытæ
мæсыг-мæсгуытæ
фыцын-фыхтой
туг-туджджынтæ

фидауын-бафидыдтой
диссаг-диссæгтæ
фенын-федтон
хъусын-фехъуыстон

2. Куыд æмбарут эпиграфы хъуыды? Æрдзурут ыл.

3. Бакæсут диалог æмæ йæ баххæст кæнут 2–3 репликæйæ.

Агуындæ. Тугъанты Махарбеджы нывты равдыст федтай?
Батрадз. Æмæ кæцы музейы байгом ис?
Агуындæ. Сабырдзинады проспекты йæ номыл цы музей 

ис, уым. Дыууæ боны размæ дзы ме ’мкъласонтимæ уыдтæн.
Батрадз. Нарты кадджытæм иллюстрацитæй фæстæмæ 

ма дзы цы федтай?
Агуындæ. Нæ адæмы рагон цардæй ист нывтæ: мæсгуытæ куыд 

арæзтой, бæгæны куыд фыхтой, туджджынтæ-иу куыд бафидыдтой, æмæ дзы цы нæ дис-
саг федтон! Иуæй-иу хабæрттæ хъусгæ дæр никуы фæкодтон.

Батрадз. ... .
Агуындæ. ... .
Батрадз. ... .
Агуындæ. ... .

4. Саразут цыбыр баст текст (диалог æмæ нывты бындурыл) Тугъанты Махар-
беджы тыххæй.

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ2

Тугъанты Махарбег. Тæрхон
Тугъанты Махарбег. 

Мæсыг куыд арæзтой
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5. Бакæсут текст. Тексты бындурыл саразут хъуыдыйæдтæ фæсæвæрдтæ  
тыххæй, фæрцы æмæ руаджы-имæ.

Хъуысаты инæлар

Паддзахы заман Ирыстоны афицерты стыр къордæн сæ 
зынгæдæртæй иу уыдис инæлар-лейтенант Хъуысаты Тегойы 
фырт Инал.

Инал райгуырдис 1847 азы Заманхъулы. Ахуыр кодта Тер-
чы зылды æфсæддон хъомылгæнинæгты скъолайы, уыдис 
тынг зæрдæргъæвд лæппу. Йе ’фсæддон лæггад райдыдта хæрз 
æрыгонæй.

Архайдта Турчы хæсты, йæ бæрны уыдысты полк, фæстæ-
дæр та – хъазахъхъы дивизи æмæ æнæхъæн корпус. Ссис тæккæ 
кадджындæр хæрзиуæг – Георгийы дзуары кавалер, лæвæрд ын 
æрцыдис бирæ уæрæсейаг æмæ фæсарæйнаг æфсæддон ордентæ, 
уыдис æм сыгъзæрин хæцæнгарз ахæм фыстимæ: «Хъæбатыр-
дзинады тыххæй».

Æнæхин, уæздан, æргомдзырд æмæ раст лæгæй кæй æвдыста 
йæхи, уымæ гæсгæ йæ равзæрстой полчы тæрхондоны сæрдарæй. 

Иналы сæйрагдæр миниуджытæ уыдысты æгæрон 
æхсардзинад æмæ Райгуырæн бæстæ хъæбулы уарзтæй уарзын.

Дзагуырты Гæлинæ

6. Рафыссут текстæй дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:

миногон + номдар + номдар
мивдисæг + номивæг + номдар
мивдисæг + номдар + номдар
номдар + номдар + номдар

Бацæттæ кæнут цыбыр тезисты руаджы текст «Стыр зæлдаг фæндаг» уæхи 
ныхæстæй дзурынмæ.

7-æм ахуыр

Истори у æнæкæрон быцæу.
Роберт Питер Гейл, америкаг ахуыргонд

1. Æркæсут нывмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн, пайда кæнут лæвæрд 
дзырдтæй.

Хъуысаты Инал

миногон + номдар + номдар
мивдисæг + номивæг + номдар

мивдисæг + номдар + номдар
номдар + номдар + номдар
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Паддзах Дургуыры ном нысан 
кæны «дурæй конд». Дургуыр уыдис Ала-
нийы астæуккаг æнусты (XI æнусы) 
курдиатджындæр дипломат æмæ дæсны 
хæстон сæргълæууæг. Йе ‘фсады уы-
дис 49 мин бæхджын æфсæддоны, йæ 
рæстæджы йæ басæттын никæй бон 
бацис. Ацы паддзах сфидар кодта Ала-
нийы ахастдзинæдтæ Гуырдзыстон æмæ 
иннæ сыхаг бæстæтимæ. Историйы йæ 
ном лæууы зындгонд алайнаг паддзæхты 
нæмтты æмрæнхъ.

      Гасынты Жорж. Алайнæгтæ стæры*

 Кæй ныв у? 
 Чи æвдыст цæуы нывы?
 Цавæр дарæс ис алайнæгтыл? Цавæр хæцæнгарз сæм ис?
 Радзурут хæстонты цæсгæмттæ, сæ цæстæнгасы тыххæй.
 Цы нывгонд ис алайнаг хæстон тырысайыл? Цы нысан кæны?
 Цавæр ахорæнтæй конд у ныв?
 Ныв уæ зæрдæмæ фæцыдис æви нæ? Цæмæй?

Тар, ныфсджын, зæхх, рагон, хъæбатыр, хæстонтæ, фыранк, хæцынц, ирд, хæстон, 
æхсардзинад, хæстон балцы, тох кæнын, хъахъхъæнын, бæхджын æфсад.

2. Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагæй.

 В древние времена наши предки считались храбрыми, сильными и отважными во-
инами.
 В средние века Алания была богатым и сильным государством.
 Эта страна жила в мире с соседними государствами и народами.
 Враги несколько раз вторглись в те земли.
 У воинов были длинные лёгкие деревянные стрелы.
 Мы учим историю, чтобы знать будущее.
 Великий шёлковый путь проходил через земли Алании в VI веке.

3. Базонут, цæуыл цæуы ныхас.

1. Хæстон адæймаджы дзаума (...). 
2. Хуыдтой дзы дзабыртæ (...).

* стæр – военный поход
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3. Уым цæрынц хæфсытæ (...).
4. Йæ  сæрты  ахизыны  тыххæй  базаргæнджытæ  фыстой æхца (...).
5. Æфсады  разамонæг (...).

4. Рафыссут лæвæрд дзырдбæстытæй, æрмæст историон темæимæ баст чи у, уы-
дон. Æрхъуыды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ. 

Стыр паддзахад; æрбабырстой сыхаг бæстæмæ; арæзтой фидæрттæ; рæсугъд цъиуы 
зарын; мæ зæрдæмæ фæцыдис; рагон мæсыг; ныууагъта стыр фæд; хæдзары хицау; ацы-
дис Аланийы зæххытыл; хæстон сæргълæууæджы дарæс; ныв кæны тар ахорæнтæй; дзу-
ры хъæрæй; ластой Фæскавказмæ; хæцыдысты хъæбатырæй; чызгмæ хæцын; карз паддзах; 
сывæллоны аххос; бæласы къалиуыл хæцын.

5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, куыд базыдтой ахуыргæндтæ хъобайнаг куль-
турæйы тыххæй.

Хъобайнаг культурæ

Ацы хабар æрцыдис XIX æнусы Хъобаны. Иуахæмы Джызæлдон  раивылдис,  бай-
гом  кодта рагон ингæнтæ æмæ дзы ракалдта  бронзæйæ конд  алыхуызон  дзауматæ.  
Бынæттон цæрæг Хъаныхъуаты Хабос дзы æрæмбырд  кодта иуцасдæр, Тифлисмæ сæ 
аласта æмæ сæ музеймæ радта. Номдзыд уырыссаг ахуыргонд Г. Д. Филимонов уыцы 
дзауматæ фæиртæста æмæ сын стыр аргъ скодта.

Уæдæй нырмæ хъобайнаг культурæмæ (афтæ йæ схуыдтой хъæуы номмæ гæсгæ) сæ 
хъус дарынц, ахуыр æй кæнынц археологтæ, историктæ, аивадиртасджытæ (искусствове-
ды). Хъобайнаг ингæнтæй цы дзауматæ рахаудис, уыдонæй бирæты балхæдтой Уæрæсейы, 
Францы, Австрийы, Венгрийы æмæ æндæр бæстæты музейтæ.

Журнал «Мах дуг»-æй

6. Равзарут раст вариант.

Хъобайнаг культурæ фæзындис… (нæ дуджы агъоммæ: II–I; III; IV миназоны).
Йæ сфæлдисджытæ (творцы) уыдысты… (скифæгтæ; сæрмæтæгтæ; персайнæгтæ; 
Кавказы бæрæгастæу чи цардис, уыцы адæмыхæттытæ).
Хъобайнаг культурæйы дзауматы æппæтæй стырдæр æмбырдгонд Уæрæсейы ис... 
(Мæскуыйы, Пушкины номыл аивæдты музейы; Бетъырбухы, Эрмитажы; Мæскуы- 
йы, Третьяковы галерейы; Мæскуыйы, Скæсæны музейы).

Мæ зæрдæ ис хæхты...
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Сæвæрут мивдисджытæ раст формæты, хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

Хуыцаубоны бынæттон музейы (байгом уæвын) рагон хæцæнгæрзты равдыст.
Тагъд рæстæджы ахуыргæндтæ (базонын), ацы цыртдзæвæн кæцы æнусмæ (хауын), 
уый.
Иннæ ахуыры аз скъоладзаутæ (райсын) ног чингуытæ историйæ, фæлæ ацы аз 
нырма (ахуыр кæнын) зæронд чингуытæм гæсгæ. 
Археологтæ куыд (сбæрæг кæнын), афтæмæй амазонкæтæ (уæвын) сæрмæтæгты 
адæмыхаттæй.
Сыгъзæрин дурыныл (нывгонд уæвын) хæстон сылгоймаджы сурæт.
Æрæджы æз (бакæсын) цымыдисаг уац алайнаг паддзах Дургуыры тыххæй.

8-æм ахуыр. Контролон тест

9-æм ахуыр

Мæ зæрдæ ис хæхты...

Æрдз чи хъахъхъæны, уый уарзы йæ райгуырæн бæстæ.
Михаил Пришвин, уырыссаг фыссæг

1. Аив бакæсут æмдзæвгæ, цыбырæй йын зæгъут йæ сæйраг хъуыды.

               Роберт Бёрнс

Мæ зæрдæ ис хохы...

Мæ сонт зæрдæ хохы фæцæйсуры саг, –
Мæ зæрдæ у ногæй хæххон фынтæй дзаг, –
Мæхæдæг – бынæй дæн, мæ зæрдæмæ уым 
Æрхизынц сычъитæ, æрбатæхы зым...

Хæрзбон ут, мæ хæхтæ! Домбай у, цæгат:
Ды никæд æрхастай дæ сæрмæ æгад!
Кæмфæнды куы ’рæвæра хохаг йæ къах,
Цæрдзыстут йæ зæрдæйы уе ’ппæт сымах!

Хæрзбон уæнт дæ цъитиджын рæгътæ, дæ къох,
Дæ диссаджы кæмттæ, – нæ уыдзысты рох.
Дæ сыгъдæг суадон, дæ айнæг къæдзæх,
Дæ зараг æхсæрдзæн, – мæ райгуырæн зæхх!
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Мæ зæрдæ ис хохы, йæ амæттаг – саг!
Мæ зæрдæ у ногæй хæххон фынтæй дзаг,
Мæхæдæг – бынæй дæн, мæ зæрдæмæ уым
Æрхизынц сычъитæ, æрбатæхы зым...

       (Золойты Аркадийы тæлмац)

2. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ бамбарын кæн ацы дзырдты нысаниуæг, 
сараз семæ дзырдбæстытæ.

  арæн – æмарæн
  фæз – фæзуат – дæлвæз – фæзбыдыр 
  хурныгуылæн – хурыскæсæн
  хох – хæххон – уæлхох быдыртæ

Х у ы з æ г: бæстæйы арæнтæ хъахъхъæнын.

ахсджиаг – важный; существенный
зым (-тæ) – горная индейка
къуырмагарк (къуырмгæрчытæ) – тетерев 
саунæмыг – черника

скуынæг кæнын – 1) довести до 
   запустения; истребить
фахс (фæхсытæ) – склон
фæдзæхст бынат (-æттæ) – заповедник

Æхсæнад (-нæдтæ) – общество (æхсæнады кусын; нæ республикæйы æхсæнæдтæ; 
æхсæнадон цард / Алы æхсæнадæн дæр ис йæхи закъæттæ).

Бæрæгастæу – посередине; в центре (лæууы бæрæгастæу; Кавказы хæхты бæрæг-
астæу; бæрæгастæумæ хæстæг / Ирыстон æрбынат кодта Кавказы бæрæгастæу).

Иртасын (-сæн) – исследовать (-тельский) (æрдзы сусæгдзинæдтæ иртасын; 
иртасæн куыст кæнын; раиртасын æвзаджы хицæндзинæдтæ / Мæ фыды хо кусы 
наукон-иртасæн институты, æмæ йын йæ ном зонынц канд Ирыстоны нæ, фæлæ 
Уæрæсейы дæр).

Мæцкъуы – брусника (сырх мæцкъуы; мæцкъуыйы къутæртæ; мæцкъуы æмбырд 
кæнын / Сывæллон йæ хæдон счъизи кодта мæцкъуыйы гагатæй).

Рагъ (рæгътæ) – 1) хребет; 2) гряда (бæрзонд хæхты рæгътæ; рæгъты сæрмæ; 
рæгътæм кæсын / Хæхты рæгътæ æхгæд сты хъæдтæй).

Скуынæг уæвын – оскудеть; иссякнуть (цæрæгойты нымæц скуынæг кæнын; 
скуынæг кодтой ацы зайæгой; скуынæг ис / Дзæбидырты нымæц скуынæг ис, уымæн 
æмæ сыл незамантæй нырмæ адæймаг цуан кæны).

Сычъи (-тæ) – серна (сычъийау тагъд згъорын; сычъи фенын; сычъимæ хæстæг 
бацæуын / Сычъи у къæрцхъус цæрæгой).

Хæдзарад – хозяйство (адæмон хæдзарад; хъæууон хæдзарад; хæдзарадон 
организацитæ / Абон хъæууон хæдзарады специалисттæн уыдис стыр æмбырд).
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3. Ног дзырдтæ фæкъордтæ кæнут хуызæгмæ гæсгæ.

З æ г ъ æ м: ад – æхсæнад, хæдзарад.
Кæм? Кæцы ран? – æхсæнады, фæдзæхст бынаты, … .

4. Къæлæтты лæвæрд дзырдтæ ратæлмац кæнут, баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. 
Зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас дарддæры тексты.

1.1967 азы Ирыстоны сарæзтой фыццаг (заповедник). 2. Паддзахадон фæдзæхст бы-
нат æрбынат кодта Кавказы (в центре). 3. Национ парк «Алани»-йы (площадь) у 54 мин 
гектарæй фылдæр. 4. Йæ сæйрагдæр  (цель) у æрдз бахъахъхъæнын. 5. Ам ис (равнины), 
сыфтæрджын æмæ хихджын хъæдтæ. 6. Бирæ цæрæгойтæ æмæ зайæгойты  нымæц (сокра-
тилось). 7. Æрдзон фæдзæхст бынæттæн ис (важное) ахадындзинад.

5. Бакæсут текст. Йæ пълан раст арæзт у? Бæрæггонд дзырдтыл æрдзурут.

Æрдз – нæ хъæздыгдзинад

Цæгат Ирыстоны æрдз у тынг рæсугъд æмæ 
хъæздыг. Уыцы диссаджы æрдзон бынæттæ канд зы- 
наргъ лæвæрттæ не сты, фæлæ ма сæ бахъахъхъæнын 
хъæуы фидæны фæлтæртæн. Уымæ гæсгæ 1967 азы нæ 
республикæйы, æхсæнад, ахуыргæндтæ æмæ хæдза-
рады алы специалистты уынаффæмæ гæсгæ, арæзт 
æрцыдысты паддзахадон æрдзон фæдзæхст бынæттæ.

Уыдонæй иу æрбынат кодта Кавказы бæрæгастæу, 
Алагиры районы, цæугæдон Æрыдоны фæйнæфарс.

Ацы фæдзæхст бынат у, Сæнайы хох (г. Казбек) цы егъау фæзуат ахсы, уый чы-
сыл хай. Хæххон æрдз раст цыма йæ хъæздыгдзинадæй æппæлы: рæгътæ æмæ фæхстæ 
æмбæрзт сты хъæдтæ æмæ уыгæрдæнтæй.

Ам фембæлæн ис фæзбыдыры зайæгойтыл, цъититæм куыд хæстæгдæр та – алыхуы- 
зон гагадыргътыл дæр: саунæмыг, мæцкъуы æмæ æнд. Уæлдæр куы ссæуай, уæд зæрдæ 
рухс кæны фугæты ирд дидинджытæй. Цæрæгойтæй дзы фенæн ис дагестайнаг дзæбидыр, 
сычъи æмæ саг, мæргътæй та – къуырмагарк, зым æмæ æндæртæ.

1998 азы Æрæфы районы сарæзтой национ парк «Алани». Йæ фæзуат у 54 мин 
гектарæй фылдæр. Национ парк арæзт æрцыдис æрдз бахъахъхъæнын, экологион æмæ 
наукон-иртасæн куыст кæныны тыххæй.

Йæ цæгатаг арæн райдайы Мæцутæйæ, хуссарыл ацæуы Сонгуытыдоны галиу 
фæрсты, ссæуы Зджыдмæ, уырдыгæй та – хуссар-ныгуылæнмæ, Уæрæсе æмæ Гуырдзы- 
стоны паддзахадон æмарæнмæ. Уырдыгæй ацæуы Цæгат Ирыстон æмæ Кæсæг-Балхъары 
арæны онг, стæй – цæгатмæ, Билæгидонмæ, æмæ цæугæдон Æрæфы рахиз былгæроныл 
фæстæмæ схæццæ вæййы Мæцутæмæ.
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Парчы бæрзæнд денджызы æмвæзадæй у 1350 метрæй уæлдæр. Хъæдты фæзуат у 
6600 гектары бæрц. Ам æрбынат кодтой Мæхческы æмæ Хъæрæугомы хъæдтæ.

Æрдзон фæдзæхст бынæттæн ис тынг ахсджиаг ахадындзинад. Уыдоны руаджы 
хъахъхъæд цæуынц, чи скуынæг, ахæм зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ, æрдзон ландшафттæ.

Ам специалисттæ ахуыр кæнынц экологи æмæ биологийы сусæгдзинæдтæ. Фæдзæхст 
бынæтты бындурыл арæзт цæуы алыхуызон иртасæн проекттæ, фæлварæн куыстытæ дзы 
кæнынц Цæгат Ирыстоны паддзахадон университеты географион факультеты студенттæ, 
ардæм арæх цæуынц туристтæ.

Цæгат Ирыстоны паддзахадон æрдзон фæдзæхст бынаты фæзуатыл кусынц æрдзон 
музей æмæ информацион центр.

Тексты пълан:

 Ирыстоны æрдз канд зынаргъ лæвар нæу. 
 Фæдзæхст бынат у æрдзон хъæздыгдзинад.
 Æрдз бахъахъхъæнын у национ парк «Алани»-йы хæс.
 Æрдзон фæдзæхст бынæттæн ис стыр ахадындзинад.

6. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Кæцы аз æрцыдис арæзт Ирыстоны паддзахадон фæдзæхст бынат?
 Кæм æрбынат кодта?
 Цавæр у йæ æрдз?
 Ранымай, цавæр гагадыргътæ æмæ зайæгойтæ дзы зайы.
 Цавæр цæрæгойтæ æмæ мæргътыл дзы ис фембæлæн?
 Цал гектары у национ парк «Алани»-йы фæзуат?
 Цæй тыххæй арæзт æрцыдис ацы парк?
 Ранымай, цавæр цæугæдæттимæ æмарæн кæны национ парк «Алани».
 Бамбарын кæн фæдзæхст бынæтты ахадындзинад.

7. Зæгъут, раст сты æви не сты ацы хъуыдыйæдтæ. Пайда кæнут текстæй.

1. Цæгат Ирыстоны паддзахадон фæдзæхст бынат арæзт æрцыдис 1957 азы.
2. Ирыстоны ис æрмæст хихджын хъæдтæ.
3. Национ парк «Алани»-йы фæзуат у 20 мин гектары.
4. Сыфтæрджын хъæдты фембæлæн ис алыхуызон цæрæгойтыл: арс, рувас, тæрхъус, 

хъæддаг хуы, бирæгъыл.
5. Мæргътæй дзы им æрмæст къуырмагарк.
6. Фæстаг рæстæг дзæбидыртæ æмæ сычъиты нымæц скуынæг ис.
7. Хæхтæм хæстæг гагадыргътæ нæ зайы.
8. Мæхческы æмæ Къæрæугомы хъæдтæ сты Алагирмæ хæстæг.
9. Национ парк «Алани»-йы бæрзæнд денджызы æмвæзадæй у 1350 м уæлдæр. 
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8. Текстæй рафыссут амад нымæцонтæ, саразут семæ хъуыдыйæдтæ тексты 
мидисмæ гæсгæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ, саразут семæ дзырдбæстытæ. Æмдзæвгæйæ 2 стро-
файы зæрдывæрдæй сахуыр кæнут.

10-æм ахуыр

Адæймагæн хъуамæ йæ цæст фена æрдзы рæсугъддзинад.
Иоганн Вольфганг Гёте, немыцаг поэт, философ

1. Раст дзурут.

Бæзджын, къуырмагарк, мæцкъуы, бахъахъхъæнын, æппæлы, цъититæ, сычъи, хуыр-
гарк, ахсджиаг, скуынæг.

2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут хъæугæ мивдисджытæй, лæвæрд дзырдтæй 
пайдагæнгæйæ.

1. Нæ хæс у Ирыстоны æрдз … 2. Ирыстоны паддзахадон фæдзæхст бынат ... Кавказы 
бæрæгастæу. 3. Фæхстæ æмæ рæгътæ … … хъæдтæ æмæ уыгæрдæнтæй. 4. Цæрæгойтæй 
дзы … … дагестайнаг дзæбидыр, сычъи æмæ арс. 5. Ам специалисттæ … … æрдзы сусæг- 
дзинæдтæ. 6. Цæгат Ирыстоны паддзахадон æрдзон фæдзæхст бынаты … æрдзон музей.

Ис, фенæн ис, кусы, бахъахъхъæнын, æмбæрзт сты, ахуыр кæнынц.

3. Бакæсут дзырдбæстытæ, ратæлмац сæ кæнут æмæ сбæрæг кæнут дарддæры 
тексты темæ.

Кавказы бæрæгастæу; Арвыкомы æнусон цъититæ; Мæздæджы фæзбыдыртæ; 
цъæх-цъæхид уыгæрдæнтæ; уынæрджын цæугæдæттæ; къæрцъхъус дзæбидыртæ; 
сыфтæрджын хъæдтæ; æвзист æхсæрдзæнтæ.

4. Бакæсут текст æмæ йын бамбарын кæнут йæ сæргонд. 

Хуыцауы зæхх

Ис ахæм рагон таурæгъ. Хуыцау, дам, Дуне арæзта. Йæ куыст куы фæцис, уæд загъта: 
«Ныр та аразын ахæм бынат, мæхæдæг кæм цæрин». Æмæ сфæлдыста Ирыстон.

Æнахуыр рæсугъд ран æрбынат кодта Ирыстон – Кавказы бæрæгастау. Йæ иу кæрон 
– Арвыкомы æнусон хæхтæ, иннæ кæрон та – Мæздæджы фæзбыдыртæ. Бæрзонд хæхты 
ихджын цъититæй гуырынц уынæрджын цæугæдæттæ, сæ фæндагыл донæй æфсадынц 
уыгæрдæнтæ æмæ дыргъдæттæ.
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Диссаджы хъæздыг сты Ирыстоны хъæдтæ: тулдз æмæ сывылдз, тæрс æмæ сусхъæд, 
бæрз, тæгæр æмæ нæзы. Ам зайынц мæнæргъы æмæ дзедыр, цым æмæ уагъылы, алы-
хуы- зон хъæддаг дыргътæ. Хæхты цъуппытæм æввахс цæрынц тыхджын къæрцхъус 
дзæбидыртæ, никæй уадзынц сæхимæ хæстæг. Бындæр, сыфтæрджын хъæдты, фенæн ис 
саг, арс, стай.

Цъæх-цъæхид уыгæрдæнты, арвы фæлмæн хъæбысы, дидинæг калынц фугæтæ æмæ 
эдельвейстæ, йæ уæлдæф та у суадоны хуызæн сыгъдæг.

Адæймаг куы скæсы урссæр хæхтæм, æвзист æхсæрдзæнтæм, уæд æй æцæгдæр бауыр-
ны, Ирыстон Хуыцауы зæхх кæй у, уый.

 Саразут уæ тетрæдты таблицæ æмæ йæ  баххæст кæнут..
 Ранымайут, цавæр бæлæстæ æмæ гагадыргътæ ма зайы Ирыстоны.
 Раттут дзы характеристикæтæ иу цалдæрæн.

Бæлæстæ Гагадыргътæ Цæрæгойтæ

Радзурут иу фæдзæхст бынаты тыххæй.

11-æм ахуыр

Æрдз мыггагмæ у, адæймаджы цард та ивгæ кæны.
Аристотель, бердзенаг философ

1. Раст дзурут 

уагæр-уавæр
сæгуыт-саджы
сидзæр-ссивын

фыдгæнæг-фыдгæнджытæ
хъæдгæс-хъæдхой
зилы-симы
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2. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ ацы хъуыдыйæдтæ.

 В необычайно красивом месте расположилась Осетия – в центре Кавказа.
 Из снежных ледников высоких гор рождаются шумные реки, на своём пути они пи- 
тают водой луга и сады.
 Здесь растут малина и ежевика, кизил и шиповник, различные лесные фрукты.
 Ниже, в лиственных лесах, можно увидеть оленя, медведя, рысь.

3. Бакæсут диалог. Баххæст æй кæнут уæхи репликæтæй.

Хъазыбег. Агуындæ, изæрæй-ма нæм рацу, æз дын диссаг равдисон.
Агуындæ. Уагæр цы у? Ныртæккæ мын æй куы нæ зæгъай, уæд фыр 

цымыдисæй æрбамæлдзынæн.
Хъазыбег. Цы, куы зæгъай, уæд… сæгуыты лæппын.
Агуындæ. Кæцæй уæм æрцыдис?
Хъазыбег. Мæ дада хъæдгæс у æмæ йæ хохæй æрласта. 

Йæ мады йын фыдгæнджытæ амардтой æмæ сидзæрæй баз-
задис.

Агуындæ. Æмæ йæм уæд чи зилы?
Хъазыбег. … … … .
Агуындæ. … … … ?
Хъазыбег. … … … .
Агуындæ. … … … .

Таблица склонения кратких форм личных местоимений

Иууон нымæц Бирæон нымæц

1 ц. 2 ц. 3 ц. 1 ц. 2 ц. 3 ц.

Н.
Г.
Д.
А.
И.
Æд. б.
Ц.
Х.

–
мæ
мын
мæм
мæ
мыл
мемæ
–

–
дæ
дын
дæм
дæ
дыл
демæ
–

–
æй (йæ)
ын (йын)
æм (йæм)
дзы
ыл (йыл)
йемæ
–

− 
нæ
нын
нæм
нæ
ныл 
немæ
− 

− 
уæ
уын
уæм
уæ
уыл
уемæ
–

−
сæ
сын
сæм
сæ (дзы)
сыл
семæ
−

4. Хъуыдыйæдты сæвæрут номивджыты хъæугæ формæтæ. Ныффыссут сæ.

Мæ фыд кусы национ парк «Алани»-йы … сæвзæрдæй нырмæ. … куыстæй тынг буз-
ныг у, уымæн æмæ … ис стыр ахадындзинад.
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Æрæджы … йæ куысты фæдыл Мæскуыйæ ссыдис стыр делегаци. Делегацийы 
уæнгтæ тынг цымыдисæй базонгæ сты Ирыстоны экологион уавæртимæ, … æрдз куыд 
хъахъхъæд цæуы, уыимæ. Дисы … бафтыдта, ... кæмтты ма, адæймаджы къах кæдæм нæ 
хæццæ кæны, ахæм бынæттæ кæй ис, уый.

Уазджытæ … аластой зæрдылдарæн лæвæрттæ æмæ ... фыдæн ныфс бавæрдтой, иннæ 
аз та … ногæй кæй ссæудзысты, уый тыххæй.

Диалог баивут монологæй æмæ йæ бацæттæ кæнут хи ныхæстæй дзурынмæ.

Бахъахъхъæнæм æрдз!

12-æм ахуыр

Адæймаг хъуамæ стыр бузныг уа æрдзæй, 
уымæн æмæ йын æрдз балæвар кодта æдыхст цард.

Эпикур, бердзенаг философ

1. Раст дзурут:

сыфтæрджын – сырдджын
хъæддаг – хæрзаг
хъахъхъæны – хахх кæнын
цъуппытæ – цупал
уынæрджын – уынæргъы

дæнцæг (-тæ) – пример
калын – разбрасывать; раскидывать; сваливать; 

2) проливать, разливать; 
3) валить, рубить

фесæфын – 1) погибнуть; 2) пропасть; исчезнуть; 
цъар (цъæрттæ) – 1) пласт; слой; 2) кора; 3) корка; 4)кожа, кожица

Æнæрхъуыдыдзинад (-нæдтæ) – 1) неосторожность; 2) необдуманность, недально-
видность (знæгты æнæрхъуыдыдзинад; се ’нæрхъуыдыдзинады тыххæй; æнæрхъуыды 
ныхæстæ / Æнæрхъуыды ныхæстæ адæймаджы арæх асайынц фыдбылызмæ).

Æппарæнтæ – отбросы, отходы (куысты æппарæнтæ; æппарæнтæй конд; алыхуы-
зон æппарæнтæ / Бирæ металлургион заводтæ ног продукци уадзынц æппарæнтæй).

Ивддзинад (-нæдтæ) – преобразование; изменение; реформа (æхсæнады ивддзи-
нæдтæ; ивддзинæдтæй тæрсын / Цард цæуы æмæ йемæ ивддзинæдтæ хæссы).
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Знаггад – вредительство (знаггад кæнын; стыр знаггад / Индустриалон куыстуæтты 
знаггад тынг стыр у).

Сыгъдæггæнæн фæрæзтæ – очистительные сооружения (ног сыгъдæггæнæн 
фæрæзтæ; сыгъдæггæнæн фæрæзтæ аразын / Абон бирæ куыстуæттæн сæ 
сыгъдæггæнæн фæрæзтæ хорз нæ кусынц).

Фесафын – 1) погубить; 2) уничтожить; 3) истратить; 4) потерять, растерять 
(рæстæг дзæгъæлы фесафын; хъæугæ дзаума фесафын / Лæджы кад фесафын æнцон 
у, фæлæ йе ссарын зын у).

Хуыскъ кæнын – пересыхать (адæймаджы аххосæй хуыскъ кæнынц / Абон бирæ 
чысыл цæугæдæттæ адæймаджы аххосæй хуыскъ кæнынц).

Хъæдæвзалы – древесный уголь (хъæдæвзалы судзын; хуылыдз хъæдæвзалы / 
Хъæдæвзалы уыдис хуылыдз, æмæ уый тыххæй судзын нæ куымдта).

2. Лæвæрд дзырдты ’хсæн ссарут антонимтæ æмæ семæ æрхъуыды кæнут 
хъуыдыйæдтæ.

фæстаг
нарæг
æрхъуыдыдзинад
ссарын
калын
абон
цъар
хуыскъ кæнын

кæлын
фыццаг
фæтæн
бын
фесафын
æмбырд кæнын
æнæрхъуыдыдзинад
знон

3. Равзарут къæлæттæй раст вариант  æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Аргъауы (архайæг, архайджытæ) æппынæдзух цымдтой цай. 2. Америкаг ахуыргонд 
йæ (чиныджы, чиныгæй) дзуры адæймаджы ахастдзинады тыххæй æрдзмæ. 3. Адæймаг 
æрдзмæ ивддзинæдтæ хæссын раджы (райдыдтой, райдыдта). 4. Мингай цæрæгойтæ 
хаст æрцыдысты Сырх (Чиныгмæ, Чиныгимæ). 5. Алы минут дæр дунейы цæгъдынц 
20 гектары (онг, бæрц) хъæдтæ. 6. Æрдз тынг (чъизи кæнынц, чъизи кæндзысты) 
хъæууонхæдзарадон æмæ индустриалон куыстуæттæ. 7. Адæймаг æмæ æрдз кæрæдзиимæ 
æнгом баст (у, сты).

4. Бакæсут текст æмæ йын сæргонд раттут.

Льюис Кэроллы чиныг «Алисæ Диссæгты  бæстæйы» аргъауы архайджытæ 
æппынæдзух цымдтой цай. Сæ чъизи мигæнæнтæ не ’хсадтой, фæлæ та-иу æндæр, 
сыгъдæгдæр ран сбадтысты.

– Фæлæуут, æмæ кæронмæ куы бахæццæ уат, уæд та цы уыдзæнис? – бафарста сæ 
Алисæ.

– Æндæр истæуыл-ма адзурæм, – загъта цайцымджытæй иу.
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Ацы диалог йæ чиныджы дæнцæгæн æрхаста америкаг ахуыргонд, кибернетикæйы 
бындурæвæрæг Норберт Винер. Йæ чиныджы уый дзуры адæймаджы ахастдзинады 
тыххæй æрдзмæ.

Адæймаг æрдзмæ ивддзинæдтæ хæссын раджы райдыдта, дæсгай мин азты размæ, 
хъæддаг цæрæгойты цæгъдын куы райдыдта, уæд. Фæстаг 300 азы дæргъы зæххы цъарыл 
фесæфтис 36 цæрæгой æмæ 94 маргъы хуызы, мингæйттæ та абон хаст æрцыдысты Сырх 
чиныгмæ. Кæддæр Хурныгуылæн æмæ Астæуккаг Кавказы хæхты фембæлæн уыдис 
сагтæ æмæ хъæддаг галтыл (зубры), фæлæ сæ адæймаг иуы онг ныццагъта. Уымæ гæсгæ 
ивгъуыд æнусы 60-æм азты нæ республикæмæ Кавказы паддзахадон æрдзон фæдзæхст 
бынатæй ласт æрцыдис 56 саджы æмæ 47 хъæддаг галы. Абон хъæддаг галты нымæц 
дзæвгар фæфылдæр ис.

Уæдæ хъæдты фæзуат дæр Зæххыл фæстаг 100 азы дæргъы 2 хатты фæкъаддæр ис, 
алы минут дæр дунейы цæгъдынц 20 гектары бæрц хъæдтæ.

Нефтласæн танкертæ афæдзы дæргъы калынц донмæ 4 милуан тоннæйы нефть.
Фæлæ æрмæст нефть нæ чъизи кæны æрдз, индустриалон куыстуæтты знаггад дæр 

тынг стыр у. Зæгъæм, Ирыстоны сæйраг куыстуат «Электроцинк»-æн йæ сыгъдæггæнæн 
фæрæзтæ хорз кæй нæ кусынц, уый тыххæй нæ горæты экологион уавæртæ бонæй-бонмæ 
æвзæрæй-æвзæрдæр кæнынц. Кæддæр диссаджы сыгъдæг уæлдæф цы кæмтты уыдис, уы-
дон абон быроны бын фесты. Бирæ чысыл цæугæдæттæ бахуыскъ сты.

1309 азы ацтекты тæрхоны лæг рахаста иу индейагæн мæлæты тæрхон, горæты уын-
джы хъæдæвзалы кæй сыгъта, уый тыххæй. Ныртæккæ уыцы ран ис горæт Мехико, ду-
нейы чъизидæр горæттæй иу.

Уæдæ куыд хорз зыдта рагон тæрхоны лæг, цæмæ цæуы адæймаджы 
æнæрхъуыдыдзинад! Абон мах зонæм: æрдз чи хъахъхъæны, уый хъахъхъæны адæймаджы 
дæр, уымæн æмæ æрдз æмæ адæймаг кæрæдзиимæ æнгом баст сты.
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5. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Кæд райдыдта адæймаг ивддзинæдтæ хæссын æрдзмæ?
 Цæмæн фесæфтысты иу рæстæг Ирыстоны хъæдтæй сагтæ æмæ хъæддаг галтæ?
 Цал хатты фæкъаддæр Зæххыл хъæдты фæзуат фæстаг 100 азы? 
 Цæй аххосæй цæуы чъизигонд æрдз?
 Радзур, цавæр экологион уавæрты ис нæ республикæ абон. Спайда кæн дзырдбæ-
стытæй:

6. Тексты бындурыл саразут диалог. Спайда кæнут фарстон дзырдтæй.

– Кæд ... ?
– ... .
– Цæмæн ... ?
– ... .
– Кæй аххосæй ... ?
– ... .
– Чи ... ?
– ... .
– Цы ... ?
– ... .

Дзырдтæ сахуыр кæнут, бирæнысаниуæгон дзырдтимæ саразут хъуыдыйæдтæ. 
Текст адих кæнут абзацтыл æмæ алы абзацæн дæр æрхъуыды кæнут сæргонд; 
ныффыссут сæ пъланы хуызы.

13-æм ахуыр

Æрдзы цы ис, уыдон иууылдæр хъæугæ кæнынц.
Давид Юм, англисаг философ

1. Раст дзурут:

хъæдæвзалы – хæдæвзæрд
æппарын – абарын
цъар – цард
судзын – садзын
фесафын – фесæфын

2. Равзарут хъæугæ дзырдтæ къæлæттæй, бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Зымæг, сусæгдзинæдтæ, уалдзæг, бал бæлас.
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1. Ацы … (сæргонд, дæнцæг, диалог) æрхаста йæ чиныджы америкаг ахуыргонд. 2. 
Уый дзуры адæймаджы … (æрхъуыдыдзинады, ахастдзинады, зонындзинады) тыххæй 
æрдзмæ. 3. Адæймаг æрдзмæ … (ивддзинæдтæ, хицæндзинæдтæ, рæдыдтытæ) хæссын 
раджы райдыдта. 4. Фæстаг 300 азы дæргъы зæххы цъарыл … (амардис, ацыдис, 
фесæфтис) 36 цæрæгой æмæ 94 маргъы хуызы. 5. Нефтласæн танкертæ … (æппарынц, 
калынц, уадзынц) донмæ 4 милуан тоннæйы нефть. 6. Нæ республикæйы сæйрагдæр 
куыстуæтты … (æвзарæнты, бырæтты, æппарæнты) бæрц хæццæ кæны 6 милуан 
тоннæмæ. 7. Рагон тæрхоны лæг хорз зыдта, цæмæ цæуы адæймаджы … (æууæнкдзинад, 
æнæрхъуыдыдзинад, бæрнондзинад).

3. Зæгъут, цал:

 цæрæгой æмæ маргъы хуызы фесæфтис зæххы цъарыл;
 саг æмæ хъæддаг галы ауагътой Цæгат Ирыстоны хъæдты;
 гектары цæгъдынц хъæдтæ алы минут;
 тоннæйы калынц нефть донмæ нефтласæн танкертæ;

4. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

Хæхты, Ирыстоны, фæхстæ, уыдысты, Цæгат, æмæ, хъæддаг галтæй, сагтæ, кæд-
дæр, æмыдзаг.
100 азы, фæзуат, Зæххыл, дæр, уæдæ, хъæдты, 2 хатты, фæстаг, фæкъаддæр ис, 
дæргъы.
Республикæйы, экологион, нæ, бонæй-бонмæ, уавæртæ, цауддæрæй-цауддæр, кæ-
нынц.
Зонæм, æрдз, абон, мах, чи, уый, хъахъхъæны, хъахъхъæны, дæр, адæймаджы.
Тынг, сты, адæймаг, æнгом, æмæ, æрдз, кæрæдзиимæ, баст.

5. Бакæсут  текст. Базонут, цавæр маргъыл цæуы ныхас.

Ацы рæсугъд сырхæрфыг сау маргъ цæры Цæгат Ирыстоны уæлхох быдырты. 
Зымæгон уазал æхсæвты æмбæхсы хæмпус миты. Тынг уазал куы вæййы, уæд миты бын 
цалдæр боны дæр фæвæййы. Сæрды фугæты бæзджын къутæрты рауадзы лæппынтæ. 
Хæры алыхуызон зайæгойты мыггæгтæ æмæ гагадыргътæ, зымæджы та – нæзыты хихтæ. 
Уалдзæджы ацы маргъы хъæр фæхъуысы дардмæ.

Цæгат Ирыстоны цы мæргътæ цæры, уыдонæй ма цавæртæ зонут. Радзурут цыбы-
рæй иуы тыххæй.

6. Бакæсут æмæ абарут алы бæстæты экокультурæ. Кæцы дзы у бæрзонд-
дæр? Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ. 

Англис æмæ Швецийы хъæдты фæзуат 2 хатты фæфылдæр ис. Англисы – 10 азмæ 
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(1970 азæй 1980 азмæ), Швецийы та – фæстаг 100 азы дæргъы. Уым диссагæй ницы ис: 
ам алы адæймагмæ дæр хауы 50 бæласы бæрц садзын алы аз дæр.

Азиаг бæстæтæй æппæтæй фылдæр хъæдæрмæг бахардз кæнынц Японы. Цæмæн? 
Цы хъæдын къæцæлтæй хæрынц, уыдонæн (марибашитæн). Кæд сыхаг иннæ бæстæты 
пайда кæнынц пластмассæйæ конд къæцæлтæй, уæддæр япойнæгтæ фидар хæцынц сæ ра-
гон традицитыл. Японы ресторантæ æмæ отельтæ æрвылаз балхæнынц 11,3 миллиард 
къæцæлы. Уыдоныл цы хъæдæрмæг бахардз кæнынц (тратят), уымæй саразæн ис фараст 
мин дыууæуæладзыгон хæдзары. Япойнæгтæ нымад сты æрхъуыдыджын адæмыл, уæдæ 
сæм хъæдтæ дæр тынг гыццыл ис, фæлæ, хъыгагæн, ныры онг пайда кæнынц хъæдын 
къæцæлтæй.

Саразут цыбыр хъусынгæнинаг Ирыстоны экологион уавæрты тыххæй. Спайда 
кæнут дзырдбæстытæй:

бынтон хорз не сты, кæддæр уыд тынг сыгъдæг, цæрæгойты æмæ мæргъты нымæц, 
арæх нал æмбæлынц, фæлладуадзæн бынæттæ, ис хæхты, бирæ бырон, фæстаг рæстæг 
скуынæг сты, цæугæдæттæ хуыскъ кæнынц, маргджын къæвдатæ, æппæт адæмы хæс, 
хъуамæ алчидæр хъуыды кæна, мах хъуамæ архайæм.

14-æм ахуыр

Æрдз фыдгæнæг нæу, адæймаг у фыдгæнæг.
Готхольд Лессинг, немыцаг философ

1. Раст дзурут:

пакъуы – пака
æвæццæгæн – авæрын
Куырттаты – курын

фидауц – фидыд
тæссаг– тас

2. Дзырдтæй саразут дзырдбæстытæ.

фесæфтис
хус
калынц
бахаста
адæймаджы
уыцы

хъæдæвзалы
сыфтæрджын
бырон
æнæрхъуыдыдзинады
дæнцæгтæм
алыхуызон

донмæ
судзынц
хъæды
гæсгæ
аххосæй
ивддзинæдтæ

3. Бакæсут хоккутæ æрдзы рæсугъддзинады тыххæй, хъæугæ дзырдтæй сæ бах-
хæст кæнут.

3
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Хокку – япойнаг поэзийы æртæрæнхъонтæ æрдз æмæ дунейы рæсугъддзинады 
тыххæй.

Гæды бæлас йæ пакъуы калы,
Зæхх урс-урсид ссис.
Афтæ мæм кæсы, цыма ’рцыди … .

Хæфсытæ цъымарайæ уасынц,
Сæ уарзондзинады зарджытæ кæнынц.
Æвæццæгæн, æрцыдис … .

Гæлæбу дидинæгыл ’рбадтис,
Дымгæ йын йæ базыртæй хъазы.
Цымæ йын цавæр … дзуры?

Зымæг, сусæгдзинæдтæ, уалдзæг.

4. Монологон ныхасы бындурыл саразут диалог. Дзурут къæйттæй.

Чермен. Мæ фыдæлтæ рацыдысты Куырттаты комæй. Ацы ком нымад у Ирыстоны 
æрдзы фидауцыл*. Йæ дæргъ у 50 километрæй фылдæр, райдайы Дзуарыхъæуæй, Фыййаг-
дон фæзбыдырмæ кæм рахизы, уырдыгæй. Дзуарыхъæуæй коммæ цæуы 2 фæндаджы. Мах 
фæцæуæм зæронд фæндагыл хъæуы астæуты, цæугæдоны рахиз былгæрæтты. Куырттаты 
комы арæх вæййын – Цымытийы цæрынц мæ фыды мад æмæ мæ фыды фыд, Хидыхъусы 
та – не ’рвадæлтæ. Сæрды, хосгæрдæнты рæстæг, уырдæм ацæуын мæ фыд æмæ мæ фыды 
’фсымæры лæппутимæ. Æнæхъæн бон æнтæфы хос куы ссивай*, уæд дæм суадоны их-
джын дон фæкæсдзæнис зæххыл æппæтæй адджындæр.

Х у ы з æ г: 1. – Куыд зонын, афтæмæй дæ фыдæлтæ Куырттаты комæй сты.
      2. – О, раст зæгъыс.
      1. ... ... ... .

5. Нывтæм гæсгæ æрхъуыды кæнут радзырд. 

 Спайда кæнут лæвæрд дзырдбæстытæй:
æнæмæтæй хъазыдис, доны-иу баппæрста, хорз фæминас кодта, бакалдта 

бырæттæ, хæлиудзыхæй баззадис (сагъдауæй аззадис).
 Равзарут сæргонд уæ радзырдæн:

«Зондджын куыдз»; «Куыдз – «Гринпис»-ы агент»; «Афтæ дæр вæййы»; «Æнхъæл нæ 
уыдис».

* ссивын – сгребать сено
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6. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæгтæ  
уымæн æмæ кæнæ уымæ гæсгæ-йы фæрцы.

Зымæгон хæххон фæндæгтæ сты тæссаг. Хæхты арæх рацæуы зæй.
Куырттаты комы ис бирæ историон æмæ археологион цыртдзæвæнтæ. Сæрды 
ардæм цæуы бирæ бæлццæттæ.
Ирыстоны кæмтты цæрджыты нымæц бирæ нæу. Ам царды уавæртæ бынтон хорз 
не сты.
Къостайы райгуырæн хъæумæ скодтой ног фæндаг. Алы аз дæр октябры мæйы 
бирæ адæм фæцæуы Нармæ. 
Гыццыл цæугæдæттæ æфсадынц донæй стыр цæугæдæтты. Хъæуы сæм зилын.
Ирыстон хонынц «хæххон бæстæ». Йе ’ртыккаг хай йын ахсынц хæхтæ. 

Бацæттæ кæнут текст экологийы тыххæй уæхи ныхæстæй дзурынмæ.

15-æм ахуыр. Контролон тест

Фыдæлты фарн нæ мæлы

16-æм ахуыр

Æфсарм у удыхъæды сæйрагдæр хорздзинад.
Платон, бердзенаг философ

1. Бакæсут текст æмæ бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуæг.

Алы адæмы æвзаджы дæр вæййы, йæ миддунеимæ æнгом баст чи у, ахæм дзырдтæ. 
Не ’взаджы уыдон сты «Æгъдау» æмæ «Фарн».

Ацы дзырдтæ комкоммæ ратæлмацгæнæн нæй, сæ арф мидис сын æнæхъæнæй бам-
барын кæнæн куыд нæй, афтæ. «Бæркад», «Хуыцауы арфæ», «Кад», «Æфсарм», «На-
мыс», «Лæгдзинад», «Хистæр», «Кæстæр»…

Уыдон сты нæ адæмы бирææнусон хъæздыгдзинад, уыдоны фæрцы нæ рагфыдæлтæ 
куыд этнос нæ фесæфтысты историон аренæйæ.

Мах, нæ фыдæлты байзæддæгтæ, хъуамæ уый нæ зæрдыл дарæм æмæ сæ бузныг уæм.
Ивы цард, ивынц рæстæджы домæнтæ, фæлæ нæм кæддæриддæр бæрзонд æвæрд уы-

дзысты æгъдау æмæ фарн.

2. Бакæсут æмбисæндтæ. Равзарут дзы, æгъдауимæ баст чи у, уыдон. Ратæл- 
мац сæ кæнут уырыссаг æвзагмæ. Ссарут дзы контекстуалон антонимтæ. 

 Зондджын зонд агуры, æдылы зонд амоны.
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 Æвзæр чи не ’мбары, уый хорз дæр нæ зоны.
 Фыдæлты уаргъ кæстæр фæхæссы.
 Хорз лæг йæ номмæ æххуырсты (в услужении) ис.
 Зæрондæн йæ ныхæй сой тæдзы, йæ дзыхæй – мыд.
 Искæй хъæуы дын дæ дарæсæн кад кæнынц, дæхи хъæуы та – дæ хъаруйæн.
 Хистæрмæ цы кæстæр нæ хъусы, уый йæхицæн фыдбылыз у.

æнгомдзинад – сплоченность
байзæддаг (-ддæгтæ) – потомок

æфсæрмы кæнын – стесняться
дисы бафтын – удивиться

Дзырдæппарæн кæнын (фразеол.) – вставлять своё слово (хистæры ныхæстæм 
дзырд æппарын; æппынæдзух йæ дзырд æппары; дзырд æппарын ахуыр у / Йæ 
сабибонтæй фæстæмæ Гæбул сахуыр ис хистæрты ныхасмæ йæ дзырд æппарын).

Миддуне – внутренний мир (адæймаджы миддуне; хъæздыг миддуне; йæ мидду-
нейы æнкъарæнтæ / Зын бамбарæн у адæймаджы миддуне, цалынмæ йемæ хæстæг нæ 
базонгæ уай, уæдмæ).

Тыхдзырд кæнын – перечить; пререкаться; настаивать (ныййарджытимæ тых-
дзырд кæнын; нæ уарзы тыхдзырд кæнын; арæх фæкæны тыхдзырд / Тыхдзырд чи 
кæны, уымæ хъусæг нæ вæййы).

Хæрзæгъдаудзинад – воспитанность, благонравие (хæрзæгъдаудзинады сусæгдзи-
нæдтæ; ахуыр кæнын хæрзæгъдаудзинадыл; бинонты хæрзæгъдаудзинад / Кæстæр 
хистæрмæ куы хъуса, уæд уый бинонты хæрзæгъдаудзинадыл дзурæг у).

Хыл (-тæ) кæнын – ссориться; ругаться; драться (искæимæ хыл кæнын; рæдыдты 
тыххæй хыл кæнын; никуы фæкæны хыл / Хæдзарæй-иу сылгоймаджы хыл куы хъуыс-
тис, уæд-иу уый худинагыл нымад уыдис).

3. Байхъусут текстмæ æмæ йæ хъæугæ дзырдтæй баххæст кæнут. Комкоммæ ны-
хас баивут фæрссаг ныхасæй.

Амонд

Цардысты бинонтæ, уыдис сæм зæронд дæр, фæлæ сæм 
фидар … нæ уыдис: кæстæртæ тыхдзырд кодтой, … ныхасмæ  
дзырдæппарæн кодтой, кæрæдзи æхсæн хылтæ кодтой.

Æхсæвы мит рауарыдис. Райсомæй раджы зæронд лæг … , 
кæсы: митыл фæд. Дисы бафтыдис:

– Ай та цæй фæд у, бинонтæй нырма куы ничи сыста-
дис? Ацыдис  …  æмæ  хъæдмæ  ссыдис,  ракæс-бакæс  кæны, 
фæлæ никæй уыны.

Уалынмæ йæм … чидæр радзырдта:
– Уый мæ фæд у, æз уæ хæдзары Амонд дæн, æмæ, цы курыс, уый мын зæгъ. Зæронд 

йæ хæдзармæ æрцыдис æмæ бинонты фæрсы, цы … , зæгъгæ. Фырттæ загътой: «Хор, 
зæхх, сыгъзæрин». Уæд кæстæр чындз … сдзырдта:
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– Æгъдау, уарзондзинад. Зæронд лæг … ... :
– Гъе уый хорз загътай: «Æгъдау», «Уарзондзинад».
Аздæхт фæстæмæ, сæ … , æмæ уæдæй фæстæмæ бинонтæй никуыуал фæцух сты (не 

отлучались; пребывали с ними) хæрзæгъдаудзинад, … , æнгомдзинад.

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

4. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цæуылнæ уыдис бинонты ’хсæн фидар æгъдау?
 Кæй фæдтæ федта зæронд лæг митыл райсомæй раджы?
 Цы куырдтой фырттæ? Цы ракуырдта кæстæр чындз?
 Цы балæвар кодта Амонд бинонтæн?

Послелоги онг (до сих пор), агъоммæ (до), фæстæмæ (с тех пор) выражают вре-
менные отношения. Послелоги онг, агъоммæ управляют родительным падежом, а по-
слелог фæстæмæ – отложительным.

Абоны онг нæ дисы æфтауынц нæ фыдæлты таурæгътæ.
Революцийы агъоммæ Ирыстоны ахуыргонд адæймæгтæ бирæ нæ уыдис. 
Уæдæй фæстæмæ уыцы æгъдау ныффидар ис адæмы ’хсæн.

 5. Сæвæрут хъуыдыйæдты хъæугæ фæсæвæрдтæ.

Нæ дуджы … нæ рагфыдæлты царды фидар уагæвæрд хъуыстгонд уыдис сыхаг 
бæстæты дæр.
Ныры … æз никуыма фехъуыстон ацы æмбисонд.
Фароны … мæ хо цардис хъæуы мæ мады ’рвадæлтæм.
Мæ фыды фыд революцийы … уыдис паддзахы афицер.
Зымæджы … адæм сæ быдырон куыстытæ иууылдæр фесты.

6. Саразут цыбыр диспут «Цы ис хорзæй нæ адæмы ’гъдæутты?». Спайда кæнут 
фæсæвæрдтæй агъоммæ, онг, фæстæмæ.

Дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут, баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, 
ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

Адæмы тых – (в их сплочённости).
Зæронд лæг йæ фыртæн бауайдзæф кодта: («Не перечь!»)
Этот мальчик был (невоспитанный), хистæрты ныхасмæ (вставлял своё слово).
Нæ ног сыхагимæ хæстæгдæр куы базонгæ дæн, уæд мæхицæн раргом кодтон (его 
богатый внутренний мир).
(Хорошо воспитанный человек) алы ран дæр зоны йæхи дарын, уый тыххæй йын 
адæмы ’хсæн ис (уважение).



38

Чындзæхсæв кæнæ куывдмæ уыцы лæджы арæх нæ хуыдтой, уымæн æмæ 
æппынæдзух адæмимæ (ругался).
Лæджы кадæн мæлæн нæй – уый баззайы (его потомкам).

17-æм ахуыр

Бинонтæ хистæрæй фидауынц.
Ирон æмбисонд

1. Раст дзурут:

æгъдау – æгъгъæд
байзæддаг – байдзаг
æнгомдзинад – æргомдзинад
дзырдæппарæн – дзырд барын

миддуне – мидæг
тыхдзырд – тыхджын
хылтæ – хуылыдз

2. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

Адæммæ, раджы, уыдис, нæ, заман, æппæтæй, æвæрд, бæрзонддæр, кад.
Æгъдау, чындз, кæстæр, æмæ, уарзондзинад, ракуырдта, амондæй, сæ.
Фидар, уыдис, нæ, бинонты, уымæн æмæ, ныхасмæ, æгъдау, хистæры, хъуыстой, 
нæ, кæстæртæ.
Æфсæрмы, у, кæнын, худинаг, нæу, уæвын, къæйных (наглый), худинаг, у.
Ныууагъта, бæсты, лæг, ацы, хъæздыгдзинады, цотæн, йæ, намыс, йæ.

Вводные слова и словосочетания не являются членами предложения. С их помо-
щью говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания (уверенность 
или неуверенность, эмоциональную реакцию и др.).

На письме вводные слова, словосочетания и предложения обычно выделяются за-
пятыми.

Значение Вводные 
компоненты Примеры

1. Оценка сообщаемого с точки зрения достоверности и т.п.:
Уверенность, 
достоверность

Æцæг, æцæгæй, 
æцæгдæр 
(действительно), 
æнæмæнг 
(несомненно)

Æцæг, ацы азы зымæг уыдис тынг уа-
зал. (Действительно, зима в этом году 
была очень холодной). Æнæмæнг, уыцы 
куыстæн хъæуы бирæ тыхтæ. (Несомнен-
но, для этой работы нужны усилия).
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Неуверенность,
предположение

Æвæццæгæн 
(наверное)

Æвæццæгæн, сывæллон уыдис рынчын. 
(Наверное, ребёнок был больным).

2. Различные чувства:
Сожаление, 
неодобрение

Хъыгагæн 
(к сожалению)

Хъыгагæн, спектакль кæронмæ нæ федтам. 
(К сожалению, мы не до конца досмотрели 
спектакль).

Общий экспрессивный
характер высказывания

Раст зæгъгæйæ 
(правду сказать)

Раст зæгъгæйæ, бирæтæ хъуыды кæнынц 
афтæ. (Правду сказать, многие так дума-
ют).

3. Способы 
оформления мыслей

 Иу дзырдæй 
(одним словом)

Иу дзырдæй, нæ горæт бонæй-бон 
рæсугъддæр кæны. (Одним словом, наш 
город день ото дня становится краше ).

3. Абарут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц.

1. Нана у хорз æфсин. Æцæг, нана у хорз æфсин. 2. Сæ бинонтæ кæрæдзийæн кад 
нæ кæнынц. Хъыгагæн, сæ бинонтæ кæрæдзийæн кад нæ кæнынц. 3. Нана нырма тынг 
цæрдæг у. Раст зæгъгæйæ, нана нырма тынг цæрдæг у. 4. Æнæ хистæрæй хæдзары фарн 
нæй. Æцæгдæр, æнæ хистæрæй хæдзары фарн нæй. 5. Дада хорз зоны ирон фынджы 
æгъдæуттæ. Æнæмæнг, дада хорз зоны ирон фынджы æгъдæуттæ. 6. Сылгоймагæн стыр 
кад ис ирон адæмы 'хсæн. Иу дзырдæй, сылгоймагæн стыр кад ис ирон адæмы ’хсæн.

4. Саразут хуымæтæг хъуыдыйæдтæй вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныф-
фыссут. Пайда кæнут бæттæгтæй: та; куы-уæд; уымæн æмæ.

1. Мæ фыдыл цæуы 55 азы. Мæ мадыл цæуы 50 азы. 2. Мæ мад кусы дохтырæй 
сывæллæтты рынчындоны. Мæ фыд у инженер, аразы бирæуæладзыгон хæдзæрттæ. 
3. Мæ фыды фыд фæдзуры рагон таурæгътæ æмæ æмбисæндтæ. Æз сæм лæмбынæг 
фæхъусын. 4. Мæ мад у бæрзонд хæрзконд сылгоймаг. Мæ фыд у бæзæрхыг нæлгоймаг 
сау рихитимæ. 5. Нæ сыхы вæййы куывд. Æппæты разæй бацагурынц мæ фыды фыды.  
6. Нæ хæдзарæй арæх райхъуысы ирон фæндыры цагъд. Нана хорз цæгъды фæндырæй.  
7. Дадамæ ис бирæ хæрзиуджытæ. Уый архайдта Фыдыбæстæйы Стыр хæсты.

5. Байхъусут æмæ бакæсут, Чермен йæ бинонты тыххæй цы дзуры.

– Æз цæрын стыр бинонты ’хсæн, стæм аст: мæ ныййарджытæ, мæ фыды фыд, мæ 
фыды мад, мæ дыууæ ’фсымæры æмæ мæ иунæг хо. Цæрæм Тæбæхсæуты Балойы номыл 
уынджы, хи хæдзары.

Мæ фыд Æхсарбегыл цæуы 55 азы, мæ мад Дзерассæйыл та – 50 азы. Мæ мад у дох-
тыр, кусы сывæллæтты рынчындоны. Уый у бæрзонд хæрзконд сылгоймаг, ис ын фæлмæн 
мидбылхудт. Уарзы аивад, арæх вæййы Ирон драмон театры.
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Мæ фыд у инженер, аразы бирæуæладзыгон хæдзæрттæ. 
Уый у бæзæрхыг (коренастый) зæрдæмæдзæугæ нæлгоймаг сау 
рихитимæ. Хорз зоны Нарты кадджытæ æмæ Ирыстоны истори.

Мæ фыды фыд Темысыл цæуы 89 азы, мæ фыды мад 
Заретæйыл та – 80 азы.

Дада у Фыдыбæстæйы Стыр хæсты архайæг, ис æм бирæ 
хæрзиуджытæ. Мæ фыды фыд зоны бирæ рагон таурæгътæ æмæ 
æмбисæндтæ. Цы нæ дын радзурдзæнис: раджы заман-иу чызг 
куыд æвзæрстой, лæппутæ-иу бæхтыл дугъ куыд уагътой (устра-
ивали скачки на лошадях), æндæр хъæумæ-иу «хæдзаронтæ» 
бæхуæрдоныл куыд фæраст сты. Æмæ фынджы æгъдæуттæ 

та куыд зоны! Дисы нæ бафтауы йæ куывдтытæ æмæ арфæтæй. Нæ сыхы куывд кæнæ 
чындзæхсæв куы вæййы, уæд æппæты разæй бацагурынц мæ фыды фыды. «Æнæ Темыс 
фынг фидаугæ дæр нæ кæны», – фæзæгъынц нæ сыхæгтæ.

Уæдæ нанайыл 80 азы кæд цæуы, уæддæр нырма тынг цæрдæг у; æфсин та ахæм у, 
æмæ раст – Нарты Сатана! Алы бæрæгбонмæ дæр сфыцы бæгæны, скæны дзаджджын 
чъиритæ. Йæ къухмæ фæндыр куы райсы æмæ «Ханты цагъд» куы ракæны, уæд мæ 
цæстытыл ауайы уæздан сауæрфыг чызг дыууæ даргъ дзыккуимæ.

Изæры нæ бинонтæ иууылдæр куы æрбамбырд вæййынц, уæд нæ хæдзарæй райхъуы- 
сы хъæлдзæг ныхас æмæ фæндыры цагъд. Раст фæзæгъынц адæм, æнæ хистæрæй хæдзары 
фарн нæй, зæгъгæ.

Радзурут уæхи бинонты тыххæй. Пайда кæнут текстæй.

18-æм ахуыр

Адæймаг хъуамæ сæрыстыр уа йæ фыдæлты кадæй.
Александр Пушкин, уæрæсейаг поэт

1. Раст дзурут:

æркæрдын–æркæрддзынæ
æфтын – афтын
рæдийы – рæдыд

фыдæбон – фæдæлдон
сæттын – саст

2. Саразут дзырдтæй хъуыдыйæдтæ.

1. Таурæгътæ, уарзын, мæ, хъусын, фыды фыды, рагон, æмæ, æмбисæндтæм, æз. 2. 
Нæ, ирон, райхъуысы, хæдзарæй, фæндыры, арæх, цагъд. 3. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты, 
дадамæ, архайдта, ис, хæрзиуджытæ, бирæ, уымæн æмæ, уый. 4. Хистæрæй, фарн, 
хæдзары, æнæ, амонд, нæй, æмæ. 5. Алы, нана, сфыцы, ирон, бæрæгбонмæ, дæр, бæгæны, 
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дзаджджын, æмæ, чъиритæ, скæны. 6. Куы, нæ, чындзæхсæв, сыхы, кæнæ, куывд, вæййы, 
уæд, разæй, бацагурынц, æппæты, фыды фыды, мæ.

Подчинительные союзы цæмæй, кæм, цас, куы, чи, цы употребляются в сложно-
подчинённых предложениях с союзами и уточняющими словами уый тыххæй, уым, 
уыйас, уæд, уый:

цæмæй ... уый тыххæй (чтобы ... для этого);
кæм ... уым (где ... там);
цас ... уыйас (сколько ... столько);
куы ... уæд (когда ... тогда);
чи ... уый (кто ... тот);
цы ... уый (что ... то).
Цæмæй дæм лæмбынæг хъусой, уый тыххæй дæсны ныхас кæн. Худинагæй куы 

тæрсай, уæд дыл не ’рцæудзæнис. Цас фылдæр кæсай, уыйас дæ зонындзинæдтæ 
фылдæр уыдзысты. Цы нæ зонай, уый ма дзур. Фæллой кæм уа, уым фарн дæр ис.

3. Хъуыдыйæдты бавæрут хъæугæ бæттæгтæ æмæ бæлвырдгæнæг дзырдтæ. 
Хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

1. Чи … фены, … зоны: 2. … дæ адæм уарзой, … 
… дæхи хъуамæ бауарзын кæнай. 3. Чи … кусы, … 
кад ын вæййы. 4. Йæ рæдыдыл ... нæ сæтты, ... дыккаг 
хатт рæдийы. 5. Æрыгонæй … байтауай, … зæрондæй 
æркæрддзынæ. 6. … адæмæн фылдæр хæрзтæ кæнай, … 
дæхимæ дæр фылдæр æфтдзæнис. 7. … дæм кæстæр хъуса, 
… … йæ афоныл сахуыр кæнын фæхъæуы. 8. Хистæр … 
нæй, … æгъдау дæр нæй. 9. … дын зæрондæй кад уа, … … 
дзы æрыгонæй бафыдæбон кæнын фæхъæуы. 

4. Ссарут хъуыдыйæдты кæрæттæ. 

 Хæрзæгъдау бинонтæн сæ ныхас …
 Хистæры ныхасмæ дзырд æппарын …
 Худинаг у …
 Стыр кад ис уымæн, æмæ йæхи …
 Фидар æгъдау, бирæ æхца кæм ис, уым нæй, фæлæ …
 Фынджы уæлхъус куы бадай, уæд дæ …
 Боныгон æгъдауыл дзырдта, æхсæвы та ...
 Уæздандзинад ныхæстæй нæ, фæлæ …
 … хорз нæу.
 … кæрæдзиуыл бады.
 … давгæ кодта.
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 … адæймагæн йæ митæй бæрæг вæййы.
 … дарын чи зоны адæмы ’хсæн.
 … сыхагимæ хыл кæнын.
 … æфсарм кæм ис, уым.
 … сæр хъæуы.

5. Дзуапп раттут фæрстытæн. Спайда кæнут лæвæрд дзырдтæй.

 Цы у бинонты амонд дæумæ гæсгæ?
 Цæмæн у бæрзонд æвæрд хистæры кад нæ адæммæ?
 Куыд æмбарыс «Хистæр бинонты фарн у»?
 Куыд дæм кæсы, цавæр адæймаджы ис схонæн кадджын?
 Куыд кад кæныс бинонты хистæрæн? (Уæ сыхæгты хистæртæн?)

Кæрæдзийы æмбарын, хъусын, уарзондзинад, хъæздыгдзинад, амондджын, æфсарм, 
æгъдауджын, зондджын, зонынджын, бафæрсын, ныхæстæ, митæ, цардис, федта, зоны, 
бацамоны, фæлтæрддзинад (опыт), стыр, царды, æххуыс кæнын, амонын, арæх, абæрæг 
кæнын, слæууын, фестын, фæндаг раттын, салам раттын.

 Æрхъуыды кæнут фæйнæ 6 хъуыдыйады бæттæг дзырдтæ чи æмæ уый-имæ. 

Х у ы з æ г: Йæхи хорз чи дары, уый хонынц æгъдауджын адæймаг.

19-æм ахуыр

Амонд зæххы ис, æмæ йæ сисын базон
Ирон æмбисонд

1. Байхъусут æмæ аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Цыбырæй зæгъут йæ 
сæйраг хъуыды.

Фарны артдзæст у мæ бæстæ

Фарны артдзæст у мæ бæстæ.   Æмæ цæхх æмæ кæрдзынæй
Ис дзы кад æмæ бæркад.    Уыд йæ уазæгæн æгъдау.
Уымæн йе ’нхъæлцау бæлæсты   Уым фæдисы цæуын рагæй
Никуы акалдзæни уад.    Баззад ном æмæ цытæн,
Уым уæздандзинад рæбынæй   Уым цырагъ дарын дæндагæй*

Цыд куыд дæлæмæ рæдау,    Уыд хуыздæр нысан лæгæн.

Джыккайты Шамил

* цырагъ дарын дæндагæй – здесь: служить людям верой и правдой
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æдзынæг (-æй) – пристально, внимательно
мулк – имущество; состояние 

фæллад (æй) – уставший; устало 
хи ирхæфсын – развлекаться

Бонджын – богатый; состоятельный (бонджын лæг; бонджын хæдзар / Бонджын 
æмæ мæгуыры фæндæгтæ иу не сты).

Бын (-тæ) – I. 1) корень; 2) основание; 3) дно; низ; 4) наследие, наследство; II. 
погибель; разорение; III. (послелог) под (уырыдзыйы бын; чыргъæды бын; хъæздыг 
лæджы бынтæ; бынтæ ныууадзын; ис къæдзæхы бын / Лæппу сласта зæххæй уыры-
дзыйы бын. Байзæддæгтæ, сæ фыдæлтæ сын цы бынтæ ныууагътой, уыдон уайтагъд 
бахордтой (проели). Къæдзæхы бын ссардтам гыццыл сыгъдæг суадон).

Раскъæфын – 1) выхватить; 2) похитить (йæ къухæй раскъæфта; чызг раскъæфтой 
/ Раджы заман-иу чызг куы раскъæфтой, уæд-иу æнæхъæн хъæуы фæсивæд фæфæдис 
сты).

Сагъæс кæнын – 1) думать; 2) горевать; 3) беспокоиться (йæ цотыл сагъæс кæны; 
арæх фæсагъæс кæны / Чызг сагъæстæ кæнын райдыдта, йæ ныййарджытæн куыд 
баххуыс кæна, ууыл).

Хи ныццæвын – удариться; наброситься (йæхи ныццавта; сæхи ныццавтой; дæхи 
ныццæвыс / Лæппу йæхи ныццавта давæгыл, æмæ уый дæр лидзæг фæцис).

Цæлуарзаг – любитель угощения; обжора (цæлуарзаг лæг; цæлуарзаг лæгимæ иу 
фынгыл бадын / Цæлуарзаг лæгæн кад нæ вæййы адæмы ’хсæн).

3. Ассоциограммæтæ бабæттут ног дзырдтимæ.

Сыгъзæрин дзауматæ; тагъд айсын; цæстытæм кæсын; базаргæнæджы æхца; рудзын-
джы цур æнкъардæй бадын; рагон æвзист хæцæнгарз; бирæ кусын; хъæлдзæг кæфтытæ 
кæнын; раджы схуыссын; хыл кæнын; уæззау куысты фæстæ; алы бон хъазын; хæрзад 
хæринæгтæ хæрын; цотыл хъуыды кæнын; хæстæджытæн ныууадзын.

Х у ы з æ г: сыгъзæрин дзауматæ – бонджын…

3. Сæвæрут хъуыдыйæдты бæттæгтæ (куы-уæд, уымæн æмæ, цæмæй-уый 
тыххæй). Ныффыссут сæ.

1. Иу бонджын лæг мæт кодта, ... ... йæ фырт уыдис магуса æмæ цæлуарзаг.  
2. Лæппу хæдзарæй ... рацыд, ... араст хиирхæфсæн бынæттæм. 3. ... фыд лæппумæ ма хыл 
кæна, ... ... йын мад иу сом радта. 4. Фыд сом арты ... баппæрста, ... фырт ницы сдзырд-
та. 5. ... иу сом æрбахæсса йæ фыдмæ, ... ... лæппу бон-изæрмæ фæкуыста. 6. Лæппу аргъ 
кæны сомæн, ... ... уыцы сом йæхæдæг бакуыста.

4. Бакæсут текст, саразут ын пълан æмæ йæ ныффыссут. 
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Сомы аргъ

Иу бонджын лæг уæззау фæрынчын ис æмæ сагъæс кæнын райдыдта, йæ бирæ мулк 
кæмæн ныууадза. Уыдис ын иунæг фырт – магуса, цæлуарзаг, йæ къух уазал доны никуы 
атылдта*. Раст фæзæгъынц адæм: «Хорзæн бын ма скæн, æвзæрæн бын ма ныууадз».

Иубон æм фыд фæдзырдта æмæ йын афтæ:
– Лæппу, æз мæлын æмæ тæрсын, мæ бынтæ 

мын дымгæмæ куы ныддарай** – фæллойæн аргъ 
кæнын нæ зоныс. Фæцу-ма райсом æмæ иу сом ба-
кус. Æмæ дын уæд – мæ мулк.

Дыккаг бон лæппу рацыдис сæ хæдзарæй. 
Хиирхæфсæн бынæтты фæзылдис æмæ изæры 
сæхимæ æрбаздæхтис. Мад æй афтидæй куы фед-
та, уæд ын иу гæххæттын сом йæ къухы фæцавта, 
дæ фыдмæ йæ бахæсс, науæд дын йæ бынтæ нæ 
ныууадздзæнис, зæгъгæ.

Фыд райста сом æмæ йæ æнæдзургæйæ арты баппæрста. Фырт ницы сдзырдта, 
афтæмæй æддæмæ фæраст ис. Фыд йæ фæстæ рахъæр кодта:

– Ацы сомыл ды нæ бакуыстай! Райсом мын æндæр сом æрбахæсс!
Иннæ бон дæр та лæппу йæ рæстæг æнцонæй арвыста. Изæрæй йæ фыдмæ бацыдис, 

йæ мад та йын ногæй цы сом радта, уыимæ. Фыд дæр та йæ арты баппæрста æмæ йын 
бахæс кодта ног сом æрбахæссын.

Лæппу сагъæсы бахаудис. Æртыккаг бон райсомæй раджы фестадис æмæ куыстагур 
ацыдис. Бон-изæрмæ фæкуыста æмæ изæры фæлладæй иу сомимæ æрлæууыдис йæ фыды 
раз. Фыд ын йæ боны фæллой райста, йæ цæстытæм ын æдзынæг ныккастис æмæ та сом 
артмæ бадаргъ кодта. Лæппу йыл йæхи ныццавта, æри-ма йæ ардæм, зæгъгæ, æмæ йын 
сом йæ къухæй раскъæфта. Фыд йæ мидбылты бахудтис.

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

5. Дзуапп раттут фæрстытæн. 

 Цæуыл сагъæс кодта бонджын лæг?
 Цы загъта фыд йæ фыртæн?
 Кæдæм ацыдис лæппу дыккаг бон?
 Цавæр сомтæ радта йæ фыдæн дыууæ хатты дæр?
 Цы-иу бакуыста фыд сомтæн?
 Цавæр сом æрбахаста лæппу æртыккаг хатт?
 Цы ми бакодта фырт, фыд ын йæ фæллой артмæ куы бадаргъ кодта, уæд?
 Куыд æмбарут æмбисонд: «Хорзæн бын ма скæн, æвзæрæн бын ма ныууадз»?

* йæ къух уазал доны никуы атылдта – бездельничал, был лодырем; букв.: никогда не окунал руку в 
холодную воду
** дымгæмæ ныддарын – пустить на ветер
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Тексты фыццаг абзацæй рафыссут мивдисджытæ, сæвæрут сæ 3-аг цæсгомы, 
иууон нымæцы, суинаг афоны. Сахуыр кæнут ног дзырдтæ.

Х у ы з æ г: фæрынчын – фæрынчын + уыдзæнис.

20-æм ахуыр

Бæлас талайæ куы не ’ртасын кæнай, уæд зæрондæй нал тасы.
Ирон æмбисонд

1. Бакæсут æмбисонд æмæ зæгъут, куыд æй æмбарут, уый.

2. Раст дзурут:

лæггад кæнын – лæгæт
уæздандзинад – уæззау
артдзæст – ардзæн

ныццæвы – фæцæвы
цæлуарзаг – цъæлгонд

 3. Саразут хъуыдыйæдтæ дзырдты къордтæй.

Къух, доны, уазал, магуса, фырт, никуы, йæ, уыд, йæ, атылдта.
Хæдзарæй, йæ, рацыдис, бон, дыккаг, хиирхæфсæн, фæзылдис, лæппу, æмæ, 
бынæтты.
Йæ, мад, федта, куы, сом, радта, афтидæй, иу, ын, уæд, изæрæй.
Æнæдзургæйæ, фыд, æмæ, райста, æй, йæ, баппæрста, арты.
Æмæ, бон-изæрмæ, лæппу, æрлæууыдис, фыды, йæ, фæкуыста, изæрæй, раз, 
фæлладæй.
Цæстытæм, ныккастис, лæппуйы, фыд, æдзынæг, та, æмæ, бадаргъ, кодта, сом, 
артмæ.

Частица ма соответствует русскому «-ка», «пока», «ещё», «а».
Рацу-ма / Выйди-ка.
Ды-ма ам абад, æз ныртæккæ рауайдзынæн / Ты пока посиди здесь, а я сейчас 

выйду.
Ды ма кæдæм цæуыс? / А ты ещё куда идёшь?
Ды та ма цы фыссыс? / А ты ещё что пишешь?
При глаголах сослагательного и повелительного наклонений ма приобретает значе-

ние отрицательной частицы не: ма кæн (не делай), ма дзур (не говори).

4. Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ хайыг ма-имæ. Ныффыссут уæхи дæнцæгтæ 
дæр.
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Безанты Вадим. Хъæуккаг цард

5. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

1. А ты ещё чего стоишь? 2. Напиши-ка письмо. 3. А вы ещё что делаете? 4. Ты пока 
потанцуй, а я посмотрю. 5. Скажи-ка, сколько тебе лет? 6. Работай-ка живее!

6. Бакæсут æмбисонд, бавæрут тексты хъæугæ дзырдтæ раст грамматикон 
формæты.

Зивæггæнаг фырттæ

Иу мæгуыр кусæг лæгæн уыди авд фырт... . Сæ иуæй иннæ æнæниздæр, 
уындджындæр, фæлæ – зивæггæнаг. Фынæй кæнын бирæ уарз... , райсомæй афоныл не 
стад... , сæууон хурыскаст никуы фед... . Фыд сæм мæсты код… , фæлæ сын йæ бон ницы 
уыдис. Бирæ сагъæст…  фæстæ сæм иу райсом дзуры:

– Лæппутæ! Диссаджы хабар! Дæлæ Зæрæмæджы нарæджы сæумæцъæхыл иу лæг 
æрбацæйцыд…  æмæ туман ссардта. Фестут-ма иу райсом  сымах дæр раздæр!.. 

Фырттæ сæ фыды ныхас… змæлгæ дæр нæ бакод... . Сæ иу йæ ком айвæз...  æмæ йæм 
радзырд… :

– Цæмæ нæ стын кæн... , нæ фыд!? Уыцы сом  кæмæй ахаудта, уый ноджы раздæр фе-
стад… .

(Чиныг «Ирон æмбисонды хибæрттæ»-й)

 Куыд бамбæрстат тексты мидис?
 Æрхъуыды кæнут æндæр кæрон текстæн.
 Тексты комкоммæ ныхас цы хъуыдыйæдты ис, уыдон баивут фæрссаг ныхасæй.

6. Æмбисæндтæй равзарут, сæ хъуыды тексты мидисимæ баст кæмæн у, ахæмтæ; 
ныффыссут сæ.

1. Æнæ фыдæбонæй ницы ис. 2. Хуры 
разæй дæр лæг йæ сыхаджы фены. 3. Чи цас 
федта, уыйбæрц зоны. 4. Куыстæн йæ сæр – 
сындз, йæ бын – сой. 5. Зивæггæнагæн йæ 
гуыл хомæй баззадис. 6. Æдылы хъæдмæ 
дыууæ цыды кæны. 7. Зивæггæнаджы мад 
мæгуыр у. 8. Цард куыстæй у. 9. Мæгуырыл 
худæн нæй, фæлæ æвзæрыл ис худæн. 

Текст «Сомы аргъ» хи ныхæстæй дзурынмæ бацæттæ кæнут.
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Æгъдау у царды мæсыг

21-аг ахуыр
 

Кæстæр хистæры кæм нал зона, уым цард нæй.
Ирон æмбисонд

1. Бакæсут æмбисонд æмæ зæгъут, разы стут йæ хъуыдыимæ æви нæ.

2. Байхъусут æмæ аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

Цæмæ бæллы бæлццон

Тæхуды ’мæ йæ адæмы æхсæн
Æнусмæ хорз ном чи скæны йæхицæн!
Фæлæ æрмæст бæллынæй нæй цæрæн,
Æцæгдзинадæй никуыдæм ис лидзæн…
Ис алцæмæн дæр афон æмæ рад,
Цæуы нæ фæдтыл, хохаг донау, рæстæг.
Зæххыл йæ цардæй чи аразы цард,
Æнусондзинад уымæн ис æрмæстдæр.

           Джыккайты Шамил

3. Саразут гыццыл диалогтæ мæнæ ахæм цауты фæдыл:

 рынчындонмæ æрбацыдтæ рынчыны бабæрæг кæнынмæ;
 дуканимæ фæндаг фæрсыс;
 чидæр уæм уазæгуаты æрбацыдис.

 Спайда кæнут уæздан ныхæстæ æмæ арфæтæй.

Хатыр бакæ, дæ хорзæхæй, мидæмæ, уе ’зæр хорз æмæ уыл амондджын изæртæ 
кæнæд, фарн уæ бадты, фæрнæйдзаг у, кæд æмбæлы, ма мæм фæхæрам у, табуафси, 
бафæрсын аипп ма уæд, фынгмæ рацу, уазæг – Хуыцауы уазæг, нæ мады хай (фыды хай), 
æнæниз у, дæ къахы ’нгуылдз дæр макуыуал сриссæд, зæрдиаг бузныг дын, арфæйаг у.

 4. Бакæсут текст æмæ йын сæргонд раттут.

Автобус æвиппайды фæлæууыдис, æмæ дзы чи цыдис, уыцы адæм сæ бынæттæй 
фæцудыдтой.

Иу зæронд ус, йæ комкоммæ цы æрыгон лæппу бадтис, ууыл бахаудис. Лæппу 
зæрондмæ тызмæгæй бакастис.

Ус ныфсæрмытæ ис æмæ сабыр хъæлæсæй кæстæрмæ сдзырдта:
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– Мæ, хъæбул, дæ хорзæхæй, хатыр бакæн…
Зæронд дæн, æмæ мæм мæ къæхтæ нал хъусынц.
Æнæгъдау лæппу йæ былтæ ныззылын кодта*: 
– Кæд дæм дæ къæхтæ нал хъусынц, уæд дæ хæдзары бад! Цы рабыр-бабыр кæныс?!
Мæгуыр ус фæсырх ис, йæ цæстытæ доны разылдта**. Адæм фæхъус сты.
Æвиппайды лæппуйы раз фегуырдис иу бæрзонд фæтæнуæхск лæг æмæ йыл фæхъæр 

фæкодта:
– Худинаг дын фæуæд! Хистæрмæ куыд уæндыс афтæ дзурын?! Ныртæккæ дзы хатыр 

ракур!..
Лæппу афæлурс ис, хатыр, зæгъгæ, сдзырдта æмæ автобусæй рагæпп кодта. 

Нæлгоймаг зæронд усы къухмæ фæлмæн бавнæлдта:
– Бахатыр кæн, нæ мады хай, фæлæ нæ фæсивæды ’хсæн ахæмтæ дæр ис…
Хистæр æнкъардæй йæ мидбылты бахудтис:
– Ницы кæны, хорз лæг, цард æй сахуыр кæндзæнис.

 Цы ’рцыдис автобусы?
 Куыд дардта йæхи лæппу?
 Чи рахæцыдис зæронд усы сæрыл?
 Цы загъта лæг лæппуйæн?
 Кæмæй ракуырдта нæлгоймаг хатыр?
 Цы загъта зæронд ус?
 Куыд æмбарут хистæры ныхæстæ?

* былтæ ныззылын кæнын – скривить губы
** цæстытæ доны разилын – прослезиться

5. Æнæгъдау лæппу æмæ зæронд усы диалог баивут хæрзæгъдау лæппу æмæ 
зæронд усы диалогæй.

Рафыссут текстæй дзырдтæ – номдартæ æмæ миногонты æмхуызон формæтæ.    
Æрхъуыды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ. 

22-аг ахуыр

Цард æгъдауæй фидауы.
Ирон æмбисонд

1. Раст дзурут:

зивæггæнаг – аккаг
уындджын – уындзæн
сæууон – сæумæцъæх

сагъæс – сахъат
ивæзта – ныффыста



49

2. Бавæрут хъуыдыйæдты хъæугæ мивдисджытæ фæдзæхстон здæхæны (в пове-
лительном наклонении), лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ. 

Хъусын – хъус.

 Хистæрмæ хъус, фæстæмæ йæм ма …!
 Кæстæрæн зонд… , æххуыс ын …!
 Зæронд нана æмæ дадайы буц …!
 Алы дзырдмæ дæ ныхас ма …!
 Фынджы æгъдау …!
 Дæ сыхæгтæн … …!

Дарын, дзурын, амонын, æппарын, кæнын, лæггад кæнын, зонын.

3. Равзарут къæлæттæй раст вариант æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Нæ рагфыдæлтæ фæцæйцыдысты тыгъд (быдыры, быдырæн). 2. Адæм (бафæллад 
ис, бафæллад сты) æнæ донæй. 3. Кæддæр бахæццæ сты зæронд (цъайы, цъаймæ). 4. Дон 
нуазыныл куы фесты, уæд сæ сæ чысыл саби (ферох кодта, ферох ис). 5. Бирæ фæфæсмон 
кодтой æмæ (рахаста, рахастой) ахæм фæнд. 6. Уыцы æгъдау абон дæр ма цæры ирон 
(адæмимæ, адæмы) ’хсæн.

 4. Бакæсут рагон таурæгъ. Зæгъут, ногæй дзы цы базыдтат.

Дон – кæстæрæй

Кæддæр, дам, нæ рагфыдæлты къорд хус тыгъд 
быдыры бирæ рæстæг фæцыдысты. Бафæлладысты, 
сфæлмæцыдысты æнæ донæй. Зæрондæй-ногæй, 
стырæй-чысылæй тыххæй цыдысты.

Иуахæмы бахæццæ сты зæронд цъаймæ (коло-
дец). Дон дзы систой æмæ йыл  фæхæлæф кодтой, 
сæ чысыл æртæаздзыд саби та сæ рохы аззадис 
(был позабыт). Уый сæм йæ гыццыл къухтæ бæргæ 
тылдта (сдзурын йæ бон нал уыдис), фæлæ йæ ничи 
федта. Сæ зæрдыл цалынмæ æрбалæууыдис, уæдмæ 
сывæллон амардис.

Адæм бирæ фæфæсмон, фæмæт кодтой, стæй 
рахастой ахæм фæнд: «Абонæй фæстæмæ дон 
нуаздзыстæм кæстæрæй, цæмæй ахæм бæллæх 
макуыуал æрцæуа». Хабар ахæлиу æппæт адæмыл, 
æмæ нæм уыцы ’гъдау цæры абон дæр ма.

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ Дзиуаты Батрадз. Сабидуджы бæлас

4
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5. Схемæтæм гæсгæ рафыссут дзырдбæстытæ:

мивдисæг + миногон + номдар
мивдисæг + номивæг + номдар

Х у ы з æ г: фæцыдысты тыгъд быдыры.

Комкоммæ ныхас баивут фæрссаг ныхасæй.
Фæстаг хъуыдыйады бавæрут фæсæвæрд фæстæмæ æмæ йæ афтæмæй зæгъут.

6. Баххæст кæнут текстмæ гæсгæ диалоджы репликæтæ. Кусут къæйттæй.

– Кæм фæцæйцыдысты нæ рагфыдæлтæ?
– ... .
– Цæмæй сфæлмæцыдысты уыдон?
– ... .
– Кæдæм бахæццæ сты иу афон?
– ... .
– Чи сæ ферох ис?
– ... .
– Цавæр фæнд рахастой адæм?
– ... .
– Уыцы æгъдау абон дæр цæры?
– ... .

7. Базонут, цæуыл цæуы ныхас. 

1. У цæлуарзаг, нæ уарзы кусын (...).
2. Адæймаг цас фылдæр кусы, уыйас æм уый фылдæр вæййы (...).
3. Хистæр ын амоны зонд (...).
4. Æрцæуы  алкæуыл  дæр,  фæлæ  йын вæййы срастгæнæн (...).
5. Хистæр нæлгоймаджы буц ном (...).
6. Алы адæймагæн дæр у алыхуызон: кæмæн у кад, кæмæн – уарзондзинад, кæмæн та 

– æхца (...).
7. Уый фæуадзынц бæхтыл (...).

Текст «Дон – кæстæрæй» хи ныхæстæй дзурынмæ бацæттæ кæнут.

23-аг ахуыр

Æнæфсарм хистæр фыдгæнæг у йæ кæстæрæн. 
Ян Амос Коменский, чехаг педагог
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1. Куыд æмбарут эпиграфы хъуыды? Зæгъут уæхи хъуыдытæ. Спайда кæнут 
лæвæрд фразæтæй

Мæнмæ гæсгæ, … .
Мæнмæ афтæ кæсы, æмæ ... .
Æз та афтæ хъуыды кæнын, æмæ ... .

2. Раст дзурут:

фыдхъуын – фæтæн
узын – уызын
карджын – кадджын

хæстæджытæ – хастой
хъомыл – хомæй 

3. Ратæлмац кæнут къæлæтты æвæрд дзырдтæ. Хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

1. Ирыстоны рагзамантæй нырмæ (уважают) хистæртæн. 2. Ирон адæммæ ис бирæ 
рæсугъд (обычаи) 3. Хъыгагæн, нæ сыхæгты лæппу у (лентяй). 4. Абон бирæтæ  фылдæр 
хъуыды кæнынц æгъдауыл нæ, фæлæ (о богатстве). 5. Мæ мад уыдис (уставшая), æмæ æз 
йæ бæсты хæринаг скодтон. 6. Мæ фыды фыд арæх хуынд вæййы хистæрæн (на свадьбы). 
7. (Сплоченные) бинонтæн сæ бон бирæ у. 8. (Глупый) дыууæ хатты рæдийы.

4. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ сæвæрут раст грамматикон формæйы æмæ 
бакæсут худæджы хабæрттæ.

Ахудæм иумæ!

 Гыццыл чызг йæ (мад) фæцæуы уынджы. Сæ рæзты (æрбацæуын) иу фыдхъуын 
стыр куыдз.

– Мамæ, – дзуры чызг, – ацы куыдз нæ сыхаг Бадтойы хуызæн куыд у!
– Сабыр. Худинаг дын нæу ахæм ныхæстæ кæнын?
– Афтæ (æнхъæлын), æмæ мæ куыдз (фехъусын)?

 Æрыгон (фыд) хъæбысы чысыл сывæллон йæхи кæуынæй мары. Фыд æй (узын) 
æмæ (дзурын):

– Дæхиуыл (фæхæцын), Аслан, æвзæр ми ма (бакæнын). Фидар (лæууын), Аслан. Сæ 
цурты цы сылгоймаг (фæцæйцæуын), уый (æрлæууын) æмæ (сдзурын):

– Мæнæ цы дзæбæх сывæллон ис, æрмæст йæ ном – Аслан – дæр бирæйы аргъ у.
– (Рæдийын), нæ мады хай. Сывæллон (хуыйнын) Ахмæт, Аслан æз мæхæдæг 

(уæвын).

 Кæцы хабар уæм фæкаст худæгдæр? Цæмæн?

5. Бакæсут æмæ зæгъут уæ хъуыдытæ.

Хистæртæ æмæ зæрæдтæн Японы кæнынц стыр кад. Ам сæ номыл бæрæг кæнынц 
«Ацæргæ адæймаджы бон». Иннæ бæстæты, иунæгæй цы карджын (пожилые) адæм баз-
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зайынц, уыдонæн ис сæрмагонд хæдзæрттæ. Японы ацы хæдзæртты нымæц у хæрз чы-
сыл, уымæн æмæ ацæргæ адæймагæн хи бинонтæ куы нæ вæййы, уæд æм кæсынц йæ 
хæстæджытæ æмæ хиуæттæ.

 Куыд дæм кæсы, цæуыл дзурæг у уый?

6. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты руаджы саразут 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ, ныффыссут сæ: та, фæлæ, куы-уæд, æмæ уымæ гæсгæ, 
уымæн æмæ, кæцытæ, цы-уыдон, кæд-уæддæр.

Мад хъомыл кодта сидзæр сывæллæтты. Бинонты дарæг фæмардис Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты.
Нæ сыхæгты чындзы рæсугъд схонæн нæй. У тынг æгъдауджын.
Мæ хистæр æфсымæр куыстуарзаг у. Кæстæр æфсымæр ахуырмæ рæвдз у.
Уæ хæстæджытæм хуыцаубоны куывд уыдзæнис. Дæу хъæудзæнис сабаты хъæумæ 
ацæуын.
Зæронд лæг ахæм рагон таурæгътæ кодта. Чиныджы дæр нæ бакæсдзынæ.
Адæймагæн хорздзинад куы ракæнай. Алы бон уый кой ма кæн. 

Ныффыссут цыбыр хъусынгæнинаг ирон æгъдæуттæй иуы тыххæй кæнæ 
бацæттæ кæнут презентаци.

24-25 ахуыртæ. Рацыд æрмæджы фæлхат 
26-æм ахуыр. Контролон тест

Балц Францы зæрдæмæ

27-æм ахуыр

Париж у, æдзух демæ цы бæрæгбон вæййы, уый.
Эрнест Хемингуэй, америкаг фыссæг

1. Бакæсут текст æмæ зæгъут, куыд æмбарут ацы ныхас: «Тæхуды, Париж фен... 
æмæ уæд амæл».

Париж арæх хонынц «дунейы сæйраг горæт», стæй ма фæзæгъынц: «Тæхуды, Париж 
фен… æмæ уæд амæл». Чи зоны, æмæ ацы ныхæстимæ алчи ма сразы уа, фæлæ æцæг у 
уый, æмæ ацы горæты рæсугъддзинадæн æмбал кæй нæй дунейы.

Париж адæймаджы зæрдæмæ цæуы афæдзы алы афон дæр. Эйфелы нывæфтыд 
мæсыг, сæрыстыр готикон аргъуантæ, хъæлдзæг бульвартæ æнусон бæлæстимæ, ном-
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дзыд Шанз-Элизе, сæдæгай музейтæ, уæрæх уынгтæ нудæсæм æнусы арæзт фæныкхуыз 
хæдзæрттимæ, Луи æмæ Марэйы сакъадæхты нарæг уынгтæ – тынг хорз фидауынц æппæт 
уыдон иумæ. Æмæ цæрынц, нæ зæронд кæнынц, бонæй-бонмæ рæсугъдæй-рæсугъддæр 
кæнынц.

 Дзырдбæстытæ æмбал нæй, зæрдæмæ цæуы баивут синонимтæй, саразут ацы  
  дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ.

2. Саразут цыбыр хъусынгæнинаг Парижы тыххæй, лæвæрд дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ:

– сæйраг горæт;
– 105 кв. км;
– цæугæдон Сенæ;
– рахиз æмæ галиу былгæрæттæ;
– 2,3 млн адæймаджы;
– 2 аэропорты (Шарль де Голль æмæ Орли), машинæаразæн, хæдтæхджытæаразæн, 

химион, электротехникон æмæ рог индустри; бирæ алыхуызон куыстуæттæ;
– ЮНЕСКО æмæ æндæр æппæтдунеон организацитæ;
– зындгонд университеттæ Сорбоннæ (XIII æнус), Коллеж де Франс (XVI æнус) æмæ 

уæлдæр ахуырады æндæр скъолатæ;
– Францы академи (XVII æнус);
– дунейы хъæздыгдæр чиныгдæттæй иу – Национ библиотекæ (XV æнус);
– музейтæ: Лувр, Импрессионизмы музей, Пикассойы музей æмæ æнд.;
– хъуыстгонд театртæ: «Гранд-Опера», «Комеди Франсез»;
– футболы клуб «Пари Сен-Жермен».

3. Дзырдтæ фатæгтæй баиу кæнут æмæ сæ саразут дзырдбæстытæ.

цæуын
бадын
тезгъо кæнын
æрбатæхын
ленк кæнын

науыл
хæдтæхæгыл
иунæгæй
бæхыл
фистæгæй

4. Саразут хъуыдыйæдтæ, фæрстытæй пайдагæнгæйæ.

Чи?

цы ми кæны? 
кæд?
кæдæм?
кæимæ?
цæмæй? цæуыл?
цæмæн?
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Х у ы з æ г: Æз райсом поезды мæ ныййарджытимæ цæуын Парижмæ йæ диссаджы 
музейтæ фенынмæ.

 5. Бакæсут текст, сæвæрут дзы хъæугæ дзырдтæ.

Кæцæй равзæрдис дзырд «Париж»?

Парижы … галлæгтæ нæ уыдысты, фæлæ 
уыдысты ромæгтæ. Нæ дуджы агъоммæ 52 азы 
ромаг консул Юлий Цезары æфсæдтæ …, цæугæдон 
Сенæйыл цы рæсугъд сакъадах уыдис, уым.

Ам … кельтаг адæм – паризейтæ. Цезары 
хæстонтæ сарæзтой гыццыл горæт æмæ йæ … 
Лютеция.

358 азæй фæстæмæ Лютецийы райдыдтой 
латинагау хонын Цивитас Паризориум (паризейты 
горæт), уый фæстæ – Паризия, … та – Париж.

Æрбынат кодтой, бындурæвæрджытæ, схуыд-
той, æппынфæстаг, цардысты.

 Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дунейы иннæ стыр 
    сахарты нæмттæ æмæ зæгъут, цы нысан кæнынц.

6. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæнут. Ныффыссут сæ.

1. Парижы бындурæвæрджытæ … … .
2. Ромаг æфсæдтæ æрбынат кодтой … … .
3. Цезары хæстонтæ сарæзтой … … .
4. Куыд фæстæмæ Лютецийы … … … … .

Тексты бындурыл саразут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ æмæ сæ ныффыссут.

номдар + номдар + фæсæвæрд
мивдисæг + номивæг + номдар
нымæцон + номдар + фæсæвæрд
номдар + мивдисæг + мивдисæг
мивдисæг + миногон + номдар 

28-æм ахуыр

Хуыцау куы схъыг вæййы, уæд йæ рудзынг 
байгом кæны æмæ фæкæсы Парижы бульвартæм. 

Генрих Гейне, немыцаг поэт
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1. Раст дзурут:

æрдæгзылд – æртæхтæ
рухс – ныррухс

æмбулын – амбулын
æхгæнын – ахгæдтой

2. 1-аг фæлтæрæны бындурыл саразут хъуыдыйæдтæ бавæргæ дзырдтимæ (иу 
дзырдæй, æцæгдæр, раст зæгъгæйæ).

Х у ы з æ г: Æцæгдæр, ацы горæты рæсугъддзинадæн æмбал нæй дунейы.

æхгæнын – запереть, закрыть
галуан – замок; дворец; 

дзæнгæрæг(-джытæ) – колокол; звонок 
уæладзыг (-гуытæ) – этаж 

Æрбахонын – пригласить (æрбахонын уазджыты; æрбахонын куывдмæ / Куывдмæ 
цы хистæрты æрбахуыдтой, уыдонæн лæггад кодтой кæстæртæ).

Æрдæгзылд – полукруглый; полукруг; полуоборот (æрдæгзылд фарс; æрдæгзылд 
бандон / Хæдзары æрдæгзылд царыл (потолок) нывгæнæг скодта рæсугъд 
нывæфтыдтæ).

Батайын кæнын – расплавить; растопить (æвзист пецы батайын кæнын / Мæ 
фыды мад нæлхæ батайын кæны, æмæ дзы рауайы царв).

Зæлланг (зыланг) – 1) звон; звук; 2) звонкий (рæсугъд зæлланг; дзæнгæрджыты 
зыланг; зæлланг хъæлæс / Зарæджы зæлланг хъуыстис дардмæ).

Рамбулын – выиграть (рамбулын хъазт; рамбулын спортивон ерысты / Æрыгон 
спортсмен фыццаг хатт рамбылдта ахæм стыр ерысты).

Цалцæг кæнын – ремонтировать (хæлд хæдзар цалцæг кæнын; цыбыр рæстæгмæ 
сцалцæг кодтой / Ацы зæронд хæдзар тагъд рæстæджы цалцæг кæнын райдайдзысты).

Цыртсурæт – статуя (дурæй конд цыртсурæты цымыдисаг истори / Бетъырбухы 
галуанты ис мраморæй конд бирæ цыртсурæттæ).

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтæй, ныффыссут сæ.

Ацы аз нæ республикæйы спортсментæ æхсæз хатты … сыгъзæрин майдантæ.
Скъоладзаутæ фехъуыстой … хъæр æмæ фæтагъд кодтой кълæстæм.
Зымæгон … у Бетъырбухы архитектурон хæзнаты рæсугъддæртæй иу.
Уалдзæг куы ралæууы, уæд цъиуты … зарджытæй адæймаджы зæрдæ ныррухс 
вæййы.
«Венерæ Милосаг» кæй хонынц, уыцы … ссардтой 1820 азы сакъадах Милосы.
Хур йæ зынг цæстæй ныккастис зæхмæ æмæ … … миты фæстаг обæуттæ.
Бирæ историон цыртдзæвæнтæ хъæуы … … , фæлæ сын æхцайы фæрæзтæ нæй.
Æфцæгыл ныууарыдис арф мит, æмæ, комæй цы фæндаг цыдис, уый … .
Хæдзары царæн уыдис … формæ, æмæ уый тыххæй рæсугъд фидыдта къултимæ.
Не скъола цалдæр азы размæ … уазæгуаты францаг ахуыргæнджыты.
Дыууадæсæм … хорз зынынц Дзæуджыхъæуы уынгтæ.
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4. Ссарут дзырдтæн се ’мбарынæдтæ.

дзæнгæрæг
æрдæгзылд
рамбулын
цыртсурæт
уæладзыг
батайын кæнын
галуан
æрбахонын
цалцæг кæнын
æрæхгæнын

фыццаг бынат бацахсын
дурæй кæнæ мраморæй конд сурæт
вæййы дзы бирæ фатертæ
дон фестын кæнын
æххæст зылд нæу
ис ын рæсугъд хъæлæс
хæдзармæ бакæнын
стыр райдзаст хæдзар хъæздыг дзауматимæ
фæндагыл цæхгæрмæ исты æрæвæрын
зæронд дзаумайæ ног аразын

5. Бæрæггонд дзырдтæн хъуыдыйæдты ссарут сæ антонимтæ лæвæрд дзырдты
’хсæн æмæ сæ къæйттæй ныффыссут.

Рамбылдтой, уæладзыгон, галуан, сцалцæг кодтой, зæлланг, æрæхгæдта, æрбахуыд- 
та, батадис. 

Мады сабыр зарынмæ сывæллон уайтагъд афынæй ис.
Æрыгон спортсментæм фæлтæрддзинад фаг нæма уыдис, æмæ уый тыххæй фæхæрд 
сты. 
Горæты кæрон зæронд тъæпæн хæдзæртты бынæтты сарæзтой ног хæдзæрттæ. 
Дзæуджыхъæуы байгом кодта йæ дуæрттæ Ихын галуан.
Сæгътæ дыргъдонмæ баирвæзтысты, æмæ сæ чызг ратардта. 
Зæронд скъола фехæлдтой æмæ йæ бынаты сарæзтой ног бæстыхай. 
Хæдзарон фос дарынц скъæты. 
Æхсæвы фæуазалдæр, æмæ цæугæдоны их фæфидар ис.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ.

29-æм ахуыр

Мæ зæрдæ мын куы ’рлыг кæнай, 
Уæд фендзынæ... Париж...

Луи Арагон, францаг поэт

 1. Раст дзурут:

цыртсурæт – сырдтæ
уалдзæг – уæладзыг
зæлланг – зылангон

дзæнгæрæг – дзæгъындзæг
цалцæг кæнын – цъæл кæнын
галуан – гæлæбу
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2. Бакæсут дзырдбæстытæ. Зæгъут, цавæр темæйыл цæудзæнис ныхас дарддæры 
текстты.

 Сарæзтой бæрзонд мæсыг, рамбылдта зындгонд инженеры проект, Сабырдзинады 
цыртсурæт, 12 мин хайы, æртæ уæладзыджы, сау хæтæлы хуызæн, бауарзтой æнахуыр 
конструкци, цалцæггонд æрцыдис. 

 Фæзындис сакъадах Ситейыл, готикон архитектурæйы хæзна, фыццаг дур 
сæвæрдта, аргъуаны кусæг Морис де Сюлли, æрдæгзылд аркæтæ, фыссæг Виктор Гюго, 
францаг революцийы рæстæг, йæ къултæ фæлыст сты, алыхуызон цыртсурæттæ.

3. Бакæсут тексттæ Парижы зæрдылдарæн бынæтты тыххæй. Зæгъут, кæцы дзы 
ис схонæн Францы символ. Цæмæн?

Эйфелы мæсыг

Францы хицауад Стыр Францаг революцийы сæдæ азы 
кадæн сфæнд кодта 300 м бæрзæндæн мæсыг саразын. Кон-
курсы архайдтой 700 архитекторы æмæ инженеры, фæлæ рам-
былдта Гюстав Эйфелы проект. Ацы инженер раздæр сарæзта 
Сæрибардзинады цыртсурæты (статуя Свободы) згъæр бындур 
Нью-Йорчы. Мæсыг æнцон аразæн нæ уыдис: æдæппæтæй 
йын бахъуыдис 12 000 хайы, æмбырд сæ кодтой 2 азы дæргъы. 
Йæ 1-аг уæладзыг ис 57 м, 2-аг – 115 м, 3-аг та – 276 м 
бæрзæндыл (уым Эйфель сарæзта йæ кусæн бынат).

Фыццаг æнахуыр «сау хæтæлы» ныхмæ сыстадысты бирæ 
зындгонд францæгтæ: Александр Дюма-фырт (фыссæг), Сюл-
ли Прюдом (поэт), Шарль Гуно (композитор), Ги де Мопас-
сан (фыссæг), Гийом Аполлинер (поэт) æмæ æнд. Фæстæдæр 
уыдон сæ цæстæнгас аивтой æмæ бауарзтой Эйфелы æнахуыр 
конструкци. Гуно ма дзы суанг концерт дæр радта. 1989 азы 
Эйфелы мæсыг цалцæггонд æрцыдис, бауагътой йæм рухс, 
æмæ ныр æхсæвыгон дæр дзæбæх зыны.

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Конкурсы архайдтой ... . 
2. Гюстав Эйфель раздæр сарæзта ... . 
3. Мæсыгæн æдæппæтæй бахъуыдис ... . 
4.Фыццаг æнахуыр «сау хæтæлы» ныхмæ ... . 
5.Фæстæдæр уыдон сæ цæстæнгас аивтой æмæ ... . 
6.1989 азы Эйфелы мæсыг ... . 
7. Ныртæккæ мæсыг æхсæвыгон дæр ... . 
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5. Бакæсут текст æмæ баххæст кæнут текстмæ гæсгæ диалоджы репликæтæ. Ку-
сут къæйттæй. Базонут бæрæггонд дзырдбасты синоним.

Нотр-Дам-де-Пари (Парижы Мад-Майрæмы аргъуан). 
XI æнусы астæу, Париж куы райрæзтис, уæд йæ рагондæр 
хай – сакъадах Ситейыл фæзындис дыууæ рæсугъд аргъуа- 
ны. Уыдонæй иу у готикон архитектурæйы хæзна – Нотр-
Дам-де-Пари. Арæзтой йæ 200 азы бæрц. Аргъуаны фыццаг 
дур сæвæрдта епископ Морис де Сюлли, йæ бынты 
фылдæр хай та ныууагъта кувæндоны сæр æрæмбæрзынæн.

Аргъуаны дæргъ у 130 м, йæ фæтæн – 48 м, йæ 
бæрзæнд та – 35 м.

Нотр-Дам-де-Пари уыцы иухуызон никуы вæййы. Алы 
рæттæй йæм куы кæсай, уæд æм алы хатт дæр ссардзынæ 
цыдæр ногдзинад.

Зæгъæм, Монтебеллойæ дæм диссаджы рæсугъдæй зындзæнис аргъуаны рахиз фарс. 
Кæд дæ хуыздæр фенын фæнды йе ’рдæгзылд аркæ, уæд та æрлæуу рæстæджы æвдисæн 
– хид Турнелыл. Фæлæ йын ном цы «химерæтæ» скодтой, уыдон та фенæн ис дыууæ 
фарсæй дæр.

1793 азы, францаг революцийы рæстæг, ацы аргъуан хъавыдысты фехалынмæ, фæлæ 
аирвæзтис.

Виктор Гюгойы роман «Парижы Мад-Майрæмы аргъуан» мыхуыры куы рацыдис, 
уæд ацы кувæндонмæ йе ’ргом аздæхта къарол Луи-Филипп æмæ рауагъта сæрмагонд за- 
къон йæ реставрацийы тыххæй.

Ацы егъау аргъуаны къултæ фæлыст сты алыхуызон цыртсурæттæ æмæ барельефтæй. 
Фыссæг Поль Клодель афтæ загъта Нотр-Дам-де-Парийы тыххæй: «Парижы Мад-
Майрæмы аргъуан хуымæтæг бæстыхай нæу, уый у удæгас. Æрмæст кæсæн æм нæй, 
хъуамæ цæрай йæ цардæй».

– Цавæр сакъадахыл ис Нотр-Дам-де-Пари?
– ... .
– Цавæр архитектурон стилы арæзт у?
– ... .
– Чи уыдис йæ фыццаг дур сæвæрæг?
– ... .
– Цæмæй фæлыст сты йæ къултæ? 
– ... .
– Цавæр зындгонд роман фыст у ацы аргъуаны тыххæй?
– ... .
– Цы загъта фыссæг Поль Клодель Нотр-Дам-де-Парийы тыххæй?
– ... .



59

Радзурут, 2-аг фæлтæрæны дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ, Эйфелы мæсыг 
æмæ Нотр-Дам-де- Парийы тыххæй.

30-æм ахуыр

Париж горæт нæу, уый у æнæхъæн дуне. 
Къарол Карл V

1. Раст дзурут:

астæу – астæуккаг 
лæггадгæнджытæ – лæгъз кæнын
изæрыгæттæ – изæрæй 

цæрын – цæрæнбынæттæ
тæригъæд – тæригъæдгæнгæйæ

2. Ратæлмац кæнут къæлæтты лæвæрд дзырдтæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Астæуккаг æнусты колледжты студенттæ æмæ сæ ахуыргæнджытæ дзырдтой 
(на латинском языке). 2. Уыцы рæстæг студенттæ стипенди (не получали). 3 . Бирæтæ 
изæрыгæтты куыстой, цæмæй сæ (за жилье) фидой. 4. Лекцитæ кастысты залты нæ, 
фæлæ хæдзæртты (из окон) кæнæ (на улицах). 5. Робер де Сорбон (построил) мæгуыр 
студенттæн колледж. 6 .Фæстæдæр ма сарæзта уыцы уынджы даргъ (здание) æмæ йæ 
(стенами) æрæхгæдта. 7. Студентты ’хсæнæй (выбрал) æппæты куыстуарзондæр æмæ 
курдиатджындæрты.

3. Бакæсут текст æмæ зæгъут, ногдзинадæй дзы цы базыдтат.

Латинаг квартал. Сорбоннæ

Ацы кварталы астæуккаг æнусты цардысты колледжты студенттæ æмæ педагогтæ. 
Иууылдæр (суанг ма сæ лæггадгæнджытæ дæр) дзырдтой латинаг æвзагыл. Уæды 
рæстæджы «университет» хуыдтой бæлвырд бæстыхай нæ, фæлæ колледжтæ  
ахуыргæнджытæ æмæ студенттимæ.

Уыцы рæстæг Парижы уыдис 15 мин студенты. Уыдон сти-
пенди нæ истой, уымæ гæсгæ дзы бирæтæ изæрыгæтты куы-
стой, цæмæй сæ цæрæнбынæттæн фидой, уый тыххæй. Цар-
дысты чысыл уазал уæтты, профессорты лекцитæн та хъуыдис 
æхца фидын. Лекцитæ сын кастысты залты нæ, фæлæ хæдзæртты 
рудзгуытæй кæнæ уынгты. Ахуыр кодтой 10–15 азы.

Робер де Сорбон (1201–1274) райгуырдис хуымæтæг 
зæхкусæджы хæдзары. Парижмæ æрцыдис теологи (дины зо-
нынад) ахуыр кæнынмæ, райста теологийы дохтыры ном, сси, 
къарол Сыгъдæг Людовик йæ зæрдæ кæмæн æргом кодта, ахæм 
номдзыд дины кусæг. Робер де Сорбон
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1253 азы, мæгуыр студенттæн тæригъæдгæнгæйæ, сарæзта 
колледж. Ам цардысты æмæ ахуыр кодтой 16 студенты. 1257 
азы ма Сорбон балхæдта иу хæдзар. Сыгъдæг Людовик та 
йын балæвар кодта, йæ фарсмæ цы сыхаг хæдзæрттæ уыдис, 
уыдон. Сорбон сарæзта уыцы уынджы (ныртæккæ хæссы йæ 
ном) даргъ бæстыхай, къултæй йын йæ алыварс æрæхгæдта 
(æхсæвыгон дзы тынг тæссаг уыдис) æмæ равзæрста студент-
ты ’хсæнæй æппæты куыстуарзондæр æмæ курдиатджындæрты. 
Афтæ райдыдта Европæйы хъуыстгонддæр уæлдæр скъолатæй 
иу – Сорбонны университеты кадджын истори.

 Студенттæ цы кварталы цардысты, уый цæмæн хуыдтой
 «латинаг»?
 Куыд цардысты астæуккаг æнусты студенттæ?
 Куыд сарæзта Робер де Сорбон, абон йæ ном цы универ-

 ситет хæссы, уый?

 4. Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ.

А Людовик Святой подарил ему дома, которые были рядом. 
Лекции им читали не в залах, а из окон домов или на улице.
Сорбон огородил его стенами и выбрал из числа студентов самых трудолюбивых и 
талантливых. 
В то время университетом называли не конкретное здание, а учебное заведение с 
преподавателями и студентами.

5. Ссарут, раст цы хъуыдыйæдтæ не сты, уыдон.

1. Гюстав Эйфель йæ зындгонд мæсыджы фæстæ сарæзта Сæрибардзинады 
цыртсурæты згъæр бындур.

2. Мæсыг саразынæн бахъуыдис 12 мин хайы.
3. Францæгтæ схуыдтой æнахуыр конструкци «сау мæсыг».
4. Нотр-Дам-де-Пари ис сакъадах Сен-Луийыл.
5. Аргъуан арæзтой 200 азы бæрц.
6. Былгæрон Монтебеллойæ хорз зыны аргъуаны галиу фарс.
7. Виктор Гюго рауагъта сæрмагонд декрет аргъуаны реставрацийы тыххæй.
8. Къарол Луи-Филипп фыста, Парижы Мад-Майрæмы аргъуан хуымæтæг бæстыхай 

нæу, уый у удæгас, зæгъгæ.
9. Студенттæн лекцитæ кастысты стыр залты.
10. Робер де Сорбон райгуырдис хуымæтæг зæхкусæджы хæдзары.
11. Университеты бæстыхай къултæй не 'рыхгæдтой, уымæн æмæ уыцы ран тæссаг нæ 

уыдис.
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6. Хъуыдыйæдтæ кæрæдзи фæдыл раст сæвæрут, баст текст сæ куыд рауайа, 
афтæ; æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Уый тыххæй ис, 13 тоннæйы цы дзæнгæрæг ласы, уымæн ахæм æнахуыр сыгъдæг 
æмæ зæлланг хъæлæс.
1686 азы ацы дзæнгæрæг батайын кодтой æмæ йæм, йæ уæз цы уыдис, уый æмбæрц 
бафтыдтой бронзæ.
Нотр-Дам-де-Парийы иу мæсыгыл ис тынг зæронд стыр дзæнгæрæг, хонынц æй 
Жаклин.
Рагон таурæгъ куыд хъусын кæны, афтæмæй хъæздыг æмæ мæгуыр сылгоймæгтæ 
егъау фыцгæ агмæ калдтой сæ сыгъзæрин æмæ æвзист фæлындæнтæ.

Послелоги, выражающие пространственные отношения

Уæлæ (наверху, над, на) – управляет родительным падежом.
Чызг йæ къаба йæ уæлæ скодта. Хæдзæртты уæлæ ис бирæ мит.
Дæлæ, дæле (внизу, под, ниже) – управляет родительным падежом.
Галуаны дæле цы хæдзæрттæ ис, уыдон сты бирæ зæронддæр.
Дæлæмæ (под, ниже) – имеет форму направительного падежа, управляет отложи-

тельным падежом. 
Астæуæй дæлæмæ лæг уыдис цъыфæйдзаг. 
Фæстæ (позади, за) – управляет родительным падежом. 
Аргъуаны фæстæ ныссагътой тулдз бæлæстæ.
Фале (по ту сторону, за) – управляет родительным падежом.
Доны фале зынынц рæсугъд былгæрæттæ.
Комкоммæ (напротив) – имеет форму направительного падежа, управлет родитель-

ным падежом (акомкоммæ, æрбакомкоммæ, æркомкоммæ, бакомкоммæ, ныкком-коммæ, 
ракомкоммæ, скомкоммæ).

Нæ хæдзары комкоммæ ис стыр дукани.
Мидæг (синоним хуылфы) (внутри, в) – управляет родительным падежом. Возмож-

на форма отложительного падежа – мидæгæй (изнутри, из). 
Кæрты мидæг æрæмбырд бирæ адæм.
Хæдзары мидæгæй нæ размæ рахызтис лæппу.

7. Бирæ стъæлфыты бæсты сæвæрут дзырдты кæрæттæ, ратæлмац кæнут 
къæлæтты æвæрд фæсæвæрдтæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Былгæрон д ’Орлеаны 6-æм номыр хæдзар … (внутри) ныртæккæ ис поэт Адам 
Мицкевичы музей.
Парижы Мад-Майрæмы аргъуаны къулт … (на) ис бирæ рæсугъд барельефтæ.
1330 азы аббат Клюни сарæзта рагон ромаг термæты кæлддзæгт ... (напротив) стыр 
хæдзар. Уым ныртæккæ ис Астæуккаг æнусты музей.
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Госпиталь Сальпетриер... (ниже) æрбынат кодта Франсуа Миттераны номыл Фран-
цы Национ библиотекæ.

Саразут пълан текстæн, ныффыссут æй.
Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ дзырдбæстытæ æмæ саразут семæ хъуыдыйæдтæ.

по ту сторону реки
на статуе
позади моста

напротив набережной
ниже собора
внутри музея

31-аг ахуыр

Парижы музейтæ

Цыфæнды даргъ балцы куы ацæуай, 
уæддæр дзы фæстæмæ здæхын хъæуы.

Китайаг æмбисонд

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

Цардвæндаг

Æдзух фæндаг. Æдзухдæр балцы...
Кæд уымæн райгуырæм дунемæ?!
Нæ зæрдæтæ зынг-цæхæр арцыл
Хæссæм фыдтымыгъты дæр немæ.
Кæд уыд æнцой? Цы ран, цы бæсты
Фæцарди адæймаг дзæнæты*?
Нæ амонд тар мигъы æмбæхст у
Æмæ нын удынцой** нæ дæтты.

        Кокайты Тотраз

 2. Байхъусут текстмæ æмæ дзы бавæрут хъæугæ дзырдтæ.

Лувр

Дзырд «Лувр» рацыдис рагон саксойнаг дзырд «ловер» кæнæ «леовар»-æй, кæцы … 
… «хъахъхъæд цæрæнбынат». Æцæгдæр, Лувр арæзт æрцыдис 1190 азы куыд фидар. XVI 
æнусы онг Лувр рохуаты аззадис (был забыт), æмæ æрмæст 1527 азы къарол Франциск I 

* дзæнæты – в раю
** удынцой – покой 
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… Италийæ зындгонд нывгæнджытæ æмæ архитекторты (семæ уы-
дис Леонардо да Винчи дæр), фидарæй галуан цæмæй саразой, уый 
тыххæй. Уæдæй абоны онг ацы архитектурон … æппынæдзух цæуы 
цалцæггонд æмæ реставрацигонд. Нæ рæстæджы Лувр у дунейы 
æппæты стырдæр аивадон музейтæй иу.

Лувры нывты фыццаг … Франциск I бахаста Леонардо да Вин-
чи, Рафаэль æмæ Тицианы куыстытæ. Ацы музейы парахатæй … 
… рагон мысираг æмæ бердзенаг аивад. Йæ хæзнатыл нымад сты 
Никæ Самофракиаг æмæ Венерæ Милосаг, Леонардо да Винчийы 
«Джокондæ».

Фыццаг … æвæрд сты рагон скæсæйнаг саркофагтæ, диссаджы 
рæсугъд гауызтæ, сыгъзæрин æмæ æвзист дзауматæ.

Итайлаг нывкæнынадимæ нæ … … Боттичелли æмæ Уччелло, 
Караваджо æмæ Мантеньи, испайнаг нывкæнынадимæ та – Гойя æмæ 
Эль Греко, Мурильо æмæ Риберайы нывтæ. Лувры ма ис фламанди-
аг, гермайнаг, голландиаг … нывгæнджыты куыстытæ, астæуккаг … 
хæзнаты стыр æмбырдгондæн та аргъ скæнæн дæр нæй.

3. Рафыссут текстæй сæрмагонд нæмттæ, сæ комкоммæ та, цы бæстæтимæ баст 
сты, уыдоны нæмттæ.

4. Бакæсут Агуындæйы радзырд. Монологон ныхасы бындурыл диалогон 
ныхас саразут. Пайда кæнут фарстон дзырдтæй: чи? кæд? кæдæм? цас (рæс-
тæг)? кæимæ? цавæр? цæмæн? æмæ а. д. Ахъазут диалог рольтæм гæсгæ.

Агуындæ. Ацы аз сæххæст ис мæ царды стырдæр бæллиц – мæ ныййарджытæ 
балхæдтой туристон балцæг (турпутёвка) Парижмæ.

Атахтыстæм хæдтæхæгыл Мæскуыйæ æмæ изæры 4 сахатыл уыдыстæм Францы. 
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Уæлдæфон балцы фæстæ мæхи хорз не ’нкъардтон, уымæ гæсгæ, Шарль де Голлы аэро- 
порты куы ’рбадтыстæм, уæд баххуырстам такси.

Парижы 15 км ацæуæггаг боныгон исынц 7,5 евройы, æхсæвыгон та – 9 евройы. 
Таксист нын куыд загъта, афтæмæй Европæйы æппæты асламдæр такси ис Испанийы, 
æппæты зынаргъдæр та – Лондоны.

Парижы цы 15 боны фестæм, уыдон иу боны хуызæн атахтысты. Уыйбæрц æнкъа- 
рæнтæ æмæ мысинæгтæ (воспоминания) мæм ис, æмæ раст диссаг!

Эйфелы мæсыг фыццаг хатт куы федтон, уæд мæ нæ уырныдта, æцæгæй йæ разы 
дæн, уый. Хъыгагæн, Луврмæ нæ бахаудтам; уыцы мæй дзы реставрацион куыстытæ код- 
той æмæ уыдис æхгæд. Уыдыстæм Пикассойы, Родены æмæ Парижы историон музейты 
(фæстаг ма хонынц Музей Карнавале дæр).

Музей Карнавале ахсы 2 бæстыхайы Севиньтийы уынджы, у тынг хъæздыг. Ам 
фенæн ис алыхуызон цымыдисаг дзауматæ, Париж куы фæзындис, уыцы азтæй æмæ 
астæуккаг æнусты онг.

Музейы уыдис æнахуыр сабыр. Тæф дæр дзы æнахуыр тæф кодта, афтæ фæтæф 
кæнынц рагон хъæдын дзауматæ æмæ, аргъ кæмæн нæй, уыцы чингуытæ.

Алы райсом дæр мах цыдыстæм кафемæ (Парижы сæ нымæц хæццæ кæны 12 
минмæ). Къофи æмæ тæвд круассантæ (фæлмæн гуылтæ) – уый у францæгты традици-
он аходæн. Раздæр мæм афтæ кастис, цыма францæгтæ æрмæст хæфсы къæхтæ хæрынц, 
фæлæ уый афтæ нæу.

Зæгъын мæ фæнды уый, æмæ Парижы бирæ кафетæ æмæ ресторантæн ис музейты 
кад. Монпарнасы бульвары цы кафейы бадтыстæм (хуыйны «Клозери де Лила»), уым алы 
заманты уыдысты Эрнест Хемингуэй, Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо, Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд, Гийом Аполлинер, В. И. Ленин æмæ бирæ æндæр зындгонд адæм.

Официанттæ нын гæххæттæй цы къухсæрфæнтæ æрæвæрдтой, уыдоныл уыдис ацы 
номдзыд адæймæгты къухæвæрдтæ.

Тынг бирæ диссæгтæ федтон Парижы, фæлæ мæ зæрдæмæ  тынгдæр фæцыдысты 
парижæгтæ сæхæдæг – æргомзæрдæ, рæдау æмæ хъæлдзæг адæм.

5. Ссарут тексты дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ æмæ сæ рафыссут.

мивдисæг + нымæцон + номдар
мивдисæг + номдар + номдар
номивæг + миногон + номдар
номивæг + номдар + мивдисæг
миногон + номдар + номдар

6. Æркæсут таблицæмæ æмæ зæгъут, цавæр æмхуызон бæрæгбæттæ ис Францы 
æмæ Уæрæсейы. Саразут Ирыстоны бæрæгбæтты таблицæ, ныффыссут æй.

1 январь – Ног аз
8 Мартъи – Сылгоймæгты æппæтдунеон бон
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1 Май – Фæллойгæнæг адæмы иузæрдиондзинады æппæтдунеон бон
14 июль – Бастилийы басасты бон (парад Парижы)
1 ноябрь – Æппæт сыгъдæджыты бон (День всех святых) (уыцы бон фæцæуынц уæл-

мæрдмæ)

1. Ныффыссут цыбыр рецензи Агуындæйы радзырдæн пъланмæ гæсгæ:

хъусынгæнинаджы темæ
архайджытæ
йæ мидис
сæйраг хъуыды 
хатдзæг

2. Саразут презентаци Парижы музейтæй иуы тыххæй.

32-аг ахуыр

Париж у æнæхъæн фурд… Йæ арф ын никуы базондзынæ.
Оноре де Бальзак, францаг фыссæг

 1. Раст дзурут:

иузæрдион – дызæрдыг
æппæтдунеон – æппын
мидхæст – мидæгæй 

ирд – ирддæрæй
сабидуг – сабырæй

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

1. Ацы аз сæххæст ис  Агуындæйы стырдæр ...: йæ ...  атахтис Парижмæ. 2. Парижы 
цы 15 боны ...,  уыдон иу боны хуызæн атахтысты. 3. Чызг фыццаг хатт ... Эйфелы мæсыг. 
4. Лувры уыцы мæй реставрацион куыстытæ кодтой æмæ уыд ... . 5. Музей Карнавале ... 
2 бæстыхайы. 6. Ацы музейы  фенæн ис алыхуызон ... дзауматæ. 7. Монпарнасы бульвары 
цы кафе ис, уым алы ... уыдысты бирæ зындгонд адæймæгтæ. 8. Агуындæйы зæрдæмæ 
тынг фæцыдысты парижæгтæ – ...., .... æмæ .... адæм.

3. Бакæсут дзырдбæстытæ. Зæгъут, кæуыл цæудзæнис ныхас. 

не ’мзæххонты нæмттæ 
«урс эмиграцийы» курдиатджындæр фыссæг
райгуырдис Бетъырбухы
уæздан ирон бинонты 'хсæн
ныффыста 8 романы æмæ 40 радзырдæй фылдæр 
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æвдыста мидхæсты цаутæ
уырыссаг эмигрантты уæззау цард 
фæстаг хатт федта
йæ сабидуджы бонты
йæ уацмысты мидис
ныгæд у Сен-Женевьев-де-Буайы уæлмæрды

4. Бакæсут текст æмæ йын йæ хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст сæвæрут.

Гæздæнты Гайто

Бирæтæ нæ зонынц, «Вечер у Клэр»-æй фæстæмæ ма Гайто 
кæй ныффыста 8 романы æмæ 40 радзырдæй фылдæр.

Йæ уацмысты фыссæг æвдыста мидхæсты цаутæ, Конс-
тантинопольмæ фæндаг, литераторты тох Монпарнасы, уырыссаг 
эмигрантты уæззау, мæгуыр цард, Парижы трагеди немыцы оккупа-
цийы, – иу дзырдæй, йæ дугæн радта æххæст характеристикæ.

Гæздæнты Гайто фæцардис 67 азы. Ныгæд у Парижмæ 
хæстæг уырыссаг уæлмæрд Сен-Женевьев-де-Буайы.

Йæ цыртдзæвæны автор у зындгонд скульптор Соскъиты Влади-
мир.

Парижимæ баст сты не ’мзæххонтæй бирæты нæмттæ. Се ’хсæн æппæтæй 
ирддæрæй зыны Гæздæнты Гайтойы ном. Гæздæнты Гайто у «урс эмиграцийы» 
курдиатджындæр фыссæг. Райгуырдис Бетъырбухы, уæздан бинонты ’хсæн, йæ царды 
фылдæр хай та арвыста Францы. Париж ссис «дыккаг фыдыбæстæ», революци чи нæ рай-
ста, уыцы бирæ зындгонд уæрæсейæгтæн. Ам æрцардис Гæздæнты Аврорæ дæр – зынд-
гонд балеринæ, Гайтойы фыды ’фсымæры чызг. 

Гайтойы хонынц уырыссаг фыссæг. Уый нæ дзырдта йæ мадæлон æвзагыл, йæ 
фыдæлты зæхх та фæстаг хатт федта йæ сабидуджы бонты, фæлæ фыссæджы уидæгтæм 
куы не ’ркæсæм, уæд ын нæ бамбардзыстæм нæ йæ уацмысты мидис, нæ йæ цæстæнгас, 
нæ йæ миддуне.

Гæздæнты Гайто

Гæздæнты Гайтойы ингæн Гæздæнты Гайтойы ингæны цур
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5. Раттут кæрæдзимæ фæрстытæ тексты бындурыл. Спайда кæнут фарстон 
дзырдтæй.

1. Чи ... ? 
2. Цавæр ... ?  
3. Кæм ... ?  
4. Кæмæн ... ? .
5. Цы ... ?
6. Цæмæн ... ?
7. Цы скодта ... ? 

6. Зонут ацы адæймаджы тыххæй?

Гайтойы фыды ’фсымæры чызг Гæздæнты Аврорæ уыдис кур-
диатджын балеринæ. Уый райгуырдис 1894 азы Дзæуджыхъæуы 
Гæздæнты Данелы хæдзары. Бинонтæ тынг буц дардтой (баловали) 
сывæллоны, хуыдтой йæ Алоккæ. Чызджы арвыстой Мæскуымæ 
гимназы ахуыр кæнынмæ. Ам Аврорæ фыццаг хатт федта балет æмæ 
йæ бауарзта æнæкæрон уарзтæй. Ныууагъта йæ ахуыр, сусæгæй ба-
цыдис хореографион училищемæ, райдыдта кафын.

1910 азы Аврора Горская (Гæздæнты Аврорæйы фæсномыг) æмæ Александр Тро-
янов ссыдысты гастрольтæм Дзæуджыхъæумæ. Уырыссаг театры залы фыццаг бынæтты 
рабадтысты Гæздæнты хистæртæ. Мæнæ сценæмæ, балеринæйы дарæсы, рох санчъехтæ 
кæнгæйæ, рауадис Аврорæ... Урсбоцъоджын зæрæдтæн сæ цæсгæмттæ фæтар сты, уыдон 
æнæдзургæйæ сыстадысты æмæ рацыдысты театрæй. 

Гæздæнты мыггаг хъоды бакодтой (отвергли) кафæг чызгыл. Уæдæй фæстæмæ 
Аврорæйæн фæндаг нал уыдис йæ фыды хæдзармæ. Зæрдæсастæй аздæхтис фæстæмæ 
Уæрæсемæ. 

Революцийы фæстæ Аврорæ æрцардис Францы. Ам хæрзæрыгонæй (цыдис ыл 34 
азы) амардис уæззау низæй. Ахæм æнкъард хъысмæт уыдис фыццаг ирон профессионалон 
балеринæйæн.

7. Цыбырæй (5-7 хъуыдыйады) радзурут тексты мидис. 

Раст уæм кæсы, Аврорæйыл хъоды кæй бакодтой, уый? Æрдзурут уый тыххæй.

Саразут цыбыр аннотаци текст «Гæздæнты Гайто»-йæн. Ныффыссут æй.
Радзурут Лувры тыххæй.

Гæздæнты Аврорæ
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33-аг ахуыр

Адæймагдзинад зындæр райсæн у куысты исты дæсныйад райсынæй.
Жан Жак Руссо, францаг философ, фыссæг

 1. Бакæсут эпиграф. Куыд уæм кæсы, адæймагдзинад райсын зындæр цæмæн у?

 2. Раст дзурут:

æмзæххон – а зæххыл
хъæрмхуыпп – хæрдгæхуыд
æрызгъалын – æрызгъорын

фæкъаддæр – кад кæнын
къæй – кæй
зæгъон – зæгæл

3. Саразут цыбыр хъусынгæнинаг Родены музейы тыххæй, лæвæрд дзырд-
бæстытæй пайдагæнгæйæ:

– францаг скульптор Огюст Родены ном;
– байгом ис 1919 азы;
– 2 бæстыхайы;
– стыр æмбырдгонд: 6 600 цыртсурæты, 8 000 нывы, 8 000 хуызисты;
– 700 000 туристы (æрвылаз);
– йæ зындгонддæр куыстытæ "Хъуыдыгæнæг" ("Мыслитель"), "Зындоны дуæрттæ" 

("Врата ада"), "Евæ" æмæ æнд.;
– лæууынц музейы кæрты дæр;
– хицæн уат ахсынц Камилла Клоделы (йæ музæ) скульптурæтæ;
– балæвар кодта Францæн;
– сувенирты дукани,   кинозал, чиныгдон;

 4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй, ныффыссут сæ.

Кафе «Прокоп» у дунейы ... ...: уый ... ... 1686 азы Парижы.
Францæгтæн къофи ... ... фенын кодта туркаг ... Солиман Ага 1669 азы.
Вольтер иу боны ... нызта ... къофи 40 чашкæйы бæрц.
Дзурынц, зæгъгæ, Наполеон хъуыстгонд куы нæма уыдис, уæд иухатт ... ... кафейы 
хицауæн ... йæ зындгонд худ.
Парижы кафетæн ис тынг ... æмæ ... нæмттæ: «Сæрæн тæрхъус», «Тамакодымæг  
куыдз», «Дыууæ маймулимæ».
Раздæр ресторан ... , бас, дзидза æмæ æйчытæй хæринæгтæ фынгыл кæм æвæрдтой, 
ахæм ... .
... ... ресторантæ куы нæма уыдис, уæд адæм ... тавернæты.

Æнахуыр, тæккæ рагондæр, худæг, астæуккаг æнусты, хъæбæр, байгом ис, æхцайы 
бæсты, дæргъы, минæвар, ныууагъта, хуындис, хордтой, бынат, фыццаг хатт.
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5. Бакæсут текст æмæ йын йæ хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст сæвæрут.

Иу давды истори

Цалдæр мæйы фæстæ пъæлицæйы кусджытæй иу æрбацыдис Перуджийæйы фатермæ. 
Æркасти мæгуыр уаты дзаумамæ, цалдæр фарсты радта цæрæгмæ æмæ æнæмæтæй рацы-
дис.

Къуырисæры райсомæй Перуджиа кусджытимæ иумæ æрбацыдис музеймæ, æриста 
ныв къулæй, йæ хæдоны бын æй бакодта æмæ йæ рахаста музейæ. Давæг бамбæхста ныв 
йæ сынтæджы бын.

Ныв «Джокондæ»-имæ баст сты бирæ цымыдисаг æмæ æнахуыр хабæрттæ. Иу дзы 
æрцыдис 21 августы 1911-æм азы. Куыд зонæм, афтæмæй номдзыд ныв уыдис Францы, 
дунейы стырдæр музейтæй иуы – Лувры. Итайлаг нывгæнæг-декоратор Винченцо Пе-
руджиа сфæнд кодта гениалон нывгæнæджы куыст фæстæмæ Италимæ раздахын. Уый 
тыххæй ацы лæг бацыдис Луврмæ кусынмæ.

31 декабры «Мона Лиза»-йы фæстæмæ æрластой Парижмæ. Уæдæй фæстæмæ ацы 
ныв хъахъхъæнынц цæсты гагуыйау (как зеницу ока).

Ныв «Джоконда» фæцис Перуджийæйы сынтæджы бын дыууæ азы. 1913-æм азы 
итайлаг ныффыста фыстæг зындгонд флоренцаг антиквар Альфред Джеримæ æмæ дзы 
бацагуырдта нывæн 500 000 франчы. Антиквар куы бамбæрста, уый оригинал у, уæд 
фæхабар кодта пъæлицæмæ.

6. Раттут тексты бындурыл кæрæдзимæ фæрстытæ. Кусут къæйттæй. 

7. Бакæсут. Рафыссут текстæй дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:

мивдисæг + номдар
номдар + номдар
номивæг + номдар
мивдисæг + номивæг

Диссагæй цы кæныс...

Фыццаг хатт сæлдæг фæзындис Европæйы. Парижы зындгонд кафе "Прокоп"-ы 
сæлдæджы хуызтæ уыдысты 80 бæрц. 

Дзурынц, зæгъгæ, император Наполеон тынг уарзта сæлдæг. Афтæ тынг ахуыр уыдис 
ацы адджинагыл, æмæ йæ Сыгъдæг Еленæйы сакъадахмæ куы ахастой, уæд йæхицæн ра-
фыста сæлдæггæнæн аппарат. Рарвыста йын æй иу рæдаузæрдæ англисаг сылгоймаг.

Хи ныхæстæй радзурут текст «Иу давды истори».

34-æм ахуыр. Контролон тест
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Уæрæсейы ахуырад æмæ наукæ

35-æм ахуыр

Дунейы хæзнатæй зонындзинад у æппæты зынаргъдæр, уымæн æмæ йын нæ 
фесафæн ис, нæ – адавæн, нæ – скуынæг кæнæн.

Индиаг æмбисонд 

 Куыд æмбарут æмбисонд? Разы стут ацы хъуыдыимæ æви нæ?

1. Бабæттут ацы цыбыр зонинæгтæ ахуыргæндты нæмттимæ.

Райгуырдис 19 ноябры 1711 азы Архангелогородскы губернийы, хъомыл кодта 
хуымæтæг кæсагахсæджы хæдзары. Йæ сабийы бонтæй фæстæмæ тырныдта ахуырмæ. 
Нудæс азы йыл куы цыдис, уæд араст ис йе ’мзæххонтимæ фистæгæй (пешком) 
Мæскуымæ æмæ æрбадтис, дæс азы кæуыл цыдис, ахæм скъоладзаутимæ иу партæйыл. 
Ахуыр кодта Славянаг-грекъаг-латинаг академийы, Бетъырбухы академион университе- 
ты, Марбургы университеты æмæ Фрайбергы Хæххон Академийы Германы. Зындгонд у 
йæ иртасæн куыстытæй æрдззонынад, хими, физикæ, минералоги, истори, филологи æмæ 
механикæйы. Уыдис æм поэты курдиат дæр. Ныффыста одæ ус-паддзах Елизаветæйы 
кадæн.

Ацы ахуыргонды нымайынц Мæскуыйы университеты бындурæвæрæгыл.
У нырыккон космонавтикæйы бындурæвæрæг, зындгонд у йæ ног æрхъуыды- 

дзинæдтæй аэродинамикæ, ракетодинамикæ, хæдтæхджытæ æмæ дирижабльтæ аразыны 
къабæзты, лингвистикæ æмæ биологийы. Куыста арифметикæ æмæ геометрийы 
ахуыргæнæгæй Калугæйы губернийы. Уыцы азты сарæзта реактивон хæдтæхджыты 
проекттæ. Банымадта, ракетæ цæмæй атæха, уый тыххæй йын цас артаг хъæуы, уый. Фы-
ста наукон-фантастикон уацмыстæ.

Ахуыр кодта дины семинарийы, уый фæстæ бацыдис Бетъырбухы университеты 
физикон-математикон хайадмæ; куыста электромонтёрæй, физикæ æмæ электротехникæйы 
ахуыргæнæгæй Кронштадты. 1901 азы ссис Бетъырбухы электротехникон институты про- 

Д. И. Менделеев А. С. Попов М. В. Ломоносов К. Э. Циолковский
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фессор, 1905 азы та йæ сæвзæрстой уыцы институты ректорæй. 7 майы 1895 азы Бетъыр- 
бухы университеты физикон-химион æхсæнады уæнгтæн равдыста йæ ног аппарат. Уый 
уыдис фыццаг радио. Уыцы бон нæ бæстæйы бæрæг кæнынц Радиойы бон.

Хъуыстгонд химик. Йæ зындгонддæр куыстытæ баст сты химион технологи, 
физикæ, метрологи, метеорологи, хъæууон хæдзарад æмæ экономикæимæ. Уыдис «Орга-
никон хими»-йы (фыццаг уырыссаг ахуыргæнæн чиныг химийæ) саразæг (1861 аз). 1869 
азы байгом кодта химион элементты периодикон закъон, абон уыцы закъон хæссы йæ 
ном. 1870 азы æрфыста сæ миниуджытæ, зындгонд чи нæма уыдис, уыцы 3 химион 
элементæн, уый фæстæ ма сæм бафтыдта аст. Æрхъуыды кодта æмæ сарæзта пикнометр.

 Зæгъут, цавæр уæрæсейаг ахуыргæндты нæмттæ ма зонут.
 Наукæйы цавæр къабæзтимæ баст сты сæ ногдзинæдтæ?

къабаз (-бæзтæ) – конечность; 
    2) ветвь; 3) отрасль 

парахатæй – широко 
фæсарæйнаг – заграничный, иностранный

Æмырдзинад (мæстæгад) – 1) плотность; 2) беззвучность (доны æмырдзинад; 
æмырдзинад сбарын / Доны æмырдзинад у ихы æмырдзинадæй бæрзонддæр, уый 
тыххæй их вæййы доны сæр).

Æрхъуыдыдзинад (-нæдтæ) – изобретение (ахуыргонды ног æрхъуыдыдзинад; ны-
рыккон наукæйы æрхъуыдыдзинæдтæ / XX æнус арæх фæхонынц «æрхъуыдыдзинæдты 
æнус»).

Иртасæг (-сджытæ) – исследователь (рагон æвзæгтæ иртасæг / Дунейы æвзæгтæ  
иртасджыты ’хсæн сæрмагонд бынат ахсы зындгонд ахуыргонд – лингвист Абайты 
Васо).

Тæнгъæд (-тæ) – жидкость (тæнгъæды æмырдзинад сбæрæг кæнын; тæнгъæдимæ 
архайынц / Æвзист куы батайы, уæд æрттиваг тæнгъæд фесты).

Парахат кæнын – распространять; (парахат кæнынц царды; зонындзинæдтæ пара-
хат кæнын / Ацы университет парахат кæны йæ зонындзинæдтæ æппæт дунейыл).

Сæрæн – 1)предприимчивый, энергичный; 2)изобретательный; (сæрæн лæппу; 
сæрæн лæджы хъуыддæгтæ / Æрыгон лæппу йæхи тынг сæрæнæй равдыста).

Фæрæз (-тæ) – средство; способ (куысты фæрæз; фæрæзтæ агурын / Алы рæдыд 
сраст кæнынæн дæр ис йæхи фæрæз).

Хардз (хæрдзтæ) – расход; трата (хи хардзæй; стыр хæрдзтæ скæнынц / Хъæздыг 
меценаттæ сæхи хардзæй фыстой стипендитæ мæгуыр студенттæн).

Хъомылгæнинаг (-нæгтæ) – воспитанник (ахуыргонды хъомылгæнинæгтæ; 
хъомылгæнинаджы уæлахизтæ / Мæскуыйы университеты хъомылгæнинæгтæй бирæты 
зонынц æппæт дунейы дæр).

2. 1-аг фæлтæрæны текстты ссарут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ.
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3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй æмæ сæ ныффыссут.

Хъæууон хæдзарады … абон парахатæй пайда кæнынц алыхуызон техникон 
фæрæзтæй.
Уырыссаг æвзаг … Владимир Даль йæхæдæг уырыссаг нæ уыдис.
Михаил Ломоносов æхца бирæ … кодта чингуытæ æлхæныныл.
Циолковскийы … спайда кодтой Германы ахуыргæндтæ æмæ сарæзтой сæ хъуыст-
гонд «Цеппелин» (дирижабль).
Мæскуыйы паддзахадон университетмæ хауы Африкæ æмæ Азийы институт дæр. 
Ам ахуыр кæнынц … студенттæ.
… æмырдзинад згъæры æмырдзинадæй къаддæр у.
Кулибин уыдис уырыссаг хæдахуыр механик, фæлæ цы … æрымысыдис, уыдон 
адæмы дисы æфтауынц абоны онг дæр.
Ахуыргæндтæ агурынц алы … нæ бæстæйы экологион уавæртæ фæхуыздæр 
кæнынæн.

4. Баиу кæнут фатæгтæй дзырдтæ æмæ сæ нысаниуджытæ, саразут семæ хъуы-
дыйæдтæ.

бындурæвæрæг
хæдахуыр
артаг
тырнын
миниуджытæ

предметы æууæлтæ: хуыз, уæз, бæрц æмæ а. д.
истæмæ тынг бæллын æмæ ууыл архайын
æнæ искæй æххуысæй йæхæдæг чи сахуыргонд вæййы, ахæм адæймаг
судзгæ чи кæны, ахæм буаргъæдтæ
исты хъуыддаг царды чи рауагъта, ахæм адæймаг

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Абон фæсарæйнаг бæстæты кусы бирæ уæрæсейаг ахуыргæндтæ, уымæн æмæ … .
Æвзисты миниуджытимæ базонгæ стæм 8-æм къласы, химийы урокты, фæлæ … .
Ахуыргонд йæ ног аппарат куы сарæзта, уæд … .
Мах тынг бирæ хардз кæнæм нуазыны дон, уый фæдыл … .
Леонардо да Винчийы æрхъуыдыгонд ногдзинæдтæ йæ рæстæгæй бирæ фæраздæр 
сты, æмæ сæ уый тыххæй … .
Кæд ног зæххытæ иртасджыты нæмттæ Уæрæсейы географийы историйы иууыл-
дæр нæ баззадысты, уæддæр … .
Ацы буаргъæды (вещество) æмырдзинад у фылдæр, … та … .

36-æм ахуыр

Наукæ æмæ ахуырад мæгуыртæн сты хъæздыгдзинад,
хъæздгуытæн та – фæлындæн.

Диоген, рагон бердзенаг философ
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1. Бабæттут эпиграфы хъуыды тексты мидисимæ.

2. Раст дзурут:

хардз – хæц
фæрæз – фæраз
иртасæг – иртæст

гарзæг – гæрзтæ
тæнгъæд – тъæпæн
къабаз – гæбаз

3. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

1. Паддзахадон, истори, баст, ахуыргонд, у, номдзыд, Мæскуыйы, университе-
ты, номимæ, Михайло Ломоносовы. 2. Европæйы, уыцы, дины, уыдис, университетты, 
рæстæг, дæр, факультет. 3. Латинаг, кастысты, профессортæ, æвзагыл, уырыссаг, лекцитæ, 
æмæ. 4. Ахуыр, университеты, кодтой, адæмы, цот, дæр, æмæ, хъæздыг, мæгуыр. 5. Сту-
дентты, хуыздæр, фæсарæйнаг, æрвыстой, университеттæм. 6. Фæрæзтæй, æхцайы, кодтой, 
университетæн, æххуыс, меценаттæ.

4. Бакæсут текст. Фæдих æй кæнут хицæн хæйттыл, саразут ын пълан. Базо-
нут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ контекстмæ гæсгæ.

Мæскуыйы паддзахадон университет

Мæскуыйы паддзахадон университет у Уæрæсейы университет- 
ты тæккæ рагондæр. Йæ бындур æвæрд æрцыдис 1755 азы æмæ баст 
у номдзыд ахуыргонд, фыццаг уырыссаг академик Михайло Ломоно-
совы номимæ. 1940 азы, университетыл 185 азы куы сæххæст, уæд ын 
лæвæрд æрцыдис ацы кадджын ахуыргонды ном.

Ломоносовы пъланмæ гæсгæ университеты уыдис 3 факультеты: 
философон, юридикон æмæ медицинон. Европæйы университеттæй 
хицæн кодта уымæй, æмæ дзы нæ уыдис дины факультет. Аргъуанты 
кусджыты цæттæ кодтой сæрмагонд скъолаты – семинариты.

Профессортæ лекцитæ кастысты канд латинаг æвзагыл нæ, фæлæ ма уырыссаг 
æвзагыл дæр. Университетмæ бацæуыны бар уыдис уæздан, хъæздыг адæмы цотæй 
фæстæмæ мæгуыр адæмы цотæн дæр. Уыдонæй æхца нæ истой. Ахуыры рæстæг-иу 
йæхи сæрæндæрæй чи равдыста, уыдоны æрвыстой фæсарæйнаг университеттæм сæ 
зонындзинæдтæ фæфылдæр кæнынмæ.

Æхцайы фæрæзтæй университетæн æххуыс кодтой зындгонд меценаттæ: Демидовтæ, 
Строгановтæ, Дашкова æмæ æнд. Уыдон æлхæдтой æмæ лæвар кодтой университетæн 
алыхуызон наукон коллекцитæ, чингуытæ, сæхи хардзæй хуыздæр студенттæн фыстой сти-
пенди.

Мæскуыйы университетæн уыдис стыр ахадындзинад наукон зонындзинæдтæ пара- 
хат кæныны хъуыддаджы. 1756 азы ам байгом сты типографи æмæ чингуыты дукани. 
Уæд университет къуыри 2 хатты райдыдта уадзын газет «Московские ведомости», 1760 
азæй фæстæмæ та – журнал «Полезное увеселение».
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XIX æнусы дыккаг хайы æмæ XX æнусы райдиа-
ны университеты фæндонмæ гæсгæ арæзт æрцыдысты 
зындгонд музейтæ: Политехникон, Историон, Зооло-
гион, Антропологион, Пушкины номыл Аивæдты му-
зей, байгом сты Ботаникон дыргъдон æмæ Мæскуыйы 
сырддон.

1917 азæй абоны онг Мæскуыйы паддзахадон уни-
верситет бацæттæ кодта 180 мин специалисты бæрц, 
35 мин адæймаджы та систы зонады алы къабæзты 
кандидаттæ.

Университетимæ баст сты зындгонд ахуыргæндты нæмттæ, се ’хсæн М. В. Келдыш 
æмæ П. Л. Капица, И. В. Курчатов æмæ Л. Д. Ландау, Б. Д. Греков æмæ Д. Н. Ушаков, Д. 
И. Фонвизин æмæ В. И. Баженов, К. А. Тимирязев æмæ бирæ-бирæ æндæртæ.

Ныртæккæ Мæскуыйы паддзахадон университеты ис 29 факультеты, 9 наукон- 
иртасæн институты. Факультетты ис 300 кафедрæйæ фылдæр. МПУ-йы ахуыр кæны 
31 мин студенты æмæ 7 мин аспиранты, профессортæ æмæ ахуыргæнджыты нымæц 
та хæццæ кæны 4 мин адæймагмæ. Дыууæ æнусæй фылдæр Уæрæсейы стырдæр æмæ 
рагондæр университеты истори æвдисæн у, йæ хъомылгæнинæгтæ сæрибардзинад, гума- 
низм æмæ рæстдзинады идеалтæн куыд лæггад кæнынц, уымæн.

 Цы зонут, тексты цы хъуыстгонд ахуыргæндты нæмттæ æмбæлы, уыдоны тыххæй?

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

Мæскуыйы университеты ном баст у … .
Фыццаг ам уыдис æрмæст 3 факультеты … .
Европæйаг иннæ университеттæй хицæн кодта уымæй, æмæ … .
Ам ахуыр кодтой канд хъæздыг бинонты цот нæ, фæлæ … .
Сæрæндæр цы студенттæ уыдысты, уыдоны … .
Хъæздыг меценаттæ … .
Мæскуыйы университетæн уыдис стыр ахадындзинад … .
XIX æнусы дыккаг хайы æмæ XX æнусы райдианы … .

Пъланмæ гæсгæ цыбырæй радзурут Мæскуыйы университеты тыххæй.

37-æм ахуыр

Адæймаг амæлы, фæлæ йæ хъуыдытæ цæрынц. 
Бернар Фонтенель, францаг философ

1. Раст дзурут:
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æмдугон – дугъон
хуызджын – хуызæг
къæрттытæ – кæрт

хатдзæг – хатгай
цъæхснаг – цæххад

2. Ахъазут ситуативон хъæзтытæй рольтæм гæсгæ. Пайда кæнут текст 
«Мæскуыйы паддзахадон университет»-æй.

1-аг ситуаци. Де 'мкъласонтæй чидæр йæхи цæттæ кæны Мæскуыйы университетмæ 
ахуырмæ бацæуынмæ. Де 'мбалæн йæ зæрдæмæ цæуы журналистикон факультет, дæуæн та – 
фæсарæйнаг æвзæгты факультет. Уе 'хсæн рауадис быцæу. Алчидæр дзуры йæхи аргументтæ.

2-аг ситуаци. Фæсарæнтæй нæм æрцыдис уазæг. Уый кусы Кембриджы университе-
ты, Мæскуыйы университеты тыххæй ницы зоны. Диалоджы архайæджы хæс у уазæгæн 
радзурын МПУ-ы историйы тыххæй.

3. Равæрут хъуыдыйæдтæ кæрæдзийы фæдыл, баст текст сæ куыд рауайа, афтæ. 
Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

Йæ рæстæджы аивады ацы хуызы дæснытыл нымад уыдысты итайлæгтæ.
Ломоносов канд стыр ахуыргонд, поэт, астроном æмæ лингвист нæ уыдис, фæлæ ма 
йæ йе ’мдугонтæ зыдтой куыд курдиатджын нывгæнæг-мозаик дæр.
Уыдон хуызджын авгæй арæзтой диссаджы рæсугъд нывтæ – мозаикæтæ.
Ахуыргонд фæстагмæ райгом кодта, рæсугъд, ирд ахуырст смальтæтæ куыд кæнгæ 
сты, уыцы фæрæз, æмæ йæхæдæг бавнæлдта мозаикон нывтæ кæнынмæ (уæд 
Уæрæсейы уыцы куыст кæнын ничима зыдта).
Итайлæгтæ нæ хъæр кодтой, уыцы авджы къæрттытæ (смальтæтæ) куыд кæнынц, уый.
Фæсарæйнаг дæсныты сусæгдзинад базоныны тыххæй ахуыргонд 2 азы фæкуыста 
йæ лабораторийы.
Ломоносовы стырдæр мозаикон нывтæй иу у «Полтавæйы тох», йæ ахуыргæни-
нæгтимæ йæ фембырд кодта 4 азы дæргъы.

4. Рафыссут, стъæлфыты бæсты хъæугæ кæрæттæ æвæргæйæ.

Ломоносов ныууагъта бирæ ног æрхъуыдытæ астрономий… дæр. 26 майы 1761 азы 
ахуыргонд йæхи конд аппарат – телескоп… йæ хæдзар… кастис, æнахуыр æрвон фæзынд 
– Бонвæрнон (Венера) хуры диск… куыд ахызтис, уымæ. Ацы фæзынд… уырыссаг аху-
ыргонд… размæ кастысты æндæр астрономтæ дæр, фæлæ йæ раст бамбæрста æрмæст Ло-
моносов. Йæ хатдзæг уыдис ахæм, зæгъгæ, Бонвæрнон… ис уæлдæфон атмосферæ.

5. Бакæсут Ломоносовы базырджын хъуыдытæй иу цалдæр. Кæцытимæ дзы 
стут зонгæ? Зæгъут, кæцытимæ дзы стут разы, кæцытæ та уæм, абоны 
цардимæ бабæтгæйæ, раст нæ кæсынц. Цæмæн?

Сывæллонæн йæ хъуыдыкæнынад макуы дзаг кæн æнæмбаргæ дзырдтæй.
Æнæ гимназийæ университет у æнæ мыггагæй хуым бакæныны хуызæн.
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Скъоладзауы бафхæрæн ис ахæм хуызты: а) иумæйаг стъолыл ма бадæд, æрмæст 
ын ратт къæбæр æмæ дон; æ) бауайдзæф ын кæн искæй раз, иннæты ’хсæн; б) æр- 
цæфтæ йæ кæн цъæхснаг уисæй (розги).
Æрдз афтæ арæзт у, истæмæ исты куы бафты, уæд уыйбæрц фæкъаддæр вæййы 
иннæ исты; исты куы базмæлын кæны æндæр исты, уæд йæхи змæлды тых 
уыйбæрц фæкъаддæр вæййы.

6. Байхъусут æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй Ломоносовы тыххæй.

7. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

1. Ломоносов ныффыста одæ ... ... Елизаветæ Фыццæгæмы кадæн. 2. ... ...  хорзæхгонд 
æрцыдис 2 мин сомæй. 3. Къазнайы уыдис æрмæст ... æхца. 4. ... бахъуыдис 2 
бæхуæрдоны. 5. Ломоносов уыдис ... æмæ тынг тыхджын адæймаг. 6. Иухатт йæ размæ 
бабадтысты 3 абырæджы (разбойника) ... . 7. Ахуыргонд сæм йæ хъару куы равдыста, уæд 
уыдон ... æмæ лидзæг фесты.

Фæлтæрæнтæй пайдагæнгæйæ, ныффыссут цыбыр тезистæ Ломоносовы тыххæй.
Бацæттæ кæнут хъусынгæнинаг ацы ахуыргонды цард æмæ наукон куысты 
тыххæй.

38-æм ахуыр

Ахуыр кæнын хъæуы, ахуыргонд цæмæй суай, уый тыххæй нæ, 
фæлæ æрмæст уый тыххæй, æмæ хуыздæр цæрын сахуыр уай.

Лев Толстой, уырыссаг фыссæг

 1. Зæгъут, разы стут Толстойы хъуыдыимæ æви нæ.

 2. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. 

Куыд тæхы рæстæг – сахат æй æвдисдзæн, 
Куыд зæронд кæныс – айдæн æй зæгъдзæн.
Дæ фыст рæнхъытæ – зæрдæйы æвдисæн – 
Уындзæни исчи, исчи сæ кæсдзæн.

Нæ ныхы ’нцъылдтæм, айдæнмæ кæсгæйæ,
Фæкæнæм хъыг нæ сæфт рæстæгыл мах.
Рæстæгамонæн, рог цъыкцъыкгæнгæйæ,
Йæ фæдыл ласы азты уæззау уаргъ.

Уильям Шекспир. 77-æм сонет. 
(Кокайты Тотрадзы тæлмац)

При спряжении глаголов в прошедшем времени надо учитывать переходность и не-
переходность глагола.

Спряжение переходных глаголов (изъявительное наклонение):
æз дзырд(т)-он  мах дзырд(т)-ам
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ды дзырд(т)-ай  сымах дзырд(т)-ат
уый дзырд(т)-а  уыдон дзырд(т)-ой

Æз балхæдтон наукон-фантастикон чиныг.
Спряжение непереходных глаголов (изъявительное наклонение):

æз цыд(т)-æн  мах цыд-ыстæм
ды цыд(т)-æ   сымах цыд-ыстут
уый цыд-ис   уыдон цыд-ысты

Гыццылæй æз бæллыдтæн космонавт суæвынмæ.

3. Базонут контекстмæ гæсгæ дзырдты нысаниуæг, саразут семæ хъуыдыйæдтæ.

Ахсæн – адæймаджы æмæ цæрæгойты хæринаг цы оргæны тайы, уый. 
Адæймаджы сæры магъз ласы 1,5 кг бæрц, гориллæйы сæры магъз та – 500 г бæрц.

4. Бакæсут текст.  Къæлæтты лæвæрд мивдисджытæ сæвæрут ивгъуыд афоны 
формæты. 

1935 азы Ленинграды (цæуын) физиологты æппæтдунеон конгресс. Президентæй йын 
(равзарын) академик Павловы. Йæ наукон куысты тыххæй конгрессы архайджытæ зынд- 
гонд уырыссаг ахуыргондæн (раттын) дунейы физиологты хистæры кадджын ном.

Ахуыргонд куыйтыл цы фæлварæнтæ (æвæрын), уыдон физиологтæ фæстæдæр (схо- 
нын) классикон.

XIX æнусы 90-æм азты Павлов (сæвæрын) цалдæр фæлварæны хæринагтайæн 
системæйы куыст сбæрæг кæныны тыххæй.

Павлов (раиртасын), ахсæны куыст нервыты системæйы куыстимæ æнгом баст кæй 
у, уый. Уырыссаг физиологмæ Бетъырбухмæ (ссæуын) Нобелы комитеты къамис, цæмæй 
хуыздæр базонгæ уа йæ куыстимæ. Къамисы уæнгтæ Павловы фæлварæнтæ (банымайын), 
дунеон ахадындзинад кæмæн ис, ахæмтыл.

1904 азы ахуыргонд (райсын) Нобелы преми. Фæлæ уый йæ фыццаг хæрзиуæг нæ уы- 
дис. Студент ма куы (уæвын), уæд ын лæвæрд æрцыдис 2 сыгъзæрин майданы – фыццаг 
хатт Бетъырбухы университеты, дыккаг хатт та Хæстон-медицинон академийы. 1907 азы 
номдзыд ахуыогонд (суæвын) Уæрæсейы наукæты академийы уæнг.

5. Ссарут тексты домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ  саразут. Ныффыссут сæ.

Х у ы з æ г: Ахуыргонд куыйтыл цы фæлварæнтæ æвæрдта, уыдон физиологтæ 
фæстæдæр схуыдтой классикон. Ахуыргонды фæлварæнтæ куыйтыл фæстæдæр 
физиологтæ схуыдтой классикон.

6. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Пайда 
кæнут бæттæгтæй куы-уæд; цæмæй-уый тыххæй.
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1. Æрыгон студент Павловæн лæвæрд æрцыдис 2 сыгъзæрин майданы. 2. XIX æнусы 
90-æм азты Павлов сæвæрдта цалдæр фæлварæны хæринагтайæн системæйы куыст 
сбæрæг кæныны тыххæй. 3. Уырыссаг физиологы куыстытæ фенынмæ Бетъырбухмæ ссы-
дис Нобелы комитеты къамис.

 4. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

Иван Петрович Павлов родился 26 сентя-
бря 1849 года в Рязани в семье священника.

Отец мечтал увидеть своего сына свя-
щенником. Вначале Павлов учился в духов-
ной семинарии. Но юноше нравились есте-
ственные науки, и, оставив семинарию, он 
поступил в Петербургский университет.

В то время он познакомился с трудами 
известных физиологов Сеченова и Льюиса. 
Наука физиология стала для Павлова делом, 
смыслом всей его жизни.

Бацæттæ кæнут æмæ уæхи ныхæстæй радзурут Павловы цард æмæ наукон куыс- 
ты тыххæй.

39-æм ахуыр

Зондæй пайда кæнын хъæуы, кæннод къуымых кæны.
Клод Гельвеций, францаг философ

1. Раст дзурут:

æрфæндыдис – арфæтæ 
цыппæркъахыг – цыппар
æддæмæ – адæлгом

аххос – æххæссы 
бæттæн – бынтон

2. Бакæсут дзырдбæстытæ. Базонут дарддæры тексты темæ.

Зындгонд уырыссаг скульптор, арæзта Павловы бюст, бацагуырдта бæхджын экипаж, 
ссардтой сырддоны, сифтыгътой йæ, æддæмæ рацæуын нæ бакуымдта, фæстæмæ-иу араст 
ис, тынг мæт кодта, радзырдтой хабар, тынг бацин кодта, рефлексты теори.

3. Байхъусут текстмæ. Абарут аудиотекст æмæ 3-аг фæлтæрæны текст. Фæбæрæг 
кæнут, кæцы абзацы ис ивддзинæдтæ. Зæгъут, цавæр адæймаг уыдис Павлов.

Зындгонд уырыссаг скульптор Сергей Конёнков радзырдта ахæм цымыдисаг хабар. 
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XX æнусы 20-æм азты уый арæзта Павловы бюст. Ахуыргондмæ-иу арвыстой рог авто- 
мобиль, фæлæ иуахæмы уый æрфæндыдис бæхджын экипажы æрбацæуын. Уыцы рæстæг 
æнцон ссарæн нæ уыдис ахæм экипаж. Бирæ йæ фæцагуырдтой æмæ æппынфæстаг 
сырддоны ссардтой, 10 азы дæргъы сабиты уыцы иу фæндагыл чи ласта, ахæм бæх. 
Сифтыгътой йæ, фæлæ сын мæгуыр цыппæркъахыг цæрæгой сырддонæй æддæмæ 
рацæуын нæ бакуымдта, фæстæмæ та-иу араст ис, ахуыр цы маршрутыл уыдис, ууыл.

Дыууæ сахаты фæтухи кодтой бæхимæ, фæлæ дзы ницы рауадис.
Конёнков тынг мæт кодта, номдзыд физиолог куы смæсты уа, зæгъгæ. Фæлæ хъуыд-

даг рауадис афтæ. Павловæн куы радзырдтой, аххос цæй мидæг уыдис, уый, уæд бацин 
кодта æмæ, йæ къухтæ кæрæдзиуыл асæрфгæйæ, сдзырдта: «Тынг хорз! Тынг хорз! Уый 
æвдисæн у уымæн, æмæ мæ рефлексты теори раст кæй у».

 Ныффыссут, цы текстмæ байхъуыстат, уымæн цыбыр рецензи: тексты темæ; йæ 
архайджытæ; тексты цыбыр мидис; тексты сæйраг хъуыды.

4. Бавæрут тексты бæттæгтæ æмæ, куы ... уæд. Бакæсут текст, йæ бындурыл рат-
тут кæрæдзимæ фæрстытæ.

Англисаг студентты лæвар

1912 азы Иван Павловы ахуыдтой Англисмæ, Кембриджы 
университетмæ. Уый саккаг кодта ахуыргондæн наукæты док-
торы ном. Павлов президиумы стъолмæ йæ диплом исынмæ … 
фæцæйцыдис, … æм студенттæ уæлейæ (галёркæйæ) бæттæныл 
æруагътой цавæрдæр предмет. Уый уыдис хъазæн гыццыл урс куыдз.

Хъазæны тъыст уыдысты алы-
хуызон хæтæлтæ-фистулæтæ.

Физиолог сæвнæлдта … æриста студентты лæвар. 
Уый зыдта, 30 азы размæ Дарвинæн ацы кадджын ном

… лæвæрдтой, … уымæн дæр афтæ йæ къухмæ кæй 
æруагътой хъазæн маймули. Уырыссаг ахуыргондæн та- 
лисман радта университеты студент Чарлз. Уый разын- 
дис Дарвины фырты фырт.

Павловæн йæ зæрдæмæ тынг фæцыдис Кембри- 
джы студентты лæвар, … йæ райгуырæн бæстæмæ … 
æрыздæхтис, … æй арæх æвдыста йæ уазджытæн.

 Зæгъут, цæмæн радтой Дарвинæн хъазæн маймули,  
    Павловæн та – хъазæн куыдз.
 Текстæй рафыссут, номдартæ арæзтон æмæ дæтты- 
    нон хауæнты цы дзырдбæстыты сты, уыдон.

Бацæттæ кæнут презентаци Павловы наукон куысты тыххæй.



80

Гений вæййы æппæтдунеон

40-æм ахуыр 

Гений у, йæ рæстæгæй раздæр чи фæзыны зæххыл, уый.
Пётр Павленко, уæрæсейаг фыссæг

 1. Раст дзурут:

къамис – кæм ис
цъæхснаг – цæххъуаг
зæвæт – сæрвæт

æрттывтой – æртыдтой
ссарæн – сæрæн

2. Бакæсут текст æмæ дзы сæвæрут хъæугæ фæсæвæрдтæ (тыххæй, руаджы, 
фæстæмæ, гæсгæ).

Альфред Нобель йæ царды фылдæр хай кодта, парæй цы 
машинæтæ кусынц, уыдон æмæ сæ детальтæ. Фæлæ йæ ном 
айхъуыстис куыд динамит (уæды рæстæджы тыхджындæр æмæ 
тæссагдæр буаргъæд) æрхъуыдыгæнæг.

Динамиты … фыццаг бакъæртт кодтой, Монбланы бын цы 
тъунел ис, уый. Дыккаг хатт дзы куы спайда кодтой, уæд дзы 
æрцыдис мæрдтæ. Æвæццæгæн, цæмæй дунейы адæмты раз йæхи 
сраст кæна, уый … 27 ноябры 1895 азы Парижы Нобель ныуу-
агъта ныстуан. Уыцы ныстуанмæ … 1900 азы йе ’хцатæй арæзт 
æрцыдис Нобелы фонд, 1901 азæй … та лæвæрд цæуынц йæ но-
мыл премитæ наукæйы ахæм къабæзты: физикæ, хими, физио- 
логи æмæ медицинæйы.

Уымæй уæлдай ма ацы премитæ дæттынц, литературæйы чи фесгуыхтис, уыцы 
фысджытæ, поэттæ, драматургтæ æмæ сабырдзинадыл тохгæнджытæн.

1968 азы Швецийы банк, 300 азы йыл кæй сæххæст ис, уый номыл бахаста фæндон 
уыцы преми экономикæйы дæр фидыны … .

Фыццаг хатт уый лæвæрд æрцыдис 1969 азы.

 Нобелы премийы лауреаттæй кæй зонут? Наукæйы цавæр къабæзтæй сты?
 Куыд æмбарут эпиграф «Гений вæййы æппæтдунеон»?

3. Саразут диалог тексты бындурыл. Спайда кæнут лæвæрд фарстон дзырдтæй. 
Кусут къæйттæй.

Кæд? Цы? Цæмæн? Кæцы аз? Кæмæн? 

 4. Базонут контекстмæ гæсгæ дзырдты нысаниуджытæ. 

Альфред Нобель
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Ног къуыри нæ рефераттæ бахъахъхъæныны тыххæй ме ’мкъласонимæ хуынд стæм 
республикæйы наукон конференцимæ.
Зындгонд уырыссаг ахуыргонд Николай Вавилов, ахæстоны бадгæйæ, фыста нау-
кон куыстытæ.
Æрыгон лæппуйæ цард домдта бирæ тыхтæ, цалынмæ йæ бæллиц сæххæст ис, 
уæдмæ.
Хæрзиуджытæ æнцонæй исгæ не сты, раздæр уал лæг хъуамæ бирæ бафыдæбон 
кæна.
Павловы наукон æнтыстытæ баст сты физиологиимæ.
Ломоносов, дард Германы ахуыргæнгæйæ, арæх мысыдис йæ райгуырæн зæхх.

5. Схемæмæ гæсгæ саразут дзырдбæстытæ.

хуынд у
кæдæм?

кæд?
ахст уыдис

кæимæ?

цæмæн?

мысын
кæй?

цы?
бадомдта

кæмæй?

цы?
хæрзиуæг цавæр? æнтыстытимæ цы ми кæнын?

Радзурут уæхи ныхæстæй А. Нобелы тыххæй.

41-аг ахуыр

Кæд адæймаг йæхæдæг йæ амондæн у куырд, 
уæд æрмæстдæр æдылы у æнамонд.

Михаил Лунин, уæрæсейаг декабрист

1. Раст дзурут:

ссарын – ссарæн
къабаз – хъæбын
ныллæг – мæллæг

нымыгъд – тымыгъ
бадомдта – бадымдта

2. Дзырдбæстыты ’хсæн ссарут, схемæмæ гæсгæ (мивдисæг + миногон + номдар)  
арæзт кæцытæ сты, уыдон. 

Архайдта физикæйы алы къабæзты, каст фæцис æртындæсаздзыдæй, бацыд Ле-
нинграды университетмæ, ныммыхуыр кодта  зонадон куыстытæ, куыста фæсарæйнаг 
бæстæты, квантон механикæйы бындурæвæрджытæ, тынг балымæн ис номдзыд 
ахуыргондимæ, афæдзы фæстæ ссис, райста зонæдты дохтыры ном, теоретикон физикæйы 
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хайады сæргълæууæг, бадомдта рæстдзинад хицауадæй,  радтой кадджын хæрзиуджытæ, 
ракодтой арфæйы ныхæстæ, йæ царды кæрон.

3. Бакæсут текст Нобелы премийы лауреаты тыххæй. Зæгъут, ногæй цы базыд-
тат.

Лев Ландау (1908–1968)

Физикæйы зын ссарæн у, Лев Ландау цы къабазы нæ ар-
хайдта, ахæм. Ацы къабæзтæй алкæмдæр ахуыргондæн ис стыр 
æнтыстытæ.

Ландауыл 12 азы куы цыдис, уæд сахуыр кодта дифферен-
циалон-интегралон нымад, астæуккаг скъола та каст фæцис 
æртындæсаздзыдæй. Æхсæрдæсаздзыдæй Ландау бацыдис Ле-
нинграды университеты физикон хайадмæ. 19 азы йыл куы цы-
дис, уæд æрыгон ахуыргонд ныммыхуыр кодта 4 наукон куысты.

1929 азæй 1931 азы онг Ландау куыста фæсарæйнаг 
бæстæты: Германы, Швейцарийы, Англисы, Нидерланд-
ты æмæ Данийы. Ам фембæлдис квантон механикæйы 
бындурæвæрджытæ Гейзенберг, Паули æмæ Нильс Боримæ 
(фæстаг ахуыргондимæ тынг балымæн ис).

1934 азы æрыгон Ландауæн (цыдис ыл 26 азы) Советон Цæдисы Наукæты академи 
радта физикон-математикон наукæты докторы ном, афæдзы фæстæ та уый ссис профессор.

1937 азы, номдзыд физик Капицæйы хуындмæ гæсгæ, райдыдта кусын Мæскуыйы 
физикон проблемæты институты теоретикон физикæйы хайады сæргълæууæгæй. Ландау 
дæр, иннæ бирæ зындгонд ахуыргæндты хуызæн, мæнг нымыгъдæй (по ложному доносу) 
ахст æрцыдис æмæ иу аз фæбадтис ахæстоны. Суæгъд ис Капицæйы фæрцы. Уый ацыдис 
Кремльмæ æмæ уæды хицауадæй бадомдта, зæгъгæ, кæнæ Ландауы рауадзут ахæстонæй, 
кæнæ мæ куыст институты ныууадздзынæн.

1962 азы академик Ландауæн лæвæрд æрцыдис 2 стыр хæрзиуæджы: Ленины номыл 
преми теоретикон физикæйы чингуыты циклы тыххæй æмæ Нобелы преми – физикæйæ. 
Курдиатджын физикмæ арфæйы ныхæстæ æрцыдис дунейы бирæ бæстæтæй.

Йæ царды кæрон Лев Ландау загъта ахæм ныхæстæ: «Æз æвзæр нæ фæцардтæн. 
Алцыдæр мын бантыстис».

 Фæстаг хъуыдыйады комкоммæ ныхасæй саразут фæрссаг ныхас.
 Бабæттут эпиграфы хъуыды Лев Ландауы фæстаг ныхæстимæ.

4. Баххæст кæнут диалоджы репликæтæ.
– ... ?
– Лев Ландау архайдта физикæйы бирæ къабæзты.
– ... ? 
– Дыууадæсаздзыдæй.
– ... ?

Лев Ландау
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– 19 азы йыл куы цыдис, уæд æрыгон ахуыргонд ныммыхуыр кодта 4 наукон куысты.
– ... ?
– Фæсарæйнаг бæстæты.
– .... ?
– Квантон механикæйы бындурæвæрджытæй иуимæ – Нильс Боримæ.
– ... ?
– Номдзыд физик Капицæйы руаджы.
– ... ?
– Нобелы преми.
– ... ?
– Дунейы бирæ бæстæтæй.

5. Сраст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

Лев Ландауы наукон куыстытæ фыст сты æрмæст теоретикон физикæйы пробле-
мæтыл.
Ландауыл 15 азы куы цыдис, уæд сахуыр кодта дифференциалон-интегралон ны-
мад.
Ахуыргонд каст фæцис Мæскуыйы паддзахадон университеты физикон хайад.
Фæсарæйнаг бæстæты кусгæйæ, Ландау базонгæ ис ныллæг температурæты 
физикæйы бындурæвæрджытимæ.
Уырыссаг ахуыргонд тынг лымæн уыдис немыцаг физик Гейзенбергимæ.
Ахæстонæй Ландауы суæгъд кодта зындгонд ахуыргонд Иоффе.
1962 азы академик Ландауæн лæвæрд æрцыдис стыр хæрзиуæг – Ленины номыл 
преми.
Арфæйы ныхæстæ номдзыд физикмæ æрбарвыстой Данийæ.

6. Диалог бакæсут рольтæм гæсгæ. Йæ бындурыл саразут монологон ныхас.

Батрадз. Агуындæ, цыдæр тыхстхуыз дæ? Кæдæм тагъд кæныс?
Агуындæ. Наукон чиныгдонмæ. Нæ зоныс, цал сахатмæ кусы?
Батрадз. Цыма 7-мæ. Бæлвырддæр дын æй нæ зæгъдзынæн. 

Æмæ ма дзы изæрæй цы кусыс?
Агуындæ. Райсоммæ мын Николай Вавиловы тыххæй доклад 

лæвæрд ис биологийæ, мæнæй та ферох ис.
Батрадз. Ау, XXI æнусы куы цæрæм… Интернетæй спайда кæн.  
Агуындæ. О, фæлæ мæ компьютер Интернетимæ иугонд нæу.
Батрадз. Æмæ ма æмбал та цæмæн фæхъæуы... Цом-ма нæхимæ, æз дын баххуыс 

кæндзынæн. Махæн нæ интернет хорз кусы.
Агуындæ. Дæ ныййарджытæн хъыг куы уа?
Батрадз. Цытæ дзурыс... Æхсызгон дæр ма сын уыдзæнис.

 Дарддæр ахæццæ кæнут диалог.

Саразут текстæн пълан («Лев Ландау»)  æмæ йæ пъланмæ гæсгæ радзурут уæхи 
ныхæстæй.
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42-аг ахуыр

Ахуыргæнæг у æппæтæй сæйрагдæр æмæ кадджындæр архайæг царды. 
Роберт Оуэн, англисаг ахуыргонд-экономист 

 Куыд æмбарут эпиграфы хъуыды. Разы стут ацы хъуыдыимæ?

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ базонут, афæдзы кæцы афон 
æвдыст цæуы. 

Хуымæллæг

Бур-бурид хуымæллæг –
Бæлæстыл ыздыхст,
Тарбынцъæх – йæ мæцкъор,
Къалиутыл ыстыхст.

Бирæгай сыфтæртæ –
Бæлæстыл дзыгуыр.
Бæлæстæн сæ сæртæ –
Хъулæттæ, дзыгъуыр.
......................................
Бæласæй æрластой
Хуымæллæг бынмæ,
Гæлæбу æрхаста
Рог улæфт мæнмæ.

Хуымæллæг, дæ тæфæй
Расыг у уæлдæф.
Удхосау хæлæфæй
Нуазын æз дæ тæф.
   Токаты Алихан

2. Баххæст кæнут вазыгджын хъуыдыйæдтæ лæвæрд хуымæтæг хъуыдыйæд-
тæй. Ныффыссут сæ.

Æз уарзын физикæ, уымæн æмæ …
Биологи мæм кæсы цымыдисаг предмет, уымæ гæсгæ …
Раздæр хими хорз не ’мбæрстон, фæлæ …
Кæд ме ’мбалы хæдзары 2 компьютеры ис, уæддæр …
Геометри ахуыр кæнын куы райдыдтам, уæд …
Мæ ныййарджыты фæнды, цæмæй …
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Ацы аз мæ хо лæвæрдта математикæйæ иумæйаг паддзахадон фæлварæн (единый 
государственный экзамен), …
… нæм ног ахуыргæнæг куы æрбацыдис, уæд фæрæвдздæр дæн.
… лабораторон куыстыты рæстæг фæархайæм алыхуызон аппараттимæ.
… нын нæ ахуыргæнæг фыццаг урочы радзырдта Лобачевскийы тыххæй.
… мæ фидæны дæсныйад баст уыдзæнис ацы наукæимæ.
… информатикæйæ «3» уæлдæр нæ райсы.
… иннæ аз та йæ дæтдзæнис ме ’фсымæр.
… æз равзæрстон медицинон ахуырад.

3. Бавæрут дзырдбæстыты хъæугæ хауæнты кæрæттæ.

Электроникæ... бындурæвæрæг, ахуыргонд... лæвæрд æрцыдис Нобелы преми, йæ 
раздæры æнтыстыт... тыххæй, куыста физикæйы ахуыргæнæг..., йæ ахуыргæнæджы 
амынд... гæсгæ, бацыдис Ленинграды электротехникон институт... , ацы институт... рацы-
дысты, йæ зæрдæ дары Уæрæсейы наукæйы фидæн... .

4. Бакæсут текст, къæлæтты лæвæрд дзырдтæ раст формæты сæвæрут, афтæ-
мæй. Фæрстытæн дзуæппытæ раттут.

Жорес Алф ров

Бирæтæ (хъуыды кæнын), зæгъгæ, æппæт электроникæ дæр 
(рацæуын) Япон æмæ Америкæйæ. Фæлæ уыдон тынг (бадис 
кæнын), электроникæйы бындурæвæрæг ленинградаг ахуыргонд у, 
уый куы базоной, уæд.

Йæ ном у Жорес Алфёров. 2000 азы ацы ахуыргондæн 
лæвæрд æрцыдис Нобелы преми æппæтæй тагъддæр суперком-
пьютерты тыххæй.

«Физикæ дзæгъæлы нæ (равзарын), – зæгъы Алфё-
ров. – Хæсты фæстæ Минскы 42-æм скъолайы физикæйы 
ахуыргæнæгæй куыста Яков Борисович. Урокты рæстæг нæ фыд-
уаг кълас йæхи сабыр (дарын). Æвæццæгæн, уымæн, æмæ нын нæ 
ахуыргæнæг (бауарзын кæнын) физикæ, йæхæдæг æй куыд (уар-
зын), афтæ…»Йæ ахуыргæнæджы руаджы Жорес Алфёров (бацæуын) ахуыр кæнынмæ Ле-
нинграды электротехникон институтмæ.

1953 азы (саразын) фыццаг транзистор, 1961 азы та (бахъахъхъæнын) кандида-
ты диссертаци. 1972 азы Алфёров (суæвын) профессор, 1990–1991 азты (уæвын) Со-
ветон Цæдисы Наукæты академийы вице-президент. Ахуыргонд йæ зæрдæ (дарын) 
Уæрæсейы наукæйы фидæныл. «Уæрæсейы фидæн коммерци нæу, фæлæ у наукæ æмæ 
технологитæ. Нæ институтæй (рацæуын) Нобелы премийы 4 лауреаты: Николай Семёнов, 
Лев Ландау, Пётр Капицæ æмæ æз. Нæ бæстæйы райсомы бон олигархты нæу, фæлæ у мæ 
ахуыргæнинæгтæй иуы».

Жорес Алф ров
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 Куыд хъуыды кæнынц бирæтæ электроникæйы тыххæй? 
 Цæмæн афтæ у?
 Цавæр уæлдæр скъола каст фæцис Алфёров?
 Ахуыргонд цæимæ бæтты Уæрæсейы фидæн?
 Разы стут Алфёровы ныхæстимæ? Зæгъут уæхи хъуыдытæ ацы проблемæйы 

фæдыл.
 Бабæттут эпигрæфы хъуыды Жорес Алфёровы ныхæстимæ йæ ахуыргæнæджы 

тыххæй.

Ныффыссут тексты мидис цыбыр тезисты руаджы.

43-аг ахуыр

Адæймаджы кад бæрæг кæнынц йæ хъуыддæгтæ æмæ, йæхи куыд дары, уый.
Баха-Улла, персайнаг философ

1. Раст дзурут:

басгæрста – базыдта
мыггæгтæ – мæкъуылтæ
хъахъхъæнæн – хахх кæнын

ныфсхаст – æфсад
къухмæрзæн – къуымых

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ  къæлæтты лæвæрд  хъæугæ дзырдтæй.

1. Зындгонд уырыссаг биолог Николай Вавилов басгæрста 50 бæстæйæ (раздæр, 
фылдæр). 2. Дунейы алы кæрæттæй ахуыргонд (рарвыста, æрвыста) нæ райгуырæн 
бæстæмæ алыхуызон зайæгойты мыггæгтæ. 3. Вавилов-иу (арæх, кæддæр) бахаудта 
фыдбылызты æмæ тæссаг уавæрты. 4. Иухатт æй (нымад уыдис, банымадтой) зна-
джы сгарæгыл, æрцахстой йæ æмæ йæ 3 боны фæдардтой ахæстоны. 5. Вавилов-иу 2 
дихы кодта, (уыцы, цы) мыггæгтæ æмæ зайæгойтæ æмбырд кодта, уыдон. 6. Ахуыргонд 
цы хæдтæхæгыл тахтис, уый (ахаудта, æрхаудта) Сахарæйы. 7. Эфиопийы ахуыргонды 
экспедицимæ (æрбабырстой, æрбарвыстой) абырджытæ. 8. Афганистаны экспедицийы 
(руаджы, тыххæй) Вавилов райста Пржевальскийы номыл сыгъзæрин майдан.

3. Байхъусут текстмæ. Бавæрут дзы хъæугæ дзырдтæ.

Зындгонд уырыссаг биолог Николай Вавилов басгæрста 50 бæстæйæ фылдæр, 6 
континентæй та нæ уыдис … Австрали æмæ Антарктидæйы. Дунейы алы кæрæттæй Ва-
вилов æрвыста нæ райгуырæн бæстæмæ алыхуызон зайæгойты … . Уыдонæй ... равзæрдис 
ног культурон зайæгойты хуызтæ.

Дард … уæвгæйæ-иу Вавилов арæх бахаудта фыдбылызты æмæ  тæссаг  уавæрты.  
Ираны  (1916  аз),  хъæддаг гæны мыггæгтæ æмбырдгæнгæйæ, ахуыргонд æнæнхъæлæджы 
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… … уырыссаг æфсæдты хъахъхъæнæн пунктмæ. Ам æй баны-
мадтой знаджы сгарæгыл (шпион), æрцахстой йæ æмæ йæ 3 боны 
… фæдардтой, цалынмæ нæ рабæрæг ис, чи у, уæдмæ.

Памиры (1916 аз), хæххон цæугæдоны сæрты нарæг … 
цæугæйæ, йæ бæхтæй иу æд наукон æрмæджыты боныгтимæ аха-
удта сæрсæфæнмæ (пропасть). Уæдæй фæстæмæ Вавилов 2 … … 
, цы мыггæгтæ æмæ-иу зайæгойтæ æрæмбырд кодта, уыдон.

Иухатт, ахуыргонд цы хæдтæхæгыл тахтис, уый æрхаудта 
Сахарæйы (1926 аз). Францаг тæхæг тынг фæтарстис, Вавилов та 
... скодта, æмæ, æхсæв-бонмæ сæ алыварс цы домбай рацу-бацу 
кодта, уый хæстæг не ’рбауагъта.

Эфиопийы (1927 аз) ахуыргонды экспедицимæ … 
абырджытæ. Фæлæ та ам дæр Вавилов йæхи равдыста ныфсхаст æмæ дæсны дипломатæй. 
Уый … … , йемæ цы адæм уыдис, уыдоны, абырджытæ ма йын йæ … дæр радтой.

1924 азы Вавилов ацыдис Афганистанмæ. Уый уыдис фыццаг европæйаг адæймаг, 
йæ къордимæ Афганистаны тæссагдæр хæйттæй иу – Кафиристаны сæрты чи ахызтис. 
Иуахæмы бæлццæттæй чидæр сдзырдта: «Дарддæр цæуæн нæй, амардзысты нæ…»

«Ницы кæны, – загъта ахуыргонд, – иннæ хатт ардæм нал æрцæудзыстæм». Уыцы 
ныхæстимæ лæдзæгыл урс къухмæрзæн бабаста æмæ иунæгæй размæ фæраст ис. Ацы экс-
педицийы тыххæй Вавилов райста Пржевальскийы номыл сыгъзæрин майдан.

5. Саразут уæ тетрæдты таблицæ æмæ йæ текстмæ гæсгæ баххæст кæнут.

Чи? Бæстæйы ном Тæссаг уавæр
Куыд фервæзтис 
уыцы уавæрæй?

Цавæр миниуджыты 
руаджы?

Зындгонд 
уырыссаг
ахуыргонд- 
биолог 
Вавилов

1. …

2. …

3. …

4. …

1. …

2. …

3. …

4. …

1. …

2. …

3. …

4. …

1. …

2. …

3. …

4. …

В осетинском языке имеется только 3 предлога: æд (с), æнæ (без), фæйнæ (по). Из 
них наиболее употребительным является предлог æнæ, т. к. сочетание с æнæ не имеет 
синонимичных выражений, в то время как вместо сочетания с æд чаще употребляется 
союзная форма падежа, а вместо сочетания с фæйнæ – разделительные числительные 
в сочетании с именем. Например:

Мах балхæдтам фæйнæ чиныджы = Мах балхæдтам иугай чингуытæ («купили по 
книге = купили по одной книге»).

Лæппу æд чингуытæ æрбацыдис скъоламæ = Лæппу чингуытимæ æрбацыдис 
скъоламæ.

Æнæ ахуырæй дард нæ ацæудзынæ.

Николай Вавилов
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При предлоге фæйнæ существительные часто употребляются в сочетании с чис-
лительными и соответствующими им местоимениями: фæйнæ авд сомы («по семь 
рублей»), фæйнæ дыууæ кæрдойы («по две груши»).

6. Хъуыдыйæдты разæвæрдтæ, гæнæн кæм ис, уым баивут синонимон дзырдтæй 
æмæ сæ ныффыссут.

1. Æнæ хур ницы рæзы. 2. Райсомæй нæм хъæдгуыстгæнæг æрбацыдис æд 
кусæнгæрзтæ. 3. Дидинджытæ бирæ нæ уыдысты, алкæмæ дæр нæ æрхаудта фæйнæ 
æртæ уардийы. 4. Ивылд дон раласта зæронд бæлас æд къабузтæ. 5. Фæлтæрдджын фый-
йау æд фос тæрккъæвдайы рæстæг бамбæхстис, хохы бын цы стыр лæгæт уыдис, уым. 6. 
Æнæ мадæй сывæллон æнкъард кæнын райдыдта. 7. Нæ сых уынаффæ рахастой, зæгъгæ, 
нæлгоймæгтæ фæйнæ дыууæ боны бакусæнт хосгæрсты. 8. Цуанæттæ æд хæцæнгарз цы 
къохмæ баивгъуыдтой, уырдыгæй гæрæхтæ райхъуыстис.

Диссагæй цы кæныс…

Зындгонд уырыссаг хирург Пирогов XIX æнусы Дзæуджыхъæуы хæстон 
госпиталы, наркозимæ операци кæнгæйæ, спайда кодта хлороформæй.

Уыцы рæстæг уый уыдис ногдзинад. 
Номдзыд химик Менделеев XIX æнусы кæрон лæууыдис Уæзтæ æмæ Барæнты 

сæйраг палатæйы (Главная палата мер и весов) сæргъы. Йæ куысты фæдыл уыдис 
Дзæуджыхъæуы.

Николай Вавилов, курдиатджын ахуыргонд-биолог, уыдис Советон Цæдисы 
Наукæты академийы экспедициимæ Ирыстоны, Цъæйы комы æмæ Мамысоны 
æфцæгыл.

4-æм фæлтæрæнæй пайдагæнгæйæ, радзурут Вавиловы тыххæй.

Космонавтикæйы бон

44-æм ахуыр

Планетæ у зонды авдæн, фæлæ æнусмæ авдæны цæрæн нæй.
Константин Циолковский, уырыссаг ахуыргонд,

космонавтикæйы бындурæвæрæг

1. Куыд æмбарут ацы ныхæстæ? Ахуыргондимæ разы стут æви нæ? Æрдзурут 
уый тыххæй.
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2. Хъуыдыйæдты сæвæрут хъæугæ фæсæвæрдтæ, нымæцонтæ ныффыссут 
дзырдтæй.

Фыццаг спутник уыдис чысыл, 58 см йæ диаметр кæмæн уыдис, ахæм къори, ла-
ста 83,6 кг. Фæлæ иу мæйы (после) 1957 азы ноябры космосмæ ауагътой, йæ уæз 508,3 
кг кæмæн уыдис, дыккаг ахæм спутник. Йæ хуылфы, герметикон кабинæйы, уыдис, 
фыццагдæр Зæххæй цы удджын организм атахтис, уый – куыдз Лайкæ. 1958 азы майы ку-
сын райдыдта æртыккаг спутник. Уый схонæн уыдис æцæг автоматикон наукон станцæ. 
Йæ дæргъ уыдис 3,5 м, йæ диаметр – 1,5 м, йæ уæз – 1327 кг, уыдонæй 968 кг ласта на- 
укон аппаратурæ.

1959 азы Мæйы ’рдæм арвыстой автоматикон станцæ «Мæй-1». Уый ацыдис 
планетæйы (над) æмæ ссис Хуры фыццаг аразгæ æмбæлццон*. Сентябры арвыстой станцæ

«Мæй-2». Уый планетæмæ схæццæ кодта Советон Цæдисы паддзахадон гербы ныв. 
1959 азы скуыста станцæ «Мæй-3». Уый атахтис Зæххы æмбæлццоны (вокруг) æмæ йын, 
адæймаг кæй нæма федта, уыцы фарсы къам систа. Уый (после) ма ахæм станцæтæ атах-
тысты Марс æмæ Бонвæрнонмæ**.

Трудно назвать язык, в котором бы не было заимствованных слов (æрбайсгæ 
дзырдтæ). Заимствованными называются укоренившиеся в языке слова, взятые из 
языка другого народа.

Когда осетины установили отношения с русскими, то в осетинском языке появилось 
много слов, заимствованных из русского языка: артист, полюс, автор, журнал и т. д. 
Эти слова, в свою очередь, попали в русский язык из языков других народов. Напри-
мер, осет. слово «картоф» заимствовано из русского языка («картофель»), а туда оно 
пришло из немецкого языка, немцы же взяли его у итальянцев.

В осетинском языке также есть слова, заимствованные из тюркских (хъама, ерыс), 
арабского (къаба, азым), грузинского (алтъами, къалати) и других языков.

3. Бакæсут текст æмæ контекстмæ гæсгæ базонут 
бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ. Текстæй рафыссут 
æрбайсгæ дзырдтæ.

Куыд уыдис уый…

1961 азы апрелы райдианы, æппынфæстаг кæй равзæрстой, 
уыцы космонавтты къорд атахтис Байконурмæ. Фæстаг боны онг 
ничи зыдта, космосмæ фыццаг кæй арвитдзысты, уый ном. 8 апре-
лы паддзахадон къамис сфидар кодта Юрий Гагарины кандидатурæ, 
дублёрæй та снысан кодтой Герман Титовы.

* аразгæ æмбæлццон  – искусственный спутник.
** Бонвæрнон – «утренняя звезда» (планета Венера), ирон æвзаджы ма йын ис формæ Боброн. Изæры 
Бонвæрнон хонынц «Кæрдæджы стъалы» («звезда травы»). Ацы дзырд нысан кæны «боны фарн».

Юрий Гагарин
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12 апрелы Гагарин сыстадис боныцъæхты размæ, зарядкæ скодта, йæхи ныхсадта, 
аходæн бахордта (космосон тубæтæй), дохтыртæн йæхи фенын кодта.

Уый фæстæ Гагариныл скодтой скафандр æмæ йæ сæрмагонд автобусы аластой, 
ракетæ кæцæй хъуамæ стахтаид, уыцы ранмæ. Гагарин цалдæр ныхасы загъта мыхуыр 
æмæ радиойы кусджытæн, стæй йæ бакодтой космосон науы кабинæмæ, сбадын æй кодтой 
æмæ йыл люк æрæхгæдтой. Бирæ рæстæг рацыдис, цалынмæ аппараттæ æмæ системæты 
куыст сбæрæг кодтой, уæдмæ. 9 сахаты æмæ 7 минутыл ракетæ йæ бынатæй фезмæлыдис.

Æнæуæзад фыццаг тынг æнахуыр фæкастис Гагаринмæ, фæлæ йыл тагъд фæцахуыр 
æмæ дарддæр куыста йæ программæмæ гæсгæ.

Ракетæ æрзылдис Зæххы алыварс, космосы фæцис 108 минуты. Фæстæмæ Зæхмæ 
куы æрцæйхæццæ кодта, уæд 7 км бæрзæндæй Гагарины æд парашют космосон науæй 
раппæрста катапультæ. Æрбадтис Саратовмæ хæстæг, хъæу Смеловкæйы раз.

Афтæ райдыдта историйы ног дуг – космонавтикæйы дуг.

 Зæгъут, цы уæм фæкастис цымыдисаг ацы тексты. Цы зыдтат раздæр Гагарины 
атахты тыххæй космосмæ?

 Тексты ссарут хъуыдыйад разæвæрдимæ æмæ йæ баиут синонимон дзырдæй.

Тексты бындурыл саразут дзырдбæстытæ ахæм схемæтæм гæсгæ: 

1) мивдисæг + миногон + номдар; 
2) мивдисæг + номдар + номдар;
3) мивдисæг + номдар + фæсæвæрд; 
4) мивдисæг + номивæг + номдар. Ныффыссут сæ.

Х у ы з æ г: 1) арвитдзысты хуыздæр тæхджыты; 
                  2) арвитдзысты тæхджыты скъоламæ… 

45-æм ахуыр

Æппæтæй стырдæр кад у, адæймагæй куы фæзæгъынц: уыд, 
у æмæ уыдзæн æцæг адæймаг. 
Вильям Шекспир, англисаг драматург

1. Раст дзурут:

сындæггай – зынтæй
бæллиц – бæлон
æмзæххон – æмзад

хурыскаст – хурныгуылд 
бæрзæнд – бæрзонд

2. Сраст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

Иууылдæр зыдтой, космосмæ фыццаг кæй арвитдзысты, уый ном. 
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12 апрелы Гагарин сыстадис райсомæй, зарядкæ скодта, йæхи ныхсадта, аходæн ба-
хордта, дохтыртæн йæхи фенын кодта.
Гагарин æнæдзургæйæ сбадтис  космосон науы кабинæйы.
9 сахаты æмæ 7 минутыл ракетæ йæ бынатæй фезмæлыдис.
Гагарин æнæуæзадыл нæ фацахуыр ис.
Ракетæ космосы фæцис 210 минуты. 
Космонавт æрбадтис Самарæмæ хæстæг, хъæу Смеловкæйы раз.

 3. Текстæй ист дзырдтæн ссарут антонимтæ. 

Райдианы – … ; фæстаг – … ; сыстын кодтой – … ; хурыскаст – … ; цыбыр – … ; 
бахгæдтой – … ; хъæрдæрæй – … ; сындæггай – … ; æнахуыр – … ; бæрзæнд – … ; 
раппæрста – … ; æрбадтис – … ; хæстæг – … .

4. Лæвæрд сæргæндтæй равзарут текстæн хъæугæ сæргонд. Бамбарын кæнут, 
цæмæн равзæрстат уыцы сæргонд. Фæбæрæг кæнут æрбайсгæ дзырдтæ.

Гагаринæн уыдис бирæ æмбæлттæ дунейы алы кæрæтты, арæх æй хуыдтой 
уазæгуаты. 1964 азы фыццаг космонавт уыд атомон нау «Ленин»-ы уазæг. Науы капи-
тан не ’мзæххон Кучиты Юри æмæ хъуыстгонд космонавт фæныхас кодтой цалдæр са-
хаты. Гагарин мысыдис алыхуызон хъæлдзæг хабæрттæ, фарста атомон науы капитаны 
Арктикæйы тыххæй. Кучийы-фырт йæ уазæгæн басастис, йæ сабибонты йæ тæхæг суæвын 
кæй фæндыдис, ууыл. «Æмбал командир, – бадис кодта Гагарин, – цавæр тæхæг?! Ацы на- 
уыл диссæгтæ куы ис аразæн!»

Челæхсаты Хъ. «Осетия и осетины»-йæ

 Бабæттут эпигрæфы хъуыды Юрий Гагарин æмæ Кучиты Юрийы цардимæ. 

5. Баххæст кæнут диалоджы репликæтæ.

– ... ?
–  О, бирæ æмбæлттæ дунейы алы кæрæтты.
– ... ? 
–  Атомон нау «Ленин»-ы капитан Кучиты Юриимæ.
– ... ?
–  Гагарин фарста не 'мзæххоны Арктикæйы тыххæй.
– ... ?
– Кучийы-фырт раргом кодта  йæ сабибонты бæллиц.

Капитаны бæллиц Кадджын уазæг Фыццæгтæ

Ныхас фыццаг космонавтимæ Уазæгуаты атомон науыл
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– ... ?
– Тæхæг суæвын.

6. Сбæрæг кæнут контекстмæ гæсгæ бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ. 
Æрхъуыды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ.

Ахуыргонд арвыста йæ къухфыст чиныгуадзæнмæ, фæлæ йын æй нæ рауагътой.
Лæппу йæ уæгъд рæстæг арвыста йæ зæрдæйы дзæбæхæн, йæхи ницæмæй батых-
сын кодта.
Сывæллон басастис, йæ фыды кæй асайдта, ууыл.
Дуар тых цæфæй басастис.
Сабаты нæ сыхæгтæм ис чызгæрвыст, æмæ нæ уырдæм хонынц.
Дыууынæм æнус арæх хонынц «физикæйы æнус».

Радзурут, Гагарин космосмæ куыд атахтис, уый тыххæй.

46-æм ахуыр. Контролон тест

Æрдзон диссæгтæ

47-æм ахуыр

Æрдзы аиппæй ницы ис.
Альберт Швейцер, немыцаг философ, дохтыр

1. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ уæм гуырын кæны æрдз. 
Пайда кæнут дзырдтæй: циндзинад, æнкъарддзинад, тых, зындзинад, рогдзи-
над, фæсурын, бауадзын, разæнгард кæнын (вдохновлять), хъахъхъæнын, срухс 
кæнын, амонын.

Æрдзы фыдындæй ницы ис… Йæ тых та ахæм у, æмæ батавы адæймаджы зæрдæ, ба-
уадзы йæм царды æмæ уарзондзинады рухс.

Æмæ уæлдай нæу: æнæкæрон дидинæгджын уыгæрдæны тезгъо кæныс æви кæсыс 
дидинфæлыст сакурæйы къалиумæ, лæууыс дунейы бæрзонддæр хохы цъуппыл æви ба-
дыс гыццыл цъæх обауы бын… Æрдз нын дæтты ныфс, сыгъдæг нын кæны нæ удтæ.

2. Хъуыдыйæдты бавæрут хъæугæ дзырдтæ.

Æрдз нын дæтты … æмæ … .
Уый суры адæймаджы … .
Нæ зæрдæты нын бауадзы …, раргом нын кæны йæ … .
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Рухс, сусæгдзинæдтæ, ныфс, æрхæндæг (æнкъарддзинад), тых.

айтындзын – 1) раскинуть; протянуть; 
     2) растянуть; распялить
лæгæт – пещера

номхыгъд – список
фыдракæнд – преступление

Æвзæрын – 1) возникать; 2) рождаться; 3) прорастать (æвзæры митæй; рагæй 
æвзæрынц / Цъититæ æвзæрынц митæй).

Æнæсгæрст – неизученный; неизведанный (æнæсгæрст бынæттæ; æнæсгæрст 
зæххытæ иртасын / Зæххыл нырма бирæ æнæсгæрст бынæттæ ис). 

Бæллæх (-тæ) – беда; несчастье; бедствие; катастрофа (бæллæхты бахауын; æрдзон 
стыр бæллæхтæ / Фæарæх сты æрдзон бæллæхтæ дæр).

Бæстыхъæд – климат (бæстыхъæд иртасын; уазал континентты бæстыхъæд / 
Ныртæккæ бирæ ахуыргæндтæ иртасынц Антарктидæйы бæстыхъæды ивддзинæдтæ). 

Дидинфæлыст – цветущий (дидинфæлыст бæлас; дидинфæлыст дыргъдæттæ / 
Дидинфæлыст бæлæстæм уалдзæджы куы кæсай, уæд адæймаджы зæрдæ æнахуыр 
рухс свæййы).

Донивылд (-тытæ) – наводнение (тыхджын донивылд; донивылды бахаудысты / 
Сæрды райдиан арæх вæййы тыхджын донивылдтытæ).

Зынгирвæзт (-ытæ) – пожар (стыр зынгирвæзт; зынгирвæзты тыххæй фехъусын 
кæнын / Алы аз дæр зынгирвæзтыты аххосæй фесæфы бирæ хъæдтæ).

Ныхмæ – (послелог) против- (æрдзы ныхмæ; сæ ныхмæ æрлæууын; Адæймаг абон 
кæны бирæ фыдракæндтытæ æрдзы ныхмæ).

Рæуæг (-уджытæ) – 1) анат. лёгкое; 2) лёгкий (рог) (рæуджыты низ; рæуæг дымгæ / 
Сыгъдæг уазал уæлдæф рæуджытæ сыгъта).

Таг (тæгтæ) – 1) зона; полоса; линия; 2) жила; 3) верёвка; 4) нить; 5) волокно; 6) 
гребень; 7) роща, полоса леса (нарæг таг; тæгтæй арæзт; нæзыты таг / Бæндæн 
сбыдтой нарæг тæгтæй).

Туаггуыр – кислород (туаггуырæй æфсадынц; туаггуыры миниуджытæ / Амазо-
нийы хъæдтæ туаггуырæй æфсадынц Зæххы дзæвгар хай).

Фенкъуысын – поколебаться; покачнуться; сдвинуться (йæ бынатæй фенкъуысы-
дис; зæхх фенкъуысыдис / Рæмыгъд ахæм тыхджын уыдис, æмæ къултæ фенкъуысы-
дысты). 

Хилæгой (-тæ) – пресмыкающееся (хилæгойы фæдтæ; фенын хилæгой / Сахарæйы 
змисджын быдырты фембæлæн ис чысыл хилæгойтыл).

3. Дзырдбæстытæ баххæст кæнут ног дзырдуатон дзырдтæй раст грамматикон 
формæты.

Цъити …; … улæфын; … аххосæй; æрдзон …; баззадысты …; йæхи дард …; … 
бæласыл цин кæны; … хуыд; сæ бынатæй … .
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4. Саразут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй хуымæтæг хъуыдыйæдтæ. Ныф-
фыссут сæ.

Х у ы з æ г: Ацы хъæдтæ туаггуырæй æфсадынц Зæххы дзæвгар хай, – уымæн сæ 
хонынц «Зæххы рæуджытæ». Ацы хъæдтæ рæуджытау  туаггуырæй æфсадынц Зæххы 
дзæвгар хай.

1. Хаттæй-хатт, тынг уазал зымæг куы вæййы, уæд æхсæрдзæн ныйих вæййы. 
2. Атлантикæйы фурд æмæ Сырх денджызы 'хсæн цы ландшафттæ ис, уыдон æрмæст 
æдзæрæг быдыртæ не сты. 3. Йæ бæрзæнд 3776 м кæмæн у, уыцы хох зыны дардæй. 
4. Ныртæккæ, йæ уæрх 600 м цы кратерæн у, уымæ хæстæг æрбынат кодтой уазæгуæттæ 
æмæ кувæндæттæ. 5. Зæххыл, нуазынмæ цы дон бæззы, уымæн йæ 20% ис ацы цады. 
6. Цъæйы ном цы цъити хæссы, уый фенынмæ æрцæуынц мингай адæймæгтæ. 7. Сæрды 
цъитийы их хурмæ куы фæтайы, уæд йæ дон æвзист æмæ сызгъæрин тæгтæй згъоры чы-
сыл къанæутты.

5. Бакæсут тексттæ æмæ зæгъут, дунейы цавæр æрдзон диссæгты тыххæй ма зо-
нут.

Амазонийы хъæдтæ (Хуссар Америкæ)
Дунейы тæккæ стырдæр цæугæдон Амазонкæйы 

алыварс 7 мин км2 фæзуат ахсынц уымæл тропикон 
хъæдтæ. Ацы хъæдтæ туаггуырæй æфсадынц Зæххы 
дзæвгар хай, – уымæн сæ хонынц «Зæххы рæуджытæ». 
Фæстаг рæстæг сæ фæзуат фæкъаддæр ис, уымæн 
æмæ ам аразынц фæндæгтæ, цæгъдынц бæлæстæ, 
арæх дзы вæййы зынгирвæзтытæ. Ацы хъæдтæ Зæххы 
бæстыхъæдимæ (климат) æнгом баст кæй сты, уый 
тыххæй тæссаг у экологион бæллæхтæй. Амазонийы 
хъæдты ис бирæ æнæсгæрст бынæттæ.

Ам цæрынц хуссарамерикаг адæмыхæттыты чы-
сыл мыггæгтæ. Ис дзы, сæ нымæц сæдæ адæймагæй 
къаддæр кæмæн у, ахæмтæ дæр.

Ниагарæйы æхсæрдзæн (Канадæ æмæ АИШ) 
Цæугæдон Ниагарæйыл (индейæгты æвзагыл ны-

сан кæны «хъæргæнаг дон») æрбынат кодта дунейы 
зындгонддæр æхсæрдзæн.

Æхсæрдзæны бæрзæнд у 51 м, йæ уæрх та у 
350 м. Хаттæй-хатт, тынг уазал зымæг куы вæййы, 
уæд æхсæрдзæн ныйих вæййы. Ацы æрдзон дис-
саг фенынмæ Америкæ æмæ Канадæйы æмарæнмæ 
æрвылаз æрцæуы 12 милуан туристæй фылдæр.

7
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Сахарæ (Африкæ)
Ацы æрдзон диссаг йæ асмæ гæсгæ абарæн ис 

æрмæст дунейы стырдæр фурдтимæ. Сахарæ ны-
майынц Зæххыл æппæтæй егъаудæр сур фæзуатыл. 
Йæ дæргъ у 6 мин км ныгуылæнæй скæсæнмæ æмæ 
2 мин км – цæгатæй хуссармæ. Сахарæ ахсы Цæгат 
Африкæйæн йе ’ртыккаг хай.

Сахарæйы ландшафттæ æрмæст æдзæрæг 
быдыртæ не сты: хæхтæ æмæ дæлвæзтæ, змисджын 
быдыртæ хъæдджын къæдзæхтимæ, дурджын фæхсытæ 
æмæ оазистимæ.

Цард дзы æмбæлы хицæн рæтты, уымæй уæлдай 
ма дзы фенæн ис иуæй-иу хилæгойтæ æмæ къаннæг 
цæрæгойты хуызтæ.

Фудзиямæ (Ази)
Ацы хох Японы хонынц «хуыцæутты бынат». 

Фудзиямæ ис япойнаг сакъадах Хон- сюйыл, Японы 
сæйраг горæт Токиойæ 100 км æддæдæр. Йæ бæрзæнд 
3776 м кæмæн у, уыцы хох зыны дардæй. Фудзиямæ 
кæддæр уыдис вулкан. Фæстаг хатт уый «райхъал ис» 
1707 азы. Ныртæккæ, йæ уæрх 600 м цы кратерæн 
у, уымæ хæстæг æрбынæттон сты уазæгуæттæ æмæ 
кувæндæттæ. Фудзиямæ æмæ дидинфæлыст сакурæ 
незамантæй нырмæ нымад сты Японы символтыл.

Цад Байкал (Уæрæсе, Сыбыр) 
Хуссар Сыбыры хъæдджын хæхты ’хсæн йæхи ай-

тыгъта дунейы арфдæр (1637 м) цад Байкал. Зæххыл 
нуазынмæ цы дон бæззы, уымæн йæ 20% ис ацы цады. 
Йæ уæрх у 48 км, йæ дæргъ – 656 км, йæ фæзуат ахсы 
31 500 км2.

Цадмæ хæстæг индустриалон куыстуæттæ ара-
зын куы райдыдтой, уæд 1996 азы Байкал æмæ йæ 
алфамбылай зæххытæ (50 мин км2) ЮНЕСКО ба-
хаста, хъахъхъæд чи цæуы, уыцы æрдзон хæзнаты 
номхыгъдмæ. Доны бирæ цæрæгойтæ æмæ цъиуты 
хуызтæ æмбæлынц æрмæст ам.

Цъæйы ком (Уæрæсе, Кавказ)
Цъæйы ком нымайынц Кавказы хæхты æрдзон хæзнайыл. Йæ рæсугъддзинад хъуыст-
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гонд у канд Уæрæсейы нæ, фæлæ фæсарæйнаг 
бæстæты дæр. Аргъæутты бæстæйау кæсы ацы ком 
адæймагмæ: æнусон цъититæ, нæзы къохтæ, æвдадзы 
хос чи у, ахæм уæлдæф, дидинæгджын дæлвæзтæ. 
Цъæйы ном цы цъити хæссы, уый фенынмæ 
æрцæуынц мингай адæймæгтæ. Сæрды цъитийы их 
хурмæ куы фæтайы, уæд йæ дон сыгъзæрин æмæ 
æвзист тæгтæй згъоры чысыл къанæутты.

 5. Фæрстытæн дзуапп раттут.

Цæмæн хонынц Амазонийы хъæдтæ «Зæххы рæуджытæ»?
Цæй бæрзæндæн у Ниагарæйы æхсæрдзæн?
Цæгат Африкæйы кæцы хай ахсы Сахарæ?
Цавæр хох хонынц «хуыцæутты бынат» япойнæгтæ?
Байкалæн йæ арф цал метры у? Цæмæн бахаста ЮНЕСКО ацы цад, хъахъхъæд чи 
цæуы, уыцы æрдзон хæзнаты номхыгъдмæ? 
Цæмæн нымайынц Цъæйы ком Кавказы хæхты æрдзон хæзнайыл?

Сахуыр кæнут дзырдтæ.
Саразут цыбыр тезистæ тексттæм гæсгæ, ныффыссут сæ.

48-æм ахуыр

Æрдзы ис уд, ис дзы сабырдзинад æмæ уарзондзинад, ис ын æвзаг. 
Фёдор Тютчев, уæрæсейаг поэт

1. Раст дзурут:

туджджын – туаггуыр
тæккæ – тæхгæ
æнæсгæрст – æнад

ныйих – ныййарæг
къаннæг – къанау

2. Тексты бындурыл баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

1. Дунейы тæккæ стырдæр цæугæдон Амазонкæйы ... цы уымæл тропикон хъæдтæ ис, 
уыдон  ахсынц егъау фæзуат. 2. Амазонийы хъæдты ис бирæ ... бынæттæ. 3. Цæугæдон 
Ниагарæ индейæгты æвзагыл ... ... «хъæргæнаг дон». 4. Ацы æрдзон диссаг фенынмæ 
Америкæ æмæ Канадæйы ... æрвылаз æрцæуынц милуангай туристтæ. 5. Сахарæ ныма-
йынц æппæтæй егъаудæр сур ... Зæххыл. 6. Ам фембæлæн ис иуæй-иу ... æмæ къаннæг 
цæрæгойты хуызтыл.  7. Фудзияма ис япойнаг ... Хонсюйыл.  8. Дидинфæлыст сакурæ 
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æмæ Фудзиямæ незамантæй нырмæ ... ... Японы символтыл. 9. Хъæдджын хæхты 'хсæн 
Хуссар Сыбыры йæхи айтыгъдта дунейы ... цад Байкал. 10. Зæххыл, ... цы дон бæззы, 
уымæн йæ 20% ис Байкалы. 11. Цъæйы ком нымайынц Кавказы хæхты æрдзон ... .  
12. Сæрды цъитийы их хурмæ ... , æмæ йæ дон æвзист тæгтæй згъоры чысыл къанæутты.

3. Саразут  уæ тетрæдты таблицæ хуызæгмæ гæсгæ æмæ йæ текстмæ гæсгæ 
баххæст кæнут.

Бæстæ

Æрдзон диссаг 

Фæзуат

Бæрзæнд

Уæрх

Цæрæгойтæ

Туристты нымæц

4. Цы уæм фæкастис цымыдисагдæр дунейы æрдзон диссæгтæй? Дзургæйæ пайда 
кæнут дзырдбæстытæй: мæнмæ гæсгæ; æз афтæ æнхъæлын; мæнмæ афтæ кæсы.

5. Мивдисджытæ сæвæрут раст формæты æмæ бакæсут диалог.

Батрадз. Цом-ма райсом киномæ.
Сергей. Райсом мæ нæ (равдæлын).
Батрадз. Цы (кусын)? Искуыдæм (цæуын)?
Сергей. О, нæ къласимæ (цæуын) Дæргъæвсы 

коммæ, Мидæгрæбыны æхсæрдзæнтæ фенынмæ.
Батрадз. (Зонын), Европæйы фыццаг бынат кæй 

(ахсын), уый?
Сергей. О, нæ географийы ахуыргæнæг нын (дзу-

рын), æхсæрдзæнтæ 750 м бæрзæндæй (кæлын), зæгъгæ.
Батрадз. Мах та фарон (уæвын) экскурсийы «Зæппæдзты хъæуы» («Городок мёрт-

вых»).
Сергей. Æмæ уæд «Туджджыны лæгæт» («Пещера кровника») нæ (фенын)?
Батрадз. Йæ хуылфы дæр ма (уæвын). Мидæгæй дзы рагон хæстон фидар ис…
Сергей. Уæ къамтæ нæ (сисын)?
Батрадз. Куыннæ. Уый фæстæ дæм сæ (равдисын).

 Диалоджы бындурыл саразут цыбыр хъусынгæнинаг Дæргъæвсы комы тыххæй.
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Радзурут цыбырæй дунейы æрдзон диссæгты тыххæй.

49-æм ахуыр

Æрдзы æнæхъæугæ ницы ис.
Давид Юм, англисаг философ

 1. Аив бакæсут æмдзæвгæ.

Зымæгон сонет

Ныхъхъус и æрдз, ныссабыр бæстæ.
Хæххон дон ихы бын фæци.
Æгæрон урс-урсид кæрцы
Хуыссынц ныр хæхтæ æмæ фæзтæ.

Нæй кæмтты ацæуæн æдæрсгæ*, –
Чысыл уынæр æмæ – зæйцыд!
Æрмæст ма хъæумæ хæстæг сырд
Нынниуы мигъфæлмы æмбæхстæй.

Кæмдæр та атылд зæххыл хур,
Кæмдæр та сусæны тæвд хъазы, –
Зæхх аскъуыдтæ, ныкъкъæй**, ныддур,
Æнусон æрдзæн уый – йæ уаг.
Цы тых æрлæудзæни йæ разы,
Цы тых ын раивдзæн йæ равг***?

        Кокайты Тотрадз

* æ д æ р с г æ – безбоязненно 
** ныкъкъæй – затвердел
*** р а в г – настроение
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 Куыд æмбарут сонеты сæйраг хъуыды?
 Бамбарын кæнут дзырд «сонет»-ы нысаниуæг.
   Сонет у … … … .
 Æмдзæвгæйæ рафыссут контекстуалон синонимтæ æмæ синонимон дзырдбæстытæ.

2. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

Хъæдты, фæстаг, фæкъаддæр, Амазонийы, рæстæг, дзæвгар, фæзуат.
Æхсæрдзæн, Ниагарæйы, уæд, уазал, тынг, вæййы, куы, зымæг, ныссæлы.
Ис, змисты, фембæлæн, Сахарæйы, цæрæгойтыл, иуæй-иу, æмæ, хилæгойтæ.
Японы, у, Фудзиямæ, символыл, нымад, афтæ, къалиу, сакурæйы, куыд, дæр.
Байкал, цад, Сыбыры, айтыгъта, Хуссар, хæхты, хъæдджын, ’хсæн, йæхи.
Æрдзон, нымайын, ком, Кавказы, Цъæйы, хæхты, хæзнайыл.

3. Фæнысан кæнут раст хъуыды.

Фæстаг рæстæг Амазонийы хъæдты фæзуат фæфылдæр ис.
Сахарæ нымайынц Зæххыл æппæтæй стырдæр сур фæзуатыл. 
Амазонийы хъæдты æнæсгæрст бынæттæ нал ис. 
Япойнæгтæ хонынц Фудзиямæ «хуыцæутты лæвар». 
Ниагарæйы æхсæрдзæн ис Америкæ æмæ Канадæйы æмарæныл. 
Цад Байкал йæхи айтыгъта Цæгат Сыбыры хъæдты ’хсæн. 
Цъæйы цъитийы уæлцъар никуы фæтайы хурмæ. 
Цæугæдон Амазонкæйы алыварс ис хихджын хъæдтæ. 
Зæххыл нуазынмæ цы дон бæззы, уымæн йæ 50% ис Байкалы цады.
Цъæйы комы ис æрмæст цъититæ æмæ дидинæгджын дæлвæзтæ.

4. Байхъусут текст «Ермоловы дур»-мæ. Тексты бындурыл саразут диалог.
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5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ æмæ сæ ныффыссут.

Ермоловы дур у … .
Уый ис … .
Ацы дур ардæм æрбафтыдис … .
Дурæн ном радтой … .
Инæлар Ермолов ацы дурыл … .
Æнахуыр дур … .

Радзурут Ермоловы дуры тыххæй.

Æрдзон бæллæхтæ

50-æм ахуыр

Хохыл сæрыстыр макуы су, 
денджызы дæ ныфс макуы фесаф.

Ирон æмбисонд

 1. Бамбарын кæнут уæхи ныхæстæй æмбисонды мидис.

 2. Раст дзурут:

æнкъуысын – æнтысын
бæллæх – бæлæгъ
тæссаг – тæрсаг

цъитиджын – цытджын
хъæпæнтæ – хæрæнтæ

 3. Бакæсут текст æмæ йын йæ хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст сæвæрут.

Зæххæнкъуыстытæ, зынгирвæзтытæ, зæйтæ, донивылдтæ, уаддымгæтæ – абон уы-
доны ныхмæ æрлæууыдис Адæймаг. Нырма сыл уæлахиз кæны, фæлæ, чи зоны, цы 
уыдзæнис райсомы бон…

Дуне æмæ æрдз афтæ арæзт сты, æмæ, зæгъæм, иу ран чысыл дур куы фезмæлын 
кæнай, уæд æндæр ран тæссаг у егъау зæйрацыдæй. Адæймаджы æнæсæрфат архæйдтыты 
аххосæй Зæххы бæстыхъæд (климат) тынг аивта. Уазал континентты температурæ 
фæхъармдæр ис, æмæ уыцы æнæзынгæ градусы æрдæг хæссы йемæ стыр æрдзон бæллæхтæ.

Æрдз адæймагæн æрмæст удæнцой нæ дæтты. Фæстаг азты дзæвгар фæфылдæр ис 
æрдзон бæллæхты нымæц. Уымæн ис бирæ аххосæгтæ. Сæ иу у, адæймаг æрдзмæ æмæ йæ 
алфамбылай дунемæ бонæй-бонмæ ивддзинæдтæ кæй хæссы, уый.

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.
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1. Адæймаг æрлæууыдис ... ... ... . 2. Æрдзон бæллæхтæ сты: ... ... ... . 3. Зæххы 
бæстыхъæд тынг аивта ... ... ... . 4. Уазал континентты температурæ ... ... ... . 5. Фæстаг 
азты дзæвгар фæфылдæр ис ... ... ... . 6. Адæймаг æрдзмæ æмæ йæ алфамбылай дунемæ ... 
... ... . 

4. Саразут дзырдбæстытæ.

уæлахиз кæны

кæуыл?

кæимæ?

кæм? 

фезмæлы

цæуыл?

цæйау?

кæм?

5 Текст бакæсут æмæ зæгъут, йæ пълан раст у æви нæу. Æрхъуыды кæнут 
сæргонд текстæн.

Цæгат Ирыстон зындгонд у йæ цъитиджын хæхтæй. Йæ фæзуатыл æдæппæтæй ис 227 
цъитийы. Сæ зындгонддæртæ сты: Къæрæугомы цъити, Хъолхъа, Майли, Цъæйы цъити, 
Мидæгрæбыны цъити.

Цъититæ уæйгуытау хæрдмæ фæцыдысты. Райдзаст бон хорз фæзынынц, тæмæнтæ 
фæкалынц хуры тынтæм. Цы ма ис уыдонæй рæсугъддæр! Зæрдæ сæ уындæй райы.

Фæлæ хаттæй-хатт цъититæ расайынц стыр бæллæхтæ дæр. Цъитийы их æвзæры    
митæй. Миты хъæпæнтæ кæрæдзиуыл ныхъхъæбæр вæййынц. Уæллаг фæлтæртæ сæ уæз 
бинæгтыл куы ’руадзынц, уæд цъити йæ бынатæй фенкъуысы.

Цъитийы змæлд фæтагъддæр кæнынц, æрдзы цы ивддзинæдтæ цæуы, уыдон дæр.
Ирыстоны ис, йæхимидæг змæлгæ чи кæны, ахæм цъититæ. Сæ иу у, Гæналдоны 

комы цы цъити æрбынат кодта, уый – Хъолхъайы цъити. Цалдæр хатты фенкъуыстис 
йæ бынатæй. Зындгонддæр дзы сты 1902 æмæ 1968 азты æнкъуыстытæ. Фæстаг хатт 
цъити ратыдта 2002 азы сентябры мæйы. Скодта бирæ бæллæхтæ: йæ хъæлæсы рахаста 
Хъæрмæдоны хъæу, æрæхгæдта Хъобан æмæ Хохы Санибайы фæндæгтæ. Цъитийы бын  
фесты Хъæрмæдоны цæрджытæ, Гæналдоны коммæ сæ фæллад уадзынмæ чи ацыдис, 
уыцы адæм, киноактёр æмæ режиссёр Сергей Бодров æмæ йе сфæлдыстадон къорд, бæхты 
театры артисттæ.

Адæймаг æрдзы хъæбул у, фæзæгъынц. Фæлæ рох кæнын нæ хъæуы, æрдзы мидæг 
нырма бирæ сусæгдзинæдтæ кæй ис, æмæ сæ хи хъахъхъæнын кæй хъæуы, уый дæр.

Беруаты Барис

Пълан:

1. Ирыстон – цъитиджын хæхбæстæ.
2. Адæймаджы зæрдæ цъититæй райы.
3. Цъитийы сæвзæрд. 
4. Гæналдоны ком.
5. 2002 азы æрдзон бæллæх.
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6. Адæймаг æмæ æрдзы сусæгдзинæдтæ.

 Цы пунктимæ разы не стут, уый сраст кæнут.
 Ссарут синонимон дзырдбаст йæ хъæлæсы рахаста-йæн.

4-æм фæлтæрæны дзырдбæстытимæ саразут хъуыдыйæдтæ.

51-аг ахуыр

Æрдз фендæрхуызон кæнын никæй бон у. 
Леонардо да Винчи, итайлаг нывгæнæг, поэт, ахуыргонд

1. Раст дзурут:

æдæппæтæй – æд апп
Уæлладжыры – уæле
мидæг – мидæггаг 

цъити – цин
хъахъхъæнын – хъæуккаг

2. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

1. Ирыстон, у, Цæгат, цъитиджын, зындгонд, хæхтæй, йæ. 2. Фæзынынц, райдзаст, 
хорз, цъититæ, бон. 3. Бинæгтыл, сæ, уадзынц, миты, фенкъуысы, хъæпæнтæ, уæз, æмæ, 
йæ, цъити, бынатæй. 4. Æрхаста, стыр, цъити, бæллæхтæ, Хъолхъайы,  адæмæн. 5. Ис, 
бирæ, мидæг, æрдзы, нырма, сусæгдзинæдтæ. 

3. Сраст кæнут хъуыдыйæдтæ, текстæй пайдагæнгæйæ.

1. Ирыстоны æдæппæтæй ис 300 цъитийы.
2. Асæст бон цъититæ хорз фæзынынц,  тæмæнтæ фæкалынц хуры тынтæм.
3. Цæгат Ирыстон зындгонд у йæ митæмбæрзт хæхтæй.
4. Цъити йæ бынатæй никуы æнкъуысы.
5. Хъолхъайы цъити æрбынат кодта Уæлладжыры комы.
6. Цъити æвзæры ихæй.
7. Хъолхъа йæ бынатæй фенкъуыстис æрмæст 1968 æмæ 2002 азты.
8. Хаттæй-хатт цъититæ расайынц стыр бæллæхтæ дæр.
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9. Хъолхъайы цъити стыр бæллæхтæ æрхаста адæмæн. 
10. Æрдзы мидæг сусæгдзинæдтæ нал ис.

4. Тексты ссарут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, баивут сæ хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæй æмæ сæ ныффыссут. 

5. Тексты бындурыл саразут диалогон ныхас. Кусут къæйттæй. Спайда кæнут 
фарстон дзырдтæй: цæмæй? цал? кæд? цы? куыд? цавæр? цы скодта? чи?

6. Текстæй рафыссут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:

мивдисæг + номдар + номдар
мивдисæг +  миногон + номдар
номдар + фæсæвæрд + мивдисæг
номдар + номдар + мивдисæг
номивæг+ миногон+ номдар 

Уæхи ныхæстæй радзурут Ирыстоны цъититы тыххæй.

52-аг ахуыр. Резервон ахуыр 

Уæрæсейы паддзахадон арæзт

53-аг ахуыр

Паддзахады ахсджиагдæр хæс у йæ адæмы cабырдзинад хъæхъхъæнын 
æмæ сын сæ царды уавæртæ хуыздæр кæнын.

Данте Алигьери, итайлаг поэт, философ

1. Бакæсут текст æмæ зæгъут, разы стут йæ хъуыдыимæ æви нæ. 

Райгуырæн бæстæ æвзаргæйæ нæу… Уый адæймаджы кæнæ ныййарæгау фæрæвдауы, 
кæнæ та йæм тызмæгæй фæкæсы.

Æрцæуы ахæм рæстæг, æмæ нæ алкæй дæр бахъæуы равдисын йæ ахастдзинад, йе 
’нæкæрон уарзондзинад Райгуырæн бæстæмæ.

Уый тыххæй дæ зæрдыл дар, куыд равзæрдис дæ Фыдыбæстæ æмæ йæм цавæр 
хъысмæт æнхъæлмæ кæсы фидæны, уый.

 Пайда кæнут фразæтæй: 
    мæнмæ афтæ кæсы, æмæ…; 
    тексты хъуыды мæм раст кæсы (нæ кæсы)…
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2. Саразут схемæтæм гæсгæ дзырдбæстытæ.

ахаст
цавæр?

кæмæ? цæмæ?
равдисын

цы?

кæимæ? цæимæ?

кæсы
кæмæ? цæмæ?

куыд?
дæ зæрдыл дар

кæй? цы?

кæд?

æнхъæлмæ кæсын
кæмæ? цæмæ?

кæм?

арц (æрцытæ) – копье 
дауæг (дауджытæ) – дух; покровитель

уарт (-тытæ) – щит

Залиаг калм – огромный страшный змей (в сказках); дракон (залиаг калмы амарын; 
залиаг калмыл амбæлын / Аргъæутты хъайтар арæх фæтох кæны залиаг калмимæ).

Зылд (-дтæ; -дтытæ) – 1) круг; округ; 2) уход, ухаживание (Фæстерчы зылды; 
рынчынмæ зылд / Ацы зылды адæмæй бирæтæ нæма схъæлæс кодтой).

Иузæрдиондзинад – 1) единодушие; 2) преданность; верность (нысан кæны 
иузæрдиондзинад; иузæрдион сты / Иузæрдиондзинад хауы адæймаджы хорз 
миниуджытæм).

Хæдивæг (-вджытæ) – 1) замещающий, заменяющий; 2) заместитель (сæрдары 
хæдивæг; хæдивæгимæ кусынц / Куыстуаты хицауæн æмбырды равзæрстой ног  
хæдивæг).

Хицаудзинад – 1) управление; власть; 2) господство (хицаудзинады фæрстытæ 
/ Паддзах Пётр I хицаудзинады рæстæг Уæрæсейы æхсæнады æрцыдис бирæ 
ивддзинæдтæ).

Цыппæрдигъон – четырёхугольный (цыппæрдигъон тырыса; цыппæрдигъон хъуы-
мац /Цыппæрдигъон тырысайыл ис æртæ тæлмы).

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтæй.

1. Фæлвæра у хæдзарон фосы …, Æфсати та – хъæддаг цæрæгойты … . 2. 42-æм 
… адæм хъæлæс кæндзысты скъолайы. 3. Сывæллон куы федта … … ныв, уæд дзы 
фæтарстис. 4. … руаджы адæм знаджы æнцонæй сæттынц. 5. Хæстонмæ уыдис цыргъ … 
æмæ тымбыл … . 6. Мæ фыд кусы заводы сæргълæууæджы … . 7. Кънйаз Юрий Долгору-
кий … кодта XII æнусы астæу.

Иузæрдиондзинады, дауæг, хицаудзинад, уарт, арц, хæдивæгæй, залиаг калмы, зылды.

4. Бакæсут текст æмæ йæ баххæст кæнут уæхи ныхæстæй. Зæгъут, цавæр 
бартæ нын дæтты Конституци.
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Уæрæсе у демократон федеративон барадон паддзахад республикон хицаудзина-
ды формæимæ. Йе ’хсæнадон цард арæзт цæуы Конституцимæ гæсгæ. Уый ист æрцыдис 
æппæтадæмон референдумы 1993 азы 12 декабры.

Уæрæсейы сконды ис республикæтæ, крайтæ, областытæ, федералон дæлбардзинад 
кæмæн ис, ахæм горæттæ æмæ автономон зылдтæ. Уыдон иууылдæр нымад сты Феде- 
рацийы субъекттыл, ис сын æмхуызон бартæ. Фæлæ уыимæ республикæтæн ис сæхи 
Конституцитæ, иннæ субъекттæн та – Уставтæ. Уымæй уæлдай ма республикæтæн ис уы- 
рыссаг æвзагæй фæстæмæ сæхи паддзахадон æвзагæй пайда кæныны бар.

Ныртæккæ Уæрæсейы Федерацийы ис 85 субъекты: 22 республикæйы, 9 крайы, 46 
областы, федералон дæлбардзинад кæмæн ис, ахæм 3 горæты (Мæскуы, Санкт-Петербург 
æмæ Севастополь), 1 автономон область, 4 автономон зылды.

В осетинском языке глаголы фæндын, хъæуын выражают модальное значение.
фæндын – хотеть, желать

  Мæн фæнды (кæсын)  Мах фæнды (кæсын)
  Дæу фæнды (кæсын)   Сымах фæнды (кæсын)
  Уый фæнды (кæсын)  Уыдон фæнды (кæсын)

хъæуын – быть необходимым
  Мæн хъæуы (кæсын)   Мах хъæуы (кæсын)
  Дæу хъæуы (кæсын)   Сымах хъæуы (кæсын)
  Уый хъæуы (кæсын)   Уыдон хъæуы (кæсын)
Кроме того, в осетинском языке модальное значение имеет частица

хъуамæ – надо, чтобы...
  Хъуамæ (æз) кæсон   Хъуамæ (мах) кæсæм
  Хъуамæ (ды) кæсай   Хъуамæ (сымах) кæсат
  Хъуамæ (уый) кæса    Хъуамæ (уыдон) кæсой

Фразеологические обороты мæ бон у (я могу), дæ бон у (ты можешь), йæ бон у (он 
может), нæ бон у (мы можем), уæ бон у (вы можете), сæ бон у (они могут) также имеют 
модальный оттенок «мочь».

5. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут модалон мивдисджытæй.

1. Хъæлæс кæнын (не могу), уымæн æмæ мыл 18 азы нæма сæххæст ис. 2. Æз 
(должен голосовать) 42-æм зылды, ды та (должен голосовать) 14-æм зылды. 3. (Вы 
сможете) ацы институтмæ æнæ фæлварæнтæй бацæуын. 4. (Тебе надо) дæ бартæ зонын, 
(а мне надо) мæ хæстæ зонын. 5. Алкæмæн дæр (может) уæлдæр ахуырад райсын. 
7. (Вам надо) фидæны дæсныйадыл хъуыды кæнын. 8. Адæм æдзух (должны стремиться) 
сабырдзинадмæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ.
Радзурут Уæрæсейы паддзахадон арæзты тыххæй.
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54-æм ахуыр 

Адæмы æнгомдзинад æмæ иудзинадæй домбай у æхсæнад.
Жан Мелье, францаг философ

1. Раст дзурут:

арц – арс
зылд – сыд
уарт – уæд

хицаудзинад – хицæндзинад
хæдивæг – хæрзиуæг
дауæг – дæуæн

2. Саразут ассоциограммæтæ дзырдтæн.

Дауæг …, хæдивæг …, зылд …, уарт …

Сæрдар, хæцын, кувын, куыстуат, хæстон, цыппæрдигъон, егъау, хъæлæсгæнджытæ, 
хицау, хæдзарон фос, курын, сæвзарын, хæстæг, рагон, æрæмбырд уæвын, æвзист, 
бирæнацион адæм, æгъдау, æвзæрстытæ, фынг, ног, нуазæн, курдиатджын, хурныгуылæн.

3. Скæнут логикон рæхыстæ хуызæгмæ гæсгæ. Пайда кæнут бæттæгтæй уымæн 
æмæ, куы-уæд, фæлæ.

Хъæлæсгæнджытæ – бирæ хъæлæсгæнджытæ – Æвзæрстытæм æрбацыдис бирæ 
хъæлæсгæнджытæ – Æвзæрстытæм æрбацыдис  бирæ хъæлæсгæнджытæ , уымæн æмæ ацы 
зылд у стыр.  

Æрæмбырд сты – ...
Цыппæрдигъон – ...

4. Æркæсут схемæмæ æмæ радзурут Уæрæсейы Федерацийы паддзахадон сконды 
тыххæй.

5. Схемæйæ пайдагæнгæйæ, баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Уæрæсейы Федерацийы Президент снысан кæны …, … … Паддзахадон Думæ, 
рахæссы … ... . 2. Федерацийы Советæн бар ис Президенты … … йæ куыстæй. 3. Пре-
зидент … Уæрæсейы Федерацийы Конституцион тæрхонгæнджыты æмæ Сæйраг 
тæрхонгæнæджы кандидатурæтæ. 4. Паддзахадон Думæ … … 4 азы æмгъуыдмæ. 5. Уæ- 
рæсейы Федерацийы бирæнацион адæм сæвзарынц Президенты … … …, сусæгæй 
хъæлæсгæнгæйæ, 6 азы æмгъуыдмæ.

6. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ контекстмæ гæсгæ бамбарын кæнут бæрæггонд 
дзырдты нысаниуджытæ.

Сæрмагонд къамисы уæнгтæ лæмбынæг кастысты, цæмæй æвзæрстытæ æмбар уой, 
уымæ.
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Уæрæсейы Федерацийы Конституцимæ гæсгæ алы адæймагæн дæр ис сæрибар 
уæвыны бар.
Ацы лæгæн йæ бон бирæ уыдис, адæмы ’хсæн нымад уыдис барджын адæймагыл.
Нæ ахуыргæнæг нын бабар кодта Конституцийы бонмæ къулы газет рауадзын.
Мад йæ чызгæн загъта: «Дæ бар дæхи, фæлæ уал мæм байхъус».
Мæскуы æмæ Санкт-Петербург сты, федералон дæлбардзинад кæмæн ис, ахæм 
горæттæ.
XIX æнусы Азийы æмæ Африкæйы бирæ бæстæтæн хæдбардзинад нæма уыдис.

Саразут бæрæггонд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ.

Уæрæсейы Федерацийы сæргълæууæг, 
Президент, УФ-йы гæрзифтонг тыхты 

сæйраг къамандыгæнæг

Федералон Æмбырд

Уæрæсейы 
Конституцион 

тæрхондон 
19 тæрхонгæнæджы

Уæрæсейы Федерацийы бирæнацион адæм 

Уæрæсейы
Федерацийы
Прокуратурæ

Генералон
прокурор

Сæйраг 
тæрхондон

Уæрæсейы 
Федерацийы

Сæйраг
арбитражон 
тæрхондон

Федерацийы 
Совет

Сæрдар
Хæдивæг

178 депутаты

Паддзахадон 
Думæ

Сæрдар 
Хæдивджытæ
450 депутаты

Хицауад

Сæрдар
Хæдивджытæ

Федералон 
министртæ

иппæрд кæны йæ 
куысты бынатæй

иумæйаг æмбар æвзæрстытæ, 
сусæг хъæлæсгæнгæйæ, 

6 азы æмгъуыдмæ

æвзæрст
цæуы 4 азы
æмгъуыдмæ

снысан кæны æвзæрстытæ, 
суæгъд кæны, рахæссы 

закъæтты проекттæ

рахæссы
кандидатурæ

снысан æй
кæнынц 

федералон
закъонмæ 

гæсгæ
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55-æм ахуыр

Тæхуды, йæ дзыллæйы раз чи ракæны барджын ныхас,
кæй фæрсынц, кæй равзарынц зондæй!

Хетæгкаты Къоста, ирон поэт

 Куыд æмбарут эпиграфы хъуыды? Разы стут поэтимæ? Æрдзурут уый тыххæй.

1. Раст дзурут:

бабар кодта – бабын
къулы – къуым
æмгъуыд – æмуд

ныффыссон – ныххуыссон
закъæттæ – Захъа

2. Сраст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Уæрæсе у демократон паддзахад республикон хицаудзинады формæимæ.
Конституци  ист æрцыд æппæтадæмон референдумы 1994 азы 12 декабры
Уæрæсе арæзт у  æрмæст республикæтæ, крайтæ æмæ облæстытæй.
Уыдонæн  æмхуызон бартæ нæй.
Республикæтæн уырыссаг æвзагæй фæстæмæ сæхи паддзахадон æвзæгтæй пайда 

кæныны бар нæй. 
Ныртæккæ Уæрæсейы Федерацийы ис 83 субъекты: 21 республикæ, 9 крайы, 46 об-

ласты, федералон дæлбардзинад кæмæн ис, ахæм 2 горæты (Мæскуы æмæ Санкт-
Петербург), 1 автономон область, 4 автономон зылды.

3 Баххæст кæнут диалог фæйнæ 2 репликæйæ. Баивут диалогон ныхас моноло-
гон ныхасæй.

Инал. Мæдинæ, Уæрæсейы Конституцийы тыххæй дæм 
ницы æрмæг ис?

Мæдинæ. Цæмæн дæ хъæуы?
Инал. Нæ историйы ахуыргæнæг мын бабар кодта къулы 

газет рауадзын, фæлæ дзы цы ныффыссон, уый нæ зонын…
Мæдинæ. Кæдмæ дын у æмгъуыд? (В какой срок?)
Инал. 12 декабрьмæ, Конституцийы бонмæ.

Мæдинæ. Фæлæуу-ма, æмæ абон 10-æм куы у…
Инал. О, рæстæг мын хæрз чысыл ис, æрмæст дыууæ боны…
Мæдинæ. …
Инал. … 
Мæдинæ. … 
Инал. … 
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4. Бакæсут зындгонд адæймæгты базырджын хъуыдытæ, фæнысан сын 
кæнут сæ тематикæ. Зæгъут, растдæр уæм дзы кæцы хъуыды фæкастис. 
Уæхи ныхæстæй цыбырæй зæгъут афоризмты сæйраг хъуыды. Пайда кæнут 
модалон хайыг хъуамæ-йæ.

1. «Æхсæнады хъæздыгдзинад раст дих куы нæ цæуа, уæд адæмы ’хсæн æвзæры 
хæлæгдзинад (зависть) æмæ æнæуынондзинад». 

2. «Æдылы хицауады закъæттæ æмæ зæронд æнæхъæугæ æгъдæуттæ адæмæн 
хæссынц фыдбылыз».

Жан Мелье (1664–1729), францаг философ

3. «Хицауады хæс у йæ адæмæн, цæрын куыд фæразой, ахæм уавæртæ саразын». 
4. «Адæм æдыхст (беззаботный) куы уой, уæд æхсæнад дæр æдыхст уыдзæнис». 

Шарль Монтескье (1689–1755), францаг философ

5. «Хорз разамонæгæн йæ хæстæ сты: а) адæмæн лæггад кæнын; æ) закъæттæ æххæст 
кæнын; б) сабырдзинад хъахъхъæнын; в) бæрнон куыстæй хи раздæр суæгъд кæнын, йæ 
дæлбариуæггæнæг адæм ын цалынмæ нæ загътой, уæдмæ».

Томас Мор (1478–1535), англисаг философ

5. Тексты рæнхъон нымæцонтæ баивут бæрцон нымæцонтæй.

Владимир Путин 

Райгуырдис 7-æм октябры 1952 азы Ленинграды. 1975 азы каст 
фæцис Ленинграды паддзахадон университеты юридикон факультет, 
куыста Советон Цæдисы паддзахадон æдасдзинады комитеты (1975-
1990 азтæ).

1990 азы ссис Ленинграды паддзахадон университеты проректо-
ры æххуысгæнæг æппæтадæмон фарстаты куысты, уыцы аз ма – Ле-
нинграды бынæттон советы сæрдары уынаффæгæнæг æппæтадæмон 
ахастдзинæдты фарстаты. 1991 азы уыдис Мэрийы комитеты æддагон 
ахастдзинæдты сæрдар. 1994 азы куыста Санкт-Петербургы хицауады 
сæрдары фыццаг хæдивæгæй.

1996-1997 азты – Уæрæсейы Президенты хъуыддæгты разамонæг.
1997-1998 азты – УФ Президенты Администрацийы сæргълæууæджы хæдивæг.
1998 азы – УФ Президенты Администрацийы сæргълæууæджы фыццаг хæдивæг.
1998-1999 азты – Федералон æдасдзинады лæггады сæргълæууæг.
1999 азы – премьер-министр.
1999- 2000 азты – Президенты хæстæ рæстæгмæ æххæстгæнæг.
2000-2018 азты – Уæрæсейы Федерацийы Президент.
Ис ын бинонтæ, дыууæ чызджы. У экономикон наукæты кандидат.

8
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6. Раттут дзуæппытæ фæрстытæн.

Цавæр ахуырад ис нæ бæстæйы Президентмæ?
Цæмæй куыста Ленинграды?
Цы куыста 1998-1999 азты?
Кæцы аз ссис фыццаг хатт Уæрæсейы Президент?
Цал хатты фæуæлахиз Уæрæсейы    Федерацийы Президенты 'взæрстыты?

Цыбырæй радзурут Уæрæсейы Президенты биографи.

Уæрæсейы паддзахадон нысæнттæ

56-æм ахуыр

Бартæ æмæ сæрибардзинад лæвар ничи 
никæмæн кæны, стох кæнын сыл хъæуы.

Николо Макиавелли, итайлаг философ, æхсæнадон кусæг

 1. Аив бакæсут æмдзæвгæ.

Сæрибар

Ис иу хæрзиуæг дунетыл лæгæн,
Йæ ном – Сæрибар, цинты цин, æлутон.
Быхсæм йæ тыхæй маст æмæ зынтæн,
Йæ фарнæй уый ыскæны мах æвдудон*.

Нæ кад дæр – Уый, нæ исбон дæр. Æфсарм,
Сæрибар кæм ис, уым вæййы æрмæстдæр…
Дæттыс нын Ды уæлмонц** æмæ æхсар,
Цæуынц Дæ номыл фидыд*** æмæ хæст дæр.

        Джыккайты Шамил

 Уæхи ныхæстæй зæгъут æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды.

2. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ сæвæрут раст формæйы æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ.

1. Паддзахадон тырыса (у, ис, сты) национ кады нысæнттæй иу. 2. Фыццаг тырысатæ 
(фæзындзысты, фæзындысты, фæзындис) незаманты. 3. Сырх хуыз (сидын, сидтис, 
* æвдудон – авд уды кæмæн ис, ахæм
** уæлмонц – вдохновение
*** фидыд – согласие, мир
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сидтысты) хæстмæ, уыд хъæбатырдзинад æмæ æхсары нысан. 4. Хæсты рæстæг-иу ты-
рыса (ныссагътой, ныссадзынц, ныссадздзысты) зæххы, хæстон сæргълæууæг къни-
аз кæм æрбынат кодта, уым. 5. Тæккæ рагондæр уырыссаг тырысатæй иу (у, ис, уыдис) 
Мæскуыйы Кремлы Хæцæнгæрзты палатæйы. 6. XVI – XVII æнусты паддзахы тырысаты 
хъуымац (у, уыдис, уыдысты) тынг стыр – 12 м2. 7. Алы полкæн дæр уыдис йæхи тырыса, 
хæстонтæ цы уæлæдарæс (дарынц, дардтой, дардта) уый хуызмæ гæсгæ.

3. Байхъусут æмæ бакæсут. Бабæттут урочы эпиграф текстимæ.

Паддзахадон тырыса у национ кады нысæнттæй иу. Фыццаг тырысатæ фæзындысты 
незаманты. Зæгъæм, рагон славянæгты тырыса уыдис сырх. Ацы хуыз сидтис хæстмæ, уы- 
дис хъæбатырдзинад æмæ æхсары нысан.

988 азы уырыс чырыстон дин куы райстой, уæд егъау сырх тырысатыл фæзындысты 
Чырысти (Иисус Христос) æмæ дзуары (крест) фæлгонцтæ. Хæсты рæстæг-иу тыры-
са ныссагътой зæххы. Уымæ гæсгæ базонæн уыдис, хæстонты сæргълæууæг кънйаз кæм 
æрбынат кодта, уый. Хауд тырыса нысан кодта, æфсад саст кæй æрцыдис, уый. Тæккæ 
рагондæр уырыссаг тырысатæй иу ис Мæскуыйы Кремлы Хæцæнгæрзты палатæйы. Ацы 
тырыса конд æрцыдис 1552 азы, Хъазан куы байстой, уыцы рæстæг.

XVI–XVII æнусты паддзахы тырысаты хъуымац уыдис тынг стыр – 12 м2. Тырысатæ 
уыдысты сырх, урс, æрвхуыз кæнæ кæрдæгхуыз.

Алы полкæн дæр уыдис йæхи тырыса, хæстонтæ цы уæлæдарæс дардтой, уый хуызмæ 
гæсгæ: балхуыз, бур-бурид, цъæх-цъæхид, чернилæхуыз. XVII æнусы кæрон æмæ XVIII 
æнусы райдиан, Цæгатаг хæсты рæстæг, паддзах Петр I бардзырдмæ гæсгæ Уырысы 
æфсадæн конд æрцыдис урс, æрвхуыз æмæ сырх тæлмытæй конд тырыса. Ацы тæлмытæ 
рагон славянæгтæм гæсгæ нысан кæнынц дунейы арæзт: бынæй ис физикон дуне, сырх; 
йæ уæле – æрвон дуне, æрвхуыз; уымæй уæлдæр та – хуыцæутты дуне, урс.

Ноджы ма уырыссаг тырысайы хуызтæ æмбарын кæнынц афтæ: урс у уæздандзинад 
æмæ сыгъдæг зæрдæйы нысан; æрвхуыз у иузæрдиондзинад, рæстдзинад æмæ æнæ- 
хæлддзинады нысан; сырх у лæгдзинад, æхсар æмæ уарзондзинады нысан.

22 августы 1991 азы Уæрæсейы Сæйраг Совет рахаста уынаффæ. Уыцы уынаффæмæ 
гæсгæ «историон тырыса» нымад цæуы Уæрæсейы Федерацийы национ тырысайыл.

Ацы бон, 22 августы, бæрæг кæнынц Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон тырысайы 
бон.
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 4. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæд фæзындысты фыццаг тырысатæ?
Цавæр уыдысты рагон славянæгты тырысатæ?
Цæмæй цымыдисаг уыдысты XVI–XVII æнусты тырысатæ?
Кæй фæрцы арæзт æрцыдис Уырысы æфсадæн, 3 тæлмæй конд чи уыдис, ахæм ты-
рыса? Кæд уыдис уый?

5. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Уымæн, æмæ, рагон, уыдис, славянæгты, сырх, тырыса, сидтис, хæстмæ, хуыз, ацы.
Тохы, сагъд, зæххы, рæстæг-иу, тырыса, уыдис, кънйаз, базонæн, æмæ, æрбынат, 
уымæ, кæм, гæсгæ, уыдис, уый, кодта.
Æфсад, хауд, тырыса, нысан кодта, саст, уый, æрцыдис, кæй.
Конд, тæлмытæй, урс, æфсадæн, Уырысы, уыдис, æрвхуыз, тырыса, сырх, æмæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ. 
3-аг фæлтæрæны текстæн пълан саразут æмæ йæ ныффыссут.
Пъланмæ гæсгæ текст уæхи ныхæстæй радзурут.

57-æм ахуыр

Размæ чи нæ цæуы, уый фæстæмæ цæуы, 
уæлахизмæ чи нæ бæллы, уый састы бынаты баззайы.

Фрэнсис Бэкон, англисаг философ

1. Бакæсут урочы эпиграф. Куыд ын æмбарут йæ хъуыды?

2. Раст дзурут:

паддзах – пæлæз
нысан – ныссау
барæг – бараг

дысæрон – дызæрдыг
цæргæс – сæрæгас

3. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ, мивдисджытæ раст формæты æвæрут, афтæмæй.

Нæ бæстæйы Президент (уæвын) дæсны политик.
Адæм (цæрын) æхсæнадон закъæттæм гæсгæ.
Хицаудзинад барджын разамонæджы къухы куы (вæййын), уæд адæмы цард 
хуыздæр (кæнын).
Фарон фæсивæдæй бирæтæ (хъæлæс кæнын) (не ’рбацæуын).
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Конституци нын канд бартæ нæ (дæттын), (æвæрын) ныл хæстæ дæр.
Куыстуаты разамонæджы йæ бынатæй (сисын) æмæ дзы (сæвæрын) йæ хæдивæджы.
Иузæрдион адæмæн бирæ (æнтысын), йæ тыхтæ та æнæкæрон (уæвын).
Райсом нæ хъæуы бынæттон администрацийы сæргълæууæгæн (раттын) паддзаха-
дон хæрзиуæг йæ хорз куысты тыххæй.
Ног къуыри Паддзахадон Думæйы депутаттæ (æркæсын) чысыл адæмыхæттыты 
æвзæгтæ æмæ культурæ бахъахъхъæныны фæрстытæм.

4. Сæвæрут дзырдбæстыты хауæнты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты. 

Фæзындысты астæуккаг æнуст... , баст у 15 æнус... , барæ(г)... фæлгонц, нымад уыдис 
хъахъхъæнæг...,  мæскуыйаг кънйæзт... бирæтæ, цæргæс... дзæмбыты, нывгонд  уыдысты 
гербт... , гербы ныв... гæсгæ.

5. Байхъусут текстмæ æмæ зæгъут, йæ пълан раст у æви нæу.

Тексты пълан:
1. Уæрæсейы гербы истори райдыдта ХV æнусы.
2. Барæджы культ.
3. Дысæрон цæргæс æмæ залиаг калмимæ хæцæг барæджы фæлгонцтæ нысангонд уы-

дысты рагон гербыл.
4. Ног атрибуттæ гербыл.
5. Паддзах Пётр I бахаста ивддзинæдтæ Уæрæсейы гербмæ.
6. Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон ног герб.

6. Саразут фæрстытæ текстмæ гæсгæ æмæ сын цыбыр дзуæппытæ раттут.

Кæд … ? Цавæр … ? Цы … ? Кæцæй … ? Цæмæн … ? Цал … ? Чи … … ? Цы бакод-
та … ? Кæй … ?

7. Баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй хъуыдыйæдтæ: фæзындысты, фæзындис,  
æвдыст цыдысты,  бафтыдтой, уыдис, дзырдтой.

1. Зындгонд уырыссаг историктæ В.Н. Татищев æмæ Н.М. Карамзин куыд ..., 
афтæмæй Уæрæсейы Паддзахадон Гербы истори цæуы 15 æнусæй. 2. Уырыссаг гер-
был раджы ... дысæрон (дыууæ сæры кæмæн ис) цæргæс æмæ залиаг калмимæ хæцæг 
барæджы фæлгонцтæ. 3. Мæскуыйаг кънйæзтæй бирæтæ сæхæдæг дæр арæх ... ...  сæ герб-
тыл. 4. Фæстæдæр цæргæс æмæ барæгмæ ... ног атрибуттæ. 5. XVIII æнусы, паддзах Пётр 
I рæстæг, гербыл ... ног ныв – сау цæргæс сыгъзæрин фæзы.

6. Паддзах Алыксандр III рæстæг  Уæрæсейы ... æртæ паддзахадон гербы: Стыр Пад-
дзахадон Герб, Рæстæмбис æмæ Чысыл.



114

8. Нывмæ гæсгæ гербы æрфысты сæвæрут хъæугæ дзырдтæ.

Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон герб у цыппæрдигъон, тымбылгонд бинаг 
къуымтимæ, астæуæй – цыргъгонд геральдикон ... сыгъзæрин дысæрон …, йæ … хæрдмæ 
истæй. Цæргæсы … ис 2 чысыл коронæйы, сæ сæрмæ та – иу … коронæ. Коронæтæ сты 
… баст æмæ нысан кæнынц Уæрæсейы Федерацийы æмæ йæ субъектты хæдбардзинад. 
Цæргæсы рахиз дзæмбыйы ис скипетр, йæ … дзæмбыйы та – державæ. Уыдон нысан 
кæнынц паддзахадон хицаудзинад æмæ паддзахады иудзинад. Цæргæсы риуыл, сырх 
фæзы, æвзист ... цъæх пæлæзы æвзист бæхыл рæхойы æвзист арцæй … … .

 Абарут Уæрæсейы рагон æмæ нырыккон гербтæ. Радзурут уæхи ныхæстæй, цы сæм 
ис иумæйагæй æмæ цæмæй хицæн кæнынц, уый.

 Саразут ахæм таблицæ уæ тетрæдты æмæ йæ баххæст кæнут.

Хицæндзинæдтæ Рагон герб Нырыккон герб

1. Хуыз
2. Ас
3. Нысæнттæ

1. …
2. …
3. …

1. …
2. …
3. …

Александр 
Александров

Сергей 
Михалков

Эль-Регистан 
(Габриэль Уреклян)
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9. Бакæсут текст. Зæгъут, ногæй цы базыдтат.

Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон гимн фидаргонд æрцыдис 2000 азы декабры (25 
декабры – йæ музыкæ, 30 декабры та – йæ ныхæстæ). Йæ музыкæйы автор у зындгонд со-
ветон композитор Александр Александров.

Ныхæстæ йын ныффыстой хъуыстгонд советон æмæ уæрæсейаг поэт, драматург, 
сывæллæтты фыссæг Сергей Михалков æмæ советон журналист æмæ фыссæг Эль-
Регистан (Габриэль Уреклян).

Ныффыссут тексты пълан тезистæй.
Текст «Уæрæсейы гербы истори» бацæттæ кæнут уæхи ныхæстæй дзурынмæ.

58-æм ахуыр

Æхсæнад у æппæтæй стырдæр бинонтæ зæххыл.
Жан Лабрюйер, францаг философ

1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды.

2. Раст дзурут:

сæххæст – ахст
къаддæр – кад

ахсджиаг –æхсад  
дæтты – дæттæ

3. Равзарут дзырдбæстыты ’хсæн, схемæтæм чи хауы, æрмæст уыдон:
миногон + номдар + номдар
мивдисæг +  миногон + номдар
номдар + номдар + фæсæвæрд
номдар + номдар + номдар

Национ кады нысан, рагон славянæгты тырыса, уыдис æхсары нысан, фæзындис дзуа-
ры фæлгонц, нысан кæнынц дунейы арæзт, зындгонд уырыссаг историктæ, уырыссаг гер-
был фæзындысты, мæскуыйаг кънйæзтæй бирæтæ, бафтыдтой ног атрибуттæ, цæргæсы 
дзæмбыты фæзындысты, гербы нывмæ гæсгæ, фæзындис ног ныв, императоры хицаудзи-
нады нысæнттæ.

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

18 азы кæуыл сæххæст, …
Æрæджы нæ сыхаджы сæвзæрстой хъæууон хæдзарады министры хæдивæгæй, …
Нæ Райгуырæн бæстæйы фидæн баст у …
Æвзæрстытæм адæм 50 % къаддæр кæй æрбацыдис, …
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Фæстаг рæстæг Уæрæсейы Президент стыр æргом здахы ахуырад, æнæниздзинад æмæ 
бинонты царды фарстатæм, …
Конституцион тæрхондоны æвзарынц, ...
Адæмы æнæмæт цард канд паддзахады хицауадæй кæнгæ нæу, …

… ахуыргонд, хъаруджын, æнæниз фæсивæдимæ.
… уыдонæн Конституци дæтты хъæлæс кæныны бар.
… уымæ гæсгæ сæ аивтой æндæр бонмæ.
… фæлæ ма адæмæн сæхицæй дæр.
… ахсджиаг нысаниуæг кæмæн ис, ахæм паддзахадон фарстатæ.
… æмæ ныр йæ куыст у тынг бæрнон.
… уымæн æмæ уыцы фарстатæн ис стыр ахадындзинад æхсæнады рæзты.

5. Фæбæрæг кæнут раст вариант.

1. Рагон славянæгты тырыса уыдис урс.
2. X æнусы уырыссаг тырысатыл фæзындис Чырыстийы ныв.
3. Тохы рæстæг-иу тырыса сагъд уыдис барæджы саргъыл.
4. Тæккæ рагондæр уырыссаг тырыса ис Эрмитажы.
5. XVI–XVII æнусты паддзахы тырысаты хъуымац уыдис хæрз чысыл.
6. Пётр I бардзырдмæ гæсгæ Уырысы æфсадæн арæзт æрцыдис, 3 тæлмы кæуыл уы-

дис, ахæм тырыса.
7. Рагон славянæгтæм гæсгæ æртæ тæлмы нысан кæнынц дунейы рæсугъддзинад.
8. 22 августы бæрæг кæнынц куыд Уæрæсейы Федерацийы Паддзахадон тырысайы бон.

6. Дзырдтæн раттут æмбарынæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: Иузæрдион – æнгом чи вæййы, кæрæдзимæ чи хъусы.
                  Уарт, зылд, дауæг, арц, хицауад, хæдивæг, разамонæг.

7. Базонут, цæуыл цæуы ныхас. 

1. Дзырд рагон-æн йæ антоним (...).
2. Гербты тыххæй наукæ (...).
3. Паддзахадон нысæнттæй иу (...).
4. Вæййы геральдикон кæнæ хæстон (...).
5. Уырдæм хъæлæс кæнынмæ æрцæуынц (...).
6. Уый ис Уæрæсейы гербыл барæджы къухы (...).
7. Аргъæутты стыр калм (...).
8. Хицауы фæстæ фылдæр бартæ кæмæ ис, уый (...).

Уæрæсейы Паддзахадон гербы тыххæй уæхи ныхæстæй радзурут.

59-æм ахуыр. Контролон тест
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 Уæрæсейы культурæ

60-æм ахуыр

Литературæ

Культурæ дæр адæймаджы хъæуы, 
хæринаг æй куыд хъæуы, афтæ.

Ф дор Достоевский, уырыссаг фыссæг

1. Бакæсут текст æмæ ранымайут, уырыссаг культурæйы минæвæрттæй ма кæй 
нæмттæ зонут, уыдон.

Алы бæстæйы культурæйы райрæзтæн дæр ис йæхи дуг. Уырыссаг культурæйæн уый 
æнæмæнгæй у XIX æнус. Ацы дуджы дунейыл айхъуыстысты Пушкин æмæ Лермонтов, 
Гоголь æмæ Куприн, Толстой æмæ Достоевский, Чехов æмæ Тургеневы нæмттæ. Музыка-
лон Олимпы бацахстой сæ бынæттæ Чайковский æмæ Глинкæ, Мусоргский æмæ Римский- 
Корсаков, Скрябин æмæ Бородин. Нывкæнынады ног фæндæгтæ байгом кодтой Репин 
æмæ Серов, Врубель æмæ Суриков, Перов æмæ Левитан, Крамской æмæ Кипренский.

Уырыссаг культурæ рахаста дунейы дзыллæты размæ бæрзонд гуманистон идеалтæ, 
балæвар сын кодта сæрибардзинадмæ тырнындзинад, равдыста адæймаджы удыхъæды 
хуыздæр миниуджытæ, радта æнæбар, ныфссаст адæмæн ног тыхтæ, раргом кодта 
адæймаджы рæсугъддæр æнкъарæнтæ.

Уымæн афтæ стыр у нæ бæстæйы культурæйы ахадындзинад иннæ  адæмты 
культурæты рæзты.

 Уæхи ныхæстæй зæгъут, цæмæн афтæ уæрæх у уырыссаг культурæйы ахадындзи- 
над иннæ адæмты культурæты рæзты.

курдиат II (-æттæ) – I. 1) письменное заявле-
ние (-я); 2) просьба II. талант, дарование
сидын – 1) звать; общаться; 2) призывать

сурæт (-тæ) – 1) изображение; 
фотография; картина; 2) лицо, образ

Æнкъарæн (-тæ) – эмоция, ощущение, чувство, чуть  (тыхджын æнкъарæнтæ; 
адæймаджы æнкъарæнтæ; æрдз æнкъарын / Пушкины поэзи кæсгæйæ, адæймаджы 
зæрдæйы сæвзæры бирæ рæсугъд æнкъарæнтæ).

Æппæрццæг – отрицательный, негативный (æппæрццæг миниуджытæ, уацмы-
сы æппæрццæг хъайтартæ / Уацмысы вæййы куыд æвæрццæг, афтæ æппæрццæг 
архайджытæ дæр).

Бирæвæрсыг – многосторонний (бирæвæрсыг фарстатæ; бирæвæрсыг архайд / 
Фыссæджы цард æмæ сфæлдыстад уыдысты бирæвæрсыг).
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Тæваг – влияние (музыкæйы тæваг; Хетæгкаты Къостайы поэзийы тæваг / XVIII 
æнусы уырыссаг нывкæнынады ирдæй бæрæг дардта итайлаг нывгæнджыты тæваг).

Хъæндзинад (-нæдтæ) – недостаток, пробел; недочёт (æхсæнады хъæндзинæдтыл 
дзурын / Н. В. Гоголь йæ зындгонд пьесæ «Ревизор»-ы раргом кодта уырыссаг 
æхсæнады хъæндзинæдтæ).

Цъаммар – 1) негодяй; 2) скверный, мерзкий, гадкий, низкий (цъаммар адæймаг; 
цъаммар митæ / Фыссæг йæ уацмысты равдыста хæсты æгъатыр, цъаммар цæсгом).

 2. Саразут дзырдбæстытæ.

сидын
цæмæ?

кæд?
сурæт

кæй?

цавæр?

курдиат
кæй?

цавæр?
æнкъарын

цы?

кæйау?

3. Ссарут антонимтæ æмæ синонимтæ дзырдты дыууæ къорды.

бирæвæрсыг 
сфæлдисын 
курдиатджын 
сурæт 
æппæрццæг 
тæваг

æвæрццæг 
æндæвд 
фæлгонц 
саразын 
арæхстджын 
иувæрсыг

 4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

Нæ царды нырма бирæ … ис, æмæ семæ хъæуы тох кæнын.
Æрыгон поэтмæ разындис стыр … .
Л. Толстойы … цард æмæ сфæлдыстад абоны онг дæр иртасынц ахуыргæндтæ.
Лермонтов йе ’мдзæвгæты … сæрибардзинад æмæ æмбарадмæ.
Адæймагмæ æрмæст … миниуджытæ нæ вæййы, æнæмæнгæй йæм вæййы хорз 
миниуджытæ дæр.
Роман «Евгений Онегин»-ы А. Пушкин сфæлдыста сылгоймаджы æнæкæрон 
рæсугъд … .
Къостайы сфæлдыстадыл фæбæрæг ис, кæй зæгъын æй хъæуы, уырыссаг поэзийы 
… .
… лæгæн йæ митæ дæр … вæййынц.

Курдиат, сидтис, хъæндзинæдтæ, сурæт, тæваг, бирæвæрсыг, цъаммар, æппæрццæг.

5. Контекстмæ гæсгæ бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
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М. Ю. Лермонтовы сфæлдыстадæн ис стыр ахадындзинад уырыссаг æмæ дунеон 
литературæйы.
Фыссæг Н. Г. Чернышевский йæ романы сфæлдыста рæстзæрдæ æмæ ныфсджын 
адæймаджы фæлгонц.
А. П. Чехов йе сфæлдыстадон фæндаг райдыдта цыбыр фельетонтæй.
Ацы тыхджын æмæ рæсугъд æнкъарæнтæ сфæлдисæг уыдис уырыссаг поэт Ф. И. 
Тютчев.

Cахуыр кæнут ног дзырдтæ. 
Бæрæггонд дзырдтимæ (5-æм ф.) саразут хъуыдыйæдтæ.

61-аг ахуыр

Чиновниктæ бирæ ис, таланттæ та – гыццыл.
Франсуа Вольтер, францаг фыссæг

1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды. Пайда кæнут фразæтæй:

мæнмæ гæсгæ ...
мæнмæ афтæ кæсы ...
раст зæгъгæйæ ...

2. Раст дзурут:

фыссæджы – фыста
уырыссаг – Уырыс

къуыри – кæри  
бæрæггæнæн – бæргæ

3. Cуффикстæ -дзинад, -джын æмæ он-ы руаджы cаразут ног дзырдтæ хуызæгмæ 
гæсгæ æмæ сæ ныффыссут.

Х у ы з æ г: Ахадын + дзинад – ахадындзинад.

Ахадын, курдиат, тых, сабыр, раст, ног, рæсугъд, сфæлдыстад, æхсæнад, хъæздыг, та- 
лынг, сæрибар, мæгуыр, уарзын, гени, литературæ, поэтикæ, уæздан, мæнгард.

4. Cахуыр кæнут ног дзырдтæ.
Хъуыдыйæдты сæвæрут мивдисджытæ хъæугæ формæты (ивгъуыд æмæ суинаг 

афонты).

Фыссæджы ног роман иннæ аз (рацæуын) мыхуырæй.
Ф. Тютчев йе ’мдзæвгæты (равдисын) адæймаджы рæсугъд æнкъарæнтæ.
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Н. Гоголь йæ уацмыс «Мёртвые души»-йы (сфæлдисын) уырыссаг помещикты 
æнæмæлгæ сурæттæ.
Райсом мах не скъолайы чиныгдоны (фембæлын) æрыгон курдиатджын фыссæ-
гимæ.
Ног къуырийы литературæйы урочы æз (кæсын) доклад «Уырыссаг поэзи XVIII 
æнусы кæрон».
Знон ме ’фсымæр (ныффыссын) нывæцæн Печорины тыххæй, фæлæ йын 
бæрæггæнæн нæма (сæвæрын).
Нæ къласы разамонæг нын ныфс (бавæрын), сæрды Пятигорскмæ Лермонтовы 
бынæттæ фенынмæ экскурсийы кæй (ацæуын), уымæй.

5. Бавæрут хъуыдыйæдты номивджыты хъæугæ формæтæ. 

1. А. С. Пушкины сфæлдыстад у  (мах, нæ, сæ) национ культурæйы хæзна. 2. (Уæ, нæ, 
сæ) сабибонтæй фæстæмæ зонæм (йæ, дæ, мæ)  æмдзæвгæтæ. 3. (Йæ, сæ, уæ) зындгонддæр 
æмæ стырдæр уацмыс  роман «Евгений Онегин»-ы Пушкин (дæ, мæ, йæ) гениалон кур-
диаты руаджы равдыста XIX æнусы æхсæнадон царды алы къабæзтæ. 4. Уымæ гæсгæ 
зындгонд критик В. Белинский (уыцы, кæцы,  ацы ) уацмыс схуыдта «уырыссаг цар-
ды энциклопеди». 5. Поэт сагъæс кодта историон цаутæ æмæ (сæ, нæ, уæ)  рагфыдæлты 
хъысмæтыл. 

6. Ахъазут ситуативон хъæзтытæй рольтæм гæсгæ.

1-аг ситуаци: Дæу хъуыдис сахуыр кæнын Пушкины æмдзæвгæ литературæйы 
урокмæ, фæлæ дæхи хорз не 'нкъардтай æмæ йæ нæ сахуыр кодтай. Уый тыххæй дзурыс 
де 'мбалимæ. 

2-аг ситуаци: Де 'мбалы къухы федтай Тютчевы æмдзæвгæты чиныг. Уый йæ 
балхæдта   чингуыты дуканийы. Фæрсыс æй чиныг æмæ дуканийы тыххæй.

7. Равзарут дзырдбæстыты 'хсæн лæвæрд схемæтæм гæсгæ арæзт дзырдбæстытæ:

номдар+ миногон + номдар
мивдисæг + миногон + номдар
номивæг + номдар + номдар
мивдисæг+ номдар + номдар

Алы бæстæйы культурæйы, бацахстой сæ бынæттæ, иннæ   адæмты культурæты, ацы 
дуджы айхъуыстысты, дунейы дзыллæты размæ, рахаста гуманистон идеалтæ, удыхъæды 
хуыздæр миниуджытæ, адæймаджы рæсугъддæр æнкъарæнтæ, нæ бæстæйы   культурæйы,   
радта ног тыхтæ, балæвар кодта сæрибардзинадмæ тырнындзинад.

Саразут дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ:
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Сфæлдыстадон фæндаг, рацыдис мыхуыры, курдиатджын фыссæджы, рæсугъд фæл- 
гонцтæ, сиды сæрибардзинадмæ, поэтикон рæнхъыты, равдыста æнæкæрон уарзондзинад.

62-аг ахуыр

Фысджытæ сты размæцыды «салдæттæ».
Виктор Гюго, францаг фыссæг

 1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды.

 2. Раст дзурут: 

æппæрццæг – æвæрццæг
cурæт – дзурын
сидын – сидт

иувæрсыг – фæрсын
тæваг – тæвд
æнкъарæн – æгадæй

 3. Бакæсут текст, бамбарын кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

А. С. Пушкин (1799–1837)

А. С. Пушкины сфæлдыстад у национ æмæ дунеон культурæйы 
хæзна. Нæ  сабибонтæй фæстæмæ йæ поэзи у не ’мбæлццон. Гениалон по-
эты уацмысты тематикæ у бирæвæрсыг; уый сагъæс кодта историон цаутæ 
æмæ рагфыдæлты хъысмæтыл, сидтис æмбарад æмæ сæрибардзинадмæ, 
иртæста æхсæнадон царды хъæндзинæдтæ, сфæлдыста æнæмæлгæ 
рæнхъытæ адæймаджы æнæкæрон рæсугъд æнкъарæнтыл.

Йæ зындгонддæр æмæ стырдæр уацмыс роман «Евгений 
Онегин»-ы Пушкин йæ гениалон курдиаты руаджы равдыста XIX 
æнусы æхсæнадон царды алы къабæзтæ, сарæзта арфхъуыдыджын æмæ 
ирд фæлгонцтæ. Уымæ гæсгæ зындгонд критик В. Белинский ацы уац-
мыс схуыдта «уырыссаг царды энциклопеди».

А. Пушкин у нырыккон уырыссаг æвзаг æмæ литературæйы 
бындурæвæрæг. Тургенев фыста: «Пушкин афтæ бакуыста не ’взагыл, 
æмæ йæ ныр фæсарæйнаг филологтæ йæ хъæздыгдзинад, йæ тых, йæ 
логикæ æмæ йæ рæсугъддзинадмæ гæсгæ нымайынц рагон бердзенаг 
æвзаджы фæстæ фыццагыл…»

 Цавæр темæтыл фыста А. Пушкин?
 Цæмæн схуыдта В. Белинский роман «Евгений Онегин» «уырыссаг 
царды энциклопеди»?
 Цавæр ахадындзинад уыдис Пушкинæн уырыссаг æвзаг æмæ 
литературæйы?

А. Пушкин
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4. Баххæст кæнут дзырдбæстыты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ баст 
сты.

Рацыдис уæздан мыггаг... , лæппу... схастой, ахуыр кодта Хъазаны универси-
тет... , архайдта Кавказаг хæст... , йæ уацмыст... , хæст... æгъатыр цæсгом, æххуыс кодта 
зæхкусджыт... , бæх... хуым кодта, равдыста уырыссаг цард... егъау панорамæ, агурынц 
рæстдзинад... фæндæгтæ, фыссæ(г)... хъайтартæ.

5) Байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

 Фыссæджы ныййарджытæ амардысты, æмæ лæппуйы ... .
 Æрыгон Толстой ныффыста хæсты темæйыл æмæ дзы ... .
 Фыссæг æххуыс кодта зæхкусджытæн: ... .
 Толстой йæ сæрмæ хаста «сау» куыст: ... .
 Йæ зындгонддæр æмæ стырдæр уацмыс «Война и мир»-ы 
фыссæг равдыста ... .
 Толстойы хъайтартæ агурынц ... .

 Цавæр уацмысты равдыста Толстой хæсты æгъатыр цæсгом?
 Цавæр цæстæй кастис фыссæг зæхкусджытæм?
 Цы равдыста Толстой йæ роман «Война и мир»-ы?

6. Бакæсут интервьюйæ скъуыддзаг æмæ зæгъут, разы стут драматурджы 
дзуаппимæ æви не стут? Сымах та цавæр дзуапп раттиккат?

– Дæумæ гæсгæ кæй ис сæвæрæн, дунейы хицауады сæргъы? Аристотель, Данте, 
Шекспир, Гёте, Толстой?

– Чеховы…
Францаг драматург Эжен Ионескуйы интервьюйæ

Цыбыр тезисты руаджы радзурут уырыссаг фысджыты тыххæй.

Л. Толстой
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63-аг ахуыр

Чингуытæ кæсын у хæс райсыны хуызæн, 
аккаг хатдзæгтæ скæнын та – хæс бафидыны хуызæн.

Георг Лихтенберг, немыцаг ахуыргонд

1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды. Пайда кæнут фразæтæй:

мæнмæ гæсгæ ....
ацы хъуыды мæм раст кæсы (нæ кæсы) ....
мæ бон ницы у зæгъын ....

 2. Раст дзурут: 

æнус – æдзух
кæсджытæ – кæсаг
фæивддзаг – фæивы

тæваг – тæф
цырыхъхъытæ – цыргъаг

3. Бавæрут хъуыдыйæдты хъæугæ дзырдтæ.

1. В. Маяковскийы фыццаг æмдзæвгæтæ ... ... журнал «Ног сатирикон»-ы. 2. Поэт 
дзырдта йæхи тыххæй, æвдыста йæхи ... . 3. Поэт фыста йе 'мдзæвгæтæ «асинтæй», 
цæмæй сæ ... интонациимæ кæсæн уа, уый тыххæй. 4. Маяковскийы уацмыстæ нæ 
фæивддзаг кæндзынæ æндæр поэтикон ... . 5. Ацы пьесæтæ гениалон уырыссаг ре-
жиссер Мейерхольд ... йæ театры. 6. Пьесæты сатирæ арæзт уыдис советон æхсæнады 
хъæндзинæдтæ æмæ бюрократийы ... .

Æххуысгæнæг дзырдтæ: сæвæрдта, æнкъарæнтæ, ныхмæ, уацмыстимæ, раст, мы-
хуыры рацыдысты.

 4. Бакæсут текст æмæ йын саразут цыбыр пълан.

В. В. Маяковский (1893–1930)

Владимир Маяковский у XX æнусы курдиатджындæр поэттæй 
иу. Йæ фыццаг æмдзæвгæтæ журнал «Новый сатирикон»-ы 
мыхуыры куы рацыдысты, уæд чиныгкæсджытæ дæр æмæ 
литератортæ дæр æндæр ницæйуал кой кодтой, уыйбæрц ногдзинад 
æмæ тых сæ уыдис.

Б. Пастернак куыд фыста, афтæмæй ахæм поэзи «…никуыма 
фехъуыстæуыди уый размæ… Поэт дзырдта йæхи тыххæй, 
æвдыста йæхи æнкъарæнтæ… Йæ кæсджыты раз æрлæууыдис, 
Гулливер лилипутты бæстæйы куыд лæууыдис, афтæ…».

Маяковскийы уацмыстæ нæ фæивддзаг кæндзынæ æндæр по-
9

В. Маяковский
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этикон уацмыстимæ; уый йе ’мдзæвгæтæ фыста «асинтæй», цæмæй 
сæ раст интонациимæ кæсæн уа, уый тыххæй. Маяковскийы поэзи 
у тынг экспрессивон æмæ эмоционалон, поэт æнахуыр метафорæты 
руаджы хуымæтæг предметтæ æмæ фæзындтæй аразы лирикон 
фæлгонцтæ. Йæ зындгонддæр уацмыстæ сты поэмæтæ «Обла-
ко в штанах» æмæ «Про это». Поэт фыста сатирикон пьесæтæ дæр 
(«Клоп», «Баня»). Ацы пьесæтæ гениалон уырыссаг режиссёр Мей-
ерхольд сæвæрдта йæ театры. Пьесæты сатирæ арæзт уыдис советон 
æхсæнады хъæндзинæдтæ æмæ бюрократийы ныхмæ. Маяковскийы 
хонынц поэтикон æвзаджы реформатор. Йæ поэзийы тæваг тынг 

фæзындис XX æнусы поэттæ А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, К. Ке-
дровы сфæлдыстадыл.

5. Раттут кæрæдзимæ тексты бындурыл фæрстытæ. Кусут къæйттæй.

Цавæр? Куыд? Цæмæй? Цæй руаджы? Цы? Чи? Цæй ныхмæ? Кæй сфæлдыстадыл?

6. Бакæсут Пушкины базырджын хъуыдытæ. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут 
бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдты къæйттæй (цас ... уыйас; уыцы ... чи; уый ... чи; 
кæм ... уым; уымæн ... æмæ), ныффыссут сæ.

 Уарзондзинад … нæй, … нæй æцæгдзинад.
 Адæймаг … ахуыргонддæр уа, … тынгдæр аргъ кæны йæ фыдæлты цардæн.
 … адæм вæййынц æнамонд, хорз хъомылад (воспитание) … нæ райсы йæ царды.
 Æдылы … никуы ивы, … йын рæстæг йæ зонд нæ ивы, фæлтæрддзинад æм нæй 
царды.
 Амондджын … у, йæ ныхасæн аргъ … зоны.

 Ацы хъуыдытæй уæм хæстæгдæр кæцы у? Цæмæн?

7. Текст баххæст кæнут номивджыты цыбыр формæтæй. Ссарут дзы фразеоло-
гион здæхт. Бамбарын ын кæнут йæ нысаниуæг. 

Лев Толстой сахуыр кодта цырыхъхъытæ хуыйын. Тынг цыдис йæ зæрдæмæ ацы 
куыст. Йæ хуыд къахыдарæс уыдис зындгонд уырыссаг поэт Афанасий Фетыл дæр. 
Иуахæмы Толстой балæвар кодта ... сиахс Сухотинæн цырыхъхъытæ.Сухотинмæ-иу 
уазæгуаты исчи куы ’рбацыдис, уæд-иу дисæй амардис: уаты зынгæ ран, тæрхæджы 
сæр, лæууыдысты сау сæракæй хуыд цырыхъхъытæ, ... уæлæ та гæххæтты гæбазыл 
фыст: «Л.Толстойы фæстаг уацмыс». Фыссæджы сиахс ... -иу бамбарын кодта, уыцы 
цырыхъхъытæ афтæ кадджын бынаты æвæрд цæмæн сты, уый:

– Уыдон … Лев Толстой йæхи къухтæй бахуыдта, æмæ … уæдæ мæ къæхтыл куыд 
скæнон.
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Цыбыр тезисты руаджы радзурут В. Маяковскийы тыххæй. Дзырдтæй саразут 
хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Равдыста, йæ, æхсæнадон, Пушкин, уацмысы, ацы, царды, курдиаты, къабæзтæ, 
алы, гениалон, æнусы, XIX, руаджы, Уæрæсейы.
Схуыдта, ацы, В. Белинский, уырыссаг, энциклопеди, царды, литературон, уацмыс, 
критик, зындгонд.
Дуне, зыдта, уыцы, фыссæг, дардта, хæринаг, æнæхъæн, кæй, гениалон, 
зæхкусæджы, хуымæтæг, æмæ, дарæс, хордта.
Агурынц, хъайтартæ, сæ, чи, Толстойы, фæндæгтæ, рæстдзинадмæ, уыдоны, архай-
ынц, ис, цард, кæныныл, райдзастдæр, алыварс.
Куы, чиныгкæсджытæ, Маяковскийы, уацмыстæ, мыхуыры, фыццаг, рацыдысты, 
уæд, дæр, æндæр, æмæ, дæр, ницæйуал, литератортæ, кой кодтой.
Руаджы, поэт, сарæзта, метафорæты, лирикон, предметтæ, фæлгонцтæ, æмæ, 
æнахуыр, хуымæтæг, фæзындтæй.

64-æм ахуыр 

Фыссæджы хæс у чиныгкæсæджы зæрдæмæ 
цымыдисæй фæндаг ссарын.

Максим Горький, уырыссаг фыссæг 

1. Аив бакæсут Лермонтовы æмдзæвгæ. Зæгъут, уæ зæрдæмæ фæцыдис æви 
нæ. Уый фæдыл уæ хъуыдытæ зæгъут.

Наупæлæз

Хæрзиунæг наупæлæз урс дары
Æгæрон денджызон цъæхы...
Цымæ дæрддаг бæсты цы сгары?
Цы уадзы райгуырæн зæххыл?

Фæйлауæн хъазы, дымгæ схъырны,
Æртасы наудзæджындз, хъæрзы...
Нæ, нæ, уый амондгур нæ тырны,
Нæдæр йæ амондæй тæрсы.

Йæ быны – дон, æрвирд, æхсиды,
Йæ сæрмæ – хурзæрин, æнцад, –
Æнæнцой, уый та уадмæ сиды,
Цыма æрæнцой ратдзæн уад!

       (Плиты Грисы тæлмац)
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 2. Ссарут раст вариант.

1. Пушкины сфæлдыстад у иувæрсыг.
2. Йе стырдæр æмæ зындгонддæр уацмыс «Капитанская дочка»-йы поэт равдыста  
XIX æнусы æхсæнадон царды нывтæ.
3. Пушкин у нырыккон уырыссаг æвзаг æмæ литературæйы бындурæвæрæг.
4. Толстой йæ сабибонтæ арвыста фæсарæнты.
5. Фыссæг æххуыс кодта зæхкусджытæн: сарæзта сын рынчындон.
6. Толстой йæ сæрмæ хаста «сау» куыст: хуым кодта, хос карста, хуыдта цырыхъ- 

хъытæ.
7. Фыссæг йæ роман-эпопея «Анна Каренина»-йы равдыста уырыссаг царды егъау 

панорамæ.
8. Маяковский у XIX æнусы курдиатджындæр поэттæй иу.
9. Пастернак поэты схуыдта «Гулливер лилипутты бæстæйы».

 3. Бакæсут æмæ зæгъут, кæцы фыссæгыл цæуы ныхас.

 Райгуырдис Таганроджы. Йе сфæлдыстадон фæндаг райдыдта хъæлдзæг 
фельетонтæ æмæ цыбыр радзырдтæй. Фыссæг йæ уацмысты арæх худтис адæймаджы 
æппæрццæг миниуджытыл, уыимæ раргом кодта адæймаджы æнæкæрон хъæздыг миддуне. 
Йæ зындгонддæр базырджын хъуыдытæй иу у: «Цыбырдзинад у курдиаты хо».

 Ацы фыссæджы уацмысты архайд арæх фæцæуы Бетъырбухы. Ацы горæт ны-
майы йæ романты сæйраг хъайтарыл. Йæ зындгонддæр базырджын хъуыдытæй иу у: 
«Рæсугъддзинад æнæхъæн дуне фервæзын кæндзæнис».

 Йæ фыццаг уацмысты æмбырдгонд ныффыста украинаг адæмон сфæлдыстады 
бындурыл, йæ хъуыстгонддæр пьесæйы сюжет та йын радзырдта Пушкин. Йæ 
зындгонддæр базырджын хъуыдытæй иу у: «Уæрæсейы ис дыууæ бæллæхы – æвзæр 
фæндæгтæ æмæ бирæ æдылытæ».

Н. Гоголь А. Чехов Ф. Достоевский
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В. Набоков

4. Байхъусут æмæ уæхи ныхæстæй радзурут тексты мидис.

 Баххæст кæнут диалог дискуссийы хуызы репликæтæй.

Батрадз. Агуындæ, дæ къухы æмдзæвгæты æмбырдгонд ис?
Агуындæ. … . … .
Батрадз. Æз та фылдæр прозæ кæсын. Мæнмæ гæсгæ, прозæ 

арфдæр раргом кæны адæймаджы миддуне.
Агуындæ. ... ... .
Батрадз. Уымæй раст дæ, фæлæ цард æрмæст æнкъарæнтæй нæу.
Агуындæ. ... ... .
Батрадз. Нæ, цыфæнды куы дзурай, уæддæр мæ зæрдæ прозæйыл 

нæ сивдзынæн.

65-æм ахуыр. Резервон ахуыр

66-æм ахуыр

Дамгъæтæ, нымæцтæ, нотæтæ сты адæймаджы царды стыр 
сгуыхтдзинæдтæ. Уыдон адæймагæн феххуыс кодтой 

дунейы сусæгдзинæдтæм дуар байгом кæнынмæ.
Виктор Гюго, францаг фыссæг

1. Байхъусут музыкæмæ æмæ базонут, чи у йæ автор. Цы хуыйны? Куыдæй йæ 
базыдтат?

2. Сæвæрут дзырдбæстыты хауæнты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты. 

Райгуырдис чысыл горæт... , ахуыр кодтой композитор... иумæ, ныффыста балет... 
музыкæ, йæ уацмысты музыкæ, фортепианон пьесæт... цикл, нымад у дунеон музыкæйы 
хæзна... , æвдыста адæйма(г)... хъæздыг миддуне, традицион музыкæ... бахаста, Кембри-
джы университет... профессор... ном.

3. Бакæсут текст, къæлæтты лæвæрд дзырдтæ тæлмацгæн-
гæйæ.

П. И. Чайковский (1840–1893)

Пётр Чайковский уыдис гениалон уырыссаг композитор. Уый рай-
гуырдис 1840 азы чысыл горæт Воткинскы (ныртæккæ уым ис компози-
торы музей). Суинаг музыкант каст фæцис Бетъырбухы Уæлдæр юри- П. Чайковский
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дикон скъола. Уым ахуыр кæныны (право) уыдис, уæздан мыггæгтæй чи рацыдис, æрмæст 
уыдонæн. Композиторимæ иумæ ахуыр кодтой В. А. Серов – фæстæдæр (талантливый) уы-
рыссаг нывгæнæг, К. П. Победоносцев – фæстæдæр зындгонд (государственный) архайæг.

П. Чайковский ныффыста бирæ симфонитæ, оперæтæ æмæ иу цалдæр балетмæ 
музыкæ. Йæ зындгонддæр оперæтæ сты «Евгений Онегин» (1878), «Иоланта» (1891); 
балеттæ «Лебединое озеро», «Щелкунчик» æмæ æнд. Ацы (произведения) музыкæ у тынг 
эмоционалон, романтикон. Дунеон музыкæйы (сокровище) нымад у композиторы форте- 
пианон пьесæты рæсугъд цикл «Времена года».

Чайковский уырыссаг традицион музыкæмæ бахаста æндæр адæмыхæттыты 
(итайлæгтæ, францæгтæ æмæ немыцæгты) музыкæйы (влияние). Йæ уацмысты æвдыста 
адæймаджы хъæздыг (внутренний мир), йе (чувства).

Композиторæн стыр кад уыдис канд Уæрæсейы нæ, фæлæ (за границей) дæр. Уымæн 
лæвæрд æрцыдис Кембриджы университеты профессоры ном.

Чайковский амардис, 53 азы йыл куы цыдис, уæд.

 Цавæр ахуырад райста П. Чайковский?
 Чи ахуыр кодта композиторимæ иумæ?
 Йæ зындгонддæр уацмыстæ цавæртæ сты?
 Цы бахаста композитор уырыссаг музыкæмæ?
 Цы æвдыста йæ музыкæйы?
 Цавæр фæсарæйнаг университет радта композиторæн профессоры ном?
 Композиторæн куыд аргъ кодтой дунейы музыкæуарзджытæ?

3. Хъуыдыйæдты сæвæрут номивджыты æххæст æмæ цыбыр формæтæ: уы-
дон, дзы, йæ, ацы, уыцы.

Антон Рубинштейн уыдис уырыссаг курдиатджын пианист, композитор, дирижёр. 1859 
азы … хъæппæрисæй (по инициативе) Бетъырбухы арæзт æрцыдис Уырыссаг музыкалон 
æхсæнад музыкалон кълæстимæ. 1862 азы уый ссис консерватори. Рубинштейн … йæхæдæг 
куыста ахуыргæнæгæй. Музыкæйы Рубинштейн уыдис академион традицитыл хæст.

XIX æнусы 50–60-æм азты национ музыкæйы фарс чи уыдис, … музыканттæ 
сарæзтой сфæлдыстадон цæдис «Могучая кучка». … идейон разамонæг уыдис кри-
тик Владимир Стасов. … цæдисы уæнгтæ уыдысты зындгонд уырыссаг композитортæ 
М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корса-



129

А. Рубинштейн Ц. Кюи М. БалакиревН. Римский-
Корсаков

ков. … кодтой рухстауæн (просветительский) куыст. Cарæзтой, сабитæ лæвар кæм ахуыр 
кодтой, ахæм музыкалон скъола, музыкæйы сидтысты национ стилы рæзт æмæ адæмон 
реализммæ.

 Текстæй рафыссут бæрцон æмæ рæнхъон нымæцонтæ.
 Тексты ссарут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

Радзурут уæхи ныхæстæй Чайковскийы цард æмæ сфæлдыстады тыхæй.

67-æм ахуыр

  Классиктæ свæййынц, йæ дуг раст чи бамбары, уыцы нывгæнджытæ. 
Джеймс Олдридж, англисаг фыссæг

1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды. Пайда кæнут фразæтæй:

мæнмæ гæсгæ, ....
ацы хъуыды мæм раст кæсы (нæ кæсы) ....
мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ ....

 2. Раст дзурут: 

зындгонддæр – зæронддæр
сбаста – сласта

аргъау – аргъуан
бæрц – бырц

3. Сраст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Егъау горæт Воткинскы ныртæккæ ис композитор Пётр Чайковскийы музей.
Суинаг музыкант каст фæцис Мæскуыйы Уæлдæр юридикон скъола.
Композиторимæ иумæ ахуыр кодта курдиатджын уырыссаг фыссæг В.А.Серов.
П. Чайковский ныффыста æрмæст симфонитæ æмæ оперæтæ.
Дунеон музыкæйы хæзнайыл нымад у композиторы оперæ «Афæдзы афонтæ».
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Йæ музыкæйы æвдыста адæймаджы мæгуыр миддуне.

4. Сбæрæг кæнут уæ зонындзинæдтæ. Лæвæрд цыбыр тексттæ бабæттут компо-
зиторты нæмттимæ.

 … … нымайынц классикон музыкæйы бындурæвæрæгыл. Йæ зындгонддæр 
оперæтæ «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» арæзт уыдысты ног музыкалон жанрты – 
адæмон музыкалон драмæ æмæ оперæ-аргъау. Ныууагъта нын рæсугъд романстæ.

 … … канд курдиатджын музыкант нæ уыдис, фæлæ ма уыдис зындгонд ахуыр-
гонд-химик дæр. Уыдис уырыссаг классикон симфонийы бындурæвæрджытæй иу. Йæ 
зындгонддæр уацмыстæй иу у оперæ «Князь Игорь».

 … … уыдис уырыссаг композитор-новатор. Сарæзта монументалон адæмон му-
зыкалон драмæтæ «Борис Годунов» æмæ «Хованщина», фыста музыкалон уацмыстæ 
сывæллæттæн дæр.

 5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ къæлæтты æвæрд дзырдтæй. 

 XIX æнусы (сæргъы, дæргъы, фарсмæ) А. Пушкины уацмыстæм се ’ргом здæхтой 
бирæ зындгонд композитортæ.
 1856 азæй 1878 азы (бæрц, онг, размæ) П. Чайковский куыста Мæскуыйы кон-
серваторийы профессорæй, (фæстæдæр, фæстæмæ, фæстæ) та йæ цард сбаста 
сфæлдыстадон куыстимæ.
 Паддзах Николай II тынг уарзта Чайковскийы музыкæ æмæ йын (арæхдæр, тагъд, 
арæх) цыдис йæ оперæтæм хъусынмæ.
 Уырыссаг композитор Александр Алябьевы музыкалон уацмыстæй бирæтæ фыст 
сты фольклоры (бынæй, бындурыл, бындурæвæрæгыл).
 Цезарь Кюи (æххæст, æрмæст, æваст) курдиатджын композитор нæ уыдис, фæлæ ма 
уыдис музыкалон критик, ахуыргонд æмæ инженер-инæлар дæр.
 Композитор Сергей Рахманинов йæ егъау курдиаты (хуызы, тыххæй, гæсгæ) нымад 
у дунейы стырдæр музыканттæй иуыл.

А. БородинМ. Мусоргский М. Глинка
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Саразут презентаци уырыссаг композитортæй иуы тыххæй. 

68-æм ахуыр

Уырыссаг нывкæнынады хæзнатæ

Нывгæнæг ныв кæны, цы уыны, уый нæ, 
фæлæ, цы ’нкъары, уый.

Пабло Пикассо

 1. Тексты мидисмæ гæсгæ зæгъут, чи сты ацы нывты автортæ.

И. И. Шишкин. Уырыссаг пейзажистты ’хсæн 
И. И. Шишкин у тæккæ зындгонддæр æмæ адæмæн 
уарзондæр нывгæнæг. Нæ сабибонтæй фæстæмæ йын 
зонæм йæ пейзажтæ. Йе ’мдугонтæй иу афтæ дзырдта 
Шишкины тыххæй: «Уый хуызæн хъæд ничи уарзта 
æмæ йæ ничи зыдта. Нывмæ-иу куы бакастис, уæд-иу 
йæ цæст уайтагъд ацахста, раст нывгонд дзы цы бæлас 
нæ уыдис, уый. Загъта-иу: «Ахæм бæрзæн æрдзы 
уæвæн нæй», кæнæ: «Ацы нæзытæ сты бутафорон»…

Б. М. Кустодиев. Ацы нывгæнæг уырыссаг аива-
ды ссардта йæхи сюжеттæ æмæ темæ. Ном ын скод-
той къупецæгтæ æмæ сæ царды уаг. Кустодиевы нывтæ 
фыст сты фольклорон жанры. Йæ персонажтæ сты 
удæгас хъазæнты æнгæс, йæ нывты архайд та у кукла-
ты театры равдысты хуызæн.

В. М. Васнецов. Васнецовы арæх нымайынц «уы-
рыссаг стилы» бындурæвæрæгыл. Фæстæдæр уыцы 
стилæй райрæзтис æндæр стиль – «модерн». Йæ нывтæ 
йын схонæн ис уырыссаг адæмон аргъæуттæ æмæ 
таурæгътæм иллюстрацитæ, уыимæ нывгæнæг йе ’ргом 
здæхта реалон историйы цаутæм дæр.

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтæй: руаджы, аххосæй, гæсгæ, 
тыххæй, фæрцы.
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 Ирд ахорæнты … нывгæнæг Валентин Серов сарæзта райдзаст æмæ хурджын ныв 
«Девочка с персиками».
 Илья Репин сахуыр ис галиу къухæй ныв кæнын йæ уæззау низы … .
 Нывгæнæгæн йæ рæсугъд удыхъæды … стыр аргъ кодтой бирæ номдзыд 
адæймæгтæ.
 Владимир Маяковскийы хистæр æфсымæр Константин нывгæнæг кæй уыдис, уымæ 
… кæстæр æфсымæр дæр равзæрста сфæлдыстадон фæндаг.
 Иван Айвазовскийы … горæт Феодосийы байгом сты нывты галерей, археологон 
музей, библиотекæ, цалцæггонд æрцыдис порт, сарæзтой æфсæнвæндаг.

3. Ссарут ирон дзырдтæн уырыссаг нысаниуджытæ. Æрхъуыды кæнут семæ 
дзырдбæстытæ.

аивад
аивадон
удыхъæд
фæзындтæ
цардуарзон
риссаг
цау
зæрдæрухс

явления
событие, случай
искусство
жизнелюбивый
художественный
жизнерадостный
душевные качества, характер
больной, болезненный

4. Саразут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ. 

ахсы
кæм?

цы?
æвдыста

цы?

кæмæн?

зыны
куыд?

кæцæй?
зонгæ уыдис

кæимæ? 

кæд?

нæ тарстис
цæмæй?

кæимæ?

хуыздæр, аивады, нывгæнджытимæ, адæмæн, бынат, культурæйы, фæзындтытæ, 
æцæгдзинадæй, удыхъæд, рæстдзинадæй, дунейæн, уырдыгæй, фысджытимæ, рагæй, 
сурæттæ, цаутæ, миниуджытæ, адæймæгтимæ, ирддæрæй, сфæлдыстадимæ.

5. Бакæсут зындгонд уырыссаг нывгæнджыты тыххæй хъусынгæнинæгтæ. 
Фæбæрæг кæнут, тексты мидис цы дзырдтæ æргом кæнынц, уыдон.
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И. Репин
Автопортрет

Илья Репин

Уырыссаг аивадон культурæйы Илья Репины сфæлдыстад ахсы 
сæрмагонд бынат. «Цард йæхæдæг агуры бынат йæхицæн мæ ныв- 
ты», – дзырдта нывгæнæг. Йе сфæлдыстады Репин æвдыста уырыссаг 
æхсæнадон царды алыхуызон фæзындтæ. Уый нæ тарстис йæ дуджы 
«риссаг фарстатæй», йæ нывты æвдыста царды рæстдзинад («Бурла-
ки на Волге», «Запорожцы», «Иван Грозный и сын его Иван», «Не 
ждали» æмæ бирæ æнд.). Репины стыр курдиат ирддæрæй зыны йæ 
сурæтты. Зæгъын хъæуы уый, æмæ нывгæнæг йæ удыхъæды рæсугъд 
миниуджыты руаджы зонгæ уыдис бирæ номдзыд адæймæгтимæ.

Йæ сурæтты персонажты йын идеалон схонæн нæй, адæймаг дзы 
æвдыст цæуы, æцæгдæр цы у, ахæмæй. Нывгæнæг сыл нæ архайы нæдæр фæрæсугъддæр, 
нæдæр фæаивдæр кæныныл. Репины сурæттæй нæм кæсынц Л. Н. Толстой, М. П. Мусорг-
ский, А. А. Фет, Н. И. Пирогов, М. И. Глинка, Д. И. Менделеев. Уыдонæй алкæмæн дæр 
нывгæнæг ирдæй равдыста йæ удыхъæды индивидуалон миниуджытæ, йæ эмоционалон 
миддуне.

Илья Репин канд нывгæнæг нæ уыдис, фæлæ ма уыдис скульптор, æхсæнадон 
архайæг, педагог, теоретик, фыссæг.

 Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цы ’вдыста йæ нывты Репин?
 Цавæр жанры разындис ирддæрæй нывгæнæджы курдиат?
 Цы хуызы ’вдыста Репин, сæ сурæттæ кæмæн кодта, уыцы адæймæгты?
 Саразут комкоммæ ныхасæй фæрссаг ныхас.
 Рафыссут текстæй вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

Саразут комкоммæ ныхасæй фæрссаг ныхас.
Рафыссут текстæй вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

Саразут текстæн тезистæ æмæ уыдонмæ гæсгæ радзурут Репины тыххæй. 

И. Репин. Пахарь. Толстой на пашне

И. Репин.
Портрет профессора
Дмитрия Менделеева
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69-æм ахуыр

Аивад сбарæн нæй, уый æрмæстдæр æмбарæн ис. 
Илья Эренбург, советон фыссæг

 1. Раст дзурут: 

хъуыды – худы
суинаг – суасы

æхсæв – ахсæв
нырыккон – ныккодтон

2. Сæвæрут къæлæтты лæвæрд дзырдтæ раст грамматикон формæты. 
Хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

1. Врубель нымад у уырыссаг символизмы бындурæвæрджытæй (иу). 2. Символисттæ 
се 'нкъарæнтæ æмæ хъуыдытæ (æвдисын) алыхуызон нысæнттæ æмæ символты руаджы. 
3. Суинаг нывгæнæг (каст фæуын) Бетъырбухы университеты юридикон факультет æмæ 
(бацæуын) Бетъырбухы Аивæдты академимæ. 4. Врубелы фыццаг нывтæ (уæвын) М. Ю. 
Лермонтовы уацмыстæм конд иллюстрацитæ. 5. Врубель йæ ныфс хаста алы (жанртæ) 
дæр. 6. Уыцы дæсныйад, йæхи ныхæстæм гæсгæ, Врубель агуырдта (æрдз) мидæг.

4. Бакæсут текст. Тексты бындурыл баххæст кæнут диалоджы репликæтæ.

Михаил Врубель

Врубель нымад у уырыссаг символизмы бындурæвæрджытæй 
иуыл. (Символисттæ се ’нкъарæнтæ æмæ хъуыдытæ æвдыстой алы-
хуызон нысæнттæ æмæ символты руаджы.) Æфсæддон юристы 
фырт, суинаг нывгæнæг каст фæцис Одессæйы гимназ, фæстæдæр 
та – Бетъырбухы университеты юридикон факультет æмæ бацыдис 
Бетъырбухы Аивæдты академимæ. Йæ ахуыргæнæг уыдис П. П. Чи-
стяков (уымæ ахуыр кодта йæ рæстæджы Хетæгкаты Къоста дæр).

Врубелы фыццаг нывтæ уыдысты М. Ю. Лермонтовы 
уацмыстæм конд иллюстрацитæ (поэмæ «Демон»). Нывгæнæджы 
уарзондæр колористикон темæ уыдис æхсæв («Гамлет и Офелия», 
«Пан», «Сирень», «Царевна-лебедь»).

«Аивад у мæ дин», – дзырдта Врубель. Уый куыста, 
Уæрæсейы стиль «модерн» куы фæзындис, уыцы рæстæг («мо-
дерн» – «нырыккон», ацы стилы бындуры æвæрд уыдысты 
æнахуыр декоративон эффекттæ). Врубель йæ ныфс хаста алы 
жанртæм дæр, фыста стыр нывтæ æмæ чысыл паннотæ, кодта 
виньеткæтæ (чысыл нывгонд кæнæ орнамент текстæн йæ райдиан 
кæнæ йæ кæроны), арæзта скульптурæтæ æмæ театралон костюмтæ, 
æмæ дзы алкæцы дæр уыдис йæ бæрзонд дæсныйадыл дзурæг. 
Уыцы дæсныйад, йæхи ныхæстæм гæсгæ, Врубель агуырдта æмæ 

М. Врубель

М. Врубель.
Царевна-лебедь
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М. Врубель. Пан

ардта æрдзы мидæг. «Æрмæст æрдзæн у йæ бон саразын, 
рæсугъддзинады бындуры кæй ис сæвæрæн, ахæм формæ», – 
уыдис нывгæнæджы хъуыдытæй иу.

– ... ?
– Врубель у уырыссаг символизмы бындурæвæрджытæй 

иу.
– .............................. 
– Бетъырбухы Аивæдты академийы.
– ....................... ?
– Йæ ахуыргæнæг уыдис П. П. Чистяков.  
– ........................... ?
– О, уымæ ахуыр кодта нывкæнынадыл Хетæгкаты Къо-

ста дæр.
– ......................... ?
– Йæ фыццаг нывтæ уыдысты М. Ю. Лермонтовы уацмыстæм конд иллюстрацитæ. 
– ........................... ?
– Нывгæнæг куыста бирæ жанрты: кодта нывтæ æмæ театралон костюмтæ, арæзта 

скульптурæтæ. 

5. Равзарут дзырдбæстыты ‘хсæн, æрмæст схемæтæм гæсгæ арæзт кæцытæ сты, 
уыдон:

миногон + миногон + номдар; 
номдар + миногон + номдар; 
мивдисæг + номдар + номдар; 
нымæцон + номдар + фæсæвæрд.

Курдиатджын уырыссаг нывгæнæг, хурджын, райдзаст нывтæ, лæвар кæны амонд 
æмæ цин, нывгæнæджы сфæлдыстадон царды, йæ портретты персонажтæ, баст уыдис 
театримæ, ныв кодта Парижы уынгтæ, 1923 азæй фæстæмæ, ныууагъта бирæ мысинæгтæ, 
баст сты аивады историимæ.

6. Байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Константин Коровин

 Куыд æмбарын кодта Коровин, йæ нывтæ афтæ хурджын æмæ райдзаст кæй сты, уый?
 Цавæр стилы куыста нывгæнæг? Цы æвæрд цæуы ацы стилы бындуры?
 Цæимæ баст уыдис Коровины сфæлдыстадон царды дзæвгар хай?
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Ныффыссут текст, къæлæтты конд дзырдтæ раст грамматикон формæты 
æвæргæйæ. Радзурут тексты мидис уæхи ныхæстæй.

Иуахæмы Михаил Врубель (фæцæйцæуын) æрыгон 
нывгæнæг В. Д. Милиотиимæ Невайы (былгæрон). Ном-
дзыд нывгæнæг ацамыдта йе (’мбæлццон), хуры тынтæ 
кæуыл хъазыдысты, уыцы ихы (къæрттытæ) æмæ сдзырд-
та: «(Уынын), (æрдз) цы ис, уымæй уæлдай адæймаджы бон 
ницы у (æрхъуыды кæнын)». Уыцы (цау) чысыл фæстæдæр 
(фæзынын) Врубелы зындгонддæр колористикон ныв 
«Жемчужина»-йы.

70-æм ахуыр

Нывгæнæг хъуыды кæны зæрдæйæ, 
дзуры дзырдтæй нæ, фæлæ - фæлгонцтæй.

Виктор Кротов, уæрæсейаг фыссæг

 1. Раст дзурут:

æнкъарын – карæн
æмдугон – дугъон
уайтагъд – тыгъд

здахын – здæхта
риссаг – ризаг
курдиат – куырдуат

 2. Хъуыдыйæдты бавæрут хъæугæ дзырдтæ.

 «Аивад у мæ …», – дзырдта Михаил Врубель.
 … нывгæнæг ахуыр кодта Одессæйы гимназы.

М. Врубель. Жемчужина

В. Серов.
Портрет художника 

Коровина

К. Коровин.
Портрет Ф дора Шаляпина

К. Коровин.
Женский портрет
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 М. Врубелы фыццаг уацмыстæ уыдысты М. Ю. Лермонтовы … иллюстрацитæ.
 Модерны стилы … æвæрд цæуынц æнахуыр декоративон эффекттæ.
 Врубель æвдыста бæрзонд …, цы жанрты куыста, уыдонæй алкæцыйы дæр.
 Виньеткæ у чысыл ныв кæнæ орнамент текстæн йæ … кæнæ йæ … .
 Врубелы ахуыргæнæг уыдис П. П. Чистяков, уымæ … ахуыр кодта Хетæгкаты Къо-
ста дæр.

 3. Мивдисджытæ сæвæрут ивгъуыд афоны формæйы.

Нывгæнæг И. Шишкин (уæвын) бæрзонд, тыхджын адæймаг, «зæронд нæзы бæласы 
хуызæн фидар», (дарын) бæзджын сау боцъо. Йæ диссаджы хъаруйы тыххæй йыл (кæнын) 
таурæгътæ. Мысинæгтæ йыл чи (фыссын), уыдонæй иу (æрымысын) ахæм цау. 

Кæддæр, йе ’рыгон бонты, Мюнхены бæгæныуæйгæнæны (в пивной) немыцæгтæ 
уырыссæгтыл æмæ Уæрæсейыл (худын райдайын). Шишкин (рахæцын) йе ’мзæххонты 
сæрыл æмæ немыцæгты къорды (ныддæрæн кæнын). Хъуыддаг (бахæццæ уæвын) 
тæрхондонмæ. Тæрхонгæнджыты раз (æрæвæрын), йæ къухтæй кæй сыздыхта (согнул), 
уыцы ставд æфсæйнаг лæдзæг. Уыцы здыхтытæ æфсæйнаг лæдзæг æви нывгæнæджы па-
триотон æнкъарæнтæ (балхæнын) немыцæгты зæрдæтæ, чи зоны, фæлæ тæрхонгæнджытæ 
(сраст кæнын) Шишкины.

 4. Ссарут раст вариант.

1. И. Репин дзырдта, зæгъгæ, аивад у мæ дин.
2. И. Репин йе сфæлдыстады æвдыста уырыссаг æхсæнадон царды алы фæзындтæ.
3. И. Репинмæ нæй историон цаутыл нывтæ.
4. Нывгæнæджы стыр курдиат ирддæрæй разындис йæ конд сурæтты.
5. И. Репины сурæттæй нæм кæсынц æнæзонгæ адæймæгтæ.
6. Йæ сурæтты И. Репин раргом кодта адæймаджы удыхъæды индивидуалон миниу-

джытæ.
7. И. Репин уыдис æрмæст нывгæнæг.

И. Крамской. Портрет
художника И. И. Шишкина

И. Шишкин. Дубовая роща
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5. Байхъусут текстмæ æмæ йын цыбырæй йæ мидис 3-аг цæсгомæй радзурут, 
баивут комкоммæ ныхас фæрссаг ныхасæй.

6. Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут, цæмæй бæрæг у, 
ацы сурæт Илья Репин ныффыста, уый.

Æххуысгæнæг дзырдбæстытæ:

Номдзыд композитор, райсомæй куыд сыстадис, 
æнæфаст сæр, пыхцыл (растрёпанный) боцъо, бæрзонд 
ных, хъуыдыджын цæстæнгас, æвдисы тыхджын удыхъæд, 
стыр курдиаты хицау, зыны бæрзонд дæсныйад, контра-
стон ахорæнтæ.

 Радзурут уырыссаг нывгæнджытæй иуы тыххæй.

71-аг ахуыр

Нырыккон уæрæсейаг культурæ

Аивады хæс у нæ цæстытæ нын гом кæнын.
Карл Краус, австриаг фыссæг

 1. Куыд æмбарут урочы эпиграф? Сымах та цы нымайут аивады хæсыл?

2. Бакæсут; кæрæдзимæ фæрстытæ раттут текстмæ гæсгæ. Раттут сын 
дзуæппытæ. 

Нырыккон уæрæсейаг культурæ уыйбæрц бирæвæрсыг æмæ алыхуызон у, æмæ йыл 
афæлгæсын (обозреть) æнцон нæу.

Уæрæсейаг культурæйы минæвæрттæ кад скодтой канд Уæрæсейæн нæ, фæлæ æппæт 
дунейæн дæр. Уыдонæй бирæты уацмыстæ æвæрд æрцыдысты дунеон культурæйы хæзнадоны: 
скульптор Эрнст Неизвестный, нывгæнæг æмæ скульптор Михаил Шемякин, поэт Иосиф 
Бродский, прозаик Сергей Довлатов, композитор Родион Щедрин æмæ бирæ æнд.

Уæрæсейы XX æнусы поэзийы райхъуыстысты Андрей Вознесенский, Евгений Евту- 
шенко æмæ Роберт Рождественскийы тыхджын хъæлæстæ, лирикон уддзæф æрбахастой сæ 
поэтикон рæнхъыты Беллæ Ахмадулина æмæ Булат Окуджава. 

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты темæ прозæйы ирдæй раргом кодтой фысджытæ Григо-
рий Бакланов, Юрий Бондарев, Виктор Некрасов; хуыздæр æмæ аккагдæр цардмæ сид- 
тысты сæ романты Василий Аксёнов æмæ Владимир Войнович; сатирæ хæцæнгарзæн 
равзæрста Фазиль Искандер. XIX æнусы литературон традицитæ рапарахат кодтой се 
сфæлдыстады Виктор Астафьев æмæ Валентин Распутин.

И. Репин.
Портрет Модеста Мусоргского
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 3. Бакæсут текст, къæлæттæй хъæугæ дзырдтæ æвзаргæйæ.

Андрей Вознесенский (нымайынц, нымад у, нымад сты) нырык-
кон поэзийы ирддæр стъалытæй (иуæй, иумæ, иуыл). Æмдзæвгæтæ 
фыссын (райдайын, райдыдтой, райдыдта) раджы, йæ лæппуйы бон-
ты. 14 азы (йыл, йæм, йын) куы цыдис, уæд Андрей (арвыстой, ар-
выста, арвиты) йе ’мдзæвгæтæ Пастернакмæ. Ацы номдзыд поэты 
сфæлдыстады тæваг (бæрæг дарынц, бæрæг у, бæрæг дары) æрыгон 
Вознесенскийы уацмыстыл.

1957 азы поэт (каст фæвæййы, бакаст, каст фæцис) Мæскуыйы 
архитектурон институт, уый (онг, фæстæ, æхсæн) аз та мыхуыры ра-
цыдысты йе ’мдзæвгæтæ.

Вознесенскийы поэзи хорз зонынц (канд, уæддæр, куыд) Уæрæсейы нæ, фæлæ 
фæсарæнты дæр. 1978 азы поэтæн (лæвæрд у, лæвæрд æрцыдис, лæвæрд уыдис) Советон 
Цæдисы Паддзахадон преми. 

 Цавæр поэты сфæлдыстады тæваг фæзынди æрыгон Вознесенскийы уацмыстыл?
 Цавæр паддзахадон хæрзиуæг лæвæрд æрцыдис поэтæн?

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

1. Андрей Вознесенский у ... поэзийы ирддæр стъалытæй иу. 2. Æмдзæвгæтæ фыссын 
райдыдта ... , йæ лæппуйы бонты. 3. Пастернакы сфæлдыстады ... бæрæг дары æрыгон 
Вознесенскийы уацмыстыл. 4. 1957 азы поэт ... ... Мæскуыйы архитектурон институт. 
5. 1958 азы ... ... рацыдысты йе 'мдзæвгæтæ. 6. 1978 азы поэтæн ... ... Советон Цæдисы 
Паддзахадон преми.

5. Саразут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ. 

цæуын
кæдæм?

кæимæ?
уацмыстæ

кæй?

цавæр?

зонынц
кæм?

цы?
зонгæ уыдис

кæимæ? 

кæд?

конд сты
цы?

цæмæй?
нæ бамбæрстон цы? хуызы цæй?

хæсты цавæр? схаста кæй?

аивады цавæр? уыдтæн кæм?

10

Андрей 
Вознесенский
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Нывгæнæджы, хæстæджы, номдзыд, музеймæ, лæппуйы, Фыццаг дунеон, ахорæнтæй, 
нывты хъуыды, аллегориты, равдысты, нырыккон, ныййарджытимæ, дунейы, нывтæ.

6. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ, саразут йæ бындурыл монологон ныхас.

Батрадз. Райсом мæ ныййарджытимæ Тугъанты Махарбеджы номыл 
музеймæ цæуын.

Агуындæ. Æвæццæгæн æмæ Михаил Шемякины 
равдыстмæ.

Батрадз. О, фæстаг бон уыдзæнис ам... Немæ цæуыс?
Агуындæ. Нæ… Æз дзы айразмæ къуырийы уыдтæн. 

Хъарданты хæрæфырт дæн æмæ, зæгъын, мæ номдзыд 
хæстæджы уацмыстæ фенон…

Батрадз. Хъардантæй у, уый нæ зыдтон.
Агуындæ. О… йæ фыд Фыццаг дунеон хæсты рæстæг сидзæрæй баззадис, æмæ 

лæппуйы схаста йæ фыды ’рдхорд. Уый йын радта йæхи мыггаг – Шемякин. Уыцы номæй 
йæ зонынц æнæхъæн дунейы.

Батрадз. Стыр равдыст у?
Агуындæ. О, сæдæ фæндзай уацмысы бæрц – графикæ, 

скульптурæ, хуызджын нывтæ.
Батрадз. Дæ зæрдæмæ фæцыдысты?
Агуындæ. Раст зæгъгæйæ, бирæ фæлгонцты хъуыды нæ 

бамбæрстон – аллегориты хуызы æвдыст цæуынц æмæ зынæмбарæн 
сты, фæлæ нывтæ конд сты ирд ахорæнтæй, æмæ мын уымæй мæ 
зæрдæ балхæдтой.

Батрадз. Мæ фыд мын дзырдта, сюрреализмы* стилы, дам, кусы, зæгъгæ. Æз уыцы 
стиль не ’мбарын, равдыстмæ дæр нæ ацæуин, фæлæ мæ ныййарджыты зæрдæхудты куыд 
бацæуон…

Агуындæ. Цытæ дзурыс?! Нырыккон аивады номдзыддæр минæвар нæ горæты алы 
бон нæ вæййы… Æнæмæнгæй ацу æмæ фен уыцы равдыст.

* с ю р р е а л и з м – авангардон аивады стильтæй иу

Михаил Шемякин
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 Куыд æмбарут дзырдбæстытæ: зæрдæ балхæнын, зæрдæхудты бацæуын?
 Ссарут сын синонимтæ дзырдбæстыты ’хсæн: зæрдæ барухс кæнын; зæрдæмæ фæ-

цæуын; зæрдæ асæттын; зæрдæмæ исын; зæрдæ дарын; зæрдæ райын; зæрдыл  
дарын; зæрдæ фæриссын кæнын. Ратæлмац сæ кæнут уырыссаг æвзагмæ.

 Радзурут уæхи ныхæстæй Михаил Шемякины тыххæй.

72-аг ахуыр

Сфæлдыстадон куыстæн аргъ хъæуы.
Карл Маркс, немыцаг философ, экономист

1. Æрдзурут эпиграфы хъуыдыйыл. Пайда кæнут фразæтæй:

мæнмæ гæсгæ, ...
ацы хъуыды мæм раст кæсы (нæ кæсы) ...
æцæгдæр, ...

2. Баххæст кæнут хъæугæ бæттæгтæй (фæлæ, та, æмæ, уымæн æмæ, цæмæй, уый 
тыххæй) хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

 Эрнст Неизвестныйы скульптурæтæ сты дунейы хъуыстгонддæр музейты … аивады 
коллекционерты æмбырдгæндты.
 Мæ зæрдæмæ тынг фæцыдис Татьянæ Толстаяйы чиныг «Кысь», ме ’фсымæры 
зæрдæмæ … нæ фæцыдис.
 Родион Щедрины музыкæйы арæх зæлынц зонгæ интонацитæ, … … композитор йæ 
уацмысты пайда кæны традицион музыкалон темæтæй.
 … Михаил Шемякины сфæлдыстадон равдыст феной Ирыстоны цæрджытæ, … … 
республикæйы хицауад æмæ Культурæйы министрад бакодтой стыр куыст.
 Булат Окуджавайы æмдзæвгæтæ-зарджытæ арæх фехъусæн ис зындгонд артистты 
репертуары, … сæ авторы хуызæн зæрдæмæхъаргæ нырма ничи азарыдис.

3. Фæстаг азты цы уацмыстæ рацыдис æмæ критиктæ бирæ 
кæуыл дзурынц, уыдонæй иу у нырыккон прозæйы курдиат-
джын фыссæг Татьянæ Толстаяйы роман «Кысь».

 Æркæсут таблицæмæ æмæ йæ бындæр лæвæрд дзырдтæ, 
дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæй баххæст кæнут.

Татьянæ Толстая
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Автор æмæ романы ном Татьянæ Толстая «Кысь» (2003 аз)

Уацмысы жанр Фантастикон роман

Романы идейæ …………

Уацмысы сюжет …………

Хъайтартæ …………

Романы æвзаг …………

Аивадон мадзæлттæ …………

 Метафорæтæ, абарстытæ, цитатæтæ.
 Карикатурон интеллигенттæ.
 Æвдыст дзы цæуы Мæскуы ядерон хæсты фæстæ. Чысыл хъæуы цæрынц, хæсты чи 
аирвæзтис, уыцы интеллектуалтæ, хæсты фæстæ гыццыл мутацитимæ чи райгуыр-
дис, уыдон æмæ, хъуыды кæнын чи зоны, уыцы мутанттæ.
 Адæймаджы уды арфмæ ныккæсын.
 Ис дзы бирæ, автор йæхæдæг кæй æрхъуыды кодта, фæлæ сæ нысаниуæг 
контекстмæ гæсгæ æнцон бамбарæн кæмæн у, ахæм дзырдтæ.

Бакæсут Валентин Распутины уацауæй («Францаг 
æвзаджы уроктæ») скъуыддзаг. Рафыссут текстæй 3 
абзац, хъæугæ дзырдтæ къæлæттæй æвзаргæйæ. 
Зæгъут ын йæ мидис.
Радзурут уæхи ныхæстæй Т. Толстаяйы романы 
тыххæй.

Æртæ боны (фæстæдæр, фæстæ, фæстæмæ) Лидя ацы-
дис. Уый хæд размæ мыл урокты фæстæ скъолайы (æмбæлы, 
амбæлдис, амбæлдзæнис) æмæ мæ нæ хæдзармæ (бахæццæ 
кодта, бахæццæ кæндзæнис, бахæццæ кæны). Валентин Распутин
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«Нæхимæ цæуын, Хъубанмæ, – загъта, куы хицæн кодтам, уæд. – Ды ахуыр кæн. 
Уыцы ницæйаг (цауы, уацауы, хабары) тыххæй дын ничи ницы кæндзæнис. (Аххос, аххос-
джын, аххосаг) æз дæн. Ахуыр кæн». Мæ сæры хъуынтæ мын армытъæпæнæй (азмæста, 
азмæнты, азмæнтдзæнис) æмæ ацыдис. 

Уæдæй фæстæмæ йæ (никæй, никуыуал, никæд) федтон. Зымæджы æмбисы, 
каникултæ дæр фесты, афтæ мæ номыл скъоламæ (æрцæуы, æрцыдис, æрцæудзæнис) 
æрвитæккаг (посылка). Асинты бынæй фæрæт (райстон, райста, райстам), æмæ йæ куы 
(бакодтам, бакодта, бакодтон), уæд дзы кæрæдзийы фарсмæ æнгом æвæрдæй разындис 
хæтæлджын макъаронтæ. (Бын, бынмæ, бынæй) та дзы бæмбæджы тыхтæй ссардтон æртæ 
сырх фæткъуыйы.

(Раз, уымæй размæ, разы) фæткъуытæ нывты йеддæмæ никуы (федтат, федтай, фед-
тон)

73-аг ахуыр. Контролон тест 

Ныры фæсивæды проблемæтæ

74-æм ахуыр

Адæймаг фидæны хорздзинæдтæм куы бæлла, 
уæд æй абон фæрнджын къахдзæф акæнын хъæуы.

Баласагуни, скæсæйнаг философ, поэт

1. Бакæсут текст æмæ уæ хъуыдытæ зæгъут, цы бакастыстут, уый фæдыл.

Цард афтæ арæзт у, æмæ хистæртæ уарзынц фауын кæстæрты. Афтæ уыдис æртæ мин 
азы размæ, афтæ у абон æмæ, æвæццæгæн, уыдзæнис фидæны дæр. Æцæгдæр, алкæмæн 
дæр зынаргъ вæййынц, хæрз æрыгон æмæ алцæуыл æууæндаг, æнæмæт æмæ амондджын 
куы уыдис, уыцы азтæ.

Алы фæлтæрæн дæр ис йæхи фæндаг æмæ йæхи хъысмæт. Хистæрты цæстæнгас 
цардмæ, сæ хъуыдытæ кæстæртæ фылдæр хатт нæ фембарынц. Зындгонд адæймæгтæй 
чидæр загъта, æрыгон уæвын, дам, тынг зын у, зæгъгæ. Æвæццæгæн, уымæн, æмæ 
æрыгæттæм нæма вæййы царды фæлтæрддзинад, уыдон уынынц сæ алыварс дуне 
æрмæст «сау æмæ урсæй» (иннæ ахорæнтæ сæ цæст иртасын райдайдзæнис фæстæдæр). 
Кæстæртæ хæстæгдæр исынц сæ зæрдæтæм æхсæнады æнæрастдзинад, политикты 
мæнгдзинад. Ардыгæй рацæуы «фыдæлты æмæ фыртты» ныхмæлæуддзинад.

Цæмæй уыцы «тох» æгæр карз ма уа, уый тыххæй æмбарын хъæуы фæсивæды зонда- 
хаст, аргъ сын кæнын хъæуы сæ хъуыдытæ æмæ сæ бæллицтæн, – иу дзырдæй, зындгонд 
уырыссаг ахуыргонд Николай Пироговы загъдау: «Æрыгон адæймаджы дæр кадджын бы- 
наты æвæрын хъæуы, зæрондæн куыд кад кæнæм, афтæ»
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 Базонут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ контекстмæ гæсгæ.
 Текстæй рафыссут антонимтæ.
 Комкоммæ ныхас баивут фæрссаг ныхасæй.
 Тексты мидисыл дзургæйæ, спайда кæнут фразæтæй:

1) Æз разы дæн тексты хъуыдыимæ, уымæн æмæ…
2) Тексты хъуыдытæ раст сты, фæлæ…
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ…
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ …
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2. Бакæсут, урокмæ цы эпиграф лæвæрд цæуы, уый. Зæгъут, йæ хъуыды йын 
куыд ис бабæттæн урочы темæимæ.

мæнгарддзинад (-дзинæдтæ) – 
     вероломство, коварство

ныхмæлæуддзинад (ныхмæлæуд) – 1) противоре-
     чие; 2) сопротивление

Æууæнк (æууæндын) – 1) доверие; 2) честность (доверять, верить) (æууæнкджын 
адæймаг; искæуыл æууæндын / Алы адæймагмæ дæр хъуамæ æууæнк уа, йæ алыварс чи 
ис, уыдонмæ).

Мæнгдзинад (мæнг) – обман, ложь, лживость (мæнгдзинадимæ тох кæнын; мæнг-
дзинады хъуыддæгтæ / Мæнгдзинады фæндагыл æнцондæр у цæуын, рæстдзинады 
фæндагыл та зын у).

Фауын – осуждать (искæй фауын; сусæгæй фауын / Фыццаг уал дæхимæ æркæс, 
искæй фауыны размæ).

Фæлтæрддзинад – опыт, навык (царды фæлтæрддзинад; фæллойы фæлтæрддзи-
над / Кæстæртыл арæх æрцæуы рæдыдтæ, царды сæм фаг фæлтæрддзинад кæй нæй, 
уый аххосæй).

Цыбæл – I. 1) соблазн; 2) прихоть; 3) лакомка; II. жадный (цыбæлты ныхмæ 
лæууын; цыбæл кæнын / Царды бирæ æнæхъæугæ цыбæлтæ ис, æмæ æрыгон адæймагмæ 
хъуамæ уа хъару сæ ныхмæ лæууынмæ).

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтæй: ныхмæлæуддзинад, 
мæнгдзинад, æууæнк, мæнгарддзинад, фæлтæрддзинад, цыбæл.

  Де ’… куы фесафай, уæд дын адæм дæ ныхасыл нал æууæнддзысты.
  … иудзинад хуыздæр у.
  … руаджы йæм уыдис стыр мулк, фæлæ йын кад нæ уыдис йæ сыхæгты ’хсæн.
  Лæппуйæ … ахуыр куы уай, уæд ас лæгæй дæр сайгæ кæндзынæ.
  … адæймагæн йемæ нæ райгуыры, уый æрцæуы азтимæ.
  Лæмæгъ адæймаг алцæмæ дæр … кæны.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ саразут семæ хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

75-æм ахуыр

Ас адæймаг дæр нæ уарзы æдзух искæй 
амындтытæм хъусын, сывæллонæн та æнæуынон сты. 

Виссарион Белинский, уæрæсейаг демократ, критик
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1. Бакæсут эпиграф. Зæгъут, разы стут Белинскийы хъуыдыимæ æви не стут. 
Зæгъут уæхи хъуыдытæ.

1) Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ …
2) Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ …
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ …

 2. Раст дзурут:

æууæнк – аууон
цыбæл – цъыф

карз – карст
ныллæгдæр – ныллыг кодта 

3. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

1. Фауын,  хистæртæ,  уарзынц, арæх, кæстæрты. 2. Вæййынц, æцæгдæр, зы-
наргъ, алкæмæн, æрыгон, дæр,  йе, бонтæ. 3. Дæр, алы, хъысмæт, йæхи, фæлтæрæн, 
ис. 4. Фæлтæрддзинад, нæ, æрыгæттæм, вæййы, царды. 5. Уынынц, уыдон, дуне, сæ, 
æвæццæгæн, алыварс, «сау æмæ урсæй», æрмæст. 6. Тыххæй, уый,  фæсивæды, зондахаст, 
хъæуы, æмбарын. 

4. Æрæмных кæнут, хистæртæ аргъ кæмæн кæнынц, царды уыцы иумæйаг до-
мæнтæ æмæ фæсивæды цардыуаджы хицæн домæнтæ. Зæгъут, кæм дзы ис 
ныхмæлæуддзинад, кæм та – иудзинад. Скæнут хатдзæгтæ.

Хистæр фæлтæр Кæстæр фæлтæр

1. Æгъдæуттæ æмæ традицитæ хъахъхъæнын. 1. … …

2. Фæллой кæнын. 2. … …

3. Бинонтыл мæт кæнын. 3. … …

4. Райгуырæн бæстæйæн кад кæнын. 4. … …

5. Уæлдæр ахуырад райсын. 5. … …

6. Фидæныл хъуыды кæнын. 6. … …

7. Æмгардзинадæн аргъ кæнын. 7. … …

8. Чингуытæ кæсын. 8. … …

9. Классикон музыкæ уарзын. 9. … …

10. Спорт уарзын. 10. … …
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11. Театрмæ цæуын. 11. … …

12. Аив дарæс дарын. 12. … …

5. Æркæсут æрыгæтты царды цыбæлтæм æмæ сын æххуысгæнæг дзырд-
бæстыты ’хсæн ссарут контраргументтæ.

Тамако дымын
1) … …
2) … …
3) … …

Карз нозт
1) … …
2) … …
3) … …

Наркотиктæ
1) … …
2) … …
3) … …

Рæуджыты низтæ, æнæниздзинад къахыр кæнын, интеллект ныллæгдæр кæнын, 
адæмы ’хсæн æгад уæвын, царды бонтæ дзæвгар фæкъаддæр кæнын, куыстæй фæхауын, 
спортыл къух ауигъын, царды нысан фесафын, царды рæсугъддзинадæй æнæхай уæвын.

Саразут 4-æм фæлтæрæны бындурыл бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæг 
та-имæ. Ныффыссут сæ.

Х у ы з æ г: Хистæр фæлтæр хъахъхъæны æгъдæуттæ æмæ традицитæ, кæстæр 
фæлтæр та тырны ногдзинадмæ. 

76-æм ахуыр

Сывæллæттæн сæ бартыл дзурын æгъгъæд нæу, 
сæ бартæ хъуамæ уой тыхджын хъахъхъæд.

Николай Новиков,  уæрæсейаг ахуыргонд

1. Бакæсут уе ’мгæртты хъуыдытæ сæ ныййарджытимæ ахастдзинæдты 
тыххæй. Кæимæ дзы стут разы æмæ кæимæ не стут? Уæхæдæг та куыд хъуы- 
ды кæнут? Зæгъут уæ хъуыдытæ.

Тамерлан. Æз не ’мбарын, фæлтæрты ныхмæлæуддзинад цæй мидæг ис, уый. 
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Æвæццæгæн æмæ мæ ныййарджытæ нырма сæхæдæг дæр æрыгон кæй сты, уымæн. Мах 
хъусæм уыцы иу музыкæмæ, кæсæм уыцы иу кинонывтæм, æрмæст æз чингуытæ, уыдон 
куыд кæсынц, афтæ арæх нæ кæсын…

Аланæ. Мæ ныййарджытимæ не ’хсæн арæх 
вæййы быцæутæ мæ уæлæдарæсы тыххæй. Æз 
уарзын цыбыр юбкæтæ æмæ джинсытæ дарын, мæ 
фыд та мæ нæ уадзы уыцы дарæсы цæуын, чыз- 
гыл, дам, ахæм дарæс нæ фидауы, зæгъгæ…

Тимур. Хистæрты зондахаст мæм хаттæй-
хатт раст нæ фæкæсы, фæлæ æз æмбарын, ахæм 
хъуыдытæ æмæ цæстæнгас кæцæй æмæ цæмæн 
рахастой, уый. Хъуамæ мах, кæстæртæ, хатдзæгтæ 
кæнын зонæм, нæ ныййарджытæ цы дуджы рай-
гуырдысты,  уыцы  рæстæджы  домæнтæ  æмæ  

уавæртæ  сæ  цардыл  æмæ  сæ  зондахастыл куыд фæбæрæг сты, уый тыххæй.
Аня. Мæнмæ гæсгæ, ныййарджытæ æмæ сæ цот кæрæдзийы никуы æмбæрстой æмæ 

никуы æмбардзысты.
Тамарæ. Ныхмæлæуддзинад? Нæ зонын… Æз алцæмæй дæр æууæндын мæ ныййар- 

джытыл…
Олег. Мæ фыд рок нæ уарзы, уый тыххæй йæм сныхмæ уон? Футбол та тынг уарзы, 

æмæ нæ уый иу кæны…
Оксанæ.  Æз  та  мæ  ныййарджыты  ныхæстæм  рамæсты  вæййын  иуæй-иу  хатт: 

«Фæлтæрддзинад дæм гыццыл ис», «…нырма ницыма æмбарыс», «…мæнæ дæхицæн цот 
куы уа»… Сæхи нал хъуыды кæнынц æрыгæттæй…

2. 1-аг фæлтæрæны бындурыл саразут монологон ныхас æмæ радзурут 
кæстæрты ахастдзинæдты тыххæй сæ ныййарджытимæ.

Х у ы з æ г: Тамерлан не 'мбары, фæлтæрты ныхмæлæуддзинад цæй мидæг ис, уый, 
уымæн æмæ йæ ныййарджытæ сты æрыгæттæ.
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3. Фæсивæды абоны царды стыр бынат ахсынц компьютер æмæ Интернет. 
Хъыгагæн, уыдон «фæуæлахиз сты» чингуытыл. Æркæсут таблицæмæ æмæ йæ 
рапарахат кæнут: зæгъут пайда кæнæ зианы тыххæй уæ хъуыдытæ.

Чингуытæ Интернет
1. Вæййы дзы бирæ 
æрмæг зонындзинæдтæ 
фæфылдæр кæнынæн.

1. Алкæд къухы 
бын нæ вæййынц.

1. Хъæугæ æр-
мæг у æнцон сса- 
рæн.

1. Арæх æрмæджы мидис 
раст нæ вæййы, кæнæ 
дзы вæййы рæдыдтæ.

2. …………… 2. …………… 2. …………… 2. ……………
3. …………… 3. …………… 3. …………… 3. ……………

4. Бакæсут текст æмæ йæ мидис бабæттут урочы эпиграфимæ.

1 июнь у Сабиты хъахъхъæныны æппæтдунеон бон. Бæрæг 
æй кæнынц 1950 азæй нырмæ. Ацы бæрæгбон снысан код-
та Сылгоймæгты æппæтдунеон демократон федераци. Уыцы 
фæндонимæ сразы ис Иугонд Нациты Организаци æмæ баны- 
мадта сывæллæтты бартæ (сæ цард, æнæниздзинад, дин æмæ 
æндæртæ) хъахъхъæнын йæ архайды сæйраг фарстайыл.

Алы аз дæр 1 июны хъуамæ хистæртæ ныхъхъуыды кæной, 
сабиты кæй хъæуы бахъахъхъæнын тыхмийæ, царды сын аккаг 
уавæртæ саразын кæй хъæуы, ууыл.

Ацы бон  арæзт  æрцæуы  алыхуызон  акцитæ,  сæ  нысан 
вæййы политиктæ æмæ паддзахады сæргълæуджытæн се ’ргом 
æппæт дунейы сывæллæтты уавæртæм раздахын.

 Цæмæй хъæуы бахъахъхъæнын сывæллæтты?
 Цавæр нысан ис, 1 июны цы акцитæ арæзт æрцæуы, уыдонæн?

Радзурут уæхи ныхæстæй Сабиты хъахъхъæныны æппæтдунеон боны тыххæй.

Ирыстоны национ культурæ

Ирон литературæ

77-æм ахуыр 

Дзырд у архайд.
Анатоль Франс, францаг фыссæг
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1. Бакæсут зындгонд ирон поэт æмæ фыссæг Джыккайты Шамилы уацæй 
скъуыддзаг. Куыд æмбарут йæ мидис. Разы стут фыссæджы хъуыдытимæ? 

Истори у цæугæдонау æнæскъуыйгæ (непрерывна)... Фæлæ 
йæ цыд уыцы иухуызон нæу: ис дзы цæхгæр фæзилæнтæ, йæ разы 
ис къæсæртæ, æмæ кæм сабырæй цæуы, кæм та æхсæрдзæнтæй 
кæлы. Литературæ у цардæвдисæн, уымæ гæсгæ æнгом баст 
вæййынц царды истори æмæ литературæйы истори. Царды вæййы 
хицæн замантæ, стыр æмæ чысыл цаутæ. Афтæ у йæ хъысмæт 
литературæйæн дæр: вæййы дзы æбæркад дугтæ æмæ сыгъзæрин 
æнустæ. Уыдон сты иу историйы цæгтæ (звенья)...

Ирон литературæ йæ равзæрдæй фæстæмæ æнгом баст у 
рæстæг æмæ адæмы цардимæ. Уым айдæнау нывæфтыдæй зынынц 

рæстæджы ивддзинæдтæ æмæ историон цаутæ. Æхсæнадон уавæртæ 
куыд ивтой, афтæ ивгæ цыдис литературон цард дæр, зæгъæн ис, æмæ литературæйы ис-
тори у ирон æхсæнады истори дæр.

 Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.
 Ссарут хъуыдыйад фæсæвæрдимæ.

Ахæст(-тытæ) – заключённый; (ахæсты сагъæстæ; ахæсты рауадзын / Поэты 
æмдзæвгæты æвдыст сты ахæсты сагъæстæ æмæ бæллицтæ).

Ахæстон(-стæттæ) – тюрьма; (ахæстоны бадын; ахæстоны фæстæ / Реве-
лы ахæстоны бадгæйæ, Гæдиаты Цомахъ ныффыста йе ‘мдзæвгæты зындгонд цикл 
«Ахæстоны фыстытæ»).

Ахадгæ – значительный; заметный; (ахадгæ уацмыс; ахсы ахадгæ бынат / Гæдиаты 
Цомахъы стырдæр æмæ ахадгæдæр уацмыс у «Ос-Бæгъатыр»).

Æлдар(-дæрттæ) – князь; у осетин: представитель знатного рода;(æлдæртты 
зæххытæ; æлдармæ кусын / Ос-Бæгъатыр Гуырдзыйы æлдæртты къухæй хинæй мард 
æрцыдис).

Зондахаст – мировоззрение; (фыссæджы зондахаст; раст зондахаст / Поэты удыхъæд 
æмæ йæ зондахаст фидар кодтой революцион тохы уавæрты).

Ирæд – калым; (ирæд исын; стыр ирæд / Ирæд исын уыдис фыдæлтыккон талынг 
æгъддæуттæй иу).

Тырнын – стремиться; (сæрибармæ тырнын; размæ тырнын / Йæ уацмысты Цомахъ 
тырны рухсмæ, сæрибармæ)

Цæстмæхъусдзинад – лицемерие; лесть (цæстмæхъусдзинады ныхмæ дзурын /
«Цæстмæхъус ныхас фыдбылыз хæссы…» (Къ.).

2. Саразут дзырдбæстытæ лæвæрд дзырдтимæ.

Ахадгæ ... , тырны ... , ... æлдæрттимæ, ... ахæстонæй; ахæсты ... , ... зондахаст, 
цæстмæхъусдзинады ... , ирæд ... . 

Джыккайты Шамил
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Сабырдзинадмæ, тох кæны, фыстытæ, разы у, уацмыс, суæгъд ис, исын, тызмæг, 
ахуырадмæ, бæллицтæ, ног, тыххæй, æмбырд кæнын, ныхмæ, рацыдис.

3. Саразут логикон рæхыстæ хуызæгмæ гæсгæ.

Ахæстон- ахæстоны бадгæйæ - Ахæстоны бадгæйæ поэт ныффыста æмдзæвгæты цикл 
- Уыцы æмдзæвгæты автор равдыста йæ бæллицтæ æмæ йæ сагъæстæ.

Тырнын-... 
Ахадгæ-...

4. Бавæрут хъæугæ дзырдтæ хъуыдыйæдты æмæ сæ бакæсут: уынæм, хуыдтой, 
тырны, равдыста, бадтис, зынынц 

1. Гæдиаты Цомахъы … тох æмæ сæрибары зарæггæнæг. 2. Поэты æмдзæвгæты 
ирдæй … йæ рæстæджы царды ивддзинæдтæ. 3. Цомахъы уацмысты … тохы ирд поэти-
кон ныв. 4. Поэт ныффыста йе ‘мдзæвгæты зындгонд цикл «Ахæстоны фыстытæ», Ревелы 
ахæстоны куы … , уæд. 5. Æмдзæвгæты хъайтар … рухсмæ, сæрибармæ. 6. Цомахъ йæ 
историон драмæйы айдæнау … нæ рагбонтæ æмæ нæ абоны цард.

5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, тексты пълан раст арæзт у æви нæу. 

Гæдиаты Цомахъ

Ирон литературæйы историйы Гæдиаты Цомахъы хуыдтой тох 
æмæ сæрибары зарæггæнæг. Йæ удыхъæд æмæ йæ зондахаст фидар 
кодтой революцион тохы уавæрты. Поэты æмдзæвгæты ирдæй зынынц 
йæ рæстæджы царды ивддзинæдтæ, авторы хъысмæт.

Лирикæ, фæзæгъынц, зæрдæйы хъæлæс у. Фыццаг уырыссаг рево-
люцийы заман (1905-1907) Цомахъ цы уацмыстæ ныффыста, уыдоны 
уынæм тохы ирд поэтикон ныв, æвдыст сæ цæуы адæмы ныфс æмæ 
нысан («Тохы хъæр», «Фæдис», «Адæм»). 

Ревелы ахæстоны бадгæйæ, поэт ныффыста йе ‘мдзæвгæты зындгонд цикл 
«Ахæстоны фыстытæ». Ис дзы 7 æмдзæвгæйы. Ацы уацмысты æвдыст сты поэты 
сагъæстæ, йæ бæллицтæ. Æмдзæвгæты сюжеттæ сты хуымæтæг, сæ мидис та у арф. 
Сæ идейон хъуыды у ахæм: кæд ахæстон у чъизи, талынг ран удæн, уæддæр ахæсты 
бæллицтæ сты сыгъдæг æмæ бæрзонд, уый тырны рухсмæ, сæрибармæ.

Цомахъы стырдæр æмæ ахадгæдæр уацмыс у «Ос-Бæгъатыр». Литературон критиктæ 
куыд зæгъынц, афтæмæй драмæйы рагон историон цауты поэт айдæнау равдыста нæ 
рагбонтæ æмæ нæ абоны цард.

Гæдиаты Цомахъ ныууагъта ирон культурæйы бæрзонд гуманистон хъуыдытæ æмæ 
поэты рухс фæлгонц.

Тексты пълан

1.Гæдиаты Цомахъ - тох æмæ сæрибары зарæггæнæг.

Гæдиаты Цомахъ
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2. Поэты сагъæстæ æмæ бæллицтæ æвдыст сты цикл "Ахæстоны фыстытæ"-йы. 
3. Йæ фыццаг æмдзæвгæты уынæм тохы поэтикон ныв.
4. Поэт ныууагъта ирон культурæйы ирд фæд.
5.Цомахъы ахадгæдæр уацмыс у "Ос-Бæгъатыр".

 Бабæттут урочы эпиграф текстимæ.
 Ссарут тексты антонимтæ. 
 Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

6. Саразут уæ тетрæдты таблицæ æмæ йæ баххæст кæнут лæвæрд дзырдтæ, 
дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæй. 

Автор æмæ уацмысы ном Гæдиаты Цомахъ «Ос-Бæгъатыр»

Мыхуыры рацыдис …

Уацмысы жанр …

Архайды бынат …

Архайды рæстæг …

Уацмысы сюжет …

Уацмысы сæйраг хъайтар …

Уацмысы кульминаци …

Уацмысы ахадындзинад …

 XIV æнус
 1929 азы
 Ирыстоны хæхтæ æмæ Гуырдзыстон
 Ирмæ алырдыгæй лæбурынц знæгтæ, ирон адæмæн 

нал ис паддзахад æмæ æфсад, нæй сын разамонæг, 
сæфтмæ цæуынц.

 Историон драмæ
 Ос-Бæгъатыр ссис йæ зонд æмæ йæ хъаруйы руаджы 

ирон адæмы фæтæг, хъæбатырæй хæцы йæ адæмы 
знæгтимæ.

 Ис æй бабæттæн нæ абоны цардимæ.
 Ос-Бæгъатыр йæ мад æмæ йæ уарзон чызджы 

фæндмæ гæсгæ бафидауы Гуырдзыйы æлдæрттимæ 
æмæ хинæй мард æрцæуы. 

7. Саразут 6-æм фæлтæрæны бындурыл диалог. Пайда кæнут фæрстытæй: чи? 
кæд? цавæр? куыд? цæмæн?

Котаты Григор. Ос-Бæгъатыр
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Сахуыр кæнут ног дзырдтæ;
Радзурут хи ныхæстæй Гæдиаты Цомахъы драмæ "Ос- Бæгъатыр"-ы тыххæй.

78-æм ахуыр

 Сæрибардзинады аккаг уый у, чи йыл тох кæны.
 Иоганн Гёте, немыцаг поэт 

1. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, цавæр бæллицтæ сæвзæры ахæсты зæрдæйы, 
бæлоны куы фены, уæд. 

   Бæлон

Ахæсты рудзынгмæ бæлон æрбатахти,
Рудзынджы размæ æрбадти тæрсгæ;
Сусæг-æнæуæндгæ ахæстмæ бакасти.
"Чи уыдзæн, - загъта, - ай?" дистæгæнгæ.

Ахæст дæр бæлоны мидæгæй ауыдта,
Басидт æм "бул-бул-бул", зæгъгæ, сындæг.
Сау дзулы муртæ йын рудзынгæй раппæрста,
Уый дæр сæ ауыгъта тагъд-тагъд, цæрдæг.

Сахуыр ис бæлон. Хъæлдзæгæй 'рбатæхы,
Бакæсы ахæстмæ райгæ цæстæй.
Ахæсты зæрдæ дæр бонау ысрухс вæййы
Уарзон лымæны рæвдаугæ уындæй.

Бонау ысрухс вæййы. Бирæ фæндиагтæ
Сызмæлынц ахæсты хуылфы æнцад;
Царды хъуыдытæ, йæ хъуыздæр бæллицæгтæ,
Цинджын Сæрибар, йæ уарзондзинад.
      Гæдиаты Цомахъ

2. Раст дзурут:

ахæстон– ахстон
ахæст– ахаст

ахадгæ – æгъгъæд
бæгъатыр – бæгъæввад

3. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Фыццаг, поэты, адæмы, уацмысты, ныв, поэтикон, тохы, ирд, цæуы, æвдыст. 2. 
Ирмæ, лæбурдтой, алырдыгæй, XIV æнусы, адæмæн, знæгтæ, ирон, æмæ, уыдис, нал, пад-
дзахад, æфсад. 3. Ос-Бæгъатыр, йæ, ссис, зонд, йæ, æмæ, хъаруйы, ирон, руаджы. фæтæг, 
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адæмы. 4. Айдæнау, драмæйы, ацы, æмæ, поэт, рагон, цауты, историон, нæ, рагбонтæ, 
цард, абоны, нæ, равдыста. 5. Гæдиаты Цомахъ, гуманистон, ныууагъта, бæрзонд, 
хъуыдытæ, ирон, фæлгонц, культурæйы, рухс, æмæ, поэты.

4. Ратæлмац кæнут къæлæтты æвæрд дзырдтæ, баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ 
æмæ сæ бакæсут.

1. Коцойты Арсены хонынц ирон аив дзырды (мастер). 2. Фыссæг (талантли-
во) æвдисы трагикон конфликттæ дæр æмæ комедион цаутæ дæр. 3. Фыссæджы ныхасы 
вæййы бæрзонд гуманистон хъуыды, рæстдзинад æмæ аккаг цардмæ (стремление). 4. «Нæ 
фыдбылызты фыддæр», - афтæ Арсен схуыдта (калым) исыны (обычай). 5. (Видное) бы-
нат ахсы фыссæджы сфæлдыстады дины темæ. 6. Ацы (произведениях) фыссæг чиныг-
кæсæджы размæ рахаста «гыццыл адæймаджы» темæ.

5. Бакæсут текст æмæ йын саразут пълан. 

Коцойты Арсен

Коцойты Арсены хонынц ирон аив дзырды дæсны. Фыссæгмæ уы-
дис стыр курдиат, уый зыдта цардæй ахъаззагдæр цаутæ райсын. Царды 
фæзындтæ куыд алыхуызон сты, афтæ хъæздыг æмæ алыхуызон у Ар-
сены радзырдты мидис дæр. 

Фыссæг курдиатджынæй æвдисы трагикон конфликттæ дæр æмæ 
комедион цаутæ дæр, чиныгкæсæгæн та йæ бон у цæссыг калын æмæ 
худын дæр, мæсты кæнын æмæ тæригъæд кæнын дæр. Цыфæнды 
хъуыддагыл куы дзура фыссæг, уæддæр йæ ныхасы вæййы бæрзонд 
гуманистон хъуыды, рæстдзинад æмæ аккаг цардмæ тырнындзинад.

Карз æмæ талынг фыдæлтыккон æгъдау – туг исыны ныхмæ дзуры 
Коцойты Арсен йæ радзырдты: «Сæумæрайсом», «15 азы», «Фидис». 

«Нæ фыдбылызты фыддæр», – афтæ Арсен схуыдта ирæд исыны æгъдау. Фыссæг 
йæ уацмысты фæрцы тох кодта ацы æгъдæуттимæ: «Афтæ дæр вæййы», « Цы фæци 
Асæхмæты ирæд»…

Зынгæ бынат ахсы фыссæджы сфæлдыстады дины темæ. Арсен æмбæрста, адæмы 
рухс цардæн хъæуы хорз закъæттæ, ахуырад æмæ наукæ. Йæ уацмыстæ «Дадолты мæт», 
«Хин», «Гигойы куадзæн»-ы фыссæг æвдисы дæсныты мæнгарддзинад, сауджынты 
цæстмæхъусдзинад, сæ мæгуыр миддуне. 

Арф психологион драматизм ис йæ радзырдтæ «Цуанонтæ» æмæ «Æмбæлттæ»-
йы. Ацы уацмысты фыссæг чиныгкæсæджы размæ рахаста «гыццыл адæймаджы» темæ, 
сарæзта арф, зæрдæмæхъаргæ фæлгонцтæ.

Коцойты Арсен уыдис гуманист. Уый тыхстис йæ адæмыл, сæ абон æмæ райсомыл. 
Коцойты Арсены хонынц «ирон литературæйы Чехов».

 Ссарут тексты антонимтæ.

Коцойты Арсен
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 Ссарут тексты комкоммæ ныхасимæ хъуыдыйад æмæ йæ раивут фæрссаг ныхасæй.
 Текстæй рафыссут домгæвазыгджын æмæ бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

6. Бакæсут æмæ зæгъут, кæцы фыссæгыл цæуы ныхас. 

 Райгуырдис 1855 азы Гуырдзыстоны, Хъуды комы, Ганисы хъæуы. Йæ фыд Ку-
ыцыри балæгъстæ кодта гуырдзиаг сауджынæн, æмæ уый сахуыр кодта лæппуйы фыс-
сын æмæ кæсын. Фæстæдæр куыста диакъонæй. 1882 азы ралыгъдис Цæгат Ирыстонмæ, 
æрцардис Дзæуджыхъæуы. Йе сфæлдыстады равдыста хæххон адæмы тухи æмæ уæззау 
царды нывтæ, сæ тох гуырдзиаг æлдæрттимæ, ирон адæмы æгъдæуттæ. Йæ зындгонддæр 
радзырд у "Азау". Схъомыл кодта 6 фырты æмæ иу чызг. Йæ фырт Цомахъ дæр равзæрста 
сфæлдыстадон фæндаг. 

 Райгуырдис 1888 азы Цæгат Ирыстоны, Ольгинскæйы. Бацыдис ахуырмæ 
Ольгинскæйы сылгоймæгты дыууæкъласон скъоламæ, уый фæстæ та - Дзæуджыхъæуы 
ирон чызджыты приютмæ. Ахуыр кодта Ташкенты сылгоймæгты гимназы дæр. Цардис 
Лабæйы, Æрыдоны. Уыдис курдиатджын фыссæг. Ныффыста 3 пьесæйы: "Мæ уарзондзи-
над æви мæ фыды ныхас?", "Зæхх - ме 'вдисæн, хур - мæ комдзог", "Гæды лæг". "Гæды 
лæг"-ы фыссæг æвдисы, падзахы лæггадгæнджытæ мæгуыр адæмы куыд æфхæрдтой, уый.

 Райгуырдис 1888 азы Æрыдоны. Каст фæцис Æрыдоны семинар, куыста 
ахуыргæнæгæй. 1911 азы ацыдис Манчжуримæ æмæ уым каст фæцис Хурыскæсæны 
бæстæты институт. Дæс азы бæрц куыста советон скъолаты инспекторæй Харбины рухса-
ды департаменты. Æнæкæрон бирæ уарзта йæ адæмы, йæ зарæджы сæр уыдис Ирыстон. 
Йæ уацмысты æвдыста ирон царды нывтæ, сарæзта зæрдæмæдзæугæ фæлгонцтæ. Тынг 
дæсны уыдис радзырдтæ фыссынмæ, фыста пьесæтæ дæр. Йæ зындгонддæр радзырд у 
"Челе".

7. Бакæсут диалог æмæ йæ баивут монологон ныхасæй. 

Батрадз: Абон æнæхъæн къласæй кæдæм ацыдыстут?
Агуындæ: Гæдиаты Секъайæн цыртдзæвæн гом кодтой, æмæ уырдæм хуынд 

уыдыстæм.
Батрадз: Кæцы ран ын сæвæрдтой цыртдзæвæн?

Илас Æрнигон Гæдиаты Секъа Кочысаты Розæ
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Агуындæ: Сабырдзинады проспект æмæ Никитины номыл 
уынджы тигъыл.

Батрадз: Чи йæ сарæзта?
Агуындæ: Чи куы зæгъай, уæд Уæрæсейы сгуыхт нывгæнæг 

Тауаситы Станислав.
Батрадз: Фæлæуу-ма, уый мæнæ Быгъуылты Дзаугæн чи 

сарæзта цыртдзæвæн, уый ма уæд?!
Агуындæ: Æцæгдæр, уый у... Курдиатджын скульптор Тауа-

ситы Станислав ма сфæлдыста скульптурæтæ Евгений Вахтангов, 
Михаил Булгаков æмæ Тугъанты Махарбегæн. Уыдон саив кодтой 
нæ горæты уынгтæ.

Батрадз: Æрмæст скъоладзаутæ дзы уыдис?
Агуындæ: Цытæ дзурыс... Иу дзырдæй, къух бакæнæн дзы нæ уыдис: горæты адми-

нистрацийы сæргълæуджытæ, Фысджыты Цæдисы уæнгтæ, студенттæ, ахуыргæнджытæ, 
Дзæуджыхъæуы цæрджытæ, Гæдиаты мыггаджы минæвæрттæ. Цыртдзæвæн дæр, мыггаг 
цы æхца æрæмбырд кодта, уымæй сарæзтой.

Батрадз: Райсом, æнæмæнгæй, цæуын æмæ фенон ацы цыртдзæвæн.
Агуындæ: Раст зæгъгæйæ, мæхи дæр фæнды лæмбынæгдæр æркæсын 

цыртдзæвæнмæ. Цом райсом иумæ!
Батрадз: Хорз. Урокты фæстæ дæм æнхъæлмæ кæсын скъолайы раз.

 Ссарут диалоджы бавæргæ дзырдтæ. 

Радзурут Коцойты Арсены сфæлдыстады тыххæй.

79-æм ахуыр

Царды сæйрагдæр у рæстдзинад. 
Антон Чехов, уæрæсейаг фыссæг

1. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, цы нымайы автор амондыл?

  Амонд

Æз нæ зонын, цы фæхоны "амонд",
Искуы исчи куы фæкæны арфæ.
Фæлæ зонын, кæйдæр фарнæй абон
Уый цæттæйæ кæй не ҆рхаудзæн арвæй.
Ныр, кæддæрау, чысыл саби нал дæн, 
Цардæй федтон цыдæртæ нæ зæххыл,
Æмæ иуæй-иу буцæйхаст хъалтæн
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Æз "цæй амондджын фестут" - нæ зæгъин.
Мæнмæ дуне фæкæсы уæрæхдæр,
Сайд ми фесты мæнæн уæд цæсты сындз -
Куыст фæуæвгæйæ, хиды æртæхтæ,
Хус фæд уадзгæ, мæ ныхыл куы сысынц.
Æз æгад цард мæ сæрмæ нæ хæссын,
Никуы никæуыл рацыдтæн хинæй,
Æмæ амондджын уымæн фæкæсын
Æз тыхст сахат дæр арæх мæхимæ.
    Дзаболаты Хазби

2. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды. Пайда кæнут фразæтæй:

 Мæнмæ гæсгæ ...
 Мæнмæ афтæ кæсы ...
 Раст зæгъгæйæ ...

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

1. Коцойты Арсен нымад у ... . 2. Фыссæджы уацмысты тематикæ у ... . 3. Арсен 
æвдисы йæ радзырдты ... . 4. Фыссæджы ныхасы вæййы ... . 5. Курдиатджын фыссæг тох 
кодта ... . 6. Арф психологон драматизм ис ... . 7. Коцойты Арсены арæх фæхонынц "ирон 
литературæйы Чехов", уымæн æмæ ... .

4. Саразут дзырдбæстытæ. 

курдиат
цавæр?

кæй?
ныууагъта

цы?

кæм?

ацыдис
кæдæм?

кæд?
равзæрста

цы? 

кæд?

æвдыста
цы?

кæм?
йе ̓ргом аздæхта

цæмæ

кæд?

тох кæнынц
(кæимæ? 

куыд?

литературæйы, бирæвæрсыг, фæд, Джусойты Нафийы, скъолайы фæстæ, хæстмæ, 
фæндаг, хæсты фæстæ, уацмысты, прозæмæ, æфхæрæн экспедицитимæ, хъæбатырæй, 
царды нывтæ, 50-æм азты.

5. Сæвæрут мивдисджытæ ивгъуыд афоны æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.
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1. Джусойты Нафи (ныууадзын) стыр æмæ ирд фæд ирон 
литературæйы алы жанры дæр. 2. Лæппу йæхиуыл азтæ (бафтауын 
кæнын) æмæ йæхи (ныффыссын кæнын) æфсадмæ. 3. Хæсты фæстæ 
ссæдзаздзыд лæппу (равзарын) сфæлдыстадон фæндаг. 4. Поэт йе 
̓мдзæвгæты (равдисын) хуымæтæг царды нывтæ, фæлæ сæ ис арф фи-
лософон мидис. 5. 1950-æм азты кæрон фыссæг йе (æргом аздахын) 
прозæмæ. 6. Йæ роман "Фыдæлты туг"-ы автор (саразын) хохæгты цар-
ды уæрæх историон æмæ национ-психологон ныв.

6. Байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. 

 Джусойты Нафийы курдиат у … .
 Лæппу ацыдис Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ … .
 Поэт æвдисы йе 'мдзæвгæты … .
 Йæ зындгонддæр историон роман у … .
 Ацы романы æвдыст цæуы … .
 Автор сиды … .

5. Бакæсут Булкъаты Михалы радзырд «Нæмыгдзæф фæндыр»-æй скъуыддзаг 
æмæ фæрстытæн дзуапп раттут. 

Сисы фаллаг фарс Кудзиты кæрт. Кудзи кæрты лæууы, йæ къух йæ 
ныхыл сæвæрдта æмæ фæндаджы ‘рдæм йæ хъус дары. Кæд, мыййаг, 
уый дæр Иласмæ æнхъæлмæ кæсы? Æз сисы ардыггаг фарсмæ лæууын 
æмæ зæронд лæджы рафт-бафт уынын.

«Уыдонæй фронты куы ничи ис, уæд уый та цæуыл тыхсы? О, 
фæлæ фæндыр?.. Фæндыр æмæ йæ хицау… Фыццаг æмæ дыккаг»,-
хъуыды кæнын мæ мидзæрды.

Чидæр кулдуар сындæггай бакодта æмæ йæ арæхстгай фæстæмæ 
хъинцгæнгæ ахгæдта, цыма кæртмæ хъуызгæ кодта. Кудзиты дуарыл 
æрбалæууыд постхæссæг Илас. Ацы æвзонг постхæссæг йæ чысыл уæхсчытыл циндзинад 
æмæ хæсты азар иумæ рахæсс-бахæсс кодта æмæ æнæхъуаджы никæмæ бавæрдтаид йæ 
къах. Æрбацыдис дæ кæртмæ, - æнхъæлмæ кæс кæнæ циндзинадмæ, кæнæ сау хабармæ. 
Фæлæ Кудзитæм цæмæн бацыдис, уыдонæй фронты куы ничи ис. О, фæлæ та мæ куы 
айрох ис… Фæндыр… Иласы къухы фæндыр куы ис, фæндыр, стæй зонгæ фæндыр, 
Бечыры фæндыр… Иннæ къухы дæр бæлоны базырау цыдæр куы æрттивы… О, гæххæтт, 
æртæтигъон фыстæг. Илас йæ цæстытыл йæ худ æрæмбæрзта, афтæмæй зæхмæ ным-
дзаст, йæ чысыл, ныллæг уæхсчытæ æнкъуыстысты, кæугæ кæй кодта, уый зын базонæн 
нæ уыдис, фæлæ цæуыл куыдта?.. Æдзынæгæй аззадтæн, мæ бон ницыуал бацис æмæ 
мæ бынаты ноджы нынныгъуылдтæн уæрццау. Кудзи лæппуйы къухы фæндыр куы 
ауыдта, уæд хорзау нал фæци æмæ цудгæ рауадис постхæссæджы ‘рдæм. Илас дæр йæхи 
нал баурæдта. Кудзийы ‘рдæм йæхи ауагъта, йæ астæуыл ын йæ къухтæ æрбатыхта æмæ 
цæссыгæй хуылыдз цæсгом зæронд лæджы куырæты нымбæхста.

Джусойты Нафи

Булкъаты Михал
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 Цы хаста постхæссæг Инал?
 Цы уыдис Иласы къухы?
 Цавæр хабар æрыхъуыстис фронтæй?
 Куыд æвдыст цæуынц архайджыты æнкъарæнтæ?

 Ссарут тексты бавæргæ дзырдимæ хъуыдыйад.
 Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

6. Бакæсут диалог æмæ йæ баивут монологон ныхасæй. 

Агуындæ: Батрадз, мыййаг дæм, Хостыхъоты Зинæйы 
æмдзæвгæты æмбырдгонд нæй? Тынг æхсызгон мæ хъæуы.

Батрадз: Иу нæ, фæлæ цалдæр… Мæ мад ын тынг уарзы 
йе ‘мдзæвгæтæ… Сахатгай сæ фæдзуры зæрдывæрдæй.

Агуындæ: 15 майы не скъолайы ирон поэзийы 
бæрæгизæр уыдзæнис, æмæ мæ фæнды уым æмдзæвгæ «Æз – 
сылгоймаг» бакæсын.

Батрадз: О, мæнæн дæр ацы æмдзæвгæ тынг цæуы мæ зæрдæмæ йæ тыхджын æмæ 
райдзаст æнкъарæнтæй. Æмæ ма кæй æмдзæвгæтæ кæсдзыстут?

Агуындæ: Цæрукъаты Алыксандры, Дзаболаты Хазбийы, Ходы Камалы, Хаджеты 
Таймуразы, Галуанты Людмилæйы…

Батрадз: Махæн та не скъолайы театралон студи «Сырдон» Ирон æвзаджы бонмæ 
бацæттæ кодта сценикон равдыст «Ирон дзырды зæрингуырдтæ». 

Агуындæ: Æмæ цы ‘вдисдзыстут?
Батрадз: Нæ студийы разамонæгимæ сæвæрдтам Коцойты Арсены «Гигойы 

куадзæн», Брытъиаты Елбыздыхъойы «Уæрæседзау» æмæ Плиты Грисы «Авд цухъхъайы».
Агуындæ: Искæй хонут уæ равдыстмæ?
Батрадз: Уæдæ… Стыр Ныхасы минæвæрттæ æмæ Ирон театры актёрты. Дæу дæр 

зæрдиагæй хонын: рацу æмæ бакæс нæ дæсныйадмæ. 
Агуындæ: Раст зæгъгæйæ, тынг мæ фæнды бакæсын, фæлæ, хъыгагæн , ацы 2 равды-

сты уыцы иу рæстæг уыдзысты. Мæ зæрдæ уын зæгъы стыр æнтыстдзинæдтæ!
Батрадз: Бузныг. Урокты фæстæ дæ ма ферох уæд чиныг ахæссын.

Радзурут уæхи ныхæстæй «Нæмыгдзæф фæндыр»-æй скъуыддзаг.

Нывкæнынад

80-æм ахуыр

Фæндаг куы нæ зонай, уæд разæй макуы цу.
Насир Хосров, скæсæйнаг философ
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1. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цавæр стыр нысан æвæрд ис Ирыстоны 
нывгæнджыты размæ.

Ирыстоны национ нывкæнынады райрæзт баст у XX æнусы 50–
70-æм азтимæ. Уыцы рæстæг Ирыстонмæ æрыздæхтысты, 

Мæскуы æмæ Ленинграды уæлдæр профессионалон ахуырад чи рай-
ста, уыцы æрыгон курдиатджын нывгæнджытæ.

Национ  нывкæнынады  фыццаг  минæвæрттæ  уыдысты  Тугъ-
анты  Махарбег,  Хохты  Аслæнджери,  Дзанайты  Азанбег,  Дзанти-
аты Юри, Калманты Батыр. Уыдон систой ацы аивады хуыз бæрзонд 
æмвæзадмæ æмæ скодтой фæндаг, абон æнæхъæн дунейыл хъуыст-
гонд чи у, уыцы нывгæнджытæн. Уыдон сты: Хетæгкаты Хъазыбег, 
Бедойты Шалва, Джыккайты Мурат, Челæхсаты Магрез, Дзиуаты 
Батрадз, Саккаты Эльбрус æмæ бирæ æндæртæ.

Ацы нывгæнджытæ се сфæлдыстады сæйрагдæр нысаныл ба-
нымадтой адæймаджы æнкъарæнты рæсугъддзинад æмæ гармони 
равдисын, райгом кæнын дунейæн адæймаджы миддунейы æцæг 
хæзнаты æнусон темæ.

 Абарут дзырдты нысаниуджытæ контексты мидæг:

хатдзæг (-тæ) – вывод
хуылфы – внутри
цъына (-тæ) – стог

Аивадиртасæг (-сджытæ) – искусствовед; (аивадиртасæджы хъуыды; 
аивадиртасджытæм гæсгæ / Аивадиртасджытæ стыр аргъ скодтой æрыгон нывгæнæджы 
куыстытæн). 

Аккаг – 1) достойный; 2) соответствующий; 3) приличный; 4) заслуженный (аккаг 
дзуапп раттын; аккаг ныхæстæ ссарын / Цы аккаг уыдис, уый райста).

Æбуалгъ – 1) необычайный; чрезвычайный; 2) кошмарный; чудовищный; 3) мерз-
кий; противный (æбуалгъ митæ; æбуалгъ цаутæ / Фæстаг рæстæг дунейы цæуы бирæ 
æбуалгъ цаутæ).

Тырнындзинад – 1) стремление; порыв; 2) старание; 3) тенденция (ахуырмæ тыр-
нындзинад; сæрибармæ тырнындзинад / Гыццыл лæппу кæд уæззау уавæрты схъомыл 
ис, уæддæр æм ахуырмæ уыдис стыр тырнындзинад).

Уырнындзинад – вера; верование; уверенность (тыхджын уырнындзинад; адæмы 
уырнындзинад / Адæмы уырнындзинад хицауадмæ дзæвгар фæтыхджындæр ис).

Хæлддзаг (-дзæгтæ) – 1) разрушенный; 2) развалины, руины (хæлддзаг хæдзар; 
хæлддзæгтæм кæсын / Рагон хæстон фидæртты хæлддзæгтæ абон дæр ма фенæн ис 
хæхбæсты).

Тугъанты Махарбег

раргом кæнын

райгом кæнын
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2. Къæлæттæй равзарут, бæрæггонд дзырдтимæ дзырдбæстытæ чи аразы, 
æрмæст уыцы дзырдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Хæлддзæгтæ (знон, рагон, исын, дæлæмæ, бæрзонд, иртасын, фарсмæ, дзурын, 
цæрын).

Тырнындзинад (рухсмæ, бирæ, стыр, сабырдзинадмæ, адæмы, тар, уынын, æппарын, 
кæнын).

Хатдзæг (скæнын, бын, гом кæнын, хи, раст, зылын, ахуыргонд, кусын, лæдзæг).

3. Ссарут дзырдтæн сæ нысаниуджытæ.

аккаг 
хатдзæг
хæлддзаг

æбуалгъ

тырнындзинад
уырнындзинад

цæстмæхъусдзинад

чи фехæлдис, ахæм;
цы ’мбæлы, ахæм;
чъизи, æвзæр; адæймаджы зæрдæмæ
чи нæ цæуы, ахæм;
адæймаг истæмæ тынг куы фæбæллы
æмæ йыл куы фæархайы;
кæронбæттæн хъуыды;
адæймагæн йæхи раз иу куы фæдзурынц, 
æнæ йæхи – æндæр цыдæртæ; 
истæуыл кæнæ искæуыл тынг æууæндын

4. Сæвæрут дзырдбæстыты хауæнты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты. 

Адæймаджы цæстыт... раз, дунеон нывкæнынад...  хæзнатæ, йæ æрмадз... сарæзта, 
ирон нывгæнджыт...  фыццаг, европæйаг авангарды концепцит...  гæсгæ, дзырдта аивад... 
æвзагæй, æнæхъæн эпос... мотивтæ, нывгонд у дидинæ(г)... хуызы, сæрибардзинад... тыр-
нындзинады темæ, йæхи бамбæхста æбуалгъ дуне... . 

5. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ бæт-
тæгты руаджы. 

Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ: уымæ гæсгæ, куы-уæд, уымæн æмæ, чи-уыцы.

1. Адæймаг Дзантиаты Юрийы нывтæм фæкæсы . Йæ цæстыты раз февзæрынц 
дунеон нывкæнынады хæзнатæ. 2. Юри уыдис фыццаг ирон нывгæнæг. Европæйаг 
авангарды концепцитæм гæсгæ райдыдта ныв кæнын. 3. Йæ куыстытæ дисы æфтауынц. 
Ис дзы тыхджын экспресси, фæлмæн эмоцитæ æмæ арф философон хъуыдытæ. 4. 
Ацы символæн ис арф нысаниуæг. Уый арæх æмбæлы нывгæнæджы сфæлдыстады. 5. 
Нывгæнæг райста алы культурæтæй хъæздыгдæр ахорæнтæ. Йæ æрмадзæй сарæзта дунеон 
культурæйы энциклопеди.  
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6. Бакæсут текст, ссарут дзы антонимтæ. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Дзантиаты Юри

Дзантиаты мыггагæй рацыдис, сфæлдыстадимæ баст чи у, бирæ 
ахæм номдзыд адæймæгтæ: профессионалон скульптортæ Алыксандр 
æмæ йе ’фсымæр Давид, зындгонд нывгæнæг Дзантиаты Юри, йæ 
кæстæр æфсымæр – хъуыстгонд æхсæнадон архайæг, аивадиртасæг, 
фыссæг Дзантиаты Анатоли.

Дзантиаты Юрийы нывтæм кæсгæйæ, адæймаджы цæстыты раз 
февзæрынц дунеон нывкæнынады хæзнатæ: Матисс æмæ Сезанн, 
Модильяни æмæ Пикассойы куыстытæ, византиаг мозаикæ æмæ уы-
рыссаг сыгъдæджыты сурæттæ.

Нывгæнæг йæ æрмадзæй сарæзта дунеон культурæйы энцикло-
педи, райста уыцы культурæйæ хъæздыгдæр ахорæнтæ. Юри уыдис, европæйаг авангарды 
концепцитæм гæсгæ чи райдыдта ныв кæнын, уыцы ирон нывгæнджытæн сæ фыццаг. Йæ 
куыстытæ дисы æфтауынц сæ тыхджын экспресси, фæлмæн эмоцитæ æмæ арф философон 
хъуыдытæй.

Нарты кадджытæ, кавказаг пейзаж, скифаг æмæ рагалайнаг мотивтæ, Европæ æмæ 
Азийы мифологи, литературæ æмæ поэзийы фæлгонцтæ, æрдз æмæ цæрæгойтæ, рагон 
архитектурæйы рæсугъддзинад æмæ нырыккон урбанистон æхсæнады уагæвæрд – ацы 
темæтыл аивады æвзагæй дзырдта Дзантиаты Юри.

Уыцы иу нывы («Мæрдты бæсты») Юри сæмбырд кодта æнæхъæн эпосы мотивтæ: 
хъæлдзæг æмæ æнкъард, зæрдæхалæн æмæ зæрдæмæхъаргæ. Композицийы астæу 
дидинæджы хуызы нывгонд у урс-урсид айк. Айчы хуылфы бады «хæрзиунæг» («оди- 
нокий»), раст цыма æбуалгъ дунейæ йæхи бамбæхста, уыйау. Ацы символ арæх æмбæлы 
нывгæнæджы сфæлдыстады.

Философон  хъуыдытæ  дунейы  арæзты  фæдыл,  абстрактон  фантази  æмæ  по-
этикон символикæ уынæм Дзантиаты Юрийы зындгонддæр нывтæй иуы – «Сæрибар 
цъиуы атахт». Нывы ирдæй зыны цагъайраг цардæй сæрибармæ тырнындзинады темæ. 
Нывгæнæг дзуры тыхми, æбар цард, ома «къалатиты» («клетки») ныхмæ.

Дзантиаты Юри

Дзантиаты Юри. Мæрдты бæсты Дзантиаты Юри. Сæрибар цъиуы атахт
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 Цавæр темæтыл фыста нывгæнæг?
 Цавæр символ æмбæлы арæх Дзантиаты Юрийы ныв-

ты? Цы нысан кæны?
 Цæуыл дзурæг у «цъиуты къалатиты» темæ нывгæнæ-

джы сфæлдыстады?
 Бабæттут урокмæ лæвæрд цитатæ тексты мидисимæ.

5. Текстæй пайдагæнгæйæ, баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

1. Нывгæнæг сарæзта йæ … дунеон культурæйы энциклопеди. 2. Йæ куыстытæ … … 
сæ тыхджын экспреcси, фæлмæн эмоцитæй, … философон хъуыдытæй. 3. Композицийы 
астæу нывгонд у урс-урсид … . 4. Йæ хуылфы бады … . 5. «Сæрибар цъиуы атахт»-ы 
нывгæнæг дзуры къуындæг цард, ома … ныхмæ. 6. Дзантиаты Юри ныв кодта европæйаг 
… … гæсгæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ.
Ныффыссут цыбыр тезисты руаджы тексты мидис.

81-аг ахуыр

Рæсугъддзинадмæ кæсгæйæ адæймагмæ гуыры рæсугъд хъуыдытæ, хорз 
фæндтæ. Рæсугъд хъуыдытæй æнцон рахизæн у рæсугъд цардмæ. 

Рæсугъд царды цæрæгæн та йæ фадат у æцæгдзинад ссарын.
Платон, рагон бердзенаг философ

1. Бакæсут цитатæ. Разы стут авторимæ æви нæ? Абарут ацы зондджын 
хъуыды Достоевскийы хъуыдыимæ.

 2. Саразут ассоциативон рæнхъытæ дзырдтимæ:

æнахуыр – …
сабидуг – …
гуманистон – …

аккаг (аргъ) – …
дæсныйад – …

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ къæлæтты лæвæрд хъæугæ дзырдтæй.

1. Челæхсаты Магрез (нымад у, нымад сты, нымайынц) ирон нывгæнджыты стырдæр 
дæснытæй иуыл. 2. Райгуырæн зæхх у Магрезы нывты (сæйрагæй, сæйрагдæр, тæккæ 
сæйрагдæр) темæ. 3. (Йæ, сæ, уæ) нывты раст цыма Хуыцау кæнæ мæргътæ дунемæ 
бæрзондæй кæсынц. 4. Зымæгон темæ (афтæ, арæх, æдзух) æмбæлы нывгæнæджы 

Дзантиаты Юри. 
Урс гал (Вольтермæ гæсгæ)
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сфæлдыстадон куыстыты. 5. Магрез æвдисы йæ райгуырæн бæстæ (куы, куыд, кæд) егъау 
планетæйы гыццыл къуым.

4. Бакæсут текст. Ссарут дзы 2-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтæ. Абарут уæ 
ассоциацитæ тексты мидисимæ. Исты æнгæсдзинад сæм ис?

Челæхсаты Магрез

Челæхсаты Магрез нымад у Ирыстоны нывгæнджыты стырдæр 
дæснытæй иуыл. 1975 азæй фæстæмæ уый у Уæрæсейы Нывгæнджыты 
цæдисы уæнг.

Райгуырæн зæхх у Магрезы нывты сæйрагдæр темæ. Йæ пейзажон 
куыстытæ сæ композици æмæ философон хъуыдымæ гæсгæ  хæстæг 
сты нидерландаг нывгæнæг Питер Брейгель Хистæры нывтæм: раст 
цыма Хуыцау кæнæ мæргътæ дунемæ бæрзондæй кæсынц.

Æмæ уый хуымæтæджы нæу: Челæхсаты Магрез райгуырдис 
Хуссар Ирыстоны, Чеселты, уæлхох хъæуы. Нывгæнæг йæхæдæг 
куыд зæгъы, афтæмæй йæ сабидуджы ирддæр мысинæгтæй иу уыдис, 

фыццаг мит-иу хæхты куы рауарыдис, уый: «Дуне-иу афтæ аивта, æмæ-иу раст цыма 
байдзаг ис æнахуыр музыкæ æмæ фыдрæсугъд зæлтæй». Æвæццæгæн, уымæн афтæ арæх 
æмбæлынц зымæгон пейзажтæ нывгæнæджы сфæлдыстады.

Магрез æвдисы йæ райгуырæн зæхх куыд егъау планетæйы гыццыл къуым: хосы 
цъынаты сыгъзæрин къоритæ, æврæгъты аууæттæ æнæкæрон арвыл, хуымæтæг адæм сæ 
æрвылбоны хабæрттимæ.

Челæхсаты Магрез йæ уацмысты баиу кодта нырыккон аивадон мадзæлттæ æмæ, 
æнусон кæй хонынц, уыцы монон хæзнатæ.

Йе сфæлдыстады гуманистон мидис æмæ бæрзонд дæсныйадæн ын аккаг аргъ скодта 
Уæрæсейы Аивæдты академи. 2007 азы йын уæрæсейаг нывгæнджыты чысыл къордимæ 
лæвæрд æрцыдис Æвзист майдан. Челæхсаты Магрезы куыстытæ сты Уæрæсейы æмæ 
фæсарæнты зындгонд музейты.

Челæхсаты Магрез

Челæхсаты Магрез. ЗымæгЧелæхсаты Магрез. Фæззæг
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 5. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цавæр темæ у сæйрагдæр Челæхсаты Магрезы сфæлдыстады?
 Афæдзы афонтæй кæцы æмбæлы арæхдæр нывгæнæджы куыстыты? Цæмæн?
 Куыд æвдисы йæ райгуырæн бæстæ нывгæнæг?
 Цæмæн скодта аккаг аргъ Уæрæсейы Аивæдты академи нывгæнæджы сфæлды-
стадæн?

Ссарут тексты домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг. 
Фæбæрæг кæнут хъуыдыйад бавæргæ дзырдимæ.

Комкоммæ ныхас баивут фæрссаг ныхасæй.
Рафыссут текстæй хъуыдыйæдтæ хайыг иу-имæ.

6. Байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут таблицæ хъæугæ дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæй.

1. Нывгæнæг Дзиуаты Батрадз
2. Йæ аивадон манерæйы бындуры ис ...
3. Нывты темæтæ сты ...
4. Нывты стиль у ...
5. Нывты сюжетты æвдыст цæуынц ...
6. Нывты символикон нысан у ...
7. Нывгæнæджы иллюстрацитæ æмæ 
декорациты ис

...
Дзиуаты Батрадз

Дзиуаты Батрадз. 
Авдæны зарæг

Дзиуаты Батрадз. 
Ирыхъæу

Дзиуаты Батрадз. 
Нарты хъæзтытæ



166

7. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут къæлæтты æвæрд хъæугæ дзырдтæй. Мивдис- 
джытæ æмæ номдартæ сæвæрут раст формæты. 

Челæхсаты Магрез (саразын, сфæлдисын) декорацитæ Шекспиры драмæ «Тимон 
Афинаг»-мæ. Ацы уацмыс театралон (сценæ) æвæрд æрцыдис (канд, æрмæст) Англис æмæ 
Францы. Дзæуджыхъæу уыдис, Шекспиры драмæмæ йæ ныфс чи (бахæссын, рахæссын), 
дунейы уыцы горæттæй æртыккаг. Ацы спектакль Цæгат Ирыстоны паддзахадон ака-
демион театр (равдисын, бавдисын), Мæскуыйы гастрольты куы уыдис, уæд уым. Спек-
такль тынг фæцыдис мæскуыйæгты (зæрдæ). Нывгæнæджы куыстæн (стыр аргъ скæнын, 
сæвæрын) – лæвæрд ын æрцыдис Уæрæсейы Федерацийы К. С. Станиславскийы номыл 
Паддзахадон преми.

1. Баххæст кæнут 7-æм фæлтæрæн.
2. Цыбыр тезисты хуызы радзурут нывгæнæг Челæхсаты Магрезы тыххæй.

82-аг ахуыр

Адæймагæн йæ хъуыдытæ æмæ йæ бæллицтæ 
æвдисынц йæ адæймагдзинад.

Галилео Галилей, итайлаг ахуыргонд

1. Саразут ассоциативон рæнхъытæ дзырдтимæ:

хæлддзаг – хъæлдзæг
къори – кæри
æврагъ – æфхæрд

аууон – ауыдта
къуым – куырм

2. Æмхæццæ дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

 Дзантиаты Юри, проблемæтыл, æхсæнады, æвзагæй, дзырдта, аивады, риссаг, 
сфæлдыстады, йæ.
 Хуылфы, «иунæг», цыма, уыйау бады, айчы, бамбæхстис, раст, дунейæ.
 Йæ, æвдисы, Челæхсаты Магрез, планетæйы, бæстæ, егъау, гыццыл, райгуырæн, 
къуым, куыд.
 Академи, нывгæнæджы, Уæрæсейы, Аивæдты, скодта, сфæлдыстады, æмæ, мидис, 
бæрзонд, аргъ, дæсныйадæн, аккаг, гуманистон.
 Æрыгон у, арф, кæд, Пухаты Вадим, нырма, уæддæр, нывты, философон, йæ, 
хъуыдытæ, нывгæнæг, ис.
 Бар, алкæмæн дæр, нывгæнæг, йæхи, дæтты, курдиатджын, скæнынæн, хатдзæгтæ.

3. Бакæсут интервью номдзыд нывгæнæг Бедойты Шалваимæ. Бабæттут æй 
урочы эпиграфы хъуыдыимæ. Йæ мидис ын цыбырæй радзурут 3-аг 
цæсгомæй.
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– Шалва, адæймаг кæм райгуыры, уый, æнæмæнгæй, ныууадзы 
зынгæ фæд йæ царды. Цы зæгъдзынæ ды та дæ райгуырæн хъæуы 
тыххæй?

– Цы хъæуы райгуырдтæн (Монастер), уым ма абоны онг дæр 
фенæн ис тынг рагон моладзандоны (монастырь) хæлддзæгтæ. Куыд 
дзурынц, афтæмæй уый уыдис Бедойты моладзандон, мæ рагфыдæлтæ 
та дзы уыдысты лæггадгæнджытæ.

– Фылдæр дæ зонæм, Нарты кадджыты темæйыл чи кусы, ахæм 
нывгæнæгæй.

– 25 азы бæрц кусын Нарты кадджытимæ. Æндæр бæстæты цæрджыты куы фæзонгæ 
кæнын мæ куыстытимæ, уæд сын уыдон сæ сюжет нæ фембарынц, нывтæм фæхъæуы 
комментаритæ. Уымæ гæсгæ рахызтæн æндæр тематикæмæ. Нырыккон цард ссис æгъатыр 
æмæ æбуалгъ. Адæм тох кæнынц мулчы сæрыл, хицауиуæг кæныныл. Æз арæх фæхъуыды 
кæнын ууыл. Адæймагмæ хъуамæ уа уырнындзинад. Уырнындзинад цы адæймагмæ ис, 
уый æндæрхуызон у, ис æм æндæр уаг. 

– Иунæгдзинады темæ арæх æмбæлы дæ куыстыты. Зæгъæм, райсæм ныв «Дзуар- 
хæссæг» («Несение креста»).

– Чырысти уыдис, тыхми, æгъатырдзинад æмæ цæстмæхъусдзинады ныхмæ иунæгæй 
чи сыстадис, уый. Ацы темæ афтæ актуалон никуыма уыдис. Абон æфхæрд æййафынц 
сывæллæттæ, сылгоймæгтæ æмæ зæрæдтæ. Æгъатырдзинадæн кæрон нал ис. Аивад йæхи 
хъуамæ иуварс ма кæна уыцы фарстатæй, хъуамæ тох кæна. Нывгæнæг йе сфæлдыстады 
фæрцы хъуамæ амона адæймагæн раст фæндаг…

Интервью райста Тезиаты Мæдинæ

 Сымах та цавæр фарст раттиккат нывгæнæгмæ? Æрхъуыды кæнут фæрстытæ.

Бедойты Шалва

Бедойты Шалва. ДзæнæтыБедойты Шалва. Сыгъдæг Георги
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В осетинском языке с помощью частицы -иу выражается будущее время повели-
тельного наклонения глагола, а также многократность и повторность действия.

фыстон (писал)
фыстон-иу (писал не раз)
фысс-иу (пиши)

Нывгæнæг бацамыдта, хуыздæр цы хуызтæ хъæуы равдисын, уый.
Нывгæнæг-иу бацамыдта, хуыздæр цы хуызтæ хъæуы равдисын, уый.

4. 3-аг фæлтæрæны мивдисджытæм бафтаут хайыг -иу, æркæсут, куыд аивта 
хъуыдыйæдты мидис. Ныффыссут 3 хъуыдыйады.

Х у ы з æ г: Нывгæнæг-иу æндæр бæстæты цæрджыты куы зонгæ кодта йæ куыстыти-
мæ, уæд-иу сын уыдон сæ сюжет не ’мбæрстой.

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Бедойты Шалвайы рагфыдæлтæ уыдысты ... ... . 2. Нывгæнæг 25 азы куыста ... ... .  
3. Нывгæнæгмæ гæсгæ, нырыккон цард ссис ... , ... . 4. Абон адæм тох кæнынц ... ... .  
5. Фæстаг рæстæг нывгæнæджы сæйраг темæ у ... . 6. Нывгæнæг йе сфæлдыстады фæрцы 
хъуамæ амона … ... ... .

6. Ныффыссут цыбыр рецензи Бедойты Шалвайы интервьюйæн пъланмæ 
гæсгæ:

 хъусынгæнинаджы темæ
 архайджытæ
 йæ мидис
 сæйраг хъуыды 
 хатдзæг

Тексты бындурыл саразут цалдæр хъуыдыйады, спайда кæнут дзырд хъуамæ-
йæ.

Х у ы з æ г: Хъуамæ адæймаг царды хæст уа æндæр уагыл.

7. Æркæсут ныв «Дзуархæссæг»-мæ. Райхалут ын 
йæ мидис. Спайда кæнут лæвæрд æххуысгæнæг 
дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй.

Драмон сценæ, Чырысти, уæззау, иунæгæй, хæссы, 
дзуар (крест), алыварс, иутæ, иннæтæ, хъыг кæнын, 
æмбарын, æнкъардæй кæсын, сагъæс кæнын, сæхицæн, 
тарстхуыз, сæхинымæр, тæригъæд кæнын, хъуыды кæнын, Бедойты Шалва. Дзуархæссæг
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фæллад цæстæнгас, фæлмæн колорит, тар æмæ фæлурс ахорæнтæ, æрвхуыз, лирикон, 
нысан кæны.

 Куыд уæм кæсы, цæмæн спайда кодта нывгæнæг фæлмæн, æрвхуыз ахорæнтæй? 
Зæгъут уæ хъуыдытæ.

83-аг ахуыр

Æппæт дунейы культурæ арæзт у æппæт 
адæмты культурæтæй.

Бенджамин Франклин, америкаг ахуыргонд, æхсæнадон кусæг

1. Байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ йын сбæрæг кæнут йæ сæйраг хъуыды.

Куыд хорз у…

Уæдæ куыд хорз у – райс чыргъæд,  Æвæдза, диссаг та куыд нæу!
Фæцу æрыскъæфагур хъæдмæ.  Фæлладæй нæудзарыл* æрфæлдæх.
Æз та æнхъæлдтон, нал и хъæд,  Æз та æнхъæлдтон, нал и нæуу,
Æрцыд æрыскъæф дæр æвæдмæ.  Бынтон дзы бавдæлон** æфхæрд зæхх.

Куыд хорз у а дуне, дæуæн
Мæ зæрдæ райхæлдтон æххæстæй.
Æз та æнхъæлдтон, нæй лæгæн
Нæдæр зæрдæ, нæдæр ныхæстæ.

        Хъодзаты Æхсар 

2. Къæлæтты лæвæрд дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ.

1. Калманты Батыр у ирон нывгæнджыты (из старшего поколения). 2. Йе сфæлдыстад 
хаст у (в сокровищницу осетинской культуры). 3. Нывгæнæджы (высокое мастерство) 
æмæ йе (большой талант) рабæрæг сты йæ психологион сурæтты. 4. Сæ (самый извест-
ный) у «Хетæгкаты Къостайы портрет». 5. (Красивый старинный обычай) æвдыст цæуы 
Хъалманты Батыры зындгонд нывы «Чындзыл йæ чындздзон дарæс кæнынц». 6. Ныв 
конд у (серебристыми и солнечными красками).

3. Бакæсут текст. 

* нæудзар – молодая трава
** бавдæлон – здесь: исчез



170

Калманты Батыр

Калманты Батыр у Ирыстоны нывгæнджыты хистæр фæлтæрæй. 
Йе сфæлдыстад та хаст у нæ адæмы культурæйы хæзнадонмæ. 
Аивадиртасджытæ нывгæнæджы куыстытæ схуыдтой класси-
кон. Дзæвгар сты йæ лирикон пейзажтæ, сюжетон нывтæ. Фæлæ 
нывгæнæджы бæрзонд дæсныйад æмæ йе стыр курдиат рабæрæг сты 
Кучиты Юри, Мамсыраты Хаджи-Умар, Наниты Петыр æмæ Иры-
стоны бирæ æндæр номдзыд адæймæгты психологион сурæтты. Сæ 
зындгонддæр у Хетæгкаты Къостайы портрет. Нывгæнæг контрастон 
ахорæнты руаджы равдыста Ирыстоны адæмы уарзон поэты рæсугъд 
удыхъæд, йæ хъæздыг миддуне.

Бæрзонд фæлурс ных, хъуыдыджын цæстæнгас, поэты къухы, йе ’нгуылдзæй сыф 
кæм фæбæрæг кодта, ахæм чысыл сырх чиныг.

Ныв афтæ реалистон у, раст цыма ныртæккæ поэт байгом кæндзæнис æмдзæвгæты 
æмбырдгонд æмæ райхъуысдзæнис йæ тыхджын, зæлджын хъæлæс.

Рагон рæсугъд æгъдау æвдыст цæуы Батыры зындгонд нывы «Чындзыл йæ чындздзон 
дарæс кæнынц» («Одевание невесты»). Ныв конд у æвзист æмæ хурджын ахорæнтæй, уы- 
доны фæрцы нывгæнæг раргом кодта æрыгон уды сыгъдæгдзинад æмæ цин, йæ райдзаст 
æнкъарæнтæ.

Тексты бындурыл раттут кæрæдзимæ фæрстытæ. Кусут къæйттæй.
Саразут уæ тетрæдты таблицæ хуызæгмæ гæсгæ æмæ йæ баххæст кæнут хъæугæ 

дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй.

Калманты Батыр

Калманты Батыр.
Къостайы сурæт

Калманты Батыр.
Кучиты Юрий

Калманты Батыр.
Чындзыл йæ чындздзон дарæс кæнынц
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Нывгæнæг 
æмæ йæ ныв

Нывы 
жанр

Нывы æвдыст 
сурæт; сюжетон 

нывы архайд

Нывы 
хъай-
тарты 

удыхъæд

Нывы ко-
лорит (йæ 
ахорæнтæ)

Уæ зæрдæмæ 
фæцыдис (нæ 

фæцыдис) ныв? 
Цæмæн?

1. … . ….. ….. ….. ….. …..

4. Саразут хуымæтæг хъуыдыйæдтæй вазыгджын. Пайда кæнут бæттæгтæй: 
цæмæй ... уый тыххæй, уымæн æмæ, фæлæ, та, куы ... уæд, цас ... уыйас.

 Джыккайты Мурат у зындгонд график. Уый æнтыстджынæй кусы аивады иннæ  
хуызты дæр.
 Хетæгкаты Хъазыбеджы сфæлдыстад арæх фæбарынц Рембрандтимæ. Йæ куыс-
тытæ сты хуымæтæг æмæ гуманистон.
 Дунеон аивады традицитæ хуыздæр базона. Нывгæнæг Саккаты Эльбрус арæх код-
та Эрмитажы нывты къопитæ.
 Абысалты Юри каст фæцис Цæгат Ирыстоны аивæдты училище. Уый фæстæ бацы-
дис Ленинграды Репины номыл институтмæ.
 Есенаты Æхсар лæмбынæгдæр цæстæй кæсы нырыккон царды фæзындтæм. Уæ-
рæхдæр кæнынц нывгæнæджы сфæлдыстадон темæтæ.
 Дзантиаты Юри уыдис нывгæнæг. Йæ фыд уыдис скульптор. 

5. Ссарут раст вариант.

1. Бедойты Шалва кусы æрмæст Нарты кадджыты темæйыл.
2. Челæхсаты Магрез афæдзы афонтæй фылдæр уарзы уалдзæг.
3. Дзантиаты Юри Ирыстоны нывгæнджытæй фыццагдæр спайда кодта йæ куыстыты 

европæйаг авангардон концепцитæй.
4. «Дзуархæссæг» у Челæхсаты Магрезы ныв.
5. Рагон рæсугъд æгъдау равдыста йæ нывы Калманты Батыр.
6. Бедойты Шалвайы нывты арæх æмбæлынц æрвхуыз ахорæнтæ.
7. «Къалати» у цагъайраг, къуындæг царды символ Абысалты Юрийы нывты.

Радзурут Калманты Батыры нывты тыххæй.

84-æм ахуыр
 

Æцæг аивады æвдисæн у уый, æмæ вæййы кæддæриддæр нырыккон.
Фёдор Достоевский, уæрæсейаг фыссæг

12
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1. Бакæсут аив æмдзæвгæ. Зæгъут йæ сæйраг хъуыды. Цавæр æнкъарæнтæ уæм 
гуырын кæны ацы уацмыс?

Уалдзæг

Хур æндавы тынгæй тынгдæр,
Уалдзæгæн æрцыд йæ рад.
Урсзачъе зæронд лæг уынгмæ
Рацыд. Сисрæбын æрбадт.

Къухаууонæй дард фæлгæсы,
Хъæуыл ахæссы йæ цæст.
Уалдзæджы хъæрмуд æнгасæй
Дуне - дзаг æмæ æфсæст.

Цыхцырджыты дзолгъо-молгъо
Стынг и, - нал лæууынц æнцад.
Зæронд базарыди: "Гъой-гъо, 
Ехх, куыд хорз у ацы цард..."

   Кокайты Тотрадз

2.Саразут дзырдтæй дзырдбæстытæ.

кодта
дунеон
каст фæцис
нырыккон
конд у
нывгæнæджы 
хаст у 
сарæзта

царды
нывты
бæрзонд
Репины номыл
хурджын 
аивады
ирд 
дунеон

дæсныйад
традицитæ
къопитæ
фæзындтæ
хæзнадонмæ
институт
фæлгонц
ахорæнтæй

3. Саразут логикон рæхыстæ хуызæгмæ гæсгæ. Ныффыссут сæ. 

Х у ы з æ г :  æрмадз – нывгæнæджы æрмадз – Нывгæнæджы æрмадзы ис æрдæгфыст 
нывтæ – Уыцы нывтыл нывгæнæг кусдзæнис йæ ног равдысты фæстæ.

ахорæнтæ  ...
равдыста  ...
фæрцы  ...

4. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Художник создал яркий образ своего современника. 2. Благодаря серебристому цве-

Челæхсаты Магрез. Уалдзæг
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ту он показал чистоту юной души. 3. На этой картине красивый старинный осетинский 
обычай. 4. Образ любимого поэта Осетии был создан с помощью контрастных красок. 5. 
Талант художника раскрылся в созданных им портретах известных людей. 

5. Хъуыдыйæдты баххæст кæнут номдарты кæрæттæ. Ныффыссут сæ.

1. Бедойты Шалва 25 азы бæрц куыста Нарты кадджыт... . 2. Челæхсаты Магрез 
сарæзта декорацитæ зындгонд спектакльт... . 3. Нывгæнæджы дæсныйад... скодтой аккаг 
аргъ. 4. Нывты сюжеттæ баст сты æнусон монон темæт... . 5. Дзиуаты Батрадзы аивадон 
стилы бындур... ис адæмон сфæлдыстады мотивтæ. 6. Нывгæнæджы сабидуджы ирддæр 
мысинæгт... иу уыдис фыццаг мит. 7. Ацы ныв... нывгæнæг фæкуыста цалдæр азы.

6. Базонут, цæуыл цæуы ныхас.

Уым нывгæнæг фæкусы йæ нывтыл; ис дзы ахорæнтæ æмæ нывгæнæджы кусæн 
гæрзтæ - ..... .
Нывгæнæджы куыстыты арæхдæр цы ахорæнтæ æмбæлынц, уыдон; æрмæст ацы 
нывгæнæг цы аивадон мадзæлттæй пайда кæны, уыдон - ......
Нывгæнæджы арæхстдзинад; æнцонæй пайда фæкæны нывкæнынады техникæйы 
алы хуызтæй - .....
Ис дзы алы жанртæ: музыкæ, нывкæнынад, балет - ......

Саразут презентаци ирон нывкæнынады бындурæвæрджытæй иуы тыххæй.

Нырыккон нывкæнынады минæвæрттæ

85-æм ахуыр

Наукæйы руаджы нæхи схонæм хуыцæуттæ, 
аивады руаджы та – адæймæгтæ.

Аркадий Давидович, уæрæсейаг фыссæг

1. Бамбарын кæнут эпиграфы хъуыды. Пайда кæнут фразæтæй:

мæнмæ гæсгæ ....
мæнмæ афтæ кæсы ....
раст зæгъгæйæ ....

2. Раст дзурут:

дзуархæссæг – дзуæрттæ
хæссы – хаста

сæхицæн – сагъд
æрвхуыз – арвæй
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3. Раттут кæрæдзимæ фæрстытæ текст «Калманты Батыр»-мæ гæсгæ.

 Чи … …?
 Куыд?
 Цæм … ? 
 Цавæр … ?
 Цæй руаджы … ? 
 Кæцы нывы … ?
 ... æви … ? 

4. Æркæсут нывгæнæг Абысалты Юрийы нывтæм. Ратæлмац сын кæнут сæ 
сæргæндтæ. Саразут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ.

Ахсынц
цы? 

кæм?
æрбацыдысты

кæд?

кæмæ?

мысы
цы? 

куыд?
бады

цæуыл? 

куыдæй?

хъуыды кæны
кæимæ? 

кæм?
цин кæны цæуыл? 

кæд?

Тыква к пирогуРяженые

Осенний дождик

Цветной сон рыбака
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 Раттут нывтæн иумæйаг характеристикæ, хъæугæ дзырдтæй пайдагæнгæйæ.

Зондджын, хуызджын, æнкъард, хуымæтæг, зæронд, хъæлдзæг, ирд, æбуалгъ, 
æнахуыр, ницæйаг, худæг, æнæуд, хъуыдыджын, сæйраг, фольклорон, тар, цыргъ-
зонд, сыгъдæг, зынæмбарæн, цымыдис, цардуарзон, тызмæг, карз, æууæнкджын, 
æнцонæмбарæн, цардбæллон, æрхæндæг, адæмуарзон, зæрдæмæдзæугæ.

5. Æркæсут Есенаты Æхсары нывмæ. Нывы æххуысæй баххæст кæнут текст 
хъæугæ дзырдтæй.

Есенаты Æхсар у Ирыстоны курдиатджын æрыгон 
нывгæнджыты минæвæрттæй иу. Æхсар йæхæдæг куыд зæгъы, 
афтæмæй йæ нывты сæйрагдæр сты ахорæнтæ æмæ хуыз. 
Нывгæнæджы уацмысты тематикæ у тынг алыхуызон, арæх дзы 
æмбæлынц фольклорон мотивтæ.

Ныв «Фæлвæра»-йы астæуккаг пъланы æвдыст цæуы бæрзонд 
хæрзконд … . Уый у Фæлвæра, нæ адæмы мифологийы хæдзарон 
фосы … . Дауæгæн ис раст даргъ фындз, урс-урсид … æмæ …, йæ 
галиу … у куырм.

Фæлвæрайы уæлæ ис бурбын тынæй …, йæ сæрыл …, йæ къухы … . Дауæджы 
фарсмæ цæуы стыр хæрзхаст …, йæ алыварс та лыстæг …, сæ разæй здыхтсыкъа-
джын … . Бæрзонд … бæлæсты аууоны хуыссынц хъулон … . Арвыл ленк кæнынц урс 
къуымбилæй конд … .

Нывы дыккаг пъланы æвдыст цæуы хъæу. Хохаг дурæй конд … раз змæлынц …: 
устытæ …, лæгтæ лæууынц … , … бадынц фынгты уæлхъус. Сылгоймæгтæй чидæр … .

Ныв конд у … ахорæнтæй, фылдæр дзы ис фæлмæн хуызтæ: …, …, … .

Есенаты Æхсар

Есенаты Æхсар. Фæлвæра
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6. Текстæй рафыссут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:
миногон + номдар + номдар
миногон + номдар + мивдисæг 
номдар + нымæцон + номдар 
номдар + номдар + номдар

Бацæттæ кæнут æмæ радзурут Есенаты Æхсары нывы æрфыст.

86-æм ахуыр

Аивад æмбаргæйæ нæу – æнкъарын æй хъæуы.
Реми де Гурмон, францаг фыссæг

1. Бакæсут эпиграф. Зæгъут, разы стут францаг фыссæджы хъуыдыимæ æви не 
стут. Зæгъут уæхи хъуыдытæ.

1) Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ …
2) Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ …
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ …

2. Ссарут хъуыдыйæдтæн сæ кæрæттæ. Ныффыссут сæ.

1. Есенаты Æхсар куыд зæгъы, ... ... ... . 
2. Абысалты Юрийы нывтæй бирæтæн сæ мидис ... ... ... .
3. Аивадиртасджытæ Калманты Батыры нывтæ ... ... ... .
4. Нывгæнæг контрастон ахорæнты руаджы ... ... ... .
5. Ныв «Чындзыл йæ чындздзон дарæс кæнынц»-ы ... ... ... .
6. Ныв «Хæдзаронтæ»-йы сюжет у ... ... ... .
7. «Фæлвæра»-йы æвдыст цæуы ... ... ... . 

 æвдыст у рагон рæсугъд æгъдау.
 афтæмæй йæ нывты сæйрагдæр ахорæнтæ сты.
 баст у фольклоримæ.
 схуыдтой классикон.
 хъæлдзæг æмæ цыргъзонд, йæ ахорæнтæ та сты хуызджын.
 ирон мифологийы хæдзарон фосы дауæг.
 равдыста номдзыд поэты хъæздыг миддуне.

3. Ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ æмæ зæгъут сæ иумæйаг темæ. 
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Æрыгон нывгæнæджы куыстытæ, хонынц сæ философон, æппæтдунеон нысаниуæг, 
нырыккон дуджы, мæнг хæзнаты тыххæй, æргом хъуыдытæ, уæхæдæг ахъазут, йæ ныв-
ты хъайтартæ, егъау науыл, æнæмæт адæм, хæцынц сæ мулкыл, фæлвары фезмæлын 
кæныныл, никуыдæм цæуы, дзуапп ратдзæнис йæхæдæг.

4. Бакæсут текст, къæлæтты лæвæрд дзырдты кæрæттæ хауæнтæм гæсгæ 
ивгæйæ, цæсгомон номивджытæн сæ цыбыр формæтæй пайдагæнгæйæ.

Пухаты Вадим

Æрыгон нывгæнæг Пухаты Вадимы уацмыстæ æнцонæй схонæн 
ис философон нывтæ. Нывгæнæг алкæмæн дæр бар дæтты йæхи 
хатдзæгтæ (скæнын). Вадимы уацмыстæ сты (æмбисæндтæ) æнгæс: 
«Джеоргуыбайы бæрæгбон», «Æдылыты нау», «Куырой»,

«Уæз», «Æрыздæхтис». Автор (мах) цыма сидгæ кæны, 
уæхæдæг пьесæйы ахъазут мæ нывты (хъайтартæ), зæгъгæ. Кæд 
(нывтæ) колорит национ у, уæддæр (уыдон) хъуыды æмæ (уыдон) 
нысаниуæг сты бирæ уæрæхдæр, æппæтдунеон.

Ныв «Æдылыты нау»-ы æргомæй æвдыст цæуынц (нывгæнæг) хъуыдытæ нырык-
кон (дуг) мæнг (хæзнатæ) фæдыл. Егъау (нау) æрæмбырд сты хъал, æнæмæт адæм. Фидар 
хæцынц, сæ (къухтæ) цы мулк ис, ууыл. Нау никуыдæм цæуы, лæууы иу ран. Æрмæст æй 
иу сылгоймаг фæлвары йæ (бынат) фезмæлын кæнын. «Цы» кæнæ «чи» кæны размæ дуне? 
Дзуапп алчидæр ратдзæнис йæхæдæг.

 Текстæй рафыссут мивдисджытæ, ныффыссут сын сæ суинаг афоны формæтæ.

Х у ы з æ г: дæтты – дæтдзæнис.

5. Баххæст кæнут диалоджы репликæтæ текстмæ гæсгæ. 

– ........................ ?
– Нырыккон курдиатджын ирон нывгæнджытæй иу.

Пухаты Вадим

Пухаты Вадим. 
Æдылыты нау

Пухаты Вадим. 
Джеоргуыбайы бæрæгбон

Пухаты Вадим. 
Æрыздæхт



178

– .............................. ?
– Уыдон сты æмбисæндты æнгæс, сæ хъуыды та у философон.
– ....................... ?
– Фылдæр дзы ис национ колорит, фæлæ сæ нысаниуæг у бирæ уæрæхдæр.  
– ........................... ?
– Арæхдæр нывгæнæг дзуры нырыккон дуджы мæнг хæзнаты фæдыл.
– ......................... ?
– Хицæн кæнынц уымæй, æмæ нæ алчидæр йæхæдæг ратдзæнис дзуапп, 

ныккæсдзæнис йæ уды арфмæ.
– ........................... ?
– «Æдылыты нау», «Куырой», «Уæз», «Æрыздæхтис».

6. Хуызæгмæ гæсгæ саразут хъуыдыйæдтæ. Пайда кæнут бæттæгтæ æмæ бæттæг 
дзырдтæй: чи, уыцы, ахæм, кæм.

Æрмадз у, нывгæнæг йæ уацмыстыл кæм фæкусы, ахæм бынат.
Ныв у, … . Аивад у, … . Музей у, … . Пейзаж у, … . Натюрморт у, ... . Сурæт у, … .

Радзурут уæхи ныхæстæй Пухаты Вадимы нывты тыххæй.

87-æм ахуыр

Æцæг аивад «удыгасы хуызæн» нæ, фæлæ удыгас у!
Алекандр Круглов, уæрæсейаг фыссæг

1. Бакæсут эпиграф. Зæгъут, разы стут Кругловы хъуыдыимæ æви не стут. 
Зæгъут уæхи хъуыдытæ.

1) Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ …
2) Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ …
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ …

 2. Раст дзурут:

хъайтар – хайджын
сидгæ – взидгæ
хъал – хал

мæнг – нæмыг
æргомæй – æргъомæй

3. Къæлæтты лæвæрд дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ.
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1. Нывгæнæг йæ (мастерской) сарæзта дунейы культурæйы энциклопеди. 2. Ныв-
ты хъуыды æмæ сæ (значение) сты бирæ уæрæхдæр, æппæтдунеон. 3. Есенаты Æхсар у 
æрыгон нывгæнджыты (представителей) иу. 4. Калманты Батыр раргом кодта хурджын 
ахорæнты (с помощью) æрыгон уды сыгъдæгдзинад. 5. Монастерийы хъæуы абон дæр ма 
фенæн ис Бедойты моладзандоны (развалины). 6.Уæрæсейы Аивæдты академи бæрзонд 
аргъ скодта Челæхсаты Магрезы (мастерство). 7. Ацы нывы ирдæй зыны сæрибармæ 
(стремление).

4. Æркæсут бæрæггонд дзырдтæм æмæ сын контекстмæ гæсгæ базонут сæ 
нысаниуæг.

 Фæткъуытæ æмбырд кæнын – ныййарджыты æмбырд – нывты æмбырдгонд.
 Бонджын лæджы хъæздыгдзинад – алы бон цæуын – æрвылбоны царды хабæрттæ.

5. Бавæрут хъуыдыйæдты хъæугæ бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ: фæлæ; куы-
уæд; та; цы-уыдон; цы-уый. 

1. Басаты Олег Мæскуыйы ... ахуыр кодта, ... базонгæ ис 
бердзенаг студентимæ. 2. Институт каст ... фесты, ... æрдхæрдтæ 
кæрæдзийы иуцасдæр рæстæг нал федтой. 3. Ирон нывгæнæджы 
куыстытæ тынг фæцыдысты, Кипры ... аивадон галерей ис, ... 
хицауæн. 4. Басаты Оледжы нывты "хъайтартæ" сты кипраг 
æрвылбон царды атрибуттæ, ... дзы сæйрагдæр у сакъадах йæхæдæг. 
5. Олег базонгæ ис алы бæстæты нывгæнджытимæ, бирæтæ ... дзы 
систы йæ лымæнтæ. 6. Кипры темæйыл ... нывтæ скæны, ... фенæн 
ис киприотаг æмæ фæсарæйнаг аивадуарзджыты æмбырдгæндты.

6. Байхъусут текстмæ æмæ фæрстытæн дзуапп раттут.

1. Цы фæцис каст Басаты Олег?
2. Чи ахуыдта Кипрмæ ирон нывгæнæджы?

Басаты Олег

Басаты Олег. 
Хохаг хъæу

Басаты Олег. 
Æрвон æлвæстад

Басаты Олег. 
Авг æмæ лимонимæ натюрморт
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3. Цæимæ базонгæ ис бæлвырддæр Басаты Олег ацы сакъадахы?
4. Кæй зæрдæмæ фæцыдысты Оледжы нывтæ?
5. Чи сты нывгæнæджы куыстыты "хъайтартæ"?
6. Кæм фенæн ис Басаты Оледжы нывтæ?

7. Ахъазут ситуативон хъæзтытæй рольтæм гæсгæ.

1-аг ситуаци: Дæу хъæуы саразын презентаци урокмæ нырыккон ирон 
нывгæнджытæй иуы тыххæй. Фæрсыс де 'мбалы, кæй тыххæй скæнай презентаци, уымæй.

2-аг ситуаци: Ды федтай равдысты Басаты Оледжы ныв "Денджызы был". Нæ йын 
бамбæрстай йæ хъуыды. Фæрсыс уыцы нывы тыххæй де 'мбалы.

Саразут презентаци нырыккон ирон нывгæнджытæй иуы тыххæй.

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты темæ ирон нывкæнынады

88-æм ахуыр

Нывгæнæг у айдæн, фæлæ удæгас айдæн. 
Владимир Короленко, уæрæсейаг фыссæг

1. Бакæсут æмдзæвгæ. Цавæр темæйыл фыст у. Зæгъут йæ мидис. 

  Кæуæг бæрз

Бæрз кæны йæхинымæры хъарæг,
Сыфтæртæй цæссыгкалгæ дзыназы.
Мадæн уыд зыбыты иу бындарæг, 
Лæппуйæн - сæ хъæубæсты чызг-уарзон.

Басаты Олег. Денджызы был
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Фæлæ хæст куы ссыгъди, уæд ныууагъта
Сау лæппу йæ уарзоны, йæ мады, – 
Хъама кæрты урс бæрзы ныссагъта
Æмæ бæрзыл цæстысыг æруади...

Бастъæлд мад йæ цæринаг хъæбулæй*, –
Аныгуылд йæ сабыр худгæ стъалы...
Хъамайы бын чызг лæууы сæркъулæй,
Æмæ бæрз йæ цæстысыгтæ калы.
      Плиты Грис

* б а с т ъ æ л д  м а д  й æ  ц æ р и н а г  х ъ æ б у л æ й  – здесь: осталась без сына

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Æрмадзы ис, …, уыцы нывтæ.
Музеймæ ацыдыстæм, …, уый фæстæ бон.
Нывгæнæджы куыстытæн …, уый тыххæй йын лæвæрд æрцыдис Хетæгкаты Къо- 
стайы номыл преми.
Скульптор фылдæр …, фæлæ йæм ис хъæдæй конд скульптурæтæ дæр. 
Ахорæнтæй …, иннæтæ та бахус сты.

Стыр гуманистон ахадындзинад кæй ис …; ма иутæ хорз сты …; нывгæнæг 
равдыстмæ кæй бацæттæ кодта …; кусы бронзæимæ …; фæлварæн куы радтам … .

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ: æнкъарæнтæ, æбуалгъ, Фыдыбæстæйы Стыр 
хæсты, уацмысты, дунейы, курдиатджын.

1. Ирон нывгæнджытæй бирæтæ фыстой æмæ фыссынц ... ... ... темæйыл. 2. Хохты 
Аслæнджери хæсты рæстæг ныв кодта плакаттæ, йæ ... сидтис фашистты ныхмæ тохмæ. 
3. Номдзыд ирон график равдыста хæсты ... цæсгом. 4. Хæсты темæ ахсы стыр бынат ... 
ирон нывгæнæг Хетæгкаты Хъазыбеджы сфæлдыстады дæр. 5. Йæ нывты ис тыхджын ... 
æмæ арф драматизм. 6. Ныв «Мæ хъæуы сылгоймæгтæ»-йы нывгæнæджы къухы бафты-
дис æппæт ... мадæлты иумæйаг сурæт сфæлдисын.

4. Бакæсут текст. Тексты бындурыл бацæттæ кæнут фæрстытæ кæрæдзимæ æмæ 
сын раттут дзуæппытæ.

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты темæйыл фыстой æмæ фыссынц Ирыстоны 
нывгæнджытæй бирæтæ. Номдзыд график Хохты Аслæнджери хæсты рæстæг куыста Со- 
ветон Цæдисы Телеграфон агентады («Окна ТАСС»), ныв кодта плакаттæ, йæ уацмысты 
сидтис фашистты ныхмæ тохмæ. Хæсты темæйыл цы куыстытæ ныффыста, уыдонæн 
сæ зындгонддæр у йæ нывты цикл «Джызæлы трагеди» («Гизельская трагедия»). Нывты 
автор йæхи равдыста куыд нывгæнæг-документалист. Уый йæхи цæстытæй федта, знаджы 
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фыдмитæ чи баййæфта, уыцы адæмы, графикон жанры мадзæлтты руаджы равдыста 
хæсты æбуалгъ, знæт цæсгом.

Сæрмагонд бынат ахсы хæсты темæ курдиатджын нывгæнæг 
Хетæгкаты Хъазыбеджы сфæлдыстады дæр. Ацы темæйыл конд нывты 
(«Кадæггæнæг», «Хæсты ветерантæ», «Хъайтарты кадæг», «Партизаны 
мæлæт», «Мæ хъæуы сылгоймæгтæ») ис тыхджын æнкъарæнтæ æмæ 
арф драматизм.

Æртæ саударæг усы… Сæ цæсгæмттыл – æнæкæрон хъыг æмæ… 
уырнындзинад: кæд сæ хъæбултæй исчи фæзынид хæсты быдырæй. 
Хуымæтæг аивадон пластикон формæты фæрцы нывгæнæджы къухы 
бафтыдис æппæт дунейы мадæлты иумæйаг сурæт сфæлдисын.

 

 

 Тексты ссарут хъуыдыйæдтæ фæсæвæрдтимæ.
 Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ баивут хуымæтæг 

хъуыдыйæдтæй. 

5. Бакæсут диалог. Диалогон ныхасы бындурыл саразут монологон ныхас Хохты 
Аслæнджерийы тыххæй. 

Хохты А. Цикл «Джызæлы трагеди»

Хетæгкаты
Хъазыбег

Хетæгкаты Хъазыбег. Хъайтарты кадæгХетæгкаты Хъазыбег. Мæ хъæуы сылгоймæгтæ
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– Знон нын нæ ахуыргæнæг урочы дзырдта Хохты 
Аслæнджерийы тыххæй. 

– Уый, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты темæйыл чи кодта 
нывтæ, уыцы нывгæнæг нæу?

– О, фæлæ канд хæсты темæ нæ уыдис йе сфæлдыстады.
– Æцæг? Æмæ æз уый куы нæ зыдтон… Ацы 

нывгæнæджы тыххæй чысыл зонын.
– Райгуырдис Уæллаг Мызуры. Ахуыр кодта Мæскуыйы Аивæдты Академийы. Уы-

дис ирон нывгæнджытæй фыццаг, уæлдæр ахуырад чи райста.
– «Мызураг» зæгъыс? Мæ мады ‘ мзæххон…
– 30-æм азты йæ нывты цикл «Мæ Райгуырæн бæстæ»-йæн стыр аргъ скодтой М. 

Горький æмæ Р. Роллан. Уыцы азты ма стыр куыст бакодта ирон нывæфтыдты хуызтæ ир-
тасыныл дæр.

– Фæлæуу-ма, нæ хæдзары иу зæронд чиныг ис «Ирон орнамент». Йæ автор Хохты 
Аслæнджери ма уæд?

– О. Уый у йæ автор. Чиныджы цы нывæфтыдтæ ис, уыдон нывгæнæг æмбырд кодта 
Ирыстоны алы кæмтты, ныв сæ кодта фидæртты æмæ кувæндæтты къултæй, цыртытæй.

– Лæмбынæгдæр æм æркæсдзынæн.
– 40-æм азты кæрон та Тугъанты Махарбегимæ иумæ сарæзтой нарты кадджытæм 

нывты равдыст.
– Æз æнхъæлдтон, нарты темæйыл æрмæст Тугъанты Махарбег кодта нывтæ…
– Нæ, нарты кадджыты темæйыл ма нывтæ кодта Дзанайты Азанбег дæр, нырыккон 

нывгæнджытæй та - Джыккайты Мурат.
– Æмæ Хохты Аслæнджерийы нывтæ цавæр жанры конд сты?
– Графикон жанры.

 Ссарут диалоджы домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

6. Æркæсут Калманты Батыры ныв "Мад"-мæ. Саразут 
нывы бындурыл диалог. Пайда кæнут дзырдбæстытæй: 

Зындгонд ирон нывгæнæг, графикон жанры фыст, 
хуымæтæджы нæ равзæрста, аивадон мадзæлтты руаджы, нæ 
цæст ахсы, саударæг ус, йæхи бакъул кодта, раст цыма дзуры, йæ 
зæрдæйы рис, æнкъард хъысмæт, йæ уарзон хъæбулты, фæмард 
сты хæсты, баззадис иунæгæй, хæсты ныхмæ, арф æнкъарæнтæ, 
гуырын нæм кæны, стыр аргъ, нæ фыдæлтæ бафыстой, сиды нæм, 
макуы рох кæнæм. 

Радзурут, фæлтæрæнты æрмæгæй пайдагæнгæйæ, Хохты 
Аслæнджерийы тыххæй. Калманты Батыр.

Мад
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89-æм ахуыр

Хуымæтæг адæймаг зивæггæнаг куы уа, 
уæд уый йæхи уды сæфт у, курдиатджын адæймаг 

куы уа зивæггæнаг, уæд уый та æнæхъæн дзыллæйы сæфт у.
Антон Макаренко, советон педагог

1. Бакæсут цитатæ. Йæ хъуыдыимæ разы стут æви нæ? Зæгъут уæхи хъуы-
дытæ. Пайда кæнут фразæтæй:

 Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
 Мæнмæ раст кæсы ацы хъуыды, уымæн æмæ …
 Мæнмæ гæсгæ, ацы хъуыды …
 Æз разы дæн (нæ дæн) ацы хъуыдыимæ …

2. Бакæсут аивадиртасæг Дзантиаты Анатолийы мысинæгтæй скъуыддзаг, 
хъæугæ дзырдтæ тексты æвæргæйæ. Зæгъут, цавæр адæймаг уыдис 
Хетæгкаты Хъазыбег?

«Хетæгкаты Хъазыбегимæ ... … Ленинграды Репины номыл нывкæнынад, скульптурæ 
æмæ архитектурæйы академион институты куы ахуыр кодтам, уæд. Нæ базонгæдзинады 
фыццаг бонтæй фæстæмæ … кад кодтам. Хъазыбег уыдис … адæймаг, иронау 
«зæрдæмæдзæугæ» кæй хонынц, ахæм. Æрдхæрдтæ та йын цас уыдис! Йæ фарсмæ чи уы-
дис, уыдон æй … тынг бирæ уарзтой. Тынг … уыдис Хъазыбег ирон адæмон зарджытæ 
кæнынмæ, Карузойы репертуар та æнæхъæнæй зыдта. Йæ рæсугъд тыхджын хъæлæсæй-иу 
«Мæ Иры фæсивæд» куы ныззарыдис, уæд-иу æм цы адæм … , уыдон джихæй аззадысты. 
Стыр курдиат æм уыдис, … . Куыд фæзæгъынц, «Курдиатджын лæг йæ алы … дæр курди-
атджын у». Хъыгагæн, абон не ҆хсæны нал ис, фæлæ йе … нæ ферох ис адæмæй, уымæй 
уæлдай ма райста ног, … нысаниуæг. Хетæгкаты Хъазыбеджы æз нымайын абоны, зноны 
æмæ … нывгæнæгыл».

Райсомы, арфдæр, сфæлдыстад, фæзылды, бирæвæрсыг,хъуыстой, дæсны, иууылдæр, 
гомзæрдæ, кæрæдзийæн, базонгæ стæм.

 Ссарут тексты бавæргæ дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ.

3. Саразут дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ: 

айхъусын кодта
цы? 

кæм?
таурæгътæ кодтой

кæуыл?

кæимæ?

фыста
кæй тыххæй?

кæм?
фервæзын кодта

кæй?

кæцæй?
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лæвæрд æрцыдис
цы?

кæмæн?
цæрдзæнис

цæм?

кæдмæ

сæвæрдтой
цы?

кæд?

сæргълæууæгæн, зарæджы, хæстоны тыххæй, мыггагмæ, ном, хæсты, дунейыл, уац-
мысы, 1945 азы, адæмы, цыртдзæвæн, лагертæй, 2015 азы, хæрзиуæг, æмзæххоныл, 
зарæджы, салдæттимæ. 

4. Байхъусут текстмæ æмæ йæ бындурыл баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. 

 Мамсыраты Хаджумар у, Ирыстоны ном дунейыл чи айхъуысын кодта, … .
 1936-1939 азты архайдта … .
 «Булкъон Ксанти»-йы тыххæй … .
 Йæ дивизиимæ фервæзын кодта … .
 20 майы 1945 азы Мамсыраты Хаджумарæн … .
 Йæ райгуырæн хъæу Ольгинскæйы … .
 2015 азы Испанийы … .
 Хаханты Дудар æмæ Цæгæраты Гиго … .

5. Саразут хуымæтæг хъуыдыйæдтæй вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæгтæ æмæ 
бæттæг дзырдты руаджы. Ныффыссут сæ. 

Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæ: куы –уæд, кæуыл – уыцы, чи – уыцы.

1. Мамсыраты Хаджумар у хæстон разамонджытæй иу. Ирыстоны ном дунейыл ай-
хъуысын кодта. 2. Йæ рæстæджы таурæгътæ кодтой. «Булкъон Ксанти» архайдта 1936-
1939 азты Испанийы мидхæсты цауты. 3. Берлин фашисттæй истой. Йæ дивизиимæ 
фервæзын кодта 2 концетрацион лагерæй 16 мин адæймаджы.

6. Æркæсут Калманты Батыры нывмæ «Мамсыра-
ты Хаджумары сурæт». Саразут нывы цыбыр æрфыст, 
æххуысгæнæг дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ.

Хæстон лæг, æхсарджын адæймаг, фæтæнуæхск 
нæлгоймаг, ныфсджын цæстæнгас, бæрзонд ных, фи-
дар удыхъæд, инæлары дарæс,алы бæстæты, бирæ 
хæрзиуджытæ, карз хæст, хæстон фæндæгтæ, стыр кад, 
рæсугъд удыхъæды хицау, тар æмæ ирд ахорæнтæ, стыр 
дæсныйад.
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7. Ахъазут ситуативон хъæзтытæй рольтæм гæсгæ.

1-аг ситуаци. Дзæуджыхъæумæ æрцыдис æндæр горæтæй (фæсарæнтæй) уазæг. 
Уазæджы фæнды фенын Ирыстоны нывгæнджыты куыстытæ. Фысымы хæс у уазæгæн ба-
цамонын, кæдæм æмæ йæ куыд хъæуы ацæуын (музей, галерей). Радзурын ын уыцы музей 
кæнæ галерейы тыххæй. 

2-аг ситуаци. Де ’мбалимæ ацыдтæ ныв æлхæнынмæ. Де ’мбалæн йæ зæрдæмæ цæуы 
пейзаж, дæуæн та – сюжетон ныв. Уе ’хсæн рауадис быцæу. Алчидæр уæ дзуры йæхи 
аргументтæ.

Радзурут, фæлтæрæнты æрмæгæй пайдагæнгæйæ, Хетæгкаты Хъазыбеджы 
тыххæй.

90-æм ахуыр. Контролон тест

91-аг ахуыр

Киноаивад

Киноаивад у коллективон аивад.
Григорий Александров, советон кинорежиссёр

1. Бакæсут текст. Зæгъут, тексты хъуыдыимæ разы стут æви нæ. Уæхимæ та 
цавæр хъуыдытæ ис ацы темæмæ гæсгæ?
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Кинематограф дунейæн балæвар кодтой францаг дыууæ 
æфсымæры Луи æмæ Огюст Люмьер 1895 азы. Уæдæй фæстæмæ 
кино æрцахста бæстон бынат нæ царды.

Владимир Ленин мæнгæй нæ загъта, «аивады хуызтæй нын 
æппæтæй ахсджиагдæр кино у», зæгъгæ. Ацы цитатæйы æвæрд 
ис арф хъуыды. Экранæй нын цы уацмыстæ æвдисынц, уыдон се 
стыр тых æмæ ахадындзинады фæрцы æрыгон адæймаджы раст 
кæнæ зылын фæндагыл аразынц. Кæстæртæ арæх фæфæзмынц сæ 
уарзон кинонывты хъайтарты.

Хистæр фæлтæр хорз хъуыды кæнынц, цы диссаджы райдзаст æмæ арфхъуыдыджын 
кинонывтæ ахуыр кодтой æрыгæтты цæрын, уарзын, бæллын, хорз хъуыддæгтæ аразын.

Хъыгагæн, абоны кинонывтæн сæ фылдæр æвдисынц экрантæй æрмæст тыхми, 
æнæуынондзинад, къæйныхдзинад. Цард æвæры адæймаджы размæ ног домæнтæ, æмæ 
уыцы домæнтæ æххæст кæнын хъæуы ног мадзæлтты руаджы. Уыимæ рохгæнæн нæй 
«зæронд» монон хæзнатæ. Æгъатыр рæстæг æрмæст æбуалгъ кинонывтæ хъуамæ ма уадза…

2. Фæрстытæн дзуæппытæ раттут.

 Кæцы аз балæвар кодтой æфсымæртæ Люмьер дунейæн кинематограф?
 Чи загъта, аивады хуызтæй нын æппæтæй ахсджиагдæр кино у, зæгъгæ?
 Цавæр ахадындзинад ис, экранæй нын цы уацмыстæ æвдисынц, уыдонæн?
 Кæй фæфæзмынц арæх кæстæртæ? 
 Цавæр кинонывтæ уыдис хистæр фæлтæры рæстæг?  
 Цавæр хæзнатæ нæй рох кæнæн ?

3. Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ баивут хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæй. 

Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ фæсæвæрдтимæ

4. Æркæсут æмæ таблицæмæ гæсгæ радзурут Ирыстоны кинематографийы фыц-
цаг къахдзæфты тыххæй. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут.

Киноныв Жанр Аз Киносфæлдыстадон къорд Кинонывы мидис

1. «Ирон 
таурæгъ» 
(«Осетинская 
легенда»)

Телефильм 1966
Режиссёр æмæ нывгæнæг 
Дзанайты Азанбег æмæ ини-
циативон къорд

Картина воссоздаёт нравы и 
древние обычаи нашего на-
рода.

Луи æмæ Огюст Люмьер
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Киноныв Жанр Аз Киносфæлдыстадон къорд Кинонывы мидис

2. «Къоста» 
(«Возвраще-
ние Коста»)

Кинооперæ 1967

Сценаристтæ: Цæгæра-ты 
М., И. Шароев, Ю. Чулю-
кин; режиссёр И. Шароев; 
актёртæ: Икъаты М., Ту-
менаты Е., Цæлыккаты М.; 
композитор Плиты Х.

В картине воссоздан об-
раз Коста, – человека и по-
эта, показана жизнь горцев, 
ставших героями его произ-
ведений.

3. «Æртытæ 
мæсгуытыл» 
(«Костры на 
башнях»)

Историон 
телефильм 1969

Сценаристтæ: Ю. Чулюкин, 
Цæгæраты М.; режиссёр Р. 
Меркун

Телефильм посвящён исто-
рико-революционной теме.

4. «Кадæджы 
аккаг цард» 
(«Жизнь, 
ставшая ле-
гендой»)

Биографи-
он теле-
фильм

1969

Сценаристтæ: Черчесты Г., 
Ю. Чулюкин; режиссёр Ю. 
Чулюкин; актёртæ: Д. Ома-
ев, Тъуриты М.

Телефильм рассказывает 
о трудных дорогах жизни 
легендарного героя Граж-
данской войны (Мидхæсты) 
Хаджимурата Дзарахохова 
(Дзæрæхохты Хадзымурат).

5. «Фæстаг 
мит» («По-
следний 
снег»)

Аивадон 
киноныв 1970

Сценарист Æгъуызарты 
Æ.; режиссёр Р. Мурадян; 
актёртæ Хъуылаты Е., 
Цъæхилты З., П. Кард; ком-
позитор М. Таривердиев

Картина рассказывает о му-
жестве отважной дочери на-
шего народа, героя Великой 
Отечественной войны Чаба-
хан Басиевой.

6. «Ехх, 
уарзондзи-
над!» («Ах, 
любовь»!)

Кинокоме-
ди 1974

Сценарист Ю. Чулюкин; 
режиссёртæ Дзбойты Б., 
Цихиты М., Э. Савельева; 
актёртæ Гæлæуты А., Хози-
ты Ж., Годжыцаты И.; ком-
позитор Æлборты Ф.

Простая и весёлая история о 
любви двух молодых сердец 
– Махара и Зарины, расска-
занная старым почтальоном 
(постхæссæг) Бицко. 

7. «Акæс, 
æмæ 
дæхицæн 
æмбæлттæ 
ссарай...» 
(«Оглянись, 
найдёшь дру-
зей…»)

Кинодрамæ 1975

Сценаристтæ Тотраты Р., 
Г. Кушниренко, Ю. Чулю-
кин; режиссёртæ Ю. Чулю-
кин, Р. Гаспарянц; актёртæ 
Тæбæхсæуты Бало, Р. Фиров, 
Æгкацаты З., Сланты Къ., 
Саламты Къ. æмæ æнд.

Фильм рассказывает о том, 
как трудно руководить людь-
ми новому человеку в селе, о 
поисках своего пути в жизни.

8. «Сюрприз» Кинокоме-
ди 1975

Сценарист Гутнаты В.; 
режиссёр Бырнацты И.; 
актёртæ Годжыцаты И., 
Сланты Къ., Бекмæрзты Æ., 
М. Ахриев

Кинорассказ о том, как без-
дельник Бола «отремонти-
ровал» свой дом вместе со 
своими приятелями.
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Киноныв Жанр Аз Киносфæлдыстадон къорд Кинонывы мидис

9. «Хохаг 
новеллæ» 
(«Горская 
новелла»)

Кинодрамæ 1978

Режиссёртæ: Бырнацты И., 
И. Татаев; актёртæ: Л. Че-
ремных, Д. Омаев, Сланты 
Къ., Саламты Къ., Р. Балаев, 
Т. Яндиева; композитор Ж. 
Тертатевогян

Картина о молодой учитель-
нице русского языка и лите-
ратуры, приехавшей в горное 
чеченское село, о взаимоот-
ношениях людей разных на-
циональностей.

5. Таблицæйæ пайдагæнгæйæ, зæгъут:

 цавæр кинонывты ахъазыдысты актёртæ Тъуриты Махарбег, Годжыцаты Исахъ, 
Гæлæуты Анатоли;
 цавæр кинонывæн ныффыста музыкæ зындгонд композитор Плиты Христофор;
 чи ныффыста сценари т/фильм «Кадæджы аккаг цард»-æн;
 цавæр кинонывтæ систа режиссёр Бырнацты Измаил.

æнцойдзинад – спокойствие; покой
æфхæрд (-тытæ) – I. 1) обида, 
   оскорбление (-я); 2) упрек; укор; 
   выговор; 3) наказание, кара

тыхсын – 1) виться, обвиваться, наматываться; 
   2) переживать, тревожиться, беспокоиться; 
   3) суетиться; 4) находиться в затруднении
хъыг – 1) скорбь, печаль; 2) неприятность; 3) скука

Ахъаз – 1) милость; 2) помощь; содействие, поддержка (ахъаз кæнын – помогать, 
содействовать; 3) идти впрок, на пользу; стыр ахъаз / Аивад стыр ахъаз у рæзгæ удты 
цард раст фæндагыл саразынæн).

Æртхъирæн (-тæ) – угроза (æртхъирæн кæнын – угрожать, грозить; искæмæ 
æртхъирæн кæнын; æртхъирæнтæй тæрсын / Æртхъирæнтæ кæнын лæгдзинады нысан 
нæу).

Къæйныхдзинад – 1) дерзость, наглость; 2) настойчивость, упрямство, навязчивость 
(чызджы къæйныхдзинад; къæйныхдзинадыл дзурын / Къæйных уæвын чызгæн нæ фида-
уы).

Сагъæс (-тæ) – 1) горькая дума, печаль; 2) забота, беспокойство (адæмыл сагъæс; 
сагъæсты бын фæцис / Къостайы сагъæстæ уыдысты йæ райгуырæн зæхх æмæ йæ 
адæмыл).

Тыхми (-тæ) – насилие (тыхмийы ныхмæ; тыхми кæнын / Кинонывы автор йæ уац-
мысы сиды тыхми æмæ галиудзинады ныхмæ).

 6. Къæлæттæй равзарут хъæугæ дзырдтæ æмæ саразут дзырдбæстытæ.

Тыхсы (сывæллæттæй, лæппумæ, цардимæ, æмбалимæ, чызгыл, æхсæвæй-бонæй).
Æртхъирæн кæны (сыхæгтæй, нæм, уын, лæгмæ, къухæй, сывæллæттыл).
Къæйныхдзинады (сылгоймаджы, дзурын, ныхмæ, адæймагæн, аххосæй, нысан).
Æнцойдзинадыл (фыссын, архайын, руаджы, адæймаджы, зонын, бæллын).
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 7. Баххæст кæнут диалоджы репликæтæ лæвæрд дзырдтæй.

Хъазыбег. Знон нын нæ историйы ахуыргæнæг урочы ... 
киноныв.

Зæлинæ. Цавæр киноныв?
Хъазыбег. «Хохаг».
Зæлинæ. «Хохаг»? Ахæм киноныв никуы ... . Цæй 

тыххæй у?
Хъазыбег. Иу дзырдæй зын ... у. Æгъдау, лæгдзинад 

æмæ намысы тыххæй.
Зæлинæ. Йæ сюжет абоны цардæй ... ... ?
Хъазыбег. Нæ, нæ рагфыдæлты цардæй. Архайд дзы бирæ нæй, хъайтартæ дæр дзы 

хæрз чысыл дзурынц, фæлæ мæм уæддæр тынг цымыдисаг ... .
Зæлинæ. Цæмæй?
Хъазыбег. Нæ рагфыдæлты дзы æвдисынц куыд хуымæтæг, фæлæ æхсарджын æмæ  

куырыхон адæмы. Æмæ дзы цы рæсугъд æрдзы нывтæ ..., уый та!
Зæлинæ. Фенын æй хъæуы!

Федтон, æвдыста, ист у, ис, фæкастис, зæгъæн, хъайтартæ, куырыхон.

 Баивут фæстаг хъуыдыйад æндæрæй, бафтаут-ма диалогмæ 2–3 репликæйы. Пайда   
 кæнут лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй.

Курдиатджын режисс р, систа, рольты ахъазыдысты, хæдахуыр артисттæ, Ирон 
драмон театры акт ртæ, зæрдæмæхъаргæ музыкæ.

8. Хъуыдыйæдты бавæрут лæвæрд фæсæвæрдтæ: руаджы, гæсгæ, фæрцы, 
аххосæй, тыххæй.

 Æртхъирæнты … фыдгæнæгæн йæ фæнд йæ къухы бафтыдис.
 Йæ къæйныхдзинады … йæ кой дардыл айхъуыстис. 
 Лæджы сагъæстæм … æнцонæй базонæн уыдис йæ царды хъысмæт. 
 Аивады егъау ахадындзинады … адæймаджы цард кæны хуыздæр æмæ мидис-
джындæр. 
 Тыхмиты … а фæстаг рæстæг бирæ сабитæ бахауынц рынчындæттæм. 
 Йе ’мдзæвгæты æнæкæрон хъыджы … поэтыл сæвæрдтой «хъыггæнæг романтикы» 
ном.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ.
Баххæст кæнут 8-æм фæлтæрæн.
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92-аг ахуыр

Аивад ивы хъуыдытæ æнкъарæнтæй.
Михаил Ульянов, уæрæсейаг актёр

 1. Раст дзурут:

ахъаз – ахæсс
къæйных – кæйдæр
æртхъирæн – æрхизæн

хъыг – хыгъд
тыхми – тыххæй
cагъæс – сахъат

2. Сæвæрут дзырдбæстыты хауæнты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты. 

Мидхæст... хъайтар, мæгуыр лæ(г)... фырт, афтыдис Маньчжури... , æрмæг систой 
Ирыстон... , тыхсы йæ царды æнцойдзинад... , Фыдыбæстæ... Стыр хæст... хъайтар, суæгъд 
ис немыцаг уацар... , хоны газет... кусынмæ, æртхъирæнт... руаджы, немыцаг лæгмарт... 
лæггад кæныны бæсты, комеди... æвдыст цæуы, цалцæг кодта йе 'рдхæрдт... хæдзар, 
адæмы уарзондæр комедит... иу, кинохъайтарты репликæт... бирæтæ.

3. Бакæсут тексттæ æмæ зæгъут, цы кинонывтыл цæуы ныхас, уыдоны 
сæргæндтæ. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Кинонывы бындуры æвæрд æрцыдис Мидхæсты хъайтар Дзæрæхохты Хадзымура-
ты цард.

Мæгуыр лæджы фырт ирæд бакусыны тыххæй ныууагъ-
та йæ райгуырæн хъæу, афтыдис Маньчжуримæ, уый фæстæ 
та – Мексикæ, Цæгат Америкæ, Аляскæмæ.

Кинонывы тынг бæлвырд æмæ ирдæй æвдыст 
цæуынц хохаг хъæу æмæ рагон Дзæуджыхъæуы уынгтæ, 
Маньчжурийы фæндаджы арæзтад уазал тæрккъæвдатимæ, 
Мексикæйы æдзæрæг быдыртæ… Нæ уæ бауырндзæнис, 
фæлæ ацы алыхуызон æрмæг систой… Ирыстоны.

Кинонывы сæйраг рольты ахъазыдысты курдиатджын актёртæ Дагун Омаев (Хадзы-
мурат) æмæ Тъуриты Махарбег (Зауырбег). Цæцæйнаг актёры къухы бафтыдис йæ хъайта-
ры сыгъдæг миддуне æмæ йæ хъæбатыр удыхъæд равдисын. Тъуриты Махарбеджы хъай-
тар та у фæлмæнзæрдæ, фидар адæймаг, фæлæ фылдæр тыхсы йæхи царды æнцойдзинад 
æмæ хъæздыгдзинадыл.

 Цæмæн ныууагъта йæ райгуырæн хъæу Хадзымурат?
 Цавæр бæстæты куыста?
 Цавæр адæймаджы фæлгонц сарæзта Дагун Омаев?

Дагун Омаев
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Ацы киноныв у Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъайтар Баситы Чабæханы номарæн (по- 
священие). Сценари йын ныффыста Ирыстоны зындгонд фыссæг Æгъуызарты Æхсарбег.

Чабæхан (Цъæхилты З.) йæ рынчын мады тыххæй баззадис, немыц цы горæт бацахстой, 
уым. Йæ рагон зонгæ Мæирбег (Хъуылаты Е.), немыцаг уацарæй чи суæгъд ис, уый, хоны 
Чабæханы газетмæ кусынмæ. Фæлæ чызг нæ разы кæны. Майор фон Кассен (П. Кард) фыц- 
цаг лæгъстæтæй, уый фæстæ та æртхъирæнты руаджы домы, цæмæй чызг фæуа фашистты 
фарс. Немыцаг лæгмартæн лæггад кæныны бæсты хъæбатыр чызг равзæрста мæлæт.

 Чи ныффыста кинонывы сценари?
 Цæмæн баззадис Чабæхан, немыц цы горæт бацахстой, уым?
 Куыд уæм кæсы, цæмæн равзæрста æрыгон чызг мæлæт?

Ацы комедийы æвдыст цæуы, магуса æмæ ануазын чи уарзы, ахæм лæг Бола (Го- 
джыцаты И.) йæ хæдзар йе ’рдхæрдтимæ куыд «цалцæг кодта», уый. Кинонывы ис бирæ 
худæджы фæлгонцтæ æмæ хъæлдзæг ситуацитæ. Хабар афтæ рауадис, æмæ Болайы фырты 
(М. Ахриев) аххосæй хæдзар бынтондæр ныккалдис. Хистæртæн – хъыг, лæппуйæн та – 
стыр цин, гъеныр ног хæдзар самайдзысты, зæгъгæ. Ацы кинолентæ у адæмы уарзондæр 
комедитæй иу, кинохъайтарты репликæтæй та бирæтæ систы базырджын ныхæстæ.

 Цы æвдыст цæуы кинокомедийы?
 Цы бацис Болайы хæдзар?
 Чи ахъазыдис Болайы ролы?

 4. Дзырдтæн ссарут се ’мбарынæдтæ.

Кинематографи – ...
Сценари – ...
Режиссёр – ...
Мультипликаци – ...

Йæ уацмыстæ раздæр нывгонд, фæстæдæр та кæрæдзи фæстæ плёнкæйыл ист кæмæн 
цæуынц, киноаивады ахæм хуыз.

Йæ уацмыстæ инсценировкæгонд кæнæ мультипликацийы хуызы плёнкæйыл ист 
кæмæн сты, аивады ахæм хуыз.

Йæхи сфæлдыстадон хъуыдыты бындурыл, актёртæ, нывгæнджытæ, композитортæ 
æмæ оператортимæ иумæ кусгæйæ, ног сценикон уацмыс чи саразы, уыцы адæймаг.

Киноаивад æмæ телеуынынады мадзæлтты руаджы экраныл  æвдыст  чи  æрцæуы, 
уыцы литературон уацмыс.

Радзурут иу кинонывы тыххæй.
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93-аг ахуыр

Кинематографæн йæ бон у адæймаджы уды 
алы фæзилæнтæ раргом кæнын. 

Эльдар Рязанов, уæрæсейаг кинорежиссёр

1. Æрдзурут эпиграфы хъуыдыйыл. Пайда кæнут фразæтæй.

1) Æз разы дæн эпиграфы хъуыдыимæ, уымæн æмæ …
2) Эпиграфы хъуыды раст у, фæлæ …
3) Мæнмæ гæсгæ, …
4) Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
5) Мæ бон ницы у зæгъын, уымæн æмæ …

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ къæлæтты лæвæрд дзырдтæй. Ныффыссут сæ.

1. Дзбойты Батырбег Мæскуыйы (каст фæцис, кастис, кæсы) Режиссёрты Уæлдæр 
курсытæ. 2. (Сæ, йæ, дæ) дипломон куыст уыдис лирикон-поэтикон киноныв «Хорзæй 
баззайут, сæгъ æмæ велосипед». 3. Ацы киноныв у æнæмæт царды (руаджы, тыххæй, 
аххосæй). 4. Гыццыл Бъутусы дуне (сты, у, ис,) ирд æмæ райдзаст. 5.  Бутъусы (фæстæ, 
сæрмæ, фарсмæ) цæрынц хæларзæрдæ, æнæхин адæм. 6. Сабиты царды вæййы куыд 
хъæлдзæг, (афтæ, афтæмæй, уæд) æнкъард цаутæ дæр. 7. (Æцæг, зæгъгæ, дам) зын ссарæн 
у лæппуйы фæрстытæн дзуæппытæ.

 3. Бакæсут текст, цухгонд дзырдтæ æвæргæйæ.

1971 азы Дзбойты Батырбег Мæскуыйы каст фæцис Режиссёрты уæлдæр курсытæ. 
Йæ дипломон куыст уыдис лирикон-поэтикон киноныв «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ ве- 
лосипед» («Прощайте, коза и велосипед»). Сценари йын ныффыста Владимир Голованов.

Ацы киноныв у æнæмæт … тыххæй, арæзт у лирикон хъайтары … хуызы.
Гыццыл Бутъусы (актёр Басаты О.) дуне у ирд æмæ райдзаст алыхуызон … . Фæлæ 

йæ царды ис стыр … – хæст куы фæцис, ууыл афæдз рацыдис, фæлæ йæ фыд нырма не 
’рыздæхтис йæ хæдзармæ.

Бутъусы фарсмæ цæрынц хæларзæрдæ, … адæм: йæ уарзон мад, йæ цардбæллон мады 
’фсымæр Инал, йæ хуыздæр æмбал Æхсар. Уыимæ ма йе стырдæр … – велосипед, йæ … 
знаг – æхсыр, … уасæг Джафар æмæ … сæгъ Гобæ. Сабиты царды вæййы куыд хъæлдзæг, 
афтæ æнкъард цаутæ дæр. Цирчы артисты фæстæ фæраст ис уасæг Джафар, асастис 
лæппуйы велосипед, алыгъдис сæгъ Гобæ.

Фæлæ та мæнæ ныллæууыдис дунейы …: велосипед арæзт æрцыдис, йæ хъæлæсы 
дзаг та  райсомæй  зары  уасæг  Джафар,  æрыздæхтис  сæгъ  Гобæ.  Æцæг,  зын  ссарæн  
у лæппуйы фæрстытæн дзуæппытæ: кæцæй равзæрынц … адæм, кæй … вæййы хæст æмæ 
цæмæн зæронд кæны гыцци?..
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Саразут тексты бындурыл 3 домгæвазыгджын хъуыдыйады, ныффыссут сæ.

 4. Ссарут раст вариант.

1. «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ велосипед» у драмæ.
2. Киноныв арæзт у лæппуйы цардæрфысты хуызы.
3. Бутъусы дуне у ирд æмæ райдзаст.
4. Лæппуйы фыд æрыздæхтис хæстæй.
5. Хъайтары знаг у сæгъ Гобæ.
6. Цирчы артисты фæстæ фæраст ис уасæг Джафар, фæлæ цалдæр боны фæстæ 

æрыздæхтис.

5. Сæвæрут мивдисджытæ ивгъуыд афоны формæйы. Ныффыссут сæ. 
Текстæн цыбырæй йæ мидис радзурут.

Х у ы з æ г: фæзынын – фæзындысты.

Фыццаг кинонывтæ Уæрæсейы (фæзынын), Пари- 
жы сæ куы (равдисын), уымæй цалдæр мæйы фæстæ. 
1896 азы майы Бетъырбухы сæрдыгон дыргъдон – «ак-
вариумы» (цæуын) хъæлдзæг опереттæ. Дыккаг æмæ 
æртыккаг актты æхсæн сценæйыл (æрцауындзын) урс 
экран. Адæм буфетмæ хæрынмæ дæр нал (ацæуын), 
афтæ диссаг сæм (фæкæсын) ацы хабар.

Æвиппайды стыр урс хъуымацыл (фæзынын) 
цыдæр ныв къамисты хуызæн. Къам цыма æгас 
(уæвын), уыйау (базмæлын).

Уайтагъд диссаджы ногдзинад (сæмбæлын) Мæскуыйыл дæр. Адæм куы (фенын), 
æфсымæртæ Люмьер цы фильмтæ (сисын), уыдон, уæд сæ дисæн кæрон нал (уæвын): «Уæ 
цæстытыл-ма ауайæд, цыма бадут фыццаг рæнхъыты, æмæ уæм сценæйæ (рарæмудзын) по-
езд». Адæмæй бирæтæ (фæтæрсын), сæ бынæттæй (фæгæппытæ кæнын), хъæргæнгæ (разгъо-
рын) æддæмæ.



195

XX æнусы райдианы синематографимæ (базонгæ уæвын) Дзæуджыхъæуы цæрджытæ 
дæр. Фыццаг синематограф «Пате» (байгом уæвын) 1907 азы. Сеансы размæ дзы хъисын 
фæндырæй (цæгъдын) Р. Каминский, кинонывы фæстæ та адæмæн (æвдисын) алыхуызон 
аттракционтæ.

Дыккаг синематограф «Гигант» (байгом уæвын) 1913 азы. «Гигант»-ы фыццаг цы 
кинонывтæ (равдисын), уыдонæй иу (уæвын) æмыр фильм «Фантомас».

6. Саразут тексты бындурыл диалог. Пайда кæнут фæрстытæй:

Кæд? Кæм? Цы? Цавæр æнкъарæнтæ? Кæдæм? Кæцы аз? Куыд?

Радзурут киноныв «Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ велосипед»-ы тыххæй.

Актёртæ æмæ рольтæ

94-æм ахуыр

Режисс р у, поэты уд æмæ капралы хиуылхæстдзинад 
кæмæ ис, уыцы адæймаг.

Анджей Вайда, польшæйаг режиссёр

1. Куыд æмбарут эпиграфы хъуыды. Æрдзурут ыл.

2. Аив бакæсут æмдзæвгæ æмæ бамбарын кæнут авторы хъуыды.

Случевскийæ

Гармони райдайы дæ кæртæй,   Сæ куыст æнæ аипп, æнæ фау.
Куыйтæй, хæдзаргæстæй. Сæ рæйдæй Æнæхсад, фист*** æмæ тындтытæ,
У зæрдæ талынджы дæр рухс,   Æрмæстдæр хаттæй-хатт – æфсæст,
Ысты цырддзаст***æмæ къæрцхъус,  Уæддæр кæнынц сæ хæс æххæст:
Æхсæв уа, бон, хъызт уа, æнтæф уа –  Хæстонтау хъахъхъæнынц нæ фынтæ.
          Хъодзаты Æхсар

3. Къæлæтты лæвæрд дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ.

1. Уататы Бимболат (считается) Уæрæсейы, стæй Ирыстоны курдиатджындæр 
актёртæй иуыл. 2. Ирон сценæйыл (создал) æнæмæлгæ классикон фæлгонцтæ. 3. Кино-
актёры (многосторонний) курдиат раргом ис киностуди «Таджик-фильм»-ы кусын куы 

* цырддзаст – зоркий
** фист – всклокоченный; с облезшей шерстью
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райдыдта, уæд. 4. 1973 азы актёрæн (была присуждена) Рудакийы номыл Таджикистаны  
Паддзахадон преми. 5. Киноныв «Чермен»-ы Уататы Бимболат сфæлдыста ирон адæмон 
хъайтары (образ).

4. Бакæсут текст æмæ дзы бавæрут хъæугæ бæттæгтæ.

Уататы Бимболат (1939–2000)

Уататы Бимболат, Бибо, – афтæ йæ хуыдтой йе ’мзæххон адæм, 
– нымад у Уæрæсейы, стæй Ирыстоны курдиатджындæр актёртæй 
иуыл. Йæ театралон æмæ кинорольтæ сты 200 фылдæр.

Театралон сценæйыл сфæлдыста æнæмæлгæ класси-
кон фæлгонцтæ: Къарол Лир, Отелло, Эдип, Клавдий. Шекспи- 
ры трагедитæй-иу æнцонæй рахызтис Ирыстоны драматургты 
уацмыстæм. Киноактёры бирæвæрсыг курдиат раргом ис, киностуди 
«Таджикфильм»-ы кусын … райдыдта, … . Ахъазыдис кинонывты: 
«Рустам и Сухраб», «Сказание о Рустаме», «Хасан-арбакеш», «Абу 
Райхан Беруни» æмæ бирæ æнд.

Рустамы фæлгонц ирд æмæ зæрдæмæхъаргæ … сарæзта, … … 
йын 1973 азы лæвæрд æрцыдис Рудакийы номыл Таджикистаны 
Паддзахадон преми. Режиссёр Бенсион Кимягаров … дзырдта, … 
Рустамы рольмæ хуынд уыдысты бирæ актёртæ æппæт Советон 
Цæдисæй æмæ ма суанг Иранæй дæр. Фæлæ режиссёры зæрдæмæ 
ничи цыдис, … Бибоимæ нæ базонгæ, … . Ацы актёр æм фæкастис 
рагон персайнаг богалы хуызæн: йæ разы лæууыдис бæрзонд, 
бæзæрхыг, хæрзконд лæг, зæрдæмæдзæугæ цæсгом æмæ фæлмæн 
мидбылхудтимæ. Бынтон дисы та йæ бафтыдта æрыгон актёры 
дæсныйад. … йæ хъайтары миддуне хуыздæр æмæ арфдæр æмбара, 
… … Бибо сахуыр кодта персайнаг æвзаг.

60-æм азты кæрон гуырдзиаг режиссёр Николай Санишвили сарæзта киноныв «Чер- 
мен» – Иры адæмон хъайтары тыххæй. Сæйраг роль радтой Уататы Бибойæн. Актёр 
уый банымадта стыр кадыл, … … йемæ иу сфæлдыстадон къорды куыстой хъуыстгонд 
актёртæ Тæбæхсæуты Бало, Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели.

Бибо канд курдиатджын актёр нæ уыдис, фæлæ ма уыдис сыгъдæгзæрдæ æмæ 
рæсугъд удыхъæды хицау, уарзта музыкæ æмæ поэзи. Йæ бон уыдис сахатгай 
зæрдывæрдæй дзурын скæсæйнаг лириктæ, Къоста, Андрей Белый, Цветаева æмæ  Ахма-
товайы æмдзæвгæтæ. Никуы бæллыдис царды æнцойдзинадмæ, хъыг дæр æмæ цин дæр 
кодта йæ уарзон адæмимæ иумæ.

Кæй ... уый тыххæй, куы ... уæд, куыд ... афтæмæй, цалынмæ ... уæдмæ, уымæн æмæ, 
цæмæй ... уый тыххæй.

 Рафыссут текстæй домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнут сæ нысаниуæг.

Уататы Бимболат
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4. Дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цавæр фæлгонцтæ сфæлдыста Уататы Бибо Ирон театры сценæйыл?
 Цавæр кинонывты ахъазыдис Бибо?
 Уататы Бибо цæмæй фæцыдис режисс р Бенсион Кимягаровы зæрдæмæ?
 Раст уæм кæсы, акт р персайнаг æвзаг кæй сахуыр кодта, уый?
 Цавæр зындгонд акт ртимæ хъазыдис Бибо киноныв «Чермен»-ы?
 Цавæр адæймаг уыдис Уататы Бибо?

5. Æркæсут кинонывты номхыгъдмæ. Зонгæ уын дзы чи сты, уыдон фæбæрæг 
кæнут нысæнттæй: ** – лæмæгъ; *** – рæстæмбис; **** – хорз; ***** – тынг хорз.
Уæ нысæнттæ бамбарын кæнут.

1. «Песни под облаками» («Æврæгъты бын зарджытæ»).
2. «По следам Карабаира» («Карабаиры фæдтыл»).
3. «Кольцо старого шейха» («Зæронд шейхы къухдарæн»).
4. «В конце зимы» («Зымæджы кæрон»).
5. «Легенда горы Тбау» («Тбау-хохы таурæгъ»).
6. «Сюрприз».
7. «Семейная драма» («Бинонты драмæ»).
8. «Горская новелла» («Хохаг новеллæ»).
9. «Сбереги башню» («Бахъахъхъæн мæсыг»).
10. «Чегери».
11. «Дезертир».
12. «Волшебная папаха» («Алæмæты худ»).
13. «Жизнь, ставшая легендой» («Кадæджы аккаг цард»).
14. «Прощайте, коза и велосипед» («Хорзæй баззайут, сæгъ æмæ велосипед»).
15. «Горец» («Хохаг»).
16. «Ласточки прилетели» («Зæрватыччытæ æртахтысты»).
17. «Одиннадцать писем к Богу» («Иуæндæс фыстæджы Хуыцаумæ»).
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6. Бакæсут аннотаци æмæ йын йæ бындурыл саразут диалог.

«Зæрватыччытæ æртахтысты» (2006).
Цæуы 90 мин.
Драмæ.
Режисс р – Галазты Аслан.
Сценари – Хуыгаты Ирлан, Галазты Аслан.
Продюсер – Галазты Аслан.
Оператортæ – Леонид Дерягин, Анна Заблудовская.
Нывгæнæг – Хъайтмазты Тигран.
Композитор – Ширвани Чалаев.
Монтаж – Ольга Шевченко.
Рольты ахъазыдысты: Хуыгаты Ирлан (Пик), Теблойты Лейлæ (Хали-Гали), Элина 

Захарова (Валька), Мелыкаты Замирæ.
Киноныв райста сæйраг приз 2007 азы æппæт дунейы кинематографион дебютты фе-

стивалы.
Кинонывы сæйраг хъайтар Константин, йæ фæсномыг Пик, цæры дыууæ цардæй: 

боныгон кæсы лекцитæ фæсарæйнаг литературæйæ университеты, изæрæй та – нарко-
ман. Киноуацмысы режисс р равдыста, йæ хъайтар куыд тох кæны цæстмæхъусдзинады 
ныхмæ, куыд æй фæнды «сдзæбæх уæвын» йæ «низæй»…

Иугай мæлынц, сæ цард наркотиктимæ чи сбаста, уыцы лымæнтæ. Фæлæ мæнæ горæт 
N-мæ æртахтысты зæрватыччытæ. Кæд уыдон æрхæссиккой семæ амонд хъайтарæн…

7. Саразут дзырдбастытæ.

Х у ы з æ г: курдиатджын  актёртæй  иу.

курдиатджын
артистæн
æрыгон
йæ
банымадта
сахатгай
рæсугъд
бирæ
никуы

зæрдæмæхъаргæ
лæвæрд æрцыдис
стыр
бирæвæрсыг
удыхъæды
зæрдывæрдæй
бæллыдис
актёртæй
актёрты

иу
курдиат
фæлгонцтæ
хицау
кадыл
хæрзиуæг
дзурын
дæсныйад
æнцойдзинадмæ



199

 Бацæттæ кæнут текст Уататы Бибойы тыххæй уæхи ныхæстæй дзурынмæ.

95-æм ахуыр

Нæй ахæм зæронд темæ, исты ногдзинад 
кæм нæй ссарæн.

 Фёдор Достоевский
уæрæсейаг фыссæг

 1. Раст дзурут:

курдиатджын – куырæт
арæхстджын – æххæст
хатдзæг – хæтдзæн

æххуырст – ахуырст
бахъахъхъæнын – бахахх кæнын

2. Дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ, радзурут дунейы стырдæр кинофестивальты 
тыххæй.

Канны: 1945 аз; арæзт æрцæуы; дунейы зындгонддæр; Францы; 
æрæмбырд вæййынц; хъуыстгонд актёртæ; бирæ журналисттæ; кад-
джын хæрзиуæг; Сыгъзæрин Пальмæйы къалиу.

Берлин: 1951 азæй фæстæмæ; Европæйы стырдæр фестивальтæй иу; 
интернационалон фестиваль; архайынц дзы; номдзыд кинорежиссёртæ; 
уæлахиздзаутæн лæвæрд æрцæуы; Сыгъзæрин Арс; жюри æркæсы; 
алыхуызон жанртæ; аивадон, документалон æмæ эксперименталон 
кино.

Венеци: дунейы тæккæ зæронддæр; 1932 азы; дунеон кинематогра-
фийы хуыздæр уацмыстæ; бар ис æрыгон кинематографисттæн; куыд 
европæйаг, афтæ америкаг кинонывтæ дæр; аивадон æмæ популярон 
кино; сæйраг приз; Сыгъзæрин базырджын Домбай.

Мæскуы: фыццаг æппæтдунеон фестиваль; 1935 азы; сæйраг 
приз; цалдæр хатты ивд æрцыдис; сыгъдæг Георги; йæ уæлцъар; 
сыгъзæринæй конд; актёртæ æмæ кинорежисс ртæ; фæсарæйнаг 
уазджытæ.
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3. Бакæсут Ирыстоны документалон кинематографы минæвæртты тыххæй, 
къæлæтты лæвæрд дзырдбæстытæ тæлмацгæнгæйæ.

Гуыдиаты Гермæн. Ирыстоны зындгонд режиссёр-документалист 
Гуыдиаты Гермæны цард канд киноимæ баст нæ уыдис. Уый уыдис 
курдиатджын фыссæг, поэт. (На протяжении многих лет) куыста Цæгат 
Кавказы кинохроникæйы студийы. (В одном из своих документальных 
кинопроизведений) ссардта Ирыстоны номдзыд актёр Тæбæхсæуты Ба-
лойы ном («Гонец из Эльсинора»). Режиссёр (умело раскрыл) актёры 
хуымæтæг æмæ рæсугъд удыхъæд, бахæстæг нæ кодта йе стыр курдиа-
ты сусæгдзинад бамбарынмæ. (Автор киноленты сумел) арф психологи-
он сурæт саразын.

Туаты Теминæ – «Нарт-Арт-Студи»-йы режиссёр æмæ продюсер. 
(Из последних работ Темины Туаевой) иу у Ирыстоны историимæ баст 
кинопроект. (Первый фильм кинопроекта «Кто ты, король Артур?») ир-
тасы къарол Артуры равзæрд. Киноныв Шотландийы истой, Уэльсы, 
къарол Артур паддзахы худ кæм райста, (в этой древней крепости). Ки-
ноуацмысы автортæ англисаг антрополог Говард Ридимæ æрцыдысты 
ахæм хатдзæгмæ, зæгъгæ, къарол Артурæн ис сæрмæтаг-алайнаг 
уидæгтæ, уымæн æмæ (сарматских воинов) Британимæ æххуырстой 
ромæгтæ. (Вторая часть кинопроекта – «Аланы. Дорога на Запад).

4. Баивут бæрцон нымæцонтæ рæнхъон нымæцонтæй, ныффыссут сæ.

Х у ы з æ г: цыппор – цыппорæм. 

Киноныв «Алайнæгтæ. Ныгуылæнмæ фæндаг» куы истой, уæд ын бахъуыдис 40 кас-
сетæйы. Æрмæгыл фæкуыстой 12 мæйы. Съёмкæтæ цыдысты 27 боны. Сфæлдыстадон 
къорд уыдис 4 бæстæйы, ацыдис 7 000 км. Æхсæвы 3 сахатыл-иу æрбацыдысты 
уазæгдонмæ, райсомы 6 сахатыл-иу сыстадысты. 

5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цымыдисагæй уæм дзы цы фæкастис.

Йæ ролы хъазын нал бакуымдта

Не ’мзæххонтæй кинойы аивады зынгæ фæд чи ныууагъта, уыцы 
актёртæй иу уыдис Беройты Вадим. Каст фæцис Луначарскийы номыл 
Паддзахадон театралон институт. 1975 азæй фæстæмæ куыста Моссо-
веты номыл театры. Ахъазыдис бирæ кинонывты («Самолёт не призем-
лился», «Наш дом», «В огне брода нет», «Ленинградский проспект», 
«Цезарь и Клеопатра» æмæ æнд.), фæлæ йын ном скодта киноныв 
«Майор Вихрь». Сарæзта дзы диссаджы зæрдæмæхъаргæ фæлгонц.

Беройы-фырт æнтыстджынæй куыста театры дæр. Уымæн æвдисæн у ахæм цау. 
Советон Цæдисы адæмон артисткæ Фаинæ Раневская, дам, иу спектаклы хъазыдис 

Гуыдиаты Гермæн

Беройты Вадим

Туаты Теминæ
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Беройты Вадимимæ. Беройы-фырты хъазт йæ зæрдæмæ афтæ тынг фæцыдис, æмæ, Вадим 
æвирхъауæй куы фæмард ис, уæд æндæр артистимæ хъазын нал бакуымдта...

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

 Текстæй рафыссут домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, бæттæгты бын бахахх кæнут.

5. Бакæсут, уе ’мгæртты зæрдæмæ цы киножанртæ цæуы, уыдоны тыххæй. 
Зæгъут, сымах та фылдæр цæмæ уарзут кæсын. Цæмæн?

Батрадз. Мæ зæрдæмæ тынг цæуынц историон кинонывтæ. 
Уыдонæй базонын бирæ цымыдисаг хабæрттæ. Æмæ дзы цы диссаджы 
рагон дарæс æмæ хæцæнгарз вæййы, уый та?!

Хъазыбег. Худæг уæм ма фæкæсæд, фæлæ æз арæх фæкæсын 
мультиктæм, уæлдайдæр та япойнаг анимацимæ. Иу хъæндзинад сæм ис 
æрмæст: персонажты цæсгæмттæ сты уыцы иухуызон.

Мæдинæ. Æз та бон-изæрмæ кæсин зæронд кинокомедитæм. Цы 
худæг сты! Нырыккон комедитæ афтæ худæг не сты…

Зæлинæ. Бирæтæ мюзиклтæ нæ уарзынц, æз семæ разы нæ дæн. 
Кæддæр, гыццылæй, мæ мадимæ кастыстæм «Шербургские зонтики»-
мæ. Уыцы рæсугъд æмæ æнкъард музыкæ мæхинымæр арæх фæзарын.

Агуындæ. Æз та уарзын мелодрамæтæ. Уарзондзинадæй ма 
рæсугъддæр æнкъарæн ис?!

Сергей. Триллер у мæ уарзон киножанр. Иуæй-иу кинонывты 
суанг кæронмæ базонæн нæй, чи у фыдракæнæг, уый.

Инал. Арæх кæсын документалон кинонывтæм. Аивадон 
кинонывты хуызæн дзы æрымысгæ цаутæ нæй, æвдисынц дзы æцæг 
цаутæ. Иуæй-иу сюжет мæм ахæм диссаг фæкæсы, æмæ боевик йæ цуры 
ницы у.
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Текст бакæсут æмæ йæ баххæст кæнут лæвæрд бавæргæ дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæй. Йæ мидис ын равзарут.

Советон кинематографисттæ хорз зонынц Хъантемыраты 
Ирбеджы ном. Йæ бæхджын къордимæ ахъазыдис 50 кинонывæй 
фылдæры («Олеко Дундич», «Лично известен», «Застава в го-
рах», «Атаман Кодр» æмæ æнд.). Ивгъуыд æнусы 40-æм азты 
Сталинæн равдыстой америкаг вестерн сæрзилæн (головокружи-
тельными) трюктимæ.

Кинойы фæстæ, …, Сталин бауайдзæф кодта: «Цымæ мах 
цæуылнæ сисæм барджыты тыххæй киноныв? ..., кавказаг джи- 
гитты тыххæй, уыдон тынг хъæбатыр адæм куы сты…»

Афтæ фæзындис киноныв «Смелые люди». Ам Хъантемыра- 
ты Ирбег уыдис зындгонд советон актёр Сергей Гурзойы дублёр. 
Сæ фыды амындмæ гæсгæ, Ирбег æмæ Хасанбег нæ бæстæйы 
фыццаг хатт сæвæрдтой тынг тæссаг кинотрюк: барæг æмæ-иу 
бæх иумæ фæсæрбын сты. …, режиссёр æмæ актёртæ тынг тар-
стысты бæхтæн, фæлæ авд бæхæй иуæн дæр ницы уыдис. …, 
уый дзурæг у не ’мзæххонты бæрзонд дæсныйадыл.

…, абон æрыгон фæлтæрæй бирæтæ нæ зонынц нæдæр курдиатджын барæджы ном, 
нæдæр ацы киноныв.

Хъыгагæн, раст зæгъгæйæ, дам, зæгъæм, æнæмæнгæй.

96-æм ахуыр. Контролон тест

97-æм ахуыр

Музыкæ

Аивад у нацийы дарæс.
Оноре де Бальзак, францаг фыссæг

1. Бакæсут текст æмæ зæгъут, æндæр адæмыхæттытæм та цавæр инстру-
менттæ кадджын сты.

Чи уæ нæ фехъуыста фæндыры цагъд? Цыфæнды æнкъард куы уай, уæддæр 
фæндыры цагъдмæ адæймаджы йæ хъуыдытæ ахæссынц уæларвмæ, æрбайрох дзы 
вæййынц йæ сагъæстæ, йæ хъыг. Æнæ фæндырæй нæ фидауынц нæ чындзæхсæвтæ, нæ 
куывдтæ. Цымæ ма кæцы адæмыхатмæ ис ахæм кад фæндырдзæгъдæгæн?..

Хъантемыраты Ирбег
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Калманты Земфирæ, Дзеранты Венерæ, Гæздæнты Булат, Реуаз-
ты Симæ, Мыстулаты Иринæ… Ацы æмæ бирæ æндæр курдиатджын 
фæндырдзæгъдджыты нæмттæ сты уарзон Ирыстоны адæмæн. Уыдон 
адæймаджы хуыдтой æмæ хонынц бæрзонд монон рæсугъддзинады 
дунемæ. Уымæн цæуынц сæ нæмттæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ.

 Рафыссут текстæй, йæ мидис ын цы дзырдбæстытæ æмбарын 
кæнынц, уыдон.

 Фарстон хъуыдыйæдтæй саразут таурæгъон хъуыдыйæдтæ.
 Ссарут синоним дзырдбастæн: (сæ нæмттæ) цæуынц фæлтæрæй-

фæлтæрмæ.
 Тексты мидис бабæттут урочы цитатæимæ. 

æнтыстджын (-æй) – успешный, 
  преуспевающий

зæл (-тæ) – звук 
фæндырдзæгъдæг (-дджытæ) – гармонист

Æнтыстджын (-æй) – успешный, преуспевающий; успевающий (æнтыстджын 
куыст; æнтыстджынæй каст фæцис / Композитор æнтыстджынæй куыста ног 
музыкалон уацмыс саразыныл).

Бахъарын – 1) проникнуть, дойти (до сердца, до сознания); 2) просочиться 
(зæрдæмæ бахъарын; дон æм нæ бахъардта / Сывæллон уыдис хæрз чысыл, æмæ йæм 
йæ мады хъыг нæма бахъардта).

Кадæггæнæг (-нджытæ) – сказитель (зæронд кадæггæнæг; кадæггæнæджы ныхæс-
тæ / Кадæггæнæджы алыварс æрæмбырд сты хистæртæ æмæ сабитæ).

Ныццæлхъ кæнын (ласын) – 1) прихлопнуть; 2) ударить; 3) запеть, затянуть 
(песню) (зарæг ныццæлхъ кодта; сæ дзыхы дзагæй ныццæлхъ кодтой / Фæсивæд 
æмхъæлæсæй ныццæлхъ ластой «Чермены зарæг»).

Уадындз (-тæ) – свирель (уадындзæй цæгъдын; уадындзы зæлтæ / Дардæй хъуысы 
фыййауы уадындзы зард).

Цæхæр (-тæ) – горящие угли, жар, огонь; искра (цæхæры фыцын; цæхæртæ калын /
Лæппуйы цæстытæ цæхæртау ферттывтой).

2. Ног дзырдтæй пайдагæнгæйæ, саразут дзырдбæстытæ.

кусын
куыд? 

кæимæ?
бахъарын

цæимæ?

кæмæ?

ныццæлхъ кæнын
цы? 

куыд?
фыцын

кæмæн? 

цæм?

цæгъдын
цæуыл? 

кæимæ?

Дзеранты Венерæ
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3. Бакæсут текст. Рафыссут текстæй дзырдбæстытæ схемæтæм гæсгæ:

номивæг + номдар + мивдисæг; 
номдар + номдар + мивдисæг; 
номивæг + миногон + номдар

4. Бакæсут текст æмæ йæ кæронмæ уæхи ныхæстæй ахæццæ кæнут.

Фæндыр куыд фæзындис
(Нарты кадджытæм гæсгæ)

Иухатт Сырдон Хæмыцмæ смæсты ис æмæ йын йæ хъуджы адавта. Хъуг та уыдис 
диссаджы нард. Ахæм нард уыдис, æмæ йæм адæм алы рæттæй кæсынмæ цыдысты. 
Агурынтæ райдыдта Хæмыц йæ хъуджы, фæлæ – никуы æмæ ницы. Ацыдис къулбадæг 
усмæ æмæ йын уый афтæ зæгъы: «Сырдоны куыдзы æрцахс, йæ къахыл ын бæттæн бабæтт 
æмæ йæ фæдыл ацу». Бакодта Хæмыц, къулбадæг ус (ведунья) ын куыд загъта, афтæ, – 
ссардта Сырдоны сусæг хæдзар. Бацыдис мидæмæ, кæсы, æмæ стыр аджы хъуджы фыд 
фыцы. Рамæсты ис Хæмыц, рацахста Сырдоны фыртты æмæ сæ аджы ныккалдта, йæхæдæг 
ныхасмæ æрцыдис...

Бамбæрста Сырдон, цыдæр фыдбылыз кæй 
æрцыдис, æмæ йæ хæдзармæ фæтагъд код- та. Дзу-
ры бинонтæм, фæлæ йæм ничи кæсы. Фæкъæпп 
кодта Сырдоны зæрдæ. Агмæ нык- кастис – де знаг 
дæр афтæ...

Райста Сырдон йæ хистæр фырты цонг æмæ 
дзы сарæзта фæндырæн тигътæ, иннæ фыртты 
зæрдæты тæгтæй та скодта фæндырæн тæнтæ. 
Ныззарыдис, ныццагъта Сырдон йæ фæндырæй, 
æмæ йæм дуне ныхъхъуыста...

5. Саразут хуызæгмæ гæсгæ логикон рæхыстæ лæвæрд бæттæгтимæ фæлæ, 
уымæн æмæ, цæмæй.

Х у ы з æ г: æнтыстджынæй  æнтыстджынæй каст фæцис  Мæ фыды 
’фсымæры чызг æнтыстджынæй каст фæцис скъола, фæлæ, хъыгагæн, сыгъзæрин майдан 
нæ райста.

фæндырдзæгъдæджы  …
цæхæры  …
бахъардта  …

6. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтæй.

Тугъанты Махарбег. Фæндыр куыд фæзындис
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 … у хъæдæй конд рог гарз (инструмент).
 Даргъ зымæгон æхсæв-иу хохаг адæм æрæмбырд сты … хæдзары йæ зарджытæм 
байхъусынмæ.
 Хъисын фæндыры мелоди афтæ арф … сывæллоны зæрдæмæ, æмæ йæ цæстысыг 
æркалдис.
 Мæ дада нын арæх фæдзуры, …-иу нартхор куыд фыхтой, уый тыххæй.
 Зарæг … … æмæ азæлыдис хæхты æмæ фæзты.
 Нæ сыхаг бирæ азты дæргъы … кусы Цæгат Ирыстоны паддзахадон филармонийы.
 «Ханты цагъд»-ы … æз базондзынæн йæ фыццаг аккордтæй.
 Мæ мады мад у тынг хорз …, музыкалон ахуырад æм нæй, афтæмæй.

98-æм ахуыр

Аивад у адæймаджы уарзондзинад æвдисæг.
Иоганн Гердер, немыцаг ахуыргонд

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ базонут, кæй ном ары автор.

Булаты фæндыр

Дæуæн зæрдæ и ’нæмæнгæй, фæндыр.
Æнæмæнгдæр дæуæн ис уд.
Æндæр куыд асайыс дæ фæдыл
Мæн арвы рухс быдыртæм, куыд?!
………………………………………

Дæ фæдыл асайыс мæн коммæ,
Мæ сæрыл – мæйрухсы зæлдаг,
Цæуын, фæцæуын цъæх суадонмæ,
Мæ фæндаг – дидинæг фæндаг.
……………………………………

О, фестынц дидинфæлыст сæнттæ
Дæ зæлтæм, заргæ фæндыр, ам!
Тæхынц æрвхуыз цъиутæ мæ сæрты,
Ысдæры* урс сæгуыт мæ арм…

        Хостыхъоты Зинæ

2. Ссарут дзырдты нысаниуджытæ.

* ысдæры – лижет
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бахъарын

уадындз 
цæхæр 
фæндырдзæгъдæг
ныццæлхъ кæнын
æнтыстджынæй

кадæггæнæг
зæлтæ 

рагон таурæгътæ æмæ зарджытæ хъисын 
фæндырыл цæгъдгæйæ заргæ чи кæны, уый;
дзыхы дзагæй ныззарын; 
хъæдæй конд музыкалон инструмент;
зæрдæмæ арф ныххизын; 
музыкалон мыртæ;
сугтæ куы басудзынц арты, уæд дзы цы зынджытæ 
баззайы, уыдон;
фæндырæй чи цæгъды, уый;
дзæбæхæй, арæхстджынæй

3. Сæвæрут дзырдбæстыты хауæнты кæрæттæ æмæ зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты.

Нымад у адæм... лæггадгæнæгыл , лæппу... сæхимæ акодтой, радтой фæндыр сабий... 
, фыццаг къахдзæфтæ музыкæйы дуне... , ныффыста музыкæ кинонывт... , бакуыста ра-
гон ирон цæгъдтыт... , ис фæндырдзæгъдæ(г)...  сфæлдыстады бындуры, хъæздыг у арф 
лиризм... , зонгæ кодта ирон музыкалон культурæ... .

4. Бакæсут текст æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæнут.

Ис, йæ адæмы ’хсæн уарзон чи у, йæ адæмæн лæггадгæнæгыл нымад чи у, ахæм 
адæймæгтæ. Уыдонæй иу у Гæздæнты Булат.

Булат фæндырæй цæгъдын райдыдта, 3 азы йыл куы цы-
дис, уæд. Хистæртæ-иу тарстысты, уæззау фæндыр сабийы гыц-
цыл къухтæй  куы  æрхауа,  уымæй.  Бамбæхстой-иу  фæндыр,  
æмæ-иу уæд  саби  хъæлæсы  дзагæй  кæуын  райдыдта.  Сы-
хаг  чызджытæ- иу, тæригъæдгæнгæйæ, лæппуйы сæхимæ акод-
той æмæ-иу ын дзы исчи йæ фæндыр радта. Афтæ райдыд-
той ольгинскæйаг лæппуйы фыццаг къахдзæфтæ музыкæйы 
алæмæты дунемæ.

Абон Гæздæнты Булат у хъуыстгонд фæндырдзæгъдæг 
æмæ композитор.  Уый  ныффыста бирæ  лирикон  зарджытæ,  
музыкæ алыхуызон спектакльтæ æмæ кинонывтæм, бакуыста ра-
гон цæгъдтытыл, радта сын ног цард.

Курдиатджын фæндырдзæгъдæджы сфæлдыстады бынду-
ры ис адæмон фольклор, уый хъæздыг у арф лиризмæй, æнгом баст у йæ адæмы монон 
культурæимæ.

Номдзыд  музыкант  лæвæрдта  концерттæ  дунейы  бирæ  бæстæты,  сæ  цæрджыты 
сын зонгæ кодта Ирыстоны музыкалон культурæимæ. 1968 азы, Болгарийы, Фæсивæды 
фарæстæм æппæтдунеон фестивалы Гæздæнты Булатæн йæ диссаджы аив цагъды тыххæй 
лæвæрд æрцыдис Сыгъзæрин майдан.

Гæздæнты Булат
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5. Баивут диалогон ныхас монологон ныхасæй. 

Агуындæ. Батрадз, райсом Ирон театрмæ цæуын æмæ дæ 
мемæ хонын.

Батрадз. Премьерæ дзы уыдзæнис?
Агуындæ. Нæ… Ирыстоны адæмон артист Баллаты Влади-

миры райгуырдыл 100 азы сæххæст ис, æмæ уый фæдыл – мысæн 
изæр.

Батрадз. Уый мæнæ «Иры булæмæргъ» кæй хонынц, уыцы 
зарæггæнæджы кой кæныс?

Агуындæ. О, фæлæ Баллайы-фырт канд курдиатджын 
зарæггæнæг нæ уыдис, – уыдис ма Ирон драмон театры номдзыд 
актёр дæр.

Батрадз. Мæнгæн нæ фæзæгъынц, курдиатджын адæймаг, дам, 
йæ курдиат алы хъуыддаджы дæр æвдисы, зæгъгæ.

Агуындæ. Уый афтæ у… Мæ нана арæх æрымысы, «Пæсæйы фæндон»-ы куыд ахъа-
зыдис, уый.

Батрадз. О, мæ дада дæр ацы спектакль тынг уарзы… Куыд дæм кæсы, Агуындæ, 
хорз концерт уыдзæнис?

Агуындæ. Уæдæ… Зындгонддæр артисттæ æмæ музыкалон къордтæ дзы архайдзы-
сты.

Батрадз. Цал сахатыл райдайдзæнис концерт?
Агуындæ. Изæры 5 сахатыл. Къостайы цыртдзæвæны цур мæм-иу банхъæлмæ кæс.
Батрадз. Æнæмæнгæй.

6. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, текстæй пайдагæнгæйæ. Ныффыссут сæ.

 Гæздæнты Булат у, (цавæр?) …, ахæм адæймаг.
 Булат фæндырæй цæгъдын райдыдта, (кæд?) …, уæд.
 Лæппуйæн-иу фæтæригъæд кодтой (чи?) … .
 Музыканты сфæлдыстад хъæздыг у (цæмæй?) … .
 Курдиатджын фæндырдзæгъдæг (цы кодта?) … дунейы бирæ бæстæты цæрджыты 
Ирыстоны музыкалон культурæимæ.
 1968 азы, Болгарийы, Фæсивæды фарæстæм æппæтдунеон фестивалы Гæздæнты 
Булатæн (цæй тыххæй?) … лæвæрд æрцыдис Сыгъзæрин майдан.

Радзурут уæхи ныхæстæй  Гæздæнты Булаты тыххæй.

Баллаты Владимир
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99-æм ахуыр

Зондджын адæймаг æнцонæй уыны
рæсугъддзинад йæ алфамбылай царды.

Блез Паскаль, францаг философ

1. Раст дзурут:

æнтыст – æндыснæг
бахъарын – бакъахын
ныццæлхъ кæнын – ныццавта

цæхæр – цагъар
зæл – залм

2. Саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г: Куы ... уæд – «Ханты цагъд»-мæ фæхъусын. Арæх æрымысын мæ на-
найы. «Ханты цагъд»-мæ куы фæхъусын, уæд арæх æрымысын мæ нанайы.

Цы ... уыцы – Гæздæнты Булат фæсарæйнаг бæстæты уыдис. Бæстæты цæрджытæ ба-
уарзтой нæ адæмы музыкæ.

Цæмæй ... уый тыххæй – Хъисын фæндырыл хорз сахуыр уа цæгъдын. Æрыгон му-
зыкант арæх цыдис фæлтæрдджын фæндырдзæгъдæджы цагъдмæ байхъусынмæ.

3. Къæлæтты лæвæрд дзырдтæ ратæлмац кæнут æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ. 

1. Дуне уыдис мæгуыр, талынг, (грустный). 2. Зарæджы  фыццаг (слушатели) уы-
дысты Халон, Уаллон æмæ Æхсынæн. 3. Халоны зæрдæмæ бахъардтой зарæджы (звуки). 
4. Маргъмæ фæзындысты (мечты), рухс нысæнттæ. 5. Уаллонæй зарæг (создала) 
сыгъзæрин Кæсаг. 6. Зарæг атыдта зæххæй Æхсынæны дæр, (унесла) йæ цъæх арвы 
хъæбысмæ. 7. Йæ чысыл зæрдæйы йын бавæрдта стыр (искру).

4. Байхъусут Айларты Чермены аргъаумæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

 Цавæр уыдис Дуне, цалынмæ зарæг нæ райгуырдис, уæдмæ? 
 Чи уыдысты зарæджы фыццаг хъусджытæ?
 Цавæр маргъ уыдис Халон раздæр? Цы йыл æрцыдис уый фæстæ?
 Цы сарæзта Зарæг Уаллонæй? Цы фестадис Æхсынæн?
 Сымахмæ та цавæр æнкъарæнтæ гуырын кæны музыкæ? Цавæр зарджытæ уарзут?
 Цæмæн цæуынц уыдон уæ зæрдæмæ?

5. Æркæсут рагон национ музыкалон инструменттæм. Кæцытæ уын дзы сты 
зонгæ, кæцытæ уынут фыццаг хатт?



209

 6. Саразут баст текст.

Кокойты Тæтæрхъан (1905–1980)

Райгуырын Хуссар Ирыстоны;
национ профессионалон музыкæйы бындурæвæрæг уæвын;
фыццаг уацмыс фæзынын 1924 азы;
ахуыр кæнын Тбилис æмæ Мæскуыйы консерваториты;
арæхстджынæй пайда кæнын музыкалон фольклорæй;
ныффыссын фыццаг национ симфони 1949 азы;
кусын алыхуызон музыкалон жанрты;
райсын бирæ паддзахадон хæрзиуджытæ.

 7. Ратæлмац кæнут.

Хаханты Дудар (1921–1995)

Известный композитор, музыковед;
родился в семье известных музыкантов;
отец играл на кларнете, дядя – на гармошке;

Гуымсæг

Хъандзал фæндыр

Къæрцгæнæн

Уадындз

Дала

Дала-фæндыр

Хъисын фæндыр

Дыууадæстæнон фæндыр

Кокойты 
Тæтæрхъан
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в 8 лет мальчик играл в оркестре отца на различных музыкальных 
инструментах;

окончил Тбилисскую консерваторию;
был руководителем Северо-Осетинского ансамбля песни и танца;
написал 13 симфоний;
за Вторую симфонию Дудар Хаханов был удостоен Государственной 

премии им. К. Л. Хетагурова;
в 1961 году поставил первый национальный балет «Ацамаз и Агун-

да»;
в 1979 году написал музыку к балету «Хетаг». Главную партию тан-

цевала солистка Большого театра Светлана Адырхаева.

7. Бакæсут текст, ныффыссут ын цыбыр рецензи.

Национ инструментты ног комулæфт

Бæстæзонынадон музейы кусæг Моурауты Сослан бирæ азты дæргъы архайдта 
национ музыкалон инструменттæ сног кæныныл. Музейы цы æрмадз ис, уым куыста 
æрвылбон. Йæ къухы бафтыдис саразын куыд хъисын, дала æмæ дыууадæстæнон 
фæндыртæ, æфтæ ма уадындз дæр. Ацы музыкалон инструменттæ тынг рагон сты. 
Зæгъæм, дыууадæстæнон фæндырыл цæуы 2 мин азæй фылдæр. Йæ оригинал ис Берлины 
музейы.

Сосланы хъæппæрисы (инициативе) фæрцы арæзт æрцыдис чысыл оркестр, кæцыйы 
хъуысы æрмæстдæр  рагон  инструментты  зæлтæ.  Архайынц  дзы,  национ  аивадыл  
æнувыд чи  у, ахæм адæм.  Паддзахадон филармонийы оркестр дæр цæгъды йæ къухæй 
конд национ инструменттыл. Сосланы стырдæр бæллиц уыдис национ музыкалон инстру-
ментты равдыст саразын. Ахæм равдыстытæ хъæуынц, цæмæй Ирыстоны адæм сæ аивад 
уарзой æмæ йæ бæлвырддæр зоной, уымæн.

Джиоты Алёнæ. Газет «Владикавказ»-æй

Хаханты
Дудар
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100-æм ахуыр

Фæндон алкæмæ дæр бæргæ вæййы – уымæн зонд 
нæ хъæуы, æцæг, йæ баххæст кæнын у цыты хос.

Виктор Гюго, францаг фыссæг

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ зæгъут, чи у автор.

      Хъуыбады

Сæрдæй, зымæгæй,
Гуыбыр, тызмæгæй
Йæ кæрцы мидæг
Ныхасы бады
Зæронд Хъуыбады,
Нæ фæндырдзæгъдæг…
………………………..
Ирæй, Кæсæгæй
Фæндырдзæгъдæгæй
Кæм нæ фæхатти*?
Цытджын Калачы**

Йæ зарды руаджы
Сæндæтты бадти.

Йæ хорз зарджытæн,
Йæ хорз кадджытæн
Кæрон кæм уыди?
Æнæ фæхудгæ,
Æнæ фæкæугæ
Сæм чи лæууыди?!
    

 2. Ссарут раст вариант.

1. Кокойты Тæтæрхъан уыдис национ профессионалон музыкæйы бындурæвæрæг.
2. Фыццаг национ симфони фæзындис 1959 азы.
3. Кокойты Тæтæрхъан куыста æрмæст иу музыкалон жанры.
4. Хаханты Дудар райгуырдис зæхкусæджы хæдзары.
5. Астаздзыдæй  Дудар  цагъта  алыхуызон  музыкалон  инструменттыл  йæ  фыды 

оркестры.
6. Хаханты Дудар ныффыста 13 симфонийы.

* фæхатти – фæцыди
** Калак – Тбилис
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7. Йæ Фæндзæм симфонийы тыххæй Хаханты Дударæн лæвæрд æрцыдис Хетæгкаты 
Къостайы номыл Паддзахадон преми.

8. Фыццаг национ балет хуындис «Хетæг».

3. Бакæсут дзырдбæстытæ, ратæлмац сæ кæнут. Зæгъут, цавæр темæимæ 
баст сты.

Æнгом баст у ирон национ музыкæимæ, музыкæйы райдзаст зæлтæ, цагъта адæмон 
музыкалон инструменттыл, арæхстис рагон хъисын фæндырыл цæгъдынмæ, каст фæцис 
Тбилисийы паддзахадон консерватори, оркестрæн фыст уацмыстæ, ныффыста оперæ æмæ 
музыкæ кинонывтæм, Хуссар Ирыстоны национ гимны музыкæйы автор, паддзахадон ан-
самбль «Алан»-ы музыкалон разамонæг, кодта стыр зонадон куыст. 

4. Байхъусут текстмæ. Йæ мидис ын цыбырæй зæгъут.

5. Бакæсут вазыгджын хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут сæ хуыз.

1. Гергиты Валери канд гениалон дирижёр æмæ музыкант нæу, фæлæ ма кæны стыр 
æхсæнадон æмæ рухстауæн куыст дæр. 2. Ахæм музыкалон форумтæ рагæй арæзт цæуынц 
дунейы, æмæ сын ныр сæ традицитæ райста Уæрæсе дæр. 3. Концерттæ лæвæрд цæуынц 
æрмæст стыр залты нæ, фæлæ æфсæддон хæйтты, сабиты хæдзæртты, рынчындæтты. 
4. Камерон къорд «Алани»-йы репертуары канд национ зарджытæ нæй, фæлæ дзы ис 
африкæйаг музыкалон уацмыстæ æмæ «Битлз»-ы зарджытæ дæр.

6. Бакæсут текст. Йæ мидисмæ гæсгæ кæрæдзимæ фæрстытæ раттут.

Гергиты Валери канд гениалон дирижёр æмæ музыкант нæу, фæлæ ма кæны стыр 
æхсæнадон æмæ рухстауæн куыст дæр.

2002 азы йæ хъæппæрисæй (инициатива) арæзт æрцыдис Куадзæны фестиваль 

Композитор Æлборты Феликс 
æмæ поэт Кокайты Тотрадз



213

Мæскуыйы (Московский Пасхальный фестиваль). Ахæм музыкалон 
форумтæ рагæй арæзт цæуынц дунейы, æмæ сын ныр сæ 
традицитæ райста Уæрæсе дæр.

Мæскуыйы фестивалæн ис стыр ахадындзинад. Уый исы 
музыкалон культурæ ног æмвæзадмæ, хоны музыкæмæ хъусджыты 
бæрзонд аивады дунемæ, лæвар сын кæны æнусон монон хæзнатæ.

Концерттæ лæвæрд цæуынц æрмæст стыр залты нæ, фæлæ 
æфсæддон хæйтты, сабиты хæдзæртты, рынчындæтты.

Ацы фестивальтæм хуынд вæййынц дунейы хъуыстгонд 
музыканттæ æмæ музыкалон къордтæ. 2009 азы дзы Цæгат 
Ирыстонæй дыккаг хатт архайдта Паддзахадон филармонийы 
нæлгоймæгты зарæггæнджыты къорд (йæ разамонæг – Дзанайты 
Ольгæ). Къорды программæйы уыдысты национ адæмон зарджытæ.

Уый размæ ма ацы фестивалы архайдтой зарæггæнджыты камерон къорд «Ала- 
ни» (йæ разамонæг – Кокойты Агуындæ) æмæ Республикæйы аивæдты лицейы 
зарæггæнджыты камерон къорд «Арион» (йæ разамонæг – Дзанайты Ольгæ).

«Алани»-йы репертуары канд национ зарджытæ нæй, фæлæ дзы ис африкæйаг му- 
зыкалон уацмыстæ æмæ «Битлз»-ы зарджытæ дæр. Стыр бынат ахсынц коллективы 
сфæлдыстады дины зарджытæ.

 Цавæр … ?
 Цы …?
 Кæм …?
 Чи …?
 Цы куыста …?
 Кæд …?
 Цæмæн …?
 Урочы эпиграф æмæ тексты мидис иумæ бабæттут.

Гергиты Валери
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7. Бакæсут гыццыл хъæлдзæг хабæрттæ Ирыстоны курдиатджын дирижёр Па-
вел Ядыхы чиныг «Аккорды мыслей»-йæ. Кæцы уæм дзы фæкастис худæгдæр?

 Спектаклы рæстæг билеттæуæйгæнæг администратормæ тарстхуызæй æрбазгъорд-
та æмæ йæм дзуры:

– Балкъонæй иу лæг партермæ ныххаудис. Цы кæнæм?
Администратор фæрæвдз ис:
– Партеры аргъ дзы бацагур.

 Зындгонд польшæйаг пианист Падеревский райста хуынды гæххæтт: «Ме 
’фсин дын ацæгъддзæнис йæ уацмыстæ, мæ чызг дын азардзæнис романстæ, мæ фырт 
ацæгъддзæнис хъисын фæндырæй, 10 сахатыл та уыдзæнис банкет».

Падеревскийы дзуапп: «10 сахатыл уæм зындзынæн».

 – Ацы инструментæн цы рæсугъд зæлтæ ис… Страдиварийы хъисын фæндыр ма 
уæд!

– Цытæ дзурыс… Мæхи у!

 – «Фигаройы чындзæхсæв»-ы уыдтæ?
– Нæ… фæлæ сæм арфæйы телеграммæ арвыстон.

 Вердийы оперæ «Трубадур»-ы ницæйаг зарæггæнæгыл æхситт кæнын райдыдтой.
– Цы ’нæгъдау публикæ у, – хъаст кæны зарæггæнæг. – Номдзыд Вердийыл æхситт 

кæн!

 Мад æмæ йæ гыццыл лæппу хъусынц оперæ «Евгений Онегин»-мæ. Ленскийы дуэ-
лы амардтой.

Лæппу фæрсы йæ мады:
– Мамæ, Ленский æвзæр кæй зарыдис, уый тыххæй йæ амардтой?

8. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, ныффыссут сæ.

 Æз уарзын уадындзы цагъд, мæ мад та уарзы…
 Æрыгон дирижёрмæ ис стыр курдиат, уымæ гæсгæ… 
 Гыццыл чызг нотæтæ нæма зыдта, афтæмæй…
 Оркестры разамонæг уыдис курдиатджын музыкант, фæлæ… 
 Зæронд ус мидбылты бахудтис, уымæн æмæ… 
 Цас фылдæр хъусай классикон музыкæмæ, уыйас… 
 Радиойæ цы зарæг азарыдысты, уый…

Баххæст кæнут 6-æм фæлтæрæн. 
Уæхи ныхæстæй цыбырæй радзурут Ирыстоны зарæггæнджыты къордты 
тыххæй.

101-аг ахуыр. Контролон куыст 
102-аг ахуыр. Рæдыдтытыл куыст 
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Дзырдуат

А

айтындзын 1) раскинуться, протянуться; 
2) растянуть, распялить

аккаг 1) достойный, пристойный; 2) соответ-
ствующий, подходящий; 3) приличный; 
4) заслуженный; 5) соответственный

аккаг кæнын 1) удостаивать; 2) позволять, 
дозволять; 3) дарить, преподносить

аккаг уæвын 1) быть достойным, заслужи-
вать; 2) соответствовать; 3) воздавать по 
заслугам, наказывать

арæхстджын 1) умелый, ловкий; 2) опытный; 
3) искусный; способный; талантливый; 
4) расторопный 

арвитын 1) отправить, послать, отослать; пре-
проводить, разослать; 2) провести (время)

арц (æрцытæ) копьё, штык 
асурын 1) прогнать, отогнать; угнать; 2) по-

гнаться; преследовать
асхъиуын отскочить, отлететь; сорваться
аууон (аууæттæ) 1) тень; 2) прикрытие, укры-

тие
ахадындзинад значение, роль
ахсджиаг важный, самый главный, основной
аххос 1) вина, проступок; 2) причина

Æ

æбуалгъ 1) необычайный; чрезвычайный; 
2) кошмарный, чудовищный

æвæрццæг положительный 
æвдисæн свидетель
æвзæрстытæ выборы
æвирхъау чудовищный, страшный
æвыд 1) благополучный; 2) невредимый
æгад 1) бесчестье, позор, бесславие; 2) позор-

ный; бесславный; презираемый
æгъатырдзинад беспощадность, безжалост-

ность, жестокость
æдзынæг(æй) пристально, внимательно, пыт-

ливо, зорко

æмбарад равноправие
æмдугон современник 
æмырдзинад 1) плотность; 2) беззвучность
æнаккаг 1. 1) нетерпимый; недостойный, не-

приличный, пошлый, подлый, низкий; 
2) безобразный; 3) несоответствующий; 2. не- 
годяй 

æнахъом малолетний
æнæзмæлгæ 1) неподвижный; недвижимый; 

2) неподвижно, недвижимо
æнæрхъуыдыдзинад 1) неосторожность; 2) не- 

догадливость
æнæуынондзинад ненависть
æнæхсад немытый, нестираный
æнгомдзинад сплочённость, спаянность
æнкъарын чувствовать, ощущать понимать, 

осознавать
æнтæф 1. жара, зной; 2. жаркий; 3. жарко, 

знойно
æнтыстджын успешный, преуспевающий
æнцойдзинад спокойствие, покой
æнцонæмбарæн отчётливый, ясный, понят-

ный
æппарæнтæ отбросы, отходы
æппæрццæг отрицательный
æрæхгæнын перекрыть
æрбафтын 1) неожиданно натолкнуться; 2) не-

ожиданно попасть, оказаться, очутиться
æрдæгзылд 1. полукруг, полуоборот; 2. полу-

круглый
æрмадз мастерская
æртхъирæн угроза
æрхæндæг 1. грустный, печальный; удручён-

ный; 2. тоска, печаль, грусть
æрхъуыдыдзинад соображение, сообразитель-

ность, смекалка
æууæндаг доверчивый
æууæнк 1) доверие; 2) честность
æфсæрмы кæнын стыдиться, стесняться, кон-

фузиться
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æфхæрд 1. 1) обида, оскорбление; 2) упрёк, 
укор, выговор; 3) наказание, кара; 2. 1) оби-
женный, оскорблённый; 2) наказанный; 
3) угнетённый

æхсæнад (æхсæнæдтæ) 1) общество; 2) среда; 
3) общественность

æхсынæн 1) бот. подсолнечник; 2) огрызок
æцæгдзинад (æцæгдзинæдтæ) 1) действитель-

ность; 2) правда, истина; 3) верность, до-
стоверность; 4) правдивость, правота

Б

базаргæнæг (базаргæнджытæ) 1. торгующий; 
2. продавец, торговец;

байзæддаг (байзæддæгтæ) наследник, потомок
байсысын 1) испариться, высохнуть, пересо-

хнуть; 2) перен. истощиться, иссякнуть; 
сделаться тусклым; 3) спрятать; 4) затмить; 
5) перен. замять, пресечь

бал 1. вишня; 2. 1) группа; отряд; 2) стая
бастдзинад (бастдзинæдтæ) 1) связь, взаимо-

связь; 2) узы; 3) зависимость; 4) сношение, 
общение

батайын 1) растаять, расплавиться; 2) перен. 
зачахнуть, захиреть; истощиться; 3) пойти 
впрок, на пользу; 4) перевариться

бахъарын 1) проникнуть, дойти (до сознания); 
2) просочиться

бæллæх 1) беда, несчастье, бедствие; ката-
строфа; 2) препятствие

бæлццон (бæлццæттæ) путник, пассажир, пу-
тешественник 

бонджын богатый, состоятельный
бын 1. 1) корень, клубень; 2) основание, фун-

дамент, подножие; 3) дно; низ; 4) наследие, 
наследство; 2. погибель, разорение

Г

галуан 1) замок, дворец; 2) укрепление; кре-
постная стена

Д

дауæг (дауджытæ) дух, покровитель

дæнцæг пример, образец
дæсны 1. 1) умный; 2) ловкий, искусный;  

2. 1) мастер, знаток; 2) знахарь
дæсныдзинад искусство, ремесло, умение, ма-

стерство

Дз

дзæнгæрæг (дзæнгæрджытæ) колокол, звонок
дзуар (дзуæрттæ) 1. 1) крест; 2) ангел; святой; 

божество; 3) святилище; 2. оспа
дзырдæппарæн (кæнын) фраз. встревать в 

разговор

З

залиаг калм змей-дракон (фольк.)
зæл звук
зæлдаг (зæлдæгтæ) 1. шёлк; 2. шёлковый
зондахаст мировоззрение
зонынджын вещий; мудрый
зæлланг (зыланг) 1. звон; звук; 2. звонкий
зылангон лингв. звонкий
зылд 1) круг; 2) уход, ухаживание
зым горная индейка
зынгирвæзт (зынгирвæзтытæ) пожар

И

ивддзинад (ивддзинæдтæ) преобразование
иртасæг (иртасджытæ) 1. исследователь;  

2. исследовательский
иртасын 1) различать; 2) выделять, отделять; 

3) исследовать; разбирать 
иузæрдиондзинад 1) единодушие; 2) верность, 

преданность, привязанность

К

кадæггæнæг (кадæггæнджытæ) народный пе- 
вец; сказитель

калын 1) проливать, разливать; 2) разбрасы-
вать, рассыпать; сваливать; 3) валить, ру-
бить

курдиат 1. 1) письменное заявление; 2) прось-
ба; 2. талант, дарование

куырм – слепой
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Къ

къабаз (къабæзтæ) 1) анатом. конечность; 
2) ветвь; 3) отрасль; 4) рукав (реки); 5) от-
рог; 6) род, линия родства; 7) кусок

къæйныхдзинад 1) дерзость, наглость; 2) на-
стойчивость, упрямство, навязчивость

къуындæг 1. тесно; 2. тесный; узкий
къуырмагарк (къуырмагæрчытæ) зоол. тете-

рев

Л

лæвар (лæвæрттæ) 1. подарок; дар; возна-
граждение; 2. бесплатный; 3. бесплатно

лæгъстæ кæнын умолять; просить; упрашивать

М

магъз (мæгъзтæ) мозг
мадзал (мадзæлттæ) 1) средство, способ, вы-

ход; возможность; 2) мероприятие
мæлхъ (мæлхъытæ) зоол. павлин
мæнгарддзинад (мæнгарддзинæдтæ) веро-

ломство, коварство
мæнгдзинад обман, ложь, лживость
миддуне внутренний мир
монц соблазн, искушение; желание
мулк имущество, состояние, богатство

Н

ницæмæ дарын фраз. ни во что не ставить
ныгъуылын 1) нырять, погружаться (в воду); 

2) проваливаться; 3) прятаться, скрываться
нысан кæнын метить; клеймить; означать
ныхмæлæуддзинад 1) сопротивление; 2) про- 

тиворечие
ныццæгъдын 1) вырубить; 2) перебить, ис-

требить
ныццæлхъ кæнын (ласын) 1) прихлопнуть; 

2) ударить; 3) запеть, затянуть (песню)

П

парахат 1. 1) обильный, богатый; зажиточный; 
2) свободный, просторный; 2. обилие; до-
статок, богатство

Р

рамбулын выиграть
раскъæфын 1) выхватить; 2) похитить
рæстæмбис 1. средний; 2. пополам, поровну
риссаг больной; болящий

С

сæрмагонд 1. 1) особый, отдельный, специ-
альный; 2) чрезвычайный; 3) частный; 
4) собственный, личный, персональный; 
2. особо, отдельно, специально

сидын 1) звать; общаться; 2) призывать
скуынæг кæнын 1) довести до запустения, 

упадка, запустить; 2) истребить
сурæт 1) изображение; фотография; картина; 

2) лицо, образ
сычъи зоол. серна
саунæмыг бот. черника

Т

таг (тæгтæ) 1) зона, полоса, линия; 2) жила; 
3) верёвка; 4) нить; 5) волокно; 6) гребень 
(горы); 7) роща; полоса леса

тæваг влияние
тæнгъæд 1. жидкий; 2. жидкость
тырнын 1) стремиться; порываться; 2) ста-

раться
тырнындзинад 1) стремление; порыв; 2) ста-

рание; 3) тенденция
тыхдзырд кæнын перечить, пререкаться, спо-

рить
тыхми насилие
тыхсын 1) виться, обвивать; 2) переживать, 

тревожиться, беспокоиться

Тъ

тъæпæн приземистый, низкий; плоский

У

уадындз свирель
уарт (уартытæ) щит
уаргъ 1) ноша, вьюк; 2) перен. бремя
уафын ткать, плести
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уæздан (уæздæттæ) 1. благородный; вежли-
вый, учтивый, деликатный; 2. ист. дворя-
нин; аристократ, уздень

уæладзыг (уæладзгуытæ) этаж
уынæрджын шумный
уындджын видный, представительный; прият-

ный, симпатичный
уырнындзинад вера, уверенность, верова- 

ние

Ф

фат 1) стрела; 2) шомпол
фахс (фæхстæ) 1) бок, сторона, грань; 2) от-

кос; 3) склон
фæдзæхст бынат (бынæттæ) заповедник 
фæзынд 1) явление; 2) возникновение, появле-

ние
фæллад 1. усталый; 2. усталость
фæлтæрддзинад опыт, навык
фæлындæн 1) украшение; 2) оборудование
фæндон (фæндæттæ) 1) желание, воля; 2) пред- 

ложение; 3) решение
фæндырдзæгъдæг (фæндырдзæгъдджытæ) гар- 

монист 
фæрæз 1) средство, способ; 2) приспособле-

ние; устройство; 3) возможность; 4) выход 
из положения

фæсарæйнаг (фæсарæйнæгтæ) заграничный, 
иностранный

фæсивæд молодёжь
фенкъуысын поколебаться, покачнуться, сдви- 

нуться
фесгуыхын 1) удаться; 2) отличиться
фесафын 1) погубить; 2) уничтожить; 3) ис-

тратить; 4) потерять, растерять
фесæфын 1) погибнуть; 2) пропасть; исчез-

нуть, скрыться
фидауц красота; краса
фидыд 1. мирный; 2. примирение, мир

Х

хардз (хæрдзтæ) расход, трата
хатдзæг вывод, заключение

хæдивæг (хæдивджытæ) 1. замещающий, за-
меняющий; 2. заместитель

хæдзарад (хæдзарæдтæ) хозяйство
хæлддзаг (хæлддзæгтæ) 1. разрушенный;  

2. развалины, руины
хæрзæгъдаудзинад благовоспитанность
хæцын 1) держаться; поддерживать; 2) хва-

тать, схватывать; 3) бороться; воевать; 
биться 

хи дæттын сдаваться
хи ирхæфсын развлекаться
хи ныццæвын наброситься; удариться
хицаудзинад 1) власть; управление; 2) господ-

ство
хыл кæнын ссориться; драться

Хъ

хъæлæба спор, шум; возня; волнение
хъæлæс кæнын голосовать
хъæндзинад недостаток, пробел; недоч т
хъыг 1) скорбь, печаль, горе; 2) неприятность

Ц

цалцæг кæнын ремонтировать, чинить
царм (цæрмттæ) кожа; шкура
цау 1) случай; происшествие; приключение; 

2) событие
цæлуарзаг (цæлуарзджытæ) любитель угоще-

ния; обжора; чревоугодник
цырддзаст настороженный; бдительный; зор-

кий
цæхæр горящие угли, жар, огонь; искра
цот плод; приплод; потомство
цыбæл 1. 1) соблазн; 2) прихоть; 3) лакомка; 

2. жадный
цыбæл кæнын соблазнять, соблазняться
цыбæл уæвын быть падким
цыртсурæт статуя

Цъ

цъаммар 1. негодяй; 2. скверный, мерзкий, 
гадкий, низкий

цъымара болото
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