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1 – 3 уроктæ

Ирон æвзаг

1. Бакæсут уе ’мгæртты хъуыдытæ ирон æвзаджы тыххæй.

Сымах та куыд хъуыды кæнут? Спайда кæнут лæвæрд фразæтæй.

1) Æз разы дæн …, уымæн æмæ … 5) Афтæ мæм кæсы, æмæ …
2) … раст зæгъы, фæлæ … 6) Никæимæ* разы дæн, уымæн æмæ …
3) Мæнмæ гæсгæ, … 7) Афтæ хъуыды кæнын, æмæ …
4) Нæ зонын … 8) Мæ зæрдæмæ цæуы …

Отрицание в осетинском языке имеет ряд особенностей. 
В отличие от русского языка, в осетинском в одном предложении не могут употре-

бляться отрицательные местоимения, наречия и частицы. Сравним: Никто никуда не 
идет. В этом предложении есть отрицательное местоимение никто, отрицательное на-
речие никуда и отрицательная частица не. В осетинском эквиваленте при наличии отри-
цательного местоимении и наречия уже не употребляется отрицательная частица: 
Ничи никуыдæм цæуы. Ничи цæуы. Никуыдæм цæуы.

Если в предложении есть отрицательная частица, то она всегда стоит перед глаголом – 
сказуемым: Абон нæ цæуæм. Абон ма ацу!

нал – больше не
нæма – пока не
никуыдæм – никуда

никæцæй – ниоткуда
никуы – нигде

2. Зæгъут иронау.

Я пока не выполнил упражнение.
Я больше не танцую в ансамбле.
Вечером я никуда не иду, буду смотреть фильм.
Музыка ниоткуда не слышна (хъуысы).
Я нигде не нашел этой книги.

3. а) Æркæсут индоевропæйаг æвзæгты генеалогион бæласмæ. Цавæр æвзæгтæ хæстæгдæр 
(ближе) сты ирон æвзагмæ? Цавæр бæстæты дзурынц уыцы æвзæгтыл?
æ) Ратæлмац кæнут æндæр индоевропæйаг æвзæгтæм (уырыссаг, англисаг, францаг, немыцаг) 
ирон дзырдтæ: мад, фыд, æрвад, стъалы, арм (ладонь), фад (ступня). Цы  бафиппайдтат? 
бафиппайын (бафиппайдта) – заметить; отметить 

* никæимæ – ни с кем
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4. а) Бакусæм лексикæйыл. Сбæрæг кæнут дзырдты уырыссаг эквиваленттæ.

адæмыхатт Кавказы цæры бирæ адæмыхæттытæ: ирæттæ, кæсгæттæ, 
цæцæйнæгтæ, авайрæгтæ, хъæрæсейæгтæ… ?

аргъуан Фыццаг ирон чиныг фыст у аргъуаны славянаг дамгъæтæй. ?

ахуыргонд Конференцийы архайынц бирæ ахуыргæндтæ. ?

æвзагзонынад Филологион факультеты ис æвзагзонынады кафедрæ. ?

бар Алкæмæн дæр ис йæ мадæлон æвзаг ахуыр кæныны бар. ?

минæвар Расул Гамзатов у авайраг адæмы минæвар. ?

ныхасыздæхт Алы æвзаджы дæр ис диалекттæ æмæ ныхасыздæхтытæ. ?

рухстауæг* Ирон рухстауджыты нæмттæ баззадысты историйы. ?

* рухстауæг (рухстауджытæ) – просветитель
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фæлтæр Мах стæм æрыгон фæлтæр. ?

фыссынад Ирон адæммæ фыссынад раджы фæзындис. ?

æргом здахын Иуæндæсæм къласы фылдæр æргом здахын хъæуы ахуырмæ. ?

зонгæ уæвын Мах зонгæ стæм экологийы проблемæтимæ. ?

мыхуыры 
цæуын Æрæджы* мыхуыры рацыдис æрыгон поэты фыццаг чиныг. ?

фæхицæн 
уæвын Ирон адæм раджы фæхицæн сты ирайнаг дунейæ. ?

Ученый, письменность, просветитель, говор, отделиться (выделиться, обособиться), 
быть знакомым, выходить из печати, народность (нация), церковь, право, представитель, по-
коление, обращать внимание, быть знакомым.

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдтимæ: написана, участвуют, появилась, давно, 
больше.

В осетинском языке пассивная (страдательная) форма глагола – это причастие прошед-
шего времени (с суффиксами -д, -т, -ст, -ыд или -ад) + вспомогательные глаголы цæуын 
или уæвын. Вспомогательный глагол цæуын употребляется в пассивной конструкции со 
значением незавершенного действия: арæзт цæуы – строится, арæзт цыдис – строился, 
арæзт цæудзæнис – будет строиться. Вспомогательный глагол уæвын употребляется в 
конструкции со значением завершенного действия: арæзт у – построен, арæзт уыдис – 
был построен, арæзт уыдзæнис – будет построен.

5. Образуйте пассивные (страдательные) формы со значением 1) незавершенного и 2) завершен-
ного действия от следующих глаголов.

Фыссын, нымайын, мыхуыр кæнын. 

6. а) Познакомьтесь с основоположниками осетинского языкознания.

Андрей Шëгрен (1794–1855) – – академик, уæрæсейаг ахуыргонд, 
лингвист. Дыууæ азы фæцардис Кавказы, сахуыр кодта ирон æвзаджы 
диалекттæ. Ныффыста ирон æвзаджы фыццаг грамматикæ (1844 аз). 
Ацы чиныгæй райдыдта ирон æвзагзонынад. Уымæ гæсгæ А. Шëгрен 
нымад у ирон æвзагзонынады бындурæвæрæгыл (считается основопо-
ложником).

* æрæджы – недавно
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æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Чи уыди А. Шегрен? 
● Цал азы фæцардис А. Шегрен Кавказы?
● Цы сахуыр кодта А. Шегрен?
● Цавæр чиныг ныффыста ахуыргонд?
● Кæцы азы фæзындис фыццаг ирон грамматикæ?

б) Зæгъут иронау.

Этот ученый родился в 1794 году.
А. Шегрен был на Кавказе.
Он написал первую грамматику осетинского языка.
А. Шегрен считается основоположником осетинского языкознания.

в) Радзурут академик А.М. Шегрены тыххæй.

7. а) Ацы ахуыргонды та Абайты Васо схуыдта «ирон æвзагзонынады дыккаг корифей» (фыццаг 
корифейыл нымад у А.М. Шегрен). Цы зонут ацы ахуыргонды тыххæй?

Всеволод Миллер (1848–1913) – йæ рæстæджы номдзыддæр уырыс-
саг ахуыргæндтæй иу, Мæскуыйы университеты профессор. Курдиатджын 
историк, филолог, этнограф, археолог. Фондз хатты уыдис Ирыстоны, са- 
хуыр кодта ирон æвзаг. Ирон æвзаг æмæ культурæйы тыххæй йæ сæйраг куыст 
– «Осетинские этюды». Ацы чиныджы В. Миллер иртасы ирон адæмы ис-
тори, этнографи, ирон æвзаджы истори æмæ грамматикæ.

схонын (схуыдта) – назвать (назвал)
иртасын (иртæста) – исследовать (исследовал)
иртасæг (иртасджытæ) – исследователь (исследователи)

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Чи уыдис В. Миллер?
● Цал хатты уыдис ацы ахуыргонд Ирыстоны?
● Цы иртæста В. Миллер?
● Цы хуыйны В.Миллеры сæйраг куыст ирон æвзаджы тыххæй?

б) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Один из наиболее именитых русских ученых своего времени; талантливый историк; его 
основная (главная) работа; об осетинском языке и культуре; исследует историю народа.

в) Текстмæ гæсгæ саразут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ.

Номдзыддæр (кæмæй?) __________ иу;
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цалдæр хатты уыдис (кæм?) _________;
сахуыр кодта (цы?) ________;
сæйраг чиныг (цæй тыххæй?)_____________; 
ацы чиныджы иртасы (цы?) __________.

8.  а) Ирон лингвисттæй æппæты зындгонддæр уыдис Абайты Васо. Бакæсут æмæ радзурут  
ахуыргонды тыххæй.

Абайты Васо (1900–2001) – зындгонд ахуыргонд, ирайнаг æвзæгтæ 
иртасæг. Райгуырдис Хуссар Ирыстоны, Къобы хъæуы. Куыста Ленингра-
ды (ныртæккæйы Санкт-Петербург), стæй Мæскуыйы, Æвзагзонынады 
институты. Ныффыста иртасæн куыстытæ ирон æвзаджы истори, диалек-
тологи, грамматикæ æмæ фольклоры тыххæй. Абайты Васойы сæйраг на-
укон куыст у «Ирон æвзаджы историон-этимологион дзырдуат».

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цавæр æвзæгтæ иртæста Абайты В.?
● Кæм райгырдис ахуыргонд?
● Кæм куыста Абайты В.?
● Цы хуыйны ахуыргонды сæйраг наукон куыст?

б) Текстмæ гæсгæ саразут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Абайты Васо, (цавæр?)_______ ахуыргонд, райгуырдис (кæд?)_________.
Абайты Васо райгуырис (кæм?)_________.
Ахуыргонд фыццаг куыста (кæм?) __________, уый фæстæ та (кæм?) ________.
Абайты Васо иртæста (цы?) ___________.
Ахуыргонды сæйраг (цавæр?) __________ куыст хуыйны __________.

9. а) Ирон æвзаг иртæстой æмæ иртасынц фæсарæйнаг ахуыргæндтæ дæр. 
Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Эмиль  Бенвенист (1902–1976) – францаг ахуыргонд, профессор, 
скæсæйнаг ирайнаг æвзæгтæ иртасæг. Йæ чиныг «Ирон æвзаджы очерктæ» 
мыхуыры рацыдис 1956 азы Парижы. Ахуыргонд фылдæр йе ’ргом аздæхта 
фонетикæмæ æмæ дзырдты равзæрдмæ, ома* этимологимæ. 

● Цавæр адæмы минæвар у Э. Бенвенист?
● Цы иртæста Э. Бенвенист?
● Цы хуыйны Э. Бенвенисты чиныг ирон æвзаджы тыххæй?
● Кæцы азы рацыдис мыхуыры ацы чиныг?
● Кæм рацыдысты мыхуыры «Ирон æвзаджы очерктæ»?

* ома – то есть
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æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Исследователь языков, исследователь восточно-иранских языков, вышла из печати, об-
ратил особое внимание, обратил внимание на происхождение слов. 

10. Повторим склонение существительных. Поставьте слова в нужной форме и запишите сло-
восочетания.

Йе ’ргом аздæхта (цæмæ?)
дзырдты равзæрд
æвзаджы истори
фыссынад

Ныффыста чиныг (цæй тыххæй?)
дзырдты равзæрд
æвзаджы истори
фыссынад

нымад у (цæуыл?)
рухстауæг
бындурæвæрæг 
ахуыргæндтæй иу

11. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Ирон æвзаг хауы (цавæр?) _______ æвзæгты къордмæ. 
2 А. Шëгрен дыууæ азы (цы ми кодта?) _______ Кавказы æмæ хорз (цы ми бакодта?) 

_______ ирон æвзаг. 
3. А. Шëгрен нымад у (кæуыл?) _______. 
4. В. Миллер уыдис (цавæр?) _______ ахуыргонд. 
5. Ирон æвзагзонынады зынгæ бынат ахсы В. Миллеры (цы?) _______ «Осетинские этю-

ды».
6. В. Миллер (цы ми кодта?) _______ ирон адæмы истори æмæ культурæ.
7. Нæ бæстæйы (цавæр?) _______ иранисттæй иу у Абайты Васо. 
8. Абайты В. райгуырдис (кæд?) _______ (кæм?) _______.

12. а) Бакæсут А. М. Шегрены чиныгæй скъуыддзаг* æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

«Я имел удовольствие оставить Кавказ с тем внутренним убеждением, что успел сде-
лать все, что мне было только возможно, и в исходе 1837 года возвратился в Петербург, 
совершенно лишенный зрения на поврежденном глазе и с почти отмороженными от же-
стокой зимы на обратном пути конечностями, но обогащенный изобильными и, по воз-
можности, достоверными материалами к пространному грамматическому изложению 
осетинского языка по двум его наречиям, тагаурскому и дигорскому» (А. М. Шëгрен. Осе-
тинская грамматика).

● Кæцы азы æрыздæхтис А. Шëгрен Кавказæй Петербургмæ?
● Цавæр хатдзæг (вывод) скодта ахуыргонд йæ балцæй?

* скъуыддзаг (скъуыддзæгтæ) – отрывок
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● Цавæр дыууæ диалекты иртасы ахуыргонд ирон æвзаджы?

æ) Ссарут скъуыддзаджы æмæ бакæсут дзырдбæстыты æмæ хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

Мæ бон цы уыдис, уый бакодтон; мæ сахъат цæст æппындæр нал уыдта; мæ къухтæ 
æмæ мæ къæхтæ басыдысты; хъызт зымæг; æрæмбырд кодтон хъæздыг æрмæг; ирон 
æвзаджы грамматикæ саразынæн; дыууæ диалектæн дæр.

13.  а) Бакусæм грамматикæйыл. Вспомните образование падежных форм существительных, 
оканчивающихся на удвоенную согласную, на гласную, на согласную г.

Н. х. зæхх зæрдæ чиныг

Г. х. зæххы зæрдæйы чиныджы

Д. х. зæххæн зæрдæйæн чиныгæн

Ир. х. зæххæй зæрдæйæ чиныгæй

Ар. х. зæхмæ зæрдæмæ чиныгмæ

Æ.-б. х. зæххыл зæрдæйыл чиныгыл

Ц. х. зæххимæ зæрдæимæ чиныгимæ

Х. х. зæххау зæрдæйау чиныгау

æ) Просклоняйте слова. Выделите окончания.

Адæмыхатт, хъуыды, рухстауæг. 

14. а) Дополните диалог и прочитайте его. 

Алан. Кавказы индоевропæйаг æвзæгтæ бирæ ис?
Мæдинæ. Нæ, æрмæстдæр (только) дыууæ: ирон æмæ тáтаг. Татæгтæ цæрынц Даге-

станы.
Алан. Иннæ æвзæгтæ та цавæртæ сты?
Мæдинæ. Цæгат Кавказы? Иутæ дзурынц тюркаг æвзæгтыл, иннæтæ та кавказаг 

æвзæгтыл. 
Алан. Ацы фæрстытæм рагæй де ’ргом здахыс? Цымыдисаг сты?
Мæдинæ. Мæнæн цымыдисаг сты. Мæн фæнды лингвист суæвын. 
Алан. Академик Миллеры хуызæн? 
Мæдинæ. Всеволод Миллер æрмæст лингвист нæ уыдис. Уый уыдис историк дæр, эт-

нограф дæр, археолог дæр, филолог дæр. 
Алан. Иу ныхасæй, тынг стыр ахуыргонд.
Мæдинæ. Раст зæгъыс. Абайты Васо йæ схуыдта «ирон æвзагзонынады дыккаг кори-

фей».
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Алан. Фыццаг корифей та кæй хуыдта?
Мæдинæ. Академик Андрей Шегрены. Уый ныффыста ирон æвзаджы фыццаг 

грамматикæ. Ацы чиныгæй райдыдта ирон æвзагзонынад.
Алан. В. Миллер та ирон æвзаджы тыххæй цы ныффыста?
Мæдинæ. Йæ сæйраг куыст …

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдтимæ æмæ дзырдбæстытимæ.

● а другие языки
● а другие
● хочу стать лингвистом
● был не только лингвистом
● назвал, одним словом
● основная работа

б) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

15. а) Алан фыссы доклад ирон æвзаг иртасджыты тыххæй. Феххуыс кæнут лæппуйæн, сраст 
кæнут рæдыдтытæ (ошибки).

Ирон æвзагзонынады бындурæвæрæг у Абайты Васо. Уый райгуырдис Цæгат Иры-
стоны, мин фарастсæдæ фыццæгæм азы. Абайты В. ахуыр кодта Ленинграды. Фæстæдæр 
куыста Мæскуыйы, Æвзагзонынады институты. Уый у нæ бæстæйы хуыздæр иранисттæй 
иу. Ахуыргонд иртæста æвзаджы историйы æмæ грамматикæйы фæрстытæ. Йæ сæйраг на-
укон куыст хуыйны «Ирон æвзаджы очерктæ». 

æ) Бафæрсут кæрæдзи (спросите друг друга) æмæ дзуапп раттут.

Ху ы з æ г :  Алан фыссы: «Ирон æвзагзонынады бындурæвæрæг у Абайты Васо». 
Уый раст у? – Уый раст нæу. Ирон æвзагзонынады бындурæвæрæг у А.Шегрен.

б) Сраст кæнут рæдыдтытæ æмæ ныффыссут текст. Радзурут æй. 

4 – 6 уроктæ

Цымыдисаг факттæ ирон æвзаджы тыххæй

16. а) Бакæсут дзырдбæстытæ. Обращайте внимание на место ударения. 

алы къуым дæр – каждый уголок
ирдæй зыны – ясно видно (виден) 
саразыныл архайдтой – старались создать

се ’ргом здæхтой – обращали внимание
тынг хицæн кæнынц – сильно отличаются
хауы ... къордмæ – относится к ... группе

æ) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ уæлдæр лæвæрд (приведенными выше) дзырдбæстытæй. 
Ныффыссут сæ.
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Индоевропæйаг æвзæгтæ … тюркаг æвзæгтæй.
Уырыссаг æвзаг … славянаг æвзæгты … .
Ирон æвзаджы лексикæйы … йæ бастдзинад индоирайнаг æвзæгтимæ.
Ирон алфавит … зындгонд рухстауджытæ.
В. Миллер зыдта Ирыстоны … .

17. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.

● Цавæр æвзæгтæ хæстæгдæр сты ирон æвзагмæ?
● Ахуыргæндтæй чи* иртæста ирон æвзаджы фæрстытæ?
● Кæм дзурынц ныртæккæ ирон æвзагыл?
● Цавæр газеттæ æмæ журналтæ цæуынц ирон æвзагыл?
● Цавæр индоевропæйаг æвзæгтæ ма зонут?

Ком м е н т а р и й
Для того, чтобы сказать кто из…, несколько из…, что-то из …, нужно построить фразу 

следующим образом: имя в отложительном падеже (окончание –æй) + кто / что / кто-то / 
несколько и пр.: кто из ученых – ахуыргæндтæй чи, кто-то из ученых – ахуыргæндтæй 
чидæр, несколько из нас – махæй цалдæр.

18. Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Ирон æвзаг тынг хицæн кæны Кавказы иннæ адæмты æвзæгтæй. Уый хауы 
индоевропæйаг æвзæгты ирайнаг къордмæ. Ирдæй зыны йæ бастдзинад цæгат-скæсæйнаг 
ирайнаг æвзæгтимæ.

Бирæ зындгонд ахуыргæндтæ се ’ргом здæхтой ирон æвзагмæ. Уыдон архайдтой ацы 
æвзаджы хицæндзинæдтæ раиртасыныл.

19. а) Базонгæ ут ног дзырдтимæ. 

къабаз – ветвь, ответвление
хатдзæг – вывод
равзæрын (равзæрдис) – произойти
мыхуыргонд – печатный; напечатанный
бæлвырдæй – точно
дины кусæг – священнослужитель

æ) Байхъусут текстмæ. Раттут ын сæргонд.
б) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн

● Куыд æмбарут фразæ: «Кæд фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг («Цыбыр катехизис») 
рацыдис мин авдсæдæ нæуæдз æстæм азы, уæддæр фыссынад саразыныл архайдтой 
бирæ раздæр»?
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● Цавæр рагон æвзæгтимæ баст у ирон æвзаг?
● Чи уыдис антикон зондджынтæй иу?
● Кæй чиныджы æмбæлынц алайнаг фразæтæ?
● Чи сарæзта фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг?

20. Зæгъут иронау æмæ ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ.

1. Большинство из них говорит на кавказских и тюркских языках.
2. Осетинский язык отличается от кавказских языков.
3. Предки осетин давно отделились от иранского мира.
4. Истории известны «семь мудрецов античности» (античного мира).
5. В книге Иоанна Цеца есть несколько фраз на аланском языке.
6. Первая печатная осетинская книга появилась в тысяча семьсот девяносто восьмом 

году.
7. Она вышла из печати в Москве.

21. а) Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ æмæ сæ бакæсут.

Цæгат Кавказы бирæ адæмтæ цæрынц. Сæ фылдæр дзурынц 
кавказаг æмæ тюркаг æвзæгтыл. Ирон æвзаг уыдонæй тынг 
хицæн кæны. Ахуыргæндтæ раджы сбæрæг кодтой: ирон æвзаг 
хауы ирайнаг æвзæгты цæгат-скæсæйнаг къабазмæ. Ирон æвзаг 
раджы фæхицæн ис ирайнаг дунейæ, фæлæ уæддæр ирдæй зыны 
йæ бастдзинад иннæ ирайнаг æвзæгтимæ. Нырыккон наукæ 
æрцыдис ахæм хатдзæгмæ, ома ирон æвзаг равзæрдис скифаг, 
сæрмæтаг æмæ алайнаг æвзæгтæй.

Историйы зындгонд сты «антикон дунейы авд зондджындæр 
лæджы». Уыдонæй иу уыдис скифаг философ Анахарсис. Скифаг æвзаджы хицæн дзырдтæ 
нæм æрхæццæ сты «историйы фыд» Геродот, Иосиф Флави æмæ æндæр рагон ахуыргæндты 
куыстыты. Алайнаг æвзагыл цалдæр фразæйы æмбæлынц византиаг фыссæг Иоанн Цецы 
чиныджы «Теогония». Æртындæсæм æнусы ацы фыссæг æрæмбырд кодта салам дæттыны 
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фразæтæ латинаг, уырыссаг, дзуттаг, араббаг, туркаг æмæ алайнаг æвзæгтыл. Ацы адæмтимæ 
фыссæг æмбæлдис йæ райгуырæн бæстæйы.

Кæд фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг («Цыбыр катехизис») рацыдис мин авдсæдæ 
нæуæдз æстæм азы (Мæскуыйы), уæддæр фыссынад саразыныл архайдтой бирæ раздæр. 
Абон бæлвырдæй зонæм: дæсæм æнусы ирон адæмы фыдæлтæ пайда кодтой бердзенаг 
дамгъæтæй. Фыццаг мыхуыргонд чиныг та фыст у аргъуаны славянаг шрифтæй. Чиныг 
сарæзта дины кусæг Хъесаты Пъауле.

æ) Ссарут тексты дзырдбæстыты ирон эквиваленттæ æмæ сæ бакæсут.

● Очень отличается от них
● давно определили
● к северо-восточной ветви
● давно отделился
● с другими иранскими языками
● соврменная наука
● одним из них был
● отдельные слова
● дошли до нас в работах
● в тринадцатом веке
● фразы приветствий
● встречался на своей родине
● пользовались греческими буквами
● написана церковнославянским шрифтом

22. Ногæй цы базыдтат? Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цавæр æвзæгтыл дзурынц Цæгат Кавказы цæрæг адæмтæ?
2. Куыд баст у ирон æвзаг ирайнаг дунеимæ?
3. Цавæр рагон æвзæгтæй равзæрдис ирон æвзаг?
4. Кæй куыстыты нæм æрхæццæ сты скифаг дзырдтæ?
5. Куыд хуыйны фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг?
6. Чи сарæзта фыццаг ирон мыхуыргонд чиныг?
7. Цавæр дамгъæтæй фыст у «Цыбыр катехизис»?
8. Цавæр дамгъæтæй пайда кодтой алайнæгтæ дæсæм æнусы?

23. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Кавказы цæрæг адæмтæн сæ фылдæр 
Ирон æвзаг хауы 
Ирон æвзаг раджы 
Ирдæй зыны 
Антикон авд зондджындæр лæгтæй иу 

византиаг фыссæг Иоанн Цецы чины- 
джы «Теогония».
ирон æвзаджы бастдзинад иннæ ирай-
наг æвзæгтимæ.
уыдис скифаг философ Анахарсис.
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Алайнаг æвзагыл цалдæр фразæйы 
æмбæлынц 

Дæсæм æнусы алайнæгтæ, ирон 
адæмы фыдæлтæ, 

ирайнаг æвзæгты цæгат-скæсæйнаг къа-
базмæ.
пайда кодтой бердзенаг дамгъæтæй.
дзурынц  кавказаг  æмæ  тюркаг 
æвзæгтыл.
фæхицæн ис ирайнаг дунейæ 

24. 21 фæлтæрæны текстмæ гæсгæ саразут диалог æмæ йæ ныффыссут. Радзурут уæ диалог.

25. а) Бакæсут текст. Цавæр æнæзонгæ дзырдтæ дзы ис? Сбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырд-
ты нысаниуджытæ, ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты.

Мин астсæдæ цыппор цыппæрæм азы мыхуыры рацыдис фыццаг ирон грамматикæ. 
Ныффыста йæ зындгонд уырыссаг ахуыргонд Андрей Шëгрен. Ацы чиныгæй райдыдта 
ирон æвзагзонынад. Абайты Васо куыд загъта, афтæмæй Шëгрены куысты фæрцы дунейы 
ахуыргæндтæ базонгæ сты ирон æвзагимæ æмæ йын сбæрæг кодтой йæ бынат иннæ æвзæгты 
’хсæн.

Ирыстоны алы къуым дæр зыдта номдзыд ахуыргонд Всеволод Миллер. Уымæн 
бирæ зонгæтæ æмæ æмбæлттæ уыдис ирон интеллигенцийы ’хсæн, æмæ йын æххуыс код-
той йæ наукон куысты. Абон дæр ирон лингвистикæйы зынгæ бынат ахсы В. Миллеры чи-
ныг «Осетинские этюды». Ацы куысты ахуыргонд иртасы ирон æвзаджы диалекттæ æмæ 
ныхасыздæхтытæ, ирон æвзаджы истори, грамматикæ, адæмон сфæлдыстад. Йæ иннæ стыр 
куыст – «Язык осетин» – мыхуыры рацыдис немыцаг æвзагыл мин фарастсæдæ æртыккæгæм 
азы Страсбургы.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйад.

Благодаря труду Шегрена ученые мира познакомились с осетинским языком и опреде-
лили его место среди других языков.

б) Зæгъут иронау.

● Благодаря трудам (работам) ученых определилось (сбæрæг ис) место осетинского язы-
ка среди языков мира.

● Автором первой осетинской грамматики является академик А. М. Шегрен.
● С «Осетинской грамматики» А.Шегрена началась история осетинского языкознания.
● У знаменитого ученого Вс. Миллера было много друзей среди осетинской интелли-

генции.
● Труды Вс. Миллера занимают видное место в языкознании.
● Вс. Миллер исследовал вопросы осетинской диалектологии.

26. Баххæст кæнут цыбыр диалогтæ æмæ сæ радзурут.

1) – Чи ныффыста ирон æвзаджы фыццаг грамматикæ?
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 -
 – Ацы ахуыргонд Ирыстоны уыдис?
 – 
 – Куыд æй схуыдта Абайты Васо?
 – 

2) – Мæнмæ гæсгæ, ирон æвзагзонынад райдыдта Вс. Миллеры куыстытæй.
 – Нæ, раст нæ дæ…
 – Кæцы æнусы цардис ацы ахуыргонд?
 – 
 – Цы хуыйны йæ сæйраг куыст ирон æвзаджы тыххæй? 
 – 

3) – Всеволод Миллер æрмæстдæр уырыссагау фыста?
 – Нæ, йæ чиныг …
 – Ацы чиныг мыхуыры кæм рацыдис?
 – 
 – Ирыстоны искуы уыдис?
 – 

27. Сраст кæнут рæдыдтытæ æмæ ныффыссут уæ дзуæппытæ.

Хуы з æ г :  Мин астсæдæ цыппор цыппæрæм азы мыхуыры рацыдис Вс. Миллеры чи-
ныг «Язык осетин». Нæ, уый афтæ нæу. Мин астсæдæ цыппор цыппæрæм азы мыхуыры ра-
цыдис фыццаг ирон грамматикæ.

1. Фыццаг ирон грамматикæ ныффыста номдзыд ахуыргонд Всеволод Миллер.
2. Ирон æвзагзонынад райдыдта Абайты Васойы «Историон-этимологин дзырдуат»-æй.
3. Фыццагдæр Абайты Васойы куысты фæрцы дунейы ахуыргæндтæ базонгæ сты ирон 

æвзагимæ.
4. Номдзыд ахуыргонд Всеволод Миллер иу хатт уыдис Ирыстоны.
5. А.Шегренæн бирæ зонгæтæ æмæ æмбæлттæ уыдис ирон интеллигенцийы ’хсæн.
6. Чиныг «Язык осетин» мыхуыры рацыдис Парижы, францаг æвзагыл.
7. Вс. Миллеры стыр куыст «Осетинские этюды» мыхуыры рацыдис мин фарастсæдæ 

æртыккæгæм азы Страсбургы.

28. Цавæр цаутæ (события) баст сты нымæцтимæ: 1798, 1844, 1903? Ссарут дзуæппытæ текстты 
æмæ сæ бакæсут.

29. а) Бакæсут. Цал адæймаджы дзурынц ирон æвзагыл нæ бæстæйы?

Дыууынæм æнусы ирон æвзаг иртасыныл куыста ахуыргæндты ног фæлтæр: Абайты 
Васо, Георги Ахвледиани, Тыбылты Алыксандр, Æлборты Барысби, Дзагуырты Губади, Алек-
сандр Фрейман æмæ иннæтæ. Ирон æвзагмæ се ’ргом здæхтой фæсарæйнаг ахуыргæндтæ дæр: 
францаг Эмиль Бенвенист, англисаг Георг Бейли, словакаг Ладислав Згуста æмæ иннæтæ. 
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Номдзыд алайнæгты æвзагыл ныртæккæ нæ бæстæйы дзурынц авдсæдæ мин адæймагмæ 
хæстæг. Ирон æвзаг ахуыр кæнын фæнды, нудæсæм æнусы Ирыстонæй Туркмæ æмæ Сиримæ 
чи алыгъдис, уыцы ирæтты цоты (здесь: потомки) дæр. Ацы бæстæтæй Ирыстонмæ арæх 
ссæуынц уазджытæ, цæмæй фехъусой сæ фыдæлты æвзаг æмæ йæ хуыздæр базоной.

æ) Раттут фæрстытæ тексты алы хъуыдыйадмæ дæр. Ныффыссут сæ.

б) Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн.

в) Фæрстытæм гæсгæ радзурут тексты мидис.

30. Саразут диалог 25 æмæ 29 фæлтæрæнтæм гæсгæ. Радзурут уæ диалог.

7 – 9 уроктæ

Цы зонæм? Цæмæ арæхсæм?

31. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ.

I. С союзом куыд и соотносительным словом афтæмæй (как…так). Обратите внимание 
на место союза куыд в придаточном предложении – после первого слова или словосочетания. 

1) Ахуыргæндтæ сбæрæг кодтой. Ирон æвзаг хауы ирайнаг æвзæгты къордмæ. 2) Акаде-
мик А. М. Шегрен фыста. Ирон æвзаг хицæн кæны кавказаг æвзæгтæй. 3) Æз хъуыды кæнын. 
Æвзаг æвдисы адæмы истори. 4) Мах зонæм. Ирон æвзаджы ис аст хауæны.

II. С союзом кæд и соотносительным словом уæддæр (хотя…однако). Обратите внима-
ние на место союза кæд – в начале придаточного предложения.

1) Фыццаг мыхуыргонд ирон чиныг рацыдис мин авдсæдæ нæуæдз æстæм азы. Фыс-
сынад раздæр фæзындис. 2) Анахарсис скифаг лæг уыдис. Цардис бердзенты бæстæйы. 3) 
Æгъуызаты Иуане ирон тексттæ фыста гуырдзиаг дамгъæтæй. Уыцы алфавит нæ ныффидар 
ис. 4) Ирон адæм тынг рагæй цæрынц Цæгат Кавказы. Се ’взаг нæ аивтой.

32. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

Многие священнослужители были видными просветителями. Они составляли алфави-
ты, писали книги, открывали школы. Первая осетинская печатная книга – краткий катехизис 
– также появилась благодоря церковному служителю Павлу Кесаеву. Она вышла из печати в 
Москве в тысяча семьсот девяносто восьмом году. Как мы знаем, книга состоит из вопросов 
и ответов. Хотя она и небольшая, но занимает видное место в осетинской культуре. 

33. Саразут дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г. Зындгонд ахуыргонд. Абайты Васо уыдис зындгонд ахуыргонд.
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1) ахуыргонд
2) æвзаг
3) чиныг
4) фыссынад
5) фæрстытæм 
6) цæрæг
7) ныхасыздæхтытæ

а) мыхуыры рацыдис
æ) персайнаг
б) æргом здахын
в) иртасын
г) зындгонд
гъ) фæзындис
д) Кавказы

34. Проспрягайте глагол æргом здахын в желательном и условном наклонениях. Выделите лич-
ные окончания.

Желательное наклонение

Нырыккон афон / Настояшее время Ивгъуыд афон /прошедшее время

Иу. н. (Ед.ч.) Бир. н. (Мн.ч.) Иу. н. (Ед.ч.) Бир. н. (Мн.ч.)

1 æргом здахин æргом здæхтаин

2

3

Условное наклонение

Нырыккон афон / Настояшее время 

Иу. н. (Ед.ч.) Бир. н. (Мн.ч.)

1 æргом здахон

2

3

35. Определите наклонение, время, лицо и число глаголов. Запишите их в неопределенной фор-
ме.

Хуы з æ г :  куыста – изъяв.накл., прош.вр., 3 лицо, ед. ч. – кусын.

Æргом здæхтой, дзуриккам, алыгъдис, ссæудзысты, базоной, фехъусат, мыхуыры 
рацæуид, иртасай, ныффыссæнт.

36. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Мин авдсæдæ нæуæдз æстæм азы Мæскуыйы … .
2. Æгъуызаты Иуане сарæзта … .
3. Анахарсис уыдис ... .

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ2
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4. Иоанн Цец йæ чиныджы ныффыста … .
5. Ирон æвзаджы фыццаг грамматикæ … .
6. В. Миллеры чиныг «Осетинские этюды» … .
7. Ирон æвзаджы фæрстытыл … .
8. Ахуыргæндтæ куыд сбæрæг кодтой, афтæмæй ... .

37. Текстмæ гæсгæ саразут диалог. Райдайут афтæ:

– Ирон адæм Кавказы цæрынц, фæлæ се ’взаг кавказаг нæу.
– Æцæг? Æмæ цавæр æвзæгты бинонтæм хауы? 
– Индоевропæйаг, бæлвырддæр та (а точнее) – ирайнаг æвзæгты цæгат-скæсæйнаг 

къабазмæ.
– Уый чи сбæрæг кодта?
– ... ...

38. а) Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Сбæрæг кæнут сæ 
нысаниуджытæ.

Мæдинæ интервью исы...

Мæдинæ ахуыр кæны иуæндæсæм къласы. Тагъд скъола каст фæуыдзæнис, æмæ йæ 
дæсныйад равзарын хъæудзæнис. Чызджы зæрдæмæ тынг цæуы журналистикæ. Мæдинæ у 
скъолайы газеты редактор, фыссы очерктæ, радзырдтæ, фельетонтæ. Уарзы интервью исын 
дæр. Абон Мæдинæ ныхас кæны дæсæм къласы ахуыргæнинаг Асланимæ.

Мæдинæ. Аслан, радзур уал (пока) дæхи тыххæй!
Аслан. Табуафси! Мæныл цæуы æхсæрдæс азы. Цæрын Дзæуджыхъæуы, ахуыр кæнын 

дæсæм къласы. Алы бон дæр фæссихор фæцæуын спортивон секцимæ, фæхъазын футболæй.
Мæдинæ. Бирæ æмбæлттæ дын ис?
Аслан. Нæ къласы лæппутæ æмæ чызджытæ иууылдæр тынг  хæларæй  цæрынц. 

Фæлæ мæ хуыздæр æмбæлттæ сты Марат æмæ Сослан. Рагæй зонгæ стæм. Иу хæдзары 
цæрæм, сывæллæтты рæвдауæндонмæ дæр иумæ цыдыстæм, ныр та иу къласы ахуыр 
кæнæм. Хъыгагæн, ме ’мбæлттæ футболæй нæ хъазынц. Сослан уарзы шахматтæ, Марат та, 
æвæццæгæн, артист уыдзæнис. Ныр дæр Марат бæрæгбонмæ цæттæ кæны ног программæ.

Мæдинæ. Цавæр бæрæгбонмæ?
Аслан. Ау, ирон æвзаджы бæрæгбон кæй уыдзæнис, уый нæ зоныс?
Мæдинæ. Зонын, фæлæ уый уыдзæнис фынддæсæм майы!
Аслан. Æмæ цы? Марат рагацау райдыдта цæттæ кæнын. 
Мæдинæ. Зæгъ-ма, куыд цæттæ кæнут бæрæгбонмæ?
Аслан. Нæ кълас рæсугъд бафснайдзыстæм. Ирæ сараздзæнис чингуыты  равдыст. 

Æрбахондзыстæм ахуыргæндты, фысджыты, библиотекæйы кусджыты. Изетæ доклад 
скæндзæнис ирон фыссынады тыххæй. Батрадз радзурдзæнис ирон æвзаджы историйы 
тыххæй. Нæ программæйы ис æмдзæвгæтæ, зарджытæ, цалдæр кафты. 

Мæдинæ. Ды кафгæ кæндзынæ æви заргæ?
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Аслан. Нæ бæрæгбонмæ куы ’рбацæуай, уæд æй фендзынæ! Дæ зæрдæмæ фæцæудзæнис. 
Мæдинæ. Хорз, банхъæлмæ кæсдзынæн.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Расскажи пока о себе.
Каждый день после обеда я хожу в спортивную секцию.
Мы давно знакомы.
К сожалению, мои друзья не играют в футбол.
Ты будешь танцевать или петь?
Хорошо, я подожду.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Чи у Мæдинæ? 
● Цы цæуы Мæдинæйы зæрдæмæ?
● Кæмæй исы интервью Мæдинæ?
● Куыд бæрæг кæндзысты Ирон æвзаджы бон Аслан æмæ йе ’мкъласонтæ?

39. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут диалогмæ гæсгæ.

1. Аслан куыд зæгъы, афтæмæй … 5. Аслан разы у …
2. Асланы хъуыдымæ гæсгæ, … 6. Аслан зоны, …
3. Асланы зæрдæмæ цæуы, … 7. Аслан нæ зоны, …
4. Аслан растыл нымайы, … 8. Аслан нæ загъта, …

40. Из данных простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточным уступки 
(кæд … уæддæр). Ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ. 

Хуы з æ г :  Кæд футболæй хъазын уарзын, уæддæр спортсмен нæ уыдзынæн.

1) Футболæй хъазын уарзын. Спортсмен нæ уыдзынæн. 2) Алкæимæ дæр хæларæй 
цæрын. Фылдæр рæстæг æрвитын мæ дыууæ ’мбалимæ. 3) Иуæндæсæм къласы ахуыр кæнын 
æнцон нæу. Рæстæг ссарын спортæн дæр. 4) Сослан шахмæттæ уарзы. Кæрæдзийы хорз 
æмбарæм. 5) Сослан футболæй нæ хъазы. Уый у мæ хуыздæр æмбал. 6) Маринæ арæх вæййы 
ерысты. Уый хорз ахуыр кæны. 7) Нæ къласы бирæ лæппутæ нæй. Нæ командæ рамбылдта 
скъолайы кубок футболæй.

41. Диалогмæ гæсгæ (38 фæлтæрæн) радзурут Асланы тыххæй.

Р а й д а й у т   а ф т æ :
Аслан ахуыр кæны дæсæм къласы. Лæппуйыл цæуы æхсæрдæс азы…

42. 38 фæлтæрæны диалогмæ гæсгæ саразут Асланы кæнæ Мæдинæйы монолог. Радзурут æй.
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10 – 12 уроктæ

РЦИ-Аланийы паддзахадон арæзт 

43.  Сбæрæг кæнут дзырдты нысаниуджытæ. Ныффыссут дзырдтæ уæ дзырдуæтты. Сахуыр 
кæнут ног дзырдтæ.

арæзт 
æмбæлын (æмбæлдис)
æрфыст
дæллаг
лæгдзинад

ныфс
уарт
уæллаг 
фыранк

При помощи суффикстов  –д,  -т,  -ст,  -ыд,  -ад от основы глагола образуются не 
только причастия, но и отглагольные существительные. Чаще всего определить ча-
стеречную принадлежность слова можно бывает только по контексту: хорз арæзт 
хæдзар – хорошо построенный дом; паддзахады арæзт – устройство (строение) 
государства. Показателен и порядок слов: причастие предшествует определяемому 
слову (как и любое другое определение): равдисын – показать; равдыст æрмæг – по-
казанный материал; отглагольное существительное же само требует определения и 
располагается после него: æрмæджы равдыст – показ материала.

44. Бакæсут æмæ ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ.

Раст арæзт скульптурæ, хъуыдыйады арæзт; 
уазджытимæ фембæлын, уазджытимæ фембæлд;
æрдзы тыххæй фыссын, æрдзы æрфыст; 
дæллаг уæладзыг (этаж), уæллаг дуне; 
лæгдзинад равдисын, Лæгдзинады орден; 
ныфсджын адæймаг, ныфсы нысан (здесь: признак); 
тымбыл уарт, хæстоны уарт; 
сыгъзæрин фыранк, фыранчы ныв. 

45. а) Байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фарстæн: Цы нысан кодта фыранк скифаг дунейы?

æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ уæ 
тетрæдты.

1. (Кæй?) _________ культурæйы арæх æмбæлдис ацы сюжет.
2. Фыранчы ныв уыдис нæ дуджы размæ (кæцы?) ________ æнусы цæрæг (цавæр?) 

______ паддзахы худыл.

!
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3. «Цæгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон гербы тыххæй» закъон ист æрцыдис (кæд?) 
_________.

46. а) Бакæсут текст. Сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы герб

Ирыстоны герб – фыранк æмæ хæхтæ – тынг рагон у. Скифæгты 
æмæ алайнæгты культурæйы арæх æмбæлдис ацы сюжет. Нæ ду- 
джы размæ цыппæрæм æнусы фыранчы ныв уыдис скифаг паддза-
хы худыл. Астæуккаг æнусты фыранчы ныв уыдис Аланийы хæстон 
тырысайыл дæр. Скифаг дунейы фыранк уыдис хæстон лæгдзинад 
æмæ ныфсы нысан. 

Хæхты æртæ фæлтæры (здесь: уровни) нысан кæнынц дунейы 
арæзт. Рагон индоирайнаг мифологимæ гæсгæ, дуне арæзт у æртæ фæлтæрæй: уæллаг – 
арвы, хуры, Хуыцауы бынат; астæуккаг – адæмы дуне; дæллаг дуне – зæххы бын.

«Цæгат Ирыстон-Аланийы Паддзахадон гербы тыххæй» закъон ист æрцыдис 1994 азы 
24 ноябры, «Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гербы тыххæй» закъон та – 1998 
азы 19 мартъийы. Ацы документты ис гербы æрфыст дæр: «Тымбыл геральдикон уарт: сырх 
фæзы сыгъзæрин зæххыл фæцæуы сыгъзæрин фыранк; йæ фæстæ – авд æвзист хохы (иу, 
æртæ æмæ æртæ)». 

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Часто встречался, в средние века, на военном знамени, устройство мира, три уровня гор, 
мир людей.

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Согласно древней индоиранской мифологии, мир состоит из трех уровней.
В этом документе есть и описание герба.
На красном поле по золотой земле идет серебряный барс.

в) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр герб ис Ирыстонæн?
Кæм æмбæлдис ацы рагон сюжет?
Нæ дуджы размæ æмбæлдис ахæм сюжет?
Астæуккаг æнусты цæуыл уыдис фыранчы ныв?
Цы нысан кæнынц хæхты æртæ фæлтæры?
Цавæр фæлтæртæй арæзт у дуне (индоирайнаг мифологимæ гæсгæ)?
Кæд ист æрцыдис закъон Ирыстоны гербы тыххæй?

г) Саразут текстæн пълан фæрстыты хуызы (в виде вопросов) æмæ йæ ныффыссут.

47. 46 фæлтæрæны фæрстытæм гæсгæ саразут æмæ ныффыссут диалог. Радзурут диалог. 
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48. а) Прочитайте словосочетания. Выпишите отдельно словосочетания 1) с отлагольными су-
ществительными, 2) с причастиями. Как вы определили частеречную принадлежность слов? Укажи-
те, с помощью каких суффиксов они образованы?

Хуы з æ г :  сæттын: 1) къæдзæхы саст; 2) саст дзаума.

Бæттын: чингуыты баст, баст къухтæ, рæсугъд баст, дидинджыты баст, æнгом (тесно) 
баст дзырдтæ.

Æфснайын: рæсугъд æфснайд уат, къласы æфснайд, сыгъдæг æфснайд, æфснайд парк.
Аразын: арæзт скъола, ног арæзт хæдзар, хæдзары арæзт, хъуыдыйады арæзт.
Фидар кæнын: фидаргонд уынаффæ (решение), раст фидаргонд.
Ахорын: ахуырст къул (стена), ахуырст бандон, къулы ахуырст, бандоны ахуырст.
Фыссын: фыст гæххæтт, фæйнæгыл фыст, блокноты фыст, фыст текст.
Кæсын: каст чиныг, скъоладзауы каст, хорз каст.

æ) От причастий прошедшего времени образуйте причастия будущего времени. Ныффыссут сæ. 

Хуы з æ г :  æфснайд (уат) – æфснаинаг (уат).

49. Байхъусут текстмæ. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын (постарайтесь понять основное 
содержание). Зæгъут, кæцы азы баиу ис (объединилась) Ирыстон Уæрæсейы паддзахадимæ? 

50. Бакæсут ног дзырдтæ æмæ комментаритæ. Ногæй цы базыдтат?

Уавæр – положение; политикон уавæр – политическое положение
Нæ дуджы фыццаг æнустæй фæстæмæ – (начиная) с первых веков нашей эры
Бадзырд – договор
Азфыст (азфыстытæ) – летопись
Дæрæн кæнын – громить. разбивать; дæрæнгонд – разгромленный
Хæххон кæмттæ – горные ущелья
Комбæстæ – здесь: общество – административная единица в средневековой Алании
Дыгургом – Дигорское ущелье (а также Дигорское общество)
Уæлладжыры ком – Алагирское ущелье (общество)
Тæгиаты ком – Тагаурское ущелье (общество)
Куырттаты ком – Куртатинское ущелье (общество)
Туалгом – Туальское ущелье (общество)
Урс Туалтæ – ущелье и общество в Южной Осетии
Дзауы ком – Дзауское ущелье (общество)
Къуыдаргом – Кударское ущелье (общество)
Хъуды ком – Кудское ущелье (общество)
Чысангом – Ксанское ущелье (общество)
Тырсыгом – Трусовское ущелье (общество)
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51. Иу хатт ма байхъусут текстмæ. Определите по контексту значения слов и словосочетаний: историон 
хроникæты æрмæджытæй, дæрæнгонд æрцыдис, дих кодтой комбæстæтыл; хæдбар республикæ.

52. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Алайнæгты паддзахад дунейы зындгонд уыдис 
нæ дуджы фыццаг æнустæй фæстæмæ. Йæ политикон 
уавæр уыдис фидар. Уый бæрæг у бадзырдтæй стыр 
паддзахæдтимæ – Византи, Уæрæсе æмæ æндæртимæ, 
азфыстытæй æмæ историон хроникæты æрмæджытæй. 
Ацы паддзахад дæрæнгонд æрцыдис монголы æмæ Ти-
муры æфсæдтимæ хæстыты. Уый фæстæ алайнæгтæ 
хицæн къордтæй цардысты хæххон кæмтты. Дих код-
той комбæстæтыл: Дыгургом, Уæлладжыры ком, Тæгиаты ком, Куырттаты ком, Туалгом, Урс 
Туалтæ, Дзауы ком, Къуыдаргом, Хъуды ком, Чысангом, Тырсыгом.

Мин авдсæдæ æвдай цыппæрæм азы Ирыстон баиу ис Уæрæсейы паддзахадимæ. 
Мин фарастсæдæ дыууын цыппæрæм азы Цæгат Ирыстон ссис автономон область, мин 
фарастсæдæ æртын æхсæзæм азы та – автономон республикæ Уæрæсейы Федерацийы мидæг. 
Хуссар Ирыстон мин фарастсæдæ дыууын дыккæгæм азæй фæстæмæ уыдис автономон об-
ласть Гуырдзыйы Советон Социалистон Республикæйы мидæг; мин фарастсæдæ нæуæдзæм 
азæй фæстæмæ – хæдбар республикæ.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ: было известно, после этого, это 
государство, отдельными группами, делились, объединилась, в составе Российской Федерации.

б) Ссарут тесты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ ахæм мидисимæ:

Это видно по договорам с большими государствами, материалам летописей и историче-
ских хроник.

В тысяча девятьсот двадцать четвертом году Северная Осетия стала автономной обла-
стью.

С тысяча девятьсот девяностого года – независимая республика.

в) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр уыдис Аланийы политикон уавæр? Цæмæй бæрæг у уый?
Цавæр комбæстæтыл дих кодтой алайнæгтæ?
Кæд ссис Цæгат Ирыстон автономон республикæ?
Кæд ссис Хуссар Ирыстон хæдбар республикæ?

53. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Нæ дуджы фыццаг æнустæй фæстæмæ зындгонд уыдис дунейы …
Аланийы политикон уавæр …
Аланийæн бадзырдтæ уыдис ахæм паддзахæдтимæ: …
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Алайнæгтæ хицæн къордтæй цардысты …
Ирыстон Уæрæсейы паддзахадимæ …
Ныртæккæ Хуссар Ирыстон у…

54. Бакæсут текст. Ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдтæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани у Уæрæсейы Федерацийы субъект. Йæ фæзуат у аст 
мин квадратон километры. Республикæйы цæры авдсæдæ æртындæс мин адæймаджы, йæ 
сæйраг сахар у Дзæуджыхъæу. РЦИ-Алани дих кæны аст административон иуæгыл: Алагиры, 
Æрыдоны, Дыгуры, Æрæфы, Кировы, Мæздæджы, Рахизфарсы æмæ Горæтгæрон районтæ. 

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон æвзæгтæ сты ирон æмæ уырыссаг.
Республикæ Хуссар Ирыстон у хæдбар паддзахад. Йæ фæзуат – æртæ мин астсæдæ ква-

дратон километры, йæ сæйраг сахар – Цхинвал (Чъреба); цыппар административон иуæджы 
– Дзауы, Знауыры, Цхинвалы æмæ Ленингоры районты – цæры æвдай мин адæймаджы.

Цæгат Ирыстон-Алани æмæ Республикæ Хуссар Ирыстонæн ис æмхуызон паддзахадон 
нысæнттæ. Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, Ирыстоны герб æмæ тырыса сæ нырыккон хуы-
зы равзæрдысты нæ дуджы размæ, паддзахадон нысæнттæ та систы астæуккаг æнусты.

55. Раттут фарст 54 фæлтæрæны алы хъуыдыйадмæ дæр. Ныффыссут уæ фæрстытæ. Дзуапп рат-
тут кæрæдзи фæрстытæн.

56. а) Бакæсут полилог. Цы базыдтат ногæй? 

Артур. Чызджытæ æмæ лæппутæ! Мæ смс райстат?
Фатимæ. Райстам. Бакастæн æй.
Сослан. Цавæр смс? Цы ныффыстай, Артур?
Артур. Райсом нæм фембæлд (встреча) уыдзæнис.
Сослан. Фембæлд? Кæимæ?
Фатимæ. Фæсивæдон парламенты уæнгтимæ.
Сослан. Уый ног оргæн у?
Артур. Нæу. Фæсивæдон парламент нæм ис дыууæ мин æртындæсæм азæй фæстæмæ.
Фатимæ. Раст зæгъыс. Æрæджы æртыккаг хатт æвзæрстой ацы парламенты уæнгтæ.
Сослан. Æмæ конкурсы бирæ адæм архайдтой?
Артур. Бирæ. Алы бынатмæ дæр – æртæ адæймаджы.
Сослан. Æцæг парламенты хуызæн арæзт у Фæсивæдон парламент дæр?
Фатимæ. О, ам дæр ис комитеттæ æмæ къамистæ (комиссии).
Сослан. Райсом нæм чи æрбацæудзæнис?
Артур. Экологийы комитеты уæнгтæ.
Сослан. Уый тынг хорз у. Мæнмæ бирæ фæрстытæ ис нæ экологийы уавæры тыххæй. 

æ) Сымах та цы зонут фæсивæдон парламенты тыххæй. Баххæст кæнут полилог.

б) Полилогмæ гæсгæ саразут монолог æмæ йæ радзурут.
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13 – 15 уроктæ

Ирыстоны паддзахадон нысæнттæ

57. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут дзырдтæ. Сбæрæг кæнут цавды бынат дзырдты.

æнæмæнг хъæугæ – необходимый
бурбын – желтоватый
дины лæг – священнослужитель
ныббырсын – напасть
раздзог – предводитель
иугонд – объединение; объединенный
кувæг– молящийся 
сæрмагонд – специальный, особый

58. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ.

Æртындæсæм æнусы тæтæр-монгол ныббырстой Аланимæ.
Æртындæсæм æнусы тæтæр-монгол ныддæрæн кодтой алайнаг паддзахад. 
Республикæйы разамонæг рахаста ног уынаффæ.
Кавказы адæмтæ 1921 азы сарæзтой Хæххон Советон Республикæ.

Послелоги фæстæ, онг, тыххæй, дæргъы сочетаются с именами в родительном паде-
же: къуырийы фæстæ – через неделю, бæласы фæстæ – за деревом, ахуырты фæстæ – 
после уроков; тигъы онг – до угла, дæу тыххæй – из-за тебя, сахаты дæргъы – в течение 
часа.

Послелог фæстæмæ сочетается с именем в отложительном падеже: абонæй фæстæмæ 
– с сегодняшнего дня.

58. Ныффыссут, хъæугæ фæсæвæрдтæ (послелоги) æвæргæйæ: фæстæ, фæстæмæ, онг, дæргъы.

Алайнæгты паддзахад хæлд æрцыдис тæтæр-монголы ныббырсты … .
Уæдæй … алайнæгтæ цардысты хицæн къордтæй.
Нудæсæм æнусы … Ирыстон дих кодта хицæн комбæстæтыл.
Дыууадæс азы … Цæгат Ирыстон уыдис автономон область. 

59. Зæгъут иронау.

После татаро-монгольского нашедствия аланы жили отдельными обществами.
С тысяча девятьсот девяностого года Южная Осетия – независимая республика.
До татаро-монгольского нашествия Алания была сильным государством. 
В течение многих лет Алания делилась на отдельные общества.
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60. Ссарут дзырдбæстыты уырыссаг эквиваленттæ.

Æртындæсæм æнусæй фæстæмæ
Æртындæсæм æнусы фæстæ
Æртындæсæм æнусы онг
Æртындæсæм æнусы дæргъы
Тæтæр-монголы ныббырсты фæстæ
Тæтæр-монголы ныббырсты онг
Тæтæр-монголы ныббырсты тыххæй
Тæтæр-монголы ныббырстæй фæстæмæ

После тринадцатого века
До тринадцатого века
С тринадцатого века
В течение тринадцатого века
С татаро-монгольского нашествия 
До татаро-монгольского нашествия
После татаро-монгольского нашествия
Из-за татаро-монгольского нашествия

61. Бакусæм грамматикæйыл. Бакæсут æмæ равзарут æрмæг.

Пассивная (страдательная) форма глагола образуется от корня основного глагола с 
помощью суффиксов -д, -т, -ст, -ыд, -ад и вспомогательных глаголов цæуын (для несо-
вершенного вида) и уæвын, æрцæуын (для совершенного вида).

Хæдзар арæзт у – дом построен, арæзт уыдис – был построен, арæзт уыдзæнис – 
будет построен.

Хæдзар арæзт цæуы – дом строится, арæзт цыдис – строился, арæзт цæудзæнис – 
будет строиться.

Хæдзар арæзт æрцыдис – дом построен, арæзт æрцæудзæнис – будет построен.

62. Абарут хъуыдыйæдты мидис. Проанализируйте формы глаголов и строение предложений.

1) Æртындæсæм æнусы тæтæр-монгол ныддæрæн  кодтой алайнаг паддзахад. – 
Алайнæгты паддзахад дæрæнгонд æрцыдис æртындæсæм æнусы. 

2) Республикæйы разамонæг рахаста ног уынаффæ. – Хаст æрцыдис ног уынаффæ.
3) Кавказы адæмтæ 1921 азы сарæзтой Хæххон Советон Республикæ. – 1921 азы арæзт 

æрцыдис Кавказы адæмты Хæххон Советон Республикæ.

63. Преобразуйте предложения, используя пассивные формы глаголов.

Х у ы з æ г. Æвзæрст æрцыдис бæстæйы ног Президент.

1) Бæстæйы адæм равзæрстой ног Президент. 
2) Парламент алыг кодта (решил) тынг ахсджиаг фæрстытæ. 
3) 1994 азы Цæгат Ирыстоны сфидар кодтой ног Конституци. 
4) Ирон драмон театры сценæйыл сæвæрдтой цымыдисаг спектакль. 
5) Фыццаг ирон чиныг ныммыхуыр кодтой Мæскуыйы. 
6) Хетæгкаты Къостайы Ирыстонæй арвыстой (выслали) йæ æхсæнадон-политикон  

куысты тыххæй. 

64. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтимæ.
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Æрвыст æрцыдис, фидаргонд æрцæудзæнис, фарст æрцыдысты, æвæрд у, дихгонд 
æрцыдис, иугонд сты.

65. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ. 

Æртæхуызон (урс-сырх-бур) тырыса у ирон адæмы тра-
дицион паддзахадон нысан. 

Фыццагдæр ацы тырысайы кой скодтой (упомянули) рагон 
ромаг хæстон историктæ. Астæуккаг æнусты Аланийы пад-
дзахадон тырысайыл нывгонд уыдис герб дæр. 

Куыд æппæт индоирайнаг адæмтæ, афтæ алайнæгтæ дæр урс нымадтой зонд æмæ 
рæстдзинады хуызыл; сырх нысан кæны тых æмæ лæгдзинад, бур та – хъæздыгдзинад æмæ 
бæркад. Æртæ къордыл дих кодта скифæгты æхсæнад, сæ паддзахады æртæ хайы сæргъы 
лæууыдысты (стояли во главе) æртæ паддзахы. Æртæ сыхы цæрынц Нарты æртæ мыгга- 
джы дæр: Алæгатæ – кувæг адæм, Æхсæртæггатæ – хæстон бæгъатыртæ (богатыри), Борæтæ 
– хъæздыг адæм.

Паддзахадон тырысайы тыххæй ист æрцыдис сæрмагонд закъон: Республикæ Хуссар 
Ирыстоны – 1992 азы 30 мартъийы, Цæгат Ирыстон-Аланийы та – 1994 азы 24 ноябры. 

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Трехцветный флаг, впервые упомянули, военные историки, на флаге был изображен, как 
все индоиранские народы, обозначает (символизирует) силу и мужество, считали цветом ума 
и правды, делилось на три группы, о государственном флаге.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цы нысан кæнынц Ирыстоны тырысайы æртæ хуызы?
Куыд баст у тырысайы хуыз нæ адæмы историимæ?
Цавæр хæстæ æххæст кæны тырыса адæмы царды?

в) Выпишите из текста словосочетания с пассивными формами глаголов.

Дзанайты Азанбег. Алайнæгтæ стæры
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66. Образуйте от глаголов пассивные формы настоящего времени и запишите их.

Х у ы з æ г: нысан кæны – нысангонд цæуы. 

Ныв кæнын, нымайын, дих кæнын, исын.

67. Образуйте от глаголов пассивные формы прошедшего времени (несовершенного вида) и за-
пишите их.

Х у ы з æ г: нысан кæны – нысангонд цыдис.

Ныв кæнын, нымайын, дих кæнын, исын.

68. Образуйте от глаголов пассивные формы прошедшего времени (совершенного вида) и запи-
шите их.

Х у ы з æ г: нысан кæны – нысангонд æрцыдис, нысангонд у.

Ныв кæнын, нымайын, дих кæнын, исын.

69. Байхъусут æмæ бакæсут. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Гимн у бæстæйы кады зарæг, национ культурæ хъахъхъæныны, республикæйы адæмы 
иудзинады символ. Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы гимны автортæ сты поэт Ходы Ка-
мал æмæ композитор Цорионты Аркади; Республикæ Хуссар Ирыстоны гимны автортæ – Ко-
кайты Тотрадз æмæ Æлборты Феликс. Уырыссаг æвзагмæ Цæгат Ирыстоны гимн ратæлмац 
кодта Гуырдзыбеты Иринæ, музыкæйыл та бакуыста композитор Махъоты Ацæмæз. «Пад-
дзахадон гимны тыххæй закъон»-мæ гæсгæ ацы зарæг хъуамæ зæла (должен звучать) кад-
джын æмбырдты, спортивон ерысты æмæ æппæтадæмон бæрæгбонты. Гимнмæ хъусын 
хъæуы лæугæйæ.

● Цавæр нысаниуæг ис Паддзахадон гимнæн?
● Цавæр уавæрты цæгъдын хъæуы гимн?
● Цавæр у гимны сæйраг хъуыды?
● Чи сты Цæгат Ирыстоны æмæ Хуссар Ирыстоны гимнты автортæ?

70. а) Дзуапп раттут уацхæссæджы (корреспондента) фæрстытæн æмæ баххæст кæнут диалог. 

Ходы 
Камал

Махъоты 
Ацæмæз

Гуырдзыбеты 
Иринæ

Æлборты 
Феликс

Кокайты 
Тотрадз

Цорионты 
Аркади
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Уацхæссæг. Дæ бон хорз! Базонгæ уæм. Æз дæн фæсивæдон газеты уацхæссæг. Цæттæ 
кæнын æрмæг хистæр кълæсты ахуыргæнинæгты тыххæй. Зæгъ-ма, кæцы къласы ахуыр 
кæныс æмæ дæ ном цы хуыйны?

Ахуыргæнинаг. …………..
Ахуыргæнинаг. …………..
Уацхæссæг. РЦИ-Аланийы æмæ Республикæ Хуссар Ирыстоны разамонджыты зоныс?
Ахуыргæнинаг. …………..
Уацхæссæг. Дæму гæсгæ, разамонæг цавæр хъуамæ уа?
Ахуыргæнинаг. …………..
Уацхæссæг. Цæмæн? Дæ хъуыды мын бамбарын кæн.
Ахуыргæнинаг. …………..
Уацхæссæг. Цавæр ногдзинæдтæ бахæссис нæ бæстæйы (республикæйы) паддзахадон 

арæзтмæ?
Ахуыргæнинаг. …………..
Уацхæссæг. Бузныг! Мæ уацы æнæмæнг ныффысдзынæн дæ хъуыдытæ!

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

16 – 18 уроктæ

Ирыстоны индустри. Электроэнергетикæ 

71. а) Бакæсут дзырдтæ. Кæцы дзырдтæ уын сты æнæзонгæ (незнакомы)? Ног дзырдтæ ныф- 
фыссут уæ дзырдуæтты.

арæзтад – строительство, стройка 
æрзæт – руда
згъæр – металл
зды – свинец
куыстуат (куыстуæттæ) – предприятие
къабаз (къабæзтæ) – отрасль
кæлын (калдис) – течь, протекать
къахын (къахта) – копать; зды къахын – добывать свинец
уадзын (уагъта) – выпускать
цыхт ахсын (цыхт ахста) – делать сыр
электрон тых – электричество

æ) Ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ.

Арæзтады министрад
хуызджын згъæртæ
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уæззау зды
арæзтады куыстуат
индустриалон къабаз
æрзæт къахын
бæрзондæй кæлын
дард кæлын
продукци уадзын
цыхтытæ уæй кæнын
электрон тыхæй кусын.

72. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1) Мæ фыд кусы (кæм?) – министерство строительства
2) Ацы шахтæйы къахынц (цы?) – цветные металлы
3) Хæстон заводы пайда кæнынц (цæмæй?) – свинец
4) Нæ республикæйы байгом кодтой дыууæ (цы?) – индустриальные предприятия
5) Садоны шахтæйы къахтой (цы?) – руда
6) Мæ хойы къухдарæн арæзт у (цæмæй?) – серебро
7) Ацы цæугæдон цъитийæ (цы ми кæны?) – течь
8) Заводы аппаратурæ кусы (цæмæй?) – электричество

Причастия будущего времени (суинаг афоны миногмитæ) образуются от корня глагола 
с помощью суффикса -инаг и обозначают признак предмета по действию, которое долж-
но быть произведено: къахинаг æрзæт – руда, которую надо добыть (нуждающаяся в до-
бывании руда).

73. Образуйте от глаголов причастия прошедшего времени. Помните, что при образовании про-
шедшего времени в корне глагола часто происходят чередования гласных и согласных. Кроме того, 
причастия прошедшего времени образуются при помощи пяти разных суффиксов: -д, -т, -ст, -ыд, -ад. 
В скобках после глаголов указаны чередующиеся звуки и суффиксы, при помощи которых образует-
ся причастная форма прошедшего времени.

Хуы з æ г :  кæнын (æ -; -д) – конд (сделанный).

калын (-д)
уадзын (дз – гъ; – д)
кæнын (æ – о; -д)
ахсын (-т)
аразын (а – æ; -т)
æлхæнын (н – ; -д)
æрвитын (и – ы; -ст)
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74. Зæгъут иронау.

● Отправленная продукция
● Выпущенная продукция
● Сделанное дело
● Сделанный сыр
● Купленная вещь (дзаума)

75. Образуйте от глаголов причастия будущего времени. Ныффыссут сæ.

Хуы з æ г :  кæнын – кæнинаг.

Калын, уадзын, кæнын, ахсын, аразын, æлхæнын, æрвитын. 

76. Преобразуйте предложения, изменив время причастия. Напишите предложения.

Хуы з æ г :  Мæ уат æфснайд нæма у. – Мæ уат æфснаинаг у.

Мæ хæдзармæ куыст конд нæма у. 
Ацы чиныг каст нæма у. 
Фыссæджы уацмыс фыст нæма у.
Тыллæг (урожай) æфснайд нæма у.
Хæдзары сæр æмбæрзт* нæма у. 

77. а) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут мивдисæджы пассивон конструкцийы арæзт æмæ нысаниуæг.

арæзт æрцыдис – построен
арæзт цыдис – строился
арæзт цæуы – строится
хъуамæ арæзт æрцæуа – должен быть построен
хъуамæ арæзт цæуа – должен строиться 

æ) Ссарут раст тæлмац.

Во Владикавказе строится новое про-
мышленное предприятие.

Во Владикавказе строилось новое про-
мышленное предприятие.

Во Владикавказе будет строиться но-
вое промышленное предприятие.

Во Владикавказе построено новое про-
мышленное предприятие.

Дзæуджыхъæуы хъуамæ арæзт æрцæуа ног 
индустриалон куыстуат.

Дзæуджыхъæуы хъуамæ арæзт цæуа ног 
индустриалон куыстуат.

Дзæуджыхъæуы арæзт цæудзæнис ног ин-
дустриалон куыстуат.

Дзæуджыхъæуы арæзт æрцыдис ног инду-
стриалон куыстуат.

 

* æмбæрзын – накрывать, укрывать
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Во Владикавказе должно быть постро-
ено новое промышленное предприятие.

Во Владикавказе должно строиться но-
вое промышленное предприятие.

Дзæуджыхъæуы арæзт цæуы ног индустри-
алон куыстуат.

Дзæуджыхъæуы арæзт цыдис ног инду-
стриалон куыстуат.

78. Зæгъут æмæ ныффыссут иронау.

Первая электростанция была построена в Алагирском районе.
Первая электростанция была построена в тысяча восемьсот девяносто седьмом году.
В тысяча восемьсот девяносто седьмом году в Осетии была построена первая электро-

станция.
В девятнадцатом веке в Осетии строилась первая электростанция.
В девятнадцатом веке в Осетии должна была строиться первая электростанция.
В Алагирском районе строится Зарамагская ГЭС.
В Алагирском районе должна быть построена Зарамагская ГЭС.
Новая ГЭС пока не построена.

79. а) Байхъусут текстмæ. Дзуапп раттут фарстæн.

Цавæр къабаз ахсы фыццаг бынат Ирыстоны индустрийы?

æ) Контекстмæ гæсгæ базонут бæрæггонд дзырдбасты æмæ дзырдты нысаниуæг. Ратæлмац 
кæнут хъуыдыйæдтæ.

Индустриалон куыстуæттæн сæ фылдæр сты Дзæуджыхъæуы, уæлдайдæр металлур-
гион æмæ машинæаразæн куыстуæттæ. 

Уый электрон тых лæвæрдта Садоны æрзæткъахæнтæн.

б) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр къабаз ахсы дыккаг бынат Ирыстоны индустрийы?
Æртыккаг бынат та?
Цавæр у республикæйы географион уавæр (положение)?

80. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Индустриалон куыстуæттæн 

Ирыстоны индустрийы дыккаг бынаты 

Республикæ йæ географион уавæрмæ гæсгæ 

Дыууæ сæйраг автомобилон фæндаджы 

Ирыстоны фыццаг электростанцæ арæзт 
æрцыдис 

Уый электрон тых лæвæрдта 

ис ахсджиаг бынаты.

ис машинæаразынад.

сæ фылдæр сты Дзæуджыхъæуы.

мин астсæдæ нæуæдз æвдæм азы.

Садоны æрзæткъахæнтæн.

бæттынц Уæрæсе æмæ Фæскавказ.
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81. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ. Сымахмæ гæсгæ, цавæр куыстуæттыл 
цæудзæнис ныхас (о каких предприятиях будет идти речь)?

Ирыстоны индустриалон куыстуæттæ

Ирыстоны индустрийы сæйраг бынат ахсы хуызджын металлурги, дыккаг бынаты ис 
машинæаразынад, æртыккаг бынаты – электроэнергетикæ.

Индустриалон куыстуæттæн сæ фылдæр сты Дзæуджыхъæуы, уæлдайдæр металлургион 
æмæ машинæаразæн куыстуæттæ. 

Республикæ йæ географион уавæрмæ гæсгæ ис ахсджиаг бынаты –дыууæ сæйраг авто-
мобилон фæндаджы бæттынц Уæрæсе æмæ Фæскавказ.

Ирыстоны фыццаг электростанцæ арæзт æрцыдис мин астсæдæ нæуæдз æвдæм азы 
– Уæлладжыры комы, Нузал æмæ Мызуры ’хсæн. Уый электрон тых лæвæрдта Садоны 
æрзæткъахæнтæн. Дыууынæм æнусы райдайæны Ирыстоны уыдис дыууын электростанцæйæ 
фылдæр. Æппæты стырдæр уыдис Дзæуджыхъæуы гидроэлектростанцæ (ГЭС). Хуссар Иры-
стоны хъæутæн электрон тых лæвæрдта Стыр Леуахийыл (на реке Большая Лиахва) арæзт 
ГЭС. Мин фарастсæдæ æртын цыппæрæм азы фыццаг рухс радта Джызæлдоныл арæзт ног 
электростанцæ. Нæ бæстæйы фыццаг хатт фæзындис ахæм ГЭС – ам дон калдис æртæсæдæ 
дыууадæс метры бæрзæндæй. 

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Цветная металлургия, машиностроительные предприятия, в Алагирском ущелье, давала 
элекроэнергию рудникам, дала первый свет, больше двадцати электростанций, текла с высо-
ты трехсот двенадцати метров. 

б) Цавæр цаутимæ æмæ факттимæ баст сты нымæцтæ? Ссарут тексты дзуæппытæ æмæ сæ 
бакæсут.

2, 1897, 20, 1934, 1, 312.

в) Саразут текстæн пълан æмæ йæ ныффыссут.

Значение русского предлога между в осетинском языке имеет послелог æхсæн: 
между Мизуром и Нузалом – Мызур æмæ Нузалы æхсæн. В конструкции с послелогом 
æхсæн в косвенном (родительном) падеже стоит только последнее слово (непосред-
ственно перед послелогом), первое слово имеет форму именительного падежа: Уæрæсе 
æмæ Фæскавказы æхсæн – между Россией и Закавказьем; партæ æмæ бандоны æхсæн 
– между партой и стулом.

Исключение составляют только личные местоимения – оба метоимения имеют 
форму родительного падежа: мæн æмæ дæуæхсæн – между мной и тобой; дæу æмæ 
мах æхсæн – мæжду тобой и нами.

3

!
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82. Зæгъут иронау.

Более двадцати электростанций
Более тридцати лет
Более сорока предприятий
Более десяти рудников

Между Россией и Закавказьем
Между Северной Осетией и Южной Осетией
Между Садоном и Мизуром
Между городом и селом

Между мной и вами
Между тобой и нами
Между ним и мной
Между вами и нами.

83. Баххæст кæнут номивджыты тасындзæджы таблицæ.

Номон æз мах ды сымах уый уыдон

Гуырынон мæн сымах

Дæттынон дæуæн уыдонæн

Арæзтон махмæ сымахмæ

Иртæстон мæнæй уымæй

Æддагбынатон махыл ууыл уыдоныл

Цæдисон дæуимæ

Хуызæнон мæнау уыдонау

84. 81 фæлтæрæны тексты ссарут фæрстытæн дзуæппытæ æмæ сæ бакæсут.

Цы бæттынц Ирыстоны дыууæ сæйраг автомобилон фæндаджы?
Кæцы дыууæ поселокы æхсæн арæзт æрцыдис фыццаг электростанцæ?
Цæмæн лæвæрдта электрон тых ацы ГЭС?
Цавæр куыстуат уыдис Садоны?
Цавæр элекстростанцæ уыдис æппæты стырдæр Ирыстоны?
Кæд уыдис Ирыстоны дыууын электростанцæйы?
Цавæр ГЭС уыдис Хуссар Ирыстоны?
Кæд арæзт æрцыдис Джызæлдоны ГЭС?
Цæмæй хицæн кодта Джызæлдоны ГЭС?
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85. а) Баххæст кæнут репликæтæ æмæ бакæсут диалог.

Сослан. Ды дæр физикæйæ фæлварæн дæтдзынæ?
Алан. О, дæтдзынæн. Технологион университетмæ цæудзынæн.
Сослан. Инженеры дæсныйад дæ зæрдæмæ цæуы?
Алан. Раст зæгъыс. Мæ фыд дæр инженер у.
Сослан. Цавæр факультет равзæрстай?
Алан. Æвæццæгæн, металлургион.
Сослан. Раст равзæрстай. Нæ республикæйы индустрийы ацы къабаз ахсы_____ 
Алан. Ныртæккæ нæм бирæ куыстуæттæ нæй. Фæлæ раздæр Садоны уыдис стыр 

æрзæткъахæн.
Сослан. О, электрон тых ын лæвæрдта ________
Алан. Ацы ГЭС кæцы азы арæзт æрцыдис, уый зоныс?
Сослан. Зонын. _________
Алан. Дыууынæм æнусы райдайæны Ирыстоны уыдис _______
Сослан. Хуссар Ирыстоны та ______

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

19 – 21 уроктæ

Ирыстоны индустри. Металлургион куыстуæттæ 

86. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Бахъуыды сæ кæнут. 

Æрмадз – мастерская; æфсæнвæндаджы æрмадзтæ – железнодорожные мастерские
цалцæг кæнын – ремонтировать
вагæттæцалцæггæнæн – вагоноремонтный; вагæттæцалцæггæнæн завод – вагоноре- 

монтный завод
уадзын (уагъта) – выпускать; уадзынц алыхуызон прибортæ – выпускают различные 

приборы
рæзын (рæзыдис) – расти; сырæзтис æрмадзæй – вырос из мастерской
рæзт – рост; развитие; индустрийы рæзт – рост индустрии (промышленности)
лæвæрдта – давал; лæвæрдта бирæ продукци – давал много продукции
фæзынын (фæзындис) – появиться; фæзындысты нудæсæм æнусы – появились в девят-

надцатом веке

87. Равзарут раст тæлмацтæ æмæ сæ ныффыссут.

Фыццаг машинæаразæн куыстуæттæ 
Впервые появились машиностроительные предприятия
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Первые машиностроительные предприятия
Появились машиностроительные предприятия

Æфсæнвæндаджы æрмадзтæй арæзт æрцыдис 
Были построены железнодорожные мастерские
Построили железнодорожные мастерские
Из железнодорожных мастерских был построен

Дзæуджыхъæуы вагæттæцалцæггæнæн завод
Владикавказский вагоноремонтный завод
Владикавказский вагоностроительный завод
Вагоноремонтный завод во Владикавказе 

Сæ фылдæр сты Дзæуджыхъæуы
Большинство из Владикавказа
Большинство из них находится во Владикавказе
Большинство из них находилось во Владикавказе

Цхинвалы ногæй кусын райдыдтой
Впервые стали работать в Цхинвале
Снова стали работать (заработали) в Цхинвале
Снова заработают в Цхинвале

88. Хъусут текстмæ æмæ бæрæг кæнут (отмечайте) куыстуæтты нæмттæ.

89. Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фарстæн: Цавæр  куыстуæттæ  сты 
æппæты сæйрагдæр индустрийы рæзты?

90. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Фыццаг машинæаразæн куыстуæттæ Ирыстоны фæзындысты нудæсæм æнусы. 
Æфсæнвæндаджы æрмадзтæй мин фарастсæдæ цыппæрæм азы арæзт æрцыдис 
Дзæуджыхъæуы вагæттæцалцæггæнæн завод. Ныртæккæ Цæгат Ирыстоны цы 
машинæаразæн куыстуæттæ ис, уыдонæн сæ фылдæр сты Дзæуджыхъæуы. Цалдæр куыст- 
уаты ис республикæйы районты. Уыдон уадзынц алыхуызон прибортæ, радиотехникæ, 
транспортон, арæзтадон, химион продукци æмæ а. д. Мин фарастсæдæ нæуæдз æхсæзæм 
азы Цхинвалы ногæй кусын райдыдтой заводтæ «Электровибромашинæ», «Эмальпровод» 
æмæ механикон завод.

Фæлæ индустрийы рæзты æппæты сæйрагдæр сты металлургион куыстуæттæ. Уыдоны 
фæрцы Ирыстоны фæзындысты заводтæ æмæ фабрикæтæ, хæххон поселоктæ. 

Мин астсæдæ фæндзайæм азы Садоны райдыдтой æрзæт къахын. Уæд Алагиры арæзт 
æрцыдис завод. Мин фарастсæдæ фыццæгæм азы Дзæуджыхъæуы кусын райдыдта цинк 
æмæ здыйы завод дæр. Фыццаг дунеон хæсты размæ ацы завод афæдзмæ лæвæрдта æртæ 
мин æстай æхсæз килограммы æвзист, дыууæ мин фарастсæдæ фæндзай тоннæйы цинк, 
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мин æртæсæдæ цыппор фондз тоннæйы зды. Ацы куыстуат – завод «Электроцинк» – абон 
республикæйы у æппæты стырдæр.

æ) Ссарут тесты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Благодаря им в Осетии появились заводы и фабрики, горняцкие поселки.
Тогда в Алагире был построен завод.
Это предприятие сегодня самое крупное в республике.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Ирыстоны индустрийы кæцы къабаз у сæйрагдæр?
Индустриалон куыстуæттæн сæ фылдæр кæм арæзт æрцыдысты?
Кæд райдыдтой æрзæт къахын Садоны?

в) Выпишите из текста числительные: 1) простые, 2) сложные, 3) составные.

Хуы з æ г :  1) мин, 2) фарастсæдæ, 3) мин фарастсæдæ нæуæдз æхсæз.

91. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. 

Нудæсæм æнусы Ирыстоны фæзындысты…
Æфсæнвæндаджы æрмадзтæй арæзт æрцыдис … 
Машинæаразæн куыстуæттæн сæ фылдæр … 
Цалдæр куыстуаты ис …
Уыцы куыстуæттæ уадзынц алыхуызон …
Цхинвалы ногæй кусын райдыдтой …
Индустрийы рæзты æппæты сæйрагдæр сты …
Мин астсæдæ фæндзайæм азы Садоны …
Уæд Алагиры …

92. Саразут диалог 90 фæлтæрæны текстмæ гæсгæ. Ныффыссут æй. Радзурут уæ диалог. 

93. а) Бакæсут текст. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын. О каких видах предприятий идет 
речь в тексте?

Дыууынæм æнусы Дзæуджыхъæуы арæзт æрцыдысты заводтæ «Победит», «Магнит» 
æмæ «Кристалл». Хуссар Ирыстоны, Къуайсайы, байгом ис цинк æмæ здыйы завод. Æппæт 
ацы куыстуæттæ кусынц сау æмæ хуызджын згъæртимæ. 

Ирыстоны металлургион комплексы продукци æрвыст цæуы нæ бæстæйы алы 
кæрæттæм, стæй фæсарæнтæм дæр: Швейцаримæ, Словакимæ, Нидерландтæм, Кипрмæ.

Ирыстоны кæнынц хъæды куыст дæр. Ам тулдз, бæрз, тæрс, нæзы хъæдæрмæгæй (из 
древесины) аразынц хæдзары дзауматæ, паркет. Цалдæр чысыл хъæдфадæн (лесопильный) 
заводы æмæ хæдзары дзаума аразæн куыстуаты ис Хуссар Ирыстоны.

Нæ рог индустрийы æппæты стырдæр куыстуат у фабрикæ «Мæздæггаг нывæфтыдтæ».
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Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны заводтæ Уæрæсейы алы горæттæм æрвитынц суæрттæ 
(минеральные воды): «Тиб», «Зæрæмæг», «Бæгъиатæ» æмæ æндæртæ.

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

В двадцатом веке были построены, работают с черными и цветными металлами, про-
дукция металлургического комплекса, отправляется в разные концы нашей страны, из дре-
весины дуба, березы, чинары, сосны.

б) Раттут фарст алы хъуыдыйадмæ дæр. Ныффыссут уæ фæрстытæ. Дзуапп раттут кæрæдзи 
фæрстытæн.

в) Уæ фæрстытæм гæсгæ саразут монолог æмæ йæ радзурут. 

94. Что вы запомнили? Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цæй тыххæй арæзт æрцыдис фыццаг электростанцæ?
Цавæр электростанцæ ис Хуссар Ирыстоны?
Чи у Джызæлдоны ГЭС-ы идейæйы автор?
Куыд равзæрдис Дзæуджыхъæуы вагæттæцалцæггæнæн завод?
Цавæр куыстуæттæ ис Хуссар Ирыстоны?
Цы хуыйны Ирыстоны рог индустрийы стырдæр куыстуат?

95. Рафыссут текстæй индустрийы алы хуызтимæ баст дзырдтæ.

1. Металлурги: ...
2. Машинæаразæн: ...
3. Хъæды куыст: ...
4. Рог индустри: ...
5. Арæзтадон: ...

96. Саразут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ дзырдтæй пайда кæнгæйæ.

1) Ирыстон йæ географион уавæрмæ гæсгæ ис (сæйраг, хорз, ахсджиаг) бынаты Уæрæсе 
æмæ Фæскавказы æхсæн. 2) Баймæтаты Цыппу уыдис (зындгонд, хæдахуыр, номдзыд) ин-
женер æмæ механик. 3) Нæ (уæззау, хæххон, рог) индустрийы куыстуæтты (зæронддæр, 
хуыздæр, стырдæр) ис Мæздæджы. 4) Нæ республикæйы индустрийы (зынгæ, фæстаг, 
сæйраг) бынат ахсы (сау, хуызджын) металлурги. 5) Ам ис æртын дыууæ (металлургион, 
арæзтадон, машинæаразæн) куыстуаты.

97. Хъуыдыйæдтæ кæрæдзийы фæдыл (друг за другом) раст сæвæрут æмæ сæ ныффыссут.

1. Ирыстоны металлургион комплексы продукци æрвыст цæуы нæ бæстæйы алы 
кæрæттæм 

2. Мин фарастсæдæ фыццæгæм азы Дзæуджыхъæуы кусын райдыдта цинк æмæ здыйы 
завод. 
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3. Ирыстоны индустрийы æппæты ахсджиагдæр сты металлургион куыстуæттæ.
4. Фыццаг дунеон хæсты размæ ацы завод афæдзмæ лæвæрдта æртæ мин астсæдæ æхсæз 

килограммы æвзист.
5. Абон республикæйы æппæты стырдæр куыстуат у завод «Электроцинк».
6. Уыдоны фæрцы фæзындысты хæххон поселоктæ дæр.

98. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

Уый уыдис нæ бæстæйы фыццаг ГЭС, ...

Æфсæнвæндаджы æрмадзтæй фæстæдæр …

Металлургион комплексы продукци æл-
хæнынц … 

Фæстæдæр Алагиры арæзт æрцыдис…

Зилгæйы кусы …

Ирыстоны заводтæ Уæрæсейы алы горæт-
тæм … 

… æвзист æмæ здыйы завод.

… агуыри æмæ æмбæрзæн дуры завод. 

… нæ бæстæйы нæ, фæлæ фæсарæнты 
дæр.

… дон афтæ бæрзондæй кæм калди.

… арæзт æрцыдис завод.

... æрвитынц минералон дæттæ.

99. Спишите, записывая числа словами. Определите вид числительных (простые, сложные, со-
ставные).

1) 1913 азы размæ цинк æмæ здыйы завод афæдзмæ лæвæрдта 3806 килограммы 
æвзист, 2950 тоннæйы цинк, 1345 тоннæйы зды. 2) 1979 азы Æрыдоны доныл аразын рай-
дыдтой Зæрæмæджы ГЭС. 3) Алагиры æвзист æмæ здыйы завод кусын райдыдта 1853 азы. 
4) 1926 азы Дзауы районы байгом ис фыццаг цыхтахсæн артель.

100. Радзурут нæ республикæйы индустриалон куыстуæтты тыххæй. Пайда кæнут урокты 
æрмæгæй. 

22 – 23 уроктæ

Ирон аивадон литературæ

101.  а) Бакæсут Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ. Кæцы рæнхъыты (строках) æвдыст у йæ 
сæйраг хъуыды? Бакæсут сæ.

Я не пророк... В безлюдную пустыню
Я не бегу от клеветы и зла...
Разрушить храм, попрать мою святыню
Толпа при всем безумье не могла.
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Я не ищу у сильных состраданья,
Не дорожу участием друзей...
Я не боюсь разлуки и изгнанья,
Предсмертных мук, темницы и цепей...

Везде, для всех я песнь свою слагаю,
Везде разврат открыто я корю
И грудью грудь насилия встречаю,
И смело всем о правде говорю.

На что друзья, когда все люди братья,
Когда везде я слышу их привет?
При чем враги, когда во мне проклятья
Для злобы их и ненависти нет?

В тюрьме ясней мне чудится свобода,
Звучнее песнь с бряцанием цепей,
В изгнанье я дороже для народа,
Милее смерть в безмолвии степей...

При чем толпа? Ничтожная рабыня
Пустых страстей — дерзает пусть на все!
Весь мир — мой храм, любовь — моя святыня,
Вселенная — отечество мое...

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæд æмæ кæм райгуырдис Хетæгкаты Къоста?
Кæм ахуыр кодта Хетæгкаты Къоста?
Цавæр уацмыстæ ныффыста Хетæгкаты Къоста?
Цы хуыйны Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæты æмбырдгонд?
Къоста æрмæст æмдзæвгæтæ фыста?
Къоста уыдис нывгæнæг дæр. Цавæр нывтæ сарæзта?
Цавæр горæтты æмæ хъæуты ис Хетæгкаты Къостайы цыртдзæвæнтæ?
Цавæр куыстуæттæ хæссынц Хетæгкаты Къостайы ном?

б) Уæ дзуæппытæм гæсгæ саразут радзырд Хетæгкаты Къостайы тыххæй. 

102. а) Бакæсут диалог. Цы базыдтат ногæй?

Марат. Æхсар, ды иронау хорз дзурыс. Аивадон уацмыстæ дæр фæкæсыс?
Æхсар. Фæкæсын. Уæлдайдæр радзырдтæ.
Марат. Иронау фыццаг аивадон уацмыс Хетæгкаты Къоста ныффыста, нæ?
Æхсар. Нæ, раст нæ дæ. Фыццаг ирон æмдзæвгæты автор уыдис Мамсыраты Темырбо-

лат.
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Марат. Темырболат Турчы нæ цардис?
Æхсар. Темырболат Ирыстоны райгуырдис. Ахуыр кодта Бетъырбухы кадетты корпу-

сы. Уыдис хæстон офицер. 1865 азы алыгъдис Туркмæ. Тынг фæсмон кодта (сожалел), фæлæ 
фæстæмæ нал раздæхтис. Уым фыссын райдыдта æмдзæвгæтæ.

Марат. Иронау фыста?
Æхсар. О, иронау. Йе ’мдзæвгæтæ хъарджыты хуызæн сты (похожи на причитания): 

«Уæ нæ хæхтæ, нæ бæстæ, / Куыд ма цæрæм уæ фæстæ?!»
Марат. Фæлæуу-ма! Æмдзæвгæ «Сагъæстæ» Мамсыраты Темырболат ныффыста?
Æхсар. О, уый Темырболаты уацмыс у. Æмдзæвгæты чиныг та хуыйны «Ирон зарджытæ».
Марат. Хетæгкаты Къостайы «Ирон фæндыр» та кæд рацыдис?
Æхсар. Мин астсæдæ нæуæдз фарæстæм азы.
Марат. Бузныг, зондзынæн æй.

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Особенно рассказы, художественные произведения, автор первых осетинских стихитво-
рений, военный офицер, как нам еще жить, книга стихов.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Чи уыдис фыццаг ирон поэт?
Кæм райгуырдис фыццаг ирон поэт?
Кæм ахуыр кодта Мамсыраты Темырболат?
Кæдæм алыгъдис Темырболат?
Цавæр æмдзæвгæтæ фыста Темырболат Турчы?
Цы хуыйны Мамсыраты Темырболаты уацмысты чиныг?

в) Фæрстытæм гæсгæ саразут монолог фыццаг ирон поэты тыххæй æмæ йæ радзурут.

103. Спишите предложения, заменяя выделенные существительные сначала полными, затем 
краткими местоимениями в нужной форме. Помните, что предложение не может начинаться с кра-
ткого местоимения.

Хуы з æ г :  Уацмыс Хетæгкаты Къоста ныффыста? Уый Хетæгкаты Къоста ныффы-
ста? Хетæгкаты Къоста йæ ныффыста?

Æмдзæвгæты автор уыдис Мамсыраты Темырболат.
Чиныджы ном хуыйны «Ирон зарджытæ».
Темырболаты æмдзæвгæтæ сты хъарджыты хуызæн.
Офицеры арвыстой Туркмæ.

104. Вспомните склонение полных и кратких местоимений. Замените существительные сначала 
полными, затем краткими формами личных местоимений.

Хуы з æ г :  Кæй? – поэты, уый, йæ.

Мамсыраты Темырболаты
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Кæмæн? – поэтæн, …
Кæмæй? – поэтæй, …
Кæмæ? – поэтмæ, …
Кæуыл? – поэтыл, …
Кæимæ? – поэтимæ, …
Кæйау? – поэтау, …

105. Байхъусут. Зæгъут, чи у ирон прозæйы бындурæвæрæг?

106. Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Чи уыдис Гæдиаты Секъа?
Кæм цардис Гæдиаты Секъа?
Кæд базыдта Секъа кæсын æмæ фыссын?

107. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Ирон прозæйы бындурæвæрæгыл нымад у Гæдиаты Секъа (1855 – 1915). 
Райгуырдис Хуссар Ирыстоны, Ганисы хъæуы. Кæсын æмæ фыссын ба-
зыдта æстдæсаздзыдæй. Секъа кусын райдыдта аргъуаны, фæлæ бинонтæ 
тынг мæгуыр цардысты. 1912 азы ралыгъдысты (переселились) Цæгат 
Ирыстонмæ, æрцардысты Дзæуджыхъæуы. Фæлæ ам дæр сæ цард æнцондæр 
нæ уыдис. 

Зындгонд сты Секъайы радзырдтæ «Азау», «Мад æмæ фырт», «Саударæг 
ус», «Хо æмæ æфсымæр» æмæ иннæтæ. Секъа æвдыста ирон адæмы уæззау 
цард, сæ трагикон хъысмæт. Фыста æмдзæвгæтæ дæр. Йе ’мдзæвгæты 
æмбырдгонд хуыйны «Ирон фыййау». 

Гæдиаты Секъайы фырт Цомахъ уыдис поэт, драматург, фыссæг, Хæххон 
педагогон институты ректор. Цомахъы стырдæр уацмыстæ сты истори-
он драмæ «Ос – Бæгъатыр», уацау «Фыдæлты намыс», драмæ «Амондмæ 
цæуджытæ». 

Гæдиаты Секъа æмæ Цомахъ сты ирон литературæйы классиктæ.

хъысмæт – судьба 
фыййау – пастух 

намыс – честь 
уацау – повесть

æ) Ссарут тексты ацы хъуыдыйæдты эквиваленттæ æмæ сæ бакæсут.

Но и здесь их жизнь не была легче.
Сека показывал тяжелую жизнь осетин, их трагическую судьбу.
Сека и Цомак Гадиевы – классики осетинской литературы.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Гæдиаты Секъа

Гæдиаты Цомахъ
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Кæм куыста Секъа?
Цавæр уацмыстæ ныффыста Гæдиаты Секъа?
Цы хуыйны Секъайы æмдзæвгæты чиныг?
Чи уыдис Гæдиаты Цомахъ? 

в) Текстмæ гæсгæ радзурут Гæдиаты Секъа æмæ Цомахъы тыххæй.

108. 107 фæлтæрæны тексмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Помните 
о структуре сложноподчиненных предложений с придаточным времени (куы – уæд).

Гæдиаты Секъайыл æстдæс азы куы цыдис, уæд…
Гæдиаты Секъа Хуссар Ирыстоны куы цардис, уæд…
Гæдиаты Секъа йæ радзырдтæ куы фыста, уæд …
Гæдиаты бинонтæ Дзæуджыхъæумæ куы ралыгъдысты, уæд… 
Секъа аргъуаны куы куыста, уæд …

109. а) Бакæсут диалог æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Марат. Æхсар, цы кусыс?
Æхсар. Мæнæ мæ телефоны ног уæлæмхасæн (приложение) æвæрын.
Марат. Цавæр? 
Æхсар. «Ирон чиныг» хуыйны.
Марат. Æнæ телефонæй дæр бирæ чингуытæ кæсыс.
Æхсар. О, фæлæ афтæмæй æнцондæр у хъæугæ чиныг агурын.
Марат. Цы дæ фæнды бакæсын?
Æхсар.Брытъиаты Елбыздыхъойы трагеди «Амран».
Марат. Брытъиаты Елбыздыхъо?
Æхсар. О, уый у ирон драматургийы бындурæвæрæг. Ныффыста драмæтæ «Хазби», 

«Дыууæ хойы», пьесæ «Худинаджы бæсты мæлæт» æмæ æндæртæ.
Марат. Мæн дæр фæнды уыцы уæлæмхасæн сæвæрын. Фæнды мæ ирон чингуытæ 

кæсын.
Æхсар. Уый хорз у. Афтæмæй хуыздæр базондзынæ ирон æвзаг.

а) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Ты и без телефона читаешь много книг.
Вот устанавливаю в телефоне новое приложение.
Да, но так легче искать нужную книгу.
Я тоже хочу установить это приложение.

æ) Ратæлмац кæнут диалог уырыссаг æвзагмæ.

б) Саразут монолог Æхсары репликæтæй æмæ йæ радзурут.

110. Вспомните значения модальных глаголов фæнды, хъæуы. Зæгъут иронау.
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Я тоже хочу прочитать эту книгу.
Мне тоже надо прочитать эту книгу.
Марату надо установить это приложение.
Марат хочет установить это приложение.
Я хочу выучить осетинский язык.
Мне нужно выучить осетинский язык.

24 урок. Контролон куыст

25 – 27 уроктæ

Нобелы премийы лауреаттæ

111. а) Бакæсут æмæ зæгъут, цæмæн сты чингуытæ «хъуыдыты наутæ»? 

Чингуытæ – хъуыдыйы наутæ, ленк кæнынц рæстæджы 
уылæнты æмæ сæ зынаргъ  уаргъ  арæхстгай  хæссынц иу 
фæлтæрæй иннæ фæлтæрмæ. Ф. Бэкон

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр чиныг кæсыс ныртæккæ?
Цавæр литературон хуызмæ хауы ацы чиныг (аивадон прозæ, лирикæ, драмон уацмыс)? 
Цавæр жанры фыст у чиныг (роман, радзырд, уацау (повесть), эссе æмæ æнд.)?
Кæд цæуы чиныджы архайд (действие)?
Чи у чиныджы автор?
Чи сты уацмысы архайджытæ?
Цавæр проблемæтыл дзуры автор йæ уацмысы?

112. а) Алчидæр фехъуыста фразæ «Нобелы премийы лауреат». Фæлæ цы зонæм Нобелы пре-
мийы тыххæй? Чи уыдис Альфред Нобель? Цавæр нысаниуæг ис Нобелы премийæн? Кæмæн лæвæрд 
æрцæуы ацы преми? Бакæсут текст. Ногæй цы базыдтат? Цы зыдтат раздæр?

Альфред Бернхард Нобель (1833-1896) уыдис шведаг химик, инже-
нер. Стыр ахуыргондмæ уыдис 355 алыхуызон патенты, фæлæ æппæт ду-
нейы дæр зындгонд у куыд динамит æрхъуыдыгæнæг. 

А. Нобель уыдис æрмæст номдзыд ахуыргонд нæ, фæлæ хъæздыг 
адæймаг дæр. Йæ мæлæты размæ сарæзта «Нобелы фонд». Ахуыргонды 
фæндонмæ гæсгæ, алы аз дæр снысан кæнынц фондз премийы: физикæйы, 
химийы, литературæйы, медицинæ æмæ сабырдзинад хъахъхъæныны 
хъуыддаджы стырдæр æнтыстдзинæдтæ чи равдисы, уыцы кандидаттæн. 

уаргъ – ноша 
арæхстгай – бережно 

Альфред Нобель
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Литературæйæ Нобелы преми фыццаг хатт лæвæрд æрцыдис 1901 азы, райста йæ фран-
цаг поэт æмæ эссеист Рене Франсуа Арман Прюдом. Ацы преми литературæйы нымад у 
æппæты стырдæр хæрзиуæгыл. Уæдæй фæстæмæ ацы хæрзиуæг лæвæрд цæуы алы аз дæр.

1901 азæй фæстæмæ Нобелы преми лæвæрд не ’рцыдис авд хатты: 1914, 1918, 1935, 1940-
1943 азты. Цыппар хатты преми адих кодтой дыууæ хайыл æмæ йæ раттой дыууæ авторæн. 

Нобелы лауреаттæн сæ фылдæр уыдысты прозаиктæ, иннæтæ – поэттæ. Фæлæ ацы лите-
ратурон хæзиуæг райстой историк Теодор Моммзен, философ Рудольф Эйкен, политик Уин-
стон Черчилль дæр.

Æппæты æрыгондæр лауреат уыдис Редьярд Киплинг (1907 азы йыл цыдис 42 азы), 
æппæты зæронддæр – Дорис Лессинг (2007 азы йыл цыдис 88 азы).

æрхъуыдыгæнæг – изобретатель
æнтыстдзинад (æнтыстдзинæдтæ) – успех

снысан кæнынц – назначают
хæрзиуæг – награда

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Известен во всем мире, изобретатель динамита, назначают пять премий, в деле сохране-
ния мира, самые большие успехи, считается самой большой наградой, поделили на две ча-
сти, был самым молодым лауреатом.

б) Раттут фарст тексты алы хъуыдыйадмæ дæр. Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн.

в) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Альфред Нобельмæ уыдис…
А. Нобель зындгонд у куыд …
«Нобелы фонд» алы аз дæр…
Нобелы преми дæттынц, …, уыцы ахуыргæндтæн.
Нобелы преми дæттынц ахæм къабæзты: …
Литературæйæ æппæты æрыгондæр лауреат…
Нобелы преми нæ лæвæрдтой …

113. Определите время и лицо пассивных глаголов нымад у, зындгонд у. Проспрягайте их в на-
стоящем, прошедшем и будущем временах.

114. Выпишите из текста (112 упр.) пассивный глагол совершенного вида в прошедшем време-
ни. Запишите его в форме настоящего, будущего, прошедшего времени (несовершенного вида).

115. а) Вспомните образование формы прошедшего времени глаголов. 

Основа прошедшего времени глагола образуется от основы настоящего времени при 
помощи суффиксов -д-, -т-, -ст-, -ыд-, -ад-. (Реже других употребляется суффикс –ад– – в
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глаголах, основы настоящего времени которых оканчиваются на группы соглас-
ных хс, ст, сс: æхсын – æхсадтон, сыстын – сыстадтæн, ссын (молоть) – ссадтон.) 
При этом во многих случаях в корне происходят чередования гласных, согласных, выпа-
дение согласных.

Чередования гласных, а – æ: аразын – арæзтон, æмбарын – æмбæрстон; æ – а: зæгъын 
– загътон, тæрсын – тарстæн; и – ы: æвдисын – æвдыстон, æрвитын – æрвыстон; у – ы: 
судзын (гореть, жечь) – сыгътон, дзурын – дзырдтон; у – уы: агурын – агуырдтон, кусын 
–куыстон; о – ы: амонын – амыдтон, зонын – зыдтон; æ – о: кæнын – кодтон, хæрын – 
хордтон и др.

Чередования согласных дз – гъ: судзын – сыгътон, уадзын – уагътон; ц – х: фыцын 
(печь, варить) – фыхтон; тт – с: сæттын – састон, бæттын – бастон и др. 

При образовании основы прошедшего времени перед суффиксом часто выпадают со-
гласные й (амайын – амадтон, тайын – тадис, нымайын – нымадтон) и н (амонын – амыд-
тон, æлхæнын – æлхæдтон, зонын – зыдтон).

æ) Выпишите из текста (112 упр.) глаголы в прошедшем времени. Укажите их неопределенную 
форму. Проанализируйте образование формы прошедшего времени.

Хуы з æ г :  сарæзта – саразын. 

116. Образуйте от глаголов причастия настоящего, прошедшего, будущего времени.

Хуы з æ г :  фыссын – фысгæ, фыст, фыссинаг.

Райсын, аразын, æвдисын, кæсын, курын, сæттын.

117. Проспрягайте глаголы в прошедшем времени.

Райсын, аразын, æвдисын, кæсын, курын, сæттын.

118.  Байхъусут текстмæ. Фæбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырдтæ. Сбæрæг кæнут æнæзонгæ 
дзырдты нысаниуджытæ дзырдуатмæ гæсгæ.

119. Байхъусут текстмæ. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Чи уыдис Бернард Шоу?
Цавæр мифы сюжет ис пьесæ «Пигмалион»-ы бындуры?

120. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй æмæ сæ ныффыссут.

Бернард Шоу уыдис … драматург æмæ романист. 
Б. Шоу уыдис … архайæг дæр.
Йæ пьесæты Б. Шоу æвдыста æхсæнады … .
Драматурджы … уацмыстæй иу у пьесæ «Пигмалион».
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Ацы уацмысы бындуры ис рагон … мифы сюжет.
Рагон скульптор Пигмалион куырдта хуыцæуттæй, цæмæй … скульптурæйы. 

Æхсæнадон, проблемæтæ, хуыздæр, бердзенаг, ирландиаг, уд бауадзой.

121. Раст у æви нæу?

Хуы з æ г : 
Литературæйæ Нобелы преми райсынц æрмæст профессионалон литератортæ. _ Нæ, 

уый раст нæу. Литературæйæ ацы преми райстой историк, политик æмæ философ дæр.

«Нобелы фонд» сарæзта Швецийы Академи.
Альфред Нобель уыдис зындгонд фыссæг.
Альфред Нобельмæ уыдис æртæсæдæ пантентæй фылдæр.
Динамит æрхъуыды кодтой рагон китайæгтæ.
Æппæт дунейы дæр Нобель зындгонд у куыд динамит æрхъуыдыгæнæг.
Бернард Шоу уыдис испайнаг фыссæг.
Бернард Шоу уыдис стыр ирландиаг фыссæг æмæ драматург.
Бернард Шоу у Нобелы премийы лауреат.

122. а) Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд.

Литературæйæ Нобелы премийы лауреаттæ систы бирæ номдзыд фысджытæ æмæ 
поэттæ. Уыдонæй иу уыдис ирландиаг драматург æмæ романист, æхсæнадон архайæг Бер-
нард Шоу. Йæ фыццаг пьесæ Б.Шоу ныффыста 1892 азы. Дæс азы фæстæ уыдис зыдгонд 
драматург.

Б. Шоу сатирæйы фæрцы æвдыста царды æмæ адæймаджы æвзæр миниуджытæ, со-
циалон проблемæтæ. Æппæт дунейы дæр зындгонд сты Б Шоуы пьесæтæ «Миссис Уорре-
ны дæсныйад», «Цезарь æмæ Клеопатра», «Майор Барбара», «Мафусаил» æмæ иннæтæ. 
Драматургы хуыздæр уацмыстæй иу у пьесæ «Пигмалион». Йæ бындуры ис рагон бер- 
дзенаг мифы сюжет: скульптор Пигмалион сарæзта диссаджы рæсугъд чызг Галатеяйы 
скульптурæ æмæ куры хуыцæуттæй, цæмæй дзы уд бауадзой (оживили). Б.Шоуы Пигмали-
он у фонетикæйы профессор Хиггинс, Галатея та – дидинджытæ уæйгæнæг хуымæтæг чызг 
Элизæ Дулитл. Профессор чызджы ахуыр кæны раст дзурын, фæлæ фæстагмæ се ’хсæн 
райгуыры уарзондзинад. 

æ) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Показывал при помощи сатиры, плохие черты человека, просит богов, чтоб оживили 
(букв. Вдохнули душу), учит правильно говорить.

123. а) Бакусæм орфографийыл. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.
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Заимствованные слова, оканчивающиеся на мягкий знак (ь), произносятся так же, 
как и в русском языке. При склонении и образовании множественного числа таких слов 
мягкий знак (ь) сохраняется, если к основе прибавляется окончание или суффикс, начи-
нающиеся с согласной: роль – рольмæ, рольтæ. Перед гласный мягкий знак (ь) выпада-
ет: ролы, ролæн, ролæй и др.

æ) Ссарут æрбайсгæ дзырдтæ (заимствованные слова) 112 æмæ 122 фæлтæрæнты. Бамбарын 
кæнут сæ растфыссынад (правописание). 

124. Бакæсут текст. Саразут ын пълан. Пъланмæ гæсгæ радзурут тексты мидис.

Италиаг фыссæг Грация Деледда райгуырдис зæхкусæджы (земледелец) хæдзары, 
Сардинияйы. Чызг сахуыр кодта æрмæст райдайæн скъолайы. Фыста чысыл радзырдтæ 
æмæ сæ æрвыста модæты журналмæ. Фæлæ Нобелы преми райста йæ поэтикон уацмы-
сты тыххæй. Æмдзæвгæты Грация æвдыста йæ райгуырæн сакъадахы (остров) цард, йæ 
цæрджыты проблемæтæ, райгуырæн бæстæйы æрдзы рæсугъддзинад. Фыста прозæ дæр. 
Мыхуыры рацыдысты йæ радзырдты æмбырдгондтæ «Поэты хæдзар» æмæ «Сæрдыгон 
хур». 

Г. Деледда хорз зыдта уырыссаг фысджыты сфæлдыстад, уæлдайдæр Л.Толстой. М. 
Горький, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, И. Тургеневы уацмыстæ. 

Нобелы премийы лауреат Грация Деледдайы номæй схуыдтой планетæ Венерæйы иу 
кратер. 

125. а) Нобелы премийы лауреаттæ уыдысты уырыссаг фысджытæ дæр. Бакæсут текст. Цы зо-
нут ацы фыссæджы тыххæй?

1933 азы Нобелы преми литературæйæ лæвæрд æрцыдис номдзыд уырыссаг фыссæг 
Иван Бунинæн (1870-1957). И. Бунин уыдис тынг курдиатджын адæймаг. Йе ’мдзæвгæты 
фыццаг æмбырдгонд мыхуыры рацыдис 1891 азы. 

1903 азы И.Бунин райста тынг кадджын хæрзиуæг – А.С. Пушкины номыл пре-
ми. Æхсæз азы фæстæ та йын ногæй лæвæрд æрцыдис ацы преми – йæ «Уацмысты 
æмбырдгонд»-ы æртыккаг æмæ цыппæрæм томты тыххæй. 

1909 азы И.Бунины равзæрстой Санкт-Петербургы Наукæты академийы кадджын 
академикæй. 

1920 азæй фæстæмæ И. Бунин цардис Францы. Йæ уацмыстæ стыр бынат ахсынц уы-
рыссаг классикон литературæйы. 

æ) Фарст раттут алы хъуыдыйадмæ дæр. Саразут диалог æмæ йæ ныффыссут.

б) Радзурут уæ диалог.

125. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут сæйраг дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Радзурут тексты ми-
дис. 
4
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2017 азы Нобелы премийы лауреат ссис япойнаг фыссæг Кадзуо Исигуро. Райгуырдис 
1954 азы Японы, горæт Нагасакийы. Цалдæр азы фæстæ йæ бинонтæ æрцардысты Англи-
сы. Ам лæппу ахуыр кодта скъолайы, стæй Грамматикон гимназы æмæ Кенты университе-
ты. Æрыгон лæппуйы фæндыдис музыкант суæвын, куыста клубты, æрвыста йæ музыкæ 
продюсертæм, фæлæ дзы музыкант нæ рауадис.. 

Йæ литературон куыст райдыдта 1981 азы – уæд æрыгон фыссæджы æртæ радзырды 
ныммыхуыр кодтой антологийы. Æртæ азы фæстæ рацыдис йæ фыццаг роман, æмæ фыссæг 
райста «Хуыздæр æрыгон бритайнаг фысджыты» сæрмагонд грант.

Фыссæджы уацмысты архайджытæ сты япойнæгтæ дæр æмæ англисæгтæ дæр. Сæйраг 
темæтæ – япойнæгты ахаст хæстмæ, Нагасакийы трагеди, абон æмæ ивгъуыд рæстæджы 
цаутæ.

Исигуройы роман «Ма мæ ауадз» журнал «Таймс»-ы версимæ гæсгæ хаст æрцыдис 
сæдæ хуыздæр англисаг романты номхыгъдмæ. 

28 – 30 уроктæ

Музыкалон культурæ

126. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут. Ног дзырдты сæвæрут цавды нысæнттæ.

æддаг бакастæй – внешне, с первого взгляда
æнæбар, æбар – бесправный 
æнæхъæн – целый
æнгом – тесный; сплоченный
ныхмæвæрддзинад – противопоставление, противоречие, противостояние
райрæзт – развитие
парахат кæнын – распространять, пропагандировать
цагъд – здесь: игра (на музыкальном инструменте)
чырыстон – христианский; христианин

Подберите к новым словам подходящие по смыслу слова и составьте словосочетания.

Х у ы з æ г: музыкалон жанры райрæзт.

Фæлтæрты, адæймаг, бастдзинад, дин (религия), музыкалон жанры, фæндырæй, зæр-
дæмæ фæцæуын, дунейыл. 

127. Цы зонут нырыккон музыкæйы тыххæй?

128. Байхъусут музыкалон цитатæтæм æмæ сын сæ хуыз сбæрæг кæнут:

♫ адæмон музыкæ   ♫ классикон музыкæ
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♫ хэви-метал   ♫ рэп
♫ джаз    ♫ техно

129. Ахъуыды кæнут æмæ зæгъут, цы æвдисынц алыхуызон музыкалон стильтæ. Спайда кæнут 
лæвæрд дзырдбæстытæй.

Фæсивæды хъуыдытæ, фæлтæрты ныхмæвæрддзинад, цардмæ цæстæнгас, æхсæнады 
райрæзт, адæймаджы иунæгдзинад, адæмы дунембарынад (мировоззрение), арф æнкъарæнтæ, 
æнгом бастдзинад, адæмты трагикон хъысмæт.

130. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Подчеркните грамматические основы предложений. Определите вид 
сказуемого в каждом предложении.

1) Нырыккон музыкæйы стильтæ тынг бирæ сты, равзæрдысты алы бæстæты. 2) Зæгъæм, 
фолк – адæмон музыкæйы бындурыл арæзт стиль. 3) Алы адæм дæр сæ музыкæйы æвдисынц 
национ миниуджытæ, сæ арфдæр хъуыдытæ æмæ бæллицтæ. 4) Дыууынæм æнусы æмбисы 
блюз парахат кæнын райдыдта европæйаг музыкантты æхсæн дæр. 5) Се ’ргом æм аздæхтой 
ахæм зындгонд музыканттæ, куыд Элвис Пресли, Билл Хэйли æмæ æнд. 6) Рок-н-ролл æмæ 
хард-рок равзæрдысты блюзæй, фæлæ традицион блюз йæхæдæг дæр сæфт нæу. 7) Рок у 
фæсивæды культурæйы иу хай, фæлтæрты ныхмæвæрддзинады символ.

Грамматикæ Типы сказуемого

Уæ зæрдыл æрлæууын 
кæнут

Сказуемое

Простое Составное

Выражено простым или 
сложным глаголом
Ме ’мбал хорз цæгъды 
гитарæйæ.
Уый ахуыр кодта музыка-
лон скъолайы.

Составное именное (состо-
ит из именной части речи и 
вспомогательного глагола)
Зарæг у музыкалон уацмыс.

Составное глагольное 
(состоит из инфинитива и 
личного глагола)
Музыкæ адæймагмæ 
æвзæрын кæны алыхуызон 
æнкъарæнтæ.

131.* Спишите, вставляя нужные слова (сказуемые).

Сырдон йæ фæндыр … æмæ Ныхасмæ … . Уым йæ фæндырæй … æмæ … : 
– Нарт, ай уын мæ лæвар, æмæ мæ уемæ … …!
Уырызмæг ын …:
– Кæд нын ахæм хæзна … …, уæд махæн … … .
Нарт уыцы фæндыр … æмæ кæрæдзийæн … :
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– Мах куы …, уæддæр ацы фæндыр … … . 
Фæндырыл чи … æмæ мах … чи …, уый … … !

(Нарты кадджытææ)

1) хуымæтæг зæгъинæгтæ (простые сказуемые): рацыдис, райста, ныззарыдис, загъта, 
æрцагъта, загътой, райстой, нæ фесæфдзæнис, фесæфæм, цæгъта, кой кæна, лæвар кæныс; 

2) амад зæгъинæгтæ (составные сказуемые): нæртон уыдзæнис, æфсымæр уыдзынæ, 
цæрын бауадзут.

● Цы зонут Сырдоны тыххæй? Кæй ма зонут Нарты кадджыты архайджытæй? Уæ 
зæрдæмæ сæ тынгдæр чи цæуы? Цæмæн?

132. Ныффыссут пъланмæ гæсгæ дæс-дыууадæс хъуыдыйады уæ уарзон музыкалон стилы 
тыххæй. Обратите внимание на порядок слов в вопросительных и повествовательных предложениях.

Х у ы з æ г. Кæм фæзындис ацы стиль? Ацы стиль фæзындис Испанийы.

1. Кæд æмæ кæм фæзындис ацы стиль?
2. Чи уыдысты йæ бындурæвæрджытæ?
3. Цавæр музыкалон къордты сфæлдыстады æмбæлы?
4. Цавæр зындгонд музыкалон уацмыстæ ис ацы стилы?
5. Цæмæй хицæн кæны иннæ музыкалон стильтæй?
6. Цы хуыйны дæ уарзон музыкалон уацмысы ном?
7. Чи у йæ автор?

133. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут. Ног дзырдтимæ саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

арф – глубокий; глубоко 
цагъайраг – рабский; раб 
цигайнаг – цыганский; цыган (цыганка)
бырсын – здесь: нападать 
зæрдæмæ бахъарын – понравиться 

(букв. проникнуть в сердце)
уæвæн нæй – невозможно
тырнын – стремиться

домæн – требование
гæнæн – возможность
зæлынад – звучание
хъыг – печаль
æнæраст – неправильный, неверный
дзуттаг – еврейский; еврей, еврейка
зынгæ – видный, известный

134. Байхъусут. Цавæр музыкалон стильтыл цæуы ныхас? Цавæр æндæр стильтæ ма зонут?

135. а) Бакæсут текст æмæ йын æрхъуыды кæнут æндæр сæргонд.

Нырыккон музыкалон культурæ

Нырыккон музыкæйы ис тынг бирæ алыхуызон стильтæ: рок, блюз, поп, рэп, тех-
но æмæ æндæртæ. Уыдон равзæрдысты дунейы алы рæтты, фæлæ иумæйаг систы æппæт 
бæстæты фæсивæдæн дæр.
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Фолк – адæмон музыкæйы бындурыл арæзт стиль. Йæ 
иу хуыз – фламенко – равзæрдис Испанийы, бæлвырддæр та 
– Андалусийы. Ацы музыкæйы баиу сты араббаг, цигайнаг, 
дзуттаг æмæ чырыстон культурæты ритмтæ æмæ мелодитæ. 

Йæ ном æххæстæй хуыйны «канте фламенко» («канте» 
испайнагау нысан кæны «зарын»). Фæлæ фламенкойы баиу 
сты зарæг, кафт æмæ гитарæйæ цагъд. Уыдоны фæрцы æвдыст 
цæуынц тыхджын æнкъарæнтæ: уарзондзинад, иунæгдзинад, 
арф хъыг, цин æмæ æнд. Рагон аивад фламенко у испайнаг 
культурæйы сæйрагдæр хæйттæй иу.

Кантрийы бындуры æвæрд ис дины музыкæ, сæйрагдæр 
– гимнтæ æмæ ритуалон зарджытæ. Ацы стилы баиу ис Ан-
глис, Шотланди æмæ Ирландийы адæмон музыкæ. Фæлæ кант- 
ри парахат кæнын райдыдта нудæсæм æнусы АИШ-ы. Уый у 
ковбойты (америкаг фыййæутты) музыкæ.

Блюз – афроамерикæгты адæмон музыкæйы хицæн хуыз. 
Равзæрдис XIX æнусы дыккаг æмбисы куыд æнæбар адæмы 
зарæг. Уыцы рæстæджы блюз цагътой гитарæ æмæ банджойæ, 
фæлæ ХХ æнусы блюзы инструменттæ систы электрогитарæ 
æмæ фортепиано дæр. 

Фæстагмæ блюз рапарахат ис бирæ музыкантты æхсæн. 
Зæгъæм, Элвис Пресли, Билл Хэйли æмæ иннæтæ блюзмæ 
бахастой ног темæтæ æмæ мотивтæ. Афтæмæй равзæрдысты 
рок-н-ролл æмæ хард-рок, фæлæ традицион блюз абоны онг 
дæр цæры.

æ) Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ. Бакæсут 
уыцы хъуыдыйæдтæ.

б) Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Стали общими для молодежи всех стран, возникли в разных местах мира, в этой музы-
ке объединились, древнее искусство, одна из основных частей культуры, начал распростра-
няться в девятнадцатом веке, отдельный вид народной музыки, как песня невольников, рас-
пространился среди многих музыкантов, живет до сегодняшнего дня. 

в) Рахицæн кæнут сæйраг информаци. Ныффыссут æй пъланы хуызы.

г) Уæ пъланмæ гæсгæ радзурут тексты сæйраг мидис.

136. Раттут фарст алы хъуыдыйадмæ дæр. Ныффыссут фарстон хъуыдыйæдтæ. Пайда кæнут 
фарстон дзырдтæй цы? цавæр? кæм? цæй фæрцы? цæй? æ. æнд.
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Хуы з æ г :  Цы у фолк? Цавæр стиль у фолк? Цæй бындурыл арæзт у фолк? Цавæр 
музыкæйы бындурыл арæзт у фолк?

Фолк – адæмон музыкæйы бындурыл арæзт стиль. Йæ иу хуыз – фламенко – равзæрдис 
Испанийы, бæлвырддæр та – Андалусийы. Ацы музыкæйы баиу сты араббаг, цигайнаг, 
дзуттаг æмæ чырыстон культурæты ритмтæ æмæ мелодитæ. 

Йæ ном æххæстæй хуыйны «канте фламенко» («канте» испайнагау нысан кæны «за-
рын»). Фæлæ фламенкойы баиу сты зарæг, кафт æмæ гитарæйæ цагъд. Уыдоны фæрцы 
æвдыст цæуынц тыхджын æнкъарæнтæ: уарзондзинад, иунæгдзинад, арф хъыг, цин æмæ 
æнд. Рагон аивад фламенко у испайнаг культурæйы сæйрагдæр хæйттæй иу.

137. а) Бакæсут текст. Рафыссут æнæзонгæ (незнакомые) дзырдтæ. Дзырдуаты фæрцы сын 
сбæрæг кæнут сæ нысаниуджытæ. 

Рок æрмæст музыкæйы хицæн стиль нæу. Уымæн ис бирæ уæрæхдæр нысаниуæг. Рок 
у æнæхъæн фæсивæдон культурæ, æрыгон фæлтæры химбарынад равдисыны мадзал, царды 
сæйрагдæр принциптæм ног цæстæнгас равдисыны фæрæз. Йæ фæзындæй абоны онг рок у 
хистæр æмæ кæстæр фæлтæрты ’хсæн ныхмæвæрддзинады символ. 

Ацы стилы фæзынд æнгом баст у æхсæнады техникон, политикон, экономикон, соци-
алон райрæзтимæ. Æдзух ивы æмæ вазыгджындæр кæны рокы аппаратурæ. Зæгъæм, або-
ны гитарæ æрмæст æддаг бакастæй у ивгъуыд æнусы цыппорæм азты гитарæйы хуызæн, 
йæ зæлынад та тынг аивта. Абон рокæн æнæ гитарæйæ уæвæн нæй, фæлæ йæ фыццаг ин-
струмент уыдис терменвокс. Ацы инструмент мин фарастсæдæ дыууынæм азы сарæзта ин-
женер Термен. Мин фарастсæдæ æртынæм азты фæзындысты фыццаг электрогитарæтæ. 
Уæдæй фæстæмæ уыдон сты рок-ансамбльты сæйраг инструменттæ.

Мин фарастсæдæ æхсайæм азты англисаг рок-къордтæ «The Beatles», «Rolling Stones» 
æмæ æндæрты фæрцы рок рапарахат ис æппæт дунейыл. Ныртæккæ рок-музыкæйы ис 
бирæ алыхуызон стильтæ: панк-рок (тыхджын, агрессивон музыкæ), арт-рок (баиу кодта 
рок, джаз æмæ академион музыкæйы элементтæ) æмæ æнд.

æ) С какими событиями связаны числа и даты 1920, 40, 1939? Бакæсут уыцы хъуыдыйæдтæ. 

б) Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Рокæн … уæвæн нæй.
Йæ фæзындæй абоны онг …
Рок у … равдисыны фæрæз.
Рокы фыццаг инструмент …
Мин фарастсæдæ æртынæм азты …
Рок рапарахат ис … фæрцы.
 Уæдæй фæстæмæ электрогитарæ …

в) Зæгъæм, уе скъолайы ис рок-ансамбль. Райсут интервью иу музыкантæй. Рагацау ныффыс-
сут интервьюйы фæрстытæ.
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138. а) Музыкалон стиль рок дих кæны цалдæр хуызыл. Хъусут æмæ кæсут уе ’мгæртты ныхас. 
Цавæр ног информаци дзы ссардтат? 

Уырызмæг. Арт-рок фæзындис ансамбль «The Beatles»-ы 
сфæлдыстады. Джон Леннон, Ринго Стар, Пол Маккартни æмæ 
Джордж Харрисон фæлвæрдтой алыхуызон акустикон инстру-
ментты зæлынад фæхуыздæр кæныныл, фыццагдæр уыдон пай-
да кæнын райдыдтой синтезаторы хъæздыг гæнæнтæй (воз-
можностями), сæ уацмысты æмбæлынц цитатæтæ классикон 
музыкæйæ.

Сæрмæт. Хард-рок æнгом баст у блюзимæ. Фыццаг хатт 
стыр сценæтæм, стадионтæм рокы ацы хуыз рацыдис. Хард-
рокы символтæ сты электрогитарæ æмæ гитарист-виртуоз Джи-
ми Хендрикс. Фæсивæды зæрдæтæм хард-рокы уæззау рит-
микон музыкæ фæцыдис бритайнаг къордтæ «Led Zeppelin», 
«Deep Purple», америкаг къорд «Grand Funk» æмæ æндæрты 
фæрцы. 

Сергей.  Мин фарастсæдæ æвдайæм азты кæрон хард-
рокæй рахицæн ис хэви-метал. Райгуырдис ахæм зындгонд 
къордты сфæлдыстады, куыд «Black Sabbath», «Nazareth», 
«Queеn» æмæ æнд. Иннæ стильтæй хицæн кæны тагъд 
темпæй, дæрзæг зæлынадæй, æмбæлынц дзы æрмæстдæр 
электрогитарæтæ æмæ æрдзæфон (ударные) инструменттæ. 
Йæ зарджытæ фыст сты мифологион æмæ фантастикон мотив-
тыл, æвдисынц тых æмæ агресси. Æнахуыр (необычный) уыдис 
музыкантты æддаг бакаст дæр: сæрак дзаумæттæ, æфсæйнаг 
рæхыстæ, даргъ дзыккутæ. Æнæмæнг атрибутыл нымад уыдис 
мотоцикл.

æ) Фæрстытæ раттут Уырызмæг, Сæрмæт æмæ Сергеймæ. 

б) Саразут диалог, текстæй пайда кæнгæйæ. 

139. а) Бакæсут. Бафæлварут тексты сæйраг мидис бамбарын. Радзурут дискойы тыххæй.

Диско равзæрдис мин фарастсæдæ æвдайæм азты 
Нью-Йорчы. Ацы музыкæ адæймагæн дæтты сæрибары 
æнкъарæнтæ. Диско равзæрдис, сæйрагдæр, афроамери-
каг музыкантты (Глория Гейнор, Дайана Росс æмæ æнд.) 
сфæлдыстады. Фæзындис европæйаг поп-культурæйы дæр. 
Ансамбльтæ «ABBA» æмæ «Supermax» сæ зарджыты пайда 
кодтой классикæ, арт æмæ æндæр стильты элементтæй. Мин 

«Led Zeppelin»

«The Beatles»

«Queеn»

«ABBA»
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фарастсæдæ æстайæм азты тынг популярон уыдис гермайнаг къорд «Boney M». Фæзындис 
диджей – музыканты ног хуыз. Диджей райсы, сæ ритм, темп, зæлынад алыхуызон кæмæн 
у, ахæм дисктæ æмæ сæ сæрмагонд аппаратурæйы фæрцы аразы композицитæ. 

Цыбыр музыкалон фразæтæ, æнæраст ритм – ахæм у рэп, 
кафæн музыкæйы ног хуыз. Зарæджы бæсты рэпы ис речита-
тив. Ахсджиаг бынат дзы ахсы бас-гитарæ. Фыццаг хатт ацы 
стиль фæзындис Нью-Йорчы афроамерикæгты диско-клубты. 
Фæстæдæр рапарахат ис иннæ музыкантты æхсæн дæр. «Урс 
рэп»-ы бындурæвæрæгыл нымад у къорд «Beastie Boys».

æ) Ныртæккæ тынг популярон у рэп. Цавæр рэперты зонут? Ра- 
дзурут се сфæлдыстады тыххæй.

140. а) Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр ног информаци базыдтат? Цы ма бафтауиккат сымах ацы 
текстмæ? Уæлдай та дзы цы у, сымахмæ гæсгæ?

Иннæ музыкалон стильтæй тынг хицæн кæны техно; йæ 
равзæрд баст у немыцаг къорд «Kraftwerk»-ы сфæлдыстадимæ. 
Ацы ансамблы музыканттæ пайда кодтой, сæхæдæг кæй 
арæзтой, ахæм мыртæй. Сæрмагонд аппарат – вокодер – 
адæймаджы ныхас скæны роботы ныхасы хуызæн. «Kraftwerk» 
тырныдта, æппæт фæсивæды зæрдæмæ дæр чи цæуа, 
рæстæджы домæнтæн дзуапп чи дæтта, ахæм идеалон музыкæ 
саразынмæ. Музыкантты хъуыдымæ гæсгæ, абоны индустриалон царды адæймаг ахсы хæрз 
чысыл бынат; дуне та размæ бырсы йæ сæфты фæндагыл. Ахæм хъуыды ис сæ альбомты 
«Autobahn», «Trans– Europe Express», «The Man Machine». 

Технойы бындурыл фæзындысты технодиско – тынг динамикон æмæ æнкъарæнджын 
стиль; технорэп – речитатив æмæ синтезаторы иугонд. Фæлæ æппæты тынгдæр рапара-
хат ис техноданс. Уый фæсивæды зæрдæмæ цæуы йæ хуымæтæгдзинадæй, рæсугъд кафæн 
композицийæ, тынг тагъд речитативæй. 

æ) Рафыссут æнæзонгæ дзырдтæ. Сбæрæг кæнут сæ нысаниуджытæ. Ныффыссут семæ 
хъуыдыйæдтæ. 

31 – 33 уроктæ

Нырыккон нывкæнынад

141. а) Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут дзырдбæстытæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты. 

æнæхъæн дуг – целая эпоха

Eminem

«Kraftwerk»
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йæ ном айхъуыстис – его имя прославилось (стало известным)
нырыккон аивады музей – музей современного искусства
йе ’ргом аздæхта – обратился, обратил внимание
адæймаджы миддуне – внутренний мир человека
вазыгджын композици – сложная композиция 
зынæмбарæн мидис – непонятное, трудное для понимания содержание

æ) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ уæлдæр лæвæрд (данными выше) дзырдбæстытæй.

Сальвадор Дали у аивады историйы …
Ацы нывгæнæгæн … æппæт дунейыл дæр.
Далийы нывтæ сæвæрдтой Нью-Йорчы …
Фæстæдæр Дали … сюрреализммæ.
Далийы нывтæн ис … æмæ … 

142. а) Бакæсут текст æмæ йын æрхъуыды кæнут сæргонд.

Сальвадор  Дали (1904–1989) – испайнаг 
нывгæнæг, сюрреалист. Ацы генион нывгæнæджы хо-
нынц «ХХ æнусы аивады историйы æнæхъæн дуг». 
Æвддæсаздзыдæй Дали бацыдис Мадриды Аивæдты 
скъоламæ. Æппæт дунейыл йæ ном айхъуыстис, Нью-
Йорчы нырыккон аивады музейы йæ нывтæ куы рав-
дыста, уæд. Æрыгон нывгæнæджы нывты стиль уы-
дис традицион. Фæлæ Дали Пабло Пикассоимæ куы 
фембæлдис, уæд йе ’ргом аздæхта сюрреализммæ. 
Дали сахуыр кодта нывкæнынады æппæт хуызтæ 
дæр. Йæ нывты æмбæлынц алы стильты элементтæ. 
Ахорæнты фæрцы нывгæнæг æвдыста адæймаджы миддуне. Йæ нывты ис тынг бирæ 
детальтæ, сæ композици у вазыгджын, нывты мидис та – зынæмбарæн. 

æ) Раст у æви нæу?

Хуы з æ г :  Сальвадор Далийы нывты мидис у æнцонæмбарæн. 
– Нæ, уый раст нæу. Сальвадор Далийы нывты мидис зынæмбарæн у.

Сальвадор Дали у америкаг скульптор.
Сальвадор Дали аивады уыдис реалист.
Сальвадор Далийы хонынц генион нывгæнæг.
Далийы сфæлдыстад у аивады историйы æнæхъæн дуг.
Дали æвддæсаздзыдæй ахуыр кæнын райдыдта Мадриды 

Аивæдты скъолайы.
Дали кæддæриддæр арæзта сюрреалистон нывтæ.
Дали нæ уыдис зонгæ Пабло Пикассоимæ.

С. Дали. Фын

Сальвадор Дали
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Далийы нывты æмбæлынц бирæ стильты элементтæ.
Сальвадор Далийы нывты композици у хуымæтæг.

143. Выпишите из 142 упр. сложноподчиненные предложения с придаточными времени. Равза-
рут хъуыдыйæдты арæзт. 

144. Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточными времени. Ныф-
фыссут уæ хъуыдыйæдтæ. 

Хуы з æ г :  Сальвадор Далийыл цыдис æвддæс азы. Саальвадор Дали ахуыр кæнын 
райдыдта Мадриды Аивæдты скъолайы. – Сальвадор Далийыл æвддæс азы куы цыдис, уæд 
ахуыр кæнын райдыдта Мадриды Аивæдты скъолайы. 

Сальвадор Далийы нывтæ равдыстой Нью-Йорчы музейы. 
Æрыгон нывгæнæджы ном дардыл айхъуыстис.

Дали нывтæ кæнын райдыдта. Далийы стиль уыдис тради-
цион.

С. Дали фембæлдис Пабло Пикассоимæ. Æрыгон нывгæнæг 
аздæхтис (обратился) сюрреализммæ. 

1937 азы С. Дали ацыдис Италимæ. Уæдмæ йæ нывты 
стиль тынг аивта.

145. Зæгъут иронау.

При помощи красок Сальвадор Дали показывал внутренний мир человека.
Когда С. Дали посетил Италию, стиль его работ сильно изменился.
Сальвадор Дали был гениальным художником, его называют целой эпохой в истории 

живописи.
В картинах Дали очень много деталей, поэтому (уымæ гæсгæ) содержание картин слож-

но понять.

146. а) Бакæсут. Рафыссут æнæзонгæ дзырдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ.

Франц Клайн (1910–1962) – зындгонд америкаг нывгæнæг, 
абстрактон экспрессионизмы зынгæдæр минæвæрттæй иу. 
Клайны аивадыл зыны скæсæйнаг каллиграфийы æндæвдад; йæ 
палитрæйы ис æрмæст æртæ хуызы – урс, сау æмæ фæныкхуыз. 
Уыдоны фæрцы нывгæнæг æвдисы æнæкæрон тыгъдады аб-
страктон фæлгонц.

Клайн йæ фæлгонцтæ агуырдта æрдæгхæлд кæнæ 
æрдæгарæзт хидты, æфсæнвæндаджы конструкциты æмæ 
дыууæ ныхмæвæрд хуызæй æвдыста «саст» фæлгонцы экс-
пресси.

С. Дали. Рæстæг

Франц Клайн
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Фæстæдæр нывгæнæг пайда кæнын райдыдта ирд ахорæнтæй, фæлæ йæ уацмысты ми-
дис нæ аивта.

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Один из виднейших представителей, влияние восточной каллиграфии, показывает с их 
помощью, безграничного пространства, искал свои образы, двумя констрастными цветами, 
начал пользоваться яркими цветами.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр стилы куыста Франц Клайн?
Цавæр хуызтæй пайда кодта нывгæнæг?
Цæй æндæвдад зыны Клайны сфæлдыстады?
Цы æвдисы йæ нывты Клайн?
Кæм агуырдта йæ фæлгонцтæ Ф. Клайн?

147. Зæгъут иронау.

Франц Клайн – один из виднейших представителей абстрактного экспрессионизма.
Франц Клайн работал в стиле экспрессионизма.
Художник пользовался только тремя цветами.
В палитре художника было только три цвета.
С помощью белого, черного и серого цветов Клайн создавал абстрактные образы.
Позже художник стал пользоваться яркими цветами.
Содержание картин Клайна не изменилось. 

148. Саразут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Сальвадор Дали уыдис
Сальвадор Дали фембæлдис 
Далийы нывты композици
Далийы нывтæн
Клайны нывтæ æвдисынц
Франц Клайн пайда кодта 
Франц Клайн уыдис

экспрессионизмы зынгæдæр минæвæрттæй иу
æрдæгарæзт хидтæ, хæдзæрттæ 
Пабло Пикассоимæ
сæ мидис у зынæмбарæн
урс, сау æмæ фæныкхуыз ахорæнтæй 
номдзыд испайнаг нывгæнæг
у тынг вазыгджын

149. Байхъусут. Цавæр хуызты нæмттæ (названия цветов) фехъуыстат?

150. Иу хатт ма байхъусут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Чи уыдис Анри Матисс?
Кæм цардис Анри Матисс?
Цавæр культурæйы æндæвдад зыны Матиссы сфæлдыстады?

Анри Матисс
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151. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй æмæ сæ ныффыссут.

Анри Матисс уыдис номдзыд … нывгæнæг, график æмæ скульптор. 
Æрыгонæй Матисс бахаудис Поль Гоген æмæ Поль Сезанны куыстыты «…». 
Йæ аивады бæрæг фæд ныууагъта … культурæ дæр. 
Матиссы нывты сæйрагдæр у формæ нæ, фæлæ …
Уый дæр у … культурæйы тæваг.
Матисс у … бындурæвæрджытæй иу. 
Фовизм у … иу хуыз.
Матиссы нывты ис … декоративон элементтæ.

Уацары, скæсæйнаг, францаг, хуыз, фовизмы, бирæ, авангарды. 

152. а) Бакæсут текст æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ. 

Анри  Матисс (1869–1954) уыдис номдзыд францаг 
нывгæнæг, график æмæ скульптор. Ныв кæныныл ахуыр код-
та Парижы Жюлианы Академийы, стæй Аивæдты скъолайы.

Æрыгонæй Матисс бахаудис Поль Гоген æмæ Поль Се-
занны куыстыты «уацары». Йæ аивады бæрæг фæд ныууагъта 
скæсæйнаг культурæ дæр. Йæ нывты сæйрагдæр у формæ нæ, 
фæлæ хуыз. Уый дæр баст у скæсæйнаг культурæйы тæвагимæ. 

Матисс æмæ йе ’мбæлтты фæрцы аивады фæзындис ног 
стиль – фовизм, авангарды иу хуыз. Фовисттæ нывгæнæджы 
сæйраг хæсыл нымадтой цардыл цин кæнын.

Матиссы сæйрагдæр куыстытæ сты «Сырх уат», «Кафт», «Террасæйы», «Музыкæ» æмæ 
æндæртæ. «Музыкæ» у сывæллоны нывы хуызæн. Нывы – фондз адæймаджы. Иу скрипкæйæ 
цæгъды, иннæ йæ фарсмæ бады цавæрдæр музыкалон инструментимæ, æртæ адæймаджы иу-
варс (в стороне) бадынц. Арв у цъæх-цъæхид, бæлæстæ – ирд кæрдæгхуыз, адæм та – сырх. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Попал в «плен» работ, тоже связано с влиянием, оставила видный след, восточная куль-
тура, благодаря Матиссу и его друзьям, основной задачей считали, сидят в стороне.

б) Раттут фæрстытæ алы хъуыдыйæдмæ дæр. Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн.

в) Тексты мидисмæ гæсгæ саразут диалог.

153. Бакæсут æмæ бафæлварут сæйраг мидис бамбарын. Ратæлмац кæнут текст уырыссаг 
æвзагмæ.

Анри Матисс Ниццæйы базонгæ ис фыссæг Франсис Каркоимæ. Отелы дæр фæрсæй-
фæрстæм цардысты. Иубон æй Матисс сынтæджы хуысгæ баййæфта æмæ йæ бафарста: 

– Цæй, цы хабар у? Рынчын дæ?
– О, ме ’мбал, гриппæй фæрынчын дæн.

А. Матисс. Сырх уат
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– Хъыг мын у, фæлæ мæн цæуын хъæуы. Знон ног ныв кæнын райдыдтон, æмæ мæм ныр 
дæр машинæ æнхъæлмæ кæсы. Цæй, ницы кæны. Иу минут!

Матисс æрбахаста цалдæр нывы æмæ сæ къулыл æрцауыгъта. Стæй йæ дарæс адзæбæхтæ 
кодта æмæ загъта:

– Цæй, æнцад хуысс! Мæ нывтæ демæ уыдзысты.

154. Сæвæрут дзырдтæ раст формæйы æмæ саразут дзырдбæстытæ.

Ахуыр кодта (кæм?) – академи; скъола
Фæд ныууагъта (кæм?) – сфæлдыстад; куыстытæ
Баст у (цæимæ?) – культурæ, тæваг
Стиль фæзындис (кæй фæрцы?) – Матисс, йе ’мбæлттæ
Цардыл цин кæнын нымадтой (цæуыл?) – сæйраг хæс
Бады (цæимæ?) – музыкалон инструмент, ахорæнтæ
Цæгъды (цæмæй?) – фæндыр, скрипкæ.

34 – 36 уроктæ

Дунейы адæмты æвзæгтæ

155. а) Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут. 

арæхсын – быть способным (к чему-л.)
æмхæццæ кæнын – смешивать(ся)
сæйраг суæвын – стать основным (главным)
фидар кæнын – укреплять(ся)
хæццæ кæнын – достигать
арæхæй-арæхдæр – все чаще и чаще
æппынфæстаг – наконец, в конце концов 
сындæггай – постепенно
фыццаджыдæр – во-первых
хатгай – иногда
аххосаг – причина
зæххы къори – земной шар
къабаз – отрасль, ветвь
цау – событие, случай

æ) Саразут дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. 

Хуы з æ г :  Зæринæ хорз арæхсы нывтæ кæнынмæ. 

156. Бакусæм грамматикæйыл. Вспомните спряжение глаголов в желательном наклонении.
Проспрягайте глаголы.
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Арæхсын, фидар кæнын, дзурын.

157. а) Бакæсут раст интонациимæ.

Æппæт дунейы / ис фондз мин æвзагæй фылдæр, / диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
нымæц та / хæццæ кæны дæсгай минтæм. // Æвзаг цæры æмæ рæзы, / цалынмæ йыл адæм 
дзурынц, / уæдмæ. // Æвзаджы сындæггай равзæрынц ног миниуджытæ, / иннæтæ та 
фесæфынц. //

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæдмæ цæры æвзаг?
Цал æвзаджы ис дунейы?
Цал диалекты ис дунейы?
Æвзаг ивгæ кæны æви нæ?

158. Замените, в соответствии с текстом, выделенные слова и запишите предложения.

1) Рагон дунейы æвзæгты нымæц хæццæ кæны дæсгай  минтæм, диалекттæ та дзы 
ис фондз  минæй  фылдæр. 2) Æвзаг фесæфы, адæм дзы куы фæпайда  кæнынц, уæд.  
3) Æвзаджы æвиппайды фæзынынц цавæрдæр миниуджытæ, æмæ афтæмæй æвзаг йæ арæзт 
нæ ивы. 4) Цæгат Кавказы ис æрмæст 4–5 æвзаджы. 5) Кавказы республикæтæй æппæты 
къаддæр æвзæгтæ ис Дагестаны. Ам алыхуызон адæмыхæттытæ хорз æмбарынц кæрæдзи.

159.  Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ратæлмац сæ кæнут уырыссаг æвзагмæ. Саразут æндæр 
хъуыдыйæдтæ бæрæггонд дзырдтимæ.

1) Нæ къласы ныффидар ис хорз традици: алы каникулты дæр æнæмæнг ацæуæм Ирон 
театрмæ.

2) Фыццаджыдæр, театры арæх æвдисынц ног цымыдисаг спектакльтæ, дыккаджы та, 
артистты ныхасмæ хъусгæйæ, хуыздæр базонæн ис ирон æвзаг.

3) Театры артисттæ хорз арæхсынц куыд комедион, афтæ трагедион рольты хъазынмæ 
дæр.

4) Æрæджы федтам трагеди «Хазби». Трагедийы бындуры ис историон цаутæ.

160. а) Рафыссут хъуыдыйæдтæ, хъæугæ дзырдтæ æвæргæйæ: рæзы, ферох сты, пайда кæнынц, 
райдайынц, ферох кæнынц, æвзагыл, фесæфдзæнис, аххосаджы.

Алы æвзаг дæр цæры æмæ ... , цалынмæ дзы адæм … … , уæдмæ. Фæлæ йыл адæм 
куынæуал дзурой, уæд … . Æвзаджы «мæлæтæн» ис цалдæр … . Уыдонæй иу у ахæм: хат-
гай адæм сæхи æвзаг … … æмæ æндæр … дзурын … . Афтæ … … шумерты, готтæгты æмæ 
æндæр адæмты æвзæгтæ.

æ) Найдите предложение с глаголом в желательном наклонении. Какие отношения выражены в 
этом предложении (определите тип придаточного предложения)?
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161. Байхъусут текстмæ. Сæргонд ын равзарут.

1. Æвзæгты равзæрд зæххы къорийыл.
2. Дунейы адæмты æвзæгты тыххæй.
3. Индоевропæйаг æвзæгты бинонтæ.

162. Байхъусут текстмæ. Зæгъут, æвзагæн фесæфæн куыд ис (как может исчезнуть язык)?

163. а) Хъусут æмæ кæсут. Куыд æмбарут ацы хъуыдыйад: «Æвзаджы ногæй цы дзырдтæ кæнæ 
грамматикон миниуджытæ фæзынынц, уыдон фæстагмæ арæхæй-арæхдæр æмбæлын райдайынц 
æмæ афтæмæй ныффидар вæййынц»? 

Æппæт дунейы ис дыууæ мин æвзагæй фылдæр, диалекттæ æмæ ныхасыздæхтыты 
нымæц та хæццæ кæны дæсгай минтæм.

Æвзаг цæры æмæ рæзы, цалынмæ йыл адæм дзурынц, уæдмæ. Æвзаг ивы афтæ: 
сындæггай равзæрынц иу миниуджытæ, иннæтæ та фесæфынц. Æвзаджы фæзынынц ног 
дзырдтæ кæнæ грамматикон миниуджытæ. Стæй уыдон арæхæй-арæхдæр æмбæлын рай-
дайынц æмæ афтæмæй æвзаджы ныффидар вæййынц. 

Фæлæ адæм æвзагыл куынæуал фæдзурынц, уæд фесæфы, амæлы. Уымæн ис æртæ 
аххосаджы. Фыццаджыдæр, фесæфынц, цы адæм ыл дзырдтой, уыдон. Зæгъæм, дыууынæм 
æнусы фæстаг тасманиæгтæ куы амардысты, уæд фесæфтысты тасманиаг æвзæгтæ дæр. 
Дыккаджы та, адæм сæхи æвзаг ферох кæнынц æмæ æндæр æвзагыл дзурын райдай-
ынц. Афтæ ферох сты шумерты, готтæгты æмæ æндæр адæмты æвзæгтæ. Æппынфæстаг, 
æвзаг амæлы, æрмæст литературæйы æвзаг куы уа, уæд. Ахæм уыдис, зæгъæм, рагон сла-
вянаг æмæ латинаг æвзæгты хъысмæт. Сæ рагон хуызы нал æмбæлынц, фæлæ фыццагæй 
равзæрдис нырыккон болгайраг, дыккагæй та – цалдæр романаг æвзаджы. 

æмбæлын райдайынц – начинают встре-
чаться (употребляться)

куынæуал фæдзурынц – когда больше 
не говорят 

æ) Найдите в тексте глаголы со значением часто повторяющегося действия. (Вспомните, что 
обычно это глаголы с приставками, но с окончаниями настоящего времени.)

б) Выпишите из текста сложноподчиненные предложения 1) с придаточным времени, 2) с при-
даточным условным. 

164. Зæгъут иронау.

Язык живет и развивается, пока на нем говорят люди. 
Постепенно появляются одни свойства, а другие исчезают.
Они начинают встречаться все чаще и чаще.
Этому есть три причины.
Наконец, язык умирает, если он становится только языком литературы.
Больше не встречаются в своем древнем виде.
Такова была, скажем, судьба старославянского языка.
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165. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Если люди не будут говорить на языке, то язык умрет.
Если люди больше не будут говорить на языке, то язык исчезнет, умрет.
Когда люди перестают говорить на языке, то язык умирает.
Когда люди перестанут говорить на языке, то язык умрет.
Когда люди перестали говорить на языке, то язык умер.

166. а) Бакæсут диалог. Цы базыдтат ногæй? 

Сергей. Маринæ, æз дыууæ æвзаджы зонын. Ды та?
Маринæ. Æз дæр дыууæ. Фæлæ ахуыр кæнын æртыккаг æвзаг дæр – англисаг.
Сергей. Цымыдисаг хъуыддаг у уый – æвзæгтæ ахуыр кæнын.
Маринæ. Раст зæгъыс. Фæндид мæ (мне бы хотелось) æппæт æвзæгтæ дæр зонын!
Сергей. Фантастикæ! Дунейы тынг бирæ æвзæгтæ ис.
Маринæ. О, тынг бирæ. Фæлæ сæ уавæр æмхуызон нæу. Иуæй-иу æвзæгтæй пайда 

кæнынц æрмæст дæсгай адæймæгтæ. Иннæ æвзæгтыл та дзурынц бирæ бæстæтæ.
Сергей. Дæсгай адæймæгтæ? Уыдон цавæр æвзæгтæ сты?
Маринæ. Ахæм æвзæгтæ ис Америкæйы дæр. Австралийы дæр.
Сергей. Англисагау та дзурынц бирæ бæстæты.
Маринæ. Иу æвзагыл фæдзурынц хицæн адæмтæ дæр.
Сергей. Уый та куыд?
Маринæ. Зæгъæм, англисæгтæ æмæ америкæгтæ дзурынц англисагау; немыцæгтæ æмæ 

австриæгтæ – немыцагау… 
Сергей. Бамбæрстон дæ! Испайнæгтæ, кубæйæгтæ, мексикæйæгтæ, чилиæгтæ, 

аргентинæгтæ та испайнагау дзурынц.

æ) Маринæйы репликæтæй пайда кæнгæйæ, саразут монолог æмæ йæ радзурут.

167. Цы зонут «хæстæг» æвзæгты тыххæй? Бакæсут текст. Бацархайут йæ сæйраг мидис бамба-
рын. Æрхæссут æндæр дæнцæгтæ хæстæг æвзæгты тыххæй. 

Иу адæмæй чи равзæрдис кæнæ бирæ рæстæджы дæргъы фæрсæй-фæрстæм цы адæмтæ 
фæцардис, уыдоны æвзæгтæ фылдæр хатт «хæстæг» вæййынц. Уырыссаг æмæ украинаг, 
казахаг æмæ узбекаг, кæнæ францаг æмæ италиаг куы фембæлой æмæ кæрæдзиимæ сæхи 
æвзæгтыл куы дзурой, уæд æнæмæнг бамбардзысты се ’взæгты «хæстæгдзинад».

Фæлæ кæрæдзийæ дард чи цæры æмæ се ’хсæн бастдзинæдтæ тынг рагæй кæмæн нал ис, 
ахæм адæмты æвзæгтæ дæр хатгай хæстæг разынынц. Æмхуызон миниуджытæ ис, зæгъæм, 
венгриæгты æмæ Хуссар Сыбыры цæрæг манси æмæ хантты æвзæгты. Кæддæр, тынг раджы, 
сæ фыдæлтæ иумæ цардысты. Уыцы рæстæгæй ма баззадис æвзæгты «хæстæгдзинад». 

168. а) Бакæсут Динæйы доклад. Аххуыс кæнут чызгæн – æрхæссут æндæр дæнцæгтæ (другие 
примеры) индоевропæйаг æвзæгтæй.
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Сæ равзæрдмæ гæсгæ хæстæг æвзæгтæ хаст цæуынц иу «бинонтæм». Ахъуыды-ма 
кæнæм, цы ис иумæйагæй ирон æмæ уырыссаг, немыцаг æмæ италиаг æвзæгтæм? Фыццаг 
бакастæй ницы. Фæлæ иууылдæр индоевропæйаг æвзæгтæ сты. 

Индоевропæйаг æвзæгты ссарæн ис бирæ æмхуызон дзырдтæ. Зæгъæм, иу уидаг ис ахæм 
дзырдтæн: уырыссаг «брат», немыцаг «брудер», таджикаг «бародар» æмæ ирон «æрвад»; ла-
тинаг «стелла», немыцаг «штерн» æмæ ирон «стъалы»; уырыссаг «берëза», ирон «бæрз»; 
латинаг «денс», рагон индиаг «данта», таджикаг «дандон» æмæ ирон «дæндаг»; уырыссаг 
«мышь», ирон «мыст», латинаг «мус» æмæ таджикаг «муш».

Дунейы адæмтæн сæ фылдæр дзурынц индоевропæйаг æвзæгтыл.

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.

Близкие по происхождению языки относятся к одной «семье».
С первого взгляда ничего.
Скажем, одинаковые корни имеют следующие слова.

169. Фæлтæрæнты æрмæгæй пайда кæнгæйæ, саразут радзырд дунейы æвзæгты тыххæй. 

37 – 39 уроктæ

Библиотекæйы 

170. а) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.

Качественные наречия, как и прилагательные, образуют сравнительную степень (барæн 
бæрц) при помощи суффикса -дæр и превосходную степень (уæлахизон бæрц) путем со-
четания частиц тæккæ, æппæты и сравнительной степени: хорз – хуыздæр, æппæты 
хуыздæр; тагъд – тагъддæр, æппæты тагъддæр.

æ) Запишите слова в сравнительной и превосходной степени.

Хуы з æ г :  хорз – хуыздæр, æппæты хуыздæр.

Дард, хæстæг, бирæ, гыццыл, тæвд, уазал, бæрзонд, ныллæг, уæрæх, нарæг (узкий), ног, 
зæронд.

171. а) Бакæсут æмæ бафæлварут сæйраг мидис бамбарын.

Алцы зонын дæр хорз у

● Дунейы ис, фæйнæ сæдæ милуан адæймагæй фылдæр кæуыл дзурынц, фараст ахæм 
æвзаджы: æппæты фылдæр дзурынц китайагау, стæй – англисагау, испайнагау, хин-

5
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дустанийыл (хинди æмæ урду), уырыссагау, араббагау, немыцагау, япойнагау æмæ 
бенгайлагау. Фондз æвзагыл – португайлаг, итайлаг, францаг, пенджаби æмæ явæйаг 
(сакъадах Явæйы æвзаг) – дзурынц фæйнæ фæндзай милуан адæймагæй фылдæр.

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстыты эквиваленттæ.

Больше чем по сто миллионов человек, больше чем по пятьдесят миллионов человек.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цал адæймаджы дзурынц китайагау?
Цал адæймаджы дзурынц францагау?
Кæм дзурынц явæйаг æвзагыл?

в) Саразут фарстон (вопросительные) хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ æмæ дзуапп раттут. 

Францагау фылдæр адæм дзурынц æви испайнагау? – Испайнагау фылдæр адæм дзу-
рынц.

г) Зæгъут иронау.

В мире есть пять языков, на которых говорят больше чем по пятьдесят миллионов чело-
век.

На девяти языках говорят больше чем по сто миллионов человек.
По-русски говорят больше чем сто миллионов человек.
По-итальянски и по-португальски говорят больше чем по пятьдесят миллионов человек.
По-английскпи и по-китайски говорят больше чем по сто миллионов человек.

172. Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

● Испайнаг æвзагыл дзурынц 160 милуан адæймагæй фылдæр – испайнæгтæ сæхæдæг, 
стæй Латинаг Америкæйы цæрджытæ.

● Араббагау дзурынц Мысыры, Алжиры, Сирийы, Иракы æмæ æндæр бæстæты – 
æдæппæтæй 100 милуан адæймагæй фылдæр.

● Англисаг æвзагыл, Британийы цæрджытæй фæстæмæ, дзурынц АИШ-ы адæмы 
фылдæр хай, Канадæйы, Австралийы, Ног Зеландийы, Ирландийы, Хуссар-Африкæйаг 
Республикæйы цæрджыты иу хай – æдæппæтæй 400 млн адæймаджы, уыдонæй 60 ми-
луаны – Европæйы.

● Хинди у Индийы паддзахадон æвзаг, урду та – Пакистаны. Ацы дыууæ æвзаджы 
кæрæдзимæ тынг хæстæг сты, æмæ сын ис иумæйаг ном – хиндустани.

Кæм дзурынц испайнагау?
Чи дзуры испайнагау?
Цал адæймаджы дзурынц испайнагау?
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Чи дзуры араббаг æвзагыл?
Кæм фехъусæн ис (можно услышать) араббаг æвзаг?
Кæм дзурынц англисагау?
Чи дзуры англисагау?
Кæм фехъусæн ис англисаг æвзаг?

173. Составьте предложения, используя слова фылдæр, къаддæр.

Хуы з æ г :  Испайнагау фылдæр адæм дзурынц, францагау та – къаддæр. Испайнаг 
æвзагыл фылдæр адæм дзурынц, францаг æвзагыл та –къаддæр. 

174. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.

Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным
В придаточном уступительном сообщается о событии, вопреки которому осуществля-

ется действие, событие, называемое в главном предложении; главное предложение сооб-
щает о таких событиях, фактах, действиях, которые не должны были бы произойти, но 
тем не менее происходят (или произошли, произойдут). 

Придаточные уступительные отвечают на вопросы несмотря  на  что?  вопреки 
чему?, и присоединяются к главному предложению союзом кæд…уæддæр. При этом 
части союза располагаются дистантно: кæд – в придаточном предложении, уæддæр – в 
главном: Кæд зымæг у, уæддæр мит нæма æруарыдис. Хоть и зима, но снег еще не вы-
пал. 

175. Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточным уступительным. 
Запишите предложения. 

Х у ы з æ г. Кæд Европæйы астæуккаг æнусты культурæйы æвзагыл нымад уыдис ла-
тинаг, уæддæр Данте йæ уацмыстæ фыста итайлаг æвзагыл.

1) Европæйы астæуккаг æнусты культурæйы æвзагыл нымад уыдис латинаг. Данте йæ 
уацмыстæ фыста итайлаг æвзагыл. 

2) Ирæттæ æмæ кæсгæттæ рагæй цæрынц фæрсæй-фæрстæм. Се ’взæгтæ нæ сæмхæццæ 
сты. 

3) Тибетаг æвзагыл философийы фæрстытыл дзурын æнцон у. Химийы тыххæй 
дзурынмæ нæ «арæхсы». 

4) Испайнаг æвзагыл дзурынц цалдæр бæстæйы цæрджытæ. Хиналугаг æвзаг зонынц 
æрмæст иу мин адæймаджы. 

5) Санскрит нымад у рагон индоирайнæгты иумæйаг æвзагыл. Эсперанто æрхъуыды 
кодтой дыууынæм æнусы. 

6) Ирон æвзаджы ис дыууæ диалекты. Немыцаг æвзаджы ахуыргæндтæ раиртæстой 
æртын диалектмæ хæстæг. 
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176. Из простых предложений составьте сложносочиненные с союзами фæлæ (но) и та (а).

Х у ы з æ г: Астæуккаг æнусты Европæйы культурæ æмæ аивады æвзагыл нымад уы-
дис латинаг, фæлæ Данте йæ зындгонд уацмыстæ фыста итайлаг æвзагыл.

1) Европæйы астæуккаг æнусты культурæйы æвзагыл нымад уыдис латинаг. Данте йæ 
уацмыстæ фыста итайлаг æвзагыл. 

2) Ирæттæ æмæ кæсгæттæ рагæй цæрынц фæрсæй-фæрстæм. Се ’взæгтæ нæ сæмхæццæ 
сты. 

3) Тибетаг æвзагыл философийы фæрстытыл дзурын æнцон у. Химийы тыххæй 
дзурынмæ нæ «арæхсы». 

4) Испайнаг æвзагыл дзурынц цалдæр бæстæйы цæрджытæ. Хиналугаг æвзаг зонынц 
æрмæст иу мин адæймаджы. 

5) Санскрит нымад у рагон индоирайнæгты иумæйаг æвзагыл. Эсперанто æрхъуыды 
кодтой дыууынæм æнусы. 

6) Ирон æвзаджы ис дыууæ диалекты. Немыцаг æвзаджы ахуыргæндтæ раиртæстой 
æртын диалектмæ хæстæг. 

177. Байхъусут диалогмæ. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Кæд Гераклæй тыхджындæр дæ, …
Кæд англисагау æвзæр нæ дзурын, …

178. Иу хатт ма байхъусут диалогмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Куыд æмбарут фразæ «Цы бирæ чингуытæ райстай?»
Чи цæуы спортивон секцимæ? Цавæр секцимæ цæуы?

179. а) Бахъуыды кæнут ног дзырдтæ æмæ фразæтæ.

Лæмæгъ – слабый; слабо
Ерыстæ – соревнования
Уыйбæрц чингуытæй цы кæныс? – Зачем тебе столько книг?
Дæ фаг нæу? – Не хватит тебе? 
Цы бирæ чингуытæ райстай? – Что ты так много книг взял?

æ) Ратæлмац кæнут.

Феххуыс дын кæнон?
Лæппу хъуамæ чызгæн æххуыс кæна. 
Мах тыхджындæр стæм.
Мах лæмæгъдæр стæм.
Æз лæмæгъ нæ дæн.
Æз дæуæй лæмæгъдæр дæн.
Ды мæнæй тыхджындæр дæ.
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Æз дæуæй лæмæгъдæр нæ дæн.

180. Зæгъут иронау.

Парень должен помогать девушке.
Парни должны помогать девушкам.
Я должен помогать тебе.
Я хочу помогать тебе.
Я хочу хорошо говорить по-английски.
Я должен хорошо говорить по-английски.
Он хорошо говорит по-английски.

181. а) Бакæсут æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Библиотекæйы

Мæдинæ. Сослан, дæ бон хорз!
Сослан. О, Мæдинæ, салам! Куыд дæ?
Мæдинæ. Бузныг, дзæбæх. Цы бирæ чингуытæ райстай? Феххуыс дын кæнон?
Сослан. Нæ-нæ, бузныг. Лæппу хъуамæ чызгæн æххуыс кæна (должен помогать), 
Мæдинæ. О, фæлæ æз дæр лæмæгъ нæ дæн. Дæс азы тхэквондойы секцимæ цæуын. 

Æрæджы ерысты дыккаг бынат бацахстон!
Сослан. Арфæ дын кæнын! Фæлæ кæд Гераклæй тыхджындæр дæ, уæддæр ды чызг дæ. 

Æмæ дын хъуамæ æххуыс кæнон.
Мæдинæ. Уыйбæрц чингуытæй цы кæныс?
Сослан. Мæхи цæттæ кæнын фæсарæйнаг æвзæгты факультетмæ. 
Мæдинæ. Æмæ англисаг æвзаг хорз куы зоныс! Дæ фаг нæу?
Сослан. Нæ, мæ зонындзинæдтæ фаг не сты. Мæн фæнды Шекспиры бакæсын оригина-

лы æвзагыл.

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Я хочу прочитать на языке оригинала.
Недавно заняла второе место на соревнованиях.
И я должен помогать тебе.
Ты же хорошо знаешь английский язык.
Моих знаний недостаточно.

182. Саразут хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Æз хъуамæ хорз дзурон иронау. 
Мах ...
Ды…
Сымах …
Уый…
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Уыдон …

Мæ бон у иронау дзурын. 
Нæ ... 
Дæ …
Уæ…

Мæн хъæуы ирон æвзаг ахуыр кæнын. 
Мах ...
Дæу…
Сымах …

183. Диалогæй (181 фæлт.) пайда кæнгæйæ, радзурут Сосланы тыххæй.

184. Диалогмæ гæсгæ (181 фæлт.) саразут Сосланы монолог æмæ йæ радзурут.

40 – 42 уроктæ

Астæуккаг ахуырад æндæр бæстæты*

185. а) Байхъусут æмæ бакæсут. Бахъуыды кæнут дзырдтæ. 

ахуырадон – учебный 
æдæппæтæй – всего
лæвар – здесь: бесплатный; бесплатно
рæстæмбис – посредственно; средне
хъæуын – быть нужным 
æрдззонынад – природоведение
Куадзæн – Пасха
къæпхæн – ступень
Цыппурс – Рождество
райдайæн – начальный

æ) Ног дзырдтимæ саразут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ.

Хуы з æ г :  ахуырадон предмет.

Фондз азы, ахуыр кæнын, бæрæггæнæн, урок, каникултæ, фыццаг, скъола, бæрæгбон.

186. Аныхас кæнæм æндæр бæстæты астæуккаг ахуырады тыххæй. 

Нæ бæстæйы райдайæн скъолайы ис цыппар къласы. Æндæр бæстæты та?

* Астæуккаг ахуырад æндæр бæстæты – Среднее образование в других странах
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Уæрæсейы скъолаты ахуыр кæнынц иуæндæс азы. Æндæр бæстæты та?
Мах скъоладзаутæ сæрды нæ ахуыр кæнынц. Æндæр бæстæты та?
Махмæ каникултæ вæййы афæдз цыппар хатты. Æндæр бæстæты та? 
Уæрæсейы скъолаты æппæты хуыздæр бæрæггæнæн у «фондз». Æндæр бæстæты та?

187. а) Бакæсут æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Катя. Астæуккаг ахуырад алы бæстæты æмхуызон нæу.
Фатимæ. О, зæгъæм, Японы сывæллæттæ райдайæн скъоламæ бацæуынц æхсæзаздзыдæй, 

махмæ та авдаздзыдæй.
Алинæ. Æмæ япойнаг сывæллæттæ дæр райдайæн скъолайы цыппар азы ахуыр кæнынц?
Катя. Нæ, æхсæз азы!

авдаздзыдæй – семилетним, в семилетнем возрасте

æ) Зæгъут иронау.

В японской начальной школе шесть классов.
Японские дети учатся в начальной школе шесть лет.
Я пошел в школу в семилетнем возрасте.
Японские дети идут в школу в шестилетнем возрасте.
В нашей стране в начальной школе четыре класса, а в Японии – шесть классов.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Æппæт бæстæты дæр астæуккаг ахуырад æмхуызон у?
Цæмæй хицæн кæны райдайæн скъола Уæрæсейы æмæ Японы?

188. а) Бакæсут æмæ зæгъут, æдæппæтæй цал азы ахуыр кæнынц Уæрæсейы, Японы æмæ АИШ-ы 
скъоладзаутæ?

Фатимæ. Америкæйы Иугонд Штатты дæр фыццаг – æхсæзæм кълæстæ нымад сты 
райдайæн скъолайыл.

Алинæ. Æмæ астæуккаг скъолайы та цал азы ахуыр кæнынц?
Катя. Японы æмæ АИШ-ы – æхсæз азы, Уæрæсейы скъоладзаутæ та – авд азы.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæцы кълæстæ нымад сты Уæрæсейы астæуккаг скъолайыл?
Кæцы кълæстæ нымад сты АИШ-ы астæуккаг скъолайыл?
Уæрæсейы скъола каст фæвæййынц (оканчивают) æвддæсаздзыдæй. Японы та?
Уæрæсейы скъоламæ бацæуынц авдаздзыдæй. Японы та?
Уæрæсейы скъоладзаутæ ахуыр кæнынц иуæндæс азы. АИШ-ы та?

189. Абарут (сравните) Уæрæсе, Япон æмæ АИШ-ы скъолатæ. Саразут цыбыр радзырд.
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190. а) Вспомните способ выражения долженстования в осетинском языке.

Модальная частица хъуамæ сочетается с личным глаголом в условном наклонении:
Мой брат должен пойти в первый класс. – Ме ’фсымæр хъуамæ бацæуа фыццаг къласмæ. 
æ) Проспрягайте глаголы бацæуын и ахуыр кæнын в условном наклонении.

191. Ссарут хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

Фатимæ хъуамæ ахуыр кæна иуæндæ-
сæм къласы.

Фатимæ ахуыр кæны иуæндæсæм къла-
сы.

Фатимæ ахуыр кæндзæнис иуæндæсæм 
къласы.

Фатимæ ахуыр кæнид иуæндæсæм къла-
сы.

Фатима училась бы в одиннадцатом классе.

Фатима должна учиться в одиннадцатом 
классе.

Фатима учится в одиннадцатом классе.

Фатима будет учиться в одиннадцатом клас-
се.

192. Зæгъут иронау.

Шестилетний ребенок должен пойти в первый класс.
В России семилетний ребенок должен пойти в первый класс.
В России школьник должен учиться одиннадцать лет.
В Японии школьники должны учиться двенадцать лет.

193.  а) Байхъусут æмæ бафæлварут сæйраг мидис бамбарын. Зæгъут, кæд вæййы Цыппурс? 
Куадзæн та?

æ) Иу хатт ма байхъусут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Нæ бæстæйы скъоладзаутæн афæдз цал хатты вæййы каникултæ?
Англисаг скъоладзаутæн та кæд вæййы каникултæ?
Куыд æмбарут фразæ: «Уæддæр мах каникултæ иумæйагæй фылдæр сты»?

194. а) Бакæсут диалог. Саразут дзы Фатимæйы монолог. Радзурут æй.

Фатимæ. Мæнмæ гæсгæ, нæ бæстæйы ахуыр кæнын хуыздæр у. Мах афæдз фараст 
мæйы цæуæм скъоламæ, англисаг скъоладзаутæ та – дæс мæйы. Махæн каникултæ вæййы 
фæззæджы, зымæджы, уалдзæджы, сæрды та – æнæхъæн æртæ мæйы! 

Катя. Англисаг скъоладзаутæ сæрды баулæфынц æрмæст мæй æмæ æрдæг, ома æхсæз 
къуырийы. Фæлæ ма сын Цыппурсы æмæ Куадзæны дæр вæййы каникултæ – дыууæ-æртæ 
къуырийы.

Фатимæ. Цыппурс та кæд вæййы? Зымæджы?
Катя. О, Уæрæсейы Цыппурс бæрæг кæнынц æвдæм январы, фылдæр бæстæты та – ды-

ууын фæндзæм декабры. Куадзæн та бæрæг кæнынц уалдзæджы.
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Фатимæ. Нæ, уæддæр мах каникултæ иумæйагæй фылдæр сты.
Катя. Уый раст у, фæлæ Англисы дæр скъоладзаутæн афæдз æртæ хатты лæвæрд цæуы, 

каникултæй уæлдай, иу къуыри, цæмæй сæ фæллад суадзой, уый тыххæй.
Фатимæ. Мах лæвар ахуыр кæнæм скъолайы, иуæй-иу бæстæты та астæуккаг скъолайы 

хистæр кълæсты æхца фидын хъæуы. 

æ) Диалогмæ гæсгæ саразут Катяйы монолог. Ныффыссут æй. 

195. Прочитайте памятку. Приведите другие примеры. 

Грамматикæ
Бахъуыды кæнут Как сказать о возрасте

Имея в виду человека определенного возраста, мы употребляем слово аздзыд: ав-
даздзыд лæппу – семилетний мальчик, æвддæсаздзыд артист – семнадцатилетний ар-
тист, сæдæаздзыд зæронд лæг – столетний старик.

Если мы говорим о протяженности во времени какого-либо события, процесса, то 
употребляем слово азон (или азыккон): цыппаразон райдайæн скъола – четырехлет-
няя начальная школа, дыууæазон (или дыууæазыккон) курсытæ – двухлетние курсы.

196. Бакæсут æмæ ссарут рæдыдтытæ. Сраст сæ кæнут æмæ рафыссут хъуыдыйæдтæ. 

Англисы райдайæн скъоламæ бацæуынц фондзазон сывæллæттæ. Æхсæрдæсазонæй 
каст фæвæййынц астæуккаг скъола. Астæуккаг скъола ам у цыппараздзыд, уымæй уæлдæр 
сты грамматикон æмæ нырыккон скъолатæ, уым ахуыр кæнынц фынддæс-æвддæсазон 
скъоладзаутæ. Англисаг скъола у æртындæсаздзыд, фæлæ дзы æнæмæнг ахуыр кæнын 
хъæуы, цалынмæ скъоладзаутæ æхсæрдæсазон суой (пока станут), уæдмæ. Уый фæстæ 
сæ бон у равзарын: кæнæ дарддæр ахуыр кæнын, кæнæ кусын райдайын.

197. Æркæсут Уæрæсейы ахуырады арæзты схемæмæ. Радзурут фæсарæйнаг скъоладзаутæн 
нæ ахуырады тыххæй.

Ахуыры 
азтæ

Кар
(возраст)

17 23
16 22
15 21

Университеттæ
Институттæ
Академитæ

14 20
13 19
12 18

Сæрмагонд
астæуккаг скъолатæ

11 17
Профессионалон 

скъолатæ10 16
9 15



73

8 14

Иумæйаг ахуырадон скъола
7 13
6 12
5 11
4 10

Райдайæн скъола
3 9
2 8
1 7

6

Сывæллæтты рæвдауæндон
5
4
3

198. Прочитайте. Объясните значения выделенных слов. Чем отличаются друг от друга дан-
ные предложения? 

1. Мæн фæнды цалдæр фæсарæйнаг æвзаджы сахуыр кæнын. 
2. Æз хъуамæ цалдæр фæсарæйнаг æвзаджы сахуыр кæнон. 
3. Мæ бон у цалдæр фæсарæйнаг æвзаджы сахуыр кæнын.

199. а) Бакæсут. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд. Фæрстытæ раттут тексты алы 
хъуыдыйадмæ дæр.

АИШ-ы сывæллæттæ скъоламæ бацæуынц, æхсæз азы сыл куы сæххæст вæййы, уæд. 
Æхсæз азы дæргъы ахуыр кæнынц райдайæн скъолайы. Астæуккаг скъолайы – колледжы – 
фылдæр хатт вæййы дыууæ къæпхæны: кæстæр æмæ хистæр скъолатæ. Кæстæр астæуккаг 
скъолайы (7–9 кълæстæ) скъоладзаутæн сæ бон у цалдæр предметы равзарын. Хистæр 
астæуккаг скъолайы (10–12 кълæстæ) скъоладзаутæн сæ бон равзарын у, сæ дарддæры  
ахуыры сæ чи бахъæудзæнис, бирæ ахæм предметтæ.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ бæлвырд кæнынц тестты фæрцы. Уымæй уæлдай ма 
хистæр астæуккаг скъолайы алы къласы дæр дыууæ-æртæ хатты æвæрынц бæрæггæнæнтæ 
сæдæбаллон системæмæ гæсгæ: иттæг хорз – 93–100 баллы, рæстæмбисæй хуыздæр – 85–
92 баллы, рæстæмбис – 75 – 84 баллы, æвзæр – 65–74 баллы.

Скъолайы уроктæ райдайынц 8 сахаты æмæ 30 минутыл. 

200. 199 фæлтæрæнмæ гæсгæ радзурут америкаг скъоладзауты ахуыры тыххæй. 
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43 – 45 уроктæ

Дæ бон хорз, ме ’мгар!

201. Баксæут англисаг скъоладзауы фыстæг. Цы базыдтат ногæй? Цæмæй хицæн кæны англи-
саг скъола уæрæсейаг скъолайæ?

Дæ бон хорз, Алан!
Дæу фæндыдис нæ бæстæйы ахуырады тыххæй базонын.
Англисы æппæт скъоладзаутæ дæр паддзахадон (муниципалон) скъолаты ахуыр 

кæнынц лæвар. Ахуыры азы ис 38 къуырийы. Уыдон дих кæнынц æртæ триместрыл. 
Сæрды каникулты скъоладзаутæ сæ фæллад уадзынц 6 къуырийы дæргъы, Цыппурсы 
æмæ Куадзæны каникулты та – 2 – 3 къуырийы. Уымæй уæлдай ма алы триместры 
дæр ис иу къуыри фæллад уадзынæн. 

Уроктæ райдайынц фараст сахатыл æмæ фæвæййынц 9 сахаты æмæ 30 минутыл.
Райдайæн кълæсты скъоладзаутæн æппæт предметтæй дæр ис иу ахуыргæнæг. Ахуыр 

кæнынц англисаг æвзаг, арифметикæ, истори, географи…
Астæуккаг скъола арæзт у æртæ хайæ: иумæйаг скъола, грамматикон скъола, нырык-

кон скъолатæ.
Æдæппæтæй англисаг скъолайы ахуыр кæнынц 13 азы. Фæлæ æнæмæнг фæуын 

хъæуы 11 къласы. Уый фæстæ сæ бон у равзарын: дарддæр ахуыр кæнын кæнæ кусын 
райдайын.

Скъоладзаутæ фæлварæнтæ (экзаментæ) дæттынц 4 хатты: дыууæ хатты райдайæн 
скъолайы æмæ дыууæ хатты астæуккаг скъолайы.

202. Ссарут тексты дзырдбæстытæ æмæ сæ бакæсут.

Хотел узнать об образовании, учатся бесплатно, делятся на триместры, отдыхают в течение 
шести недель, есть одна неделя для отдыха, состоит из трех частей, затем могут выбрать, два раза 
в начальной школе. 

203. Схемæйæ пайда кæнгæйæ, радзурут Англисы ахуырады тыххæй.

Ахуыры 
азтæ

Кар
(воз-

раст)
Университеттæ Уæлдæр ахуырады колледжтæ

17 23
16 22
15 21
14 20
13 19
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12 18 Скъолайы фæстæ ахуырад (послешкольное образование)11 17
10 16

Астæуккаг скъола
9 15
8 14
7 13
6 12
5 11

Райдайæн скъола4 10
3 9
2 8
1 7 Цæттæгæнæн (подготовительная) скъола6

5
Сывæллæтты рæвдауæндон4

3

204. 201 фæлтæрæнмæ гæсгæ саразут диалог æмæ йæ радзурут.

205. Ныффыссут дзуапп англисаг скъоладзауæн. Радзурут ын уæрæсейаг скъолаты тыххæй. 

206. Байхъусут æмæ зæгъут, кæд бацæуынц скъоламæ немыцаг сывæллæттæ? Цавæр 
бæрæггæнæнтæ æвæрынц немыцаг скъолаты?

207. Хъусут æмæ кæсут. Цухгонд дзырдтæ уæ тетрæдты ныффыссут.

Германы ахуырад

Паддзахад 9 азы дæргъы лæвар ахуыр кæны æппæт скъоладзауты дæр. Сывæллæттæ 
райдайæн скъоламæ бацæуынц, 6 азы сыл куы сæххæст вæййы, уæд æмæ дзы ахуыр 
кæнынц … азы (1– 4 кълæсты). Астæуккаг ахуырад сæ бон у райсын, бæстæйы цы æртæ 
хуызы скъолайы ис, уыдонæй иуы: бындурон скъолайы, реалон училищейы кæнæ гимназы. 

Бындурон скъолайы (… – … кълæстæ) æмæ реалон училищейы (5–10 кæнæ 7–13 
кълæстæ) скъоладзаутæ райсынц æнæххæст астæуккаг ахуырад, фæлæ училищейы фæстæ 
фæсивæдæн сæ бон у астæуккаг æмæ уæлдæр профессионалон-техникон скъолатæм 
бацæуын. Гимназ та (5–13 кæнæ 7–13 кълæстæ) дæтты æххæст астæуккаг ахуырад æмæ 
университетмæ бацæуыны бар. Гимназы æнæмæнг ахуыр кæнынц немыцаг æвзаг æмæ 
литературæ, истори, географи, математикæ, биологи, музыкæ, дин, физикон хъомылад. 

Немыцаг астæуккаг скъолаты æвæрынц ахæм бæрæггæнæнтæ: 1 (иттæг хорз: 15–
14–13 баллы), 2 (хорз: …–… –… баллы), 3 (рæстæмбис: 9–8–7 баллы), 4 (рæстæмбисæй 
æвзæрдæр: 6–5–4 баллы), 5 (лæмæгъ: 3–2–1 балл), 0 (тынг æвзæр: 0 баллы).

208. Дзуапп раттут фæрстытæн.
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● Цавæр астæуккаг скъолатæ ис Германы?
● Цы у немыцаг бындурон скъола?
● Цы у немыцаг гимназ?
● Цавæр предметтæ ахуыр кæнынц гимназы?

209. а) Бакæсут текст. Цавæр бæстæйыл цæуы ныхас?

Закъонмæ гæсгæ ацы бæстæйы муниципалон æмæ паддзахадон скъолаты лæвар 
райсæн ис 9-азон ахуырад, æххæст астæуккаг ахуырад райсынæн та фидын хъæуы.

Иумæйаг ахуырады структурæ у 6 + 3 + 3, ома 6-азон райдайæн, 3-азон кæстæр 
астæуккаг æмæ 3-азон хистæр астæуккаг скъолатæ. Райдайæн скъоламæ сывæллæттæ 
бацæуынц, 6 азы сыл куы сæххæст вæййы, уæд. Ам ахуырадон рæстæджы сæйраг 
хай лæвæрд у япойнаг æвзаг æмæ арифметикæйæн, иннæ сахæттæ та – æрдззонынад, 
æхсæнадзонынад, музыкæ, аивад æмæ физикон культурæйæн.

Кæстæр астæуккаг скъоламæ исынц æнæ фæлварæнтæй, фæлæ хистæр астæуккаг 
скъоламæ бацæуыны тыххæй фæлварæнтæ дæттын хъæуы.

Райдайæн æмæ кæстæр астæуккаг скъолаты ахуыргæнинæгты зонындзинæдтæн аргъ 
кæнынц ахæм бæрæггæнæнтæй: S (иттæг хорз), A (хорз), B (рæстæмбис), C (æвзæр), D 
(тынг æвзæр).

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цавæр предметтæ ахуыр кæнынц япойнаг райдайæн скъолайы?
● Цавæр бæрæггæнæнтæ æвæрынц япойнаг скъоладзаутæн?
● Цавæр ахуырад ис лæвар райсæн Японы?
● Цы нысан кæны системæ «6 + 3 + 3»?

210. Дæ зæрдæмæ цæуы æви нæ, ...

… Японы æххæст астæуккаг ахуырадæн фидын кæй хъæуы, уый?
… райдайæн скъолайы æхсæз къласы кæй ис, уый?
… япойнаг æвзаг æмæ арифметикæ сæйраг предметтæ кæй сты, уый?
… хистæр астæуккаг скъоламæ фæлварæнтæ раттын кæй хъæуы, уый?
… япойнаг скъоладзаутæ бирæ предметтæ кæй нæ ахуыр кæнынц, уый? 

211. Сбæрæг кæнут, дзырдбæстытæ тексты кæрæдзийы фæдыл куыд æмбæлынц, уый.

æртæ триместры
япойнаг æвзаг
немыцаг æвзаг æмæ литературæ
фондз æнæмæнг хъæугæ предметы
дыууæ къæпхæны
паддзахадон скъолайы
уæлдæр профессионалон-техникон скъолатæм
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æнæмæнг хъуамæ фæуой
ахуыры рæстæджы цыппор проценты

212. а) Вспомните образование прилагательных от имен существительных.

Грамматикæ
Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут Образование прилагательных

При образовании прилагательных от собственных имен, оканчивающихся на р, л, м, 
н, перед этими согласными вставляется й: Герман – гермайнаг.

æ) Проанализируйте образование прилагательных. Составьте слососочетания с этими прила-
гательными и запишите их.

Америкæ – америкаг, Англис – англисаг, Герман – гермайнаг, немыцаг, Венгри – вен-
гриаг, Испани – испайнаг, Япон – япойнаг, Франц – францаг, Итали – италиаг.

213. Вазыгджын хъуыдыйæдтæй саразут хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г. АИШ-ы сывæллæттæ скъоламæ бацæуынц, æхсæз азы сыл куы сæххæст 
вæййы, уæд. – АИШ-ы сывæллæттæ скъоламæ бацæуынц æхсæзаздзыдæй.

1) Скъоладзаутæн сæ бон у равзарын, дарддæры ахуыры сæ чи бахъæудзæнис, бирæ 
ахæм предметтæ. 2) Æдæппæтæй англисаг скъолайы ахуыр кæнынц 13 азы, уыдонæй 
11 къласы æнæмæнг хъуамæ каст фæуой æппæт скъоладзаутæ дæр. 3) 16 азы сыл куы 
сæххæст вæййы, уæд сæ бон у равзарын сæ дарддæры фæндаг. 4) Германы сывæллæттæ 
райдайæн скъоламæ бацæуынц, æхсæз азы сыл куы сæххæст вæййы, уæд. 5) Герма-
ны скъоладзаутæн сæ бон у астæуккаг ахуырад райсын, бæстæйы цы æртæ хуызы скъо-
лайы ис, уыдоны. 6) Японы кæстæр астæуккаг скъоламæ исынц æнæ фæлварæнтæй, фæлæ 
хистæр астæуккаг скъоламæ бацæуыны тыххæй фæлварæнтæ раттын хъæуы.

214. Саразут диалог текстмæ гæсгæ. Спайда кæнут лæвæрд фразæтæй.

Х у ы з æ г. Алы бæстæты скъолатæ алыхуызон кæй сты, уый зоныс?

... , ... кæй ... , уый зоныс?
О, зæгъæм … .
Нæ, нæ зонын … .
Æмæ цæмæн афтæ у?
Æнæмæнг хъæугæ предметтыл нымад сты … .
…. бар лæвæрд цæуы … .
Мæнмæ гæсгæ, … .
Мæ (дæ, сæ) бон у … .
Мæн фæнды … .



78

Мишель Нострадамус 

Мæн (дæу) хъæуы … .
Фæсарæйнаг зонгæтæ … .
Нæ, фæлæ … .

46 – 47 уроктæ

Цы зонæм? Цæмæ арæхсæм? 

215. а) Бакæсут. Рафыссут æнæзонгæ дзырдтæ. Сбæрæг кæнут дзырдты нысаниуджытæ 
дзырдуатмæ гæсгæ.

Мишель Нострадамус (14.12.1503 – 02.07.1566), францаг 
астролог, дохтыр æмæ поэт, рагацау зыдта, фидæны цы уыдзæнис, 
уый. Нудæс азы йыл куы цыдис, уæд каст фæцис Авиньоны уни-
верситет. Уыцы кары сбæрæг ис йе стыр курдиат: Нострадамус 
уыдис «уæларвон наукæты» дæсны, зыдта, Зæхх Хуры алыварс 
кæй зилдух кæны, уый (абарæм: Коперникы чиныг дунейы гели-
оцентрикон системæйы тыххæй мыхуыры рацыдис æрмæст 1543 
азы). Уыдис æм диссаджы миниуæг: чиныджы хай-иу æрмæст 
иунæг хатт куы бакастис, уæд-иу æй æнæхъæнæй бахъуыды код-
та. 

1522–1525 азты Монпельейы университеты ахуыр кодта медицинæ. Нострадамус 
йæхи хуыдта «дохтыр-астрофил» (ома стъалытæуарзаг), диагноз сæвæрыны тыххæй пай-
да кодта астрологийæ. Уыцы рæстæджы бирæ куыстытæ ныффыста астрологи, медицинæ 
æмæ философийы фæрстыты тыххæй. 1555 азы 1 мартъийы мыхуыры рацыдысты йæ 
номдзыд «Центуритæ» æмæ сæ разныхас – фыстæг йæ фырт Цезарьмæ.

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстыты эквиваленттæ.

Заранее знал (предвидел) будущее, что произойдет в будущем, когда ему было девят-
надцать лет, проявился в этом возрасте, вертится вокруг Солнца, чудесное свойство, запо-
минал полностью.

216. Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Нострадамус уыдис «уæларвон наукæты» дæсны, зыдта, Зæхх Хуры алыварс кæй зил-
дух кæны, уый (абарæм: Коперникы чиныг дунейы гелиоцентрикон системæйы тыххæй 
мыхуыры рацыдис æрмæст 1543 азы). Уыдис æм диссаджы миниуæг: чиныджы хай-иу 
æрмæст иунæг хатт куы бакастис, уæд-иу æй æнæхъæнæй бахъуыды кодта. 

217. Запишите словами числа из текста упр. 215. Проверьте себя по словарю.
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218. Раттут фарст 215 фæлтæрæны алы хъуыдыйадмæ дæр. Дзуапп раттут кæрæдзи 
фæрстытæн.

219. Уæ фæрстытæм гæсгæ саразут диалог æмæ йæ радзурут.

220. Выпишите из текста упр. 215 1) простые глаголы, 2) сложные глаголы. Определите их 
время, число, лицо, наклонение.

221. Продолжите предложения.

Нострадамус рагацау зыдта…
Нудæсаздзыдæй Нострадамус …
Нудæсаздзыдæй сбæрæг ис Нострадамусы …
Нострадамус зыдта, …
Нострадамус зыдта, .. уый.
Нострадамус ацы университеты …
«Астрофил» нысан кæны…
Дохтыр пайда кодта …
Зындгонд у Нострадамусы чиныг …
Нострадамусы фырты ном …

222. Выпишите местоимения. Определите их лицо, число и падеж.

Уыцы кары сбæрæг ис йе стыр курдиат: Нострадамус уыдис «уæларвон наукæты» 
дæсны, зыдта, Зæхх Хуры алыварс кæй зилдух кæны, уый. Уыдис æм диссаджы миниуæг: 
чиныджы хай-иу æрмæст иунæг хатт куы бакастис, уæд-иу æй æнæхъæнæй бахъуыды код-
та. 

223. Просклоняйте местоимения уый и уыдон в полной и краткой формах.

224. Проспрягайте глаголы в условном наклонении.

Уæвын, зонын, цæуын.

225. Проспрягайте глаголы в желательном наклонении.

Сæвæрын, пайда кæнын, фыссын.

226. 215 фæлт. тестмæ гæсгæ саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

Зыдта (цы?), цардис ( кæм?), райгуырдис (кæд?), фæцардис (цал азы?), (кæй?) чиныг, 
(цавæр?) системæйы, мыхуыры рацыдис (кæд?), (цавæр?) миниуæг, пайда кодта (цæмæй?), 
ахыр кодта (цы?), ныффыста (цæй тыххæй?).

48 урок. Контролон куыст
6
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49 – 51 уроктæ 

Диссаджы балц

227. Сбæрæг кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ. Цавæр темæимæ баст сты 
ацы дзырдтæ?

æвзалытуаг газ – адæймаг кæй раулæфы, ахæм газ  ось
алыварс – алы ран дæр, хæстæг     океан
сæмæн          давление
æдзухæй – алкæд, æхсæв дæр æмæ бон дæр    вокруг
æлхъывдад – æлхъивыны тых (артериалон æлхъывдад)  шар
зиан хæссын – хъыгдарын, сафын     постоянно
тæмæн – хуры кæнæ æндæр истæй тынты архайд   кислород
туаггуыр – улæфынæн бæзгæ газ     излучение
тымбылæг – тымбыл геометрион фигурæ    углекислый газ
уæлцъар – уæллаг хай, цъар      наносить вред
фурд – доны тынг стыр тыгъдад (Сабыр фурд)   поверхность

228. а) Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цавæр рæтты (в каких местах) ис ахæм климат? 

1. Сыбыры вæййы тынг уазал зымæг.
2. Змисджын быдырты бонæй тынг тæвд вæййы, æхсæв та – уазал.
3. Фæззыгон ам арæх фæуары къæвда. 
4. Иу суткæмæ уæлдæфы температурæ æрхауы 40 градусы бæрц.
5. Зымæджы дæргъы температурæ хатгай æрхауы 60 градусы уазалмæ.
6. Зымæджы дæр дон нæ сæлы (замерзает).
8. Зайæгойтæн æмæ цæрæгойтæн ам тынг хорз уавæртæ ис.

æ) Хъуыдыйæдтæй пайда кæнгæйæ, радзурут Ирыстоны климаты тыххæй.

Спайда кæнут дзырдбæстытæй: хъарм бон, асæст бон, тымыгъ хæссы, мит уары, арæх 
дымгæ кæны.

229. Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. 

Рагон бердзенæгтæ сæ рæстæджы уыдысты дунейы æппæты ахуыргонддæр адæм.
Уыдис сæм поэттæ, номдзыд ахуыргæндтæ: математиктæ, философтæ... Астрономи 

дæр, куыд хицæн наукæ, равзæрдис ацы бæстæйы. 
Зындгонд математик Пифагор уыди философон скъолайы разамонæг. Æппæты фыц-

цаг ацы скъолайы ахуыргæндтæ базыдтой, Зæхх къорийы хуызæн кæй у, уый. Зыдтой, 
Зæхх æдзухæй йæ сæмæны алыварс кæй зилы, уый дæр. 

Платоны философон скъолайæ рацыдысты бирæ ахуыргæндтæ: Аристотель, Гераклит, 
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Эвдокс... Аристотель нымад у рагон дунейы æппæты стырдæр ахуыргондыл. Аристотелы 
хъуыдытæй бирæтæ растыл нымад сты ныр дæр.

Куыд æмбæрста Аристотель дунейы арæзт?
Ахуыргонды хъуыдымæ гæсгæ, Зæхх у къори. Йæ алыварс ис дон, стæй уæлдæф. Зæххæй 

Мæйы æхсæн ис зынджы сферæ. Зæххы алыварс зилынц Хур æмæ иннæ æрвон буæрттæ. 

æ) Ссарут тексты ног дзырдтæ. Цавæр хъуыдыйæдты сты? Бакæсут сæ.

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстыты эквиваленттæ.

Как отдельная наука, самые образованные люди в мире, руководитель школы, похожа 
на шар, постоянно вертится вокруг оси, считается величайшим ученым древности, счи-
таются верными до сих пор, устройство мира, сфера огня, небесные тела, прикреплены к 
сферам, строение вселенной.

230. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ радзурут рагон ахуыргæндты тыххæй.

Цавæр адæм уыдысты рагон бердзенæгтæ?
Кæм равзæрдис астрономи?
Чи уыдис Пифагор?
Цы зыдтой Пифагоры ахуыргæнинæгтæ?
Кæй скъолайы ахуыр кодта Аристотель?
Цæмæй зындгонд у Аристотель?
Куыд æмбæрста Аристотель дунейы арæзт?

231. Баххæст кæнут репликæтæ æмæ саразут диалог.

– Цымæ рагон дунейы æппæты зондджындæр чи уыдис?
– Мæнмæ гæсгæ, æппæты зондджындæр адæм уыдысты бердзенæгтæ.
– Цæмæн дæм афтæ кæсы? 

Цымæ – частица со значением: интересно, хотелось бы знать.
Цæмæн дæм афтæ кæсы? – Почему тебе так кажется? Почему ты так счита-

ешь? 

232. Текстæй æмæ Аристотелы схемæйæ пайда кæнгæйæ, ныффыссут дунейы арæзты тыххæй.

Аристотелы хъуыды
1. Зæхх къорийы хуызæн у.
2. Зæхх йæ сæмæны алыварс зилы.
3. Хур Зæххы алыварс зилы.
4. Æрвон буæрттæ эфирæй конд сты.
5. Зæххы алыварс ис …
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….

Нырыккон наукæйы хъуыды
1. Зæххы формæ хæстæгдæр у эллипсоидмæ.
2. …………………….
3. …………………….
4. …………………….
5. …………………….
6. …………………….
7. …………………….
8. …………………….
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233. Раст у æви нæу? 

Х у ы з æ г. Зæхх къорийы хуызæн у? – Нæ, Зæххы формæ у эллипсоиды хуызæн.

● Рагон ахуыргæндты уырныдта, дуне æнæкæрон кæй у, уый? – …
● Зæхх хатгай* йæ сæмæны алыварс нал фæзилы? – …
● Зæххы алыварс ис дон, уæлдæф æмæ эфир? – …
● Космос фондз буаргъæдæй конд у? – … 
● Фурд Зæххæн йæ къаддæр хай ахсы? – …
● Зæххы уæлцъар алы ран дæр æмхуызон у? – …
● Хуры ультрафиолетон тæмæн цæрæгойтæн пайда у? – …
● Зæххыл алы ран дæр боныхъæд æмхуызон вæййы? – …
● Стъалытæ змæлгæ нæ кæнынц? – …
● Æрвон буæрттæ хицæн сферæтæм фидаргонд сты? – …

234. Выпишите из текста упр. 229 глаголы в настоящем и прошедшем времени. Запишите их 
в форме будущего времени.

Нырыккон афон Ивгъуыд афон Суинаг афон

сты
у
...
...

уыдысты
уыдис

...

...

уыдзысты
уыдзæнис

...

...

235.  а) Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ. Æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг 
кæнут дзырдуаты фæрцы.

Цæуыл æнцой кодта Зæхх? Ацы фарстыл рагæй хъуыды кодта адæймаг, фæлæ йын 
раст дзуапп нæ ардта. Алы адæммæ дæр хицæн хъуыды уыдис. Рагон индиæгты уырныд-
та: Зæхх лæууы цыппар пылыл, пылтæ – уæртджынхæфсы фæсонтыл, уый та ленк кæны 
денджызы. Фæлæ денджыз цæуыл лæууыдис, уый ничи зыдта.

æ) Спишите предложения, прошедшее время глагола заменяя настоящим временем. 

236. Вспомните значение и образование глаголов в желательном наклонении. 

Глаголы в желательном наклонении (бæллиццаг здæхæн) обозначают желаемое дей-
ствие, которое в действительности не осуществляется, и имеют особые личные окончания. 
В настоящем времени: 1) цæуин, цæуиккам; 2) цæуис, цæуиккат; 3) цæуид, цæуиккой. В 
прошедшем времени: 1) цыдаин, цыдаиккам; 2) цыдаис, цыдаиккат; 3) цыдаид, цыдаик-
кой.

237. Проспрягайте глаголы в желательном наклонении.

* хатгай – иногда
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Уырнын, зилын, кæнын, змæлын, æлвасын (притягивать), хъуыды кæнын, лæууын, 
ленк кæнын, зонын, æрбалвасын (притянуть).

238. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г. Зæхх змæлгæ куы нæ кæнид, уæд æй Хур йæхимæ æрбалвасид.

Атмосферæйы озоны цъар куы нæ уаид, уæд … .
Зæхх йæ сæмæны алыварс куы нæ зилид, уæд ... .
Уæлдæфы æвзалытуаг газ куы нæ уаид, уæд … .
Зæхх Хурæй дарддæр куы уаид, уæд … .
Зæхх Хуры алыварс тагъддæр куы зилид, уæд … .
Зæххы иу полюс Хурмæ хæстæгдæр куы уаид, уæд … .
Уæлдæф æрмæст туаггуырæй конд куы уаид, уæд … .
Къæвда куы нæ уарид, уæд … .
Иннæ планетæты дæр адæм куы цæриккой, уæд … .
Æз космонавт куы уаин, уæд … .

239. Байхъусут. Цавæр планетæты кой ис тексты?

240. а) Хъусут æмæ кæсут. Сбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ.

Диссаджы балц

Æнæкæрон космосы талынджы тæхы чысыл астероид Гермес. Йæ диаметр у æрмæст 
иу километр. Йæ орбитæйыл зилгæйæ, Гермес тынг хæстæг æрбатæхы Зæхмæ. Скæн дæ 
уæлæ фидæны скафандр (уый дæ бахъахъхъæндзæнис Хуры æмæ космосы тынтæй) æмæ 
абалц кæн Гермесмæ, фен космосы диссæгтæ.

Æркæс-ма нæ Зæхмæ. Йæ бирæ хæйттæ урс æврæгъты бын (под облаками) сты æмæ 
нæ зынынц, фæлæ уæддæр тынг рæсугъд у. Афтæ æрттивы, æмæ йæ рухсæй цæстытæ рис-
сынц. Полюстæ фынæй кæнынц урс худты бын, цыма сæ æнусон балцæй бафæлладысты, 
уыйау.

Размæ цæуын æнцон у. Фæлæ гæппытæ ма кæн – планетæйæ фæхицæн уыдзынæ æмæ 
космосмæ атæхдзынæ. Фæнды дæ уæлæ уыцы бæрзонд хохæй рагæпп кæнын? Табуафси! 
Æрмæст дæлæмæ тагъд не ’рхæццæ уыдзынæ – иу метр тæхдзынæ 42 секунды. 

 Зæххыл дæ уæз цас у? 50 килограммы? Ам та æрмæст 5 граммы! Фæлæ дæ къухты 
ис æнæкæрон тых! Гермесыл дæ бон у 100 тоннæйы иу къухæй сисын! 

(Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цавæр у Зæхх, космосæй кæсгæйæ?
● Цæмæн хъæуы скафандр космосы?
● Адæймаг тыхджындæр кæм у – Гермесыл æви Зæххыл? Цæмæн?
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● Цавæр цымыдисаг информаци ис ацы тексты?

б) Выпишите побудительные предложения. Скажите, как в них выражается побуждение к 
действию.

241. Выпишите 10 глаголов из текста упр. 240. Определите их число, лицо, время, наклоне-
ние. Поставьте их в желательном наклонении. 

Х у ы з æ г: тæхы (тæхын) – 3 л., ед.ч., наст.вр., изъяв. накл; тæхид, тахтаид.

242. Абарут Зæххы æмæ Гермесы уавæртæ.

Уавæр Зæхх Гермес

Ас
Атмосферæ
Температурæ
Æлвæстад (притяжение)
Буары физикон уæз
Цард

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

52 – 54 уроктæ

Зæххы къори

243. а) Бакæсут скъуыддзаг. Найдите слова и словосочетания, выражающие основное содер-
жание. 

Ныртæккæ алчидæр зоны, Зæхх эллипсоиды хуызæн кæй у, уый. Фæлæ бирæ азты 
размæ адæммæ æндæр хъуыдытæ уыдис. Зæгъæм, рагон ариæгты дины чиныг «Ригведæ»-
мæ гæсгæ, Зæхх у æнæкæрон фæз, арв та йыл у дæлгоммæ фæлдæхт. Вавилоны адæм та 
хъуыды кодтой, зæгъгæ, Зæхх у дæлгоммæ фæлдæхт стыр хох. Рагон бердзенæгты уыр-
ныдта, Зæхх фурды мидæг æвæрд кæй у æмæ изæрæй тæвд Хур уазал доны кæй ныххизы, 
уый. 

æ) Найдите и прочитайте предложение со вводным словом к примеру.

б) Найдите и прочитайте эквивалент предложения: …думали, мол, Земля –это опрокинутая 
большая гора. 

в) Передайте содержание текста простыми словами. Ныффыссут уæ хуымæтæг хъуыдыйæдтæ.

244. Вспомните строение сложноподчиненных предложений с придаточным изъяснительным.
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Придаточные изъяснительные относятся к слову (чаще — к сказуемому) со значени-
ем речи, мысли, чувства, состояния, которое находится в главной части и нуждается в 
разъяснении. 

Рагон бердзенæгты уырныдта, Зæхх фурды мидæг æвæрд кæй у, уый. Древние греки 
верили, что Земля расположена внутри океана. 

Придаточные изъяснительные присоединяются к поясняемым словам (в главном 
предложении) союзами кæй, зæгъгæ и др. Поясняемое слово в главном предложении 
чаще всего выражено местоимением уый (то), располагающимся в самом конце слож-
ного предложения. В приведенном примере придаточное изъяснительное Зæхх фурды 
мидæг æвæрд кæй у расположено внутри главного предложения Рагон бердзенæгты 
уырныдта, …, уый. 

245. Найдите в упр. 243 сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительны-
ми. Выпишите их, подчеркните союзы и поясняемые слова.

246. Из простых предложений составьте сложноподчиненные с придаточными изъяснитель-
ными и запишите их.

Æз зонын. Зæххы формæ у эллипсоид.
Рагон вавилойнаджы уырныдта. Зæхх у стыр хох.
Рагон ариæгты уырныдта. Зæхх у æнæкæрон фæз.

247. а) Дзуапп раттут фæрстытæн. 

Цæй хуызæн у Зæххы формæ?
Цавæр хъуыдытæ уыдис рагон адæммæ Зæххы формæйы тыххæй?
Цы хуыйны рагон ариæгты дины чиныг?
Цы фыст ис уыцы чиныджы?
Цавæр у Зæхх, рагон ариæгтæм гæсгæ?
Цавæр у Зæхх, рагон вавилойнæгтæм гæсгæ?
Цы уырныдта бердзенæгты?
Кæдæм ныххизы изæрæй Хур, бердзенæгтæм гæсгæ?

æ) Фæрстытæм гæсгæ саразут диалог æмæ йæ радзурут.

248. Байхъусут. Бацархайут тексты сæйраг мидис бамбарын. Зæгъут, цæй фæрцы равзæрдис 
Зæххы атмосферæ?

249. Иу хатт ма байхъусут æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Æцæгæй Зæххы формæ у (цавæр?) эллипсоиды хуызæн.
Ахæм (цы?) хуыйны геоид.
Зæххы уæлцъары (цавæр?) хай ахсы Дунеон фурд.
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Зæхх æдзухæй (цы ми кæны?) йæ сæмæны алыварс.
Уымæ гæсгæ кæрæдзи ивынц (цæй?) афонтæ.

250. а) Бакæсут. Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ. 

Æцæгæй Зæххы формæ у æнæраст эллипсоиды хуызæн. Уæлцъары ахæм формæ  
хуыйны геоид. Зæххы уæлцъары фылдæр хай ахсы Дунеон фурд.

Зæхх æдзухæй зилы йæхи сæмæны алыварс, стæй Хуры алыварс. Афтæмæй Хурмæ 
разилы куы йæ цæгатаг фарс, куы йæ хуссайраг фарс. Уымæ гæсгæ Зæххыл афæдзы 
афонтæ кæрæдзийы ивынц. Зæххы къори алырдыгæй тыхт у (укутан) атмосферæйы. 
Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, атмосферæ равзæрдис вулканты архайды фæрцы. Уый 
арæзт у алыхуызон газтæй: азот, туаггуыр, аргон, гелий æмæ æндæртæй. ивы. 

251. а) Бакæсут раиртæст. 

В сложноподчиненном предложении с придаточными причины придаточная часть на-
зывает причину того события, о котором говорится в главной части, или содержит обосно-
вание того вывода, который в ней сформулирован. Придаточное предложение отвечает на 
вопрос цæмæн? (почему?), относится ко всей главной части и присоединяется к ней со-
юзами уымæн æмæ, уый тыххæй æмæ (потому что): Афæдзы афонтæ кæрæдзи ивынц, 
уымæн æмæ Зæхх æдзух йæ сæмæны алыварс зилы. Времена года сменяют друг друга, 
потому что Земля постоянно вертится вокруг своей оси. 

æ) Найдите и выпишите предложения с придаточными причины. Подчеркните союзы.

Нæ цард комкоммæ баст у атмосферæимæ, уымæн æмæ уым ис туаггуыр æмæ æндæр 
газтæ. 

Æнæ атмосферæйæ адæймагæн цæрæн нæй, уымæн æмæ атмосферæйы озон зæххон 
цæрджыты æмæ зайæгойты хъахъхъæны космосы æмæ Хуры тæссаг тæмæнæй.

Атмосферæ алыран æмхуызон нæу. Уый хорз зонынц альпинисттæ. Уыдон хæхтæм 
5 километры куы схизынц, уæд дон рафыцы (закипает) 84 градусмæ, 20 километрæй 
уæлæмæ та – 37 градусмæ. Уый тынг тæссаг у адæймагæн, уымæн æмæ æрмæст дон нæ 
рафыцы, фæлæ адæймаджы туг дæр.

252. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

Зæххыл атмосферæ куы нæ уаид, 

Атмосферæйы озон зæххон цæрджы- 
ты æмæ зайæгойты хъахъхъæны 

Нæ цард комкоммæ баст у 

Фæлæ адæймаг тынг чъизи кæны

уæд адæймагæн цæрæн нæ уаид. 

атмосферæимæ.

дон æмæ уæлдæф рыг æмæ алыхуызон 
газтæй.

космосы æмæ Хуры тæссаг тæмæнæй. 

253. Саразут цыбыр радзырд Зæххы къорийы тыххæй. 
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254.* а) Обсерваторийы фембæлдысты Пифагор, Аристотель, Птолемей, Николай Коперник 
æмæ Джордано Бруно. Базонут, чи цы дзуры, уый.

– Мæнæ цы диссаджы бынат ис! Æнахуыр прибортæ, бирæ чингуытæ… Æвæццæгæн, 
ам чи кусы, уыцы ахуыргæндтæ дунейы æппæт сусæгдзинæдтæ дæр базыдтой… Фæлæ 
æз дæр мæхицæй сæрыстыр дæн. Æз цардтæн сымах дуджы размæ 6-æм æнусы. Ном-
дзыд математик, философ, астроном – уый æз дæн. Дыууын фондз æнусы фæстæ дæр 
скъоладзаутæ ахуыр кæнынц мæ теоремæ. О, фыццаг æз загътон, Зæхх къори кæй у, уый! 

– О, талынг астæуккаг æнустæ! Зонды рухс уæм хастон, сымах та мæ арты басыгъ-
тат. Схуыдтат мæ æрра, æнæзонд, Хуыцауы ныхмæ тохгæнæг. Нæ уæ бауырныдта, дуне 
æнæкæрон кæй у, уый. Ныффыстон цалдæр чиныджы. Дзырдтон, Хур стъалы кæй у, Зæхх 
æмæ иннæ планетæтæ Хуры алыварс кæй зилынц. Уырныдта мæ, иннæ планетæтыл дæр 
цард кæй ис, уый…

– Ды мæнæй дарддæр ацыдтæ наукæйы фæндагыл, лæппу. Дæ ахуыргæнæг мæ хуыд-
тай. Æз æрмæст иу чиныг ныффыстон астрономийæ, фæлæ уый дæр мыхуыры рацыдис 
мæ мæлæты бон. Фыццаг хатт æз бауæндыдтæн зæгъын, Зæхх Хуры алыварс кæй зилы, 
уый. Æмæ мæ схемæйыл худтысты «стыр ахуыргæндтæ»…

– Дæумæ раст нæ фæкастис, æз кæй скодтон, уыцы схемæ? Æвæццæгæн, раст уыдтæ. 
Фæлæ мæнæн дæр мæ ном æмæ мæ зонд историйы баззадысты. Æвддæс азы мыл куы 
цыдис, уæд райдыдтон кусын Платоны философон скъолайы. Фæстæдæр уыдтæн ном- 
дзыд паддзах Алыксандр Македойнаджы ахуыргæнæг. Дунейы кæрон ссарынмæ хъавыдис 
æрыгон паддзах, фæлæ ссардта æрмæст мæлæт…

– Æз ныффыстон стыр чиныг «Альмагест». Чиныджы æрæмбырд кодтон, космос, 
стъалытæ, планетæты тыххæй цы зонындзинæдтæ уыдис, уыдон. Зæхх нымадтон дунейы 
центрыл. Йæ алыварс зилынц Хур, стъалытæ, планетæтæ. Фынддæс æнусы дæргъы æппæт 
Европæ дæр æууæндыдис (верила) мæ хъуыдытыл.

æ) Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдбæстытимæ: узнали все тайны, в шес- 
том веке до нашей эры, по пути науки, назвали меня сумасшедшим, в течение пятнадцати веков, 
остались в истории, хотел найти край света.

255. Радзурут Зæхх æмæ космосы тыххæй алы адæймæгты нæмттæй. Райдайут афтæ:

Пифагор Птолемей Н. КоперникДж. Бруно Аристотель
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– Æз цæрын рагон Индийы. Мæн уырны, ... .
– Æз цæрын Вавилоны æмæ афтæ хъуыды кæнын, ... .
– Æз дæн Аристотель, номдзыд ахуыргонд. Æз зонын, ... .
– Мæн, Пифагоры, зоны алчидæр ... .
– Æз дæн Птолемей. ...
– Æз цæрын дыууын фыццæгæм æнусы. Æз зонын, ... .

55 – 57 уроктæ

Хуры системæ

256.  а) Байхъусут æмæ бакæсут. Дзырдуаты фæрцы сбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырдты 
нысаниуджытæ.

Уалдзæджы зарæг

Хур, æркæс дæ зынг цæстæй парахат,
Хур, нæ къæсмæ цины уац æрхæсс.
Арвæй зæхмæ фарны хъæрæй сахад.
Кæд мæ бæллиц басгуыхид цæргæс.
....................................................................
Хур, æркæс нæм. Бафсæдой дæ хуртæй
Заз, дзындзалæг, пыл æмæ мæлдзыг.
Ды мæнæн фыдрохгæнæн цъæх дуртæй
Самайыс æрвылуалдзæг мæсыг.

       Хъодзаты Æхсар

æ) Куыд æмбарут фразæтæ: æркæс дæ зынг цæстæй, æркæс парахат, нæ къæсмæ цины уац 
æрхæсс, мæ бæллиц басгуыхид цæргæс, бафсæдой дæ хуртæй?

257. Определите значения слов по значениям их компонентов.

Фыдрохгæнæн (фыд – ома хъыг, æвзæр; рох кæнын) – ...
Æрвылуалдзæг (æрвылбон – ежедневно, каждый день) – ...

258. Базонут дзырдты нысаниуджытæ.

Балц – поход; бæлццон – путник; æмбæлццон – ?
Арв – небо; æрвон – ?
Кæнын – делать; сконд – ?
Æмбæрзын – покрывать, накрывать; æмбæрзт – накрытый, покрытый; æмбæрзт 

уæвын – ?
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259. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

фенæн ис – можно увидеть
фенæн нæй – нельзя увидеть 
цæрынæн бæзгæ – пригодный для жизни
цæрæн ис – можно жить
цæрæн нæй – нельзя жить
цæрынæн бæззын – быть пригодным для жизни
цæрынæн нæ бæззын – быть непригодным для жизни

260.  Рафыссут, хъæугæ дзырдтæ æвæргæйæ: фенæн нæй, уавæртæм, æрмæст, æдзух, 
æмбæлццон, цæрынæн бæзгæ, уæлцъар, цæрæн нæй, фенæн ис.

Мæй у Зæххы ... . Уый ... зилы Зæххы алыварс, стæй, Зæххимæ иумæ, Хуры алы-
варс дæр. Мах Галактикæйы цы планетæтæ ис, уыдонæй ... Зæххыл ис ... уавæртæ. Мæйы 
æмæ планетæты, сæ физикон ... гæсгæ, адæймагæн ... . Телескопæй кæсгæйæ, ... Мæйы ... . 
Ис дзы хæхтæ, кратертæ. Фæлæ Зæххæй зыны æрмæстдæр Мæйы иу фарс. Иннæ фарсæн 
телескопæй дæр ... .

261. Преобразуйте предложения по образцу и запишите их. Как изменился смысл предложе-
ний? Как изменилась их структура?

Х у ы з æ г. Мæйы уæлцъарыл ис хæхтæ æмæ кратертæ. – Мæйы уæлцъар æмбæрзт 
у хæхтæ æмæ кратертæй. – Мæйы уæлцъар æмбæрзынц хæхтæ æмæ кратертæ. – Мæйы 
уæлцъарыл фенæн ис хæхтæ æмæ кратертæ.

1) Мæй зилы Зæххы алыварс. (Æмбæлццон.)
2) Мæйы физикон уавæртæ адæймагæн æвзæр сты. (Цæрынæн бæзгæ; цæрынæн нæ 

бæззынц; цæрæн нæй.)
3) Планетæтæй æрмæст æртæйæн ис ирон нæмттæ. ( Ном дæттын; ном æвæрын.)
4) Зæххы алыварс ис атмосферæ. (Æмбæрзт уæвын; æмбæрзын.)
5) Бонвæрнон тынг рæсугъд планетæ у. (Нымайын; нымад уæвын.)

262.* Репликæтæ кæрæдзи фæдыл раст равæрут æмæ саразут диалог. Ныффыссут уæ диалог.

Чингуыты дуканийы

– Марат, дæ бон хорз!
– Салам, Алан! Цавæр чиныг балхæдтай?
1. Уырныдта сæ, уымæн æмæ уæды рæстæджы зонад нæма сбæрæг кодта планетæты 

физикон уавæртæ, сæ атмосферæйы миниуджытæ.
2. Æмæ планетæйы алыварс атмосферæ нæй.
3. Фантастикон роман. Бирæ уарзын æнæзонгæ планетæтæ æмæ цивилизациты 

тыххæй кæсын, космосы сусæгдзинæдтыл хъуыды кæнын.
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4. О, раст зæгъыс. Иуæй-иу æрвон буæрттæн атмосферæ ис, фæлæ кæнæ æгæр тæнæг 
у, кæнæ æгæр бæзджын.

5. Космос, æцæгдæр, цымыдисаг у. Хæдæгай* , Жюль Верн йæ чингуыты фантастикæ 
цы хуыдта, уыдонæй бирæтæ фæстæдæр реалон факттæ разындысты, уый зоныс?

6. Æмæ цы хъыгдары тæнæг кæнæ бæзджын атмосферæ?
7. Зонын. Фæлæ йæм æцæг фантастикон хъуыдытæ дæр бирæ ис. Бирæ фысджыты 

æмæ ахуыргæндты уырныдта, иннæ планетæтыл дæр цард кæй ис, уый.
8. Атмосферæ тынг ахсджиаг у. Æгæр бæзджын куы уа, уæд планетæйы уæлцъармæ 

Хуры тынтæ нæ хæццæ кæнынц, æмæ дзы талынг æмæ тынг уазал у.
9. А-а, бамбæрстон дæ. Атмосферæ æгæр тæнæг куы уа, уæд та Хуры тæмæн 

планетæйы уæлцъар судзы, æмæ дзы цæрынæн уавæртæ нæй, нæ?
– Раст мæ бамбæрстай. Фæлæ, чи зоны, æндæр Галактикæты ис, цæрæн кæм ис, ахæм 

планетæтæ.
– Чи зоны, æцæгæйдæр ис. Хорз уаид!

263. Диалогæй (262 фæлт.) саразут монолог æмæ йæ радзурут.

264. Из простых предложений составьте сложносочиненные. Используйте союзы æмæ, фæлæ, 
дæр, та, кæнæ.

1) Рагон дунейы къуырийы уыдис фондз боны. Бонтæ нымадтой 
къухы фондз æнгуылдзмæ гæсгæ.

2) Мæй дихгонд уыдис æхсæз чысыл къуырийыл (фæндзгай 
бонтæй). Нымадтой æртæ стыр къуырийы (дæсгай бонтæй).

3) Фæстæдæр æрхъуыды кодтой телескоп. Уыимæ баст у авд 
бонæй арæзт къуырийы фæзынд.

4) Адæм зыдтой æхсæз планетæйы: Мæй, Меркури, Бонвæрнон 
(Венерæ), Марс, Юпитер, Сатурн. Уран æмæ Нептунæн æнæ 
телескопæй фенæн нæ уыдис. 

5) Æхсæз планетæмæ астрологтæ бафтыдтой Хур. Афтæмæй 
æрвон буæрттæ рауадысты авд.

6) Алы бонæн дæр снысан кодтой йæхи планетæ. Къуырийы 
бонтæ авд рауадысты.

7) Хуыцаубоны зæххон дуне вæййы Хуры бар. Къуырисæр у Мæйы бон.
8) Дыццæг лæвæрд æрцыдис Марсæн. Меркуримæ æрхаудис (досталась) æртыццæг. 
9) Цыппæрæм у Юпитеры бон, майрæмбон – Бонвæрноны. Сабаты адæмы цард баст у 

Сатурнимæ.

265. Зæгъут иронау.

В древности дни недели считали по пальцам руки, потому что в неделе было пять 
дней.

* хæдæгай – кстати

Ал-Бируни
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В одном месяце было шесть недель, по пять дней в неделе.
В маленькой неделе было пять дней, а в большой неделе – десять дней.
В одном месяце было шесть маленьких недель или три большие недели.
Люди знали всего шесть планет.
Седьмой планетой считалось (нымад уыди) Солнце.
У каждой планеты был свой день.
К примеру. Днем Меркурия считалась среда.

266. Ратæлмац кæнут æмæ ныффыссут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

Х у ы з æ г: бирæ – фылдæр, минæй фылдæр.

бирæ
стыр
тагъд
тынг
гыццыл
даргъ

больше (количество)
больше 
быстрее 
сильнее 
меньше
длиннее

больше тысячи 
намного больше 
быстрее всех 
сильнее светит 
в два раза меньше
в три раза длиннее

267. Цы нысан кæнынц Бæрæггонд дзырдтæ? Саразут семæ дзырдбæстытæ.

Дæргъ барынц метртæй, гуырахст та – литртæй.
Æврæгътæ фæлурс вæййынц, мигътæ та – тар.

268. Ныффыссут нымæцтæ дзырдтæй. Равзарут нымæцонты арæзт æмæ растфыссынад.

88, 225, 1000, 24, 37, 1976, 30, 80.

269. Бакæсут тексты фыццаг абзац. Зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас тексты.

Хуры алыварс зилы фараст стыр планетæйы, астероидты нымæц та у иу минæй 
фылдæр. Уыдонæй бирæтæн ис æмбæлццæттæ (Мæй Зæххы æмбæлццон куыд у, афтæ). 
Хур, планетæтæ, се ’мбæлццæттæ æмæ кометæтæ иумæ аразынц Хуры системæ. 

270. а) Бакæсут текст дарддæр. Цавæр æрвон буæртты тыххæй цæуы ныхас? Цы зонут ацы 
планетæты тыххæй?

Калифорнийы технологион институты астрономтæ байгом кодтой ног æрвон буар. 
Уый, чи зоны, у Хуры системæйы дæсæм планетæ. Радтой йын ном Седнæ. Астрономтæ 
куыд зæгъынц, афтæмæй Седнæйы диаметр у 2000 километрæй фылдæр, ома ног æрвон 
буар у Плутонæй стырдæр. Фæлæ ахуыргæндтæ иу хъуыдымæ нæма æрцыдысты, Седнæ 
планетæ у æви стыр астероид, уый тыххæй.

Хурмæ æппæты хæстæгдæр у Меркурий уый фæстæ Бонвæрнон, стæй та – Зæхх. 
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Уымæй дарддæр сты Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун æмæ Плутон. Юпитер, Сатурн, 
Уран æмæ Нептун хуыйнынц планетæтæ-гиганттæ, уыдон мах Зæххæй бирæ стырдæр сты. 

Хуры системæйы фараст планетæйæ адæймагæн цæрæн ис æрмæст Зæххыл. Иннæты 
физикон уавæртæ цæрынæн нæ бæззынц. Иуæй-иу планетæтæ æмбæрзт сты тынг 
бæзджын атмосферæйæ, æмæ сæ уæлцъар у талынг æмæ уазал.

Атмосферæ æппæт планетæты нæй. Хуры ультрафиолетон тынтæ хæццæ кæнынц су-
анг сæ уæлцъармæ, æмæ уым цардæн фæзынæн нæй. 

Хуры системæйы планетæтæй æппæты тагъддæр зилы Меркури. Уымæ гæсгæ йыл 
сæвæрдтой рагон ромаг* мифологийы базырджын хуыцауы ном. Хуры алыварс иу зылд 
æркæны 88 бонмæ, ома ацы планетæйы иу азы ис 88 боны. Атмосферæ йын нæй, уымæ 
гæсгæ ам бонæй тынг тæвд вæййы, æхсæв та – тынг уазал. (Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

æ) Найдите и прочитайте предложения, начинающиеся так:

Как говорят астрономы, …
Дали ей имя…
Ближе всего к Солнцу…
Дальше нее…
Ультрафиолетовые лучи Солнца достигают…

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Чи байгом кодта ног æрвон буар?
● Цы схуыдтой уыцы æрвон буар?
● Цæйас у Седнæ?
● Цы у Седнæ – планетæ æви астероид?
● Кæцы планетæ хæстæгдæр у Хурмæ?
● Кæцы планетæтæ хуыйнынц гиганттæ?
● Зæхх стырдæр у æви Нептун?
● Кæцы планетæйыл цæрæн ис адæймагæн?
● Меркурийыл цæрæн ис? Цæуылнæ?
● Кæцы планетæ зилы æппæты тагъддæр?

271. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. 

Меркурийы иу азы ис æстай аст боны, уымæн æмæ…
Нептун хонынц планетæ-гигант, æмæ …
Зæхх гигант нæу, уымæн æмæ …
Адæймагæн цæрæн ис æрмæст Зæххыл, уымæн æмæ …
Юпитерыл адæймагæн цæрæн нæй, уымæн æмæ …

272. Саразут диалог 270 фæлт. гæсгæ. Радзурут уæ диалог.

* ромаг – римский
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58 – 60 уроктæ

Адæймаг æгæрон дунейы

273. а) Бакæсут диалог. Сымах та цы зонут ацы планетæйы тыххæй?

Ритæ. Мæнмæ гæсгæ, æппæты рæсугъддæр планетæ у…
Хетæг. Бонвæрнон!
Ритæ. Цæмæй йæ базыдтай?
Хетæг. Йæ номæй.
Ритæ. Йæ номæй? Уымæй цы зæгъынмæ хъавыс?
Хетæг. Уый иронау хуыйны Бонвæрнон.Ома – боны фарн. Латинагау та – Венерæ.
Ритæ. О, рæсугъддзинады хуыцауы ном ын радтой рагон астрономтæ.
Хетæг. Æмæ раст бакодтой. Тынг рæсугъд æмæ ирд (яркая) планетæ у. 
Ритæ. Цы ма зоныс Венерæйы тыххæй?
Хетæг. Бирæ цыдæртæ. Зæгъæм, Венерæ Хуры алыварс æрзилы дыууæсæдæ дыууын 

фондз суткæмæ.
Ритæ. Ома, Венерæйы иу афæдзы ис дыууæсæдæ дыууын фондз боны?
Хетæг. О. Венерæйы афæдз зæххон афæдзæй цыбырдæр у. Ацы планетæ æмбæрз у 

бæзджын атмосферæйæ. 
Ритæ. Хæхтæ дзы нæй?
Хетæг. Ис, хæхтæ æмæ кратертæ. Арæх дзы вæййы тыхджын дымгæтæ дæр.

Уымæй цы зæгъынмæ хъавыс? – Что ты этим хочешь сказать?

æ) Радзурут диалог.

274. Диалогмæ гæсгæ саразут 1) Ритæйы монолог æмæ 2) Хетæджы монолог. Радзурут сæ. Иу 
монолог ныффыссут уæ тетрæдты.

275. Зæгъут иронау.

Делает один оборот вокруг Солнца.
Покрыта густой атмосферой.
Часто бывают сильные ветры.
Назвали именем богини красоты.
Год длится двести двадцать пять дней.
Короче земного года.

276. Саразут дзырдбæстытæ.

Æрзилы (цæй алыварс?), æрзилы (цал?) суткæмæ, æмбæзт у (цæмæй?), (цавæр?) 
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атмосферæ, (цавæр?) дымгæ, (цæмæй?) стырдæр, (цавæр?) афæдзæй даргъдæр, (цæй?) ху-
ыцауы ном.

277. а) Бакæсут текст. Цавæр планетæйыл цæуы ныхас?

Ацы планетæ у туджы хуызæн сырх. Ис ын ромаг хæсты хуыцауы ном. Бирæ 
рæстæджы дæргъы адæймаджы уырныдта, ацы планетæйыл цæрджытæ кæй ис, уый. Цас 
æмæ цас фантастикон чингуытæ фыст æрцыдис йæ «цæрджыты» тыххæй! 

Йæ асмæ гæсгæ ацы планетæ у Зæххæй дыууæ хатты къаддæр. Ай дæр, Зæххы 
хуызæн, зилы йæ сæмæны алыварс. Иу зылд æркæны 24 сахаты æмæ 37 минутмæ. Ам дæр 
афæдзы афонтæ кæрæдзийы ивынц. Ис ын дыууæ æмбæлццоны – Фобос æмæ Деймос. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Красный как кровь, в течение долгого времени, были написаны фантастические кни-
ги, в два раза меньше, вокруг своей оси, делает один оборот.

б) Прочитайте текст, вставляя вместо местоимений название планеты.

278. а) Бакæсут. Фæрстытæ раттут алы хъуыдыйадмæ дæр.

Хуы з æ г : 
Телескопæй кæсгæйæ, Марсыл фенæн ис фæлурс æмæ тар бынæттæ.
Куыдæй фенæн ис Марсыл тар æмæ фæлурс бынæттæ?
Цæуыл фенæн ис тар æмæ фæлурс бынæттæ?
Цавæр бынæттæ фенæн ис Марсыл, телескопæй кæсгæйæ?
Телескопæй кæсгæйæ, Марсыл фенæн ис фæлурс æмæ тар бынæттæ. Астрономтæ 

сæ схуыдтой материктæ æмæ денджызтæ. Суанг ма дыууынæм æнусы дæр ахуыргæндты 
уырныдта: Марсыл кæд цæрæгойтæ нæй, уæддæр дзы зайæгойтæ ис. Фæлæ 1976 азы 
америкаг космосон нау «Викинг» æрбадтис Марсыл æмæ йын иртасын райдыдта йæ 
атмосферæйы сконд, йæ уæлдæфы температурæ æмæ иннæ миниуджытæ. Прибортæ си-
стой бирæ къамтæ. Къамты разындис… дуртæ, дуртæ æмæ дуртæ. Планетæйы эквато-
рыл бонæй температурæ схæццæ вæййы 30º хъарммæ, æхсæвы та æрхауы 80º уазалмæ. 
Йæ атмосферæ, сæйрагдæр, арæзт у æвзалытуаг газæй, уымæ гæсгæ улæфынæн нæ бæззы. 
Афтæ фесæфтис адæймаджы бæллицтæй иу…

(Сиукъаты Никъаламæ гæсгæ)

æ) Уæ фæрстытæм гæсгæ радзурут тексты сæйраг мидис.

279. Хъусут æмæ кæсут. Цухгонд дзырдтæ уæ тетрæдты ныффыссут.

280. а) Бакæсут, цухгонд дзырдтæ æвæргæйæ.

Нудæсæм æнусы зындгонд астроном Р. А. Проктор ныффыста чиныг Хуры тыххæй. 
Схуыдта йæ «Планетон системæйы Хицау, Арт, Рухс æмæ Цард». Æппæт ацы 
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эпитеттæ дæр раст сты, нæ хæстæгдæр стъалыйыл дзургæйæ. Æцæгæйдæр, æнæ Хурæй нæ 
Зæххыл цард … уысмы (мгновение) бæрц дæр нæ уыдаид.

Адæймаг тынг … хъуыды кæны Хуры сусæгдзинæдтыл, фæлæ йын сæ Хур абон дæр 
… нæма раргом кодта.

Хур … нæу Зæххы кæнæ иннæ планетæты хуызæн. Уый арæзт у, фыр тæвдæй фыцгæ 
цы газ кæны, уымæй. Йæ уæлцъарыл температурæ хæццæ кæны фондз-æхсæз мин 
градусмæ. Йæ апп та ноджы … у – цыппæрдæс милуан градусы кæнæ фылдæр.

Мин астсæдæ æртынæм азы францаг философ Огюст Конт фыста, адæймаг стъалыты 
химион сконд никуы базондзæнис, зæгъгæ. Фæлæ философтæ дæр фæрæдийынц. Рацыдис 
æртын аст азы, æмæ англисаг астроном Норман Лоньер Хуры спектры раиртæста гели. … 
у уый, æмæ Зæххыл ацы элемент ссардтой æрмæст мин астсæдæ нæуæдз цыппæрæм азы, 
Хурæй дыууын æхсæз азы фæстæдæр. Йæ ном дæр Хуримæ баст у – «Гелиос» … нысан 
кæны «Хур».

Ацы стъалыйы химион сконды сæйраг элемент у донгуыр. Уым диссагæй ницы ис. 
Дунейы, нæ Галактикæйы, æппæты арæхдæр æмбæлы донгуыр. Уый руаджы равзæры 
Хуры энерги. Цас фылдæр донгуыр хардз кæны Хур йæ энергийыл, уыйас йæ уæз та 
къаддæр кæны. Афтæмæй … , цалдæр миллиард азы фæстæ, Хуры структурæ аивдзæнис. 
Йæ апп суыдзæнис … æмæ … … , йæ æддаг цъар та – … . Уый тынг тæссаг у нæ 
Зæххæн. Фæлæ цалынмæ Хур æмæ Зæххы мæлæт æрцæуа, уæдмæ адæймаг, … , йæхицæн 
космосы æндæр бынат ссардзæнис.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цæмæй хицæн кæны Хур Зæххæй æмæ иннæ планетæтæй?
● Цавæр температурæ ис Хуры уæлцъарыл æмæ йæ аппы?
● Цавæр элемент сæйрагдæр у Хуры химион сконды?
● Цавæр химион элемент ссардтой фыццагдæр Хурыл?
● Куыд ивы Хуры структурæ æмæ цæмæн?

281. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Æнæ Хурæй (цæуыл?) цард (цæйбæрц?) нæ уаид.
2. Адæймаг (кæдæй нырмæ?) хъуыды кæны (цæуыл?).
3. Хур (кæмæн?) нырма дæр (куыдæй?) нæма раргом кодта йе ’ппæт (цы?).
4. Францаг философ фыста (цы?).
5. (Цæй руаджы?) равзæры Хуры энерги.
6. Цалынмæ (цæй?) мæлæт æрцæуа, уæдмæ адæймаг (цы ми бакæндзæнис?).

282. Найдите в тексте упр. 280 сложноподчиненные предложения. Определите вид предложе-
ния, средства связи. Части сложных предложений запишите в виде простых предложений.

Х  у  ы  з  æ  г.  Уый арæзт у, фыр тæвдæй фыцгæ цы газ кæны, уымæй. – Газ фыр 
тæвдæй фыцгæ кæны. Хур арæзт у уыцы газæй.

7
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283. Къулы газетмæ ныффыссут уац Хуры тыххæй.

284. а) Байхъусут æмæ бакæсут. Обратите внимание на произношение слов со стечением со-
гласных звуков.

Стъалытæ дæр, адæймагау, райгуырынц æмæ амæлынц. Уыдон равзæрынц космосон 
рыг æмæ газæй, тынг бирæ рæстæг фæцæрынц, стæй ахуыссынц æмæ «амæлынц». Фæлæ 
сæ ас Хурмæ хæстæг кæмæн у, уыцы стъалытæн æндæр хъысмæт ис. Цалдæр милуан азы 
фæстæ сæ тæмæн рæстæгæй-рæстæгмæ куы тынгдæр свæййы, куы та – къаддæр.

æ) Куыд æмбарут фразæ «уыцы стъалытæн æндæр хъысмæт ис»?

б) Из повествовательных предложений составьте вопросительные и отрицательные предложе-
ния.

Х у ы з æ г. Цæмæй равзæрынц стъалытæ? Цас фæцæрынц стъалытæ?
Уыдон космосы рыгæй нæ равзæрынц. Космосы рыгæй уыдон нæ равзæрынц.

Грамматикæ
Бахъуыды кæнут Образование прилагательных и наречий

Осетинский суффикс -гомау соответствует русскому -оват-/-еват-: урсгомау – бело-
ватый, таргомау – темноватый, нарæггомау – узковатый.

285.  Дополните предложения словами дардгомау, урсгомау, хæстæггомау, бæр-зондгомау, 
тагъдгомау, бургомау. 

Райсомæй доны сæрмæ бадтис … мигъ. Фæлæ фæстæдæр, хур арвыл … куы ссы-
дис, уæд мигъ йæхи систа. Донмæ … цы хъæу ис, уырдыгæй æрбацыдис иу бабыз йæ … 
лæппынтимæ. Бабызы лæппынтæ … донмæ базгъордтой æмæ аленк кодтой (поплыли). Ба-
быз сæ хъахъхъæдта, æмæ … куы аленк кодтой, уæд сæм фæсидтис.

286.* Разделите слова на группы по частям речи. 

Номдартæ: …
Миногонтæ: …
Фæрсдзырдтæ: …
Мивдисджытæ: …

Урсгомау, тæлм, зиллакк, алæмæттаг, барæг, цæхæртæ калдта, æмгар, дыстæ, 
бæзджын, бæзджын кæны, æврагъ, сындæггай, хъысмæт, рæстæгæй-рæстæгмæ, фæтæндæр, 
æнгом (баст у), нарæгдæр, арфæ кæнын, ирддæр, æнкъарæнтæ, ахуыссыдис.

286. а) Вставьте нужные слова и прочитайте: зæгъын, дзуапп раттын, бахудын, бафæрсын, 
дис кæнын. 
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Уынджы иу гыццыл лæппу лæууыдис æмæ куыдта. Иу лæг ыл амбæлдис æмæ йæ … :
– Цы кодтай, лæппу? Цæуыл кæуыс?
Лæппу … :
– Нана мын иу сом радта, æмæ йæ фесæфтон.
– Ма ку, мæнæ дын сом, – … лæг.
Лæппу сом райста æмæ ноджы тынгдæр ныккуыдта.
– Ныр та цæуыл кæуыс? – … фæндаггон.
– Ныр мæм дыууæ сомы уыдаид! – … гыццыл лæппу.

æ) Саразут диалог æмæ йæ радзурут.

61 – 63 уроктæ

Космос

287. Вспомните склонение и употребление личных местоимений. 

Краткое местоимение 3 лица единственного числа имеет следующие падежные фор-
мы: йæ, йын, йæм, йыл, если слово перед ним оканчивается на гласную или на й (фед-
та йæ, федтай йæ), или æй, ын, æм, ыл, если слово перед ним оканчивается на согласную 
(федтон æй).

288. Прочитайте. Чем отличаются предложения? Определите. на какое слово падает логиче-
ское ударение. Приведите другие примеры.

1. Фатимæ чиныг дæуæн балхæдта. Фатимæ дын чиныг балхæдта. 
2. Ацы сæрды мæн фæллад уадзынмæ нæ равдæлдзæнис. Ацы сæрды мæ фæллад 

уадзынмæ нæ равдæлдзæнис.
3. Махмæ абон къласы æмбырд ис. Абон нæм къласы æмбырд ис.
4. Космосы ис тынг бирæ астероидтæ. Уыдоныл атмосферæ нæй. Атмосферæ сыл 
нæй.

289. Бафæлварут тексты сæйраг мидис ирон æвзагмæ ратæлмац кæнын.

Древнегреческий учæный Гераклит по своему происхождению (по рождению) был 
аристократом. Его работа «О природе» целиком не дошла до нас. Мы знакомы толь-
ко с отрывками из неё. Произведение написано афористическим языком, его содержание 
не сразу становится понятным. Наверно, поэтому Гераклиту дали прозвище (фæсномыг) 
«Тёмный». По Гераклиту, в основе всего находится огонь. Из него произошли весь мир, 
все вещи и даже (суанг … дæр) человеческие души. Но это не просто огонь, а вечный 
космос. Он не создан Богом, а существовал всегда. Жизнь природы – это движение огня. 
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По Гераклиту, нет ничего неизменного (æнæивгæ). Он говорил: «В одну и ту же реку 
нельзя войти дважды». Известен и его афоризм: «Морская вода чистейшая и грязнейшая: 
рыбам она пригодна для питья и целительна (полезна – пайда у), людям же для питья не-
пригодна и вредна (приносит вред)».

290. Вспомните способы выражения отрицания в осетинском языке. Приведите примеры.

В осетинском языке при наличии в предложении отрицательного местоимения или 
отрицательного наречия отрицательные частицы не употребляются: æнæивгæ ницы ис – 
нет ничего неизменного.

291. Зæгъут иронау.

1) Ничего нет чище и грязнее морской воды.
2) Никто из нас не читал целиком книгу Гераклита.
3) Вечный космос никто не создал, он был всегда.
4) В мире нет ничего неизменного.

292. Составьте из слов сначала простые, а затем сложные предложения.

1) Нымайынц, куыд, ахуыргæндтæ; газы, Галактикæ, равзæрдис, афтæмæй, 
æврæгътæй.

2) Æврæгътæ, гели, уыдысты, æмæ, донгуырæй, конд; уыдон, сæхимидæг, сындæггай, 
зылдысты.

3) Стъалытæ, зæронд, лæууынц, æнæзмæлгæйæ; та, æрыгон, сæ, стъалытæ, зилынц, 
алыварс.

4) Космосы, стъалытæ, ис, «ивгæ»; сæ, уыдонæн, тæмæн, рæстæгæй-рæстæгмæ, 
тардæр, вæййы, кæнæ, ирддæр.

5) Хурæн, алыварс, йæ, фараст, зилынц, планетæйы; иумæ, системæ, аразынц, уыдон, 
Хуры.

293. Бацæттæ кæнут радзырд адæймаг æмæ космосы бастдзинады тыххæй иу темæмæ гæсгæ.

1. Рагон адæмы хъуыдытæ космосы тыххæй.
2. Астрономи астæуккаг æнусты.
3. Адæймаг космосы.
4. В. Терешкова – фыццаг сылгоймаг-космонавт.
5. Цæрæгойтæ космосы.

294.  а) Бакæсут текст. Контекстмæ гæсгæ базонут Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ. 
Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд.

Сабыр ирд æхсæв арвыл фенæн ис æрттиваг урсгомау тæлм. Уыцы тæлм хуыйны 
Æрфæны Фæд. Уырыссагау хуыйны «Млечный Путь». Ахæм ном ыл сæвæрдтой йæ урс 
хуызы тыххæй. Ирон ном та баст у Нарты эпосимæ. Æрфæн уыдис Нарты Уырызмæджы 
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диссаджы бæх. Уый йæ бæгъатыр барæгимæ тахтис уæлæрвты, йæ сæфтджыты бынæй 
цæхæртæ калгæйæ, æмæ афтæмæй арвыл фæд уагъта.

Уый миф у, æцæгæй та Æрфæны Фæды сконд фыццагдæр базыдта Демокрит. 
Фæстæдæр, телескоп куы фæзындис, уæд бердзенаг ахуыргонды хъуыдыимæ сразы ис Га-
лилей дæр. Æрфæны Фæды ис 200 миллиард стъалыйы. Уыдон иумæ сты нæ Галактикæ. 

Галактикæйы «цæрджытæ» – стъалытæ – се ’ппæт «æмгæрттæ» не сты. Зæронддæр 
стъалытæ «цæрынц» Галактикæйы астæу æмæ хуыйнынц «гело», æрыгон стъалытæ та – 
Галактикæйы кæрæтты æмæ йын аразынц йæ «дыстæ». Нæ хæстæгдæр стъалы, Хур, ис 
«дысты» æхсæн.

Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, Галактикæ равзæрдис газы æврагъæй. Уыцы 
стыр æврагъ арæзт у гели æмæ донгуырæй. Сындæггай бæзджын кæны, æмæ афтæмæй 
равзæрдис гело –Галактикæйы центр. Центры ис зæронддæр стъалытæ. Фондз-дæс милли-
ард азы фæстæ фæзындысты æрыгон стъалытæ дæр.

Галактикæйы мидæг æрвон буæрттæ æмхуызон не змæлынц. Зæронд стъалытæ 
æнæзмæлгæйæ лæууынц, иннæтæ та сæ алыварс зилынц. Афтæмæй Хур Галактикæимæ иу 
зылд æркæны дыууæсæдæ æртын милуан азмæ. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдбæстытимæ.

Беловатая полоса, из-за белого цвета, со своим богатырским всадником, согласился 
с мнением греческого ученого, составляют его «рукава», постепенно сгущается, большое 
облако.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цæимæ баст у Æрфæны Фæды ном?
● Цавæр миниуджытæ (качества, свойства) уыдис Æрфæнмæ?
● Чи базыдта фыццагдæр Æрфæны Фæды сконд?
● Цал стъалыйы ис Æрфæны Фæды?
● Уыцы стъалытæ иууылдæр æмхуызон сты?
● Цавæр стъалытæ «цæрынц» галактикæйы астæу?
● Кæцы стъалытæ фæзындысты раздæр?
● Цæй алыварс зилынц æрыгон стъалытæ?

фæд уагъта (уадзын) – оставлял след дыс (дыстæ) – рукав

295. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточным причины и запишите их.

Ацы тæлм уырыссагау хуыйны «Млечный путь», уымæн æмæ …
Иронау йæ ном у Æрфæны Фæд, уымæн уымæ …
Стыр æврагъ къаддæр кæны, уымæн æмæ …
Æрыгон стъалытæ зилынц зæронддæр стъалыты алыварс, уымæн æмæ …
Галактикæйы ацы хæйттæ хуыйнынц йæ «дыстæ», уымæн æмæ …
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296. Упростите предложения и составьте четыре более простых. Ныффыссут сæ.

Æрфæн уыдис Нарты Уырызмæджы диссаджы бæх. Уый йæ бæгъатыр барæгимæ тах-
тис уæлæрвты, йæ сæфтджыты бынæй цæхæртæ калгæйæ, æмæ афтæмæй арвыл фæд уагъ-
та.

297. Фарст раттут хъуыдыйады алы дзырдмæ дæр. Определите грамматические формы слов.

Хуы з æ г :  газы – цæй?

Газы æврагъ сындæггай бæзджын кæны, æмæ афтæмæй равзæрдис гело –
Галактикæйы центр. 

298. а) Найдите и выпишите сложноподчиненные предложения с придаточным времени. Под-
черкните союзы. Составьте по их схемам другие предложения. Из сложных предложений составь-
те по два простых и запишите их. 

Сабыр ирд æхсæв арвмæ куы кæсай, уæд дзы фенæн ис æрттиваг урсгомау тæлм – 
Æрфæны Фæд.. Телескопæй кæсгæйæ зыны, Æрфæны Фæды тынг бирæ стъалытæ кæй ис, 
уый. 

Уырыссагау хуыйны «Млечный Путь». Ахæм ном ыл сæвæрдтой йæ урс хуы-
зы тыххæй. Ирон ном та баст у Нарты эпосимæ. Æрфæн уыдис Нарты Уырызмæджы 
алæмæттаг бæх. Уый йæ бæгъатыр барæгимæ тахтис уæлæрвты, йæ сæфтджыты бынæй 
цæхæртæ калгæйæ, æмæ афтæмæй арвыл фæд уагъта.

Уый миф у, æцæгæй та Æрфæны Фæды сконд фыццагдæр базыдта Демокрит. 
Фæстæдæр, телескоп куы фæзындис, уæд бердзенаг ахуыргонды хъуыдыимæ сразы 
ис Галилей дæр. Æрфæны Фæды цы 200 миллиард стъалыйы ис, уыдон иумæ сты нæ 
Галактикæ. 

æ) Найдите и выпишите сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительны-
ми. Подчеркните союз и определяемое слово.

299. Зæгъут иронау.

Если будешь смотреть в телескоп.
Можно увидеть беловатую полосу.
Подобно большому кругу.
Это был волшебный конь Нарта Урузмага.
Строение Млечного Пути определил Демокрит.
Согласился с мнением греческого ученого.
Все вместе они составляют нашу Галактику.

300. Саразут хъуыдыйæдтæ.
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Зæронд стъалытæ цæрынц 
Æрыгон стъалытæ аразынц 
Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, 
Галактикæ 
Гелий æмæ донгуырæй арæзт æврагъ 
Галактикæйы мидæг æрвон буæрттæ
Зæронд стъалытæ æнæзмæлгæйæ лæууынц
Стъалытæ дæр, адæймагау,

Фæлæ Хуры хуызæн стыр стъалытæн 
Галактикæйы астæу. 
равзæрдис газы æврагъæй. 
сындæггай бæзджын кодта.
Галактикæйы дыстæ. 
æндæр хъысмæт ис.
райгуырынц æмæ амæлынц.
æмхуызон не змæлынц. 

64 – 66 уроктæ

Наукæ

301. Байхъусут. Куыд æмбарут хъуыдыйад «Цыма улæфгæ кæнынц, уый хуызæн сæ буар куы 
фæтæндæр вæййы, куы нарæгдæр»?

302. Иу хатт ма байхъусут æмæ зæгъут, цы уырныдта Пифагоры?

303. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Стъалытæ дæр, (кæйау?), райгуырынц æмæ амæлынц. 
Уыдон равзæрынц космосон рыг æмæ (цæмæй?).
Стъалытæ (цас?) фæцæрынц, стæй ахуыссынц æмæ «амæлынц». 
Фæлæ (цæй хуызæн?) стыр стъалытæн æндæр хъысмæт ис. 
Уыдон (цы ми кæнынц?) «ивгæ стъалытæ».
Фыццагдæр ахæм стъалы раиртæстой (цавæр?) астрономтæ.

304. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ бакæсут.

Стъалытæ дæр, адæймагау, 
Уыдон равзæрынц 
Стъалытæ тынг бирæ фæцæрынц, стæй 
Фыццаг ахæм стъалы раиртæстой араб-

баг астрономтæ æмæ 
«Эль-Гуль» араббагау 

ахуыссынц æмæ «амæлынц».
космосон рыг æмæ газæй. 

Фæлæ стыр стъалыты тæмæн 
Цыма улæфгæ кæнынц, уый хуызæн 
Уыдон хуыйнынц 
рæстæгæй-рæстæгмæ куы тынгдæр вæййы, 
куы та – къаддæр. 
райгуырынц æмæ амæлынц.
«ивгæ стъалытæ».
сæ буар куы фæтæндæр вæййы, куы 
нарæгдæр.
нысан кæны «Дæлимон».
йæ схуыдтой «Эль-Гуль» 

305. а) Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
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Адæймаг тынг раджы бамбæрста, йæ цард космосимæ æнгом баст кæй у, уый. 
Зæгъæм, Пифагоры уырныдта, дунейæн зонд кæй ис, йæ центр та Иунæг Хуыцау кæй 
у, уый. Пифагормæ гæсгæ, адæймаджы хъуыдытæ, æнкъарæнтæ æмæ дзырдтæ нæ 
фесæфынц, фæлæ æнусмæ дунейы баззайынц. Æмæ йæ зындгонд теоремæйæн дзуапп куы 
ссардта, уæд арфæ ракодта Хуыцауæн: сæдæ галы йын снывонд кодта. 

Адæймаг æмæ космосы бастдзинад рагон дунейы куыд æмбæрстой, уый уæлдай 
ирдæй зыны бирæ адæмты мифтæ æмæ таурæгъты.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Адæймаг кæд бамбæрста йæ бастдзинад космосимæ?
Цы уырныдта Пифагоры?
Пифагормæ гæсгæ, цы ис дунейæн?
Пифагоры хъуыдымæ гæсгæ, цы у дунейы центр?
Цы хъуыды кодта Пифагор адæймаджы æнкъарæнты тыххæй?

б) Рафыссут хъуыдыйад. Фарст раттут алы дзырдмæ дæр.

Адæймаг æмæ космосы бастдзинад рагон дунейы куыд æмбæрстой, уый уæлдай 
ирдæй зыны бирæ адæмты мифтæ æмæ таурæгъты.

306. Найдите в тексте упр. 305 сложноподчиненные предложения. Определите виды прида-
точных предложений. Покажите средства связи придаточных предложений с главными.

307. Прочитайте, подставляя вместо выделенных местоимений подходящие по смыслу суще-
ствительные в соответствующем падеже.

Стъалытæ дæр, адæймагау, райгуырынц æмæ амæлынц. Уыдон равзæрынц космо-
сон рыг æмæ газæй, тынг бирæ рæстæг фæцæрынц, стæй ахуыссынц æмæ «амæлынц». 
Фæлæ Хуры хуызæн стыр стъалытæн æндæр хъысмæт ис. Цалдæр милуан азы фæстæ 
сæ тæмæн рæстæгæй-рæстæгмæ куы тынгдæр вæййы, куы та – къаддæр. Цыма улæфгæ 
кæнынц, уый хуызæн сæ буар куы фæтæндæр вæййы, куы нарæгдæр. Уыдон хуыйнынц 
«ивгæ стъалытæ». Фыццаг ахæм стъалы раиртæстой араббаг астрономтæ æмæ йæ схуыд-
той «Эль-Гуль», ома «Дæлимон». Европæйы та йæ хонынц Алголь.

308. Саразут диалог, 305 æмæ 307 фæлт. тексттæй пайда кæнгæйæ.

309. Саразут цыбыр радзырд рагон ахуыргæндты тыххæй, 294, 305 æмæ 307 фæлт. æрмæгæй 
пайда кæнгæйæ. 

310. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

арвæй дур æрхауæгау – как гром среди ясного неба
æвæстиатæй – немедленно
диссертаци хъахъхъæнын – защищать диссертацию



103

зæрдæ æхсайы – переживать, волноваться
кад кæнын – почитать, оказывать почести
кæй зæгъын æй хъæуы – конечно, разумеется
къуылымпы кæнын – мешать, препятствовать
рæстæг хардз кæнын – тратить время
фесгуыхын – прославиться, отличиться
цасдæр рæстæджы фæстæ – через некоторое время
цæстфæлдахæг – мошенник

311. а) Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цæмæн уыдысты ахуыргæнæджы ныхæстæ «арвæй 
дур æрхауæгау».

Макс Планк у дыууынæм æнусы номдзыддæр физиктæй иу. 
Мин астсæдæ æвдай фарæстæм азы æрыгон ахуыргонд диссерта-
ци бахъахъхъæдта Мюнхены. Цасдæр рæстæджы фæстæ Планкы йæ 
ахуыргæнæг Ф. фон Жолли бафарста, дарддæр цæуыл кусдзынæ, 
зæгъгæ. Планк загъта, йæ зæрдæ теоретикон физикæмæ кæй æхсайы. 
Ахуыргæнæджы ныхæстæ уыдысты арвæй дур æрхауæгау: «Лæппу, 
– загъта уый, – дæ рæстæг цæмæн сафыс? Теоретикон физикæйы 
сæйраг фæрстытæ иууылдæр лыггонд æрцыдысты. Баззадис ма дзы 
æрмæст лыстæг хъуыддæгтæ. Уыдоныл та рæстæг хардз кæнын дæр 
нæ хъæуы».

æ) Определите виды сказуемых (простые, составные) и выпишите их.

Хуымæтæг: бахъахъхъæдта, …
Амад: у физиктæй иу, …

312. Рафыссут 311 фæлт. дзырдбæстытæ дзырдтимæ: физик, дзуапп, зæрдæ æхсайы, бахъахъ-
хъæдта, бафарста, баззадысты.

Дзырдбæстытимæ æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

313. Зæгъут иронау.

1. Научный руководитель (наукон разамонæг) спросил молодого ученого.
2. Учёный ответил (сказал), что его интересует теоретическая физика.
3. Через некоторое время учёный защитил диссертацию.
4. В своей диссертации учёный рассматривает вопросы языкознания.
5. Все основные вопросы уже решены.

314. Саразут диалог текстмæ гæсгæ. 

М. Планк. Дæ бон хорз, мæ зынаргъ ахуыргæнæг! Абон мæнæн амондджын бон у!
Ф. фон Жолли. Æгас цу, лæппу! Цæуыл цин кæныс?
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М. Планк. ……………......
Ф. фон Жолли. …………..
М. Планк. ………………..
Ф. фон Жолли. …………..
М. Планк. ………………..
Ф. фон Жолли. …………..
М. Планк. Ау (неужели)? Сæйраг фæрстытæ иууылдæр лыггонд сты?! Ницыуал дзы 

баззадис?!
Ф.  фон  Жолли. Æрмæстдæр лыстæг хъуыддæгтæ. Æмæ уыдоныл рæстæг хардз 

кæнын нæ хъæуы.

315. Бакæсут. Радзурут ахуыргæндты рæдыдтыты тыххæй.

Йæ рæстæджы цалдæр хатты «фесгуыхтис» (прославилась) Парижы Наукæты акаде-
ми:

– Р. Фултон цы нау æрхъуыды кодта, уый схуыдта «утопи»;
– Ф. Месмер гипнозы архайд куы иртæста, уæд æй цæстфæлдахæг схуыдта;
– 1922 азмæ А. Эйнштейн æппæт дунейы зындгонд уыдис куыд генион ахуыр-

гонд. Балцы ацыдис æмæ æрзылдис цалдæр континентыл. Кад ын кодтой Японы, бирæ 
европæйаг бæстæты. Æрыгон Советон Уæрæсейы Эйнштейны равзæрстой Наукæты 
академийы уæнгæй. Фæлæ Францмæ куы æрбахæццæ ис, уæд 33 академикы загъ-
той: «Эйнштейн не ’мбырды куы уа, уæд мах æвæстиатæй (незамедлительно, тут же) 
ацæудзыстæм!»

67 – 69 уроктæ

Зындгонд ахуыргæндтæ 

316. а) Хъуыдыйæдтæ кæрæдзийы фæдыл раст равæрут æмæ саразут текст.

1) Ацы ном фехъусгæйæ, мах ахъуыды кæнæм: «Хими. Элементты периодикон 
таблицæ». 

2) Ныффыста 400 наукон куыстæй фылдæр, фæлæ химийы 
фæрстытæ иртасы æрмæст сæ дæсæм хайы. 

3) Фæлæ ахуыргонд æрмæст химик нæ уыдис. 
4) Иннæтæ та фыст сты физикæ, физикон хими, метрологи, 

экономикæ æмæ геофизикæйы проблемæтыл. 
5) Æппæт дунейы дæр зонынц Д. Менделеевы. 

æ) Ныффыссут уæ текст.
б) Фарст раттут уæ тексты алы хъуыдыйадмæ дæр.
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в) Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн.

317. Зæгъут иронау.

Это знаменитый ученый был не только химиком.
Весь мир знает этого знаменитого ученого.
Имя этого ученого знает весь мир.
Имя этого знаменитого ученого знает каждый.
Проблемы химии он исследует только в десятой части своих трудов.
В своих трудах он исследует (иртасы) вопросы физики, экономики и других наук.

318. Дополните диалог нужными репликами. Запишите ваши реплики. Прочитайте диалог.

Алан. Куыд диссаг у наукæ! 
Фатимæ. Цæй тыххæй зæгъыс?
Алан. Ахуыргæндтæ алцыдæр зонынц, нæ рæдийынц..
Фатимæ. Фæлæ ды рæдийыс!
Алан. Цæмæй рæдийын?
Фатимæ. Наукæ дæр ивы, размæ цæуы. Алкæд æмхуызон нæ уыдис.
Алан. Цытæ дзурыс? Генион Пифагор кæд æмæ кæд цардис!
Фатимæ. О, Пифагор генион ахуыргонд уыдис, фæлæ уый дæр рæдыдис.
Алан. Нæ мæ уырны.
Фатимæ. Бауырнæд дæ. Пифагор…………………………
Алан. Цæй, хорз. Уый раджы уыдис. Фæстæдæр нал рæдыдысты.
Фатимæ. Раст та нæ дæ. Номдзыд физик Макс Планкæй уыдис ахуыргæнæг, фон 

Жолли. ……..
Алан. Адæймаг æрмæст адæймаг у. Фæлæ ис наукæйы академитæ!
Фатимæ. Ис, ис. Зæгъæм, Парижы……………………………….

319. Представьте ситуацию: Алан после беседы с Фатимой встречает одноклассников и пере-
сказывает им содержание разговора об ошибках ученых. 

318 фæлт. æрмæгмæ гæсгæ саразут полилог æртæ архайæгимæ – Алан æмæ йæ дыууæ 
æмбалы. Ныффыссут полилог. Сахуыр æй кæнут.

320. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

Ахуыргонд Месмер гипнозы фæрстытæ 
куы иртæста, 

Инженер Фултон хæстон науы схемæ 
куы сарæзтæ, 

Номдзыд Эйнштейн Францмæ куы æр-
цыдис, 

Эйнштейн Советон Уæрæсейы куы уы-
дис, 

уæд æй равзæрстой Наукæты академийы 
уæнгæй. 
уæд академиктæ тынг смæсты сты (разо-
злились).
уæд академиктæ науы проект схуыдтой 
утопи.
уæд æй академиктæ схуыдтой цæстфæл-
дахæг.
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321. а) Бакæсут. Бамбарын кæнут тексты сæргонды мидис.

Цымыдисаг хабæрттæ

Композитор Александр Бородин, оперæ «Князь Игорь»-ы ав-
тор, йæхи музыкант нæ хуыдта. Арæх дзырдта, музыкæ йын æрмæст 
«фæллад уадзыны фæрæз» кæй у. Йæ царды сæйраг хъуыддагыл ны-
мадта хими, бирæ азты уыдис Бетъырбухы академийы химийы про-
фессор. А. Бородин уыдис нудæсæм æнусы зынгæдæр медиктæй иу. 
Йæ ахуыргонд æмбæлттæм гæсгæ, музыкæ цæрæнбонты къуылымпы 
кодта Бородины наукон куыст. Бирæ музыканттæ æмæ композитортæ 
та Бородины сæйраг æмæ æцæг куыстыл нымадтой музыкæ.

æ) Ратæлмац кæнут текст уырыссаг æвзагмæ.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

А. Бородин æрмæст музыкант уыдис?
Цы нымадта Бородин йæ царды сæйраг хъуыддагыл?
Цы хъуыды кодтой Бородины тыххæй музыканттæ?
Цы хъуыды кодтой Бородины тыххæй ахуыргæндтæ?

в) Зæгъут иронау. 

Александр Бородин часто говорил, что главное дело его жизни – это химия.
Этот композитор был еще и одним из виднейших медиков своего времени.
Композитор много лет был профессором химии.
Это удивительный человек музыку считал видом отдыха.

322. Фарст раттут 321 фæлт. алы хъуыдыйадмæ дæр.Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн.
Уæ фæрстытæ æмæ дзуæппытæй саразут диалог æмæ йæ ныффыссут.
Радзурут уæ диалогтæ. 

323. Бакæсут текст. Цы базыдтат ногæй Ф. Шаляпины тыххæй?

Номдзыд артист æмæ зарæггæнæг Фёдор Шаляпин бирæ уарз-
та поэзи. Кæй зæгъын æй хъæуы, профессионалон поэт нæ уыдис, 
фæлæ-иу хатгай йæ уацмыстæ, уæлдайдæр сатирикон миниатюрæтæ, 
мыхуыры рацыдысты. Фыста лирикон æмдзæвгæтæ. Ныв дæр тынг 
хорз кодта. Йæ диссаджы шаржты æвдыста йæ «фанатты» дæр æмæ 
йæхи дæр.

324. Преобразуйте текст упр. 323 и передайте его содержание простыми двусоставными пол-
ными предложениями.

325. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.
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1) Йæ рæстæджы зынгæдæр медиктæй иу …
2) Кæй зæгъын æй хъæуы, Шаляпин …
3) Музыкæ къуылымпы кодта …
4) Парижы академи Месмеры …
5) Советон Уæрæсейы А. Эйнштейны …
6) Д. Менделеевы зонынц …
7) А. Эйнштейнæн кад кодтой …
8) Ахуыргонд йæ куыстыты дæсæм хайы …
9) Шаляпин йæ шаржты …
10) Музыкæ А. Бородинæн …

326. Пъланмæ гæсгæ радзурут иу номдзыд ахуыргонды тыххæй.

1. Кæд æмæ кæм райгуырдис?
2. Чи уыдысты йæ ныййарджытæ?
3. Кæм ахуыр кодта?
4. Наукæйы цавæр къабазы куыста?
5. Цы сарæзта наукæйы, цæмæй зындгонд у?
6. Цы зоныс йæ царды тыххæй?
7. Йæ цавæр миниуджытæ дæ зæрдæмæ цæуынц?

327. Вспомните значение и употребление частицы иу.

Частица (хайыг) иу обозначает многократность действия, выражаемого глаголом: 
базыдта-иу – узнавал (бывало).

При глаголе в повелительном наклонении частица иу обозначает: 1) смягчение 
просьбы; 2) удаленность действия от момента речи: æмдзæвгæ-иу сахуыр кæн – выу-
чи (не сейчас, позже) стихотворение.

Хотя частица иу всегда связана по смыслу с глаголом, она может стоять как после 
него, так и после других слов, если предложение (или часть предложения) начинается 
не с глагола: Ахуыргæнæг-иу нын ног æрмæг бацамыдта. – Учитель (бывало) объ-
яснял нам новый материал.

328. Сравните пары предложений и скажите, чем они отличаются.

Шаляпин йæ уацмыстæ мыхуыры рауагъта. – Шаляпин-иу йæ уацмыстæ мыхуыры ра-
уагъта.

Бородин наукон куыстæй куы бафæлладис, уæд раздæхтис музыкæмæ. – Бородин-иу 
наукон куыстæй куы бафæлладис, уæд-иу раздæхтис музыкæмæ.

Бородин дзырдта, музыкæ мын фæллад уадзыны фæрæз у, зæгъгæ. – Бородин-иу 
дзырдта, музыкæ мын фæллад уадзыны фæрæз у, зæгъгæ.
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329. Отвлечемся от науки? Вспомним свои последние школьные каникулы. Расскажите, как 
проходил летом ваш день.

Х у ы з æ г: Мæ сæрдыгон каникултæ арвыстон афтæ. Райсомæй-иу куы сыстадтæн, 
уæд-иу …

330. Прочитайте. В выделенных предоожениях вставляйте частицу –иу. Скажите, как измени-
лось содержание предложений? 

Алинæ. Фатимæ, æнæхъæн мæй дæ нæ федтон. Кæм уыдтæ?
Фатимæ. Хохы уыдтæн, баба æмæ нанамæ.
Алинæ. Æмæ æнкъард нæ кодтай хохы?
Фатимæ. Æппындæр нæ. Бон-изæрмæ  æнцад  не  ’рбадтæн.  Райсомæй  фос 

хизынмæ  аскъæрдтон,  стæй  нанайæн  хæдзары  куыстытæ  кæнынмæ  æххуыс  код-
тон. Изæры фос  куы æрцыдысты,  уæд  сæм  бабаимæ  базылдыстæм. Стæй мын хохы 
бирæ æмбæлттæ ис. Цыдыстæм саунæмыг тонынмæ, хъæдмæ æхсæртæм, доны былмæ. Иу 
ныхасæй, мæн æнкъард кæнынмæ не ’вдæлдис.

Алинæ. Иннæ сæрды дæр хохмæ цæудзынæ?
Фатимæ. Нæ, фæлварæнтæм мæхи цæттæ кæндзынæн – медицинон институтмæ 

цæудзынæн. Ды та?
Алинæ. Æз та – Мæскуымæ, журналистыл ахуыр кæнынмæ.
Фатимæ. Уый хорз у, фæлæ æнæ махæй æнкъард нæ кæндзынæ?
Алинæ.  Æмæ  уæм  арæх  фыстæджытæ  æрвитдзынæн.  Телефонæй  дæр  уæм 

дзурдзынæн.  Алы  каникулты  дæр  ардæм  цæудзынæн,  æмæ  фембæлдзыстæм. 
Фæдзурдзыстæм  кæрæдзийæн  нæ  хабæрттæ.  Равдисдзынæн  уæм  мæ  уацтæ,  мæ 
фельетонтæ…

Фатимæ. Уæдæ, уæдæ. Æз та дын радзурдзынæн, æнæниздзинад куыд хъахъхъæ-
нын хъæуы, уый тыххæй!

Алинæ. Æмæ цы? Алцыдæр зонын хъæуы.

334. Рафыссут, стъæлфыты бæсты хъæугæ кæрæттæ æвæргæйæ.

Уырыссаг æвзадж… сæйрагдæр дзырдуæтт… иу у Владимир Далы æмбарынгæнæн 
дзырдуат. Йæ автор уыд… денджызон афицер. Дзырдуатæн æрмæг æмбырд кæн… рай-
дыдта æстдæсаздзыд…, флот… куы ацыдис, уæд. Уыцы куыст код… йæ цард… фæстаг 
бонтæм дæр. В. Даль, Наукæты академи… уæнг-уацхæссæг, уыдис этнограф æмæ натура-
лист дæр.

335.  330 фæлт. гæсгæ саразут æмæ радзурут Фатимæйы (кæнæ Алинæйы) монолог æмæ йæ 
радзурут.
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70 – 72 уроктæ

Æнæниз ут!

336. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ фæдаргъдæр кæнут лæвæрд дзырдтæй: номдзыд, дæсны, 
арф хъуыдыгæнаг, хорз, зынгæдæр, арфдæр, рагон, курдиатджын, диссаджы.

Авиценнæ (Абу Али Ибн Сина) æрмæст дохтыр æмæ философ нæ уыдис. Зындгонд у 
куыд лингвист, поэт, фыссæг, математик, астроном, физик, химик, биолог, фармаколог. Иу 
дзырдæй – энциклопедист (афтæ хонынц, наукæйы алы къабæзты дæр æнтыстджынæй чи 
кусы, ахæм адæймаджы). Йе ’ппæты стырдæр куыст – «Дохтыры наукæйы канон» – йæ 
авторæн æрхаста æппæтдунеон кад. Ацы чиныг Ибн Сина ныффыста бердзенаг, ромаг, ин-
диаг æмæ æндæр бæстæты дохтырты хъуыдытæ æмæ зонындзинæдты бындурыл.

337. Радзурут Авиценнæйы тыххæй. Спайда кæнут фразæтæй: Æз зыдтон, Авиценнæ ... кæй 
..., уый. Æз базыдтон, Авиценнæ ... кæй ..., уый.

338. Рахицæн кæнут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ. Передайте их содержание одним предло-
жением. 

Дыууынæмæнустынгхъæздыгуыдиснауконидейæтæйæмæногдзинæдтæйсæдæазыразмæ
тынгбæрзондкъæпхæнмæсхызтисфизикæуæлдайдæрФранцыæмæГерманыуæдырæстæджын
омдзыддæрахуыргæндтылнымадуыдыстыПланкквантонфизикæйыбындурæвæрæгЭйнштей
нПуанкареæмææндæрфизиктæ.

338. Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Цавæр наукæимæ баст у дæ фидæны дæсныйад?
● Цæмæн æй равзæрстай?
● Скъолайы цавæр предметтæ æнгомдæр баст сты ацы дæсныйадимæ?
● Цавæр зындгонд адæймæгтæм уыдис ацы дæсныйад?
● Цавæр миниуджытæ домы адæймагæй ацы дæсныйад?
● Куыд цæттæ кæныс дæхи дæ фидæны дæсныйадмæ?

339. Сымахмæ гæсгæ, цавæр дæсныйæдтæ тынгдæр хъæуынц нырыккон дунейы? Цæмæн? 
Аныхас кæнут ацы темæйыл. 

340. Зæгъут æмæ ныффыссут иронау.

1) Владимир Даль был не только военным. Он известен и как филолог, этнограф и на-
туралист.

2) Федор Шаляпин был не только знаменитым певцом. Он был ещё и талантливым 
поэтом и художником.
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3) Александр Бородин известен не только как композитор. Он был талантливым учё-
ным. 

4) Авиценна был не только врачом и философом. Его называют ученым-энциклопеди-
стом.

341. Байхъусут æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй Авиценнæйы тыххæй?

342. Иу хатт ма байхъусут æмæ зæгъут, цавæр æвзæгтыл фыст сты Авиценнæйы уацмыстæ?

343. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Ибн Сина (Авиценнæ) райгуырдис 

Ахуыргонд цардис 

Авиценнæ иртæста математикæ, астрономи, 

Авиценнæйы сæйраг философон куыстытæ 
сты 

Ацы чингуытæ фыст сты 

Философийы Ибн Сина уыдис 

Бирæ æнусты дæргъы Ибн Синæйы филосо-
фон трактаттæн 

 «Медицинæйы канон» у

Æрмæст латинаг æвзагыл «Медицинæйы ка-
нон» 

«Дзæбæх кæныны чиныг», «Уынаффæ- 
ты чиныг» æмæ «Зонындзинады чиныг».

Астæуккаг Азийы æмæ Ираны. 

фарсийыл

Аристотелы хъуыдытыл хæст.

Бухарамæ хæстæг.

тынг бæрзонд аргъ кодтой Скæсæны 
æмæ Ныгуылæны дæр. 

философи æмæ медицинæйы фæрстытæ. 

уагъд æрцыдис æртын хатты! 

фондз хайæ арæзт медицинон энцикло-
педи.

341. а) Вспомним образование сложноподчиненных предложений с придаточными уступки: 
в главном предложении есть соотносительное слово уæддæр, в придаточном предложении – союз 
кæд. При этом предлождение всегда начинается с придаточной части.

Бородин кæд оперæтæ фыста, уæддæр йæхи музыкантыл нæ нымадта.

æ) Ссарут хъуыдыйæдты дыккаг хæйттæ æмæ сæ бакæсут.

Авиценнæ кæд персайнаг ахуыргонд уыдис, 

Авиценнæ кæд зындгонд медик уыдис,

Авиценнæ кæд Аристотелы «ахуыргæнинаг» у, 

Авиценнæ кæд философ æмæ дохтыр уыдис,

уæддæр æмдзæвгæтæ дæр фыста.

уæддæр араббагау дæр фыста.

уæддæр рæстæг ардта поэзи æмæ 
литературæйы теорийæн дæр. 

уæддæр цавæрдæр фæрстыты разы 
у Платонимæ.

342. Используя материал о знаменитых ученых, составьте сложноподчиненные предложения с 
придаточными уступки и запишите их.
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343. а) Бакæсут æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ. 

Персайнаг дохтыр, ахуыргонд, философ æмæ поэт Абу Али аль 
Хусейн ибн Абдаллах Ибн Сина райгуырдис Бухарамæ хæстæг. Цар-
дис Астæуккаг Азийы, Ираны, ахуыр кодта математикæ, астрономи, 
философи æмæ медицинæ. 

Йæ сæйраг философон куыстытæ сты «Дзæбæх кæныны чи-
ныг», «Уынаффæты чиныг» æмæ «Зонындзинады чиныг» фыст сты 
фарсийыл. (Фарси у ирайнаг æвзæгтæй иу).

Философийы Ибн Сина уыдис Аристотелы хъуыдытыл хæст, 
фæлæ йæ иуæй-иу теоритæ хæстæг сты Платоны философимæ. 

Бирæ æнусты дæргъы Ибн Синæйы (кæнæ Авиценнæйы) философон трактаттæн тынг 
бæрзонд аргъ кодтой Скæсæны æмæ Ныгуылæны дæр. 

Фæлæ йæ сæйраг наукон куыстыл нымад у «Медицинæйы канон» – фондз хайæ арæзт 
медицинон энциклопеди. Ацы куыст зындгонд у æппæт дунейы дæр. Бирæ хæттыты йæ 
тæлмац кодтой европæйаг æвзæгтæм. 

Ацы стыр куысты Авиценнæ раиртæста бердзенаг, ромаг, индиаг, астæуккагазиаг дох-
тырты фæлтæрддзинад æмæ зонындзинæдтæ. Æрмæст латинаг æвзагыл «Медицинæйы ка-
нон» уагъд æрцыдис æртын хатты! Цалдæр æнусы дæргъы «канон» уыдис сæйраг медици-
нон чиныг. 

Авиценнæйы æмдзæвгæтæ фыст сты фарси æмæ араббаг æвзæгтыл. Йæ поэзийы 
сæйраг темæтæ сты наукæ æмæ ахуырад, цард куыд æппæты стырдæр хæзна. Ахуыргонд 
уыдис литературæйы теоретик дæр – махмæ æрхæццæ сты Авиценнæйы комментаритæ 
Аристотелы «Поэтикæ»-мæ, араббаг поэт Ибн ар-Румийы æмдзæвгæты анализ.

æ) Ссарут сæйраг мидис æвдисæг хъуыдыйæдтæ. Бакæсут сæ.

б) Саразут тексты пълан æмæ йæ ныффыссут.

в) Пъланмæ гæсгæ радзурут тексты мидис.

344. 343 фæлт. текстмæ гæсгæ саразут диалог. Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

345. а) Ныхас кæнынц дыууæ æмбалы. Чи у раст? Цæмæн уæм афтæ кæсы?

– Мæнмæ гæсгæ, Авиценнæйы хонынц «медицинæйы фыд».
– Æнхъæлдæн, рæдийыс.
– Цæмæн дæм афтæ кæсы?
– «Гиппократы ард», зæгъгæ, искуы фехъуыстай?
– Куыннæ фехъуыстон!
– Уæдæ, æвæццæгæн, «медицинæйы фыд» Гиппократ у.
– Чи зоны, раст дæ. 

æ) Перескажите содержание диалога своими словами.

8

 

ард – клятва
ард хæрын – клясться

Ибн Синæ (Авиценнæ)
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346. а) Рæстдзинад сбæрæг кæнын хъæуы. Бафæрсæм æндæр искæй! 

– Химийæ экзамен дæтдзынæ?
– Æнæмæнг. Медицинон академимæ цæудзынæн.
– О. уæдæ-ма нын зæгъ, «медицинæйы фыд» кæй хонынц?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, генион Гиппократы.
– Гиппократ Авиценнæйæ раздæр цардис?
– Бирæ раздæр. Гиппократ цардис нæ эрæйы агъоммæ (размæ) фæндзæм æнусы.

æ) Сымах та цы зонут ацы ахуыргонды тыххæй? 

347. Кæм æмæ куыд ахуыр кодтой рагон дохтыртæ? Бакæсут æмæ дзуапп раттут ацы фарстæн.

– Йæ фыд дæр адæмы дзæбæх кодта.
– Ома дохтыр уыдис?
– Нæ, бынтон афтæ нæу. Йæ фыд медицинæйыл нæ ахуыр кодта. 
– Æмæ Гиппократ кæм ахуыр кодта?
– Уый тынг цымыдисаг хабар у. Рагон бердзенæгтæм уыдис медицинæйы хуыцау – 

Асклепий. Йæ кувæндоны та ахуыр кодтой медицинæйыл.
– Уæдæ ды рагон дуджы куы цардаис, уæд кувæндоны ахуыр кодтаис?
– Æнæмæнгæй! Уыцы кувæндонæн уыдис сæрмагонд ном – асклепион. 

348. Спайда кæнут текстты æрмæгæй æмæ радзурут Гиппократ æмæ Авиценнæйы тыххæй. 

73 – 75 уроктæ

Ирыстоны фæсивæд

349. Байхъусут æмдзæвгæмæ. Сбæрæг кæнут æмдзæвгæйы темæ.

Ацы асклепионы ахуыр кодта Гиппократ Сакъадах Кос. Гиппократы цыртдзæвæн
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350. Иу хатт ма байхъусут æмдзæвгæмæ. Куыд æмбарут дзырдтæ: хурыскастыл, искæдбон?

351. Определите лицо, число, время и наклонение глаголов.

Кæсин, таин, цæуис, хæссид, кæлынц, амбæлис.

352. Вспомним спряжение глаголов в условном и желательном наклонениях.
а) Проспрягайте в условном наклонении глаголы кæсын, тайын, цæуын.
æ) Проспрягайте в желательном наклонении глаголы кæлын, хæссын, æмбæлын.

353. Бакæсут ææмдзæвгæ. Бафæлварут æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ контекстмæ гæсгæ 
сбæрæг кæнын.

Райсом раджы, хурыскастыл
Хæхтæм алы бон кæсын:
Хуры чызг чындзы фæраст и, –
Цъитимæ йæ цин хæссы.

Цъити хуры тынты хъармæй
Тайы – суадæттæй кæлы.
Искæдбон дæ уды фарнæй
Афтæ ку ’амбæлис* мæныл.

Цъитийау дæ цуры таин,
Худин дæм æз мин цæстæй…
Бонтæ бонты фæдыл уайынц,
Амонд нал цæуы хæстæг.

   Кокайты Тотрдаз

354. Æмдзæвгæйы текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Æз алы бон кæсын (цæмæ?)…
Æз кæсын (кæд?) хæхтæм.
Райсом раджы (кæд?) кæсын хæхтæм.
Цъити тайы (цæмæй?)…
(Цæмæй?) кæлы цъити.
Афтæ куы амбæлис (кæуыл?)…
(Кæд?) куы амбæлис мæныл.
(Цæйау?) дæ цуры таин.
(Цы?) нал цæуы хæстæг.

355. а) «Æвзонгдзинад – адæймаджы уалдзæг…»

* ку ’амбæлис = куы амбæлис
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● Уыцы «уалдзæг» æдзух æнæмæт вæййы? 
● Сымахмæ гæсгæ, нырыккон фæсивæды царды цавæр проблемæтæ ис? 
● Цæуыл хъуыды кæны æмæ цæмæ бæллы абон æрыгон адæймаг? 
● Уæ царды кæцы къабазы ис фылдæр проблемæтæ? Цæмæн?

æ) Баххæст кæнут ассоциативон рæнхъытæ.

Саразут æмæ ныффыссут диалог ацы темæйыл.

356. Чи куыд æрвиты йæ уæгъд рæстæг?

Фæцæуын театрмæ.
Фæцæуын музейтæм.
Ацæуын æрдзы хъæбысмæ.
Фæкæсын телевизормæ.
Фæхъусын музыкæмæ.
Ацæуын дискотекæмæ.

Фæзарын караоке.
Фембæлын ме ’мбæлттимæ.
Фæтезгъо кæнын.
Фæкæсын чингуытæ.
Хæдзары куыстытæ фæкæнын.
Æндæр хуызы æрвитын мæ рæстæг. Куыд?

357. Радзурут нæ республикæйы фæсивæды царды тыххæй (спортивон клубтæ, уæлдæр 
скъолатæ, студитæ, КВН (хъæлдзæг æмæ цыргъзондты клуб) æмæ æнд.).

358.*  Æркæсут фæсивæдон театр-студи «Амыран»-ы концерты программæмæ. Ацы 
программæмæ гæсгæ цы зæгъæн ис театры тыххæй? Цæмæй хицæн кæны иннæ театртæй?

Хъæлдзæг театралон равдыст
«Æппын нæйы бæсты чызг хуыздæр!»* 

* Æппын нæйы бæсты чызг хуыздæр! – Хотя бы девочка, чем совсем никого!

ныййарджытæ

æрыгон адæймаг

æмбæлттæ

уæгъд рæстæг

?

спорт

ахуыр

?
?



115

Премьерæ æвдыст æрцыдис 8 мартъийы.
Режиссæр-æвæрæг æмæ музыкалон редактор – Лазарты 

Таймураз
Нывгæнæг – Эммæ Вергелес
Кæфтытæ æвæрæг – Баситы Аслан
Хормейстер – Мамыкъаты Людмилæ
Аудиоинженер – Хадыхъаты Артур

Нæ равдыст «Æппын нæйы бæсты чызг хуыздæр» арæзт 
æрцыдис Плиты Солтан æмæ Мæхъиты Лаверы драмон 
уацмыстæй, адæмон юмор æмæ сатирикон радзырдтæй. Ахс-
джиаг бынат дзы бацахстой «Амыран»-æн йæхи архайджыты 
фыст æмæ уырыссаг æвзагæй тæлмацгонд миниатюрæтæ.

Театралон равдыст аразджытæ спайда кодтой Ирыстоны 
зындгонд композитортæ Кокойты Тæтæрхъан, Æлборты Фе-
ликс, Гæздæнты Булат, Хъуппеты Мысост, Къабойты Нико-
лай æмæ иннæты музыкалон уацмыстæй. Парахатæй дзы зæлы 
адæмон музыкæ.

Нæ зынаргъ сылгоймæгтæн сæ бæрæгбоны зæрдиаг 
арфæтæ кæнæм. Нæ зæрдæ сын зæгъы бирæ рæсугъддзинæдтæ, 
æнæниздзинад æмæ стыр амонд.

Программæйы ис:

«Сылгоймагыл сагъæстæ» (дæлæ-уæлæ ныхæстæ)
Гозымты Руслан
Чертыхъоты Астемыр
Лазарты Таймураз
Годжыцаты Георги
Баситы Ирыстон

«Фæлтау калмимæ цæрдзынæн». А. Левины радзырдмæ 
гæсгæ

Лæппу – Чертыхъоты Астемыр 
Калм – Фæрниаты Батрадз

«Цыбыр хъæлдзæг миниатюрæтæ»

«Цигайнаг кафт»
Солист – Баситы Аслан

«Хинæйдзаг экзамен». Интермеди
Студент – Чертыхъоты Астемыр
Доцент – Фæрниаты Батрадз 
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«Сыгъзæрин кæсаг». А. Пушкины аргъаумæ гæсгæ
Зæронд лæг – Хъаныхъуаты Зауыр
Зæронд ус – Гæгкуты Георги
Сыгъзæрин кæсаг – Годжыцаты Георги

«Рæуче митæ нæ хъæуы». Мæхъиты Лаверы интермеди
Хæмыц – Лазарты Таймураз
Хани – Хуыгаты Фатимæ
Дзоппе – Сидахъаты Дзамболат
Официант – Гозымты Руслан

«Хъæлдзæг миниатюрæтæ» æмæ æндæртæ.

359. Найдите в тексте концертной программы этикетные фразы: поздравления, пожелания и 
др. В каких случаях употребляются эти фразы? Какие еще этикетные фразы вам известны? 

360. Зæгъут иронау.

Спектакль театра «Амран» состоит из произведений наших драматургов. В нём ис-
пользованы музыкальные произведения многих композиторов. В спектакле также звучит 
народная музыка. Премьера спектакля состоится 8 марта.

361. а) Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

æнæвгъау – беспощадный; беспощадно
къух бакæнæн нæй – яблоку негде упасть
мæсты кæнын – сердиться
хурмæ хæссын – перен. обнародовать,

вынести на всеобщее обозрение
хуыздæр кæнын – улучшать
хъæндзинад – недостаток

айнæг – скала
рæхыс – цепь
рухс кæнын – освещать
фидар – крепкий; крепко
худæг – смешной; смешно
хъайтар – герой

æ) Запишите существительные в форме единственного и множественного числа. Как образу-
ется множественное число этих существительных? Приведите другие примеры образования мно-
жественного числа существительных.

362. а) Бакæсут текст, саразут ын пълан фæрстыты хуызы.

«Амыран» – афтæ хуыйны фæсивæдон театр-студи. Адæмон сфæлдыстады Амыран 
у идеалон хъайтар. Уый адæмæн балæвар кодта æрвон зынг, сæ талынг цард сын срухс 
кодта арты цæхæрæй. Уый тыххæй хуыцæуттæ смæсты сты Амыранмæ æмæ йæ Кавказы 
хæхты иу айнæгмæ фидар рæхыстæй бабастой. 

Фæсивæдон театр дæр, мифон Амыраны хуызæн, тырны адæмы цард фæхуыздæр 
кæнынмæ. Худы æхсæнады хъæндзинæдтыл, хурмæ хæссы æвзæрдзинæдтæ. Æргомæй 
æвдисы, адæймаджы ном чи чъизи кæны, уыдоны. «Æхсæнады æнæниздзинадæн худынæй 
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хуыздæр хос нæй» – афтæ нымайынц театры актёртæ: æрыгон специалисттæ, аспиранттæ, 
студенттæ. 

«Амыран»-ы эстрадон миниатюрæтæ, пародитæ, худæджы зарджытæ æмæ кæфтытæ 
уарзынц Цæгаты дæр æмæ Хуссары дæр. Йæ алы концерты дæр залы къух бакæнæн нæ 
вæййы.

Коллективы репертуары ис ирыстойнаг æмæ уæрæсейаг авторты уацмыстæ, фæлæ 
бирæ пантомимæтæ, композицитæ, скетчтæ артисттæ сæхæдæг æрхъуыды кодтой.

Ныртæккæ æрыгон коллективы репертуары ис спектакль «Фыдджын æви гамбургер?», 
программæтæ «ИРОНизацигонд шоу», «Худæгыл ахудæм», «Æппын нæйы бæсты чызг 
хуыздæр», «Аивæдты дæсныты æнахуыр концерт».

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдбæстытимæ: состоит из ... произведений, 
особое место в ней заняли, сердечно поздравляем.

б) Попробуйте определить смысл выделенных выражений по значениям составляющих их 
компонентов.

363. Выпишите из текста десять глаголов в прошедшем времени вместе с зависимыми слова-
ми. Определите начальную форму глаголов. Напишите эти глаголы в желательном, условном и по-
велительном наклонениях.

Хуы з æ г :  балæвар кодта – балæвар кæнын. Балæвар кæнид. Балæвар кодтаид. 
Балæвар кæна. Балæвар кæнæд.

364. Дзуапп раттут уæ пъланы фæрстытæн æмæ радзурут театр «Амран»-ы тыххæй.

365. Раттут фарст 362 фæлт. алы хъуыдыйадмæ дæр. Уæ фæрстытæ æмæ дзуæппытæй саразут 
диалог æмæ йæ радзурут. 

76 – 77 уроктæ

Фæсивæды сфæлдыстад 

366. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

ахаст – отношение 
бырон – мусор, сор
зæгъын фæнды – хочется сказать
кæсæг – зритель 
къухы бафтын – удасться
(мæ) къухы бафтыдис – (мне) удалось
уырнинаг – достоверный
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367.  Бакæсут театр «Амыран»-ы директор Сидахъаты Дзамболаты интервьюйæ скъуыддзаг. 
Къæлæтты ист дзырдтæ раст формæйы æвæрут.

Дзамболат. Иубон нæм (телефоны, телефонæй) иу сылгоймаг æрбадзырдта æмæ нын 
бауайдзæф кодта: «Сымах тыххæй дысон æппындæр нæ бафынæй дæн!» Куыд рабæрæг 
(уыди, уыдзæнис, ис), афтæмæй ацы сылгоймаг нæ концерт (уыны, федта) æмæ йæм афтæ 
фæкастис, цыма нæ абоны цард раст не ’вдисæм. Ацы цауæй дæр бæрæг у, нæ хъуыдытæ 
спектакльмæ кæсджыты зæрдæтæм кæй хæццæ (кодтой, кæндзысты, кæнынц), уый. Залы 
бадджыты реакцийæ бæрæг вæййы, адæм тынгдæр цæуыл тыхсынц, цæуыл мæт кæнынц, 
уый.

Уацхæссæг. Ома?
Дзамболат. Хистæртæ æмæ кæстæрты æхсæн ахастыты темæ. Ныртæккæ кæстæртæн 

арæх бауайдзæф кæнынц, хистæртæм нæ (хъуыстат, хъусут), зæгъгæ. Фæлæ хатгай 
хистæртæ дæр раст нæ вæййынц. Нæ интермедийы фæлтæрты быцæуы кæстæр раст куы 
уа…

Уацхæссæг. …уæд уый æрмæст кæстæрты зæрдæмæ (фæцыдис, фæцæудзæнис).
Дзамболат. Нæ, æцæгæй раст куы уа, уæд хистæрты зæрдæмæ дæр (фæцыдис, 

фæцæудзæнис). Уыдон дæр сразы (сты, уыдзысты), æдзух кæстæртæ аххосджын кæй нæ 
вæййынц, ууыл.

Уацхæссæг. Уæ спектакль «Фыдджын æви гамбургер?» æвдисы, не ’хсæнады мидæг 
культурæ кæй сæфы, уый. Уавæр æцæгæй афтæ æвзæр у?

Дзамболат. Ацы темæ тынг актуалон у. Æппæт Уæрæсейы дæр уынæм ахæм «аме-
риканизаци». Тыххæй нæм цы ног «æгъдæуттæ» бырсынц, уыдоны ныхмæ мах хъуамæ 
фидарæй (лæудзыстæм, æрлæууыдыстæм, æрлæууæм).

(Газет «Рæстдзинад»-æй)

368. Ссарут 367 фæлт.тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдбæстытимæ: как выяснилось, 
ей показалось, по реакции зрителей, иногда бывают неправы, так плохо.

369. Сымахмæ гæсгæ, аивад æрмæст ирхæфсæн мадзал у, æви йын хъомыладон нысаниуæг дæр 
ис? Æрхæссут дæнцæгтæ. Саразут диалог ацы темæйыл (8–10 хъуыдыйады) æмæ йæ ныффыссут.

370. Рафыссут 367 фæлт.текстæй дзырдбæстытæ дзырдтимæ: бæрæг у, æрбадзырдта, хæццæ 
кодтой, не ’вдисæм.

371. а) Бакæсут РЦИ-Аланийы Каратэйы федерацийы президент Хъантемыраты Барисы 
хъуыдытæ «Амыран»-ы сфæлдыстады тыххæй.

«Фыццаг хатт спектаклы фæстæ рацыдтæн сыгъдæг, æнæбырон залæй…
Ацы спектакльмæ фыццаг хатт чи цæуы, уымæн мæ зæгъын фæнды: уый хуымæтæг 

“хиирхæфсæн” нæу. Ацы æрыгон курдиатджын лæппутæ æмæ чызджытæ цæуыл дзурынц, 
уый у нæ царды иу хай, у ахсджиаг æмæ уырнинаг.
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Бирæ номдзыд театралон коллективтæ цæмæ тырнынц, уыцы хъуыддаг «Амыран»-ы 
къухы бафтыдис: ис ын йæхи æрыгон театрдзау (здесь: зритель)».

æ) Цавæр аргъ кæны театры куыстæн Хъантемыраты Барис? Фæбæрæг кæнут сæйраг хъуыды 
(хъуыдытæ) æвдисæг дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

б) Куыд æмбарут ацы хъуыдыйад: «Фыццаг хатт спектаклы фæстæ рацыдтæн сыгъдæг, 
æнæбырон залæй…»?

372. Саразут дзырдбæстытæ номдар + миногон.

Х у ы з æ г: хъайтар – идеалон хъайтар.

Хъайтар, айнæг, хъæндзинад, бырон, кæсджытæ, рæхыс, фæсивæд, артисттæ, бынтæ, 
театр-студи, зал, интермеди. 

373. Иронау куыд зæгъдзыстæм?

1) яблоку негде упасть
2) выносить на всеобщее обозрение
3) молоть языком
4) как гром среди ясного неба
5) Млечный Путь
6) покатываться со смеху
7) (с ним) никто не сравнится
8) поверь мне
9) (мне) удалось
10) (мне) хочется сказать

а) уымæн æмбал нæй
æ) дзæнгæда цæгъдын
б) бауырнæд дæ
в) хурмæ хæссын
г) арвæй дур æрхауæгау
гъ) Æрфæны Фæд
д) худæгæй мæлын
дж) къух бакæнæн нæй
дз) (мæ) къухы бафтыдис
е) зæгъын (мæ) фæнды

374. а) Бакæсут. Бæрæггонд дзырдтæн ссарут антонимтæ æмæ сæ ныффыссут. 

● Цæгат Ирыстон-Аланийы интеллектуалон клуб «Альбус»-ы ис фондзсæдæ 
архайæгæй фылдæр. Ам æрæмбырд сты Ирыстоны фæсивæды  зондджындæртæ, 
хъæлдзæгдæртæ æмæ ныфсхастдæртæ!

Ацы клубы интеллектуалон хъазт «Брейн-ринг» цæуы дыууæ лигæйы: хицæнтæй хъа-
зынц скъоладзауты æмæ студентты командæтæ.

● «Цы у “Брейн-ринг”? Тыхджын æнкъарæнтæ æвдисæг, динамикон хъазт. Уымæн 
æмбал нæй! Телеуынынады интеллектуалон шоутæм кæсджыты æмдзæгъд æмæ сæ уар-
зон командæйæн æххуысгæнæг фанатты хъæр – уыдонæн ницæимæ абарæн ис! Дыууадæс 
адæймаджы, дыууадæс зонды тох – раст дзуапп тагъддæр чи ратдзæнис?»

● «Мах стæм республикæйы хæзнатæ. Æрыгон Эйнштейнтæ. Алыхуызæттæ стæм. Иу 
æнæдзургæйæ фæбады æнæхъæн аз, стæй финалон хъазты йæ иунæг дзуаппæй командæйы 
чемпионы бынатмæ ракæны. Иннæ та æдзух дзæнгæда цæгъды, фæлæ иу хъазтæй дарддæр 
никуы ацыдис».
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Интернет-сайт «Альбус»

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.
● Чи сты «Альбус»-ы архайджытæ?
● Цавæр хъазт у «Брейн-ринг»?
● Чи архайы «Брейн-ринг»-ы?

375. Цавæр интеллектуалон хъæзтытæ зонут? Уæ зæрдæмæ цæуынц æви нæ? Цæмæн? Спайда 
кæнут лæвæрд дзырдтæй.

Хъуыдыкæнынад, зонд, æнкъарæнтæ, реакци; тыхджындæр, цымыдисаг, дис-
саг, æнахуыр, æнæзонгæ, арфдæр, цыргъзонд; æмбарын, базонын, цымыдис кæнын, дис 
кæнын, дызæрдыг кæнын (сомневаться), цин кæнын, æнхъæлмæ кæсын, æххуыс кæнын.

376. Ныффыссут иронау.

Целью интеллектуального клуба «Альбус» является вовлечение старшеклассников и 
студентов в интеллектуальный досуг, выявление одарённых молодых людей. Сегодняшний 
«Альбус» насчитывает около 500 членов. Интеллектуальный клуб «Альбус» находится во 
Владикавказе.

377. Дзуапп раттут «Брейн-ринг»-ы финалон хъазты фæрстытæн.

● Къарол Людовик XIII рæстæджы Парижы парламент тынг карзæй домдта, цæмæй 
иууылдæр ахуыр кæной æрмæст ацы философы куыстытæ. Чи уыдис уыцы философ?

● Иезуитаг астроном Шейнер йæ куысты хатдзæгтыл дызæрдыг кодта æмæ йæ 
хицауадмæ фæрсынмæ бацыдис. Фехъуыста ахæм дзуапп: «Мæ фырт, æз бирæ хæттыты 
кастæн Аристотелы чингуытæ, фæлæ уыцы чингуыты ахæмæй ницы ссардтон. Бауырнæд 
дæ, уый у дæ цæстыты кæнæ дæ линзæты хъæндзинад». Цы федта астроном Шейнер?

● Скифаг зондджын лæг Анахарсисы бафарстой: «Цавæр наутæ сты æдасдæр (более 
безопасные)?» Уый радта æххæст æмæ цыргъзонд дзуапп. Цавæр?

● Винни-Пухы тыххæй мультфильмы авторы бафарстой: «Арсы лæппынæн йæ иу 
хъус æнцъылд (помятое) цæмæн у?» Цавæр дзуапп радта Фёдор Хитрук?

● Фукидид æй схуыдта «философи дæнцæгтæй». Цы у уый?

378. Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут фæйнæ фондз фарсты «Брейн-ринг»-ы хъазтæн.

78 урок. Контролон куыст

79 – 81 уроктæ

Куыд фæзындысты Олимпаг хъæзтытæ
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379. Ныффыссут спортимæ баст номдартæ æмæ мивдисджытæ. Цавæр спортивон хуызтимæ 
баст сты уæ дзырдтæ?

Х у ы з æ г. Номдартæ: ерыс, Олимпиадæ, ...

Мивдисджытæ: хъæбысæй хæцын, æмбулын, ...

380. Саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

Хуы з æ г :  фондз зиллаччы.

кæсджытæ
уынаффæ
хъуыддаг
ерыстæ
бынат
фæндон
змæлд
атлетикæ
зиллаччы
бæллиц

хъусын кæнын
æппæтдунеон
ерыстæм
ахсджиаг
бахæссын
ахсын
олимпаг
фондз
сæххæст ис
уæззау

381. Вспомните, как образуются сложноподчиненные предложения с придаточными опреде-
лительными. 

В сложном предложении придаточная определительная часть поясняет слово в глав-
ной части, выраженное местоимениями ахæм,  уыцы,  уый (в род. п.), и отвечает на во-
просы цавæр? (какой?), кæцы? (который?), кæй? (чей?).

Придаточная определительная часть присоединяется к главной при помощи союзов и 
союзных слов кæй (кого), куы (когда), чи (кто), кæм (где), кæцы (который) и др.

Придаточная часть стоит после главной, если содержит союз æмæ, союзное слово 
кæцы: Артур ахæм хорз хъæбысæйхæцæг у, æмæ йын не скъолайы ныхмæлæууæг нæй. – 
Артур такой хороший борец, что в нашей школе ему соперника нет. Нæ къласы ис ахæм 
ахуыргæнинæгтæ, кæцытæ цæуынц цалдæр спортивон секцимæ. – В нашем классе есть та-
кие ученики, которые посещают несколько спортивных секций. 

Во всех остальных случаях придаточная часть стоит перед главной.

382. Образуйте и запишите. сложноподчиненные предложения с придаточными определитель-
ными.

Х у ы з æ г. Чи ... уыцы. Нæ дуджы размæ авдсæдæ æвдай æхсæзæм азы згъорынæй 
ерысты амбылдта. Атлеты ном фыст æрцыдис дурыл. – Нæ дуджы размæ авдсæдæ æвдай 
æхсæзæм азы згъорынæй ерысты чи амбылдта, уыцы атлеты ном фыст æрцыдис дурыл. 

Цы ... уыцы
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Фæсивæды хъуыддæгты министрад номхыгъд сарæзта. Спортсменты æхсæн 
хуыздæрыл нымад æрцыдис Касаты Заремæ.

Кæм ... уыцы
Фыццаг Олимпиадæтæ арæзт цыдысты. Къох (роща) хуыйны Альтис.
Ахæм ... цæмæй
Мин астсæдæ æстай æртыккæгæм азы барон Пьер де Кубертен бахаста фæндон. Цып-

пар азы иу хатт арæзт цæуой æппæтдунеон Олимпаг хъæзтытæ.

383.  Спишите, вставляя соотносительные пары «опреляемое слово – союз»: кæм ... уыцы, 
ахæм ... цæмæй, чи ... уыцы.

1) Мин астсæдæ фæндзай фарæстæм азы бердзенаг паддзах Оттон I … уынаффæ ра-
хаста, … Афинты стадионы арæзт æрцæуой ерыстæ рог атлетикæйæ.

2) Рагон Олимпиадæтæ … цыдысты, … къох тынг рæсугъд уыдис.
3) Олимпаг арт эстафетæйæ ахæссынц, Хъæзтытæ … байгом уыдзысты, … бынатмæ.
4) Нæ республикæйæн кад … кæны, … спортсментæй иу у Хъараты Руслан.
5) Стадионы трибунæтыл … бады, … кæсджытæ зæрдиагæй æнхъæлмæ кæсынц нæ 

спортсменты уæлахизмæ. 

384. а) Какие слова должны быть вместо вопросительных знаков? Запомните эти слова.

Къох Фыццаг Олимпаг хъæзтытæ-иу цыдысты Альтисы къохы. ?

æрбынат 
кæнын

Скъолайы дыккаг уæладзыджы æрбынат кодта нырыккон спорти-
вон зал.

?

кувæндон Уый у, адæм Хуыцаумæ кæм кувынц, ахæм бынат. ?

хæзнадон Ам æвæрд вæййынц æппæты зынаргъдæр дзауматæ. ?

рæдау Нарты Сатана уыдис рæдау æфсин. ?

рæдауæй Сатана рæдауæй байгом кодта Нартæн йæ хъæздыг къæбицтæ. ?

УАЗ Альтисы къох нымад уыдис уаз бынатыл. ?

сæрмагонд Иннæтæй чи хицæн кæны, ахæм. ?

адæмы размæ 
хæссын

Поэттæ адæмы размæ хастой сæ ног уацмыстæ. ?

бæллиц 
сæххæст ис 

Сæххæст ис æрыгон спортсмены бæллиц – уый ссис олимпаг 
чемпион. 

?
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сног кæнын Олимпаг хъæзтытæ фæстæмæ сног кæнынмæ хъавыдысты 
астæуккаг æнусты дæр.

?

сæдæ азмæ 
’ввахс

Мæ фыды фыдыл цæуы сæдæ азмæ ’ввахс. ?

хæлд цæуын Бирæ рагон архитектурон цыртдзæвæнтæ хæлд æрцыдысты. ?

Возобновить, сокровищница, около ста лет, щедро, особый (специальный), храм (свя-
тилище), быть разрушенным (нарушенным), роща, щедрая, священный (святой), сбылась 
мечта.

æ) Ног дзырдтимсæ саразут æндæр хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

385.  а) Хъусут æмæ кæсут хинымæры (про себя). Сбæрæг кæнут тексты темæ, сæйраг хъуыды. 
Раттут текстæн сæргонд.

Чысыл паддзахад Бердзен дунейæн стыр лæвæрттæ ракодта. Уыдоны æхсæн хицæн 
бынат ахсынц Олимпаг хъæзтытæ. Фыццаг Олимпиадæ кæд уыдис, уый бæрæг нæу. Фæлæ 
мах дуджы размæ мин авдсæдæ æвдай æхсæзæм азы дурыл фыст æрцыдис, згъорынæй 
ерысты чи фæуæлахиз ис, уыцы атлеты ном. Уыцы аз нымад у Олимпаг хъæзтыты 
райдайæныл.

Олимпаг бæрæгбон-иу сарæзтой Альтисы уаз къохы. Уый уыдис тынг рæсугъд бы-
нат. Фæлмæн  цъæх  кæрдæгæй  æхгæд  быдыры  æрбынат  кодтой  кувæндæттæ, 
хæзнадæттæ,  стадион,  ипподром. Олимпийы æрдз рæдауæй лæвар кодта спортивон 
ерыстæн йæ сабырдзинад æмæ рæсугъддзинад, æмæ-иу Олимпаг хъæзтыты рæстæджы ба-
сабыр сты æппæт хæстытæ дæр. Мингай кæсджытæ-иу æрæмбырд сты ацы ранмæ, фæлæ 
уыдон æрмæст хъæзтыты тыххæй нæ цыдысты. Ам-иу поэттæ, оратортæ, ахуыргæндтæ 
адæмы размæ рахастой сæ ног уацмыстæ, нывгæнджытæ æмæ скульптортæ æвдыстой сæ 
хуыздæр нывтæ æмæ скульптурæтæ. Паддзахадон лæгтæ хъусын кодтой ног уынаффæтæ, 
бардзырдтæ, æндæр ахсджиаг документтæ. Афтæмæй цыппар азы иу хатт арæзт цыдис 
бердзенты стырдæр бæрæгбон – зондджындæрты æмæ курдиатджындæрты бæрæгбон. 

æ) Бæрæггонд хъуыдыйад ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

б) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Занимают особое место, победил в соревнованиях по бегу, щедро дарила, в священ-
ной роще, собирались в этом месте, приходили не только из-за игр, государственные дея-
тели, один раз в четыре года. 

386. Фысгæйæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр стыр лæвар ракодта дунейæн Бердзены паддзахад?
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Кæд арæзт æрцыдысты фыццаг Олимпаг хъæзтытæ?
Кæцы аз нымад у Олимпаг змæлды райдайæныл? Цæмæн?
Кæм арæзт цыдис Олимпаг бæрæгбон?
Чи-иу æрæмбырд ис ацы къохы?
Цавæр у Альтисы æрдз?
Цæмæн цыдысты Альтисмæ мингай адæймæгтæ?
Спортивон ерыстæй уæлдай, цы уыдис рагон Олимпиадæты?
Кæд арæзт цыдысты Олимпаг хъæзтытæ?

387. Уæ дзуæппытæм гæсгæ радзурут Олимпаг хъæзтыты райдайæны тыххæй. 

388. Выпишите из текста упр. 385 сложносочиненные предложения. Определите виды прида-
точных предложений и средства связи.

389. Вспомните употребление послелогов. 

Послелог йеддæмæ в некоторых случаях синонимичен другому послелогу – уæлдай: 
Уым спортивон ерысты йеддæмæ ницы уыдис = Уым спортивон ерыстæй уæлдай ницы 
уыдис (букв. Там кроме спортивных состязаний ничего не было). Послелог йеддæмæ свя-
зан с именем в родительном падеже (ерысты), в то время как послелог уæлдай требует от 
имени формы отложительного падежа (ерыстæй). 

Однако значения послелогов полностью не совпадают. Предложение с йеддæмæ всег-
да отрицательное, в то время как послелог уæлдай может быть как в отрицательной, так и 
в утвердительной конструкции. В утвердительном предложении после уæлдай всегда сто-
ит частица ма: уымæй уæлдай ма – кроме того: Спортсментæй уæлдай ма ам архайдтой 
нывгæнджытæ æмæ поэттæ дæр. Помимо спортсменов здесь участвовали и художники и 
поэты. 

Таким образом, послелог йеддæмæ тождественен русскому кроме, а йеддæмæ имеет 
то же значение, что и помимо.

390. Продолжите предложения.

Уаз къох Альтисы спортивон ерыстæй уæлдай…
Уаз къох Альтисы спортивон ерысты йеддæмæ …
Чысыл паддзахад Бердзен Олимпаг хъæзтытæй уæлдай..
Чысыл паддзахад Бердзен Олимпаг хъæзтыты йеддæмæ ..
Ам спортсментæй уæлдай…
Ам спортсменты йеддæмæ …

391. 385 фæлт. гæсгæ саразут цыбыр радзырд Олимпаг хъæзтыты фæзынды тыххæй. 
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82 – 84 уроктæ

Олимпаг хъæзтытæ – сабырдзинады символ

392. Цæмæй хицæн кæнынц Олимпаг хъæзтытæ дунеон чемпионатæй кæнæ 
Европæйы чемпионатæй? Спайда кæнут лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй.

зиллакк – круг, окружность
кæсджытæ – зрители
уæгъдибар хъæбысхæст – вольная борьба
уæззау атлетикæ – тяжёлая атлетика
фæндон бахæссын – внести предложение,
 предложить
фæтк – правило
хъæбысæй хæцын – бороться
хъæзтыты рæстæджы – во время игр
хъусын кæнын – сообщать, объявлять

арæзт цæуын – состояться
ахсджиаг – важный
æмбулын (амбулын) – побеждать
 (победить)
æппæтдунеон – всемирный, мировой
бынат ахсын – занимать место
ерыс – соревнование
олимпаг змæлд – олимпийское движение
разамонæг оргæн – руководящий орган
рог атлетикæ – легкая атлетика

393. Цы зонут Олимпаг хъæзтыты тыххæй?

1) Ацы хъæзтытæ фыццаг хатт арæзт æрцыдысты (кæм?) … .
2) Хъæзтытæ Олимпаг хуыйнынц (цæмæн?) … .
3) Рагон хъæзтыты архайдтой (чи?) … .
4) Ерыстæ арæзтой (цæмæй?) … .
5) Олимпаг хъæзтыты рæстæджы-иу басабыр сты (цы?) … .
6) Ног рæстæджы Олимпиадæтæ аразын райдыдтой (кæй?) фæндонмæ гæсгæ.
7) Олимпаг символикæ арæзт у (цæмæй?) … .
8) Ирыстойнаг спортсментæй олимпаг чемпионтæ сты (чи?) … .
9) Уыдон архайдтой (архайынц) спорты алы хуызты: (цавæр?) … .

394.  Стъæлфыты бæсты ныффыссут хъæугæ дзырдтæ: сæхи, бындурæвæрæг, фæткмæ, нывгонд 
сты, нымад сты, æппæтдунеон.

Олимпаг хъæзтытæ … … æппæты стырдæр спортивон ерыстыл. Уый у … спорти-
вон бæрæгбон. Ерыстæ арæзт цæуынц бæрæг … гæсгæ. Уыцы фæтк сфидар кодта олим-
паг змæлды … оргæн – Æппæтдунеон олимпаг комитет. Ацы ерыстæн ис … символикæ. 
Олимпаг тырысайыл … … фондз алыхуызон зиллаччы.

395. а) Бакæсут æмæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Ног рæстæджы цалдæр хатты сног кæнынмæ(возобновить) хъавыдысты Олимпаг 
хъæзтытæ. Зæгъæм, æвддæсæм æнусы англисаг къарол Яковы æххуысæй прокурор Робер 
Девер сарæзта ерыстæ дугъ кæнынæй, хъæбысæй хæцынæй, бæхыл бадынæй (по верхо-
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вой езде) æмæ сæ схуыдта «Олимпаг хъæзтытæ». Уыдис дзы «культурон программæ» дæр: 
цуан кæнын, зарын, кафын, музыкалон инструменттыл цæгъдын æмæ шахмæттæй хъазын. 
Англисы ацы ерыстæ цыдысты сæдæ азы бæрц.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Олимпаг хъæзтытæ кæддæриддæр арæзтой цыппар азы иу хатт?
Кæм хъавыдысты Олимпаг хъæзтытæ сног кæнынмæ?
Кæцы æнусты ацыдысты ног Олимпаг хъæзтытæ?
Чи сарæзта ног Олимпаг хъæзтытæ?
Спорты цавæр хуызты ерыс кодтой спортсментæ ацы хъæзтыты?
Цавæр «культурон программæ» уыдис ног Олимпаг хъæзтыты?

396. Бакæсут цыбыр диалогтæ æмæ баххæст кæнут репликæтæ раст дзуæппытæй.

– Олимпаг хъæзтытæ кæм фæзындысты, уый зоныс?
– Куыннæ! Рагон Египеты.
– Нæ, раст нæ дæ…

– Фыццаг Олимпаг хъæзтытæ кæд сарæзтой, уæй бæрæг у.
– Кæд?
– Нæ эрæйы размæ фæндзæм æнусы.
– Нæ, рæдийыс….

– Ног рæстæджы дæр Олимпаг хъæзтытæ цыдысты æнæкъуылымпыйæ.
– Нæ, бынтон афтæ нæ уыдис.
– Уæдæ куыд уыдис?
– Æвддæсæм æнусы…

– Робер Девер цы ерыстæ сарæзта, уым архайдтой музыканттæ дæр.
– Бынтон афтæ нæ уыдис.
– Ома куыд? Музыканттæн ерыстæ нæ уыдис?
– Нæ уыдис, уыдон …

397. Зæгъут иронау.

Хотели возобновить Олимпийские игры.
Собирались возобновить Олимпийские игры.
Должны были возобновить Олимпийские игры.

хъуамæ  фæндыдис  хъавыдысты 

398. Бацамонут раст тæлмац.
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Я собираюсь пойти в спортивную секцию.
Æз спортивон секцимæ бацæуынмæ хъавын.
Æз спортивон секцимæ хъуамæ бацæуон.
Мæн фæнды спортивон секцимæ бацæуын.

Я должен пойти в спортивную секцию.
Æз спортивон секцимæ бацæуынмæ хъавын.
Æз спортивон секцимæ хъуамæ бацæуон.
Мæн фæнды спортивон секцимæ бацæуын.

Я хочу пойти в спортивную секцию.
Æз спортивон секцимæ бацæуынмæ хъавын.
Æз спортивон секцимæ хъуамæ бацæуон.
Мæн фæнды спортивон секцимæ бацæуын.

399. а) Зæгъут æмæ ныффыссут иронау.

Робер Девер организовал соревнования по бегу, борьбе и верховой езде.
Робер Девер хотел организовать соревнования по бегу, борьбе и верховой езде.
Робер Девер собирался организовать соревнования по бегу, борьбе и верховой езде.
Робер Девер должен был организовать соревнования по бегу, борьбе и верховой езде.

æ) Составьте по образцам предложения со значением долженствования, желания, на-
мерения. 

400. а) Ратæлмац кæнут хъуыдыйад уырыссаг æвзагмæ.

Мин астсæдæ æстай æртыккæгæм азы францаг æхсæнадон кусæг, историк æмæ лите-
ратор барон Пьер де Кубертен бахаста фæндон, цæмæй цыппар азы иу хатт арæзт цæуой 
æппæтдунеон Олимпаг хъæзтытæ

æ) Фарст раттут хъуыдыйады алы дзырдмæ дæр.

Хуы з æ г :  Кæцы азы бахаста фæндон Пьер де Кубертен?

б) Преобразуйте сложное предложение в несколько простых.

401. Байхъусут æмæ зæгъут, кæцы азы схуыдтой «олимпиадæ» ацы спортивон ерыстæ?

402. Иу хатт ма байхъусут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæм арæзт æрцыдис фыццаг Олимпиадæ?
Цавæр спортсментæ архайдтой уыцы Олимпиадæйы?
Чи уыдис Пьер де Кубертен?
Цавæр фæндон бахаста де Кубертен?
Цы у Олимпаг харти?



128

403. Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

Мин астсæдæ фæндзай фарæстæм азы бердзенаг паддзах Оттон I уынаффæ раха-
ста Афинты антикон стадионы рог атлетикæйæ ерыстæ саразыны тыххæй. Схуыдтой сæ 
«Олимпиадæ». Дыккаг хъæзтытæ (мин астсæдæ æхсай æртыккæгæм азы) арæзт не ’рцы-
дысты, фæлæ ма фæстæдæр ноджы цыппар хатты уыдысты. 

Мин астсæдæ æстай æртыккæгæм азы францаг æхсæнадон кусæг, историк æмæ лите-
ратор барон Пьер де Кубертен бахаста фæндон, цæмæй цыппар азы иу хатт арæзт цæуой 
æппæтдунеон Олимпаг хъæзтытæ. Ацы фæндоныл сразы  сты дыууадæс паддзахады; 
сарæзтой  олимпаг  змæлды разамонæг оргæн – Æппæтдунеон олимпаг комитет – æмæ 
сфидар кодтой Олимпаг харти – Олимпаг комитеты куысты æгъдæуттæ.

Хартийы фыццаг хайы ныхас цæуы олимпаг тырысайыл. Æппæт дуне дæр зоны ацы 
атрибут: урс хъуымацыл фондз алыхуызон зиллаччы (континентты нымæцмæ гæсгæ). Ацы 
символ дæр æрхъуыды кодта Кубертен, æмæ йæ мин фарастсæдæ æртындæсæм азы сфи-
дар кодта Олимпаг комитет. 

404. Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

(Кæд?) (чи?) уынаффæ рахаста Афинты стадионы рог атлетикæйæ ерыстæ саразыны 
тыххæй. Ерыстæ (цы ми бакодтой?) «Олимпиадæ». 

Дыккаг хъæзтытæ хъуамæ арæзт æрцыдаиккой (кæд?). 
Францаг æхсæнадон кусæг, историк æмæ литератор (чи?) бахаста фæндон, цæмæй 

цыппар азы иу хатт арæзт цæуой (цавæр?) Олимпаг хъæзтытæ. 
Ацы фæндоныл (цы ми бакодтой?) дыууадæс паддзахады.
Афтæмæй сарæзтой Æппæтдунеон олимпаг комитет æмæ сфидар кодтой (цы?).

405. а ) Бакæсут æмæ сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Мин фарастсæдæ дыууын æстæм азы сæххæст ис Кубертены иннæ бæллиц дæр: 
уыцы азæй фæстæмæ Олимпаг арт хуры тынтæй (линзæты æххуысæй) ссудзынц Зевсы 
кувæндоны раз æмæ йæ спортсментæ эстафетæйæ ахæссынц, Хъæзтытæ кæм байгом уы- 
дзысты, уыцы стадионмæ.

Мин астсæдæ нæуæдз æхсæзæм азæй фæстæмæ Олимпаг хъæзтытæ аразыны фæтк 
хæлд æрцыдис æрмæст æртæ хатты (мин фарастсæдæ æхсæрдæсæм, мин фарастсæдæ 
цыппорæм æмæ мин фарастсæдæ цыппор цыппæрæм азты), Фыццаг æмæ Дыккаг дунеон 
хæстыты тыххæй.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цавæр бынат ахсы олимпаг змæлды П. де Кубертен?
Цавæр у олимпаг символикæ?
Цавæр сæрмагонд нæмттæ (собственные имена) æмбæлынц тексты? Ранымайут сæ 

æмæ зæгъут, цавæр цаутимæ баст сты, уый.

б) Саразут диалог тексты мидисмæ гæсгæ æмæ йæ радзурут.
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85 – 86 уроктæ

Ирыстоны спортивон кад

406. а) Бакæсут. Цы ма зонут ацы спортсмены тыххæй? 

Ирыстоны уæгъдибар хъæбысхæсты «сыгъзæрин дуджы» 
райдайæн баст у Андиаты Сосланы номимæ. Æрмæст алыхуызон 
официалон ерысты Сослан рамбылдта фæндзай хаттæй фылдæр. 
Нæ бæгъатыр у Европæйы æртæ хатты чемпион, дунейы цып-
пар хатты чемпион, цыппар хатты рамбылдта Дунейы кубок, 
дыууæ хатты схызтис Олимпаг хъæзтыты пьедесталы уæллаг 
къæпхæнмæ – 1976 æмæ 1980 азты. Бирæ азты Сосланæн æмдых 
(равный по силе) ныхмæлæууæг нæ уыдис нæдæр Ирыстоны, 
нæдæр дунейы. 

æ) Сбæрæг кæнут Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ. 

б) Куыд æмбарут фразæ «уæгъдибар хъæбысхæсты «сыгъзæрин дуг»?

в) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Не было равных ни в Осетии, ни в мире; связана с именем; больше пятидесяти раз; 
поднялся на верхнюю ступень.

407. Зæгъут иронау.

Соревнования по больной борьбе, кубок мира, разные официальные соревнования, 
выиграл соревнования, равный соперник.

408. Фарст раттут хъуыдыйæдты алы дзырдмæ дæр. Кæрæдзи фæрстытæн дзуапп раттут. 

Ирыстоны уæгъдибар хъæбысхæсты «сыгъзæрин дуджы» райдайæн баст у Андиаты 
Сосланы номимæ. Æрмæст алыхуызон официалон ерысты Сослан рамбылдта фæндзай 
хаттæй фылдæр.

409. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. 

Андиаты Сосланы номимæ баст у…
Фæндзай хаттæй фылдæр Сослан рамбылдта….
Андиаты Сослан зындгонд у куыд …
Андиаты Сослан цыппар хатты ссис ..
Дунейы кубок Сослан …
Олимпаг хъæзтыты Андиаты Сослан …
Фыццаг олимпаг сыгъзæрин Андиаты Сослан …

Андиаты Сослан
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Æмдых ныхмæлæууæг нæ уыдис Сосланæн …

410. Ирыстоны бирæ ис зындгонд спортсментæ. Кæй зонут нæ номдзыд спортсментæй? Спор-
ты цавæр хуызты архайдтой кæнæ архайынц? 

411. а) Бакæсут æмæ сбæрæг кæнут Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

Андиаты Сосланæй «уæлахизы  тырыса»  айстой диссаджы курдиатджын 
хъæбысæйхæцджытæ: Фадзайты Арсен æмæ Хæдарцаты дыууæ æфсымæры, Аслан æмæ 
Махарбег. Арсен æмæ Махарбег фæйнæ дыууæ хатты рамбылдтой олимпаг «сыгъзæрин». 

Хæдарцаты Аслан, хъыгагæн, Олимпаг хъæзтыты нæ архайдта, фæлæ æрлæууыдис 
номдзыд Александр Медведы æмрæнхъ – спорты историйы æрмæст ацы дыууæ спортсме-
ны систы дунейы чемпионтæ дыгай категориты: уæззау æмæ æппæты уæззаудæр.

б) Текстмæ гæсгæ саразут диалог. Спайда кæнут ног дзырдтæй. 

412. Стъæлфыты бæсты сæвæрут хъæугæ дзырдтæ.

Рагон Олимпиадæты рæстæг-иу паддзахадон лæгтæ … ног уынаффæтæ. Поэттæ, 
оратортæ … … … сæ ног уацмыстæ. Цалынмæ Олимпиадæ цыдис, уæдмæ-иу … 
… æппæт хæстытæ дæр. Ерыстæ … Альтисы рæсугъд къохы. Олимпаг хъæзтыты 
райдайæныл … … нæ дуджы размæ 776 аз. Ног рæстæджы цалдæр хатты … Олимпаг 
хъæзтытæ … … . Афинты стадионы рог атлетикæйæ ерыстæ саразыны тыххæй … … пад-
дзах Оттон I. Уыцы ерыстæ … … 1859 азы.

413. Бакæсут диалог, хъæугæ дзырдтæ кæнæ дзырдбæстытæ æвæргæйæ.

– Мæнмæ гæсгæ, Ирыстоны фæсивæд тынг бирæ уарзынц спорт.
– Фæсивæд алы ран дæр уарзынц спорт.
– Уый раст у, фæлæ махмæ бирæ ис … чемпионтæ.
– Уæлдайдæр ….
– Разы дæн демæ. Мæнæ интернеты иу сайты дæр фыссынц 

Фадзайты Арсены тыххæй.
– Цы фыссынц?
– Хъус. «Къаддæр æвæрæн нæ бахаста Ирыстоны спортивон 

хæзнадонмæ номдзыд Фадзайты Арсен дæр. Æстайæм азтæ схонæн 
ис «Арсены дуг».

– Цы хорз загътой – «… дуг»!
– Арсен цыппар хатты ссис Советон Цæдисы чемпион, цыппар 

хатты – Европæйы …
– Ноджы цыппар хатты рамбылдта Дунейы … æмæ иу хатт (1985 азы) – Суперкубок. 
– Арсен … чемпитон нæу?
– Куыд нæу? Дыууæ хатты рамбылдта олимпаг «сыгъзæрин».

Фадзайты Арсен
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414. Бацæттæ кæнут цыбыр радзырд ирыстойнаг спортсменты тыххæй. 

87 – 89 уроктæ

Рагон астрономтæ

415. Æркæсут нывмæ. Алы нысанæн дæр лæвæрд дзырдты ’хсæн ссарут йæ ном.

416. Дзуапп раттут фæрстытæн. Пайда кæнут дæлдæр лæвæрд дзырдтæй.

● Кæд райгуырдтæ (мæй, бон)?
● Цавæр зодиакон нысан ис дæ гуырæн бонæн?
● Цавæр миниуджытæ ис дæ нысанмæ?
● Дæ зодиакон нысанмæ цавæр хорз æмæ æвзæр миниуджытæ ис?
● Цавæр нысан тынгдæр цæуы дæ зæрдæмæ? Цæмæн?

417. Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

зивæггæнаг – ленивый
курдиатджын – талантливый
сæрибаруарзаг – свободолюбивый
уæздан – благородный
хивæнд – упрямый
хъæбатыр – храбрый
цыргъзонд – остроумный
æхгæдзæрдæ – скрытный

мæстыгæр – вспыльчивый 
хæларзæрдæ – доброжелательный, добрый
худаг – смешливый; насмешливый
хиуылхæцгæ – сдержанный
хъæлдзæг – весёлый
цытуарзаг – честолюбивый
эмоционалон – эмоциональный

418. Баххæст кæнут анкетæ.

Мæ ном:
Мæ гуырæн бон: 
Мæ уарзон дидинæг: 
Мæ уарзон хуыз: 
Мæ уарзон чиныг: 
Мæ характеры сæйраг миниуæг:
Æз нæ уарзын: 
Мæн фæнды: 
Мæн нæ фæнды: 

419. Ссарут антонимтæ æмæ сæ ныффыссут. Сымахмæ гæсгæ, цавæр зодиакон нысæнттæм ис 
ахæм миниуджытæ?
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фæлмæн
æнкъардгæнаг
хъæбатыр
зивæггæнаг
хъæлдзæг
хиуылхæцгæ
уæздан
хæларзæрдæ
сабыр
домаг

сæрæн
худаг
карз
эмоционалон
кæуаг
тæппуд
æхгæдзæрдæ
æнæуæздан
бараг
мæстыгæр

420. Равзарут вазыгджын дзырдты арæзт: æнкъардгæнаг, зивæггæнаг, хиуылхæцгæ, æхгæд-
зæрдæ, хæларзæрдæ.

421. Вазыгджын дзырдтимæ саразут дзырдбæстытæ. Дзырдбæстытæм дзырдтæ æфтаугæйæ, 
саразут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Х у ы з æ г. Æнкъардгæнаг – æнкъардгæнаг адæймаг. – Ритæ æнкъардгæнаг адæймаг 
у. – Ме ’мбал Ритæ æгæр æнкъардгæнаг адæймаг у. – Мæ хуыздæр æмбал Ритæ æгæр 
æнкъардгæнаг адæймаг у. – Мæ хуыздæр æмбал Ритæ йæ зодиакон нысанмæ гæсгæ у 
Донкалæг, уымæ гæсгæ хатгай вæййы æгæр æнкъардгæнаг.

422. Ныффыссут уæ зодиакон нысаны тыххæй (саразут уæ гороскоп).

423. Бакæсут æмæ зæгъут, цавæр бынат ахста астрологи адæмы царды? Куыд баст уыдис 
астрологи наукæимæ?

Птолемей уыдис рагон дунейы номдзыд астроном, астролог, математик, географ æмæ 
оптик. Йæ номмæ гæсгæ, æвæццæгæн, райгуырдис Птолемиадæйы (Астæуккаг Мысы-
ры). Мин азæй фылдæр Птолемейы куыстытæн уыдис тынг стыр ахадындзинад, уыдоныл 
бирæ рæстæджы æнцой кодтой иннæ астрономтæ æмæ астрологтæ. Йæ зындгонд куыст 
«Альмагест»-мæ гæсгæ астрономи ахуыр кодтой суанг астæуккаг æнусты дæр. 

Птолемей уыдис тригонометри æмæ географийы бындурæвæрæг, иртæста музыкæйы 
теорийы фæрстытæ. Йе стырдæр астрологион куыст хуыйны «Тетрабиблос» («Цыппар чи-
ныджы»). Ацы чиныджы æмбырдгонд сты антикон дунейы астрологион зонындзинæдтæ. 
Чиныгæн тынг стыр нысаниуæг ис астрологийы æппæт историйы; уый зынгæ фæд ныу- 
уагъта æппæт европæйаг æмæ араббаг астрологийы дæр.

Птолемейы ном хæссынц чысыл планетæ – 4001 æмæ Мæйы иу кратер – Ptolemaeus.

йæ номмæ гæсгæ – судя по его имени ахадындзинад – значение, влияние

424. Дзуапп ратту фæрстытæн æмæ саразут диалог. Ныффыссут диалог æмæ йæ радзурут.
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– Птолемей чи уыдис, уый зоныс?
– 
– Йæ ном исты нысан кæны?
– 
– Йе стырдæр куыст цы хуыйны?
– 
– Цымæ ацы чиныгæн йæ мидис цы у?
– 
– Стыр ахадындзинад уыдис уыцы чиныгæн?
– 
«Альмагест» дæр Птолемей ныффыста?
– 
– Æвæццæгæн, æрмæст астроном нæ уыдис?
– 
Æнхъæлдæн, Птолемейы хонынц географийы бындурæвæрæг?
– 

425. Саразут дзырдтæ суффиксты фæрцы.

Х у ы з æ г: кусын – кусаг, кусæг, кусинаг; курдиат – курдиатджын. Узæлын – узæлд; 
рæсугъд – рæсугъддзинад.

1) Миногонтæ (-аг, -æг, -джын, -инаг, -он):
кусын, уарзын, тæрсын, æфснайын, æнкъарын, барын; курдиат, зонд, зæхх, ныфс, 

æууæнк.
2) Номдартæ (-д, -т, -дзинад):
узæлын, уарзын, тæрсын; рæсугъд, сæрибар, хъæлдзæг, ног, хивæнд, æнæниз.

426. Вспомним спряжение глаголов в разынх наклонениях.

Инфинитив Основа прошед-
шего времени

Прошедшее вре-
мя изъявит.накл.

Условное 
наклонение

Желательное 
наклонение

тыхсын тыхст тыхстæн тыхсон тыхсин
уарзын ? ? ? ?
судзын ? ? ? ?
æмбæхсын ? ? ? ?
бæттын ? ? ? ?
худын ? ? ? ?
цæрын ? ? ? ?
ивын ? ? ? ?
кæнын ? ? ? ?

Птолемей
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Обратите внимание на чередование гласных и согласных в основах глаголов при из-
менении их форм: судзын – сыгътон.

427. Выпишите из текста упр. 423 глаголы в прошедшем времени. Поставьте их в неопреде-
лённой форме и проанализируйте образование формы прошедшего времени.

Хуы з æ г :  райгуырдис – райгуырын, райгуыр-д-ис.

428. а) Прочитайте письмо. Что вы можете сказать о его авторе?

Дæ бон хорз, ме ’мгар! 
Мæ ном хуыйны Дзерассæ. Æз цæрын Алагиры, ахуыр кæнын иуæндæсæм къла-

сы. Тагъд скъола каст фæуыдзынæн, æмæ хъуамæ мæ дарддæры фæндаг равза-
рон. Фæлæ уый æнцон хъуыддаг нæу. Цы уыдзæнис дарддæр, куыд уыдзæнис? Мæ 
фæндтæ сæххæст уыдзысты æви нæ? Ацы фæрстытæн дзуæппытæ хатгай стъалытæй 
фæагуырын – гороскопты. 

Алы къуыри дæр газеты æмæ журналты фæкæсын мæ гороскоп, фæлæ алы хатт раст 
нæ рауайы. Æвæццæгæн, дыууынæм январы æхсæвы иу сахатыл кæй райгуырдтæн, 
уый тыххæй. Сæгъысы æмæ Донкалæджы æхсæн дæн. Иу бон мæ хъуыдытæ дард 
кæмдæр вæййынц, Иннæ бон та тынг лæмбынæг вæййын. Фæлæ хивæнд кæй дæн, уый 
та дыууæ нысаны аххос дæр у. 

Мæ ныййарджыты фæнды, цæмæй æз дохтырыл сахуыр кæнон, æз та тынг уар-
зын математикæ æмæ физикæ. Мæнмæ гæсгæ, формулæтæй рæсугъддæр ницы ис. Мæ 
гороскопмæ гæсгæ æз хъуамæ уон хорз ахуыргонд. 

Цæй, хæрзбон. Дæ фыстæгмæ æнхъæлмæ кæсдзынæн.

429. Ныффыссут фыстæг Дзерассæмæ. Радзурут уæхи æмæ уе ’мбæлтты тыххæй.

90 – 92 уроктæ

Зодиакон нысæнттæ

430. Байхъусут æмæ зæгъут, цавæр зындгонд адæймæгты нысæнттæ сты Фыр æмæ Уæныг?

431. Иу хатт ма байхъусут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Цы нысан кæны дзырд «зодиак»? 
Кæй сæйраг миниуджытæ сты тых, ногдзинад уарзын, хъæбатырдзинад?

432. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

«Стъалыты æвæрд» бердзенагау хуыйны «…».
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Зодиакы нысæнттæ фæзындысты … дунейы.
Рагон … æмæ мысирæгты уырныдта адæймаджы хъысмæты бастдзинад йæ 

райгуырæн бонимæ.
Зодиакы нысæнттæ æдæппæтæй сты …
Фыццаг зодиакон нысан хуыйны ..
Фыр у хивæнд, фæлæ … нысан.
Æппæты хуыздæр æмбалыл та нымад у …

433. Бакæсут текст. Æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг кæнут контекстмæ гæсгæ.

Зодиак (бердзенаг дзырд «zoon» – цæрæгой) амоны стъалыты æвæрд арвыл. Зодиа-
кы нысæнттæ фæзындысты рагон дунейы бердзенæгтæм æмæ мысирæгтæм. Уыдоны уыр-
ныдта, алы адæймагæн дæр йæ удыхъæд (характер), йæ хъысмæт æнгом баст кæй у, цы 
бон райгуырдис, уыимæ. Зодиакы нысæнттæ сты дыууадæс – мæйон къæлиндармæ гæсгæ. 
Алы нысанæн дæр ис йæхи ном.

Фыр (21 мартъи – 20 апрель)
Хъæбатыр, тыхджын, ногдзинад уарзаг нысан. Йæ сæйраг 

миниуджытæ сты тых æмæ хивæнддзинад; уыдон Фыры уæндонæй хонынц 
наукæ æмæ аивады бæрзæндтæм. Тыхджын æмæ æгæрон у ацы нысаны 
уарзт, Фыр арвмæ сисы йæ уарзон адæймаджы. Фæлæ уарзондзинад арæх 
асайы Фыры, æмæ уæд æгæрон арф у йæ хъыг (печаль). Алы куысты дæр 
Фыр тырны фыццаг бынат бацахсынмæ.

Уæныг (21 апрель – 20 май)
Æууæнкджын æмæ ныфсджын Уæныгæй хуыздæр æмбал нæй. Цы 

сфæнд кæна, уый æнæмæнг бакæндзæнис. Уæныг никæй уынаффæмæ 
хъусы, æууæнды æрмæст йæхи зондыл. Хатгай вæййы зивæггæнаг, æмæ 
йæм уæд хыл кæнын нæ хъæуы – Уæныджы йæ бынатæй ничи фезмæлын 
кæндзæнис.

434. Радзурут фыццаг зодиакон нысæнтты тыххæй.

Р а й д а й æ н   и с   а ф т æ :
Дыууын фыццæгæм мартъийæ дыууын фыццæгæм апрельмæ у Фыры нысан. Ацы 

мæй чи райгуырдис, уый …

435. Зæгъут иронау.

У меня (мæнæн) нет друга лучше тебя 
У тебя нет друга лучше меня.
У нас нет друзей лучше вас.

Телец верит только себе.
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Телец иногла бывает ленивым.
Тельца не надо ругать.
Тельца никто не сдвинет с места.

Любовь часто обманывает Овна.
Печаль овна безгранична.
Овен поднимает до небес любимого человека.
Овен любит науку и искусство.

436. а) Бакæсут. Разы стут гороскопимæ? Ис уын зонгæ Фаззæттæ, Мыдзбыр, Домбай?

Фаззæттæ (21 май – 20 июнь)
Ацы бонты чи райгуырдис, уыдонæн тынг тагъд ивынц сæ хъуыдытæ 

æмæ æнкъарæнтæ. Фаззæттæн иунæгæй цæрæн нæй, æппындæр нæ бых-
сынц иунæгдзинадæн. Уарзынц хъæлдзæгдзинад, хи ирхæфсын, фæлæ 
куыст дæр нæ рох кæнынц. Цыргъзонд Фаззæттимæ æнкъард ничи 
кæндзæнис.

Мыдзбыр (21 июнь – 20 июль)
Тыхджын æнкъарæнтæ цæрынц ацы нысаны зæрдæйы, фæлæ сæ арф 

æмбæхсы, æддæмæ нæ зынынц. Зодиакон нысæнттæй æппæты хуыздæр 
интуици ис Мыдзбырæн, уымæ гæсгæ арæх нæ рæдийы. Уарзы адæмы 
’хсæн уæвын, фæлæ йæ хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ æддæмæ не ’вдисы, 
арæх йæхи мидæг «амбæхсы». Кæддæриддæр цæттæ у искæмæн æххуыс 
кæнынмæ. Уыны адæймаджы миддунейы талынг къуымтæ.

Домбай (21 июль – 22 август)
Тыхджын æнкъарæнтæ æмæ паддзахы зæрдæ – ахæм у Домбай. 

Уæздан, домаг, фæлæ æмбæлттимæ та – фæлмæн æмæ хæларзæрдæ. Цард 
театр у, Домбай – йæ иунæг актёр, иннæтæ та – æрмæст кæсджытæ. Дом-
бай æцæг паддзах у кæддæриддæр, йæхицæй бæрзонддæр никæй æвæры.

æ) Цавæр миниуджытæ ис Фаззæттæм? Ранымайут сæ.

б) Цавæр у Мыдзбыр? Æцæгæй дæр ахæм сты уæ зонгæтæ?

в) Куыд æмбарут фразæ «Цард театр у, Домбай – йæ иунæг актёр, иннæтæ та – æрмæст 
кæсджытæ»?

437. Саразут уе ’мбæлтты гороскоптæ. Алинæ райгуырдис цыппæрæм апрелы, Алетæ – 
дæсæм майы, Ленæ та – цыппæрдæсæм июны. Цавæр характертæ ис ацы чызджытæн?

438. а) Рафыссут æнæзонгæ дзырдтæ. Сбæрæг кæнут сæ нысаниуджытæ дзырдуаты фæрцы. 
Кæцы хъуыдыйæдты æмбæлынц æнæзонгæ дзырдтæ? 
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Чызг (23 август – 23 сентябрь)
Æппæты зондджындæр зæххон нысан, домаг æмæ уæздан – ахæм у 

Чызг. Тынг тыхсы йе ’нæниздзинадыл. Нæ уарзы чъизи æмæ æнæфснайд. 
Ацы нысанæн æрдз цы стыр курдиат балæвар кодта, уый æппæты 
ирддæрæй разыны аивады алы къабæзты.

Тæраз (24 сентябрь – 23 октябрь)
Уæлдæфы æцæг хъæбул, уарзы рæсугъддзинад æмæ сæрибардзинад. 

Æнæуынон ын сты хылтæ æмæ быцæутæ. Йæ зæрдæйы æвиппайды артау 
ссудзы уарзондзинад, фæлæ дзы бирæ нæ цæры, уайтагъд ахуыссы. Ацы 
бонты чи райгуырдис, уыдонæн сæ ныхас у фæлмæн æмæ рæвдаугæ. Фæлæ 
сæ æгæр куы тыхсын кæнай, уæд карз æмæ мæстыгæр уæвын дæр зонынц.

Скорпион (24 октябрь – 21 ноябрь)
Уазал æмæ хиуылхæцгæ* у ацы нысан. Йæ зæрдæйы цы тыхджын 

æнкъарæнтæ цæрынц, уыдон ничи уыны. Скорпион зоны йæ хъуыдытæ 
арф æмбæхсын. Кæддæриддæр тырны сæйраг бынатмæ. «Кæнæ æппæт 
дæр, кæнæ æппындæр ницы» – ахæм у Скорпионы девиз. Æууæнды 
дæснытыл, уарзы мистикæ. 

Фатæхсæг (22 ноябрь – 21 декабрь)
Арты нысан æнæ быцæутæй цæрын нæ зоны, фæлæ арæх «йæхи басу- 

дзы». Фатæхсæджы фантазийæн кæрон нæй, хатгай дард кæдæмдæр атæхы 
йæ бæллицты. Æппæтæй фылдæр уарзы сæрибардзинад, æмæ йæ иу ранмæ 
«бабæттæн» нæй. Сæрыстыр нысан æмбæлттимæ у хæларзæрдæ æмæ 
рæдау.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн. 
Кæй хоны гороскоп «æппæты зондджындæр зæххон нысан»?
Цы нæ уарзы ацы нысан?
Цæуыл тыхсы ацы нысан?
Цавæр курдиат ис ацы нысанмæ?

439. Баххæст кæнут ацы нысаны характеристикæ.

Тæраз у уæлдæфон нысæнтты æппæты ирддæр. Уый хонынц уæлдæфы æцæг хъæбул. 
Ацы нысан æппындæр нæ уарзы…

Тæразы зæрдæйы…

440. а) Бакæсут иннæ цыппар зодиакон нысаны тыххæй. Цы уæм кæсы раст? Цæимæ не стут 
разы? 

* хиуылхæцгæ – сдержанный
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Сæгъысы (22 декабрь – 19 январь)
Ацы зæххон нысанмæ ис тынг хорз миниуæг: йæхиуыл худын зоны. 

У сæрыстыр æмæ цытуарзаг. Кæд æддаг бакастæй сабыр, хиуылхæцгæ 
зыны, уæддæр тынг уарзы хъæлдзæгдзинад. Хивæнд Сæгъысы фидар 
лæууы зæххыл, уæндонæй цæуы размæ. Цы сфæнд кæна, уый æнæмæнг 
сæххæст кæндзæнис. Ацы бонты чи райгуырдис, уый бирæ быхсы, фæлæ 
сæрибаруарзаг æмæ сæрыстыр нысан æфхæрд (обида) никæмæн бары.

Донкалæг (20 январь – 18 февраль)
Ацы нысанæн йæ хъуыдытæ кæм сты, уый йæхæдæг дæр нæ зоны. 

Сæрибар æмæ уæздан Донкалæджы бамбарын æнцон нæу. Нырма никæй 
бон бацис Донкалæгыл фæуæлахиз уæвын.

Кæсæгтæ (19 февраль – 20 мартъи)
Кæсæгтæ цæрынц музыкæ æмæ уарзондзинады дунейы. Фæлмæн, ба-

раг, æнцонæй разы кæнынц алкæимæ дæр. Кæд чысыл хиуарзон сты, 
уæддæр се ’нкъарæнтæ сты сыгъдæг æмæ арф.

æ) Саразут диалог ацы нысæнтты тыххæй æмæ йæ радзурут.

93 – 95 уроктæ

Рацыд æрмæг фæлхат кæнын

441. Ратæлмац кæнут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ.

Подарил талант, обращали внимание, очень переживает, внезапно пропадает, не пе-
реносит скандалов, холодный и сдержанный, слишком вспыльчивый, глубоко запрятаны, 
гордый и тщеславный, страданиям нет предела, должен быть первым.

442. Рафыссут, хъæугæ мивдисджытæ æвзаргæйæ.

1) Кæсæгтæ (у, сты) фæлмæн æмæ уæздан, алкæимæ дæр разы (кæнынц, вæййы). 
2) Уæныг æппæтæй хуыздæр æмбал (сты, у, кæны). 3) Донкалæг у, дыууынæм январæй 
æстдæсæм февральмæ чи (райгуырдаид, райгуырдис), уыдоны нысан. 4) Домбай цар-
ды (сты, кæны, у) актёр. 5) Æппæты хуыздæр интуици (уыдаид, уыдзæн, сты, ис) 
Мыдзбырæн. 6) Уымæн æнæ уарзондзинадæй йæ бон цæрын (нæй, нæу).

443. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1) Фаззæттæ уарзынц …, фæлæ куыст дæр … . 2) Домбай æмбæлттимæ у … æмæ … .  
3) Донкалæгæн … кæм сты, уый … нæ зоны. 4) Кæсæгтæ цæрынц … æмæ … дунейы.  
5) Æууæнкджын æмæ … Уæныгæй… æмбал нæй. 6) Фыр кæй …, уый бæрзонд … .  
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7) Фыр у тых æмæ … нысан. 8) Æппæты зондджындæр зæххон нысан у … . 9) Чызг нæ 
быхсы … æмæ … . 10) Тæразæн … сты хылтæ æмæ быцæутæ.

444. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.

От многих простых глаголов образуются сложные формы путём прибавления к кор-
ню суффикса -гæ + вспомогательный глагол кæнын: кусын – кусгæ кæнын, фыссын – 
фысгæ кæнын.

Сложные формы выражают те же действия, что и простые глаголы, от которых они 
образованы, но употребляются в том случае, когда говорящий хочет особо подчеркнуть 
данное действие: Æз кæсгæ нæ кæнын, фæлæ фысгæ. – Я не читаю, а пишу.

При спряжении сложных форм глагола изменяется только вспомогательный глагол 
кæнын: фысгæ кæнын, фысгæ кæныс, фысгæ кæны.

Отрицательные частицы, наречия и местоимения ставятся перед вспомогательным 
глаголом: фысгæ нæма кæны, фысгæ нæ кæны, фысгæ ничи кæны, фысгæ ма кæн, 
фысгæ никуы кодта.

445. Разделите глаголы по группам: простые глаголы, сложные глаголы, сложные формы гла-
голов.

Хъуыды кодтон, архайын, змæлæм, зæрдыл дарут, тох кодтат, бакуыстай, бадгæ кæны, 
сыстдзыстæм, базыдтаид, цæугæ кодта, базоной, худгæ кæнæм, сраст кодтаин, сдзæбæх 
сты, фысгæ кæныс.

446. Образуйте сложные формы глаголов.

Х у ы з æ г: бадын – бадгæ кæнын; æрбадын – бадгæ æркæнын.

Змæлын, зонын, рæдийын, кæсын, лæууын, мæрзын, кусын, бадын, цæуын, уарзын, 
æрбадын, базонын, бамбарын, хъусын, æрбахæссын.

447. Составьте отрицательные предложения. Используйте сложные формы глаголов. Сравните 
предложения с простыми глаголами и сложными формами. 

Х у ы з æ г. Райсомæй-иу бирæ хуысс. – Райсомæй-иу хуысгæ бирæ ма кæн.

Ацы чиныг балхæн. Æхсармæ-иу телефонæй бадзур. Абон-иу бирæ бакус. 
Фæткъуытæ æртон! Хæдзармæ мидæмæ бацæудзыстут.

448. Составьте предложения с глаголами и отрицательными частицами.

Х у ы з æ г: цæуын – нæ цæуын, нæма цæуын, нал цæуын, ма цу. 

Абон æз дискотекæмæ нæ цæуын. Æхсар скъоламæ нæма цæуы. Фатимæ кафджыты 
къордмæ нал цæуы. Æгæр тагъд ма цу.
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449. а) Баиу кæнут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ ныффыссут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг.

1. Раджы хохы цъуппæй касти
2. Мигъ æнгом йæ быны бадти,
3. Бахъазыд дын æм йæ зæрдæ, – 
4. Дурыл авæрдта йæ къæхтæ:

а) «Агæпп æм кæнон».
æ) Урс цагъд къуымбилау.
б) Иу æрра фыййау.
в) Тæккæ былгæрон.

æ) Чи у æмдзæвгæйы автор? Цавæр уацмыстæ ма ныффыста? Радзурут скъуыддзаджы мидис 
уæхи ныхæстæй.

б) Выпишите из отрывка глаголы. Составьте словосочетания с глаголами и отрицательными 
частицами нæ, ма, нал, нæма.

Х у ы з æ г: касти – нæ касти хохы цъуппæй,
 ма кæсæд хохы цъуппæй,
 нал кæсы хохы цъуппæй,
 нæма касти дæлæмæ.

в) Найдите в отрывке синонимы к словам фæлмæн, ирд, æнæзонд, кæддæр, бæзджынæй.

450. Саразут дзырдбæстытæ.

Кастис (кæцæй?), бадтис (кæм?), зæрдæ æхсайы (цæмæ?), къæхтæ авæрдта (цæуыл?), 
(цавæр?) фыййау.

Равзарут раст дзуапп

1. Уæгъд рæстæг мын куы вæййы, уæд фылдæр хатт … .

фæхъусын музыкæмæ
хъусдзынæн музыкæмæ

кастаин чингуытæ
кастæн телевизормæ

2. Олимпаг хъæзтытæ сты … спортивон ерыстæ.

ахсджиагдæр
æппæты ахсджиагдæр

æппæты рагондæр
æппæты арæхдæр

3. Ацы хабар тынг æнæнхъæлæджы æрцыдис, раст …

арвæй дур æрхауæгау.
зæрдæ æхсайы.

кæй зæгъын æй хъæуы.
афтæ мæм кæсы.

4. Скъола каст куы … , уæд дарддæр ахуыр … 

фæуон, кæндзынæн.
фæдæн, кодтон.
фæуин, кæнон.
фæуыдаин, кæндзынæн.
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5. «Абон тынг ахсджиаг у хистæртæ æмæ кæстæрты ’хсæн ахастыты темæ», – …

бафарста театры директор.
бахудтис театры директор.

загъта театры директор.
сагъæс кæны театры директор.

6. Саразут иу хъуыдыйад.

Рагон Грекъ дунейæн бирæ стыр лæвæрттæ ракодта. Уыдоны æхсæн зынгæ бынат ахсынц 
Олимпаг хъæзтытæ.

7. Найдите правильный перевод.

«Я буду часто писать вам письма».
Æз уæм-иу арæх фыстæджытæ фысдзынæн.
Æз-иу уæм арæх фыстæджытæ фысдзынæн.
Æз уæм арæх-иу фыстæджытæ фысдзынæн.

8. Соотнесите местоимения и их краткие формы.

мæнæн
дæумæ
дæуимæ
сымахыл
дæуæн
сымахмæ
уыимæ

мын
дæм
дын
дæм
уыл
йемæ
уæм

9. Ссарут раст арæзт хъуыдыйад.

Птолемей тригонометри æмæ географийы уыдис бындурæвæг.
Птолемей уыдис бындурæвæг тригонометри æмæ географийы.
Птолемей уыдис тригонометри æмæ географийы бындурæвæг.
Птолемей географийы уыдис æмæ тригонометри бындурæвæг.

10. Змисджын быдырты вæййы….

а) уазал зымæг
æ) тынг тæвд

б) къæвдаджын сæрд
в) даргъ зымæг

11. Туаггуыр у…

а) улæфынæн бæзгæ газ
б) æндæр планетæтыл уæвæг газ

æ) адæймаг кæй раулæфы, ахæм газ
в) зианхæссæг газ

12.Рагон бердзенæгтæ уыдысты сæ рæстæджы дунейы …
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а) æппæты æнахуыргонддæр адæм
æ) æппæты тыхджындæр адæм

б) æппæты къаддæр адæм
в) æппæты ахуыргонддæр адæм 

13. Аристотель нымад у рагон дунейы æппæты стырдæр… 

а) ахуыргондыл
æ) ахуыргонд

б) ахуыргондæй
в) ахуыргондимæ

14. Ахуыргонды … , Зæхх у къори.

а) хъуыдыйы тыххæй
æ) хъуыдыйы

б) хъуыдымæ гæсгæ
в) хъуыды 

15. Рагон индиæгты уырныдта, Зæхх цыппар пылыл … лæууыдис, уый.

а) цæмæй
æ) цы

б) кæй
в)куыд 

16. Зæхх змæлгæ куы нæ кæнид, уæд æй Хур йæхимæ…

а) æрбалвасид
æ) æрбалвасдзæнис

б) æрбалвасы
в) æрбалвасæд

17. Атмосферæйы озоны цъар куы нæ уаид, уæд …

а) зæххы цъар басыгъдис
æ) зæххы цъар басудзид

б) зæххы цъар басудздзæнис
в) зæххы цъар судзы

18. Зæххы полюстæ фынæй кæнынц урс худты бын, …сæ æнусон балцæй бафæлладысты,….

а) куыд, афтæ 
æ) кæд, уæд

б) кæй, уый
в) цыма,уыйау 

19. … дæхи аирхæфстай, …цом фæстæмæ.

а) кæд, уæд
æ) куы, уæд

б) кæй, уый тыххæй
в) куыд,афтæмæй 

20. Зæхх æдзухæй зилы йæхи сæмæны …, стæй Хуры….

а) фарсмæ
æ) фæстæ

б) тыххæй
в)алыварс 

21. Ныртæккæ алчи дæр зоны, Зæхх эллипсоиды … кæй у, уый.

а) хуызæн
æ) тыххæй

б) гæсгæ
в) онг 

22. Зæххыл цард комкоммæ баст у….
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а) атмосферæ
æ) атмосферæйы

б) атмосферæйæн
в)атмосферæимæ 

23. Птолемей Зæхх нымадта дунейы…

а) центрæй
æ) центрмæ

б) центр
в) центрыл

24. Телескопæй кæсгæйæ, … Мæйы уæлцъар.

а) фенын
æ) фенæн ис

б) уынд у
в) акæсæн ис

25. Мæйы уæлцъар æмбæрзт у… .

а) хæхтæ æмæ кратертæ
æ) хæхтæ æмæ кратертимæ

б) хæхтæ æмæ кратертыл
в) хæхтæ æмæ кратертæй 

26. Бирæ фысджыты æмæ ахуыргæндты уырныдта, иннæ планетæтыл дæр цард…ис,… 

а) кæй, уый
æ) цы, уый

б) куыд, афтæ
в) кæд,уæд

27. Атмосферæ æгæр тæнæг … уа, … Хуры тæмæн планетæйы уæлцъар басудзы.

а) кæй, уый
æ) кæй, уый тыххæй

б) куы, уæд
в) кæд, уæддæр

28. Астрономтæ … зæгъынц, … Седнæ Плутонæй стырдæр у.

а) куыд, афтæмæй
æ) кæй, уый

б) куы, уæд
в) кæд, уæддæр

29. Иуæй-иу планетæтæ æмбæрзт сты тынг бæзджын …

а) атмосферæ
æ) атмосферæйы

б) атмосферæйæн
в) атмосферæйæ

30. Фæбæрæг кæнут раст арæзт хъуыдыйад.

а) Ахуыргæндтæ куыд нымайынц, афтæмæй Галактикæ равзæрдис газы æврæгътæй.
æ) Ахуыргæндтæ нымайынц куыд, афтæмæй Галактикæ равзæрдис газы æврæгътæй.
б) Ахуыргæндтæ куыд нымайынц, афтæмæй Галактикæ газы равзæрдис æврæгътæй.
в) Куыд ахуыргæндтæ нымайынц, афтæмæй Галактикæ равзæрдис газы æврæгътæй.

31. Æрфæны фæды ном баст у Нарты

а) эпос
æ) эпосимæ

б) эпосыл
в) эпосæн



144

32. Æрфæны фæды цы 200 миллиард стъалыйы ис, … сты нæ Галактикæ

а) уыдонæй иутæ
æ) уый

б) уыдонæй иуæй-иутæ
в) уыдон иумæ

33. Адæймаджы …, стъалытæ дæр райгуырынц æмæ амæлынц

а) тыххæй
æ) хуызæн

б) фæрцы
в) фæстæ

34. Композитор Александ Бородин, оперæ «Къниаз Игор»-ы автор, йæхи музыкант

а) хуыдта
æ) нæ хуыдта

б) хоны
в) хонын

96 урок. Контролон куыст
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ГРАММАТИКОН ÆРМÆГ

§ 1. В осетинском языке 7 гласных: а, æ, е, и, о, у, ы. Из них две – æ и ы – слабые, осталь-
ные сильные. 

Согласные: б, в, г, гъ, д, дж, дз, з, й, к, къ, л, м, н, п, пъ, р, с, т, тъ, у, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ. 
Согласные ж, ш, щ встречаются только в заимствованных из русского языка словах (жюри, 
шоколад, щёткæ и др.). 

Обратите внимание: в осетинском языке буква у обозначает два звука: гласный – уд 
(душа), уромын (останавливать), худын (смеяться) и согласный – уызын (ёж), хуылыдз (мок-
рый), уарзын (любить). 

§ 2. Ударение в отдельных словах обычно падает на первый или второй слог: 1) если в 
обоих слогах сильный гласный, то ударение падает на первый слог: фидар (крепкий, креп-
ко), худтис (смеялся); 2) если в обоих слогах слабые гласные, то ударение падает на второй 
слог: уызын (ёж), хæссын (нести); 3) если в одном слоге сильный гласный, в другом – сла-
бый, то ударный – слог с сильным гласным: хæдон (рубашка), чиныг (книга).

В осетинских именах ударение всегда падает на второй слог: Ацæмæз, Сослан, 
Уырызмæг, Аланæ, Фатимæ, Сæлимæт и др.

В существительных и прилагательных ударение может переходить со второго слога на 
первый. Такой переход ударения возможен, если: 

1) противопоставляются какие-либо предметы или признаки: Хистæр лæппу æстæм 
къласы ахуыр кæны, кæстæр лæппу та – æхсæзæм къласы. (Старший мальчик учится в седь-
мом классе, а младший мальчик – в шестом классе.); Фæткъуытæ æхсад сты, кæрдотæ 
та – нæ. (Яблоки помыты, а груши – нет.);

2) речь идёт о каком-то определённом (известном и говорящему, и слушающему) пред-
мете: Фыссæг нын йæ ног радзырд бакастис. (Писатель прочитал нам свой новый рассказ.)

Однако чаще всего ударение падает не на отдельное слово, а на группу слов. Одно об-
щее ударение имеют:

1) определение (какой бы частью речи оно ни было выражено) и определяемое слово: 
ног чиныг, ме ’мбал, æртыккаг фæлтæрæн;

2) послелоги и предлоги со знаменательными словами, к которым относятся: сарайы 
фæстæ (за сараем), скъолайы раз (возле школы), бандоны бын (под стулом); æд тетрад (с 
тетрадью), æнæ дæуæй (без тебя);

3) отрицательные слова (частицы, местоимения, наречия) со словами, к которым отно-
сятся: нæ зонын (не знаю), ма дзур (не говори), нал бады (больше не сидит), ничи зары (никто 
не поёт), никæдæм цæуын (никуда не иду);

4) существительные и связанные с ними числительные: дыууæ сывæллоны, æртыккаг 
уæладзыг, аст боны (если числительное составное, то общее ударение имеют последняя 
часть числительного и существительное: дыууын фæндзæм сентябры, сæдæ æртын фараст 
адæймаджы);

5) вопросительные частицы и наречия с глаголами: Чи загъта? Кæдæм ацыдис? Если 



146

между вопросительным словом и глаголом есть другое слово – краткое местоимение, частица 
и др., то оно тоже входит в состав акцентуальной группы (группы слов, имеющих общее ударе-
ние): Чи та дæм дзуры? (Кто тебя опять зовёт?) Куыд дын загътон? (Как я тебе сказал?)

§ 3. Если слово начинается с группы согласных, то перед этими согласными произно-
сится слабый гласный ы: /ы/ссæуын (прийти), /ы/змис (песок), /ы/схæцын (поднять).

Согласный ц произносится как русский звук с: цард /сард/, согласный дз произносит-
ся как русское з: кæрдзын (чурек) /кæрзын/. Звук ц произносится только при удвоении: 
ныццæвын (ударить), æмхæццæ (смешанный). 

Сочетания согласных ддз, тдз, дздз произносятся как долгий звук ц: баддзынæн (буду 
сидеть) /баццынæн/, ратдзынæн (отдам) /раццынæн/, лидздзынæн (буду убегать) /лиццынæн/. 

При сочетании звонких согласных с глухими чаще всего происходит оглушение звон-
ких: бадтæн (я сидел) /баттæн/, загътон (я сказал) /захтон/, базтæ (подушки) /бастæ/.

В начале слов, начинающихся с гласного звука о, произносится согласный у: ома (то 
есть) /уома/, обау (холм) /уобау/.

§ 4. Глагольные приставки: а-, ба-, æр-, æрба-, с-, ны-, фæ-, ра-. При помощи этих 
приставок образуется форма совершенного вида глагола: кусын (работать) – бакусын (пора-
ботать). Кроме того, приставки служат средством выражения направления и интенсивности 
действия: цæуын (идти): ацæуын – уйти, бацæуын – зайти, æрцæуын – прийти (сверху вниз), 
æрбацæуын – прийти (снаружи вовнутрь), ссæуын – прийти (снизу вверх), ныццæуын – пойти 
(сверху вниз), фæцæуын – пойти (в сторону), рацæуын – выйти (изнутри наружу); кусын (ра-
ботать) – акусын (поработать недолго, поверхностно), бакусын (поработать основательно).

Прошедшее время глагола образуется путём прибавления к корню суффиксов -д-, -т-, 
-ст-, -ыд-, -ад-: кусын – куыстон, зонын – зыдтон, кафын – кафыдтæн, æхсын (мыть, сти-
рать) – æхсадтон. 

Будущее время глагола образуется путём прибавления к корню суффиксов -дзын, -дзæн: 
кусын – кусдзынæн, кусдзæнис.

§ 5. Наиболее часто употребляемые приставки именных частей речи: æм-, æнæ-, æ-. 
Приставка æм- имеет значение совместности (æмдзæрæн – общежитие, æмбал – друг, со-
ратник); æнæ- придаёт слову значение отсутствия, нехватки чего-либо: æнæзонд – безумный, 
æнæмæт – беззаботный; æ- является краткой формой приставки æнæ- и имеет то же значе-
ние: æдас – безопасный. 

При помощи суффиксов -ад, -дзинад образуются абстрактные существительные: уар-
зондзинад, ахуырад. 

Суффикс -джын придает слову значение обладания чем-либо: цæхджын (солёный), ад-
джын (вкусный), картофджын (пирог с картофельной начинкой).

§ 6. Причастия настоящего времени образуются от корня глагола при помощи суф-
фиксов -аг, -æг: кусаг (работящий), кусæг (работающий); причастия прошедшего  вре-
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мени – при помощи суффиксов -д, -т, -ст, -ыд, -ад: æхсад (мытый), фыст (написанный), 
æлхæд (купленный), æвдыст (показанный), æфтыд (прибавленный); причастия будущего 
времени – при помощи суффикса -инаг: фыссинаг (подлежащий написанию).

Суффиксы деепричастия: -гæ, -гæйæ: бадгæ, бадгæйæ (сидя).

§ 7. Прилагательные чаще всего образуются при помощи суффиксов -аг (уырыссаг, со-
михаг, горæтаг), -он (ирон, бæлццон – путник, путешественник), -джын (тыхджын).

Сравнительная степень прилагательного образуется при помощи суффикса -дæр: урс – 
урсдæр, хорз – хуыздæр, рæсугъд – рæсугъддæр.

§ 8. Порядковые числительные образуются от количественных числительных путём 
прибавления к корню суффиксов -аг, -æм: дыууæ – дыккаг, æртæ – æртыккаг, цыппар – 
цыппæрæм, фондз – фæндзæм, дæс – дæсæм, сæдæ – сæдæйæм. Но: иу – фыццаг.

Разделительные числительные образуются от количественных числительных путём 
прибавления к корню суффикса -гай: иу – иугай (по одному), дыууæ – дыгай (по два). 

При образовании порядковых и разделительных числительных часто происхо-
дит чередование гласных в корне: æртæ – æртыккаг, æртыгай; цыппар – цыппæрæм, 
цыппæргай; фондз – фæндзæм, фæндзгай; авд – æвдæм, æвдгай; аст – æстæм, æстгай 
и др. 

§ 9. Форма множественного числа существительных образуется при помощи суффик-
са -т-: бæлас – бæлæстæ, скъола – скъолатæ.

Суффикс множественного числа -т- удваивается, если основа единственного числа 
оканчивается на р, л, м, н, й, у. При этом сильные гласные корня а, о во множественном чис-
ле переходят в æ: аргъау – аргъæуттæ; хæдон – хæдæттæ, ком (ущелье) – кæмттæ, куырой 
(мельница) – куырæйттæ, хабар (новость) – хабæрттæ. 

В словах, оканчивающихся на н, при образовании множественного числа выпадает этот 
конечный согласный корня: дон – дæттæ.

При образовании множественного числа существительных, оканчивающихся в 
единственном числе на группу согласных, перед суффиксом -т вставляется гласный ы: 
кæрт (двор) – кæртытæ, цæст – цæстытæ. Но: фырт (сын) – фырттæ, кард (нож) –  
кæрдтæ. 

Это правило (вставка гласного ы между корнем и суффиксом) не распространяется на 
образование множественного числа слов, заимствованных из других языков: балл – баллтæ, 
ритм – ритмтæ, штамп – штамптæ.

Множественное число существительных, оканчивающихся на -æг, образуется следую-
щим образом: æ выпадает, г переходит в дж, а перед суффиксом -т- появляется гласный ы: 
ахуыргæнæг – ахуыргæнджытæ, зарæг – зарджытæ.

Множественное число существительных, оканчивающихся на -ыг, образуется сле-
дующим образом: ы выпадает, перед суффиксом -т- вставляется уы: фæрдыг (бусина) – 
фæрдгуытæ, хъæздыг (богач) – хъæздгуытæ.
9
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§ 10. Склонение существительных

№ Падеж Вопросы Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
1. Номон Чи? Цы? 

(Кто? Что?)
лæппу лæппутæ куырой куырæйттæ

2. Гуырынон Кæй? Цæй? 
Кæм?
(Кого? 
Чего? Где? 
В чём?)

лæппуйы лæппуты куыройы куырæйтты

3. Дæттынон Кæмæн? 
Цæмæн? 
(Кому? 
Чему?)

лæппуйæн лæппутæн куыройæн куырæйттæн

4. Иртæстон Кæмæй? 
Цæмæй?
(От кого?
От чего? 
Из чего?)

лæппуйæ лæппутæй куыройæ куырæйттæй

5. Арæзтон Кæмæ? 
Цæмæ? 
(К кому? 
К чему?)

лæппумæ лæппутæм куыроймæ куырæйттæм

6. Æддагбынатон Кæуыл? 
Цæуыл?
(На ком? 
На чём? 
О ком? 
О чём?)

лæппуйыл лæппутыл куыройыл куырæйттыл

7. Цæдисон Кæимæ? 
Цæимæ? 
(С кем? 
С чем?)

лæппуимæ лæппутимæ куыроимæ куырæйттимæ

8. Хуызæнон Кæйау? 
Цæйау?
(Подобно 
кому?
Подобно 
чему?)

лæппуйау лæппутау куыройау куырæйттау
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§ 11. Склонение личных местоимений 

1. Полная форма

№ Падеж Ед. ч. Мн. ч.
1. Номон æз, ды, уый мах, сымах, уыдон
2. Гуырынон мæн, дæу, уый мах, сымах, уыдоны
3. Дæттынон мæнæн, дæуæн, уымæн махæн, сымахæн, уыдонæн
4. Иртæстон мæнæй, дæуæй, уымæй махæй, сымахæй, уыдонæй
5. Арæзтон мæнмæ, дæумæ, уымæ махмæ, сымахмæ, уыдонмæ
6. Æддагбынатон мæныл, дæуыл, уыдоныл махыл, сымахыл, уыдоныл
7. Цæдисон мæнимæ, дæуимæ, уыимæ махимæ, сымахимæ, уыдонимæ
8. Хуызæнон мæнау, дæуау, уыйау махау, сымахау, уыдонау

2. Краткая форма

№ Падеж Ед. ч. Мн. ч.
1. Номон – – – – – –
2. Гуырынон мæ, дæ, йæ нæ, уæ, сæ
3. Дæттынон мын, дын, (й)ын нын, уын, сын
4. Иртæстон мæ, дæ, дзы нæ, уæ, сæ
5. Арæзтон мæм, дæм, (й)æм нæм, уæм, сæм
6. Æддагбынатон мыл, дыл, (й)ыл ныл, уыл, сыл
7. Цæдисон мемæ, демæ, йемæ немæ, уемæ, семæ
8. Хуызæнон – – – – – –

§ 12. Спряжение глаголов

1. Изъявительное наклонение

Переходные глаголы 

Лицо
Наст. вр. Прош. вр. Буд. вр.

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
1-е фыссын фыссæм фыстон фыстам фысдзынæн фысдзыстæм

2-е фыссыс фыссут фыстай фыстат фысдзынæ фысдзыстут

3-е фыссы фыссынц фыста фыстой фысдзæнис фысдзысты
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Непереходные глаголы

Лицо
Наст. вр. Прош. вр. Буд. вр.

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.

1-е бадын бадæм бадтæн бадтыстæм баддзынæн баддзыстæм

2-е бадыс бадут бадтæ бадтыстут баддзынæ баддзыстут

3-е бады бадынц бадтис бадтысты баддзæнис баддзысты

2. Желательное наклонение

Л
иц

о Наст. вр. Прош. вр. Буд. вр.

Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч.
1-е фыссин фыссиккам фыстаин фыстаиккам ныффыссин ныффыссиккам
2-е фыссис фыссиккат фыстаис фыстаиккат ныффыстаис ныффыстаиккат
3-е фыссид фыссиккой фыстаид фыстаиккой ныффыстаид ныффыстаиккой

3. Условное наклонение

Лицо Ед. ч. Мн. ч.
1-е фыссон фыссæм
2-е фыссай фыссат
3-е фысса фыссой

4. Повелительное наклонение

Лицо Ед. ч. Мн. ч.
1-е фысс фыссут
2-е фыссæд фыссæнт

§ 13. Простое предложение
Для простого повествовательного предложения с обычным (нейтральным) порядком 

слов характерно отсутствие личного местоимения: личные формы глагола – сказуемого 
указывают на лицо того, кто выполняет действие, обозначаемое глаголом, поэтому употре-
бление личного местоимения становится необязательным: Ацы æмдзæвгæ нæ сахуыр кодтон. 
(Это стихотворение (я) не выучил.) Изæры-иу махмæ рацу. (Вечером приходи к нам.) Райсом 
театрмæ цæуæм. (Завтра идем в театр.) Контролон куыст хорз ныффыстат. (Контрольную 
работу (вы) написали хорошо.)

В простом двусоставном предложении нейтральный порядок слов: подлежащее 
(группа подлежащего) – сказуемое (группа сказуемого): Мæ кæстæр æфсымæр тынг 
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хорз ахуыр кæны. (Мой младший брат очень хорошо учится.) Если на слово (или груп-
пу слов) падает логическое ударение, то оно располагается в самом начале или в конце 
предложения: Тынг хорз ахуыр кæны мæ кæстæр æфсымæр. (Очень хорошо учится мой 
младший брат.) Мæ кæстæр æфсымæр ахуыр кæны тынг хорз. (Мой младший брат учит-
ся очень хорошо.)

Определение, какой бы частью речи оно ни было выражено, всегда ставится перед 
определяемым словом: мæ чиныг, хорз бон, скъолайы кæрт. Если определений несколько, 
то в начале ставится то, которое выражено местоимением: мæ ног чиныг, не скъолайы кæрт. 

Отрицательная частица (нæ, ма, нал, нæма и др.) ставится перед сказуемым: ног чиныг 
нæ балхæдтон, ног чиныг нæма балхæдтон, ног чиныг ма балхæн. Если в предложении есть 
другие отрицательные слова – местоимения (ничи, ницы), наречия (никуы, никæдæм), то от-
рицательная частица не употребляется: Ног чиныг ничи балхæдта. Æз ницы ферох кодтон. 
Абон никæдæм цæуын. 

Вопросительность выражается двумя способами: 1) без вопросительных слов; 2) при 
помощи вопросительных слов. В предложениях первого типа в самом начале обычно ста-
вятся слова, с которыми связан вопрос: Маратимæ цæуыс? Цæуыс Маратимæ? Тынг уазал 
у хохы? Предложения второго типа чаще всего начинаются с вопросительных слов: Кæд 
цæуæм киномæ? Цы дæ риссы? Цавæр чиныг кæсыс? В начале предложения может быть и 
другое слово (имеющее логическое ударение), но вопросительное слово всегда предшеству-
ет глаголу-сказуемому: Киномæ кæд цæуæм? Кино цал сахатыл райдайдзæнис? 

Выражение  протяжённости  во  времени.  Говоря о возрасте человека или живот-
ного, нужно употреблять слово аздзыд: æртæаздзыд сывæллон, æвддæсаздзыд лæппу, 
сæдæаздзыд зæронд лæг; авдаздзыд гал (бык-семилетка). В других случаях употребляется 
слово азон (как вариант – азыккон): æхсæзазон (æхсæзазыккон) райдайæн скъола, дыууæазон  
курсытæ.

Долженствование выражается сочетанием модального слова хъуамæ с глаголом в ус-
ловном наклонении: Мах хъуамæ кад кæнæм нæ хистæртæн. Алан дæр хъуамæ ацы чиныг 
бакæса. 

Желательность выражается глаголом в желательном наклонении: Мах дæр базонгæ 
уаиккам æрыгон курдиатджын музыканттимæ. (Мы бы тоже познакомились с молодыми 
талантливыми музыкантами.) Для усиления желательности используется частица бæргæ 
(причём она выделяется интонацией – особым ударением): Мах дæр бæргæ базонгæ уаиккам 
æрыгон курдиатджын музыканттимæ. 

§ 14. Сложносочинённое предложение
Средством связи частей сложносочинённого предложения являются союзы: 
1) соединительные: æмæ, стæй, дæр (тоже), нæдæр ... нæдæр (ни ... ни) и др.; 
2) противительные: фæлæ, та (а), науæд (иначе), æрмæст нæ, фæлæ (не только, но и) и 

др.;
3) разделительные: кæнæ, æви (или же), куы ... куы (то ... то), фæнды ... фæнды (либо ... 

либо) и др.
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§ 15. Сложноподчинённое предложение
Придаточные части присоединяются к главной союзами и союзными словами:
– придаточная изъяснительная: кæй, куы, æмæ, чи, цæмæй, куыд и др.: Ацы хъазт мах 

командæ кæй рамбулдзæнис, уый зонын. (Я знаю, что эту игру выиграет наша команда.);
– придаточная определительная: куы, кæй, æмæ, чи, цы, кæцы и др.: Знон кæй рамбылд-

там, уыцы командæ ерысы нал архайы. (Команда, у которой мы вчера выиграли, больше не 
участвует в соревнованиях.); 

– придаточная времени: куы, куыд, цалынмæ, кæд и др.: Каникултæ куы райдайой, уæд 
хохмæ ацæудзынæн. (Когда начнутся каникулы, (то) поеду в горы.); 

– придаточная места: кæм, кæдæм, кæцæй и др.: Æз кæм цæрын, уый зоныс? (Ты знаешь 
(то), где я живу?);

– придаточная причины: уымæн æмæ, уый тыххæй æмæ, цæмæй и др.: Знон скъолайы нæ 
уыдтæн, уымæн æмæ фæрынчын дæн. (Вчера я не был в школе, потому что заболел.);

– придаточная цели: цæмæй, æмæ, кæд и др.: Цæмæй хорз бæрæггæнæн райсай, уый 
тыххæй хорз дзуапп раттын хъæуы. (Чтобы получить хорошую оценку, надо хорошо от-
ветить.);

– придаточная образа действия: куыд, æмæ, цыма: Аслан куыд хорз ахуыр кæны, Зæринæ 
дæр афтæ. (Зарина учится так же хорошо, как и Аслан.);

– придаточная условная: кæд, куы: Кæд мын рæстæг уа, уæд Аланимæ киномæ 
ацæудзынæн. (Если у меня будет время, то пойду с Аланом в кино.)
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Дзырдуат

А

агуыридур кирпич
адæмон народный
адæмыхатт (адæмыхæттытæ) народ-

ность, нация
аздæхын (аздæхтис) повернуться; обра-

титься
азфыст (азфыстытæ) летопись
азыккон (аздзыд) годовалый
алæмæттаг чудесный, волшебный
алыварс вокруг
алывæрсыг  разносторонний; разносто-

ронне
амбулын (амбылдта) победить
аразын строить
арвæй дур æрхауæгау как гром среди яс-

ного неба
аргъуан церковь
арæзт æрцæуын построиться; состояться
арæзт (арæзтытæ) строение; устройство
арæзт цæуын строиться
арæзтад (арæзтæдтæ) строительство, 

стройка 
арæхæй-арæхдæр всё чаще и чаще
арæхстгай бережно 
арæхсын (арæхстис) быть способным, 

иметь способность к чему-либо
арф глубокий 
архайд (архæйдтытæ) действие
архайæг (архайджытæ) участник; дейст-

вующее лицо
ас величина
асæст пасмурный 
ауындзын (ауыгъта) вешать
ахаст отношение
ахсджиаг важный 
ахуырадон учебный
ахуыргонд (ахуыргæндтæ) учёный

ахуыссын (ахуыссыдис) погаснуть
ахуыссын кæнын погасить
аххосаг (аххосæгтæ) причина 

Æ

æвæстиатæй немедленно
æвæццæгæн наверно
æвзагзонынад языкознание
æвзалытуаг газ углекислый газ
æвзист серебро
æврагъ облако
æддаг бакастæй внешне
æдæппæтæй всего
æдзухæй всегда, постоянно
æлвасын (æлвæста) притягивать
æлхъывдад давление
æмбарынгæнæн толковый
æмбæрзæн дур черепица
æмбулын (æмбылдта) побеждать
æмгар (æмгæрттæ) ровесник
æмхæццæ кæнын смешивать(ся)
æнахуыр странный, необычный; странно, 

необычно
æнæбар (æбар) бесправный 
æнæбæрæг неясный, непонятный 
æнæивгæ неизменяемый, неизменный; 

неизменно
æнæкæрон безграничный
æнæмæнг хъæугæ необходимый
æнæраст неправильный, неверный
æнæхъæн целый, весь
æнгæсдзинад сходство
æнгом тесный; тесно; сплочённый
æнкъарæн чувство
æнкъарын (æнкъардта) чувствовать
æнтыстджынæй успешно
æнцой кæнын опираться
æнхъæлдæн (мне) кажется, (я) думаю
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æппæтдунеон всемирный, мировой
æппынæдзух постоянно
æппынфæстаг наконец, в конце концов
æрбынат кæнын расположиться
æргом здахын обращать внимание
æрдæгарæзт недостроенный
æрдæгхæлд полуразрушенный 
æрдз природа
æрдззонынад природоведение 
æрзæт руда
æрзæткъахæн рудник
æрмæст только, лишь
æрцауындзын (æрцауыгъта) повесить
æфсæнвæндаг железная дорога
æхгæдзæрдæ скрытный
æхсæнад общество
æцæг(дæр) действительно, в самом деле 

Б

бадзырд договор
баййафын (баййæфта) догнать; застать
банкъарын (банкъардта) почувствовать
бар возможность, право
барæг (барджытæ) всадник
барæй нарочно
басæттын (басаста) покорить; сломить
бастдзинад связь
бафиппайын (бафиппайдта) заметить
бахъæуын (бахъуыдис) понадобиться
бæгуыдæр конечно, разумеется
бæгъатыр богатырь
бæллиц мечта
бæмбæг вата
бæрæгизæр праздничный (торжествен-

ный) вечер
бæрæг кæнын определять; отмечать
бæрзæнд высота
бирæнысаниуæгон многозначный 
(йæ) бон у (он) может, в состоянии
буаргъæд вещество

булкъон полковник
бурбын желтоватый 
бынат ахсын занимать место
бынæттон местный 
бырсын (бырста) нападать

Г
гауыз ковёр 
гæнæн возможность
гуырахст объём

Д

дарддæры дальнейший 
дæлгоммæ вниз, книзу; ничком
дæлимон бес
дæргъы в течение, на протяжении
дæрæн кæнын громить
дæрзæг жёсткий; шероховатый
дæсны мастер
дины лæг священнослужитель
диссаджы чудесный
дих кæнын делить(ся), разделять
домæн требование
домын (домдта) требовать
Донкалæг Водолей (зодиак.)
дунеуынынад мировоззрение

Дз

дзæбуг молоток
дзæвгар достаточно много
дзæвгар  фылдæр намного (значительно) 

больше
дзуттаг (дзуттæгтæ) еврей, еврейка; ев-

рейский

Е 

ерыс соревнование
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З

зарæггæнæг (зарæггæнджытæ) певец
зæгæл гвоздь
зæлланг (зыланг) звон; звук
згъæр металл
зды свинец
зæлынад звучание
зæрдæ æхсайын (кæмæ?  цæмæ?) здесь: 

переживать, волноваться
зæрдæмæ  бахъарын понравиться (букв. 

проникнуть в сердце)
зæххы къори земной шар
здахын  (здæхта) возвращать; поворачи-

вать
здæхын (здæхтис) возвращаться; повора-

чиваться
зиан хæссын вредить
зивæггæнаг ленивый
зилдух кæнын кружить(ся)
зиллакк (зиллæччытæ) круг, окруж-

ность
зонгæ уæвын быть знакомым
зындгонд уæвын быть известным 
зылд округ
зынаргъ дорогой; драгоценный 
зынгæ видный, известный

И

ивын (ивта) менять, изменять
индоевропæйаг индоевропейский 
ирд светлый, яркий 
иртасæг (иртасджытæ) исследователь
иртасын (иртæста) исследовать
ирхæфсын (ирхæфста) развлекать;  

хи ирхæфсын развлекаться
иугонд единение, объединение
иумæйаг общий
иунæгдзинад одиночество
иунысаниуæгон однозначный 

К

кад кæнын почитать, оказывать почести
кар возраст
карз жёсткий, суровый
кæй зæгъын æй хъæуы конечно, разуме-

ется, что и говорить
калын (калдта) лить, выливать
кæлын (калдис) течь 
кæсæг (кæсджытæ) зритель, читатель
Куадзæн Пасха
кувæг (кувджытæ) молящийся 
кувæндон (кувæндæттæ) святилище, храм
курдиатджын талантливый
куынæуал если (когда) больше не
куырм слепой 
куыстуат (куыстуæттæ) предприятие 

Къ

къабаз (къабæзтæ) отрасль, ветвь
къахын (къахта) копать
къæпхæн ступень
къох роща
къуылымпы кæнын мешать; задерживать
къуырма глухой

Л

лæвар  1.  подарок;  2.  бесплатный; бес-
платно 

лæвæрд цæуын даваться
лæдзæг (лæдзджытæ) палка
лыг кæнын резать; решать (вопрос)
лыстæг мелкий 

М

мæнгарддзинад коварство, вероломство
мæстыгæр вспыльчивый
мидхæст гражданская война
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минæвар (минæвæрттæ) представитель
мыдзбыр зоол. рак
мыхуыры цæуын выходить из печати

Н

нарæг узкий
ногдзинад новшество
ном æвæрын называть 
ном дæттын давать имя
номдзыд знаменитый 
ныббырсын (ныббырста) напасть
нывæфтыд вышивка, узор; узорчатый 
нывгæнæг (нывгæнджытæ) художник
нывкæнынад живопись
нывонд кæнын приносить в жертву
нымад  уæвын считаться, числиться; 

быть в почёте
нымад цæуын считаться
ныртæккæ сейчас; в настоящее время; 

немедленно
нырыккон современный
ныхасыздæхт (ныхасыздæхтытæ) говор
ныхмæвæрддзинад противопоставление, 

противоречие

О

олимпаг олимпийский 

П

пайда кæнын пользоваться
парахат  кæнын  распространять, пропа-

гандировать

Р

равæрд расположение
равзæрд появление, происхождение
рагзаман древность 

рагзаман(тæ) прошлое
рагон прежний, старинный
разамонæг (разамонджытæ) руководи-

тель, предводитель
разамонæг оргæн руководящий орган
разамынд дæттын руководить
разамынд руководство
раздзог предводитель
разынын (разындис) показаться; оказаться
райрæзт развитие
раст зæгъгæйæ по правде говоря
расткъуымон прямоугольный
ратæдзæн исток
рахицæн кæнын выделить
рацыд выход
рæдау щедрый
рæдауæй щедро
рæзт рост; развитие
рæстæгæй-рæстæгмæ время от времени
рæстæмбис средний
рæхыс цепь
рог лёгкий
рухстауæг (рухстауджытæ) просветитель

С

саст поломанный 
сахъат больной; повреждённый
Сæгъысы Козерог (зодиак.)
сæйраг основной, главный
сæйраг  суæвын стать основным (глав-

ным)
сæмæн ось
сæргълæууæг (сæргълæуджытæ) на-

чальник, глава, руководитель 
сæрибаруарзаг свободолюбивый
сæрмагонд специальный; особый
сæрыстыр гордый
сæфтæг (сæфтджытæ) копыто
сæфт 1.  исчезновение; 2. исчезнувший; 

3. испортившийся; 4. гибель
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сæфын (сæфтис) исчезать; портиться; 
гибнуть

сæххæст уæвын исполниться
сног кæнын возобновить
сног  кæнынмæ  хъавын пытаться (наме-

реваться) возобновить
суазæг кæнын оказать гостеприимство 
сындæггай постепенно, потихоньку

Т

талынг тёмный 
тар тёмный, мрачный; темнота
тæваг влияние
тæлм пелена, полоса
тæмæн излучение
тæраз весы
туаггуыр кислород
тыгъдад пространство
тымбылæг круг, шар
тырнын (тырныдта) стремиться
тырнындзинад стремление

У

уавæр положение
уадзын (уагъта) выпускать
уаз священный, святой
уайтагъд сразу, немедленно 
уарт щит
уац 1. святой; 2. весть; 3. заметка, статья
уацар плен
уацау повесть
уæвæн нæй невозможно 
уæгъдибар вольный, свободный
уæгъдибар хъæбысхæст вольная борьба
уæздан благородный; вежливый, скромный
уæззау атлетикæ тяжёлая атлетика
уæларв (уæлæрвтæ) небеса
уæлцъар поверхность
уæнг-уацхæссæг член-корреспондент
уæндон смелый

уæндонæй смело
уæныг бычок; Телец (зодиак.) 
уидаг корень
уыйбæрц столько
уымæй уæлдай кроме того
уынаффæ решение; предложение, совет
уынаффæ  хæссын  выносить решение; 

вносить предложение, советовать
уырнын (уырныдта) верить
уысм мгновение

Ф

фадат обстоятельство, возможность 
фат стрела
фатæхсæг стрелок из лука; Стрелец (зодиак.)
фæд след
фæзынын (фæзындис) появиться
фæлтæр поколение
фæлурс бледный, светлый
фæндон  бахæссын  внести предложение, 

предложить
фæныкхуыз серый, пепельный
фæрæз средство
фæрсæй-фæрстæм рядом, по соседству
фæсномыг прозвище
фæстагмæ в конце, наконец; в итоге
фæтæн широкий
фæтк правило, порядок
фæхицæн уæвын отделиться
фенæн ис можно увидеть
фенæн нæй нельзя увидеть
фесгуыхын (фесгуыхтис) прославиться, 

отличиться
фидар кæнын укреплять(ся)
фидаргонд укреплённый 
фидæн будущее 
фурд океан
фыр баран; Овен (зодиак.)
фыранк барс
фыссынад письменность
фыццаджыдæр во-первых
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Х

халын (хæлдта) портить (ломать) 
хардз кæнын тратить, расходовать
хатгай иногда
хауын (хаудис) 1. падать 2. относиться
хæдахуыр самоучка
хæдæгай кстати
хæдзарад хозяйство
хæзнадон сокровищница
хæларзæрдæ доброжелательный; доб-

рый
хæлд разрушенный, нарушенный
хæссын нести, носить
хæстæгдзинад родство
хæстон военный 
хæццæ  кæнын  1. достигать; 2. путать, 

смешивать
хивæнд упрямый
хивæнддзинад упрямство
хи ирхæфсын развлекаться
химбарынад самосознание
хицæндзинад (хицæндзинæдтæ) особен-

ность, отличие
хиуылхæцгæ сдержанный
худаг смешливый; насмешливый
хуссайраг южный 
хуызджын цветной

Хъ

хъахъхъæнын (хъахъхъæдта) защищать 
хъæбатыр храбрый
хъæбысæй хæцын (хъæбысæй хæцыдис) 

бороться
хъæдæрмæг древесина
хъæдфадæн лесопильный 
хъæлæс кæнын голосовать 
хъæлæс раттын отдать голос
хъæппæрис инициатива
хъæрмуатон тепловой
хъæугæ нужный
хъæуын (хъуыдис) быть нужным

хъуамæ дóлжно
хъусын кæнын сообщать, объявлять
хъуызын (хъуызыдис) красться
хъуымац (хъуымæцтæ) ткань, материя
хъыг печаль
хъыгагæн к сожалению
хъысмæт судьба

Ц

цагъайраг (цагъайрæгтæ) рабский; раб, 
рабыня

цагъд (цæгъдтытæ) игра (на музыкаль-
ном инструменте)

цалцæг кæнын ремонтировать, чинить
цасдæр сколько-то
цау событие, случай, происшествие
цæрæн ис можно жить
цæрæн нæй нельзя жить
цæрынæн бæзгæ пригодный для жизни
цæрынæн  бæззын быть пригодным для 

жизни
цæрынæн нæ бæззын быть непригодным 

для жизни
цæстæнгас взгляд
цæстфæлдахæг мошенник, плут
цæттæгонд подготовленный, готовый 
цæттæдзинад готовность, подготовка
цæхæртæ калын сверкать, искриться
цигайнаг цыган (цыганка); цыганский
Цыппурс Рождество
цыргъзонд остроумный 
цытуарзаг честолюбивый
цыхт ахсын делать сыр

Ч

чырыстон христианский; христианин

Э

электрон тых электричество
эмоционалон эмоциональный
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