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1-аг урок

ДÆ БОН ХОРЗ, НЕ СКЪОЛА!                              

1. А. Байхъусут æмдзæвгæйæ скъуыддзагмæ.  Бакæсут æй æмæ зæгъут, цæ-
уыл дзы цæуы дзырд.

Райдыдтой та хуры тынтæ                              
Иры хæхтыл тайын.                                         
Райсомраджы ме скъоламæ                 
Цингæнгæйæ уайын.  

Ахуыргæнæг мæн фæфæрсы, –
Хорз нысæнттæ райсын.
«Ахæм сабиты, – фæзæгъы, – 
Æз мæ удау уарзын».

          Мамиты Гига

Æ. Зæгъут, ацы скъуыддзаджы æрдз æнкъардæй æвдыст у æви хъæлдзæгæй.
Цæмæн æй равдыста поэт ахæм хуызы?

2. Бакæсут æмæ зæгъут, чи цæуыл дзуры ахуыры фыццаг бон.

– Скъолайы цы хъæлдзæг у!  
– Стæй абон не скъола цы рæсугъд у!

– Бæрæгбоны фæдыл дын арфæ кæнæм!
– Бузныг. Ацы аз æрмæстдæр «фондзтæ» куыд исат!

– Азæ! Ног ахуыры азы фæдыл дын зæрдиаг арфæтæ кæнын.
– Бузныг, Ритæ. Æз дæр дын арфæ кæнын. 

3. Зæгъут, сымах та ахуыры фыццаг бон цæуыл ныхас кодтат уæ кæрæдзиимæ.

4. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ.
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5. Бакæсут текст æмæ лæвæрд нывтæм гæсгæ цыбырæй радзурут, лæппутæ 
сæрды сæ каникултæ куыд арвыстой, уый тыххæй. Текстæн скæнут сæргонд. 

Георги. Чермен, нал дæ базыдтон, хурмæ цы тынг басыгътæ! 
Æвæццæгæн, сæрды денджызы былмæ ацыдтæ.

Чермен. Байрай, Георги. Базыдтай йæ, æцæгдæр уыдтæн ден-
джызы был.

Георги. Кæимæ уыдтæ, уæ бинонтимæ?
Чермен. Нæ, мæ фыды æфсымæры цот æмæ мæ сыхагимæ.
Георги. Хъаспы денджызмæ ацыдыстут æви Сау денджызмæ?

Чермен. Сау денджызы былмæ, Сочимæ. Рагæй дæр ленк кæнын бирæ уарзын, фæлæ 
денджызмæ фыццаг хатт ацыдтæн.

Георги. Æмæ-иу æрмæстдæр  ленк кодтай?
Чермен. Нæ, куы кæсаг ахстам, куы науыл цыдыстæм, 

изæрæй та концертты бадтыстæм. Иу ныхасæй, нæ фæллад 
тынг хорз суагътам. Цом ды дæр иннæ аз махимæ.

Георги. Бузныг, Чермен, фæлæ æз хæхтæ фылдæр уар-
зын. Ацы сæрд дæр уым уыдтæн. Алы къуыбырæй дæр 
ракастæн.

Чермен. Уæдæ ды дæр хорз баулæфыдтæ.

8. Хъуыдыйад равзарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Лæппутæ сæрды хорз баулæфыдысты. 

5-æм фæлтæрæнæй рафыссут мивдисджытæ фæрсдзырдтимæ бастæй. Æмдзæвгæ 
сахуыр кæнут зæрдывæрдæй.

Однородные члены предложения соединяются при помощи союзов 
æмæ, та,  фæлæ, кæнæ, æви, куы...куы и др. 

 нал базонын – не узнать    бирæ уарзын – очень любить
 хурмæ басудзын – загореть на солнце   нау – пароход
 Хъаспы денджыз – Каспийское море  иу ныхасæй – одним словом
 Сау денджыз – Черное море   фæллад уадзын – отдыхать
 кæсаг ахсын – ловить рыбу   къуыбыр – холм, горка  
 ленк кæнын – плавать

6. Радзурут, сæрды уæ каникултæ куыд арвыстат.       

7. Ссарут 5-æм фæлтæрæны хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмæ зæгъут, цæй 
фæрцы баст сты.   
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5. Зæгъут, кæцы нымæцты æмæ хауæнты æвæрд сты ацы номдартæ. Æрхъуы-
ды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ.

Ахуыргæнджытæм, дамгъæйæн, фæйнæгыл, дзырдтæй, хызынимæ, хæдзæрттæм, 
дзæнгæрæг, ахуырты, кæсагимæ, хурмæ, денджызы, цъуппытæй, хæхтыл, чызджытæм, 
бæрæгбонмæ, къабатæ, бинонтимæ, науы, къуыбыртыл, дурау, былгæрæттæй, бæласыл, 
хæлæрттимæ, бонмæ, нысæнттæм, нысаниуджытимæ.     

1. Бакæсут æмæ зæгъут. 

Æмкъласон, кърандас, фæткъуы, скъоладзау, къуыри, къалиу.

2. Номдартæн бацамонут сæ иууон нымæцы формæтæ æмæ сæ зæгъут миногон-
тимæ бастæй.

Кърандæстæ, тетрæдтæ, чингуытæ, стъолтæ, кълæстæ, рудзгуы-
тæ, цъæрттæ, фæрстытæ, дуæрттæ, хъуыдыйæдтæ, гæххæттытæ, 
фыстхалæнтæ, хызынтæ, сахæттæ, хæйттæ.

3. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ æмæ сæ сæвæрут 
хъæугæ формæйы.

 
 (Звонок) ныззыланг кæндзæнис чысыл фæстæдæр.
 Ме ’мбал йæ (домашний) куыстытæ йе ’фсымæримæ фæкæны.
 Знон (доска) цур фæрсдзырды (определение) нал зыдтон.
 Мæ фысгæ куысты скодтон дыууæ (ошибка).
 Фатимæ (десятый) кълас фæцис тынг хорз (отметки).

4. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут хауæнты нæмттæ æмæ сæ кæрæттæ. 
Атасындзæг кæнут фæйнæ дыууæ номдары иууон æмæ бирæон нымæцты.

Хауæнты нæмттæ Фæрстытæ Иууон нымæц Бирæон нымæц

Номон
Гуырынон
Дæттынон   
Иртæстон   
Арæзтон
Æддагбынатон
Цæдисон
Хуызæнон

чи? цы?  
кæй? цæй? 
кæмæн? цæмæн?
кæмæй? цæмæй?
кæмæ? цæмæ?  
кæуыл? цæуыл?  
кæимæ?цæимæ?
кæйау? цæйау?

саг, мæра   
 саджы, мæрайы  
сагæн, мæрайæн     
 сагæй, мæрайæ 
сагмæ, мæрамæ
сагыл, мæрайыл
сагимæ, мæраимæ   
сагау, мæрайау     

сагтæ, мæратæ
сагты, мæраты
сагтæн, мæратæн
сагтæй, мæратæй
сагтæм, мæратæм
сагтыл, мæратыл
сагтимæ, мæратимæ
сагтау, мæратау

2-аг урок

АНЫХАС КÆНÆМ АХУЫРЫ ТЫХХÆЙ
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6. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ.

1. Ме ’мбал Тимур у хорз скъоладзау.
2. Лæппу ахуыр кæны хорз.

7. Бакæсут дзырдбæстытæ миногонтæ æмæ фæрсдзырдты бæрцбарæнты фор-
мæтимæ. Æрхъуыды кæнут семæ хъуыдыйæдтæ.

Цъæх цæстытæ, бурдæр кæрдо, æппæты дæсныдæр ахуыргæнæг, рæсугъддæр ныв, 
тæккæ хуыздæр дзуапп, æппæты растдæр хъуыды кæнын, тынг хорз бон, урс-урсид 
гæххæтт.

8. Нымæцтæй саразут рæнхъон нымæцонтæ æмæ сæ дзырдтæй ныффыссут.

1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 99, 100, 105, 200

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Хизын – хызтис, хъазын – хъазт, уынг – уынгтæ, зæгъын – загъта, дыргъ – дыргътæ, 
лæг – лæгтæ, ивын – ивта, тавын – тавта.

2. А. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдты къорд-
тæ цы нысан кæнынц.

  Контролон куысты хæслæвæрдтæ æнцон уыдысты.
  Не скъолайы хорз кусы ирон æвзаджы къорд.
  Ног ахуыры аз махæн фæхуыздæр уыдзæнис нæ ныхасы культурæ.
  Хистæр скъоладзаутæ ирон æвзаджы бæрæгизæрмæ бацæттæ кодтой концерт.
  Урокты арæх фæхъазæм грамматикон хъæзтытæй.
  Раззаг бынæттæ бацахстой сывæллæттæ.
  Аст сахаты æмæ æртын минутыл ныззыланг кодта скъолайы дзæнгæрæг.

Æ. Зæгъут, бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты хæйттæ ныхасы хæйттæм гæс-
гæ цы сты. Рафыссут сæ уæ тетрæдтæм.

3-аг урок

НÆХИ ЦÆТТÆ КÆНÆМ ИРОН ÆВЗАДЖЫ УРОКМÆ

9. Байхъусут хъуыдыйæдтæм æмæ дзы ссарут нымæцонтæ.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ. Ныффыссут 3-аг 
фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæ æмæ дзы бахахх кæнут сæйраг уæнгты бын.
Ху ы з æ г : Райсом уыдзæнис хур бон.
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 2               хо
(сæйрат – подлежащее)

4          балхæдта 
(зæгъинаг – сказуемое)

1                     мæ
(бæрæггæнæн – определение)

3              знон
(афоны фадат – 

обстоятельство времени)

6     чиныг
(æххæстгæнæн – 
дополнение)

5              диссаджы
(бæрæггæнæн – определение)

чи?

кæй?

цы ми 
бакодта?

кæд? цы?

цавæр?

Второстепенные члены предложения чаще всего поясняют значение главных чле-
нов предложения. Дополнение и обстоятельственные слова поясняют значение сказуе-
мого, а определение – значение всех членов предложения.

Æххæстгæнæн
(дополнение) 

кæй? кæмæн? кæмæ? кæмæй? 
кæимæ? цæй? æ. а. д.

Фадатон дзырдтæ 
(обстоятельственные 

слова) 
кæм? кæд? æ. а. д.

Бæрæггæнæн 
(определение) 

цавæр? цыхуызæн? 
цалæм? æ. а. д.

Ныффыссут, сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ кæм уа, æртæ ахæм хъуыдыйады.
Бахъуыды кæнут 2-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

3. Сæйраг уæнгтæй уæлдай ма хъуыдыйæдты вæййы фæрссаг уæнгтæ дæр. 
Бакæсут хъуыдыйады фæрссаг уæнгты нæмттæ сæ фæрстытимæ.

4. А. Æркæсут схемæмæ. Равæрут дзырдтæ кæрæдзийы фæдыл сæ номыртæм 
гæсгæ æмæ бакæсут хъуыдыйад.

Æ. Схемæмæ гæсгæ зæгъут, хъуыдыйады уæнгтæй кæцытæ фæбæлвырд 
кæнынц сæйраты кæнæ зæгъинаджы.              

Хъуыдыйады фæрссаг уæнгтæ
(второстепенные члены предложения)
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уæлахиз ут – здесь: успехов вам
боны фæтк – режим дня
ныхасыл бафтауын – добавить к сказанному

Нæ ног ахуыргæнæг

Райсомы уæлдæфы ныззыланг кодта скъолайы дзæнгæрæг. Мах, фæндзæм къласы 
ахуырдзаутæ, нæ бынæттæ бацахстам æмæ æнхъæлмæ кастыстæм ахуыргæнæджы 
æрбацыдмæ.

Мæнæ дуар байгом ис, æмæ къласмæ æрбахызтис æрыгон чызг. Йæ ас – рæстæмбис 
(среднего роста), йæ дзыккутæ – лæгъз фаст, йæ дарæс – аив. Йæ къухы – чингуытæ æмæ 
журнал.

– Уæ бон хорз, сывæллæттæ. Ног ахуыры азы уæлахиз ут! 
Мах ын арфæ ракодтам. Ахуыргæнæг журналмæ гæсгæ райдыдта немæ зонгæ кæнын.
Уæдмæ къласмæ æрбазгъордта Будзи дæр. Йæ сæрыхъуынтæ уыдысты æнæфаст, йæ 

хызынæй чингуытæ хъентæ-ментæй (вкривь-вкось) зындысты. Ахуыргæнæг æм бакастис, 
иуцасдæр ницы сдзырдта, æрмæст æй бафарста:

– Æнхъæлдæн (мне кажется), фæндагыл цыдæр ныхæстæ ферох кодтай.

4-æм урок

ИРОН ÆВЗАДЖЫ УРОЧЫ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Уд, ус, урс, утæппæт, у, ут, узын, улæфын, уромын.

2. Бакæсут текст. Зæгъут, чи дзы у сæйраг архайæг. Бакæсыны размæ уæ зæр-
дыл бадарут дзырдбæстытæ:
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Будзи хатыр ракуырдта æмæ сбадтис. Ахуыргæнæг нын бафæдзæхста: 
– Иннæ урокмæ алчидæр æрбахæсдзæнис йæ боны фæтк. Уый фæстæ йæ къухмæ 

райста ирон æвзаджы ног чиныг æмæ нын цыбырæй радзырдта йæ тексттæ æмæ йæ 
грамматикон фæрстыты тыххæй. Ахуыргæнæджы ныхасмæ гæсгæ мах 
фæсурокты архайдзыстæм ирон æвзаджы къорды дæр, араздзыстæм 
æвзаджы изæртæ, фысдзыстæм уацтæ скъолайы газетмæ.

Ахуыргæнæг дзырдта аив æмæ зæрдиагæй. Мах æм хъуыстам 
лæмбынæг. Фæстагмæ ма йæ ныхасыл бафтыдта: 

– Хъахъхъæнут уæ чингуытæ. Алы чиныг дæр февдисы йæ хицауы цæсгом. 

3. Дзуапп раттут фæрстытæн.

   Ахуыргæнæджы æддаг бакаст цавæр хъуыдыйæдтæй æвдыст æрцыдис тексты? 
   Ахуыргæнæг скъоладзауты цæимæ базонгæ кодта?
   Ахуыргæнæг фæсурокты куысты тыххæй та цы радзырдта?
  Ног ахуыргæнæг скъоладзауты зæрдæмæ фæцыдис æви нæ? Тексты кæцы хъуыды-
   йæдтæй бафидар кæнæн ис дзуапп ацы фарстæн?

4. Хъуыдыйæдтæ дарддæр ахæццæ кæнут.

   Мæнæ дуар байгом ис, æмæ ...                
   Ахуыргæнæг æм бакастис …     
   Мах æм хъуыстам …            
   Алы чиныг дæр февдисы ...

5. Бакæсут-ма иу хатт текстæй, бæрæггонд дзырдбæстытæ кæм ис, уыцы 
хъуыдыйæдтæ. 

Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ, æмæ сæ 
ныффыссут.

   Тренер спортсментæн загъта: ...
   Мæ зæрдæмæ цæуынц … дзыккутæ.
   Лæппу йе ’фсымæрæн … .
   Оратор ма йæ ныхасыл ...
   Скъоладзау æмдзæвгæ нæ радзырдта, ...

Д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : 
лæгъз фаст – гладко причесанные;  
уæлахиз ут – здесь: успехов вам; 
ферох кодта – он (она) забыл (а); 
ныхасыл бафтыдта – добавил (а) к сказанному; 
бафæдзæхста – поручил (а).
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К
ъу

ы
ри

сæ
р

Англисаг æвзаг

Физикæ 2

Уырыссаг литературæ 3

Ирон æвзаг

Физкультурæ 3

К
ъу

ы
ри

сæ
р

Англисаг æвзаг 4

Физикæ 5

Уырыссаг литературæ

Ирон æвзаг 5

Физкультурæ

бынæттæ бацахстам   ты забыл какие-то слова
уæлахиз ут    гладко причесанные
цыдæр ныхæстæ ферох кодтай успехов вам          
лæгъз фаст    мы заняли места  

3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут ахуыры бæрæггæнæнты нæмттæ.

5 – «фондз» (иттæг хорз бæрæггæнæн)            3 – «æртæ» (рæстæмбис бæрæггæнæн)
4 – «цыппар» (хорз бæрæггæнæн)                   2 – «дыууæ» (æвзæр бæрæггæнæн)
                                                                    1 – «иу» (тынг æвзæр бæрæггæнæн)

4. А. Æркæсут дыууæ скъоладзауы боныгтæм æмæ зæгъут, алчидæр дзы къуы-
рисæр æмæ дыццæджы цавæр бæрæггæнæнтæ райста, уый.

   Аланы боныг   Батрадзы боныг

5-æм урок

ЦАВÆР  БÆРÆГГÆНÆНТÆ  ИСÆМ?

1. Бакæсут æмæ зæгъут, цавд раст æвæргæйæ.

Ныззыланг кодта, журналмæ гæсгæ, бауайдзæф кодта, боны фæтк, æвзаджы къорд, 
грамматикон хъæзтытæ, ферох мæ ис.

2. Ирон дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæн сæ тæлмацтæ ссарут рахиз цæджындзы. 
Зæгъут, кæцы текстæй æмæ хъуыдыйæдтæй ист сты.
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Д
ы

цц
æ

г
Истори 2

Ирон литературæ 3

Англисаг æвзаг 3

Математикæ

Биологи

Д
ы

цц
æ

г

Истори 5

Ирон литературæ 5

Англисаг æвзаг 4

Математикæ

Биологи

Æ.  Æркæсут-ма ногæй боныгтæм æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Алан къуырисæр æмæ дыццæджы райста цыппар … бæрæггæнæны æмæ дыууæ … 
бæрæггæнæны.

2. Батрадз къуырисæры æмæ дыццæджы райста æрмæстдæр … æмæ … 
бæрæггæнæнтæ.

5. Зæгъ, фæстаг къуыри цал бæрæггæнæны райстай, æмæ цавæртæ сты.

Дыккаг фæлтæрæны ирон дзырдбæстытимæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ.

6-æм урок

МÆ АХУЫРГÆНÆГ, ФÆМЫСЫН ДÆ АРÆХ!

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Хъуыр, ахуыр, чингуытæ, куыст, хуымæтæг, куыд, Мæскуы, агуырдта, хъуыды, куыдз, 
хуыр, гуырын.

2. Сбæрæг кæнут дзырдты хæйттæ.

Скъоладзау, ахуыргæнæг, æдзухдæр, æмкъласон, къуырисæр, бæрæггæнæн, ахуырад, 
стъолæмбæрзæн, æмзонд.

3. А. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ зæгъут, кæй тыххæй йæ ныф-
фыста поэт Цæгæраты Гиго.

Мæн дамгъæтæн сæ асинтыл фæхуыдтай,
Мæ чингуытимæ де ’ххуысæй дзырдтон,
Дæ армæй мæ ныййарæгау рæвдыдтай,
Дæ цæсгомыл мæ царды фæд уыдтон,
Дæ цæстыты рæсугъд хъуыдытæ ахстон,
Уыдис дæ ныхас зарæгау мæнæн.

Æ. Хъуыдыйæдты ссарут номивджытæ æмæ зæгъут, цавæртæ сты сæ нысаниуæгмæ 
гæсгæ (цæсгомон, амонæн, фарстон æ. а. д.).



12

Б. Зæгъут мивдисджытæ рæвдауын æмæ уынын-ы æргомон здæхæны ивгъуыд 
афоны формæтæ.

Ху ы з æ г : 1) дзырдтон          дзырдтам
     2) дзырдтай                   дзырдтат
     3) дзырдта                     дзырдтой

4. А. Байхъусут текстмæ, бакæсут æй æмæ йæ ратæлмац кæнут. Зæгъут, рæ-
дыдтытæ кæй аххосæй уагъд æрцыдысты.

Ахуыргæнæг Азæмæты хæдзармæ куыстмæ æркастис æмæ йын афтæ зæгъы: «Диссаг 
мæм кæсы, Азæмæт, иу адæймаг иу куысты уал рæдыды куыд скодта?!»

Азæмæт хинхудт бакодта (хитро улыбнулся): «Иу цæмæн, мæ хæдзармæ куыст мæ 
фыдимæ дыууæйæ  кодтам».

Æ. Зæгъ, хæдзармæ куыст кæнгæйæ дын исчи феххуыс кæны, йе та дæхæдæг 
искæмæн баххуыс кæныс. 

5. Радзурут, урокты уæхи куыд дарут æмæ куыд архайут, уый тыххæй. Спайда 
кæнут ацы дзырдбæстытæй: 

Æрæджытæ арæх фæкæнын / нæ фæкæнын, хæдзармæ куыст æдзухдæр скæнын / не 
скæнын, зæрдиагæй фæархайын / нæ фæархайын, лæмбынæг фæхъусын / нæ фæхъусын /
æдзух нæ фæхъусын, арæх дзуапп фæдæттын / нæ фæдæттын.

6. Ныффыссут ирон æвзаджы фæстаг урочы тыххæй 6–7 хъуыдыйады.

Æмдзæвгæйæ скъуыддзаг сахуыр кæнут зæрдывæрдæй.

7-æм урок

КУЫД ПАЙДА КÆНÆМ НÆ РÆСТÆГÆЙ?

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Хæццæ кæнын, хæслæвæрдтæ, æппарын, кæддæриддæр, цæттæ, дæттын, сывæллæттæ.

2. Сбæрæг кæнут номдарты бирæон нымæцы арæзт.

фæрстытæ куыстытæ ныййарджытæ æмбæлттæ

3. Бацамонут дзырдты уидæгтæ.

Цæстуарзон, уæнгрог, куыстхъом.

Ху ы з æ г : артдзæст, адджын. 
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4. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цæуылнæ байрæджы кæны Тимур скъоламæ.

 Тимуры боны фæтк

Мæ хуыздæр æмбал Тимур у тынг æнæзивæг (прилежный) лæппу. Уый сæрды дæр 
æмæ зымæджы дæр райсомæй фесты авд сахатыл, зарядкæ скæны, йæхи ныхсы, аст саха-
тыл бинонтимæ аходæн скæны æмæ æдзухдæр афоныл ацæуы скъоламæ.

Ахуыргæнæгмæ фæхъусы лæмбынæг, зæрдиагæй (добросовестно, 
усердно) феххæст кæны хæслæвæрдтæ, фæдæтты æххæст дзуæппытæ. 
Тимур у тынг цæстуарзон (доброжелательный), æдзухдæр (всегда) баххуыс 
кæны йæ лæмæгъдæр æмкъласонтæн.

Ме ’мбал сæхимæ дæр никæцы куыстмæ зивæг кæны. Арæх йæ 
мадимæ вæййы базары æмæ дуканиты, феххуыс ын кæны хæдзар 
æфснайынмæ. Изæры 5 сахатыл фæкæны йæ хæдзармæ куыстытæ. Уый 
фæстæ йе ’мбæлттимæ фæхъазы кæрты. Авд сахатыл бахæры æхсæвæр, 
стæй фæкæсы чингуытæ, уарзы ныв кæнын дæр. Тимур кæддæриддæр 
(всегда) схуыссы фараст сахаты æмæ æрдæгыл æмæ та райсомæй вæййы 
куыстхъом (работоспособный).

5. Зæгъут:

   Тимур йæхи скъолайы куыд дары? 
   Цы ми фæкæны хæдзары та?

6. Бафæрс де ’мбалы:

  Боны фæтк ын ис æви нæ?
  Цафон сысты райсомæй æмæ цы ми фæкæны скъоламæ цæуыны размæ?
  Скъоламæ æдзухдæр афоныл æрбацæуы?
  Урокты зæрдиагæй фæархайы?
  Йе ’мбæлттæн искуы феххуыс кæны?
  Цы фæкусы хæдзары та?
  Куыд арвиты йæ рæстæг æмæ цафон схуыссы?
  Тимуры боны фæткæй æппæты тынгдæр йæ зæрдæмæ цы фæцыдис, уымæй.

7. Бацамонут миногонтæн сæ антонимтæ рахиз цæджындзы æмæ уыдонимæ 
æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ.

æнæзивæг             æдзæстуарзон
дзураг                  зивæггæнаг
цæстуарзон           мадзура

Æвдæм фæлтæрæны дзырдтимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.
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8-æм урок

ЦАВÆР ЧИНГУЫТÆ КÆСÆМ?

1. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ зæгъут.

1) Уæхимæ цæуыс? 2) Фыццаг хатт нæм æрбацыдтæ? 3) Æмбæлы? 4) Чиныг дæ 
хъæуы?

2. А. Фыццаг бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ, стæй та – хъуыдыйæдтæ. 

Чиныгдон (чиныгдæттæ): сывæллæтты чиныгдон. Мæхи ныффыстон чиныгдонмæ.
Дыдагъ кæнын: гæххæтт дыдагъ кæнын. Лæппу газет бадыдагъ кодта.
Карæн: мæ карæн чызг. Мæ фыды æфсымæрæн дæр ис мæ карæн лæппу.
Æвæрд сты: уым æвæрд сты. Кæм æвæрд сты чингуытæ?

Æ. Ныффыссут уæ тетрæдты ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ сæ тæлмацтимæ.

3. Байхъусут текстмæ æмæ йæ бакæсут. Цæуыл дзы цæуы ныхас? Зæгъут, 
сымах та йын цавæр сæргонд скодтаиккат.

Фембæлд

Руслан. Марат, дæ бон хорз! Чиныгдонмæ цæуыс?
Марат. О, уырдæм цæуын. 
Марат æмæ Руслан (чиныгдоны). Æмбæлы?
Библиотекарь. Табуафси, мидæмæ, Руслан!
Руслан. Дæ бон хорз! Ратт-ма мын, дæ хорзæхæй, журнал «Ногдзау»-ы фæстаг номыр.
Библиотекарь. Журналтæ уæртæ галиуæрдыгæй æвæрд сты. Лæппу, дæу та цавæр чи-

ныг хъæуы?
Марат. Мæн дæр фæнды чиныгдонмæ мæхи ныффыссын.
Библиотекарь. Фыццаг хатт нæм æрбацыдтæ?
Марат. О, фыццаг хатт.
Библиотекарь. Ныртæккæ дæ ныффысдзынæн. Зæгъ-

ма мын дæ мыггаг, дæ ном, кæцы къласы ахуыр кæныс, дæ 
адрис.

Марат. Æз дæн Лолаты Марат. Ахуыр кæнын 
æхсæзæм къласы, цæрын Къостайы проспекты, дæсæм 
хæдзары, фæндзæм фатеры. 

Библиотекарь. Ныр дæ бон у чиныг райсын.
Марат. Дæ хорзæхæй, исты цымыдисаг (интересный) 

ирон чиныг мын ратт.
Библиотекарь. Дæ карæн скъоладзаутæн нæм ис ра-

дзырдтæ, æмдзæвгæтæ, алæмæттаг (волшебные) аргъæуттæ.
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Марат. Кæд гæнæн ис (если можно), уæд мын аргъæутты æмæ хорз æмдзæвгæты 
чингуытæ ратт.

Библиотекарь. Табуафси, мæнæ дын дыууæ чиныджы. Нæй сын чъизи кæнæн, сæ 
сыфтæ дыдагъ кæнæн (сгибать листы).

Марат æмæ Руслан. Стыр бузныг! Хорзæй баззай (Счастливо оставаться).
Библиотекарь. Марат, ды дæр Русланы бафæзм. Уый йе ’мбæлттæй фылдæр кæсы, 

чингуыты мидис бахъуыды кæны, сæ сыфтæ сын нæ дыдагъ кæны.

4. Ссарут, Марат æмæ библиотекарь кæм ныхас кæнынц, уыцы бынат. Бакæсут 
сын сæ диалог цæсгæмттæм гæсгæ. Зæгъут, сæ ныхас аив цæй фæрцы у. 

5. Радзурут, цавæр чингуытæ уарзут кæсын æмæ сæ кæцы чиныгдонæй фæ-
исут, уыдæтты тыххæй. 

6. Ахъаз библиотекары  ролы æмæ раппæл де ’мбалæй:

1) йе ’мбæлттæй фылдæр кæй кæсы;
2) чиныг лæмбынæг кæй бакæсы æмæ йын йæ мидис кæй бахъуыды кæны;
3) базырджын ныхæстæ дзы кæй рафыссы;
4) йæ чингуытæ сыгъдæгæй кæй дары;
5) чингуыты сыфтæ дыдагъ кæй нæ кæны;
6) чиныгдонмæ сæ афоныл кæй æрбахæссы. 

Æрхъуыды кæнут фондз хъуыдыйады дыккаг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытимæ.
Бацæттæ кæнут цыбыр радзырд уе скъолайы чиныгдоны тыххæй.



16

9–10-æм уроктæ

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Галиуæрдыгæй фыст дзырдты руаджы бамбарын кæнут се ’мкъай дзырдты 
нысаниуджытæ.

æрæджы – раджы    бон – боныг
дзырд – дзырдуат, радзырд   ног – ногдзинад
зæрдæ – зæрдиагæй    ахуыр – ахуырад, ахуыртæ
бæрæг кæнын – бæрæггæнæн  ахуыр кæнын – ахуыргæнæг             
къуыри – къуырисæр   ном – номхыгъд
дыууæ – дыццæг    бæрæг – бæрæгизæр
æртæ – æртыццæг    цæуын – скъоладзау
цыппар – цыппæрæм   хъазын – хъазт
кълас – æмкъласон    хъуыды – æнæрхъуыды
фыссын – фыстхалæн

2. Зæгъут, ацы антонимтæй кæцытæн ис иумæйаг дзырды хæйттæ.

Изæр – райсом, раджы – æрæджы, зондджын – æнæзонд, сабыргай – тагъд, æнæзи-
вæг – зивæггæнаг, æхсæвæр – аходæн, бон – æхсæв, рахизæрдыгæй – галиуæрдыгæй, уæ-
ле – бынæй, бæрзонд – ныллæг, рухс – талынг, æгъдауджын – æнæгъдау.

3. Æмбисæндтæ баххæст кæнут лæвæрд дзырдтæй. Зæгъут, хъуыдыйады 
уæнгтæм гæсгæ цы  сты.

1. … ахъуыды кæн, стæй зæгъ.                                                                       
2. … æвзаг мады ад кæны.                                                                               
3. Хорз … не ’ппæлы.                                                                                   
4. Адæмы цæст … уыны.                                                                                 
5. Хорз … бæрæг у.      
6. Æнгом ... цард арынц. 
7. Æдылы ... зондджын хъусæг хъæуы. 
8. Куыстæн йæ сæр ... йæ бын – сой.  
9. Доны был чи цæры, йæ ... дæр ын уый зоны.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : йæ митæй, фыццаг, дардмæ, йæхицæй, мадæлон, 
бинонтæ, дзурæгмæ, сындз, ивылæн. 

4. Баиу кæнут, зиллаччы æдде æмæ йæ мидæг цы дзырды хæйттæ ис, уыдон, 
дзырдтæ сæ куыд рауайа.
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5. Бакæсут текст æмæ зæгъут,  цавæр скъоладзау уыдис Æхсар.

– Зæгъ-ма, цы бæллæх та сарæзтай знон скъолайы, дæ ахуыргæнæг 
та мæм цæмæн дзуры? – фæрсы Æхсары йæ фыды фыд.

Лæппу тынг бадис кодта: 
– Знон? Ацы ахуыргæнджытæ дæр диссаг сты! Æз знон скъолайы 

кæртæй куы нæ бакастæн! 

6. Ныффыссут диалоджы хуызы  5  хъуыдыйады,  уе ’мбæлттимæ ахуыры азы 
фыццаг бон куыд сæмбæлдыстут,  уый тыххæй.

7.  Бафæрс де ’мбалы æмæ йын йæ дзуаппæн аргъ скæн.

1. Цавæр предметтæ ахуыр кæныс? 2. Цавæр бæрæггæнæнтæ фæисыс? 3. 
Фылдæр цавæр предметтæ  уарзыс  æмæ  цæй  тыххæй? 4. Ахуыргæнæн  чингуытæй  
уæлдай  ма  цы фæкæсыс? 5. Цавæр æмдзæвгæтæ зоныс  ирон æвзагыл?

8. Зæгъут, куыд раарфæ кæнын хъæуы æрбацæуæгæн.

Бацæуæн ис?
Алы бон æгас нæм цу!
Хорзæй баззай.

9. Зæгъут, куыд ракурын хъæуы бар искæй хæдзармæ бацæуынæн.

Бацæуæн ис?
Æмбæлы?
Дæ хорзæхæй.

10.  Цы зæгъын фæхъæуы, хæдзарæй æддæмæ чи фæцæуы, уымæн. 

Табуафси.
Салам.
Афæндараст у.

 – дон
– лæвæрд
– гъуыд
– уарзон
– изæр
– гæнæн

хæс –

бæрæг –

чиныг –

цæст –

гом –

æм –

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ2 Заказ № 



18

11. Зæгъут, куыд раарфæ кæнын хъæуы искæмæн йæ ног дзаумайы тыххæй. 

Дæ амонд бирæ.
Æнæниз у.
Амондджын дын уæд.

12. Куыд раарфæ кæнын хъæуы фысымтæн хæрды фæстæ?

Бирæ бахордтон, бузныг.
Хорз хæринæгтæ уæм уæд.
Уæ минас бирæ.

13. Куыд раарфæ кæнын хъæуы искæмæн бæрæгбоны фæдыл?

Бæрæгбоны хорзæх дæ уæд.
Амондджын бæрæгбонтæ дыл цæуæд. 
Бирæ бæрæгбонтыл æмбæл.

14. Зæгъут, кæд  фæкæнæм ацы арфæтæ.

Дæ бон (изæр, райсом) хорз. Байрай. Салам. Бæрæгбоны хорзæх дæ уæд. Амондджын 
дзаума дын уæд. Ногæй ногмæ сæ ив. Хорзæй баззай. Фæндараст.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : фембæлгæйæ, фембæлды фæстæ, бæрæгбоны, ног 
дзаумайы тыххæй.

15. Бацамонут раст варианттæ.

Ссарут дзырдбæстыты æхсæн номдартæ, сбæрæг сын кæнут сæ хауæн æмæ сæ 
нымæц.

æвæрд уæвын – храниться                                         
æвзаджы къорд – кружок языка                               
æмгъуыдмæ – на определенный срок
бауайдзæф кæнын – упрекнуть   
бынæттæ бацахсын – занять места
дыдагъ кæнын – загибать, заворачивать
скъоладзаутæн нæм ис – для учащихся 
       у нас есть
аргъæутты чиныг – книга сказок
чингуыты мидис – содержание книг

лæгъз фаст – гладко причесанный
ныхасы культурæ – культура речи
ныззыланг кæнын – зазвенеть
хæслæвæрд – задание      
чиныгдон – библиотека
цæстуарзон – доброжелательный
мæ карæн – моего возраста
æмбæлттæй фылдæр кæсын – читать 
  больше своих товарищей

ответ
дзуапп 
     (бп)

бумага
гæххæтт

         (дт)

оценка
бæрæггæнæн

(гк)

давать
дæттын

(дт)

товарищи
æмбæлттæ
        (дт)

второй
дыккаг

 (гг)
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11-æм урок

НÆХИ ЦÆТТÆ КÆНÆМ ХЕТÆГКАТЫ КЪОСТАЙЫ
ТЫХХÆЙ ДЗУРЫНМÆ

1. Байхъусут,  бакæсут æмæ зæгъут.

Куыд раджы фестыс,
Куыд хъæрæй зарыс? – 
Нæ буц лæппуйы
Хуыссын нæ уадзыс!
                         Къоста

2. Базонут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ лæвæрд хъуыдыйæдты фæрцы 
æмæ сæ бахъуыды  кæнут. 

Фæрæз: хорз фæрæз. Тæлмац кæнын хорз фæрæз у фæсарæйнаг æвзаг сахуыр кæнынæн.
Бæллиц: рæсугъд бæллиц, йæ бæллиц у … Ме ’фсымæры бæллиц у космонавт суæвын.
Сагъæс: ахуыры сагъæс. Ахуыры сагъæс нæ кæны, уарзы уынджы хъазын.
Æхсæнадон: æхсæнадон фæрстытæ. Æмбырды дзырдтой æхсæнадон фæрстытыл.
Аивæдты: аивæдты музей. Дзæуджыхъæуы аивæдты музеймæ æрæджы Мæскуыйæ 

сластой ног нывтæ.
Æфхæрд (угнетенный): æфхæрд адæм, æфхæрд уæвын. Паддзахы рæстæг мæгуыр адæм 

уыдысты æфхæрд.
Сæрибардзинад: сæрибардзинад уарзын. Сæрибардзинады тыххæй фыстой бирæ 

поэттæ. 
Ингæн: йæ ингæн, фыссæджы ингæн. Фыссæджы ингæнмæ скъоладзаутæ æрбахастой 

дидинджытæ. 

3. 2-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæ фæкъордтæ кæнут ныхасы хæйттæм 
гæсгæ.

4. А. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Бахъуыды кæнут бæрæггонд дзырдты алыхуызон 
нысаниуджытæ.

Æз мæ ахуыр дарддæр ахæццæ кæндзы-
нæн институты.

Мæ хистæр хо мæм фæкастис хæдзармæ 
куыст кæнынмæ.

Мæ хойы ахæццæ кодтон скъо-
ламæ.

Æз бирæ фæкастæн хæхты 
цъуппытæм.

Æ. Таблицæйы лæвæрд хъуыдыйæдты аивут иуæй-иу номдартæ æмæ сæ афтæмæй 
зæгъут. 

Ху ы з æ г : Сывæллонмæ фæкæсут. 
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5. Æркæсут нывтæм. Сæ бынмæ цы фыстытæ ис, уыдон бахъуыды кæнут.

(чиныг) къухы бафтын – здесь: 
достать (книгу)

 (дословно: оказаться в руке)

фæллад уадзын – отдыхать
(дословно: отпускать усталость)

зæрдыл дарын – помнить
(дословно: держать на сердце 

кого-либо, что-либо)

(искæй) зæрдæмæ цæуын – нравиться
(дословно: идти к сердцу)
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6. Бакæсут фразеологизмтæ æмæ сæ синонимон дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. 
Фæстаг æртæ фразеологизмы хæйттæ ратæлмац кæнут.

Фразеологизмтæ Дзырдтæ

фæллад уадзын
зæрдыл дарын
къухы бафтын
къæхтыл нал лæууын 
коммæ кæсын
химæ хъусын

улæфын
хъуыды кæнын, нæ рох кæнын
ссарын
бафæллайын
искæмæ хъусын
æнкъард кæнын

7. Дыккаг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæнут дзырдбæстытæ 
æмæ сæ ныффыссут уæ тетрæдты.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : диссаджы, рагон, кусынц, хæстæ, музей, сылгой-
маг, æрхаста.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ фразеологизмтæ.
Æхсæзæм фæлтæрæны лæвæрд фразеологизмтæй фæстаг æртæйæн сæ ком-
коммæ нысаниуджытæ равдисут нывты руаджы.

12-æм урок

НÆХИ ЦÆТТÆ КÆНÆМ ХЕТÆГКАТЫ КЪОСТАЙЫ

ТЫХХÆЙ ДЗУРЫНМÆ

1. Байхъусут, бакæсут  æмæ зæгъут.

  Рауай-ма ардæм, дæ хорзæхæй! 
  Рауай ардæм дын зæгъын!
  Сбадут-ма, уæ хорзæхæй!
  Сбадут уын зæгъын!

2. Бæрæггонд дзырдтæ баивут.

Фæрæз ын ис; мæ хойы бæллицтæ; стырæй, чысылæй æрæмбырд уæвын; чыз-
джы сагъæс; фыссæджы курдиат; сидзæртæн баххуыс кæнын; æфхæрд адæймаг; 
сæрибардзинадыл дзурын; æхсæнадон кусджытæ.

Ху ы з æ г : Фæрæз ын ис – фæрæз сын нæй.
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Ивгъуыд афон

Мæ зæрдыл  дардтон
Дæ зæрдыл  дардтай
Йæ зæрдыл  дардта

Нæ зæрдыл дардтам
Уæ зæрдыл дардтат
Сæ зæрдыл дардтой

4. Баххæст кæнут 3-аг фæлтæрæны лæвæрд таблицæ, ацы дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ. 

Цымыдисаг радзырд, алæмæттаг аргъæуттæ, фæлтæрæны хæслæвæрд, ирон æвзаджы 
бæрæгизæр, йæ ныхас, æвзаджы культурæйы фæрстытæ, боны фæтк.

Ху ы з æ г : Мæ зæрдыл дарын фæлтæрæны хæслæвæрд.

5. Бафæрсут кæрæдзийы. Дзуапп дæтгæйæ, спайда кæнут къæлæтты лæвæрд 
æрмæгæй. 

1. Сæрды дæ фæллад кæм суагътай? (Æз мæ фæллад суагътон … .) 2. Æмбæхсынтæй 
хъазын уарзыс? (Æз æмбæхсынтæй хъазын … .) 3. Уæ бинонтæй исчи кæсæнцæстытæ 
дары? (Нæ бинонтæй  кæсæнцæстытæ … дары.)  4. Шахмæттæй  хъазын  зоныс?  
(Шахмæттæй хъазын … .) 5. Фысджытæй кæй сфæлдыстад цæуы дæ зæрдæмæ? (Мæ 
зæрдæмæ цæуы цалдæр фыссæджы ... .) 6. Уæ зæрдыл дарут ахуыргæнæджы ныхæстæ? (О, 
нæ зæрдыл сæ ... ) 7. Дæ зæрдæмæ цæуы ахæм музыкæ? (О, ... мæ зæрдæмæ тынг цæуы). 
8. Дæ контролон куыст хорз ныффыссын дæ къухы бафтыдис? (О, контролон куыст ... мæ 
къухы бафтыдис).  9. Цы архайыс, дæ фæллад уадзыс? (О, бафæлладтæн æмæ мæ ...). 

6. Бакæсут дзырдты къордтæ. Зæгъут, цавæр нымæцты сты. Ныффыс-
сут хъуыдыйæдтæ бæрæггонд дзырдтимæ.

3. Бахъуыды кæнут таблицæйы фæрцы фразеологизм зæрдыл дарын-ы ивынад.

Нырыккон афон

Мæ зæрдыл  дарын
Дæ зæрдыл  дарыс
Йæ зæрдыл  дары

Нæ зæрдыл  дарæм
Уæ зæрдыл  дарут
Сæ зæрдыл  дарынц

Суинаг афон

Мæ зæрдыл  дардзынæн
Дæ зæрдыл  дардзынæ
Йæ зæрдыл  дардзæнис

Нæ зæрдыл дардзыстæм
Уæ зæрдыл  дардзыстут
Сæ зæрдыл  дардзысты
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           Иууон нымæц             Бирæон нымæц

сагъæс
фæрæз
бæллиц
сидзæр
курдиат
фыссæг
сыхаг
ныййарæг 

сагъæстæ
фæрæзтæ
бæллицтæ
сидзæртæ
курдиæттæ
фысджытæ
сыхæгтæ
ныййарджытæ

кад
хицауад
уарзт
сæрибардзинад
рæсугъддзинад
сфæлдыстад
Ирыстон
Уæрæсе
амонд
Хуссар
Цæгат
фос
фæсивæд

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

кæсæнцæстытæ
каникултæ
æмбæхсынтæ
шахмæттæ
Калотæ
Уататæ
Къæмынтæ (хъæуы ном)

7. Бакæсут мыггæгтæ æмæ зæгъут, кæцытæ дзы сты иууон нымæцы. 

Хъодзатæ, Лектæ, Басатæ, Бады, Гуыриатæ, Ходы, Малитæ. 

Ныффысс цыбыр радзырд уæ мыггаджы тыххæй.
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13-æм урок

КЪОСТАЙЫ ЦАРДЫ ФÆНДÆГТÆ 

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Зарын, ныззарын, дис, ныддис кæнын, тæх, гæххæтт, сæкæр, дыккаг. 

2. Байхъусут текстмæ æмæ йæ бакæсут. Зæгъут, цы базыдтат ногæй Къос-
тайы тыххæй. 

Нæ адæмы уарзондæр хъæбул

Чермен. Дзыцца, цы та кусыс? Æз дын феххуыс кæндзынæн. Ды дæ фæллад суадз.
Мад. Ницы мын уыдзæнис кусынæй. Къостайы загъдау, «куыст  – цардæн фæрæз».
Чермен. Къостайы кой нын нæ ахуыргæнæг дæр арæх фæкæны. Тагъд йæ райгуырæн 

бон дæр уыдзæнис.
Мад. Йæ цалдæр æмдзæвгæйы куы сахуыр кодтай, хъуыды ма сæ кæныс?
Чермен. Куыннæ! «Скъолайы лæппу», «Фыдуаг», «А-лол-лай», «Цъиу æмæ 

сывæллæттæ». Мæ зæрдыл сæ хорз бадардтон. Æнцонæмбарæн сты. Хорз равдыстой 
мæгуыр адæмы цард, сæ бæллицтæ. Къоста цымæ номдзыд (знаменитый) фыссæг куыд 
ссис? Цавæр скъола каст фæцис?

Мад. Раздæр сахуыр кодта Нары райдиан скъолайы, уый фæстæ � Стъараполы, стæй 
та Бетъырбухы аивæдты академийы. 

Чермен. Æмдзæвгæтæ фыссын та кæд райдыдта? 
Мад. Æмдзæвгæтæ фыста Бетъырбухы дæр. Йæ фылдæр æмдзæвгæтæ ныффыста ирон 

адæмы сæрибардзинадыл.
Паддзахы хицауад дзы тарстысты æмæ йæ Ирыстонæй цалдæр хатты арвыстой. 

Æвзæр царды уавæрты аххосæй Къоста фæрынчын ис æмæ цыппорæхсæзаздзыдæй (в 46 
лет) амардис. Бирæ азтæ рацыдис уæдæй нырмæ, фæлæ йæ ирон адæм нæ рох кæнынц. 
Йæ ингæны раз арæх фенæн ис (можно увидеть) æхсæнадон кусджыты, фысджыты, 
студентты, скъоладзауты.
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Чермен. Фарон иу скъоладзау æмдзæвгæ «Балцы зарæг» цы хорз радзырдта! Мæ 
зæрдæмæ тынг фæцыдис йæ каст. Фæстæдæр æй æз дæр чиныг «Ирон фæндыр»-æй 
сахуыр кодтон. Байхъус-ма мæм, Дзыцца, æз та йæ куыд кæсын:

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

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

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

тырыса – флаг, знамя          магуса – бездельник
дзыллæ – народ                  нæуæндаг – трус
гъе-мардзæ – ну же              

3. Зæгъут, ацы хъуыдыйæдтæ æцæгдзинад æвдисынц æви нæ.

  Хетæгкаты Къоста фыста æрмæст æмдзæвгæтæ.
  Къостайы æмдзæвгæты чиныг хуыйны «Ирон фæндыр».
  Къоста Бетъырбухы ахуыр кодта университеты.
  Паддзахы хицауад нæ хъыгдардтой Къостайы.
  Нары скъолайы фæстæ ма Къоста ахуыр кодта Дзæуджыхъæу æмæ Стъараполы.
  Хицауад Къостайы Ирыстонæй арвыстой иу хатт.
  Къоста скодта æрмæстдæр иу ныв.

4. А. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Кæм райгуырдис Хетæгкаты Къоста?
  Къоста фыццаг кæм ахуыр кодта?
  Къоста Стъараполы цы архайдта?
  Къоста Бетъырбухы кæдæм бацыдис ахуыр кæнынмæ?
  Цы равдыста Къоста йе ’мдзæвгæты?
  Цалаздзыдæй амардис Къоста?

Æ. Ныффыссут дзуæппытæ уæ тетрæдты. 
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5. Чермены фæрстытæн бафæлварут цыбырдæр дзуæппытæ раттын. 
(Кæсут 2-аг фæлтæрæнмæ.)

6. Радзурут кæрæдзийæн, Къостайы æмдзæвгæтæй цавæртæ уарзут æмæ цæмæн, 
уый тыххæй.

7. Сраст кæнут фразеологизмты уагъд рæдыдтытæ.

Къухы сæфтын, зæрдæйыл дарын, фæлладæй уадзын, къæхтæй нал лæууын.

Сахуыр кæнут æмдзæвгæ «Балцы зарæг». Дыккаг фæлтæрæны бæрæггонд 
дзырдтимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

14-æм урок

ЦАВÆР АДÆЙМАГ УЫДИС КЪОСТА?

1. Байхъусут Къостайы æмдзæвгæйæ скъуыддзагмæ. Бакæсут æй æмæ зæ-
гъут, цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц хъæрон хъуыдыйæдтæ.

Оххай-гъе! Уæдæ дæ маст
Махæн у хъуыдыйаг, –
Атæх, цу! Дæ фæндаг раст!
Цæр дæхи фæндиаг!

2. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ æмæ бацамонут, темæимæ баст дзы чи 
нæу, ахæмтæ.

Адæмуарзаг, кафын, Къоста − поэт, фыссæг, урс, бæрзонд, тохгæнæг.

3. Текст «Нæ адæмы уарзондæр хъæбул»-ы  афтæ чи загъта:

  Къоста номдзыд фыссæг куыд ссис?
  Къоста сныв кодта йæ мады сурæт дæр.
  Иу скъоладзау ын йе ’мдзæвгæ «Балцы зарæг» тынг хорз радзырдта.
  Уый фæстæ йæ æз дæр сахуыр кодтон чиныг «Ирон фæндыр»-æй.
  Паддзахы хицауад дзы тарстысты æмæ йæ Ирыстонæй цалдæр хатты арвыстой. 

4. Къæлæтты æвæрд уырыссаг дзырдтæ баивут ирон фразеологизмтæй æмæ 
афтæмæй ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

  Куысты фæстæ адæм (отдыхали).
  Æз радзырд иу хатт бакастæн, фæлæ йæ (не запомнил).
  Уыцы чиныг (мне понравилась).
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  Зæронд лæг (тосковал).
  Мæ хо рагæй агуырдта ахæм фæндыр, æмæ ныр (ей удалось достать).  

5. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут лæвæрд дзырдтæй.

  Къоста ахуыр кодта ... .  
  Къоста уыдис дæсны ... дæр.
  Уый тох кодта адæмы ... .
  Къоста йæ адæмы бирæ ... .
  Къоста раздæр сахуыр кодта Нары ... скъолайы. 
Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : сæрибардзинадыл, зæрдиагæй, нывгæнæг, рай-

диан, уарзта. 

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, цы хонæм разæфтуан, уый.
Ныффыссут аст мивдисæджы алыхуызон разæфтуантимæ.

15-æм урок

МИВДИСДЖЫТЫ НЫСАНИУДЖЫТÆ КЪОСТАЙЫ ÆМДЗÆВГÆТЫ

1. Байхъусут Къостайы уацмыстæй скъуыддзæгтæм æмæ сæ бакæсут.

2. Бакæсут мивдисджытæ æмæ зæгъут, дзырды цавæр хæйттæй хицæн кæ-
нынц сæ кæрæдзийæ.

Цæуын, рацæуын, бацæуын,  æрбацæуын.

3. Бафæлварут 1-аг фæлтæрæны бæрæггонд мивдисджытæ æндæр разæфтуан-
тимæ зæгъын.

Бирæгъ ысулæфыд –                              
Фервæзт нæ рынчын!...                                                              
Хърихъупп æм бадзырдта:
Цæй-ма, мæ мызд мын!

Гъа! Ныр ахст дæ, цъиу, фæлæуу, 
Нал аирвæздзынæ.
Нал ауадздзыстæм ныр дæу,
Махимæ цæрдзынæ!

Хæдзаронтæ, хæдзаронтæ!
Фæцæуынц уæм дæрдбæлццонтæ...
Æддæмæ-ма сæм ракæсут!
Уæ мæсыгмæ сæ бакæнут!
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Ус бацыдис. Чызг рацыдис. Лæг æрбацыдис. Чызг ацыдис.

4.  А. Æркæсут нывтæм. Сæ бынмæ фыст хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут.

Æ.  Цавæр разæфтуантæй пайда кæны дзурæг, æдде æмæ мидæгæй уæвгæйæ?

5. Мивдисджытæ дзурын, кæсын-мæ бафтаут разæфтуантæ а-, ба-, ра, æрба- 
æмæ сæ зæгъут дзырдбæстыты. 

6. Бафæрс де ’мбалы:

  Чи бацыдис?      Чи ацыдис?
  Чи рацыдис?      Чи æрбацыдис?
  Ус цы ми бакодта?     Лæг цы ми бакодта?

Рафыссут ирон чингуытæй цыппар хъуыдыйады, разæфтуантæ а-, ба-, ра-, 
æрба- кæм уа, ахæм мивдисджытимæ.

16-æм урок

«ИРОН ФÆНДЫР» – НÆ УАРЗОН ЧИНЫГ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

  Ацу рæвдздæр, байрæджы дын уыдзæнис!
  Æрбакæс-ма фæйнæгмæ, цы фыст дзы ис? 
  Уазджыты мидæмæ бахонут. 
  Æдылы дзурæгмæ зондджын хъусæг хъæуы.
  Сымах дæр немæ рацæут!

2. А. Байхъусут текстмæ. Бакæсут æй æмæ зæгъут, цæмæн смæсты ис 
мад йæ лæппумæ.
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лæгъстæ кæнын – упрашивать
фæндыр – гармонь, скрипка
æнæбары – неохотно, поневоле
къахдзæфтæ ракæнын – шагнуть
къулбадæг – избалованный
рог кæнын – донимать
æнхъæл уæвын – думать, предполагать

Æ. Бахъуыды кæнут дзырдтæ.

 «Ирон фæндыр»
(Скъуыддзаг радзырдæй)

Фæстæмæ цæугæйæ, æз ныллæгъстæ кодтон гыццийæн: 
– Æххæст-ма мын «Ирон фæндыр» дæр балхæн.
– Ныр та мын æй фæндыр æрхъуыд! Рацу, уæртæ-ма дын худ 

алхæнон æмæ нæхимæ ацæуæм.
– Худ мæ ницæмæн хъæуы, гыцци, фæлæ мын «Ирон 

фæндыр» балхæн.
–  Рацу дын зæгъын, – фæхъæр мыл кодта мæ мад, æмæ æз 

дæр йæ фæдыл æнкъардæй æнæбары къахдзæфтæ ракодтон.
–  Цæй фæндыр мын æлхæнын кодтай, къулбадæг, адæмы ’хсæн мæ куы срог кодтай, 

уæд?
–  Ды цы фæндыр æнхъæл дæ, уый дын не ’лхæнын кодтон, нæ, гыцци. Уæртæ Къос-

тайы чиныджы ном «Ирон фæндыр» хуыйны, æмæ мын худы бæсты уыцы чиныг балхæн.
Мæ мад бахудтис. Балхæдта мын чиныг «Ирон фæндыр».

 Джиоты Дауыт

3. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Девочка упрашивает свою сестру.
2. Мне купили гармонь.
3. Он – избалованный мальчик.
4. Мужчина шагнул вперед.
5. Алан учится неохотно.
6. Я так не думал.
7. Почему ты меня донимаешь?

4. Бамбарын кæнут, цæмæн фыссæм «Ирон фæндыр» дыкъæдзыгты, йæ фыц-
цаг дзырд та – стыр дамгъæйæ.

5. Зæгъут, тексты бæрæггонд дзырдтæ хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ цавæртæ 
сты.
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– Цæмæн схызтæ уæлæмæ? Æрхиз дæлæмæ! – Хъусой, донмæ ныххиз! Сис пурти!

6. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ  2-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтимæ.

7. А. Æркæсут нывтæм. Бакæсут, сæ бынмæ цы хъуыдыйæдтæ фыст ис, уыдон.

Æ. Уæлдæр лæвæрд хъуыдыйæдты мивдисæг хизын баивут кæсын æмæ цæуын-æй  
æмæ сæ зæгъут афтæмæй.

8. Цавæр архæйдтытæ æвдыст цæуы нывты? Спайда кæнут дзырд хизын-æй.

9. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ дзырдтæ æрхизын, схизын æмæ ныххизын-имæ.

Ныффыссут цыбыр радзырд æмбаргæ куыдзы тыххæй. Спайда кæнут лæвæрд 
дзырдтæй.

Æмбæлттæ, куыдз, цæугæдон, ленк кæнын, хъазын, хауын, гæпп кæнын.

17-æм урок

КЪОСТА, СÆРЫСТЫР СТÆМ  ДÆУÆЙ!

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

  Цы загътай знон дæ ныййарджытæн?
  Цы загътай? Нæ дæ бамбæрстон.



31

  Кæдæм уæ ласынц экскурсийы?
  Кæдæм уæ ласынц? 

2. Байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ йæ бакæсут. Зæгъут, Къоста йæ 
сывæллоны бонтæ куыдæй æрвыста.

Къоста

Баззад сидзæрæй Годта,* – 
Сидзæр та мæгуыр у царды.
Нары уæлмæрдты куыдта,
Агуырдта æдзух йæ мады.      

Барæвдыдта йæ Чендзе,
Хи сывæллонау æй уарзта.
Лæппу дæр йæ хъыг, йæ цин
Алы бон Чендземæ хаста.

Райрæзт, рахъомыл Къоста,
Стахт цæргæсау Нары комæй.
Иры сагъæстæ фыста,
Ир сæрыстыр у йæ номæй.   

                       Чеджемты Геор

* Го д т а  − афтæ хуыдтой Къостайы гыццылæй

3. Æцæгдзинад кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц?

Къоста баззадис сидзæрæй.                  
Чендзе  сидзæр лæппуйы хи сывæллонау нæ уарзта.
Лæппу йæ сагъæстæ хаста Чендземæ.
Къоста Иры сагъæстæ æвдыста йе сфæлдыстады.
Ирон адæм сæрыстыр сты Къостайы номæй.

4. Æмдзæвгæйы мидис радзурут уæхи ныхæстæй.

5. 3-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдты бындурыл  саразут номдартæ æмæ ми-
ногонтæ.

Ху ы з æ г : бæх – бæхдон (номдар), бæхджын (миногон).

Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ ацы дзырдтимæ æмæ сæ ныффыссут уæ тет-
рæдты. Ратæлмац кæнут æмдзæвгæйы  рæнхъытæ уырыссаг æвзагмæ. 

Сагъæстæ, сидзæр, сæрыстыр, æмдзæвгæтæ, хæссын.
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18-æм урок

БАКÆСÆМ, РАДЗУРÆМ, РАТÆЛМАЦ КÆНÆМ

1. А. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин,
Куы бафидин искуы мæ хæс…
Уæд афтæ æнкъардæй нæ зарин, 
Нæ хъуысид мæ кæуын хъæлæс.

                                                 Къоста

Æ. Зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц æмдзæвгæйы рæнхъытæ.

2. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Раттут фæрстытæ бæрæггонд хъуыды-
йæдтæм.

Зымæг нæ хæхты цух нæ уадзы, 
Лæджы æмбæрц æруары мит,  
Æфцæгæй коммæ уад дзыназы,
Их доныл саразы йæ хид. 

Æхсæвæн нæм кæрон нæ вæййы.
Тæхудиаг кæм нæ у сæрд!
Сæнар кæмæ нæй, уый ныссæйы, –
Цырагъ нæм чи судзы фæсхæрд?!
                Къоста

3. Уæлдæр цы скъуыддзаг бакастыстут, уымæн йæ мидис уæхи ныхæстæй ра-
дзурут.

4. Мивдисджытимæ æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Ныккæсын, æрбакæсын, ракæсын.
2. Сдзурын, ныдздзурын, адзурын, бадзурын.

5. Бафæрс де ’мбалы æмæ йын байхъус йæ дзуапмæ.

  Уæ бинонтимæ уæ фæллад кæм æмæ куыд уагътат?
  Дæ зæрдыл тынгдæр  цавæр темæ бадардтай æмæ цæмæн?
  Радзур, тынгдæр цæуыл бадис кодтай, уый тыххæй.
  Цавæр киноныв кæнæ спектакль фæцыдис дæ зæрдæмæ æмæ цæй тыххæй?
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6. Бæрæггонд дзырдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

  Мæ бæллиц у – стать инженером-конструктором.
  За столом лæггад кодта молодая женщина.
  Нæ сагъæс – хорошо учиться.
  Этот ребенок сидзæр у.
  Придумай какое-нибудь фæрæз.
  За сæрибардзинад своего народа он отдал жизнь.
  На митинге было много общественных кусджытæ.
  В магазине мы купили ирон фæндыр, потому что я хочу научиться на ней играть.

Сахуыр кæнут æмдзæвгæ «Мæгуыры зæрдæ» зæрдывæрдæй.

19 урок. Контролон куыст.

20-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

  Дæ...сæххæст уæд!
  Ау, æндæр ын ницы... ис?
  Лæг йæ ... фервæзтис.
  Æмбырд сарæзтой ахуыргæндтæ æмæ... кусджытæ.
  ...сывæллæттæн хъуамæ æххуыс кæной æппæт адæм дæр.
  Уæлахизы бон æфсæддонты ... адæм сæвæрдтой дидинджытæ.
  ... тыххæй сæ цард радтой мингай адæймæгтæ.
  Къоста тох кодта... адæмы бартыл.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : сæрибардзинад, ингæн, æфхæрд, сидзæр, 
æхсæнадон, фæрæз, бæллиц, сагъæс.

2. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ, бæрæггонд дзырдтæ 
фразеологизмтæй ивгæйæ.

1. Ты помнишь мои слова?
2. Мы помним своего первого учителя.
3. Я достал эту книгу.
4. К вечеру мы сильно устали.
5. Ребенок слушается.

3. Зæгъут, ацы номдартæй кæцытæн нæй бирæон кæнæ иууон нымæцы формæ.

3 Заказ № 



34

Сфæлдыстад, фыссæг, сагъæс, цард, хицауад, Ирыстон, уарзт, кæсæнцæстытæ, фæрæз, 
шахмæттæ, Плитæ, Ходы.

4. Номдартæй кæцытæн нæй иууон нымæцы формæ?

Рудзынг, сæрибардзинад, фæндыр, Черчестæ, кусæг, кæсæнцæстытæ, хуылфыдзауматæ.

5. Зæгъут, нывты цавæр архæйдтытæ æвдыст æрцыдис.

6. Мивдисджытæм бафтаут хъæугæ разæфтуантæ.

  Батрадз ахуырмæ  ..цыдис?
  Цæмæн та ..згъордтай уынгмæ?
  Хуыцаубоны нæм  ..цыдис бирæ уазджытæ.
  ..цу мидæмæ!
  ..хиз бæласмæ æмæ фæткъуытæ æртон.
  Дзыхъмæ   ..кастæн æмæ дзы федтон гæдыйы лæппын.
  Туристтæ хохæй  ..хызтысты.

7. Бафæрс де ’мбалы.

  Знон цал сахатыл сыстадтæ?
  Аходæн цафон скодтай?
  Уæ хæдзармæ кæд æрбаздæхтæ?
  Скъоламæ цал сахатыл рацыдтæ?
  Уæхимæ цавæр бæрæггæнæнтæ æрхастай?
  Цы ми кодтай уæ хæдзары?

8. Равзарут раст тæлмацтæ.

 уйти                                                                   
 ссæуын                                                  
 бацæуын                                          
 ацæуын

 прийти
 рацæуын
 æрбацæуын
 æрцæуын

 спуститься
 æрбахизын 
 рахизын
 ныххизын
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9. Равзар хъæугæ дзырдтæ.

  Къоста райгуырдис ...
а) Дзауы
æ) Зæрæмæджы
б) Нары

  Къоста райдиан скъолайы фæстæ ахуыр кодта...
а) Мæскуыйы
æ) Æрыдоны
б) Стъараполы
в) Нары

  Æмдзæвгæ «Скъолайы лæппу» ныффыста...
а) Хетæгкаты Къоста
æ) Гæдиаты Цомахъ
б) Плиты Грис
в) Чеджемты Геор

  «Ирон фæндыр»-ы Къоста равдыста...
а) хъæлдзæг нывтæ
æ) колхозон цард
б) адæмы сагъæстæ æмæ бæллицтæ

  Къоста фæцардис...
а) 35 азы
æ) 46 азы
б) 52 азы

  Къостайы ингæн ис...
а) Нары
æ) Стъараполы
б) Дзæуджыхъæуы 
в) Бетъырбухы

10. Бахъуыды кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

бæллиц – мечта                                           къухы бафтын – достать, смочь          
ингæн – могила                                           къæхтыл нал лæууын – не стоять на ногах         
сагъæс – переживание                                  æфхæрд – угнетенный
æхсæнадон – общественный                         сæрибардзинад – свобода               
фæрæз – средство                                        сидзæр – сирота
химæ хъусын – тосковать, переживать           зæрдæмæ цæуын – нравиться                       
зæрдыл дарын – помнить                    фæллад уадзын – отдыхать         
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Мыстулæг (ласка). Мыстулæг у мыстæй стырдæр цæрæгой.

Кæри (куча). Лæппутæ æмбырд кæнынц 
картоф æмæ йæ хæссынц кæримæ.

Хъæлæба (шум, гам). Сывæллæттæ, ма хъæлæба кæнут, æрсабыр ут!
Скъæфын (уносить). Дымгæ бæласы сыф фелвæста æмæ йæ аскъæфта.

Æртыгай номдартæ æмæ фразеологизмтимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. 

21-æм урок

ФÆЗЗÆГ, ÆГАС НÆМ ЦУ!

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Байрайай, бæркадджын
Бурзачъе фæззæг!
У нын де ’рцыд адджын –
Царды хос хæссæг.
Рахæсс-ма дæ рæттæ,
Равдис-ма дæхи,
Махæн дæм лæвæрттæн
Ацыйаз та ц’ и?
                   Хозиты Яков

2. Бакæсут дзырдтæ хицæнæй æмæ хъуыдыйæдты мидæг.

Банай кæнын (обмолотить). Комбайнер ба-
най кодта дæс гектары нартхор.

Лидзæг фæуын (убежать). Къæбыла фæтарстис 
стыр куыдзæй æмæ лидзæг фæцис. 

Æфсиртæ (колосья). Мæнæуы æфсиртæ змæлыдысты дымгæмæ.
Бæмбæджджын (здесь: ватник). Зæронд лæгæн уыдис уазал, æмæ йæ уæлæ скодта хъарм 
бæмбæджджын. 

3. Бахъуыды кæнут фразеологизмы нысаниуæг. 

Йæ сæр йæ кой ссис (тынг стыхстис).
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4. Лæвæрд дзырдтимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Мыстулæг, бæмбæджджын, хъæлæба, кæри, лидзæг фæцис, цæгъдын.

5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, ногæй цы базыдтат цæрæгойты цардæй, уый. 
Сбæрæг кæнут тексты хуыз æмæ жанр.

Мыстулæг

Уыдис фæззæг. Адæм сæ фæллой æфснайдтой. Комбайнтæ банай кодтой нартхо-
ры хуымтæ. Скъоладзаутæ æххуыс кодтой хистæртæн. Сæ хъæлдзæг хъæлæба сын рог 
дымгæ дардмæ скъæфта. Сабитæ бадтысты кæрийы алыварс æмæ æфсиртæ сæ сыфтæй 
сыгъдæг кодтой.

Уалынмæ кæрийæ иу мыстулæг скаст æмæ уайтагъд лидзæг фæцис. Сывæллæттæ йæ 
расур-басур кæнын райдыдтой. Мыстулæгæн йæ сæр йæ кой ссис. 

Таймураз мыстулæгыл йæ фыды бæмбæджджын баппæрста æмæ йæ æрцахста. 
Йе ’мбæлттæй иуæн бæмбæджджыны дыс (рукав) бабæттын кодта æмæ мыстулæджы уым 
ныппæрста. Сæ ахуыргæнæг æм дзуры:

–  Ауадз æй, мыстулæг уырыты (крыс) цæгъды, тынг зондджын у. Фæлæ йæм лæппу 
нæ байхъуыста.

Изæрæй Таймураз йæ фыдæн раппæлыдис (похвалился): 
– Æз мыстулæг æрцахстон æмæ йæ нæхимæ æрхастон. Мæнæ ам дæ бæмбæджджыны 

тыхт у, уадз æмæ (пусть) нын нæ уырыты амара.
–  Равдис-ма, кæм ис? – фæрсы лæппуйы йæ фыд.
Таймураз нывнæлдта йæ дысмæ, фæлæ уым разындис (оказалась) æрмæстдæр хуынкъ 

(дырка). 
Фыд бахудтис:
– Ныр дæу фæуæд уыцы бæмбæджджын. Сæрибардзинад мыстулæгæн дæр адджын у.

Гуацъæты Юрий
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6. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Кæм æмæ цавæр афон цæуы архайд?
  Цы ми кодтой скъоладзаутæ? Ссарут æмæ бакæсут уыцы хъуыдыйад ногæй.
  Цы скаст кæрийæ, æмæ цыхуызæн уыдис уыцы цæрæгой?
  Куыд æрцахстой лæппутæ цæрæгойы?
  Цæмæн ахаста Таймураз мыстулæджы сæхимæ?
  Цæмæн худтис фыд йæ лæппуйыл?
  Куыд уæм кæсы, Таймураз раст бакодта?

7. Радзурут, уæ зæрдæмæ цы цæрæгойтæ цæуынц, уыдоны тыххæй.

Рафыссут текстæй фæззæгимæ баст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.
Тексты бæрæггонд хъуыдыйады бацамонут хъуыдыйады уæнгтæ.

22-æм урок

СЫВÆЛЛÆТТÆ  ХИСТÆРТÆН ÆХХУЫС КÆНЫНЦ 
ФÆЗЗЫГОН КУЫСТЫТЫ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

1. Ауадз æй, тæригъæд у!  2. Равдис-ма, фенон æй!  3. Ма йæ хъыгдар, алидздзæн! 
4. Ахæсс-ма йæ, дæ хорзæхæй!

2. Баххæст кæнут радзырд «Мыстулæг»-æй ист хъуыдыйæдтæ.

  Сæ хъæлдзæг … сын рог дымгæ дардмæ …  .
  Сабитæ бадтысты…алыварс  æмæ æфсиртæ сæ сыфтæй сыгъдæг кодтой.
  Ауадз æй, мыстулæг уырыты …
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3.  Ацы фразеологизмтæ  æмæ дзырдтæн ссарут сæ синонимтæ.

1. Йæ сæр йæ кой ссис. 2. Цъысымы бахауд. 3. Зондджын. 4. Зивæггæнаг.

Ф р а з е о л о г и з м т æ  æ м æ  д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ : мысты хуынкъ 
туманæй агуырдта «готов был заплатить за мышиную норку десять рублей, чтобы скрыть-
ся»; зонды къуыбылой «клубок ума», йæхицæн бынат нал ары «не находит себе места», 
магуса «ленивый».

4. Радзырд хæйттыл адих кæнут. Хæйттæн  æрхъуыды кæнут сæргæндтæ.

5. Таймураз æмæ йæ фыды диалог дыгæйттæй радзурут.

Рафыссут радзырд «Мыстулæг»-æй фæстаг дыууæ хъуыдыйады æмæ сæ равза-
рут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

23-æм урок

ÆРДЗ ФÆЗЗЫГОН

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Лидздзæнис, баддзæнис, хæцдзæнис, арæхстдзинад, тыхстдзинад.

2. Байхъусут æмæ зæгъут, уый кæд вæййы.

Зæххыл арæх бады мигъ.
Цады кæрон дон фæих.
Цæугæдон у ирд, сыгъдæг.
Быдыр алы ран – быгъдæг.
’Васт куы фæуазалтæ, уæд
Ногæй абæгънæг и хъæд.
Мæргътæн уазалы у зын
Æмæ хъарм бæстæм тæхынц.
Адæм бафснайдтой тыллæг, 
Ома ралæууыд ...
                Абайты Амырхан

3. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

  Фæззæджы мигъ арæх фæбады?
  Цады доны их бæзджын у æви тæнæг?
  Цавæр у цæугæдон?
  Быдыр æмæ хъæд цыхуызæн сты?
  Цæмæн тæхынц мæргътæ æндæр бæстæм?

быгъдæг – голый
ирд – прозрачный
тыллæг – урожай
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4. А. Рафыссут дыккаг фæлтæрæнæй фыццаг æртæ хъуыдыйады æмæ сæ рав-
зарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Æ. Фæлтæрæны хъуыдыйæдтæй аппарут фæрссаг уæнгтæ æмæ сæ афтæмæй 
бакæсут. Зæгъут, куыд аивта фæззæджы ныв.

5. Къæйттæй бакæсут æмдзæвгæйы рæнхъытæ, кæрæдзийы ивгæйæ.

Æмдзæвгæйы скъуыддзаг сахуыр кæнут зæрдывæрдæй.

24-æм урок

КУЫД БÆРКАДДЖЫН ДÆ, ФÆЗЗÆГ!

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Уымæй ма диссагдæр уа?
Ныр-иу цытæ фæдзурыс?!
Уымæн та уæвæн куыд ис?!

2. А. Бакæсут æмдзæвгæ.

          Фæззæг

Æхсæлы ызгъæлы,   
Лæджирттæг фæбур…
Мигъ бады цæгаты, – 
Нæ йæ тавы хур…

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос…
Чи кусы йæ мусы,
Чи ’лвыны йæ фос…

Хор – бирæ, фос – бирæ
Хуыцауы фæрцы…
Нæ хæхбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!..
        Хетæгкаты Къоста

Æ. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Кæцæй æрластой адæм хор æмæ хос?
  Цы ми кæнынц адæм сæ хæдзæртты?
  Цавæр рæнхъытæй æвдисы поэт йæ цин фæззæгыл?

3. Цал нымæцы формæйы ис æмдзæвгæйы бæрæггонд дзырдтæн? Ранымайут-
ма, æрмæст иууон нымæцы формæ кæмæн ис, уыцы номдартæ.

æхсæлы – можжевельник 
лæджирттæг – птичья гречиха
мус – гумно, ток   
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4. Абарут мивдисджыты къæйттæ æмæ зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц сæ 
нысаниуджытæ кæрæдзийæ.

Фæих ис – ныйих ис; фæбур ис – ныббур  ис; абадтис – фæбадтис; акуыста – бакуыс-
та.

5. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ цыппæрæм фæлтæрæны амынд мивдисджы-
тимæ.

6. Радзурут, цавæр фæззыгон нывтæ ис фенæн нæ алфамбылай.

Сахуыр кæнут æмдзæвгæ зæрдывæрдæй.

25-æм урок

ХЪÆЗДЫГ ФÆЗЗÆГ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Рагъыл хос ссивын,                           
Амайын мæкъуыл.                        
Хохыл уддзæф симы,                              
Алцыдæр – фæткыл.                   

Хурзæрин фат фехста,
Хохы уæхск фæцæф.
Раст мыды къус фестад
Райсомы уæлдæф.

          Челæхсаты  Михал

2. Бакæсут дзырдтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ арæзт. Уæ зæрдыл бадарут 
сæ нысаниуджытæ.

Бæркадджын – изобильный; бурзачъе – рыжебородый; нартхор – кукуруза; мæгуы-
рæг – бедняжка.

3. Абарут бæрæггонд  дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ.

Æз бацымдтон адджын цай.
Рынчынæн хос æрбахастой.
Ног рон мæ балхæнын хъæуы.

Дæ уынд мын адджын у.
Уыцы хъуыддагæн ницы хос ис?
Дæ роны цы æмбæхсыс?



42

фæкъуда уæвын – стать короче
æхсыргур – пчелоед (птица)
сырхгопп – с красным гребнем

4. Байхъусут æмдзæвгæйæ скъуыддзагмæ æмæ йæ бакæсут. Кæцы дзырдтæ 
æвдисынц фæззæджы æрцыд?

    Фæззæг

Фæззыгон бон æхсиды,             
Фæкъуда сæрд.                         
Æхсыргурты æхситты            
Тæлфы изæр.                             

Сырхгопп уасæгау хæхтыл −
Сырх-сырхид хур,
Зынгау нывæст æндæхтыл,
Йæ был ныммур.

       Уырымты Петка

5. Æркæсут нывтæм æмæ зæгъут, чи дзуры ацы ныхæстæ.

  У аслам нæ армукъа,
  Балхæнут нæ иу фыркъа!
  Сты тынг адджын мæ харбызтæ,
  Нæ уæ сайын, зæххардыстæн!
  Чызджытæ ’мæ лæппутæ, 
  Балхæнут сырх фæткъуытæ!

6. Баххæст кæнут диалогтæ дзуæппытæй.

Дæ фæткъуытæ цас кæныс?
....................................................
Цæй аргъ у харбызы кило?
....................................................
Апельсинтæ-ма мын сбар, дæ хорзæхæй.
........................................................................
Кæрдоты дыууæ килойы мын сбар, дæ хорзæхæй.
.....................................................................................

Бамбарын кæнут 4-æм фæлтæрæны бæрæггонд дзырдты растфыссынад. Ныф-
фыссут семæ хъуыдыйæдтæ.
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26-æм урок

ФÆЗЗÆГÆН  ЗÆГЪÆМ  ФÆНДАРАСТ!

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Хъал фæззыгон бонтæ
Мах хъæлдзæг бæсты 
Аивгъуыйынц сонтæй
Ерысы куысты.

Æрдз фæбæгънæг. Арвæй
Хур кæсы ыстæм,
Атахтысты балтæй
Цъиутæ хъарм бæстæм.

        Хозиты Яков

2. Зæгъут, æмдзæвгæйы рæнхъытæ кæрæдзийы фæдыл раст æвæрд сты æви нæ. 
(Кæс 25-æм урочы 4-æм фæлтæрæнмæ.)

Æхсыргурты æхситты
Фæззыгон бон æхсиды.
Фæкъуда сæрд.
Тæлфы изæр. 

3. Ссарут 25-æм урочы 5-æм фæлтæрæны рæнхъыты тæлмац æмæ сæ рафыссут.

1. Мои арбузы очень сладкие.
2. На нашей ярмарке все дешево.
3. Купите красные яблоки.

4. 1-аг фæлтæрæны бацамонут миногонтæ æмæ фæрсдзырдтæ. Æрхъуыды кæ-
нут семæ хъуыдыйæдтæ.

5. 3-аг фæлтæрæны текст баххæст кæнут 2-3 хъуыдыйадæй. Ныффыссут сæ.

Ныффыссут цыбыр радзырд фæззæджы тыххæй ахæм дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстытимæ: 
быдыртæ, фæзтæ, арв, мæргътæ, æрбауазал ис, хъарм дарæс, фæцыбырдæр сты.
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27-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

I . Бацамонут раст дзуапп:

  Кусджытæ быдыры нартхорæй скодтой...
а) къуыбыр
æ) кæри
б) хох

  Дымгæ стъолæй тетрады сыфтæ... 
а) айста
æ) аппæрста
б) аскъæфта

  Зымæгон бон дадайыл вæййы хъарм... 
а) хæдон
æ) бæмбæджджын
б) хæлаф

  Мæнæуы... дардмæ бурæй зындысты 
а) сыфтæ
æ) æфсиртæ
б) сæртæ

  Комбайнер бонмæ... фондз гектары
а) бахуым кодта
æ) скъахта
б) банай кодта

  Низ фермæйы мæргъты...
а) фæрынчын кодта
æ) сæвзæр кодта
б) ныццагъта

  Фæззæджы хъæд вæййы...
а) урс
æ) сау
б) бур
в) цъæх

  Тыллæг фефснайынц...
а) уалдзæджы
æ) сæрды
б) фæззæджы
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  Фæззæджы нартхор комбайнтæй...
а) банай кæнынц
æ) бахуым кæнынц
б) æрæмбырд кæнынц

  Халсартæ скъахынц...
а) уалдзæджы
æ) зымæджы
б) фæззæджы

  Мигъ арæх æрбады...
а) сæрды 
æ) зымæджы
б) фæззæджы

II.  Баивут уырыссаг дзырдтæ ирон фразеологизмтæй.

нравиться    
а) зæрдыл лæууын   
æ) зæрдæйæ цæуын   
б) зæрдæмæ цæуын   

отдыхать 
а) фæллад тæрын
æ) фæлладæй хуыссын
б) фæллад уадзын

III.  Бæлвырд номивджытæ сты...

цавæрдæр чидæр кæцыдæр цавæр? уыдон цыдæр

IV.  Æбæлвырд номивджытæ сты...

28-æм урок

ЧИ УЫДЫСТЫ НÆ РАГФЫДÆЛТÆ?

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Зæххыл рæсугъд цæрынæн фидар
Дыууæ стыр ныфсы ис лæгæн:
Фыдыбæстæ æмæ сæрибар, –
Циу цард æнæ сымах? – Ингæн.

            Плиты Грис

мах цы? чи? алчидæр алцыдæрчидæриддæр
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2. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ. Уæ зæрдыл бадарут бæ-
рæггонд дзырдтæ. 

1. Нæ рагфыдæлтæ историйы уыдысты зындгонд адæм. 2. Скифæгтæ æмæ сæрмæтæг-
ты байзæддæгтæ уыдысты хæстон адæм æмæ арæх цыдысты стæрты. 3. Ерысты фæ-
хæрд сты сыхаг хъæуы спортсментæ. 4. Гунны адæмыхатт кодта цæугæ цард. 5. Мах 
стæм хъæбатыр фыдæлты байзæддæгтæ. 6. Раджы хæцæнгæрзтæ кодтой æрмдæснытæ. 
7. Æрыгон спортсмен уæлахиз кæнын райдыдта йе ’мбæлттыл. 8. Нæ адæм æдзухдæр 
хъæбатырæй хæцыдысты лæбурджытимæ. 9. Зын рæстæджы адæмæн баххуыс кæны 
се ’нгомдзинад. 10. Цуанонтæ сæхи бааууон кодтой бæласы фæстæ. 11. Куысты пайда 
кæнын хъæуы алыхуызон мадзæлттæй. 12. Кæсгон адæм цæрынц Кæсæг-Балхъары рес-
публикæйы, цæцæйнæгтæ та – Цæцæны республикæйы.

хæстон                        сгуыхт
ирвæзынгæнæг             æнæбары           
фесгуыхын                  хæцын
бархийæ                      баирвæзтис

6. Раттут фæрстытæ уе ’мбæлттæм 2-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдты мидисæй. 

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Ныффыссут семæ хъуыды-
йæдтæ.

3. Абарут æмкъай хъуыдыйæдты бæрæггонд хæйтты нысаниуджытæ.

Чиныджы цъарыл ис хæстоны къам.    Кæсгон адæм сты уазæгуарзон.
Альбомы ссардтон хæстон къамтæ.              Æз поезды базонгæ дæн иу кæсгонимæ.

4.  Цавæр уидæгтæй арæзт сты дзырдтæ рагфыдæлтæ, дæлбар, æрмдæснытæ? 

5. Ныхмæвæрд цæджындзты ссарут æмуидагон дзырдтæ æмæ сæ ныффыссут 
къæйттæй.
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29-æм урок 

МÆСГУЫТÆ – РАГОН ЦАУТЫ ÆВДИСÆНТÆ

1. Байхъусут скъуыддзагмæ æмæ йæ дзырдгай ратæлмац кæнут.

 Мæсыг
(Скъуыддзаг)

Æхсæвæй-бонæй рагъæй коммæ                
Кæсы салдатау, уый кæсы                    
Нæ хох, нæ фахс æмæ нæ донмæ         
Æмæ сын ницæмæй тæрсы.                

Куы-иу фæзынд фæдисон махмæ, 
Уыдысты рæвдз йæ фат, йæ кард,  
Æмæ-иу уайтагъд рагъæй рагъмæ
Фæзынд нæ комбæстæн сæ арт…

                       Хъайтыхъты Геор

2. Бафтаут дзырдтæм фæсæфтуантæ -ад, -æн, -дзинад æмæ сæ афтæмæй ратæл-
мац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Ахуыр, паддзах, хæлар, æнгом, цæр, кус.

3. Фразеологизмты мидис бамбарын кæнут сæ дзырдты нысаниуджытæм 
гæсгæ.

Зæхх сæ нæ уромы. Цæст сыл не ’ххæссы. Сæ мыггаг сыскъуыдис. Цард тæбæгъы 
донæй уæлдай нæу.

4. Ссарут 1-аг фæлтæрæны  хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмæ зæгъут, цæй 
фæрцы баст сты.

5. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ.

1. Так будет лучше и мне, и им.
2. Солнце смотрит, но не греет.
3. Луна то выглянет, то спрячется.
4. Медведи и лисы тащат в норы сухую траву. 
5. Я сидел и смотрел на цветы.
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6. Эти яблоки сладкие или кислые?
7. Вечером я помогаю маме или читаю книгу.

Сахуыр кæнут æмдзæвгæ «Мæсыг» зæрдывæрдæй.

30-æм урок

НÆ  РАГФЫДÆЛТЫ  БÆСТÆЙЫ

1. Бакæсут:

  Уыдон канд Кавказы нæ цардысты, фæлæ ма цæугæдæттæ Волгæ æмæ Доны былгæ-
  рæтты дæр.
  Уым сын уыдис фидæрттæ, галуантæ æмæ мæсгуытæ.
  Бонæй-бон тыхджындæр кодта сæ бастдзинад сыхаг адæмтимæ.
  Уыдон дардтой фос, цыдысты цуаны, хæххон дæттыл арæзтой куырæйттæ.
  Раздæрау кадджын уыдысты æфсæддон адæм дæр.
  Æнцон цæрæн нæ уыдис хæхбæсты.

2. Бакæсут текст æмæ зæгъут, нæ адæмы рагфыдæлтæ зын уавæрты сæхи  
куыд дардтой. Кæсгæйæ пайда кæнут, тексты бынмæ цы дзырдуат ис, 
уымæй.

Балц нæ рагфыдæлтæм

Кæддæр нæ рагфыдæлтæ – скифæгтæ æмæ сæрмæтæгтæ – код-
той цæугæ цард. 1-аг æнусæй фæстæмæ хуындысты алан. Уыдон 
цардысты Кавказы æмæ цæугæдæттæ Идыл (Волгæ) æмæ Доны 
былгæрæтты (на побережье реки Дон). Уыдысты хæстон адæм æмæ 
сæ цард æрвыстой стæрты.

Дардыл айхъуыстис сæ бæхджын æфсады кой. Фæлæ æртæсæдæ 
æвдай дыккæгæм азы схæцыдысты гуннимæ, æмæ уый фæстæ 
сæ иутæ ацыдысты æндæр рæттæм. Рагфыдæлтæ кодтой зæххы 
æмæ фосы куыст. Сарæзтой сахартæ дæр. Фæстæдæр се �хсæн 
фæзындысты: æлдæрттæ æмæ сæ дæлбар (подчиненный) адæм, 
æрмдæснытæ (ремесленники) æмæ сæудæджергæнджытæ (торговцы). 

Раздæрау кадджын уыдысты æфсæддон адæм дæр. Уыцы азты 
скæсæйнаг (восточные) адæмтæ нæ рагфыдæлты хуыдтой ас, гуырдзы 
– ос. Фæлæ цард тæбæгъы донæй уæлдай нæу.  

Алайнаг паддзахадæн стыр бæллæхтæ æрхаста скæсæйнаг 
лæбурæг (захватчик) Тимур. Цыппæрдæсæм æнусы кæрон уый йе 
’фсæдтимæ æрбабырста Кавказмæ æмæ схæцыдис нæ рагфыдæлтимæ. 
Знæгтæ уыдысты бирæ фылдæр, цæст сыл не ’ххæссыдис. Нæ 
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3. Цавæр сæргонд ма ис скæнæн 2-аг фæлтæрæны текстæн?

4. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Кæм цардысты нæ рагфыдæлтæ фыццаг æнусы?
  Куыд æрвыстой уыдон сæ цард рагзаманты?
  Цæмæн æрбынат кодтой нæ фыдæлтæ  Кавказы хæхты?
  Уыдон фæстæдæр цавæр  къордтыл фæдихтæ сты?
  Куыд цардысты нæ фыдæлтæ хæхбæсты?
  Куыд баст уыдысты сыхаг адæмтимæ?

5. Баивут 2-аг фæлтæрæны тексты фразеологизмтæ синонимон дзырдтæй æмæ 
афтæмæй бакæсут хъуыдыйæдтæ.

6. Дыккаг фæлтæрæны текстæй рафыссут фæсæфтуантæ -дон, -джын, -он-ы  
фæрцы арæзт дзырдтæ æмæ сæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Ныффыссут хъуыдыйæдтæ дзырдтимæ: дæлбар, æрмдæснытæ, мадзæлттæ, 
уæлахиз кæнын.
Бахъуыды кæнут тексты лæвæрд фразеологизмтæ.

4 Заказ № 

цард æрвитын стæрты – проводить жизнь в военных походах
бæхджын æфсад – конная армия
цæугæ цард – кочевой образ жизни
бæллæхтæ æрхæссын – причинить беды
цæст сыл не ’ххæссыдис – невозможно было окинуть их взглядом
æндæр гæнæн нал уыдис – другого выхода уже не было
цард тæбæгъы донæй уæлдай нæу – жизнь переменчива, букв. жизнь, как вода в тарелке 

рагфыдæлтæн æндæр гæнæн нал уыдис, æмæ сæхи хæхты бааууон кодтой (отступи-
ли в горы). Уым сын уыдис фидæрттæ, галуантæ æмæ мæсгуытæ. Дардтой фос, цыдыс-
ты цуаны, хæххон дæттыл арæзтой куырæйттæ (мельницы). Бонæй-бон (изо дня в день) 
тыхджындæр кодта сæ бастдзинад (связь) сыхаг адæмтимæ. 
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31-æм урок

ЦЫ БАЗЫДТАМ НÆ РАГФЫДÆЛТЫ ТЫХХÆЙ?

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

  Нæ адæм сæрыстыр сты сæ номдзыд рагфыдæлтæй.
  Салдæттæ сæумæрайсом ацыдысты стæры.
  Йæ дæлбар бирæ адæм ис.
  Равдысты архайдтой Уæрæсейы хуыздæр æрмдæснытæ.
  Фос сæхи бааууон кодтой бæлæсты бын.
  Бинонты æнгомдзинад æфсинимæ баст у.
  Куыстуаты разамонджытæ ссардтой хорз мадзæлттæ.

2.  Зæгъут, 30-æм урочы 2-аг хæслæвæрды кæцы хъуыдыйæдтæ æвдисынц:

а) нæ рагфыдæлтæ сæ цæугæ цард кæй ныууагътой, уый;
æ) цы куыст кодтой, уый;
б) нæ рагфыдæлтæ куыд хуындысты, уый;
в) фæстæдæр сæ сыхаг адæм куыд хуыдтой, уый;
г) цавæр цæугæдæтты былгæрæтты цардысты, уый;
д) хæхбæсты куыд æрцардысты, уый;
е) цавæр адæмтимæ тыхджындæр кодта сæ бастдзинад, уый.

3. Бакæсут æмæ зæгъут, текст «Балц нæ рагфыдæлтæм»-ы пъланы фæрстытæ 
кæрæдзийы  фæдыл раст æвæрд сты æви нæ.

  Нæ фыдæлты  цард хæхтæм хæстæг.
  Тыхгæнæг Тимуры æрбабырст.  
  Сæ цæугæ цард.
  Сæ цард хæхбæсты.
  Сæ тох скæсæйнаг тыхгæнджытимæ.
  Скæсæйнаг адæмтæ нæ рагфыдæлты схуыдтой ас.

4. Раст рацаразут æмæ ныффыссут тексты пълан.

5. Диалог баххæст кæнут фарстон хъуыдыйæдтæй.

... ... ... ... 
1-аг æнусæй фæстæмæ нæ рагфыдæлтæ хуындысты алан.
... ... ... ... 
Уыдон уыдысты хæстон адæм æмæ сæ цард æрвыстой стæрты.
... ... ... ...
Æртæсæдæ æвдай дыккæгæм азы нæ рагфыдæлтæ схæцыдысты гуннтимæ. 
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... ... ... ... 
Стыр бæллæхтæ сын æрхаста Тимур.
... ... ... ... 
Дардтой фос, цыдысты цуаны, хæххон дæттыл арæзтой куырæйттæ.
... ... ... ... 
Æнцон цæрæн нæ уыдис хæхбæсты, æмæ адæм агуырдтой алыхуызон мадзæлттæ.
... ... ... ... 
Цыппæрдæсæм æнусы Тимур йе ’фсæдтимæ æрбабырста Кавказмæ æмæ схæцыдис нæ 

рагфыдæлтимæ.

6. Зæгъут, текст бакæсгæйæ ма уæ цавæр хабæрттæ базонын фæнды. Бафæрсут 
ахуыргæнæджы уыцы  хабæрттæй.

7. Рафыссут 30-æм урочы текстæй бæттæгты фæрцы баст хъуыдыйады æмхуы-
зон уæнгтæ. 

Пъланмæ гæсгæ бацæттæ кæнут текст хи ныхæстæй дзурынмæ.

32-æм урок

НÆ ФЫДÆЛТЫ ЦАРД ХÆХБÆСТЫ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Куырттаты комы бæстастæу (в центре), Фыййагдоны рахиз фарс, бæрзонд къардиуы 
(обрыв, крутизна) сæрмæ æрæнцад Лæц. Незаманы, дам, Нарты уынаффæдон (совет) 
уыцы хъæуы уыдис. Йæ бакомкоммæ, доны иннæ фарс, ис æртæ хъæуы: Уырыхъæу, 
Къадат æмæ Цымыти. Уыдонмæ дард нæу Фыййагдоны посёлок дæр.

Цæллагты Ф. Лæц
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2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, 30-æм урочы текстыл æнцойгæнгæйæ.

  Æртæсæдæ æвдай дыккæгæм азы... .
  Куыдфæстæмæ адæм фæдихтæ сты къордтыл: … .
  Фæлæ дыууадæсæм æнусы кæрон сæ бæстæ фæлæмæгъ ис, æмæ … .
  Æнцон цæрæн нæ уыдис хæхбæсты, æмæ … .
  Бонæй-бон тыхджындæр кодта сæ бастдзинад … .

3. Ссарут 2-аг фæлтæрæны хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. Зæгъут, цæй руа-
джы баст сты?

4. Байхъусут æмæ  бакæсут. Зæгъут, цæмæн лæууынц джихæй мæсгуытæ.

                   Фыдæлты мæсгуытæ
          (Скъуыддзаг)

Фыдæлты мæсгуытæ   
Нæ хæхбæсты джихæй лæууынц, 
Фыдæлты мæсгуытæ   
Уæларвмæ дзыназынц, кæуынц. 

Кæддæр та сæ сæрты
Нæ уæндыдис цъиу дæр тæхын,
Кæддæр та сæхицæй
Тыхджындæр нæ уыдис зæххыл.

Æнусæй-æнусмæ
Сæ мидæг туг калд æмæ калд.
Æнусæй-æнусмæ
Æппæт кæмттыл хъуысыд сæ кад.
                        Цæрукъаты Алыксандр

 

5. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæй æмæ цавæр фæсæфтуанты фæрцы равзæр-
дысты ацы дзырдтæ. 

Хæстон, бæхджын, кадджын, æфсæддон, паддзахад, тыхджын, хæххон, бастдзинад.

6. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ. Зæгъут бæрæггонд 
дзырдбæстытæ уырыссагау. 

Æз мæхи уыдтон.          
Ды дæхи уыдтай.          
Уый йæхи уыдта.  

джихæй – растерянно
дзыназын – стонать, плакать
сæ сæрты цъиу тæхын дæр
нæ уæндыдис – птица не 
         смела летать над ними
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Мах нæхи уыдтам. 
Сымах уæхи уыдтат.
Уыдон сæхи уыдтой.

Мах кæрæдзийы уыдтам.
Сымах кæрæдзийы уыдтат.
Уыдон кæрæдзийы уыдтой.
Хи уынын хъæуы.                                                                    

Æз мæхи ныхсадтон.
Ды дæхи ныхсадтай.
Уый йæхи ныхсадта.

Мах нæхи ныхсадтам.
Сымах уæхи ныхсадтат.
Уыдон сæхи ныхсадтой. 

Слова хи «себя», мæхи «я себя», дæхи «ты себя», йæхи «он, она себя», 
нæхи «мы себя», уæхи «вы себя», сæхи «они себя», кæрæдзийы «друг дру-
га» являются возвратными местоимениями (здæхгæ номивджытæ).

7. Бæкæсут номивджытæ æмæ зæгъут, цавæр ныхасы хайы кæрæттæ сын ис.

Хиимæ, мæхицæн, мæхиау, дæхимæ, йæхицæн, нæхицæй, уæхицæн, сæхимæ.

Æрхъуыды кæнут æмæ ныффыссут 6 хъуыдыйады алыхуызон хауæнты æвæрд 
здæхгæ номивджытимæ.

33-æм урок

ХÆСТОН ФИДАР

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

1. Ацы фидар тыхст замантæ дæр федта.    
2. Ацы фидар тыхст замантæ дæр куыннæ федта! 
3. Куыннæ дзы ис!

2. Зæгъут, бæрæггонд дзырдтæн цавæр нысаниуджытæ ис. Рафыссут сæ тет-
рæдтæм, сæ тæлмац сын сæ фарсмæ амонгæйæ.

1. Уыцы адæмæн сæ мыггаг сыскъуыдис.
2. Лæппу мæ бафарста мæ мыггагæй.
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3. Хæстонтæ хæцыдысты хъæбатырæй.
4. Мадæлтæ хæцыдысты сæ сывæллæтты къухтыл. 

3. Байхъусут  æмæ зæгъут, чи цардис лæгæты.

Фыд. Ай та дын, мæ хур, Куырттаты ком. Уæртæ уыцы чысыл бæстыхайы (в строе-
нии) фæкувынц Дзывгъисы дзуармæ. Рахиз-ма машинæйæ æмæ уæлæ уыцы къæдзæхмæ 
скæс. Ницы йыл уыныс?

Фырт. Уынын тынг æмраст къæдзæх.
Фыд. Уый астæуккаг æнусты уыдис нæ рагфыдæлты хæстон фидар. Йæ фæстæ та ис 

стыр лæгæт, ардыгæй нæ зыны. Кæддæр уым цардысты адæм.
Фырт. Æвæццæгæн дзы комы æппæт цæрджытæ дæр сæхи æртындæсæм æмæ 

цыппæрдæсæм æнусты бааууон кодтой (укрылись) знæгтæй, .
Фыд. Бынтон афтæ нæ уыдис. Уыцы заманы Куырттаты комы адæмы хъахъхъæныны 

тыххæй фидары æдзухдæр уыдис хæстонты къорд (военный отряд). Лæгæт та уыдис 
сæ хæдзар. Коммæ-иу арæх лæбурдтой знæгтæ, зæгъæм, скæсæйнаг тыхгæнæг Тимуры 
æфсæдтæ. Комы цæрджытæ сæхиуыл никæд ауæрстой, хъæбатырæй-иу хæцыдысты.

Фырт. Ацы комы ма æндæр историон бынæттæ ис? 
Фыд. Куыннæ ис!  Цом дарддæр, æмæ дын сæ фенын кæнон.

Дзывгъис – название святилища и села в 
                  Куртатинском ущелье
астæуккаг æнустæ  –  средние века
лæгæт – пещера, берлога
хиуыл нæ ауæрдын – не щадить себя
скæсæйнаг – восточный  
лæбурын – нападать, рваться
тыхгæнæг – завоеватель
куыннæ – как нет
фенын кæнын – показать  

4. Бакæсут, фыд йæ фыртæн хæстон фидармæ кæм амоны, уый æвдисæг бынат.
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Фæскавказ – Закавказье
зиан æрхæссын – нанести урон
ныры – современный, нынешний
14 километры дарддæр – на расстоянии 14 километров

5. Зæгъут, искуы хæстон фидар федтат æви нæ. Кæцы комы йæ федтат? Цы ба-
зыдтат йæ историйы тыххæй?

5. Текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ здæхгæ номивджытимæ.

Тексты мидис бацæттæ кæнут хи ныхæстæй дзурынмæ.

34-æм урок

РАГОН САХАР

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Цыппæрдæс километры æддæдæр, Уæрæсе æмæ Фæскавказы ’рдæм, æрмгуыстгæн-
джыты арæзт дзауматæ, скæсæйнаг тыхгæнæг Тимуры ныббырст.

2. Байхъусут радзырдмæ нæ рагфыдæлты сахартæй иуы тыххæй. Уæ зæрдыл   
бадарут йæ сæйраг мидис. Бахъуыды кæнут, радзырды цы æнæзонгæ дзырдтæ  
æмæ дзырдбæстытæ фехъусат, уыдон.                                    

3. Байхъусут-ма иу хатт радзырдмæ. Зæгъут, хъуыдыйæдтæй раст кæцытæ сты.

1. Дзылатмæ фæндаг уыдис дард.
2. Дзылатмæ фæндаг уыдис хæстæг.
3. Монгойлаг æфсæдтæ сахарæн ницы зиан æрхастой.
4. Монгойлаг æфсæдтæ сахарæн æрхастой стыр зиан.
5. Сахары адæм нал сног кодтой сæ цæрæнбынат.
6. Сахары  адæм сног кодтой сæ цæрæнбынат.
7. Рагон сахар Дзылат фæлæууыдис 18-æм æнусы кæронмæ.
8. Рагон  сахар Дзылат фæлæууыдис 14-æм æнусы кæронмæ.

4. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Кæд æмæ кæцы ран сæвзæрдис рагон хъæу?
  Кæдæм цыдысты бæлццæттæ хъæуы цурты?
  Цавæр сахар сæвзæрдис хъæуы бындурыл?
  Куыд цыдис сахары цæрджыты цард?
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  Дзылатæн стыр зиантæ чи æрхаста?
  Кæд æрбабырстой монгойлæгтæ Цæгат Кавказмæ?
  Дзылат ма нæ рæстæджы дæр ис?

5. Радзурут уæхи ныхæстæй радзырды мидис, 4-æм фæлтæрæны фæрстытыл 
æнцойгæнгæйæ.

Ныффыссут хъуыдыйæдтæ 1-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдбæстытимæ.

35-æм урок

ХÆХХОН АДÆМЫ АРХИТЕКТУРÆ

1. Байхъусут текстмæ æмæ йæ бакæсут.

Нæ рагфыдæлтæ дæсны уыдысты егъау мæсгуытæ, фидæрттæ æмæ цæрæн (жилые) 
хæдзæрттæ аразынмæ. Уыдон архайдтой æрдзы æмæ хæстон царды фадæттæм гæсгæ. Хо-
хаг хæдзæрттæ уыдысты тъæпæнсæр, кæрæдзиуыл ныхæст, æмæ-иу хъæу уыдис хæстон 
фидары хуызæн. Нæ рагфыдæлты мæсгуытæ уыдысты цыппæрдигъон (четырехугольные), 
сæ сæртæ та арæхдæр – тъæпæн, цæмæй сæ дымгæ ма фехæлдтаид. Сæ дуæрттæ уыдысты 
бæрзонд æвæрд, æмæ сæм æнæ асинæй схизæн нæ уыдис (нельзя было залезть). 

Мæсгуыты бын уыдис рацæуæнтæ адæмæн, фосæн. Хæхбæсты ма арæзтой кувæндæт-
тæ (святилища) æмæ зæппæдзтæ (склепы) дæр.

Хохаг архитектурæйы бирæ цыртдзæвæнтæ (памятники) махмæ æрхæццæ сты неза-
мантæй.

Фидар Зæппадз Кувæндæттæ

тъæпæнсæр – с плоской крышей
ныхæст – здесь: прилепленный
рацæуæнтæ – выходы2. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Хæххон адæм хæхбæсты цытæ арæзтой? 
  Куыд арæзтой хохæгтæ сæ хæдзæрттæ?
  Цæмæн æмæ куыд арæзтой нæ рагфыдæлтæ мæсгуытæ?
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3. 1-аг фæлтæрæны текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд. Радзурут тексты мидис. 

4. Бафæрс де ’мбалы, цавæр историон бынæттæ зоны Ирыстоны æмæ уыдо-
нæй кæмыты уыдис.

5. Тексты фæстаг хъуыдыйад рафыссут æмæ йæ равзарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Текстæй рафыссут бæрæггонд номдартæ семæ баст миногонтимæ.

36 урок. Контролон куыст.

37-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, лæвæрд дзырдтæй пайдагæнгæйæ.

  … арæзтой бирæ алыхуызон дзауматæ.
  Мах стæм скифæгты æмæ сæрмæтæгты … .
  Бирæ адæмтæ уыдысты тæтæр-монголы … .
  Æз шахмæттæй … ме ’фсымæрæн.
  Нæртон фæсивæд арæх цыдысты … 
  Мах хæларæй цæрæм … адæмимæ.
  Бæлццæттæ сæхи … уарынæй.

Д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н: бааууон кæнын, 
кæсгон, стæртæ, фæхæрд уæвын, дæлбар, байзæддæгтæ, æрмдæснытæ.

2. Хъуыдыйæдты ссарут фразеологизмтæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ ныса-
ниуджытæ.

1. Адæм арæх фæзæгъынц, цард тæбæгъы донæй уæлдай нæу, зæгъгæ.
2. Дымгæ стыр бæллæхтæ æрхаста.
3. Цъæх быдыртыл цæст не ’ххæссыдис.
4. Æдзухдæр мæ зæрдыл дарын хистæрты ныхас.
5. Нæ рагфыдæлты мыггаг нæ сыскъуыдис.

3. Сбæрæг кæнут дзырдты арæзт.

Хъæздыгдзинад, хæлардзинад, цæрæн, кусæн, паддзахад, хъæууон, хæххон, адджын, 
цæхæрадон, кæсгон, хæстон, дæлбар, æрмдæсны, æнгомдзинад.

4. Ратæлмац кæнут дзырдтæ уырыссаг æвзагмæ.

Мæхицæн, мæхимæ, дæхицæй, дæхи, йæхимæ, йæхиуыл, нæхиау, сæхиау, кæрæ-
дзийæн, кæрæдзийы, хи, хиуыл.
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5. Саразут хъуыдыйæдтæ  дзырдты къордтæй æмæ сæ ныффыссут.

  Нæ рагфыдæлтæ, сæхи, нæ ауæрдын.
  Дæхи, макуы, æппæлын.
  Мах, кæрæдзийы, æдзухдæр, æххуыс кæнын.
  Æз, скъола, нæхимæ æрбацæуын, 2 сахатыл.

6. Æрхъуыды кæнут 4 хъуыдыйады бæттæгтæ æмæ, фæлæ, куы... куы, кæнæ-йы 
фæрцы баст æмхуызон уæнгтимæ.

7.  Бацамонут раст дзуапп текстмæ гæсгæ.

  Нæ рагфыдæлтæ цардысты…  
а) Африкæйы
æ) Байкалы былгæрæтты
б) Турчы
в) Идыл æмæ Доны былгæрæтты.

  Уыдон сæ цард æрвыстой …
а) хæдзæртты бадгæйæ
æ) дыргъдæтты
б) стæрты.

  Æртæсæдæ æвдай дыккæгæм азы нæ рагфыдæлтæ…
а) схæцыдысты гуннимæ
æ) схæцыдысты гермайнæгтимæ.

  Гуырдзы нæ рагфыдæлты схуыдтой …
а) яс
æ) сæрмæт
б) ос.

  Цыппæрдæсæм æнусы Цæгат Кавказмæ æрбабырста  тыхгæнæг…
а) хан Батый
æ) Чингисхан
б) Тимур.

  Фыдæлтæ сæхи бааууон кодтой …
а) хъæды
æ) хæхты
б) лæгæтты.

  Уыдон хæхбæсты …
а) фесæфтысты
æ) кодтой фос æмæ зæххы куыст
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б) цыдысты балцы
в) сарæзтой дуканитæ.

  Фыдæлтæн бастдзинæдтæ уыдис æндæр адæмтимæ – 
а) уырысимæ
æ) тæтæримæ
б) сыхаг адæмтимæ
в) асыимæ

  Монгойлаг æфсæдтæ Дзылатæн …
а) ницы зиан æрхастой
æ) æрхастой стыр зиан.

  Дзылат æрæнцадис Терчы …
а) галиу фарс
æ) рахиз фарс.

  Рагон сахар Дзылатæй нæм …
а) æппындæр ницы æрхæццæ ис
æ) æрмгуыстгæнджыты конд дзауматæ.

  Сахары адæм сæ цæрæнбынат …
а) сног кодтой
æ) нал сног кодтой.

  Дзылат фæндагмæ уыдис …
а) хæстæг
æ) дард.

8. Тæлмацгонд дзырдтæй раст фыст кæцытæ сты?

средний
а) астæуккаг
æ) астæуггаг

сплоченность
а) æнгомдзинад
æ) æнгом дзинад

потомок
а) байзæддаг 
æ) байзæттаг

 предки
а) рагфыдæлтæ
æ) раг фыдæлтæ

9. Равзарут номивджыты раст формæтæ.

  Уыцы хызын … балхæдтай?
а) йæхицæн
æ) сæхицæн
б) дæхицæн

  Фæткъуытæй ... ныууагътат?
а) йæхи
æ) дæхицæн
б) уæхицæн
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Бирæвæрсыг – многогранный: Уыцы фыссæджы курдиат у бирæвæрсыг.
Уæлдай – помимо: Ахуыр æмæ куыстæй уæлдай ма æххæст кæны депутаты хæстæ 

дæр.
Хиирхæфсæн – развлечение, хобби: Ныв кæнын мæнæн у хиирхæфсæн.
Къуылымпыйы хос – помеха: Дæу тыххæй мæ хæдзармæ куыст не скодтон, къуы-

лымпыйы хос мын дæ.
Къабаз – отрасль, раздел: Лексикологи у æвзагзонынады къабаз.
Ницы æнтысы – ничего не получается, не удается: Темырæн куысты ницы æнтысы.
(Исты) зæрдæмæ айсын – привязаться к чему-либо, воспринять что-либо: Чызг 

æрыгонæй йæ зæрдæмæ айста ахуыргæнæджы куыст.

   … райстон стыр хæс.
а) йæхиуыл
æ) мæхимæ
б) йæхицæн

   Уыдон ... хорз дарынц?
а) дæхимæ
æ) сæхи
б) мæхимæ

   … мæ зæрдæ дарын.
а) дæхиуыл
æ) сæхиуыл
б) мæхиуыл

  Исты ... скæн.
а) йæхицæн
æ) дæхиуыл
б) нæхиуыл

38-æм урок

ФÆЛЛАД УАДЗЫН, ХИ ИРХÆФСЫН, ИСТЫ АРХАЙЫН

1 .  Байхъусут æмæ зæгъут.

1. Чиныджы бакæсæн ис бердзенаг, ромаг, индиаг æмæ астæуккагазиаг дохтырты 
куыстытæ. 2. Ахуыргонд йе ’ргом здæхта астрономи æмæ физикæ, философи æмæ 
математикæ, хими, биологи æмæ æвзагзонынадмæ. 3. Уый бирæ уарзта къахдзоныгътыл 
бырын, ленк кæнын, топпæй æхсын æмæ бæхыл бадын.

2. Бахъуыды кæнут ацы дзырдтæ æмæ дзырдты къордты нысаниуджытæ æмæ сæ зо-
нут хъуыдыйæдты пайда кæнын.
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2. Лæппу у … ,
    Чызг та у … .

1. Мæ фыд у … .

4. Трактор … ... .3. Мæ хо уыдзæнис … . 

3. Бамбарын кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты арæзт.

4. Нывтæй пайда кæнгæйæ, баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Сочетания служебных слов уæвын и кæнын с существительными, прилагатель-
ными и местоимениями в предложении часто выполняют функцию простого сказуе-
мого.

Например: ныррухс уæвын «осветиться». Бæстæ ныррухс ис.
                            æххуыс кæнын «помогать». Лæппу æххуыс кæны йæ ныййарджытæн.     

5. Ратæлмац кæнут цыппæрæм фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзаг-
мæ æмæ сæ ныффыссут уæ тетрæдты. Абарут зæгъинæгты арæзт дыууæ æвза-
джы.

Æрхъуыды кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ æмæ сæ 
ныффыссут уæ тетрæдты.
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39-æм урок

КУЫД ÆРВЫСТОЙ ЗЫНДГОНД АДÆЙМÆГТÆ

СÆ УÆГЪД РÆСТÆГ?

1. Байхъусут æмæ зæгъут:

философи, биологи, роман, композитор, Бородин, геофизикæ, операци, комитет, кол-
лектив.

2. Байхъусут текстмæ æмæ йæ бакæсут. Зæгъут, зындгонд адæймæгтæ 
уæгъд рæстæг цы ми кæнын уарзтой, æмæ сын уый цы æххуыс уыдис сæ 
царды мидæг.

Зындгонд адæмы  цардæй цымыдисаг зонинæгтæ

Курдиатджын адæмы цард бирæвæрсыг вæййы. Рагон ахуыргонд Абу Али Ибн Синæ 
ныффыста медицинон зонындзинæдты чиныг. Чиныджы фæрцы ахуыргонды базыдтой 
æппæт дунейы дæр. Европæйы йæ хуыдтой Авиценнæ. Уый ахуыр кодта астрономи, 
физикæ, философи æмæ æндæр наукæтæ. Авиценна ма йæ сæйраг хъуыддæгтæй уæлдай 
фыста аивадон уацмыстæ дæр.

Нæ бæстæйы фыццаг сылгоймаг-математик Софья Ковалевская уыдис фыссæг дæр. 
Сывæллоны бонтæй фæстæмæ уый кастис бирæ алыхуызон чингуытæ, фæстæдæр та 
райдыдта æмдзæвгæтæ, романтæ, драмон уацмыстæ фыссын. 

Композитор А. П. Бородин, оперæ «Кънйаз Игорь»-ы автор, музыкæ нымадта 
хиирхæфсæн мадзалыл. Йæ царды тæккæ сæйрагдæрыл нымадта хими, бирæ азты дæргъы 
йæ амыдта Бетъырбухы академийы студенттæн. 

Д. И. Менделеевы къухы бафтыдис бирæ ахсджиаг куыстытæ бакæнын наукæйы 
алыхуызон къабæзты: физикæйы, химийы æ. æнд. 

Ахуыргонд-иу цыфæнды хъуыддаг дæр йæ зæрдæмæ айста арф (привязывался к 
делу).

Абу Али Ибн Синæ А. П. Бородин С. В. Ковалевская Д. И Менделеев
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3. Бафæрсут кæрæдзийы, тексты ныхас цы зындгонд адæймæгтыл цыдис, уы-
дон æппæты фылдæр цы ми кæнын уарзтой, уый тыххæй.

4. Зæгъут, зындгонд адæймæгтæй кæй тыххæй цы зонут уæхæдæг та.

5. Тексты  цы адæймæгты кой уыдис, уыдонæй уæм кæй цард фæкастис цымы-
дисагдæр?

Тексты бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

40-æм урок

АЛЫ ХЪУЫДДАГ ДÆР УАРЗЫ ЛÆМБЫНÆГДЗИНАД

1. Бакæсут æмæ зæгъут:

  Спортæй уæлдай ма уарзы кафын дæр. 
  Цард бирæвæрсыг у.
  Маркæтæ æмбырд кæнын дæр у хорз хиирхæфсæн.
  Менделеев-иу цыфæнды хъуыддаг дæр йæ зæрдæмæ айста арф.

2.  Ссарут 39-æм урочы тексты ацы хъуыдыйæдты тæлмацтæ.

1. С детских лет она читала много разных книг, а позже начала писать стихи, романы, 
драматические произведения. 

2. Основным в своей жизни он считал химию, много лет преподавал ее студентам Пе-
тербургской академии.

3. Пока не привяжусь к делу, не могу в нем достичь чего-либо.

3. Рафыссут 39-æм урочы текстæй хъуыдыйæдтæ кæнын æмæ уæвын-ы фæрцы 
арæзт зæгъинæгтимæ.

4. Хъуыдыйæдты ссарут æмхуызон уæнгтæ. Зæгъут, цæй фæрцы баст сты. 
Хъуыдыйæдтæ рафыссут уæ тетрæдтæм.

  Хур кастис бæрзондæй æмæ йæ хъармæй рæвдыдта бæстæ.
  Мæ мады мад зоны бирæ аргъæуттæ, таурæгътæ æмæ зарджытæ.
  Æнхъæлмæ кæсдзыстæм дæхимæ дæр æмæ де ’мбæлттæм дæр.
  Фатимæ кæнæ Заретæйы дæр демæ рахон.
  Æз мæхи тыххæй нæ, фæлæ сымах тыххæй афтæ бакодтон.
  Дымгæ куы нынниуы, куы ныззары.
  Цом йе театрмæ, йе та уазæгуаты.
  Хæринаг нæ, фæлæ мæ дон хъæуы.
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5. Дыгæйттæй аныхас кæнут, уæ уæгъд рæстæг куыд фервитут, уый тыххæй. 
Пайда кæнут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæй дæр.

6. Радзурут, Хетæгкаты Къостайы курдиаты тыххæй цы зонут, уый.

Ныффыссут 5−6 хъуыдыйады, фæлладуадзæн рæстæг цы ми фæкæнут, уый 
тыххæй.

41-æм урок

АЛКÆЙДÆР ФÆФÆНДЫ ЙÆ ФÆЛЛАД СУАДЗЫН

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

1. Радзур-ма, куыд цæрыс?
2. Радзур, чи дæ нæ уадзы!
3. Радзур, радзур, мах дæм хъусæм.
4. Уæд та радзурис?
5. Радзур дын зæгъын!

2. Бакæсут. Бæрæггонд дзырдты мидис хъуыдыйæдты иннæ дзырдты фæрцы 
бамбарын кæнут.

  Алчи зыдгæнæджы бирæгъ фæхоны.
  Алцы зонын дæр хорз у.
  Нæ бинонтæй алчидæр уарзы æфснайын. 
  Сæ цæхæрадоны алцыдæр зайы.
  Чифæнды рацæуæд, уæлдай нæу.
  Цыфæнды йын дзур, уæддæр нæ мæсты кæны.
  Ахуыргæнæг цыдæриддæр радзырдта, уый бахъуыды кодтам.

Слова алчи, алчидæр, алцы, алцыдæр, чифæнды, цыфæнды, чидæриддæр, 
цыдæриддæр являются определенными местоимениями (бæлвырд номивджытæ).

3. Бафтаут  номивджытæм уæнг дæр  æмæ ратæлмац кæнут дзырдтæ.

Чи … , кæцы … , алцы … , кæцыфæнды … , чифæнды … , алчи … , алкæцы … .

4. Бакæсут текст. Рафыссут дзы номивджытæ. Се ’хсæн бацамонут бæл-
вырд номивджытæ.

Сæ фæллад уадзынц кусгæйæ

Иу туркаг лæг йæ бæмбæджы хуымты тыллæг æфснайынæн æрхъуыды кодта дисса-
джы мадзал. Денджызы был йæ фæллад чи уадзы, уыцы туристтæй 30 евройы чидæрид- 
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дæр бафиды, уыдонæн ратты иу сахат бæмбæг æмбырд кæныны 
бар. Къуырийы дæргъы 500 европæйаджы судзгæ хурмæ æфснайд-
той бæмбæг. 

Туристтæй иу куыд загъта, афтæмæй алчи æдзух денджызы 
был уæвын нæ уарзы. Алкæй зæрдæ дæр, дам, агуры фæллад уа-
дзыны æндæр хуызтæ. 

Бæмбæг æмбырд кæнын сæ зæрдæмæ уæлдай тынгдæр фæцы-
дис немыцæгтæ æмæ бельгиæгтæн.

Хуыздæр æфснайджытæ сахатмæ сæмбырд кæнынц 30 киллограммы бæрц. Уыдонæй 
ма алчидæр райсы лæвар – бынæттон хорз сæны авг.

Журнал «Мах дуг»-мæ гæсгæ

5. Бакæсут-ма иу хатт текст æмæ йæ радзурут. Зæгъут, цавæр миниуджытæй 
хайгонд уыдис туркаг лæг. Бамбарын кæнут уæ хъуыды. 

Æрхъуыды кæнут, 3-аг фæлтæрæны цы дзырдтæ сарæзтат, уыдонимæ хъуы-
дыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

42-æм урок

КУЫД ÆРВИТЫНЦ СКЪОЛАДЗАУТÆ СÆ УÆГЪД РÆСТÆГ?

1. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цы ми кæнын уарзынц сывæллæттæ 
ахуыры фæстæ.

кæцыфæнды – любой
бонцухæй – через день
раст куы зæгъон – честно говоря
æнкъард мын вæййы – мне бывает скучно

Чи куыд æрвиты йæ уæгъд рæстæг?

Къласы разамонæг: Нæ абоны фембæлды цæй æмæ раргом кæнæм ахæм 
æмбисонды мидис: «Алцæмæн дæр йæхи афон ис». Уæ журналы бæрæггæнæнтæ куыд 
æвдисынц, афтæмæй цыма уе ’ппæт уæ рæстæгæй, куыд æмбæлы, 
афтæ нæ пайда кæнут. Æви раст нæ дæн? Радзурут-ма, чи уæ куыд ар-
виты йæ уæгъд рæстæг? Алкæмæн дæр ис ныхасы бар.

1-аг скъоладзау. Мæ сæйрагдæр куыстытæ куы бакæнын, уæд иу 
сахаты бæрц фæхъазын компьютерæй, фæкæсын телевизормæ.

5 Заказ № 
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2. Зæгъут, скъоладзаутæй æппæты хуыздæр йæ уæгъд 
рæстæг чи æрвиты, стæй дзы чи нæ зоны раст пайда 
кæнын.

3. Бафæрсут кæрæдзийы, чи уæ куыд фервиты йæ  уæгъд 
рæстæг, уымæй.

4. Радзурут, уæ уæгъд рæстæг цавæр чингуытæ бакастыстут.

5. Ныффыссут æмбисæндтæ. Куыд сæ æмбарут? Равзарут 
сæ ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Алцæмæн дæр йæхи афон ис. 
Алцæмæн дæр афон зонын хъæуы.

2-аг скъоладзау. Компьютер дæр уарзын, фæлæ ма æз æмбырд 
кæнын маркæтæ æмæ лыстæг æхцатæ.

3-аг скъоладзау. Æз мæ уæгъд рæстæг уарзын адджинæгтæ 
кæнын, стæй æндæхтæй алыхуызон дзаумæттæ бийын.

4-æм скъоладзау. Чингуытæ кæсынæй фылдæр ницы уарзын. 
Фæнды мæ дунейы æппæт сусæгдзинæдтæ дæр базонын.

5-æм скъоладзау. Æз дæр хæрз чысылæй фæстæмæ уар-
зын алыхуызон чингуытæ кæсын: историон цауты, цæрæгойты, 
адæмты æгъдæутты тыххæй. Чингуыты æз ссарын дзуæппытæ цар-
ды фæрстытæн. Ныртæккæ мæ бон у æппæт бæстæты тыххæй дæр 
исты радзурын. Чингуытæ æмбисæхсæвмæ дæр кæсин, фæлæ мæ мæ 
ныййарджытæ нæ фæуадзынц.

6-æм скъоладзау. Æз та, фадат куы уаид, уæд мæ улæфты 
рæстæг иууылдæр æрвитин спортивон залы. Фæлæ ахуыр нæ 
сæйрагдæр хæс у, æмæ уымæ гæсгæ спорты архайын бонцухæй (через 
день) дыгай сахæттæ. Арæх мæ арвитынц спортивон ерыстæм дæр. 
Фæнды мæ тренер суæвын.

7-æм скъоладзау. Æз алыбон  дæр иу-дыууæ сахаты фæцæгъдын 
мæ уарзон музыкалон инструменттæй – гитарæ æмæ хъисфæндырæй. 
Къуыри дыууæ хатты та фæцæуын музыкалон скъоламæ. 

8-æм скъоладзау. Æз мæ фылдæр рæстæг æрвитын велосипедыл 
бадгæйæ кæнæ футболæй хъазгæйæ. Хæдзары мæ бон бадын нæу: 
тынг æнкъард мын вæййы (мне бывает очень скучно).
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Ныффыссут цыбыр радзырд ацы темæйыл, ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй 
пайдагæнгæйæ.

43-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Саразут дзырдбæстытæ лæвæрд дзырдты руаджы.

…фæллæйттæ, хиирхæфсæн…, …къабаз,…ницы æнтысы, бирæвæрсыг…, …йæ 
зæрдæмæ айста…, …къуылымпыйы хос.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : фыссæджы, наукæйы, цард, программæ, уымæн, 
ирон кæфтытæ, у.

2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут мивдисджытæй.

  Мæ уæгъд рæстæг æз уарзын …
  Фæлладуадзæн  бон мæ фыд уарзы…
  Фæсурокты ме ’мбал зæрдиагæй …
  Нæ сыхæгтæ изæрыгон уарзынц…

3. Хъуыдыйæдты бацамонут зæгъинæгтæ.

  Марат у хорз студент.
  Иннæ аз мах ахуыр кæндзыстæм 7-æм къласы.
  Чызг тагъд  кæны сæ хæдзармæ.
  Нæ къласы рудзгуытæ сты фæтæн.

4. Рафыссут бæлвырд номивджытæ алчи, алчидæр, алцы, алцыдæр-ы хауæнты 
формæтæ æмæ сæ бахъуыды кæнут.

Н. 
Г. 
Д. 
И. 
А. 
Æ. 
Ц. 
Х. 

алчи, алчидæр 
алкæй, алкæйдæр 
алкæмæн, алкæмæндæр 
алкæмæй, алкæмæйдæр 
алкæмæ, алкæмæдæр 
алкæуыл, алкæуылдæр 
алкæимæ, алкæимæдæр
алкæйау

алцы, алцыдæр
алцæй, алцæйдæр
алцæмæн, алцæмæндæр
алцæмæй, алцæмæйдæр
алцæмæ, алцæмæдæр
алцæуыл, алцæуылдæр
алцæимæ, алцæимæдæр
алцæйау

5. Æрхъуыды кæнут æртыгай хъуыдыйæдтæ дзырдтæ алчи æмæ алцы-имæ 
алыхуызон хауæнты формæты.
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Д з ы р д т æ  æ м æ  д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : спортивон ерыстæ, 
кафджытæ, фæндырдзæгъдджытæ, зарæггæнджытæ.

7. Равзарут хъæугæ дзырдтæ.

  Авиценнæ уыдис...
а) нывгæнæг; 
æ) ахуыргонд;
б) хæстон.

  Уырыссаг ахуыргонд Д. И. Менделеев бирæ уарзта...
а) згъорын;
æ) шашкæтæ;
б) шахмæттæ.

  А. И. Куприн уыдис уырыссаг...
а) философ;
æ) ахуыргæнæг; 
б ) фыссæг.

Æрхъуыды кæнут, номивджытæ алчидæр æмæ алцыдæр алыхуызон хауæнты 
кæм уой, ахæм хъуыдыйæдтæ.

44-æм урок

СЫРХУАДУЛ  ЗЫМÆГ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Урс-урсид миты гæлæбутæ,     
тымыгъ хæссы, 
хъызт зымæг,       
къахдзоныгътыл бырын, 
миты къуыбæрттæй хъазын,     
хъарм дзаумæттæ скæнын, 
сырхуадул сывæллæттæ.

Хъусынгæнинаг
Хуыцаубоны 10 сахатыл сæ арæхстдзинад æвдисдзысты скъо-

лайы ... æмæ ... къордты уæнгтæ. 14 сахатыл та уыдзысты ... .

6. Баххæст кæнут хъусынгæнинаджы лæвæрд хъуыдыйæдтæ æмæ сæ рафыссут 
уæ тетрæдтæм.
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2. Байхъусут æмæ бакæсут.

Арвæй мигътæ разгъæлдтой
Урс-урсид гæлæбутæ.
Хъазгæ-худгæ разгъордтой
Уынгмæ сыхы лæппутæ.

Хъарм хæдзæрттæй рахастой
Уыдон зынг сæ уадултыл.
Чи сæ йæ кæрц раласта
Æмæ митыл атулы.

Чи дæлæмæ атæхы...
Байдзаг уынг пыррыччытæй.
Ахæмтæн нæу а зæххыл
Тас æппын фæрынчынæй.
           Цæгæраты Гиго            

Н.
Г.
Д.
И.
А.
Æ.
Ц.
Х.

исчи
искæй
искæмæн
искæмæй
искæмæ
искæуыл
искæимæ
искæйау

исты
истæй
истæмæн
истæмæй
истæмæ
истæуыл
истæимæ
истæйау

чидæр
кæйдæр
кæмæндæр
кæмæйдæр
кæмæдæр
кæуылдæр
кæимæдæр
кæйдæрау

цыдæр
цæйдæр
цæмæндæр
цæмæйдæр
цæмæдæр
цæуылдæр
цæимæдæр
цæйдæрау

Слова исчи, чидæр, цавæрдæр, иу, цалдæр являются неопределенными 
местоимениями (æбæлвырд номивджытæ).

3. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ. Зæгъут, бæрæггонд 
номивджытæ бæлвырд предметтæ амонынц æви æбæлвырд предметтæ.

1. Исчи уæ зæгъæд. 2. Исты мадзал ссарут. 3. Чидæр дæм дзуры. 4. Цыдæр дын 
балхæдтон. 5. Цавæрдæр тых мæ сразæнгард кодта. 6. Стъолы алыварс бады цалдæр 
адæймаджы.

4. Æркæсут таблицæмæ æмæ зæгъут, номивджытæн сæ кæцы хæйттæ 
ивынц хауæнтæм гæсгæ. Бахъуыды кæнут номивджыты тасындзæг.
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дæр
Й

Æ Л

Н

Л И

5. Бакæсут дзырдбæстытæ. Зæгъут, номив-
джытæ кæцы хауæнты сты. Дзырдбæсты-
тимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Искæй бафæрсын, кæмæндæр раттын, истæмæй 
тæрсын, цавæрдæр тых, искæуыл сæмбæлын, цæуыл-
дæр дзурын, цавæрдæр чиныгæй,  цалдæр сомы. 

6. Дыккаг фæлтæрæны цы ныв ис, уымæ 
гæсгæ чысыл радзырд æрхъуыды кæнут. 
Спайда кæнут æбæлвырд номивджытæй дæр.

7. Афтид чырæгты бавæрут дамгъæтæ æмæ афтæмæй саразут, сæ кæроны дæр 
кæмæн ис, ахæм бæлвырд номивджытæ алыхуызон хауæнты. Зæгъут сæ номон 
хауæны.

Бахъуыды кæнут 3-аг фæлтæрæны лæвæрд ног дзырдтæ. Ныффыссут семæ 
хъуыдыйæдтæ.

45-æм урок

КЪАХДЗОНЫГЪТЫЛ  БЫРЫН  ЗОНЫС?

1. Бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Зымæг митæй бамбæрзта быдыртæ, хъæд æмæ хæхтæ. Ирдгæ дымгæ миты хъæпæнтæ 
хæссы. Сырдтæ бамбæхстысты сæ лæгæтты. Кæсæгтæ нылленк кодтой доны бынмæ.  
Адæм бадынц сæ хъарм уæтты. Сывæллæттæ зымæг бирæ уарзынц. Уыдон дзоныгътæй 
бырынц æмæ миты къуыбæрттæй хъазынц.

2. Вазыгджын хъуыдыйæдты бацамонут сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ. Зæ-
гъут, цавæр фæрстытæ домынц уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.

  Куыд ацыдыстæм, фæстæмæ дæр афтæ æрыздæхтыстæм.
  Дæ сынтæг куыд у, дæ къæхтæ  афтæ адаргъ кæн. 
  Мах нæ фæлтæрæн скодтам, ахуыргæнæг нын æй куыд бацамыдта, афтæ. 

3. Хуымæтæг хъуыдыйæдты къæйттæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ, 
бæттæг дзырд куыд-æй пайдагæнгæйæ.

  Дæ зæрдæ у. Дæ цард дæр афтæ уæд. 
  Уыдон бакуыстой. Афтæ сын æхца бафыстой.
  Хистæртæ мын бацамыдтой. Афтæ бакодтон.

4. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ номивджытæ чидæр, цыдæр, исчи, исты-
имæ.
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5. А. Бакæсут диалог цæсгæмттæм  гæсгæ.

– Марат, къахдзоныгътыл бырын куыд хорз зо-
ныс! Рагæй фæлварыс?

– О, ныр цалдæр азы.
– Дæхæдæг базыдтай æви дæ исчи сахуыр кодта?
– Нæ сыхæгтæй мæ иу лæппу цалдæр бонмæ са-

хуыр кодта. 
– Мæн дæр исчи куы ахуыр кæнид, уæд тагъддæр 

базонин.
– Кæд дæ фæнды, уæд дæм æз фæкæсдзынæн. 
– Ай-гъай мæ фæнды! Дæхæдæг куыд хорз бырыс, мæн дæр афтæ сахуыр кæн.

Æ. Диалоджы ссарут æбæлвырд номивджытæ.

Ныффыссут фондз вазыгджын хъуыдыйады бæттæг дзырд куыд-имæ.

46-æм урок

МИТЫН ЛÆДЖЫ ЗАРÆГ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

1. Ай-гъай мæ фæнды! 2. Куыннæ мæ фæнды! 3. Тынг мæ фæнды! 4. Бæгуыдæр мæ 
фæнды! 5. Куыд тынг мæ фæнды, уый куы зонис! 

2. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хицæнæй, стæй та – хъуыдыйæдты 
мидæг.

Ирдгæ дымгæ – холодный ветер. Хæхтæй ирдгæ дымгæ ракодта.
Къуыззиттæй – со свистом. Дымгæ къуыззиттæй зары. 
Рапæр-пæр ласын – выпорхнуть. Цъиутæ ахстонæй рапæр-пæр ластой. 
Фæндаггæттæ – путники. Фæндаггæттæ сæ фæллад уагътой бæласы бын.
Сæуæхсид – утренняя заря. Сæуæхсид ныррухс кодта арвы кæрон.
Уæлæуыл баззайын – остаться на этом свете. Фыссæгæн йæ ном уæлæуыл баззадис.
Руайын – оседать, сокращаться, усыхать, уменьшаться.  Хуры тынтæй митын лæг 

руайын байдыдта.
Пакъуы – пух. Базы пакъуы ракалдис.

3. Спайда кæнут 2-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтæй æмæ баххæст кæнут 
хъуыдыйæдтæ. 

1. Кæрчытæ кæркдонæй … .
2. Комæй дымы … .
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3. Фæткъуы баззадис бæласыл æмæ … .
4. Нывгæнæг сныв кодта … .
5. Изæры … бахæццæ сты хъæумæ.
6. Булæмæргъ … бæрзонд бæласы цъуппæй.
7. Хетæгкаты Къостайы ном … .

4. Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр миниуджытæй хайджын уыдис митын лæг.

Иу бон цавæрдæр æрдзон тых арвы дуар фегом кодта, 
æмæ мигъты æхсæнæй миты гæлæбутæ рапæр-пæр ластой 
(выпорхнули). Тæхгæ-тæхын уæлдæфы зарыдысты, зæххыл та-
иу сæ зарæг банцадис. Сывæллæттæ сæм цингæнгæ згъордтой 
æмæ миты къуыбæрттæ зæххыл тылдтой сæ разæй. Фæндаджы 
был дзы сарæзтой стыр митын лæг. Митын лæг адæймагау 
дунемæ кастис йæ сау цæстытæй. Дзыллæмæ йæ мидбылты 
худтис. Циндзинад лæвæрдта фæндаггæттæн (путникам). Уый 
тыххæй йæ бирæ-бирæ цæрын æрфæндыдис дунейыл. Æмæ-иу 
ныззарыди:

Æвзалыйæ – мæ цæстытæ,
Каухалæнæй – мæ къухтæ.
Чи ауайы мæ рæзты – 
Бахуды мæм æдзухдæр.

Фæлæ, дам, йæ цард йæхи фæндиаг дæргъвæтин никæмæн вæййы. Гъе æмæ зымæджы 
фæстаг бонты митын лæг ныллæмæгъ ис (ослаб). 

Митын лæг мæлгæ дæр акодта, мидбылты худгæйæ (улыбаясь). Хуры тынтæ йæ дон 
фестын кодтой, æмæ йæ дымгæ йæ рог базыртыл фæстæмæ систа арвы цъæхмæ. Гъе 
æрмæст йæ зарæг баззадис уæлæуыл.

Дзиойты Дауырбег. «Митын лæг»

5. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Чи сарæзта митын лæг æмæ цæмæй?
  Митын лæджы æддаг бакаст цыхуызæн уыдис?
  Цæмæн баззадис йæ зарæг уæлæуыл?

6.  Ссарут тексты ацы хъуыдыйæдты тæлмацтæ. 

1. Вокруг них кружил в танце холодный ветер и насвистывал песню. 
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2. Доставлял радость путникам.
3. И только его песня осталась жить.

Ныффыссут 5-æм фæлтæрæны фæрстытæн сæ дзуæппытæ. 

47-æм урок

КАРЗ ЗЫМÆГ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

Къуыззиттæй зарын, фæндаггæттæн дæттын, уæлæуыл баззайын, ныллæмæгъ уæвын, 
ныддис кæнын. 

  2. Байхъусут æмæ бакæсут.

Урсзачъе зæронд лæг
Урс бæхæй æрхызт,
Йемæ нын æрхаста
Зымæджы фæлыст.

Рудзгуытыл ныффыста
Диссаджы нывтæ,
Иу къухæй æрцагъта
Бæлæсты сыфтæ.

     Хъайтыхъты Геор

3. Байхъусут аргъаумæ. Зæгъут, цавæр сæргонд ма йын ис скæнæн. Бай-
хъусыны размæ уæ зæрдыл æрлæууын кæнут ацы дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстыты нысаниуджытæ.

баййафын – догнать
хъызт – стужа, мороз
лæгæт – берлога, пещера
маст акалын – сорвать злость
æртхъирæн кæнын – угрожать
арт æндзарын – разводить огонь
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4. Байхъусут-ма иу хатт аргъаумæ æмæ уе ’мбалмæ раттут  фæрстытæ.

  Цæмæн æрвыста зымæг иу хъызт иннæйы фæдыл?
  Куыд тæрсын кодта зымæг сырдты, æмæ уыдон цы ми бакодтой?
  Цы фесты кæсæгтæ?
  Цы дзурынц сывæллæттæ зымæгмæ?

5. Аргъауæн ныффыссут пълан æмæ йæ уымæ гæсгæ радзурут.

6. Аргъаумæ-ма бафтаут цалдæргай хъуыдыйæдтæ зымæгон æрдзы тыххæй. Уæ 
хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

Ныффыссут хъуыдыйæдтæ 1-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæс-
тытимæ.

48-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ  ÆМÆ  ЦÆМÆ  АРÆХСÆМ?

1. Сбæрæг кæнут дзырдты арæзт. 

Чидæр, цыдæр, цалдæр, цавæрдæр, кæцыдæр, исчи, искæцы, фæндаггон, сæуæхсид, 
пакъуы, къахдзоныгътæ.

 2. Сраст кæнут рæдыдтытæ.

Н. 
Г. 
Д. 
И. 
А. 
Æ. 
Ц.  
Х. 

чидæр
чидæры
кæмæндæр
кæмæйдæр
кæимæдæр
кæуылдæр
кæимæдæр 
кæйдæрау

цыдæр
цæйдæр
цæйдæрæн
цæмæйдæр
цæмæдæр
цæуылдæр
цæимæдæр
цæйдæрау

3. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ. Ирон хъуыдыйæдты ба-
цамонут бæттæг дзырдтæ.

  Лæппу уæлæмæ куыд схызтис, дæлæмæ дæр афтæ æрхызтис.
  Куыд мын радзырдтой, афтæмæй ме ’фсымæр аххосджын нæ уыдис.
  Куыд кусай, афтæ дын фиддзысты. 

4. Байхъусут хъуыдыйæдтæм. Баххæст сæ кæнут æмæ сæ афтæмæй бакæсут.

  Сæ иутæ скодтой  хъарм…, кæцыдæртæ та арф… бабырыдысты.
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  Кæсæгтæ иууылдæр … арф ацыдысты.
  Адæм пецты… . 

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. 

  Ирдгæ дымгæ-иу сæ алыварс æркафыдис æмæ... .
а) сыф-сыф кодта    
æ) ниудта
б) къуыззиттæй зарыдис

  Мигъты æхсæнæй миты гæлæбутæ... .
а)  рагæпп кодтой
æ)  рапæр-пæр ластой
б)  рауадысты

  Сывæллæттæ фæндаджы был сарæзтой стыр... .
а)  хæдзар
æ) къуыбыр
б)  митын лæг

  Митын лæг циндзинад лæвæрдта... . 
а) æрдзæн
æ) сабитæн
б) фæндаггæттæн

  Митын лæг хуры тынтæм... .
а) куыдта
æ) руадис
б) дзырдта

  Митын лæгæн йæ зарæг... .
а) фæцис
æ) райхъуыстис
б) баззадис уæлæуыл

6.  Стъæлфыты бæсты бавæрут дзырдты раст формæтæ.

  Макуы худ... .     
а) искæуыл     
æ) искæйыл 

  Чызджытæ … ныххудтысты.   
 а) цæуылдæр     
 æ) цæйдæрыл     
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  Мæ чиныг авæрдтон ...  
а) чидæрæн
æ) кæмæндæр

  Ахæм хæдон ма … федтон.
а) кæйдæрыл
æ) кæуылдæр

  Лæппу архайдта ...
а) цæимæдæр
æ) цыдæримæ

Къласы дзурынмæ бацæттæ кæнут цыбыр радзырд, зымæджы чи æрцыдис, 
ахæм худæджы цауы тыххæй.

49-æм урок

ЦЫ ХОНÆМ КУЛЬТУРÆ?

1. Байхъусут æмæ зæгъут. 

  Уыцы поэттæн сæ курдиаты цæхæр абон дæр кæддæрау æрттивы. 
  А. С. Пушкины уацмыстæй райдыдта уырыссаг литературон æвзаг.

2. Бахъуыды кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ æмæ сæ зо-
нут уæ ныхасы пайда кæнын.

Бындурæвæрæг – основоположник.
Уырыссаг литературæйы бындурæвæрæг уыдис А. С. Пушкин.
Лæгæй-лæгмæ – непосредственно, лицом к лицу.
Лæгæй-лæгмæ йемæ аныхас кæн.
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Уæлдæр æхсæнад – высшее общество.
Уæлдæр æхсæнад Пушкины нæ уарзта.
Здæхт уæвын – увлекаться чем-либо, быть склонным к чему-либо.
Мæ сыхаг Зауыр аивады ’рдæм здæхт у.
Хæдбындур – своеобразный, самобытный.
Æрыгон фыссæгæн йе сфæлдыстад у хæдбындур.
Æнгом баст уæвын – быть тесно связанным, быть сплоченным.
Уыцы дыууæ фарсты æнгом баст сты.
Курдиаты цæхæр – здесь: блеск таланта.
Æнусты дæр Пушкины курдиаты цæхæр нæ бамынæг уыдзæнис.

3. Бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ баивут синонимтæй. Спайда кæнут 
ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй. Хъуыдыйæдтæ рафыссут.

  Нæ бинонтæ музыкæ бирæ уарзынц.
  Комкоммæ йæм бацу, æмæ баныхас кæнут.
  Ирон аивадæн ис йæхи миниуджытæ.
  Музыкæ æмæ балет кæрæдзимæ æввахс сты.
  А. С. Пушкин æрæвæрдта бындур уырыссаг литературон æвзагæн.

4. Ратт де ’мбалмæ ахæм фæрстытæ:

  Чи у ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг?
  Дæ ныййарджытæ нæ ахуыргæнджытæй лæгæй-лæгмæ кæй зонынц?
  Тынгдæр де ’ргом цæмæ здæхт у – аивадмæ æви спортмæ? 
  Де ’мбæлттæй кæнæ дæ хæстæджытæй æнгом баст кæимæ дæ?

5. Цы æвдыст ис ацы нывты? Уæ дзуæппыты спайда кæнут ног дзырдбæс-
тытæй.

Бахъуыды кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ æмæ ныффыссут семæ  
хъуыдыйæдтæ.
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50-æм урок

УЫРЫССАГ  ЛИТЕРАТУРÆЙЫ  ИРДДÆР  СТЪАЛЫТÆ

1. Байхъусут æмæ зæгъут:

Уырыссаг литературон æвзаджы бындурæвæрæг, фыссæджы курдиаты цæхæр, хъуыст-
гонд у, æппæты зындгонддæр, поэты æнæмæлгæ сфæлдыстад.

2. Алы адæймагæн дæр ис уарзон фыссæг, уарзон уацмыстæ. Фæлæ тексты 
кæй тыххæй бакæсдзыстут, уыдоны уарзы алчидæр. Цы иу кодта уыцы 
дыууæ курдиатджын адæймаджы? Байхъусут текстмæ, стæй йæ бакæсут.

А. С. Пушкин æмæ М. Ю. Лермонтов дыууæйæ дæр цардысты 
Мæскуыйы. Фæлæ лæгæй-лæгмæ кæрæдзийы нæ зыдтой.

Пушкины заман Уæрæсейы уæлдæр æхсæнад уыдис фран-
цаг культурæйы ’рдæм здæхт. Поэты фæндыдис, цæмæй уырыс-
саг литературæ уыдаид хæдбындур, æвдыстаид уырыссаг адæмы 
хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ.

Пушкин ссис уырыссаг литературон æвзаг æмæ литературæйы 
бындурæвæрæг. Лермонтов дарддæр ахæццæ кодта Пушкины 
традицитæ. Пушкин æнгом баст уыдис декабристты змæлдимæ. 
Уый тыххæй фыста йæ уацмысты дæр. Уæрæсейы уарзон 
хъæбултæ ныууагътой æмдзæвгæтæ, романтæ, поэмæтæ, уацаутæ 
æмæ радзырдтæ. Уыдонæй иу къорд баст сты Кавказимæ.

Пушкин æмæ Лермонтовы мæлæты фæстæ бирæ азтæ рацы-
дис. Фæлæ абоны онг сæ курдиаты цæхæр нæ мынæг кæны. Уы-
дон сты уырыссаг поэзийы æппæты ирддæр стъалытæ. 

3. Ссарут тексты:

  А. С. Пушкин æмæ М. Ю. Лермонтовы цы иу кодта, уый
æвдисæг бынæттæ. 
  Уырыссаг поэзийы А. С. Пушкин æмæ М. Ю. Лермонтовы 
сфæлдыстадæн цы ахадындзинад ис, уый æвдисæг хъуы-
дыйæдтæ.
  А. С. Пушкин æмæ М. Ю. Лермонтовы сфæлдыстад адæм 
кæй нæ рох кæнынц, уый æвдисæг хъуыдыйад.

А. С. Пушкин

М. Ю. Лермонтов
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4. Ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

5. Баххæст кæнут текстæй ист хъуыдыйæдтæ. Бафæрсут сæ мидисæй уæ кæрæ-
дзийы.

   Фæлæ … кæрæдзийы нæ зыдтой. 
   Пушкин ссис уырыссаг литературон æвзаг æмæ уырыссаг литературæйы … .
   Поэты заман Бетъырбухы … уыдис францаг культурæмæ … .
   Пушкин сидтис, цæмæй уырыссаг литературæ уыдаид … .
   Фæлæ абоны онг сæ … нæ мынæг кæны.

6. Рафыссут текстæй миногонтæ. Зæгъут, уыдон цы амонынц (хуыз, ас æмæ 
æнд.).

7. Бафæрс де ’мбалы.

Уырыссаг поэтты уацмыстæй цы бакастæ?
Дæ зæрдæмæ æппæты тынгдæр цавæр æмдзæвгæ цæуы?
Цы æвдыст цæуы дæ уарзон æмдзæвгæйы? 

Ныффыссут 2-аг фæлтæрæны тексты пълан æмæ йæ уымæ гæсгæ бацæттæ 
кæнут текстмæ хæстæг дзурынмæ.

51-æм урок

КАВКАЗАГ МОТИВТÆ ПУШКИНЫ ПОЭЗИЙЫ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Уырыссаг поэзийы ирддæр стъалытæ А. С. Пушкин æмæ М. Ю. Лермонтовы 
сфæлдыстад хорз зонынц æппæт дунейы дæр. Сæ уацмыстæ тæлмацгонд æрцыдысты 
сæдæгай æвзæгтæм. Се сфæлдыстадæн сын стыр аргъ кодта Хетæгкаты Къоста дæр.

2. Бакæсут А. С. Пушкины æмдзæвгæ «Кавказ»-ы фыццаг строфа. Зæгъут, йæ 
мидис тæлмацы фæстæ аивта æви нæ. Радзурут строфайы мидис иронау.

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины. 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне. 
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
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митæмбæрзт – покрытый снегом                
æддагон – здесь: отдаленный 
лæбырæн – обвал                                                
рындз – выступ горы
(мæ) бæрзæндæн – на одной высоте (со мной)         
гуырæн –  рождение  
уигъын – махать, трясти                                        
зæй – снежная лавина    

Фæлгæсын Кавказыл. Бæрзонд хохæн æз 
Йæ митæмбæрзт цъуппы сæр слæууыдтæн тигъыл,
Мæ бæрзæндæн сабыр йæ базыртæ уигъы
Æддагон бæрзонд рындзæй сыстæг цæргæс.
Æвзарын æз ардыгæй тагъд дæтты гуырæн,
Егъау зæйтæн хæхтæй сæ фыццаг лæбырæн.

                                       Плиты Грисы тæлмац

3. Зæгъут, куыд æвдисы поэт:

4. Пушкины æмдзæвгæйы тексты бæрæггонд дзырдбæстытæн ссарут сæ уы-
рыссаг эквиваленттæ.

5. Ратæлмац кæнут 1-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ. 

6. Тæлмацгонд тексты фæстаг хъуыдыйад равзарут йæ уæнгтæм гæсгæ, уый 
фæстæ та ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Сахуыр кæнут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг ирон æвзагмæ тæлмацгондæй.

52-æм урок

НЫВКÆНЫНАДЫ  ДУНЕ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Нывкæнынады аивады равдисæн ис, нæ алыварс дунейы цыдæриддæр рæсугъд-
дзинадæй æмæ цымыдисагæй ис, уыдон. Зæгъæм, æрвон тыгъдад, хæххон æрдз, уæрæх 
быдыртæ, рагон цыртдзæвæнтæ, дидинæгджын фæзтæ, гуылфгæнгæ цæугæдæттæ, ден-
джызы уылæнтæ, урс æхсæрдзæнтæ, адæймаджы æнкъарæнтæ, йæ ахастдзинад æрдзмæ, 
йе ’ддаг бакаст æмæ царды æндæр фæзындтæ.

зайæгойтæцæргæсы тахт мигъты цыд цæрæгойты

А. С. Пушкин.
Автопортрет
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2. Уæ зæрдыл бадарут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ. Зонут сæ 
уæ ныхасы пайда кæнын.

Цъылынæг – кисть художника.
Нывгæнæг йæ къухмæ райста цъылынæг æмæ райдыдта 

сурæт кæнын.
Кæттаг – холст.
Кæттагыл уыдис хæххон пейзаж.
Раззаг пълан – передний план (картины).
Нывы раззаг пъланы ис  сылгоймаг.
Æнцойдзинад – спокойствие.
Æрдзы æнцойдзинад мын асырдта мæ фæллад.

3. Æркæсут таблицæмæ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут миногонтæ æмæ фæрс-
дзырдты бæрцбарæнты формæтæ.

Бындурон бæрц 
(положительная степень)

Барæн бæрц 
(сравнительная степень)

Уæлахизон бæрц
 (превосходная степень)

 аив

хорз
рæсугъд
бæрзонд

аивдæр

.....

.....

.....

æппæты
тæккæ               аивдæр    
иууыл
.....
.....
.....
.....

4. Баххæст кæнут таблицæ фыццаг миногонмæ гæсгæ. Миногонтæ ныффыссут 
номдартимæ бастæй, фæрcдзырдтæ та – мивдисджытимæ бастæй.

5. Ныффыссут, таблицæйы лæвæрд дзырдтæ фæрсдзырдтæ кæм уой, ахæм 
дзырдбæстытæ.   

6. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ ацы дзырдбæстытимæ.

Цалдæр цъылынæджы, кæттагыл ныв кæнын, нывы раззаг пъланы, рæсугъд ныв, 
рæсугъддæр дзаума, æппæты рæсугъддæр дидинæг.

Скæнут æрфыст дыууæ адæймагæн, абарут сæ, афтæмæй. Спайда кæнут мино-
гонты бæрцбарæнтæй.

6 Заказ № 
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53-æм урок

ЦÆУЫЛ  ДЗУРЫНЦ  НЫВТÆ?

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

  Нывы раззаг пъланы чи ис?
  Æппæты зынаргъдæр уæм кæцы къафеттæ сты?
  Тæккæ цъæхдæр фæткъуы цæмæн райстай?
  Æрхæндæг цæстæнгас дын цæмæн ис?

2. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы нывгæнджыты кой дзы ис, уыдонæй кæй 
нывтæ федтат.

Третьяковы галерейы

Экскурсовод. Сымах стут Уæрæсейы тæккæ стырдæр нывты галерейтæй иуы. Уый 
хæссы Павел Третьяковы ном.

Турист. Третьяков йæхæдæг дæр нывгæнæг уыдис?
Экскурсовод. Нæ, уый уыдис фабрикант, фæлæ аивад (искусство) бирæ уарзта æмæ 

æрæмбырд кодта бирæ нывтæ. Фæстæдæр йæ хъæздыг галерей балæвар кодта Мæскуыйæн.
Ам ис уырыссаг нывгæнджыты куыстыты æппæты æххæстдæр коллекци. Фендзыстут 

дзы И. Е. Репин, И. И. Левитан, И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, А. К. Саврасов æмæ 
æндæр зындгонд нывгæнджыты хуыздæр куыстытæ. Ноджы ма дзы ис скульптурæтæ дæр.

Турист. Зæгъ-ма, дæ хорзæхæй, æдæппæт галерейы цал нывы ис?
Экскурсовод. Нывты иумæйаг нымæц у фæндзай фондз минæй фылдæр. Мæнæ 

И. Е. Репины конд ныв «Идылы (Волгæйы) бурлактæ». Уынæм дзы рæсугъд æмæ 
уæрæх цæугæдон. Æрдз у æдзæм (безмолвная) æмæ сабыр, адæймагмæ æвзæрын кæны 
æнцойдзинад. Æвæццæгæн, цъылынæг æмæ кæттаг дæр курдиатджын (талантливый) 
нывгæнæджы къухты свæййынц алæмæттаг (волшебный).

Турист. Нывы раззаг пъланы цы адæм ис, уыдон чи сты?

И. Е. Репин. Идылы бурлактæ И. И. Левитан. Сыгъзæрин фæззæг
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Экскурсовод. Репин ам æвдисы æххуырст кусджыты. 
Уыдон къæбæры муры тыххæй тыхласт кæнынц (тащат) баржæ. 
Нывгæнæг ныхæй-ныхмæ æрæвæрдта (противопоставил) æрдзы 
рæсугъддзинад æмæ æфхæрд (угнетенный) адæмы. 

И. И. Левитан та æппæты фылдæр уарзта фæззæджы нывтæ 
кæнын. Йæ пейзажты фæззыгон æрдз æвдисы æнкъардæй. Йæ 
нывтæй иу хуыйны «Сыгъзæрин фæззæг». 

3. Дзуæппытæм гæсгæ тексты ссарут фæрстытæ. 

  Нæ, уый уыдис фабрикант.
  Нывты иумæйаг нымæц у фæндзай фондз минæй фылдæр.
  

4. Текстæй пайдагæнгæйæ зæгъут, уый æцæг у æви нæ.

  Третьяковы галерей у чысыл, ис дзы æдæппæтæй сæдæ нывы.
  Галерейы ис æрмæстдæр Репин æмæ Левитаны нывтæ.
  Репины ныв хуыйны «Идылы бурлактæ».
  Левитан бирæ уарзта фæззæджы нывтæ кæнын.

5. Ацы хъуыдыйæдты ссарут зæгъинæгтæ æмæ бацамонут, цавæр ныхасы 
хæйттæй загъд цæуынц.

Павел Третьяков йæ хъæздыг галерей балæвар кодта Мæскуыйæн. Ам ис уырыссаг 
нывгæнджыты æххæстдæр коллекци.

6. Бамбарын кæнут, 5-æм фæлтæрæны цы миногонтæ ис, уыдоны арæзт. 
Зæгъут, цавæр бæрцбарæнты формæтæ сын ис.

7. Раттут фæрстытæ уе ’мбалмæ уæлдæр лæвæрд нывы тыххæй.

Рафыссут 4-æм фæлтæрæнæй, раст хъуыдытæ цы хъуыдыйæдтæ æвдисынц, 
уыдон.

54-æм урок

АХОРÆНТЫ СУСÆГДЗИНÆДТÆ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

  Третьяков йæхæдæг дæр нывгæнæг уыдис?

А. К. Саврасов. 
Цъиæхтæ æртахтысты
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  Ацы пейзаж дæр Репин сныв кодта?
  Нывты галерей Уæрæсейы æппæты стырдæр у?

2. Ратæлмац кæнут къæлæтты æвæрд дзырдбæстытæ ирон æвзагмæ æмæ 
бакæсут  хъуыдыйæдтæ. 

  Ам ис уырыссаг нывгæнджыты (самая полная) коллекци.
  Экскурсовод радзырдта (о наиболее известных) нывты тыххæй.
  Третьяковы галерей у Уæрæсейы нывты (самая большая) галерейтæй иу.
  Галерейы сты зындгонд нывгæнджыты (лучшие работы).

3. А. Байхъусут текстмæ. Зæгъут, хуызты тыххæй дзы ногæй цы базыдтат.

бæхуæрдон – здесь: конный экипаж 
бæхтæрæг – кучер 
зæрæхсид – вечерняя заря

Æ. Байхъусут-ма иу хатт текстмæ æмæ ранымайут, цы хуызæвдисæг дзырд-
тæ дзы ис, уыдон раст фæткмæ гæсгæ. Ныффыссут семæ  хъуыдыйæдтæ.

4. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, цы ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ  сахуыр 
кодтат, уыдон. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Репин йæ нывы «Идылы бурлактæ» цы равдыста?
  Цы равдыста Левитан йæ ныв «Сыгъзæрин фæззæджы?»

5. Хъуыдыйæдты сбæрæг кæнут зæгъинæгты хуызтæ.

  Третьяковы галерей у Уæрæсейы тæккæ стырдæр галерейтæй иу.
  Галерейы сты зындгонд нывгæнджыты хуыздæр куыстытæ.

6. Радзурут, уырыссаг кæнæ ирон нывгæнджыты куыстытæй уæ зæрдæмæ 
тынгдæр цавæртæ фæцыдысты æмæ цæй тыххæй.

Ныффыссут радзырд ацы темæтæй искæцыйыл:

«Ирыстоны æрдз нывкæнынады» «Мæ уарзон нывгæнæджы куыстытæ»
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3. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæй загъд сты 2-аг фæлтæрæны дзырдбæстытæ.

4. Æппæт адæм арфмидисджын музыкæ нæ уарзынц, уымæн æмæ йæ не ’мба-
рынц. Куыдæй йæ ис бамбарæн? Уый базоныны тыххæй бакæсут текст.

Музыкæ нæ царды

Музыкæ хъусæм нæ сывæллоны бонтæй фæстæмæ. Фыццаг уал фæцахуыр вæййæм 
йæ хуымæтæгдæр хуызтыл – зарæг, марш æмæ кафты цагъдыл. Уыцы музыкæ æнцонæй 
бауарзæм. Фæлæ арфмидисджын музыкæ (серьезная музыка) бамбарын та зындæр у. Арф-
мидисджын музыкæ арæхдæр фыст вæййы симфонион оркестрæн. Стыр музыкалон уац-
мысты дунемæ бахизынæн уын баххуыс кæндзысты, зæгъæм, П. И. Чайковскийы «Чысыл 
доныхъазты (лебедей) кафт», Вольфганг Амадей Моцарты «Туркаг марш» æмæ æндæр 
пьесæтæ. Уыдоны формæ у хуымæтæг.

55-æм урок

МУЗЫКÆЙЫ УАЦАРЫ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Музыкæ бамбарынæн уын баххуыс кæндзысты хуымæтæг чысыл музыкалон пьесæтæ. 
Фæстæдæр базондзыстут, цы сты  сонатæ,  оперæ, симфони æмæ æндæр уацмыстæ. 

2. Бахъуыды кæнут дзырдбæстыты нысаниуджытæ.

инструменттæн фыст музыкæ – инструментальная музыка
симфонион оркестр – симфонический оркестр
музыкалон уацмыс – музыкальное произведение
музыкалон формæ – музыкальная форма

П. И. Чайковский М. И. Глинкæ Ф. Шопен С. С. Прокофьев
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Фæстæдæр базондзыстут Людвиг ван Бетховен, П. И. Чайковский, Фридерик Шопен æмæ 
С. С. Прокофьевы, М. И. Глинкæйы уацмысты арф мидис æмæ сæ рæсугъддзинад æнкъарын 
(чувствовать). Ныр та уал лæмбынæг хъусут чысыл æмæ хуымæтæг музыкалон уацмыстæм. 
Иу бон зæгъдзыстут: «Мæ бон нæу цæрын (не могу жить) æнæ арфмидисджын музыкæйæ».

Дмитрий Кабалевскимæ гæсгæ

5. Тексты мидисмæ гæсгæ ратт де ’мбалмæ 3−4 фарсты æмæ дзуапп райс.

6. Дарддæр ахæццæ кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

  Зарæг, кафт æмæ марш сты…
  Стыр музыкалон уацмысты дунемæ бахизынæн уын баххуыс кæндзысты…
  Уæ зæрдæмæ-иу цы фæцæуа, уымæ-иу…
  Мæ бон нæу цæрын æнæ…
  Куыдфæстæмæ базондзыстут ... .

7. Рафыссут 4-æм фæлтæрæнæй æппæт миногонтæ дæр. Зæгъут, кæцытæй дзы 
ис саразæн бæрцбарæнты формæтæ.

8. Бакæсут диалог.

– Цавæр скъоламæ ма цæуыс, Таму?
– Музыкалон скъоламæ.
– Дæ зæрдæмæ цавæр музыкæ тынгдæр цæуы?
– Æз уарзын классикон музыкæ.
– Æмæ исты инструментæй цæгъдыс?
– Æппæты фылдæр уарзын пианино æмæ хъисфæндыр (скрипка). Скъолайы дæр æмæ 

нæхимæ дæр фæцæгъдын алыхуызон композиторты пьесæтæ.

Саразут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ 2-аг фæлтæрæны дзырдбæстытимæ.

56-æм урок

ДЗУРÆМ  МУЗЫКÆЙЫ  ХУЫЗТЫ  ТЫХХÆЙ

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

Композиторты сфæлдыстад, адæмон зарджытæ æмæ кафыны цæгъдтыты руаджы мах 
бамбарæм адæймаджы цин, йæ хъыг æмæ йæ бæллицтæ. Музыкæйæн йæ бон у адæмы 
хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ æвдисын. Иу ныхасæй, музыкæйы æвзаг алы адæймаг дæр 
бамбардзæнис.

2. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

1. Серьезную инструментальную музыку я стал понимать недавно.
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2. Серьезной музыкой чаще всего называют музыку для симфонического оркестра.
3. Любимые музыкальные произведения я слушаю часто.
4. Музыкальная форма этой пьесы несложная.

3. Мивдисджытæ сæвæрут ивгъуыд афоны формæйы.

 Æрцæудзæнис ахæм бон, æмæ зæгъдзыстут: «Мæ бон цæрын нæу æнæ арфмидис-
джын музыкæйæ».

Куыдфæстæмæ базондзыстут Бетховен, Чайковский, Прокофьев æмæ иннæ компози-
торты уацмысты рæсугъддзинад æнкъарын.

4. Радзурут, цавæр музыкæмæ хъусын уарзут, кæд бауарзтат музыкæ, цавæр 
инструментæй цæгъдын зонут.

5. Сбæрæг кæнут миногонты арæзт æмæ сæ бæрцбарæнтæ.

Хуымæтæгдæр, арфмидисджын, зындæр, уарзон, æппæты рæсугъддæр.

6. Лæвæрд хуызæджы бындурыл ныффыссут хъусынгæнинаг æндæр авторы 
музыкалон уацмысты концерты тыххæй.

Хъусынгæнинаг
Фыццæгæм мартъийы, изæры 7 сахатыл, Музыкалон театры 

æвдисдзысты М. И. Глинкæйы оперæ «Руслан æмæ Людмилæ». 

Ныффыссут  цыбыр радзырд уæ уарзон музыкалон уацмысы тыххæй.

57–58-æм уроктæ

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Зæгъут, кæцы бæрцбарæны сты ацы миногонтæ.

Æппæты зындгонддæр, тæккæ стырдæр, æппæты зынаргъдæр, иууыл æххæстдæр.

2. Зæгъут 1-аг фæлтæрæны лæвæрд миногонтæ иннæ бæрцбарæнты дæр.

3. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Бацамонут, дзырдтæ кæнын æмæ уæвын зæгъина-
джы хæйттæ кæм сты,  уыцы хъуыдыйæдтæ.

  Третьяковы галерей у паддзахадон исбон.
  Пушкин фыста декабристты тыххæй дæр.
  Æз знон уыдтæн кинотеатры.
  Зауыр фондз сахатыл фæкæны йæ хæдзармæ куыстытæ.
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  Фыццаг ныв иннæтæй у … .
  Дыккаг ныв фыццагæй у … .
  Æртыккаг ныв, иннæ дыууæ нывимæ абаргæйæ,  у … .
  Фыццаг ныв æртыккаг нывæй у бирæ ...
  Æртыккаг ныв фыццаг нывæй у бирæ ...

5. Раттут фæрстытæ уе ’мбалмæ уæлдæр лæвæрд  нывты мидисы тыххæй. 
Спайда кæнут бæрцбарæнты формæтæй дæр.

6. Ратæлмац кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ирон æвзагмæ. 

Самобытное творчество, высшее общество, основоположник, быть тесно связанным, 
наиболее известный, переливаться, рисовать на холсте, рисовать кистью, спокойствие в 
природе, музыкальное произведение, серьезная музыка, инструментальная музыка, луч-
шие работы художников, на первом плане картины, горный пейзаж, печальный взгляд, по-
дарить картинную галерею.

7. Бакæсут 55-æм урочы текстæй 2-аг абзац. Зæгъут, цавæр хъуыдытæ ма йæм 
бафтауиккат уæхæдæг.

8. Бакæсут диалог раст хъæлæсы уагæй.

– Ирбег, хуыцаубоны цы кусдзынæ?
– Кæд хорз бон уа, уæд нæ бинонтимæ ацæудзыстæм хъæдмæ. Боны ахаст æвзæр куы 

уа, уæд та ныв кæндзынæн кæнæ чиныджы кæсдзынæн. Бибо, ды ныв кæнын нæ уарзыс? 
– Ныв кæнын æз дæр уарзын. Уæлдайдæр та мæ зонгæты сурæттæ.
– Æз та æрдзы нывтæ кæнын уарзын. Уæлдай арæхдæр фæныв кæнын хæхтæ æмæ 

хъæд.

9. Скæнут дзырдбыд.

1 2 3

4. Нывтæм гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.
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11. Равзарут хъæугæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ, тексттыл æнцойгæнгæйæ.

  Пушкин æмæ Лермонтовы уацмыстæ стыр бынат ахсынц …
а) америкаг литературæйы
æ) астæуккаг æнусты литературæйы
б) уырыссаг литературæйы

  Пушкин уыдис уырыссаг литературæ æмæ литературон æвзаджы …
а) иртасæг
æ) бындурæвæрæг

  Пушкин æмæ Лермонтовæн абон дæр нæ мынæг кæны сæ …
а) ном
æ) кой
б) курдиаты цæхæр

  Ацы нывы адæм сты …
а) къуымы
æ) бынæй
б) раззаг пъланы

  Симфони, квартет æмæ сонатæ сты … уацмыстæ.
а) рог
æ) арфмидисджын
б) эстрадон
в) æнцонæмбарæн

  Зарæг, марш, кафты цагъд сты ... 
а) арфмидисджын музыкалон уацмыстæ
æ) музыкæйы хуымæтæгдæр хуызтæ 
б) зынæмбарæн музыкалон уацмыстæ

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : копрадзхуыз, мыдхуыз, тар, морæ, æрвхуыз, 
фæлурс.
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12. Равзарут раст варианттæ.

  Третьяковы галерей ис . . .   
а) Мæскуыйы     
æ) Бетъырбухы       
б) Саратовы     
в) Псковы      

  Левитан бирæ уарзта … ныв кæнын. 
а) сæрд 
æ) зымæг 
б) фæззæг 
в) уалдзæг

59-æм урок

СÆ ФÆРЦЫ СТÆМ ÆДАС

1. Бакæсут.

Нæлгоймаджы хæстæ бирæ сты, фæлæ сæ сæйрагдæр æмæ кадджындæр у нæ зынаргъ 
Фыдыбæстæ хъахъхъæнын. Уымæй уæлдай ма йыл ис сабитæ, ацæргæ адæм (пожилые 
люди) æмæ сылгоймæгтæн æххуыс кæныны хæс дæр.

Уыцы хæстæ чи æххæст кæны, æрмæстдæр уыдоны ис хонæн æцæг нæлгоймæгтæ.

2. Бахъуыды кæнут ацы дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ æмæ сæ 
зонут хъуыдыйæдты пайда кæнын.

Кадджынæй – здесь: торжественно.
Нæ бæстæйы адæм бæрæгбоныл сæмбæлдысты кадджынæй.
Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон – День защитника Отечества. 
Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бонмæ скъоладзаутæ бацæттæ кодтой 

зарджытæ æмæ æмдзæвгæтæ.
Æфсæддон лæггад кæнын – служить. Мæ фыд æфсæддон лæггад кодта Цæгаты.
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3. Дзырдтæ адих кæнут дыууæ къордыл – вазыгджын æмæ фæсæфтуанты 
фæрцы арæзт дзырдтыл.

Хæстон, æнæниздзинад, денджызон, фыдыбæстæ, советон, кадджын.

4. Бахахх кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты бын.

  Нæ сыхаг лæппуйы тагъд акæндзысты æфсады рæнхъытæм.  
  Плиты Иссæйæн Советон Цæдисы Хъæбатыры ном радтой дыууæ хатты.
  Петр Барбашов йе ’рыгон цард радта нæ бæстæйы сæраппонд.    
  Хæсты ветерантæ æмæ æфсæддонтæн уыдис кадджын æмбырд Фыдыбæстæ хъахъ-
   хъæнæджы боны фæдыл. 
  Æфсады лæггад кæнын у бæрнон хæс.

5. Раттут фæрстытæ 2-аг фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæм.

Ацы нымæцонтæ дзырдтæй ныффыcсут: 23, 1918, 1946, 1993, 1941, 1945.
Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

60-æм урок

ФЫДЫБÆСТÆ ХЪАХЪХЪÆНÆДЖЫ БОН

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон, Уæрæсейы æфсады рæнхъытæ, хæстон-денджызон 
флот, Фыдыбæстæйы Стыр хæст, Советон Цæдисы Хъæбатыр.

Дæрæнгонд æрцæуын – быть разгромленным. 
Фашисттæ 1945 азы дæрæнгонд æрцыдысты.
Æфсады рæнхъытæ – ряды  армии. 
Лæппумæ фæсидтысты æфсады рæнхъытæм.
Хæстон-денджызон флот – военно-морской флот.
Ме ’фсымæр лæггад кæны хæстон-денджызон флоты.
Фыдыбæстæйы Стыр хæст – Великая Отечественная война.
Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ Ирыстонæй ацыдис 83 мин  адæймаджы.
Сæраппонд – во имя. 
Милуангай хæстонтæ фæмард сты нæ бæстæйы сæраппонд.
Советон Цæдисы Хъæбатыр – Герой Советского Союза.
Ирыстойнæгтæй 64 адæймаджы хæсты рæстæг систы Советон Цæдисы 

Хъæбатыртæ.
Бæрнон – ответственный. Ахуыр  кæнын махæн у нæ бæрнон хæс.
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2. Февралы мæйы 23-æм бон нæ бæстæйы адæм сæмбæлынц кадджын бæрæг-
боныл. Уымæн йæ ном рæстæгимæ иумæ куыд ивта, уый базоныны тыххæй 
бакæсут текст. 

Нæ бæстæйы адæм февралы мæйы 23-æм бон кадджынæй фæбæрæг кæнынц 
Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон. Уый у, æфсады лæггад чи кæны, стæй йæ райгуырæн 
зæхх чи бахъахъхъæдта, уыцы нæлгоймæгтæ æмæ сылгоймæгты бæрæгбон. Бæрæгбон 
снысан кодтой, гермайнаг лæбурджытæ 1918-æм азы Псков æмæ Нарвæйы бынмæ 
дæрæнгонд кæй æрцыдысты, уыцы цауы кадæн.

Бирæ зын фæндæгтыл фæцыдысты нæ бæстæйы æфсæддонтæ, фæлæ сæ тæккæ 
стырдæр фæлварæн уыдис Фыдыбæстæйы Стыр хæст 1941 – 1945 азты. Уыцы хæсты ми-
луангай æфсæддонтæ сæ цард радтой нæ бæстæйы сæраппонд.

Ирыстонæй хæстмæ ацыдис 83 мин адæймагмæ æввахс. Уыдонæй алчидæр йæ 
хъæбатырдзинады тыххæй райста орден кæнæ майдан, бирæтæ дзы систы Советон 
Цæдисы Хъæбатыртæ.

Абон дæр Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы хæс у тынг кадджын æмæ бæрнон. Æфсады 
лæггад кæнын æнцон нæу. Алы лæппуйы хæс дæр у æфсады балæггад кæнын, цæмæй суа 
фыдыбæстæйы æцæг хъахъхъæнæг.

3. Бакæсут-ма иу хатт тексты фыццаг дыууæ хъуыдыйады æмæ сын сæ ми-
дис зæгъут иу хъуыдыйадæй.

4. Рафыссут текстæй, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæг не ’фсæддонтæ сæхи 
куыд равдыстой, ууыл дзурæг рæнхъытæ.

5. Текстæн скæнут пълан æмæ йын уымæ гæсгæ уæхи ныхæстæй  радзурут йæ 
мидис.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.
Текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ.
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61-æм урок

ÆФСАДЫ ЛÆГГАД КÆНЫН У КАДДЖЫН ХÆС

1. Бакæсут.

Скодтон цинел, Гыцци,  
Сдæн дын салдат.  
Акъопп мæнæн ныр –   
Мæ хæдзар, мæ уат.  
Зонын, мæ уындмæ  
Бæлдзынæ, Гыцци,  
О, фæлæ карз хæст  
Куы нæма фæци.  
Фæлæ цы нæ вæййы,
Искуы, мыййаг,
Нæмыг мæ риумæ
Куы ссара фæндаг….
Оххай, уæддæр дæм 
Фæзындзынæн тагъд 
Зарæджы хуызы, 
Мæ ныййарæг мад!

          Чеджемты Æхсар

2. Бакæсут фыстæг æмæ раттут фæрстытæ  йæ автормæ.

Мæ зынаргъ ныййарджытæ, уæ бон хорз уæд!
Фыссын уæм мæ фыццаг писмо æфсадæй. Лæггад кæнын десан-
тон полчъы. Æмбарын нын кæнынц хæцæнгæрзты арæзт. Тагъд  
фæлвардзыстæм парашютæй гæпп кæнын дæр. Алы райсом дæр 
сыстæм 6 сахатыл æмæ фезгъорæм 3 километры. Сахуыр дæн 
æфснайын дæр. Ме ’нæниздзинад у хорз. Æппындæр мыл ма 
мæт кæнут. Саламтæ раттут мæ номæй нæ хæстæджытæ æмæ мæ 
зонгæтæн.

Æнхъæлмæ кæсдзынæн уæ ног хабæрттæм.                 
                                                                              Уæхи Марат

3. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ  уырыссаг æвзагмæ.

Бæрæгбон снысан кодтой Сырх Æфсады кадæн. 1918 азы не ’фсæддонтæ Псков æмæ 
Нарвæйы бынмæ ныддæрæн кодтой гермайнаг лæбурджыты.
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4. Байхъусут дыууæ хъуыдыйадмæ æмæ сæ ратæлмац кæнут.

5. Баххæст кæнут диалоджы хæйттæ.

– Де ’фсымæр кæнæ дæ зонгæ æфсады уыдис? – (.............…)
– Цавæр æфсæддон хайы лæггад кодта æмæ кæм? – (................…) 
– Кæд сыздæхтис æфсадæй? – (..................)

Сбæрæг кæнут дзырдты арæзт. Зæгъут, цавæр рæдыдтытæ дзы ис скæнæн. 
Ныффыссут амынд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ.

Кадджын, бæрæгбон, æхсæнад, ивддзинад, æфсæддон, хъæбатырдзинад, арæхстдзинад, 
хъахъхъæнæг.

62–63-æм уроктæ

ФЫДЫБÆСТÆ  КÆНÆ  МÆЛÆТ!

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

Ды дæ мæ цин, мæ цардамонд,   
Фыдыбæстæ, дæуæй    
Мæнæн зынаргъдæр, адджындæр  
Нæ уыдис æмæ нæй.    

У раст дæ сыгъдæг уæлдæф дæр 
Æвдадзы хос мæнæн. 
Æрмæст дæ кой, дæ буц ном дæр 
Ыстыр ныфс у лæгæн.      
             Кочысаты Мухарбег

2. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты заман уæлдай зындæр уавæры уыдысты 
хуымæтæг салдæттæ. Бакæсут радзырдæй скъуыддзаг æмæ зæгъут, цавæр 
лæппу уыдис Созыр. Бахъуыды кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

Хæсты райдайæны фистæг æфсæддон полкъ ивтой æндæр сахармæ. Фæлæ ацæуыны 
размæ срæмудзын хъуыдис заводтæй иу. 

– Фондз цехы дзы ис, æмæ уыдонæй алкæцыдæр уадзы (производит) рæмудзæн 
æрмæг. Æрмæст ма сæм бауадзын хъæуы электрон тых. Бахъæудзæн фондз адæймаджы. 
Æцæг, уыдонæй электрон тых рубильничы фæрцы чи уадза, уымæн æнæ фесæфгæ нæй, – 
дзырдта командир комиссарæн. Полчъы разамонджытæ сфæнд кодтой уыцы бæрнон хæс 
(ответственное задание) бабар кæнын (поручить) Созырæн. Лæппу ма заводмæ йемæ акодта 
цыппар æмбалы. Салдæттæ цехмæ электрон телтæ ауагътой, стæй сæ Созыр рарвыста 
æддæмæ. Йæхæдæг рубильникæй цыппар цехмæ ауагъта электрон тых æмæ сæ срæмыгъта.
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– Фæндзæмæн та цы кæнон? Цех куы срæмудза, уæд мæхæдæг дæр сæфдзынæн, – 
ахъуыды кодта Созыр. Фæлæ йæ зæрдыл æрбалæууыдысты (он вспомнил) йæ командиры 
ныхæстæ: 

– Салдат сæрæн æмæ амалджын хъуамæ уа. – Лæппу цырд февнæлдта даргъ телмæ. 
Йæ иу кæрон ын рубильникы хæцæныл абаста, иннæ тел та дард аивæзта, йæхæдæг 
æрхуыссыдис æмæ тел ратъæпп кодта. Бæстæ ныннæрыдис. Салдæттæ дзæбæхæй 
баззадысты æмæ раздæхтысты сæ полкъмæ.

– Мæнæ диссаг, иууылдæр дæр ам сты, – цинхуызæй загъта командир комиссарæн. 
– Уыцы лæппу, Созырæй зæгъын, тынг сæрæн æмæ арæхстджын хæстон у. Йæ 

хъæбатырдзинад ныр дæр æргомæй зыны, – дзуапп ын радта комиссар. Æмæ нæ 
фæрæдыдис. Хæсты фæстæ Созыр йæ уарзон Ирыстонмæ сыздæхтис хæрзиуджытимæ. 

Сечъынаты Ладемырмæ гæсгæ

фистæг полкъ – пехотный полк  
рæмудзæн æрмæг – взрывчатое вещество            
срæмудзын – взорвать                        
амалджын – находчивый, предприимчивый  
ратъæпп кæнын – дернуть                
хæрзиуджытæ – награды

гæрзтæ – оружие                  
æхсар – смелость                   
саглæг – мужественный человек
бындзагъд кæнын – истреблять поголовно 
хæрзтæ фидын – платить за добро
хæрзтæ – здесь: хорошие люди
фыдгул – враг
сом – завтра

3. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.   

4. Тексты ссарут Созыры сæрæндзинадыл дзурæг хъуыдыйæдтæ.   

5. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ тексты бæрæггонд дзырдтимæ.  

6. А. Байхъусут Плиты Грисы æмдзæвгæ «Цом фæцæуæм»-мæ. Зæгъут, цавæр 
æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодта.  

Æ. Бахъуыды кæнут  дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ.

7. Бакæсут æмдзæвгæ æмæ зæгъут:

  Кæмæ сиды поэт æмæ йын цы фæдзæхсы? 
  Поэт мæлæтæй тæрсы æви нæ?
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8. Æмдзæвгæйæ скъуыддзаг аив бакæсут.

Уæ, мæ хæлар, рабад, райс дæ гæрзтæ – 
Нал ис бирæ сагъæстæн рæстæг.
Сиды, хъус-ма, сиды нæм нæ бæстæ,
Сау фыдгул æрбабырста хæстæг.

9. Зæгъут 8-æм фæлтæрæны бæрæггонд дзырдты синонимтæ.

10. Тексты фыццаг æртæ хъуыдыйады сбæрæг кæнут номдарты хауæнтæ.

11. Бакæсут диалог цæсгæмттæм гæсгæ.

– Тимур, абон скъолайæ фæстæдæр æрцыдтæ. Цы ма куыстат?
– Æртæ урочы йеддæмæ нæм нæ уыдис, фæлæ нæм уый 

фæстæ æрбацыдысты хæсты ветерантæ.
– Фыдыбыстæ хъахъхъæнæджы бон бæрæг кодтат?
– О. Ветерантæ нын радзырдтой сæ хæстон царды хабæрттæ. 

Сæ иу хæцыдис Сталинграды бынмæ. Радзырдта нын, уым 
фашисттæ дæрæнгонд куыд æрцыдысты, уый тыххæй. Уыцы тохы 
фæстæ йын радтой Советон Цæдисы Хъæбатыры ном. Иннæ ветеран та лæггад кодта 
хæстон-денджызон флоты, Дард Скæсæны. Фыдыбæстæйы Стыр хæст куы фæцис, уæддæр 
ма дæс азы уым æфсæддон лæггад кодта. Фембæлды кæрон сын скъолайы кафджыты 
къорд равдыста концерт.

– Сымах та куыд раарфæ кодтат ветерантæн?
– Мах та сын радзырдтам æмдзæвгæтæ æмæ сын балæвар кодтам дидинджытæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.
Бацæттæ кæнут дыккаг фæлтæрæны текст дзурынмæ.

64 урок. Контролон куыст.

65-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Зæгъут, ацы хъуыдыйæдтæ æцæгдзинад æвдисынц æви нæ. Раст куыд 
уыдзæнис?

1. Февралы мæйы 23-æм бон Уæрæсейы бæрæг кæнынц Уæлахизы бон. 2. Фыды-
бæстæ хъахъхъæнæджы бон бæрæг кæнын райдыдтой 1-æм Майы. 3. Бæрæгбон раздæр 
хуындис Сырх Æфсады бон, 1946 азæй фæстæмæ – Советон Æфсад æмæ Хæстон-
Денджызон флоты бон, 1993 азæй нырмæ та хуыйны Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон.
4. Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ ацыдис 10 мин адæймаджы.
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2. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ.

1. Нæ рæстæджы дæр Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы хæс у тынг кадджын æмæ 
бæрнон. 2. Алы лæппуйы хæс дæр у æфсады рæнхъытæм ацæуын, цæмæй суа 
Фыдыбæстæйы æцæг хъахъхъæнæг. 

3. Ирон-уырыссаг дзырдуатмæ гæсгæ бацамонут дзырдты æппæт нысаниу-
джытæ дæр.

æфсад   дæрæн кæнын   хъæбатыр

4. Диалог баххæст кæнут фарстон хъуыдыйæдтæй.

… … …?
О, мæ фыд æфсады уыдис.
… … …?
Уый æфсæддон лæггад кодта десантон хæйтты.
… … …?
О, йе ’мбæлттимæ бæрнон хæстæ дæр æххæст кодта.
...  ...  ...?
Мæ фыд æфсадæй сыздæхтис хистæр лейтенантæй.
... ... ...?
Се ’фсæддон хай уыдис Воронежы.

5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цавæр салдаты кой дзы кæнынц. Уый фæстæ йæ 
бакæсут рольтæм гæсгæ. 

Инæлар йæ машинæйы полкъмæ æрбацæйцыдис. Иу салдат ын кулдуар бакодта æмæ 
йын галиу къухæй æфсæддон салам радта. Инæлар гарнизоны хицауы фæрсы:

– Уый уын цавæр салдат у, галиу къухæй æфсæддон салам цæмæн дæтты? 
Хицау салдаты бафхæрдта. Уæд ын уый афтæ зæгъы:
– Мæ рахиз къухæй кулдуар бакодтон, æмæ ма йын кæцы къухæй радтаин салам? Мæ 

къухтæ æрмæстдæр дыууæ сты.  
– Ау, нæ йæ зоныс, галиу къухæй салам дæттæн нæй, уый? 
Уæд салдат уыциу хъæр фæкодта:
– Омæ кæд галиуæг дæн, уæд та!

галиуæг – левша
уыциу хъæр фæкодта – тут же закричал
кулдуар – ворота 
бафхæрын – упрекнуть, обидеть
бакæнын – здесь: открыть

7 Заказ № 
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 6. Равзарут раст вариант текстмæ гæсгæ.

  Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон бæрæг кæнынц… .
а) ерысæй
æ) æнкъардæй
б) кадджынæй

  1945 азы фашисттæ… .
а) ахст æрцыдысты
æ) дæрæнгонд æрцыдысты
б) æрвыст æрцыдысты

  Милуангай æфсæддонтæ сæ цард радтой нæ бæстæйы… .
а) тыххæй
æ) сæрибардзинады тыххæй
б) сæраппонд

  Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы хæстæ сты … .
а) æнцонæххæстгæнæн
æ) хуымæтæг
б) бæрнон

  Нæ хæстæджыты лæппу у майор, … Цæгаты.
а) архайы
æ) фæллой кæны
б) лæггад кæны

  Кæд бæрæг кæнынц Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон?
а) 8-æм Мартъийы
æ) 23-æм февралы
б) 9-æм Майы

  Бæрæгбон фыццаг куыд хуындис?
а) Советон Æфсад æмæ Хæстон-Денджызон флоты бон
æ) Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон
б) Сырх Æфсады бон

  Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ Ирыстонæй цал адæймаджы ацыдис?
а) 3 мин адæймагмæ æввахс
æ) 10 мин адæймаджы
б) 83 мин адæймагмæ æввахс
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7.  Иронау куыд растдæр у?

Ряды армии:     
а) армийы хæйттæ    
æ) армийы бынæттæ    
б) æфсады рæнхъытæ    

Великая Отечественная война:
а) Дынджыр фыдæбæстæйы хæст
æ) Стыр райгуырæн бæстæйы хæст
б) Фыдæбæстæйы Стыр хæст

Военно-морской флот:
а) æфсæддон-денджызы флот
æ) хæсты-денджызы флот
б) хæстон-денджызон флот

Бацæттæ кæнут радзырд, æфсады хорз лæггад кæнынмæ хи куыд цæттæ 
кæнын хъæуы, уый тыххæй.

66-æм урок

НÆ УАРЗОН УАЛДЗÆГ

1. Бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Уый фæстæ йæм байхъусут æмæ дзы 
бацамонут уæлдай рæнхъ.      

Уалдзæджы кусгæйæ,
Зарджытæм хъусгæйæ,
’Рвитын мæ бон.
Мигъджын æнкъард рæстæг
Фесæфт ныр а бæстæй,
Фесæфт бынтон.

                 Гулуты Андрей

2. Радзурут ацы нывы тыххæй, сывæллæттæн нæмттæ раттут, афтæмæй.

3. Бакæсут. Бахъуыды кæнут дзырдты нысаниуджытæ æмæ сæ зонут уæ ныха-
сы пайда кæнын.

Хъæдбын – опушка (леса). Бæлццæттæ æрбынат кодтой хъæдбыны.
Уæнгрог – бодро; бодрый. Адæймаг раджы куы сысты, уæд вæййы уæнгрог.
Стулын – здесь: подняться. Хур арвыл бæрзонд стылдис.
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И. И. Левитан. Уалдзæг

Рабырсын – вырваться. Хæхты мит атадис, æмæ цæугæ-
дæттæ гуылфгæнгæ рабырстой быдырмæ.

Сфæлындын – нарядить(ся). Уалдзæджы та æрдз йæхи 
сфæлыста.

Фæйлауын – развеваться, колыхаться. Тырыса фæйлауы 
хæдзары сæрмæ.

Къуылдым – склон горы, горка. Сывæллæттæ схызтысты 
къуылдыммæ.

Зилгæ – кружась. Дымгæ зилгæ балæууыдис быдыры.
Тæхудиаг – достойный зависти, завидный. Тæхудиаг сты 

уыцы лæппуйы ныййарджытæ.

4. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты 3-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдтæ.

5. Æртыккаг фæлтæрæны дзырдтæ цы тексты уыдзысты, уым ныхас цæуыл 
уыдзæнис?

6. Ног дзырдтæ уæ тетрæдты ныффыссут таблицæмæ гæсгæ. Разæфтуантæ цы 
дзырдты ис, уыдонимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнут.

 Дзырдтæ 
разæфтуантимæ

 Дзырдтæ 
фæсæфтуантимæ

Вазыгджын 
дзырдтæ

7. Раттут уæ кæрæдзимæ фæрстытæ, æртыккаг фæлтæрæны цы хъуыдыйæдтæ 
ис, уыдоны мидисмæ гæсгæ. Уæ фæрстыты кæнæ дзуæппыты спайда кæнут 
ног дзырдтæй.

Ху ы з æ г : Чи æрбынат кодта хъæдбыны? – Хъæдбыны æрбынат кодтой 
бæлццæттæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ, семæ ныффыссут дзырдбæстытæ.

67-æм урок

ПОЭТТÆ ЗАРЫНЦ УАЛДЗÆДЖЫ ТЫХХÆЙ

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

Бæстæ райхъал ис, базмæлыдис хуры хъарммæ. Сауцъиутæ, сырддонцъиутæ сæ чысыл 
бырынчъыты хæссынц хъæмпыхæлттæ, кæнынц сæхицæн ахстæттæ. Сæ цины зарджытæй 
зæрдæ хъæлдзæг кæны. Быдыртæ сæхи сфæлыстой алыхуызон дидинджытæй. Къуылдым-
тыл кæрдæг дардмæ зыны цъæх хъæдабæйау. Хæхты ’рдыгæй уазал дымгæтæ нал дымынц.
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2. Афæдзы алы афонæн дæр ис йæхи миниуджытæ. Ацы дыууæ æмдзæвгæйæ 
уалдзæджы миниуджытæ æххæстдæрæй кæцы æвдисы?

      Æрцу, уалдзæг!

Бон чысыл фæдаргъдæр,   
Хъарм дымгæ кæны.   
Уалдзæг, рацу тагъддæр,   
Зæрдæ дæм бæллы.    

Быдыртæ ’мæ хъæдтæ   
Хинымæр тыхсынц,    
Алы бон æнхъæлмæ    
Уалдзæгмæ кæсынц.    

Тагъд та ’рцæудзæн уалдзæг,     
Тагъд та ’рцæудзæн май.
Æмæ та нын ратдзæн
Циндзинадæй хай.

син – здесь: тело       
кæрц – шуба
бæллын – мечтать     
æвналдзæни – здесь: 
 приступит

Атайдзысты миттæ,
Райхъал уыдзæн æрдз.
Зæхх йæ фæллад синтæй
Аппардзæн йæ кæрц. 

Хур та арвыл хъазгæ
Стулдзæни бæрзонд.
Хъæдбынæй та заргæ
Рабырсдзæни дон.

Быдыртæй та хъуысдзæн
Цины зарæг ног.
Алчи та йæ куыстмæ
’Вналдзæни уæнгрог.

          Кочысаты Мухарбег

 Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг

Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг,              
Æрцыд, ныллæууыд май.
Æрцыд нæ уарзон уалдзæг,
Ныллæууыд диссаг май.

Фыдуаг рæстæг фæфæстæ,
Фыдуаг зымæг фæци.
Нæ къуылдымтæ, нæ фæзтæ
Ысфæлыстой сæхи…

Рæвдауы хур, æрттивгæ;
Йæ рухс тын у фæлмæн.
Фæйлауы уддзæф зилгæ
Нæуæг сыфтæрты ’хсæн.

Ныззарыд цъиу йæ зарæг,
Фыр цинæй зары уый.
Тæхудиаг, нæ уалдзæг!
Дæуæй хуыздæр кæм и?!

Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг,
Æрцыд, ныллæууыд май!
Æрцыд нæ уарзон уалдзæг.
Ныллæууыд диссаг май.                      

                      Гæдиаты Цомахъ



102

3. 1-аг æмдзæвгæйы авторы хъуыдымæ гæсгæ дымгæ, зæхх, хур, дон æмæ адæм 
уалдзæджы цы ми кæндзысты?

4. Æрхъуыды кæнут æндæр сæргонд 1-аг æмдзæвгæйæн.

5. Ссарут 2-аг æмдзæвгæйы къуылдымтæ, фæзтæ æмæ цъиуы тыххæй 
фыст рæнхъытæ. Уæ тетрæдтæм сæ рафыссут.

6. Æмкъай хъуыдыйæдты абарут бæрæггонд дзырдтæ æмæ зæгъут, сæ ныса-
ниуджытæ дæр æмхуызон сты æви нæ.

1. Зилы, зилы дымгæ комы,
   Фæлæ быдырмæ нæ комы.
2. Бирæ уарзын æз æрыскъæф,
   Ехх æмæ та дзы æрыскъæф!
3. Сæрдыгон дæр хъусджын худ дары,
   Тæвд кæй у, уый ницæмæ дары.

Омонимы – слова, одинаковые по звучанию, но различные по значению.
Например: худ – шапка, худ – смейся. 

 

7. Хъуыдыйæдты бацамонут, омонимтæ кæмæн ис, ахæм дзырдтæ.

1. Нæ къуылдымтæ, нæ фæзтæ
   Ысфæлыстой сæхи.
2. Ныззарыд цъиу йæ зарæг,
   Фыр цинæй зары уый.

8. В. Г. Герасимовы нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæнут миногонтæ æмæ номдар-
тæй арæзт дзырдбæстытæ.

В. Г. Герасимов. Уалдзæг

Сахуыр кæнут 2-аг фæлтæрæны æмдзæвгæтæй иу зæрдывæрдæй
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68-æм урок

УАЛДЗЫГОН  НЫВТÆ

1. Байхъусут æмæ бакæсут. 

Хуымты сæрмæ хуссарварс
Ног кæрдæг ысзынди.
Бакæсут-ма, уæртæ дзы
Дзывылдар фæзынди.
’Гас нæм цæуай, дзывылдар,
Дард бæстæй нæ уазæг!
Хъарм бæстæй цы ’рхастай?
 – Уалдзæг, 
             Уалдзæг,
                      Уалдзæг!
              Ситохаты Саламджери

2. Ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ уырыссаг æвзагмæ.

Хъæдбынмæ разгъорын, арвы астæумæ стулын, уæнгрог уæвын, бæласы цъуппыл 
фæйлауын, мидæгæй æддæмæ рабырсын, къуылдымæй бынмæ кæсын, рог уддзæф.

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ миногонтæ æмæ фæрсдзырдтæй.

 … дымгæ кæны.    
 Уалдзæг, рацу …   
  … та ’рцæудзæн май.   
 Хур стылдис …
 Алчи йæ куыстмæ ’вналдзæнис …
 … уддзæф радымдта хæхтæй.

4. Зæгъут, поэт цæмæн фæлхат кæны дзырдтæ æрцыд, ныллæууыд ацы рæн-
хъыты:

    Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг,
                                               Æрцыд, ныллæууыд май.
                                               Æрцыд нæ уарзон уалдзæг.
                                               Ныллæууыд диссаг май.

5. Акæсут уæ алфамбылай æмæ радзурут уалдзæджы миниуджыты тыххæй.

6. Бакæсут диалог цæсгæмттæм гæсгæ. Саразут æнгæс диалогтæ.

– Мурат, дард уыдтæ?
– Нæ цæхæрадоны уыдыстæм.
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тæргайгæнаг – обидчивый 
къуту – амбар; колобок 
нæуу – дёрн 

хъус хъаз хос тас сис

Дзырдтæн ссарут сæ омонимтæ. Æппæт дзырдтимæ дæр ныффыссут дыгай 
хъуыдыйæдтæ.

69-æм урок

ЦЫ НЫСАН КÆНЫНЦ 
УАЛДЗЫГОН МÆЙТЫ РАГОН НÆМТТÆ?

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

  Цы кусут цæхæрадоны, нырма зæхх уазал куы у?
  Ау, бæлæстæ дидинæг ракалдтой?
  Æмæ дзы уазал нæ уыдис, хæхтыл мит куы зыны?

2. Мæйты рагон нæмттæн сæ фылдæр  æнцонæмбарæн сты, уымæн æмæ ны-
сан кæнынц кæцыдæр афоны хицæндзинæдтæ. Цæуыл дзурæг сты уалдзæджы 
мæйты нæмттæ?

8. Рафыссут уалдзæгимæ баст дзырдтæ.

мигъ дидинæг тæдзынæг сауцъиутæкæрдæгмартъи дзоныгъ ихтайын

– Æмæ дзы нырма цы куыстат, мит æрæджы куы атадис?
– Кусынмæ нæ ацыдыстæм, фæлæ сыгъдæг уæлдæфæй улæфынмæ.
– Æмæ дзы уазал нæ уыдис, хæхтыл ма мит куы зыны?
– Нæ, уазал нæ уыдис. Иуæй-иу бæлæстыл дзы къуыбæрттæ фæзындис. Цъиутæ алы 

хъæлæстæй зарыдысты. Хæхты ’рдыгæй хъарм уддзæф дымдта. Иу ныхасæй, уалдзæг 
ралæууыдис!

7. Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут, цы уынут, уый.
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Не ’взаджы афæдзы мæйты рагон нæмттæ арæзт сты 
дыгай дзырдтæй. Зæгъæм, уалдзæджы мæйты нæмттæ сты: 
тæргæйтты мæй (мартъи), хуымгæнæны мæй (апрель), 
зæрдæвæрæны мæй (май). Фыццаг мæй афтæ схуыдтой уымæн, 
æмæ уалдзæджы райдайæны боныхъæд фæкæны раив-баив. Ацы 
мæйы нæ адæммæ вæййы цалдæр бæрæгбоны. Се стырдæртæ сты 
Тутыры бæрæгбон æмæ Хоры бон. Уыдон баст сты зæххы æмæ 
фосдарыны (животноводческими) куыстытимæ.

Уалдзæджы дыккаг мæй у хуымгæнæны мæй. Зæхх хуым 
кæнын райдайынц раст уыцы афон. Мæйы бонтæй иуы вæййы 
Къутугæнæн – хоры, зæххы куысты бæрæгбон.

Хъыгагæн, нæ рæстæджы рох кæнын райдыдтой ацы бæрæгбон. Фыццаг-иу уыцы бон 
сылгоймæгтæ пецты фыхтой хыссæйæ чысыл къутутæ.

Уалдзæджы æртыккаг мæй та у зæрдæвæрæны мæй. Йæ 
бонтæй иуы фæзилынц ингæнтæм, дидинджытæ дзы фæсадзынц, 
нæуу сыл февæрынц. Уыцы боны ном баст у нæууы дыгурон ном 
зæлдæ-имæ, ома, зæлдæ æвæрын-æй рауадис Зæрдæвæрæн.

Уалдзыгон бæрæгбонтæ баст сты зæххимæ, æрдзимæ.

3. Ссарут тексты æмæ бакæсут:

тæргæйтты мæй афтæ цæмæн хуыйны, уый æмбарынгæнæг хъуыдыйад;
адæм Къутугæнæны цæй тыххæй фæкувынц, уый æвдисæг бынат;
зæрдæвæрæны мæйы ном цавæр æгъдауимæ  баст у, уый æвдисæг бынат.

4. Ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ скъуыддзаг тæргæйтты мæйы бæрæг-
бонты тыххæй æмæ йæ ныффыссут.

5. Раттут фæрстытæ тексты фыццаг æхсæз хъуыдыйадмæ æмæ байхъусут 
дзуæппытæм.

6. Сраст кæнут тексты пълан.

1. Тæргæйтты мæйы бæрæгбонтæ.
2. Уалдзæджы мæйты нæмттæ.
3. Хуымгæнæны мæй. Къутугæнæны бæрæгбон.
4. Зæрдæвæрæны мæй. Зæрдæвæрæны бон.

7. 2-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæн ссарут сæ омонимтæ.

Пъланмæ гæсгæ текст уæхи ныхæстæй дзурынмæ бацæттæ кæнут, ног  
дзырдтæй пайда кæнут, афтæмæй.
Тексты фæстаг хъуыдыйад ныхасы хæйттæм гæсгæ равзарут.
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4. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ равзарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Не ’взаджы афæдзы мæйты рагон нæмттæ арæзт сты дыгай дзырдтæй. Уалдзыгон 
бæрæгбонтæ æвдисынц нæ адæмы æнгом бастдзинад зæххимæ, æрдзимæ.

5. Радзурут уалдзæджы тыххæй, зымæгимæ йæ абарут, афтæмæй.

6. Уе ’мбал уалдзæг кæнæ зымæджы тыххæй цы хъуыдытæ загъта, уыдонмæ 
равдисут уæ ахаст. 

Бафтаут-ма 2-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдтæм фæйнæ иу дзырды æмæ сæ 
афтæмæй ныффыссут.

70-æм урок

АГУРÆМ УАЛДЗÆДЖЫ АККАГ ДЗЫРДТÆ 

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

1. Хуымгæнæны мæйы бонтæй иуы вæййы Къутугæнæн – зæххы куысты, хоры 
бæрæгбон. 2. Тæргæйтты мæйы вæййынц Тутыры бæрæгбон æмæ Хоры бон – фос дарын 
æмæ зæххы куыстытимæ баст бæрæгбонтæ.

2. Дзырдты къордтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

  Рох кæнын, рагон, райдыдтой, хъыгагæн, бæрæгбонтæ, адæм.
  Тæргайгæнаг, боныхъæд, адæймагау, мæйы, тæргæйтты, раив-баив, фæкæны.
  Цалдæр бæрæгбоны, адæммæ, вæййы, ирон, тæргæйтты, мæйы.
  Дыккаг, мæй, хуымгæнæны, мæй, хуыйны, уалдзæджы.
  Зæрдæвæрæны, нæуу, зианджынтæ, ног, уæлмæрдтæм, фæхæссынц.
  Æвдисынц, æрдзимæ, адæмы, нæ бæрæгбонтæ, уалдзыгон, бастдзинад.
  Хорæй, уой, къутутæ, сæ, æдзухдæр, фæкувынц, цæмæй, адæм, дзаг.

3. Байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ зæгъут: а) цы разындис арвыл къæвдайы хæд-
фæстæ; æ) цавæр дзырдтæй фæцис æмдзæвгæ; б) цавæр дзырдтæй бæрæггонд 
æрцыдысты предметты миниуджытæ. Байхъусыны размæ бахъуыды кæнут 
ацы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

мæнгард – коварный
авдхуызон – семицветный
къæлæт – дуга
цæхæртæ калын – сверкать
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71-æм урок

ÆППÆТ ДУНЕЙЫ СЫЛГОЙМÆГТЫ БÆРÆГБОН

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

Куы араст вæййæм дард балцы нæ кæртæй,
Куы скъуырæм искуы фæндагыл нæ къах, 
Дæ сау дзыкку ысурс вæййы нæ мæтæй,
Æмæ вæййæм дæ иунæг катай мах.

Ныййарæг мад, ныййарæг мад, дæ номыл
Мæ цинтæ ’мæ мæ сагъæстæ бæттын.
Æз федтон хур дæ къухтæй хуыд хæдоны,
Дæ хуыд дзабырты базыдтон цæуын.

         Чеджемты Æхсар

2. Бакæсут ацы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Бахъуыды сын кæнут сæ ны-
саниуджытæ æмæ сæ зонут хъуыдыйæдты пайда кæнын.

къах къуырын – спотыкаться

Æппæтдунеон бон – международный день. 
Ралæууыдис сылгоймæгты æппæтдунеон бон.
Революцион архайæг – революционный деятель. 
Къесаты Георги уыдис зындгонд революцион архайæг. 
Зилдух кæнын – кружиться, витать. 
Йæ сæры зилдух кодтой алыхуызон хъуыдытæ.
Политикон мидис – политический смысл. 
8-æм Мартъийы бæрæгбонæн политикон мидис нал ис.
Хæрздæф – аромат.
Уæлдæфы зылдис дидинджыты хæрздæф.

3. Раттут фæрстытæ 2-аг фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæм.

4. Ныффыссут миногонтæ дунеон, революцион æмæ политикон-ы æмуидагон 
дзырдтæ.
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5. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ бæрæггонд дзырдтæ зæгъут уырысса-
гау.

  Мад хуры хуызæн тавы йæ цоты.
  Уыцы чызг мæ хойы æнгæс тынг у.
  Чингуытæй уæлдай мæ балхæнын хъæуы ахорæнтæ.

6. Сраст кæнут бæрæггонд дзырдты формæтæ хъуыдыйæдты мидисмæ гæсгæ.

  Уый уæлдай æз ницыуал зæгъдзынæн.
  Уыцы чызг бынтондæр дæумæ æнгæс у.
  Тæргæйтты мæйæ уæлдай нæу ацы лæппу.
  Сывæллон уыдис хурæн хуызæн.

Сахуыр кæнут 1-аг фæлтæрæны лæвæрд æмдзæвгæ  зæрдывæрдæй.

72-æм урок

НÆ ЗЫНАРГЪ НАНАТЫ,
МАДÆЛТЫ ÆМÆ ХОТЫ БÆРÆГБОН РАЛÆУУЫДИС

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

               8-æм Мартъи

Абон 8-æм, 8-æм Мартъи!
Арфæ дын кæнæм, нана:
Бирæ рухс бонтæ ма царды
Хъуамæ фенай ды нырма.

Мах уыдзыстæм космонавттæ,
Мæймæ балц куы кæнæм, уæд.
Махæн ды зæгъдзынæ афтæ:
«Цæй, уæ нау фæндараст уæд!»
          Цæрукъаты Валодя

2. Сымах уе ’ппæт дæр уарзут 8-æм Мартъийы бæрæгбон. Фæлæ нæ зонут,  куыд 
равзæрдис ацы бæрæгбон, уый. Уымæн уын баххуыс кæндзæнис ацы текст.

Уалдзæджы райдайæны хуры хъарм тынтæ зæхх батавынц, æмæ æрдз райхъал 
вæййы. Раст уыцы рæстæг, 8-æм Мартъийы, вæййы сылгоймæгты бæрæгбон. Æмæ уый 
хуымæтæджы нæу (неспроста). Сылгоймæгтæ дæр уалдзæгау сты рæсугъд  æмæ ног цард 
дæттæг.
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8-æм Мартъи у æппæтдунеон бæрæгбон. Арæзт æрцыдис зындгонд революцион 
архайæг Кларæ Цеткины фæндонмæ гæсгæ. Фыццаг хатт æй бæрæг кодтой Европæйы 
1911 азы – Германы, Австрийы, Швейцари æмæ Данийы. Уæрæсейы йæ бæрæг кæнын 
райдыдтой 1913 азы Бетъырбухы. Уæд 8-æм Мартъи уыдис дунейы сылгоймæгты иудзи-
нады (единства) бон. Нæ рæстæджы бæрæгбоны политикон мидис фесæфтис. Абон 8-æм 
Мартъи у сылгоймæгтæ æмæ уалдзæджы бæрæгбон.

Уыцы бон сылгоймæгты номыл артисттæ æмæ скъоладзаутæ февдисынц концерттæ, 
куыстуæтты саразынц кадджын (торжественные) æмбырдтæ. Сылгоймæгтæн фæкæнынц 
бирæ зæрдæбын арфæтæ, фæдæттынц сын лæвæрттæ, дидинджытæ. Бæрæгбоныл 
хъæлдзæгæй сæмбæлынц бинонтæ дæр. Хæдзæрттæй фæхъуысы музыкæ æмæ хъæлдзæг 
ныхас, уæлдæфы фæзилдух кæны малусджыты хæрздæф. Уыцы бон нæ нанатæ, нæ 
мадæлтæ æмæ нæ хотæ вæййынц иннæ бонтæй рæсугъддæр æмæ хъæлдзæгдæр. 

3. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд.

4. Текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæсты-
тимæ.

5. Байхъусут хъуыдыйæдтæм æмæ сæ баххæст кæнут дзырдбæстытæй. Сбæрæг 
кæнут зæгъинæгты хуызтæ.

  Æнæхъæн бон дæр нæ хæдзары … дидинджыты хæрздæф.
  Докладгæнæджы раныхасæн уыдис политикон … .
  Сергей Мироны фырт Киров уыдис зындгонд… .
  1-æм июнь у Сывæллæтты хъахъхъæныны … бон.

6. Тексты фæстаг хъуыдыйад равзарут йæ уæнгтæм гæсгæ, ссарут дзы хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ.

Ныффыссут 4–5 хъуыдыйады урочы темæйыл.

73-æм урок

НÆ ЛÆВÆРТТÆ НÆ МАДÆЛТÆН

1. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, куыд æмбарут æмбисæндты мидис. Уæ 
зæрдыл сæ бадарут.

  Мады зæрдæ зонаг у. 
  Мады бæллиц – цоты хур.
  Сылгоймагæн йе ’хсарæй йе ’фсарм хуыздæр у.
  Мады зæрдæ дур халы.
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2. Ратæлмац кæнут текст ирон æвзагмæ.

Женщина – не только мать и верный друг. Она строит заводы, фабрики и 
электростанции, раскрывает тайны земли, сеет и выпекает хлеб, шьет одежду, учит детей 
в школах, исцеляет людей, пишет книги. Она нужна везде.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : верный – æууæнкджын; раскрывает – æргом 
кæны; исцеляет – дзæбæх кæны.   

3. А.  Бакæсут диалог цæсгæмттæм гæсгæ.

– Байрай, Эльбрус! Цы архайыс?
– Ныв кæнын.
– Цы ныв кæныс?
– 8-æм Мартъимæ мæ мады сурæт кæнын. 
– Æмæ арæхсыс?
– Бынтон йæхи хуызæн нæу, фæлæ уæддæр йæ зæрдæмæ фæцæудзæнис.
– Уымæй уæлдай ма йын исты лæвар кæндзынæ?
– Нæма йæ зонын. Ды та цы балæвар кæндзынæ дæ мадæн?
– Йæ уарзон фыссæджы чиныг.
– Ды дæр хорз æрхъуыды кодтай.

Æ. Бацамонут, диалоджы цы мивдисджытæ ис, уыдоны афонтæ.

4. Уæлдæр цы диалог бакастыстут, уый уæхи ныхæстæй радзурут.

5. Радзурут, уе скъола 8-æм Мартъийы бæрæгбонмæ куыд цæттæ кодта, уый 
тыххæй.

6. Бафæрс де ’мбалы, йæ мад, йæ нана, йæ хо æмæ йе ’мбал чызджытæн бæрæг-
боны тыххæй куыд раарфæ кодта, уымæй.

Ныффыссут чысыл радзырд (7–8 хъуыдыйадæй), 8-æм Мартъийы бæрæгбон 
куыд арвыстат, уый тыххæй.

74 урок. Контролон куыст.

75-æм уроктæ

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Равдисут уæ разыдзинад кæнæ æнæразыдзинад.

  Уалдзæджы фыццаг мæй у тæргæйтты мæй.
  8-æм Мартъийы бæрæгбон вæййы зæрдæвæрæны мæйы.
  Зæхх бахуым кæнынц хуымгæнæны мæйы.
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  Къутугæнæны бæрæгбон вæййы уалдзæджы дыккаг мæйы.
  Зæрдæвæрæн вæййы тæргæйтты мæйы.
  Дзырд Зæрдæвæрæн баст у нæуу-ы дыгурон ном зæлдæ-имæ.

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

  Мæйты  нæмттæ арæзт сты … дзырдтæй.
  Уалдзыгон бæрæгбонтæ æвдисынц нæ адæмы æнгом бастдзинад … .
  8-æм Мартъийы бæрæгбоны равзæрд баст у … номимæ.
  Сылгоймæгты бæрæгбон æппæты фыццаг сбæрæг кодтой … .

3. Бацамонут, омонимтæ цы хъуыдыйæдты ис, уыдон.

1. Таму бамбæхстис бæласы фæстæ.
2. Туристтæ фæстæмæ раздæхтысты.
3. Тæргæйтты мæйы кæрон фæзтæ цъæх адардтой.

1. Нана хъазты доны былмæ атардта. 
2. Хъызты дарын хъæуы хъарм дарæс.
3. Лæппу хъазты акафыдис чындзимæ.

1. Чиныджы хъæбæр цъарыл сныв кодтой хъазы сис æмæ тетрады сыф.
2. Дур æнцон сисæн нæ уыдис.
3. Хæдзары алыварс самадтой бæрзонд сис.

1. Йæ астæу кусынмæ нæ тасы.
2. Тасæн йæ бын фæхуынкъ ис.
3. Тасы уыдис хъарм дон.

1. Лæппу хъусы зарæгмæ.
2. Тæрхъусы царм у фæлмæн.
3. Чызг йе ’мбалы хъусы цыдæр дзуры.

4. Равзарут дзырдты раст формæтæ.

  Сывæллон у йæ (мад, мадæн, мады) æнгæс.
  Тотрадз кафы (артисты, артистæн) хуызæн.
  (Дæу, дæ, дæуæй) уæлдай æз дæр ницы фехъуыстон.

5. Баххæст кæнут диалог дзуæппытæй.

Уæ кълас 8-æм Мартъимæ цы бацæттæ кодта?
   …
 Уæ бинонтæ та  бæрæгбон куыд арвыстой?
  …



112

 Цавæр æмдзæвгæ сахуыр кодтай бæрæгбонмæ?
  …
 Куыд раарфæ кодтай дæ нанайæн, дæ мадæн?
  …
 Цы балæвар кодта дæ фыд (кæнæ де ’фсымæр) уæ хæдзары сылгоймæгтæн?
  …

6. Равзарут раст дзуапп тексттæм гæсгæ.

  Адæймаг раджы куы сысты, уæд вæййы …  
а) æнкъард       
æ) аив       
б) уæнгрог       

  Майы фыццаг бон … .    
а) æрбацыдис      
æ) ралæууыдис       
б) æрбахызтис      

  Æрдз та ногæй йæхи … .    
а) срæсугъд кодта      
æ) схорз кодта      
б) сфæлыста

  Сывæллæттæ схызтысты … .
а) дзыхъмæ
æ) хуыммæ
б) къуылдыммæ

  Адæймагæн æхсызгон у рог … .
а) тымыгъ
æ) уддзæф
б) къæвда

  Зæхх бахуым кæнынц … .
а) кæфты мæйы
æ) хуымгæнæны мæйы

  Дымгæ тырысайы кæрон… .        
а) ратил-батил кæны    
æ) схойы      
б) фæйлауы
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  Цæугæдæттæ быдырмæ… .       
а) разгъордтой;     
æ) рацыдысты     
б) рабырстой     

  Хур арвыл бæрзонд… .      
а) суадис      
æ) схъуызыдис     
б) стылдис      

  8-æм Мартъи кæддæр уыдис ... бæрæгбон.
а) Уæрæсейы сылгоймæгты
æ) уалдзæджы
б) æппæтдунеон

  Уалдзæджы фыццаг мæй хуыйны … .
а) зæрдæвæрæны мæй
æ) тæргæйтты мæй

  Миты гæлæбутæ уæлдæфы … .
а) ратæх-батæх кодтой
æ) зилдух кодтой
б) змæлыдысты

  Фыццæгæм Май у … бæрæгбон.
а) бинонты
æ) дунеон
б) Уæрæсейы адæмы

7. Байхъусут æмбисæндты райдайæнмæ æмæ сæ кæронмæ ахæццæ кæнут.

8-æм Мартъийы фæдыл ныффысс арфæйы ныхæстæ дæ мадмæ, гъе та дæ хо-
мæ кæнæ де ’мкъласон чызгмæ.

76-æм урок

1-ÆМ МАЙЫ БÆРÆГБОНЫ РАВЗÆРД

1. Байхъусут æмæ бакæсут. Уæ зæрдыл бадарут, кæм æмæ цæй тыххæй 
равзæрдис 1-æм Майы бæрæгбон, уый.

Америкаг сахар Чикагойы1886-æм азы кусæг адæм баурæдтой сæ куыст æмæ хицауа-
дæй бадомдтой сæ кусгæ бон фынддæс сахатæй асты онг фæцыбырдæр кæнын.  Чысыл 
фæстæдæр уыцы цаумæ гæсгæ сарæзтой фæллойгæнджыты бæрæгбон. 
8 Заказ № 
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Иудзинад – единство.  Мах хъæуы иудзинадыл тох кæнын.
Æниу – ли, впрочем.  Æниу хорзæй та цы сарæзтой?
Хæтæнтæ – дороги, простор. Æхсæвæй-бонæй арвы хæтæнты зилдух 

кæнынц пассажирон æмæ æфсæддон хæдтæхджытæ.
Фæйлауæнтæ хæссын – разливаться, бушевать. Нæ алыварс цин хæссы 

фæйлауæнтæ.
Хи искæуыл кæнæ истæуыл æрбатухын – заключить в объятия. Мад йæ 

хъæбулыл йæхи æрбатыхта. 
Хи сфæлындын – нарядиться. Бæлæстæ сæхи сфæлыстой сыфтæр æмæ 

дидинджытæй.

3. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ æмæ сæ афтæмæй ныффыс-
сут уæ тетрæдты. 

1.  Сила людей в их единстве. 
2.  Самолеты кружат в просторах неба. 
3.  После сильного дождя река разбушевалась. 
4.  В праздничный день Красная площадь выглядела словно разноцветный ковер.

4. 1-æм Май цины бæрæгбон кæй у, уый тынг бæлвырдæй равдыста поэт Ко-
чысаты Мухарбег дæр. Лæмбынæг ын бакæсут йе ’мдзæвгæ æмæ сбæрæг 
кæнут авторы ахаст бæрæгбонмæ. 

Майы бон

Цъæх арвы райдзаст быдырæй    
Сыгъзæрин хур кæсы.       
Нæ бæстæйыл та майы цин     
Фæйлауæнтæ хæссы.      
Нæ уынгтæ та сырх дарæсты     
Ысфæлыстой сæхи.       
Æгас бæстыл та цины май     
Æрбатыхта йæхи.       
Салам дæуæн, нæ бæрæгбон,      
Салам дæуæн, нæ май. 

Уæрæсейы 1-æм Майыл фыццаг хатт сæмбæлдысты мин астсæдæ нæуæдзæм азы æмæ 
йæ хуыдтой «Дунейы фæллойгæнджыты иудзинады бон», мин фарастсæдæ нæуæдз æвдæм 
азæй фæстæмæ та хуыйны «Уалдзæг æмæ фæллойы бæрæгбон».

2. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Бахъуыды сæ кæнут æмæ сæ зонут 
уæ ныхасы пайда кæнын.

Нæ рухс уалдзæджы буц уазæг, 
Æгас та нæм цæуай!
Кæс-ма, дæ цинæй дзыллæтæ 
Сæ зарджытæ кæнынц.
Нæ урссæр хæхтæ райдзастæй  
Салам дæуæн дæттынц.
Кæс-ма, нæ фæз, нæ быдыртæ  
Куыд та адардтой цъæх.
Дæ цинæй худынц зад хуымтæ,
Дæ цинæй худы зæхх. 
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Кæс-ма, æниу, нæ сахъ фæлтæр,  
Хæххон цæргæстау раст, 
Бæрзонд цъæх арвы хæтæнты
Куыд сарæзтой сæ хъазт.
Тæмæнтæ кал, сыгъзæрин хур, 
Рæвдау нæ мадау раст.
Æгас нæм цу, нæ уарзон май, 
Æгас нæм цу, æгас!

           Кочысаты Мухарбег

5. Æмдзæвгæйы ссарут дзуæппытæ ацы фæрстытæн.

  Цы зæгъы автор арв æмæ хуры тыххæй?
  Цавæр у уынгты бакаст?
  Цы дзуры поэт бæрæгбонмæ?
  Дзыллæтæ 1-æм Майы цы ми кæнынц?
  Цы зæгъы поэт зæхх æмæ хуымты тыххæй?
  Кæй бары поэт цæргæстимæ?
  Цы дзуры поэт сыгъзæрин хурмæ?
  Чи сарæзта хъазт цъæх арвы?

6. Æмдзæвгæйы ссарут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ 
æмæ ма сæ иу хатт бакæсут.

Æмдзæвгæйæ рафыссут номивджытæ æмæ сын бацамонут сæ хуызтæ (цæс-
гомон, здæхгæ æ. а. д). Текст сахуыр кæнут зæрдывæрдæй.

77-æм урок

ЦАРД ФÆЛЛОЙÆ ФИДАУЫ

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

  Уалдзæг – кусынæн, зымæг – хæрынæн.
  Æнæ фæллойæ цæсгомджынæй нæ фæцæрдзынæ. 
  Фæззæг æмæ уалдзæг – æвзæрты удхæссæг.

2.  Куыд æмбарут фæстаг дыууæ æмбисонды мидис?

3. 1-æм Май канд уалдзæджы бæрæгбон нæу, фæлæ ма фæллойы бæрæгбон дæр. 
Дзырд «фæллой»-ы мидис хорз бамбарын кодта поэт Хъайтмазты Аслæмырзæ. 
Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, поэт цы куыстытæ ранымадта, уыдонæй цæмæ 
арæхсут.
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скъолайы кæсын – учиться в школе
цыдæрид – всё
хæрзхаст – откормленный
зылд – уход; æцæгтæ – здесь: правда
здæхын – обращаться

4. Зæгъут, фæллойы цавæр хуызтæ ранымадта автор йе ’мдзæвгæйы.

5. Æмдзæвгæйы 2-аг æмæ 4-æм строфатæй саразут вазыгджын хъуыдыйæдтæ  
бæттæгты руаджы.  Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

Рафыссут æмдзæвгæ «Фæллойæ» æппæт мивдисджытæ дæр æмæ сын бацамо-
нут се здæхæнтæ.

78-æм урок

ЦÆЙ ÆМÆ КУЫСТАФОН МА БАДÆМ ÆНЦАД!

1.  А. Байхъусут æмæ бакæсут.

Уалдзæджы фæстаг мæйы ном райгуырдис рагон Италийы. Уыцы бæстæйы 
цæрджытæ куывтой бирæ хуыцæуттæм. Сæ иу уыдис сылгоймаг-хуыцау Майæ – зæхх 
æмæ хорæрзады бардуаг. Итайлæгтæ йын йæ номæй схуыдтой мæй дæр. Мæйы фыццаг 
бон-иу сарæзтой кадджын бæрæгбон. 

Уырыссаг æвзаджы ацы мæйы ном ист æрцыдис итайлаг æвзагæй. Ирон адæм дæр 
дзы пайда кæнынц мæйы рагон ном «зæрдæвæрæн»-ы æмрæнхъ.

Фæллой 

Дæхицæн дон хæссыс,                                Фæнды дæ – арв, гъе зæхх
Кæныс, мыййаг, куырой,   Сæ æцæгтæ зæгъой, 
Гъе скъолайы кæсыс –    Уæд чиныгмæ ыздæх, 
Цыдæрид у фæллой.    Кæн ахуыр, кæн фæллой.

Бæллыс – дæ кæрт, хæдзар   Нæ низтæ суры дард, 
Зæрдæхъæлдзæг кæной,    Нæ уд кæны æнцой, 
Уæд сæ æфснайдæй дар –    Рæсугъд, бæрзонд нæ цард – 
Æфснайын у фæллой.    Фæллой, фæллой, фæллой.   
        Хъайтмазты Аслæмырзæ
Кæд уарзыс ды, дæ фос
Тыхджын, хæрзхаст куыд уой, 
Уæд сæ сæрд хиз, кæрд хос, 
Зымæг сæ зылд – фæллой.
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куыстафон – во время работы
адджынад – сладкий вкус

3. Абарут-ма Хуытъинаты Цыппуйы æмдзæвгæ «Фæллой» Хъайтмазты Аслæ-
мырзæйы æмном æмдзæвгæимæ. Цы сæм бафиппайдтат æмхуызонæй, æмæ 
цæмæй хицæн кæнынц?

4. Хуытъинаты Цыппуйы æмдзæвгæйы ссарут хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ.  
Семæ саразут хъуыдыйæдтæ, иугæнæг дзырдтæ сæм æфтаугæйæ.

5. Бафæрс де ’мбалы æмæ дзы райс дзуапп.

  Дæ зæрдæмæ тынгдæр сæрд цæуы æви уалдзæг?  Цæй тыххæй?
  Уалдзæджы æрцыд ацы аз фыццагдæр цæмæ гæсгæ бафиппайдтай?
  Уалдзæг дæм цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын кодта?
  Уалдзæджы дæ уæгъд рæстæг куыд фервитыс?
  Уæ бинонтæ зæххы куыст кæнын уарзынц æви нæ?

Æ.  Уæ зæрдыл бадарут дзырд май-ы равзæрды истори. 

2. Бакæсут æмдзæвгæ æмæ зæгъут, цы нын фæдзæхсы поэт.

Фæллой 

Цæй æмæ куыстафон               Булкъ, хъæдындз, цæхæра
Ма кæнон æнцой,     Раттынц адджынад.
Царды тынтæ уафон,    Райгæ сæ фæхæра
Царды тын – фæллой.    Бакусæг фæллад.

Уалдзæг, миттæ тайгæ,    Се ’ппæт дæр æнцайгæ
Даргъ куы кæна бон,     Нал фæкæнынц, зон –
Хъуамæ уæд æз райгæ    Афтæ кусгæ, райгæ
Исты куыст кæнон!    Хъуамæ æз кæнон!
        Хуытъинаты Цыппу
Ахæм афон райсынц
Адæм, зæхх сæ рад. 
Ахæм афон кусæг
Нал фæбады ’нцад.

Карк, æндæрæй, мæргътæ
Цоты кой кæнынц. 
Хъомтæ, фыстæ, сæгътæ
Фос нын ног дæттынц.
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  Куыд базылдыстут бæлæстæм, хуымтæм?
  Цавæр æмдзæвгæтæ бакастæ уалдзæг æмæ 1-æм Майы тыххæй?

Ратæлмац кæнут 1-аг фæлтæрæны текст уырыссаг æвзагмæ.

79-æм урок

МАЙЫ БÆРÆГБОН

1. Байхъусут, бакæсут æмæ зæгъут.

  1-æм Майы бæрæгбон куыд арвыстай?
  Цавæр æнкъарæнтæ дæм сæвзæрын кодта бæрæгбон?
  Уалдзæджы  дæ уæгъд рæстæг куыд фервитыс?
  Уæ бинонтæ зæххы куыст кæнын уарзынц?
  Бæлас садзын кæнæ хуымтæ рувын зоныс?    
  Цæхæрадон уæм ис æви нæй? 
  Мæргъты зардмæ арæх фæхъусыс æви нæ?

2. Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты мидис:

Фæллой адæймаджы цард кæны рæсугъд, бæрзонд.
Зивæджы мад мæгуыр у.

3. Дзырдтæн сæ фарсмæ ныффыссут  сæ антонимтæ.

Бон, цард, рæсугъд, бæрзонд, хъарм, зæрдæхъæлдзæг, фæллойуарзаг, æфснайд, хæстæг, 
хъæздыг, райын, худын, рæвдауын.

4. Алы миногонимæ дæр ныффыссут дыууæ дзырдбасты.

Райдзаст, сыгъзæрин, сырх, буц, урссæр, сахъ, хæххон, уарзон, тыхджын, хæрзхаст, 
рæсугъд, бæрзонд.

5. А. Байхъусут текстмæ «Зивæггæнаг фырттæ». Бахъуыды йын кæнут йæ 
сæйраг мидис.

уæнгджын – коренастый 
боны сæрæн – к удаче, счастью
хос саразын – найти средство 
къахыр – здесь: низкий вход

Æ. Байхъусут-ма иу хатт текстмæ æмæ зæгъут, цæмæй бæрæг у, мæгуыр лæджы 
фырттæ зивæггæнаг кæй уыдысты, уый.
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6. Бамбарын кæн дæ ахаст зæххы æмæ фосмæ зилыны куыстмæ.

Ныффысс, ахуырæй уæлдай ма цы ми фæкæныс, уый тыххæй.

80-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ ныффыссут хъæугæ формæты.

  Сымах тох кæнын хъæуы (иудзинад).
  Цуанæттæ сæ (хæтæнтæ) æрыздæхтысты. 
  Бæрæгбоны рæстæг цин фæйлауæнтæ (кæнын).
  Мæ мады хо мæ куы ауыдта, уæд мыл йæхи (æрбатухын).
  Куыстафон æз хъуамæ бадгæ ма (кæнын).
  Бæрæгбоны цинæй  дзыллæтæ сæ зарджытæ (кæнын).

2. Алы дзырды комкоммæ дæр ныффыссут йæ синоним æмæ йæ антоним.

Рæсугъд, фæллойуарзаг, хъæздыг, райдзаст, сахъ, хæрзхаст, худын.

3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут мæгуыр лæг æмæ йæ зивæггæнаг фыртты тау-
рæгъ æмæ зæгъут, куыд хъуамæ цардаиккой фырттæ сæ фыды мæлæты фæстæ.

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

  Нæ бæстæйыл та майы цин …
  Æгас бæстыл та цины май…
  Нæ урссæр хæхтæ райдзастæй...
  Тæмæнтæ кал, сыгъзæрин хур,

Рæвдау нæ... 
  Æгас нæм цу, нæ уарзон май, …

5. Равзарут раст вариант.

  1886-æм азы кусæг адæм сæ бартыл сдзырдтой... .
а) Женевæйы
æ) Нью-Йоркы
б) Чикагойы
в) Бетъырбухы

  Уæрæсейы 1-æм Майыл фыццаг хатт сæмбæлдысты... .
а) 1886-æм азы
æ) 1890-æм азы
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Плион – здесь: генерал Исса 
                      Плиев
фæринк – вид сабли, шашки
пиллон – пламя
æлвæст – здесь: обнаженный

б) 1900-йæм азы
в) 1905-æм азы

   1-æм Майы бæрæгбон нæ рæстæджы хуыйны... .
а) «Дунейы фæллойгæнджыты бон»
æ) «Фæллойы бæрæгбон»
б) «Уалдзæг æмæ фæллойы бæрæгбон»
в) «Кусæг адæмы бон»

Бацæттæ кæнут радзырд, 1-æм Майы бæрæгбон скъола æмæ хæдзары куыд ар-
выстат, уый тыххæй.

81-æм урок

ХЪÆБАТЫР ЦÆРГÆСТÆ

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

Размæ, размæ, мæхи ’мгæрттæ! –                
Хъусынц йе ’фсæдтæ Плионæй, 
Æмæ се ’лвæст фæринк кæрдтæ 
Хурмæ судзынц сырх пиллонæй.
               Плиты Грис

Тугмондаг  –  кровожадный.  Бирæгъ у тугмондаг сырд. 
Ирвæзынгæнæг – спаситель. Уæ ирвæзынгæнæг чи уыдис?
Хæцынхъом – способный воевать. Салдат фæцæф ис æмæ хæцынхъом нал 

уыдис. 
Бархийæ – добровольно.  Ды æфсадмæ бархийæ ацыдтæ?
Хæстон – боец, военный.  Хæстонтæ лæмбынæг хъуыстой инæлары 

ныхасмæ. 
Фесгуыхын  – отличиться. Кæм фесгуыхтæ, цы сарæзтай? 
Зындзинæдтæ баййафын – испытать трудности. Уыцы адæймаг бирæ зындзи-

нæдтæ баййæфта. 
Ном хæссын – носить имя.  Уынг хæссы фыссæг Коцойты Арсены ном.

2. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Хъуыдыйæдтæ сæ саразут. Бахъуыды 
сæ кæнут æмæ сæ зонут уæ ныхасы пайда кæнын.

3. Сбæрæг кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты арæзт.

4. Ныффыссут дыгай дзырдбæстытæ ног дзырдтимæ.
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Суффиксы  -дон, -джын, -он образуют новые слова – 
существительные и прилагательные.

...

...      худ

...      бон

6. Æрхъуыды кæнут фæсæфтуантæ -дон, -джын, -он-имæ æртыгай дзырдтæ.

7. Нывты мидис равдисыны тыххæй саразут номдартæ æмæ миногонтæ фæ-
сæфтуантæ -дон, -джын, -он-ы фæрцы.

С п а й д а  к æ н у т  д з ы р д т æ й : зымæг, хох, дыргъ, карк, цъиу, хъус.

...      карк ... 

...       хъæу

Ныффыссут дыгай дзырдбæстытæ ног дзырдтимæ.

82-æм урок

НÆ УÆЛАХИЗДЗАУТÆ

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

  «Размæ, размæ, мæхи ’мгæрттæ», –  фæсидтис инæлар йæ хæстонтæм. 
  «Æгас цæуæд Уæлахизы бон!», – фыст уыдис сырх хъуымацыл.
  «Кад æмæ намыс нæ хъæбатыр хæстонтæн!», – райхъуыстис дикторы хъæлæс. 
  «Йæ кой фесæфæд хæстæн!», – фæдзæхсынц мадæлтæ.

5. Зæгъут, цавæр фæсæфтуанты руаджы арæзт æрцыдысты ацы дзырдтæ.

хæстон                      бæхджын                            цæхæрадон
хæххон                      кадджын                             рынчын
кæсгон                      тыхджын                             сырддон
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2. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъæбатырты тыххæй фыст æрцыдис бирæ 
чингуытæ, æмдзæвгæтæ, зарджытæ æмæ уацтæ. Дæлдæр цы текст бакæс-
дзыстут, уым дæр ныхас цæуы цалдæр хъæбатыры тыххæй. Зæгъут, кæй 
кой дзы фехъуыстат амæй размæ.

Не стыр бæрæгбон

Мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы тугмондаг гитлеронтæ нæ бæстæмæ куы 
æрбабырстой, уæд, хæцынхъом чи уыдис, уыдон иууылдæр цыдысты тохы быдырмæ, 
бирæтæ – бархийæ. Зæрæдтæ æмæ дæс-цыппæрдæсаздзыдтæ та куыстой заводты, фабрик-
ты, колхозты, совхозты. Уыдон хæстонтæн цæттæ кодтой дарæс, хойраг æмæ  хæцæнгарз. 
Кæд хæсты артæй дард уыдысты, уæддæр баййæфтой бирæ зындзинæдтæ.

Ирыстонæй хæстмæ ацæуæг адæмæй бирæтæ нал сыздæхтысты. Зæххыл ныууагътой 
хъæбатырты фæд.

Белгороды рæсугъддæр уынгтæй иу хæссы Дзгойты Федыры ном. Уый уыдис полчъы 
командир.

Стъараполы крайы хъæутæй иуы астæуккаг скъо-
лайыл сæвæрдтой тæхæг Чыпыраты Дзантемыры ном. 
Дзантемыр 1942 азы 5 ноябры ацы хъæуы сæрмæ зна-
джы хæдтæхджытæй иу æрæппæрста, фæлæ йæхæдæг 
дæр фæмард. Хæсты фæстæ йын хъæуы цæрджытæ 
скъолайы кæрты сæвæрдтой цырт-бюст. 

Ирыстоны цæрджытæй фесгуыхтысты æмæ Сове-
тон Цæдисы Хъæбатыры ном райстой 64 адæймаджы. 

Уыдонæй 34 сты ирæттæ. Зындгонд инæлар Плиты 
Иссæ та уыцы кадджын ном райста дыууæ хатты, стæй та 
ссис Монголы Адæмон Республикæйы Хъæбатыр дæр.

9-æм Майы агъоммæ нæ ирвæзынгæнджытæн кад-
джын уавæрты раттынц майдантæ æмæ лæвæрттæ.

Мамсыраты Муратмæ гæсгæ

3. Дзуапп раттут фæрстытæн.

  Тексты цавæр сгуыхт адæмы кой ис?
  Ирыстонæй цал адæймаджы архайдтой Фыдыбæстæйы Стыр хæсты, æмæ куыд рауа-
  дис сæ хъысмæт?
  Цы загъд ис тексты инæлар Плиты Иссæйы тыххæй? Бакæсут уыцы бынат. 
  Уæрæсейы сахартæ æмæ хъæутæй тексты кæцыты кой ис?

4. Радзурут, текстмæ лæвæрд ныв цы æвдисы, уый тыххæй.
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5. Бакæсут-ма иу хатт Дзгойты Федыр æмæ Чыпыраты Дзантемыры тыххæй  
фыст хъуыдыйæдтæ, стæй сæм байхъусут. Зæгъут, хъусгæ текстыл цавæр хъуы-
дыйад бафтыдис.

6. Текстæй рафыссут фæсæфтуантæ -дон, -он-имæ арæзт дзырдтæ.

7. Тексты бæрæггонд дзырдтæ равзарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

Текстмæ гæсгæ бацæттæ кæнут раныхас Фыдыбæстæйы Стыр хæсты тыххæй.

83-æм урок

ХÆСТОН МЫСИНÆГТÆ

1. Байхъусут æмæ бакæсут.

 Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ ацыдис æстай æртæ мин адæймаджы 
   бæрц. 
  Инæлар Плиты Иссæйæн Советон Цæдисы Хъæбатыры ном радтой дыууæ хатты.
 Зæрæдтæ æмæ сывæллæттæ хæстонтæн цæттæ кодтой дарæс, хойраг æмæ хæ-
   цæнгарз.
  Белгороды рæсугъддæр уынгтæй иу хæссы  Дзгойты  Федыры ном. 
  Стъараполы крайы иу хъæуы скъолайыл сæвæрдтой тæхæг Чыпыраты Дзантемыры 
   ном.

2. Ныффыссут фæрстытæ 1-аг фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæм æмæ сын 
раттут дзуæппытæ, хъуыдыйæдтæм нæ кæсгæйæ.

3. Фыццаг фæлтæрæны раззаг хъуыдыйад равзарут ныхасы хæйттæм гæсгæ.

4. А. Байхъусут хæсты архайæг Заойты Аслæнбеджы мысинæгтæй иу цаумæ.  
Зæгъут, Аслæнбег хæсты цавæр миниуджытæ равдыста.

Æ. Байхъусут-ма иу хатт текстмæ æмæ бахъуыды кæнут хæсты темæимæ  
баст дзырдтæ.  Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

5. Уæхи ныхæстæй радзурут, цы текстмæ байхъуыстат, уый мидис. 

Ныффыссут цыбыр радзырд (7–8 хъуыдыйадæй), Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
уæ хæстæджытæй чи архайдта, уыдоны тыххæй. 
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ард хæрын – клясться
æртхъирæн – угроза
топпы дзых – дуло ружья

84-æм урок

ÆРЦЫД САЛДАТ ЙÆ ДАРД БАЛЦÆЙ

1. Бакæсут. Бамбарын кæнут фæстаг дыууæ рæнхъы мидис.

Мæ хъустыл ма уайы, хæстонтæ
Куыд хордтой  Иры зæххæй ард. 
Мæлæт нæ нæ фарста:  «Кæцон дæ?»
Уыдис нæ алчидæр салдат...

Цы уыд мæлæты карз æртхъирæн? –
Мах хастам топпы дзыхмæ риу. 
Хъæбултæ Райгуырæнæн – бирæ,
У Райгуырæн – æрмæстдæр иу.
    Багаты Лади

2. Æмдзæвгæйы бацамонут хæсты темæимæ баст дзырдтæ.

3. Хæст фæцис. Уæлахиз нæ бæстæйы адæмæн æрхаста стыр цин. Бакæсут 
текст æмæ зæгъут, куыд цин кæны хæстоныл æрдз та. Уый размæ бахъуы-
ды кæнут æнæзонгæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

зыланггæнаг – звонкий 
суадон – родник
ныддæлгом уæвын – припасть
бафсис æнхъæл нал уыдис – здесь: не надеялся, что напьётся
æлхысчъытæ кæнын – здесь: щипать
ныттыхсын – здесь: заключить в объятия
тæхынæввонг – готовый к полету

Æрцыд салдат йæ хæстон балцæй. Райсомы æртæх ын ныхсадта йæ уæззау 
цырыхъхъытæ. Йæ зыланггæнаг зарджытимæ йыл сæмбæлд хъæуы сæр суадон. 
Ныддæлгом ыл, йæхицæн дзы бафсис æнхъæл нал уыдис. Афтæ адджын у, уый фыццаг 
хатт бамбæрста. Дон æхсызгон æлхысчъытæ кодта, афтæмæй згъордта рустыл, бæрзæйыл, 
цæнгтыл. Ласта буары рыст. Хæхтæй дымдта райсомы уддзæф. Ныттыхсти лæппуйыл. Уый 
тæхынæввонг систа йæ цæнгтæ. Хæхты урс сæртæм сарæзта йæ цымыдис цæстæнгас.

Цæгæраты Максиммæ гæсгæ
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4. 3-аг фæлтæрæны тексты кæцы дзырдтæ æвдисынц цины æнкъарæнтæ? 
Цавæр ныхасы хæйттæ сты уыцы дзырдтæ? 

5. Рафыссут 3-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдтæ æмæ сын сбæрæг кæнут  сæ 
арæзт.

Ратæлмац кæнут 3-аг фæлтæрæны текст уырыссаг æвзагмæ æмæ йæ афтæмæй 
ныффыссут уæ тетрæдты.

85-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Ратæлмац кæнут дзырдтæ, дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ ирон æвзаг-
мæ.

Боец, добровольно, спаситель, отличиться, способный воевать, кровожадный. В те 
годы наш народ испытал много трудностей. Одна из главных улиц Владикавказа носит 
имя прославленного Иссы Плиева.

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

   Хæрз æрыгон фæсивæд хæстмæ цыдысты…
  Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ ацыдис…
  Советон Цæдисы Хъæбатыры ном райстой … ироны. 
  Хæсты архайджытæн 9-æм Майы фæдæттынц …. 
 Нæ бæстæйы адæм никуы ферох кæндзысты, фашистты чи ныддæрæн кодта, 
   уыцы …

3. Равдисут разыдзинад кæнæ æнæразыдзинад ацы хъуыдыйæдты мидисы 
тыххæй.

  Гитлеронтæ уыдысты / нæ уыдысты тугмондаг.
  Советон адæм хæсты баййæфтой / нæ баййæфтой бирæ зындзинæдтæ.
  Хæрз æрыгон фæсивæд хæстмæ цыдысты / нæ цыдысты бархийæ.
  Ирыстоны хъæбултæн се ’мбисæй фылдæр хæстæй нал сыздæхтысты / сыздæхты-
   сты.  
  Плиты Иссæ Советон Цæдисы Хъæбатыры ном дыууæ хатты райста / нæ райста. 

4. Диалог баххæст кæнут дзуæппытæй.

  9-æм Майы бæрæгбонмæ уе скъола  куыд бацæттæ кодта?
...........................................................
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  Уæлахизы бон куыд арвыстай?

……………………………………... 

  Бæрæгбоны парадмæ кастæ?

……………………...........................

  Телевизормæ кæсгæйæ, Сырх Фæзы парады цытæ федтай?

...........................................................

  Де ’мбæлттимæ  бæрæгбоны арфæтæ искæмæн ракодтат?

……………………………...............

  Дæ хæстæджытæй хæсты исчи архайдта? Кæмыты хæцыдысты?

……………………………...............

  Цавæр хæстон хъæбатырты нæмттæ зоныс?  

……………………………...............

5. Равзарут раст варианттæ.

1. Фыдыбæстæйы Стыр хæст уыдис... .

а) 1917-æм азы
æ)1941 – 1945 азты
б) 1940 – 1945 азты

2. Дзгойты Федыр хæсты заман уыдис... .

а) хуымæтæг салдат
æ) маршæл
б) полчъы командир

3. Чыпыраты Дзантемыр ныгæд у... .

а) Белгороды
æ) Ростовы
б) Стъараполы крайы

4. Плиты Иссæ Советон Цæдисы Хъæбатыры ном райста... .

а) иу хатт 
æ) æртæ хатты 
б) дыууæ хатты
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бердзенаг  (грекъаг) –  грек, греческий. Аристотель уыдис бердзенаг философ.
ромаг – римлянин, римский. Рагон Ромаг паддзахады бындур уыдис ныры Ита-

лийы зæххыл.
мысираг – египтянин, египетский. Мысыры цæрæг адæймаг хуындис мысираг.
ферохгæнæн ис –  можно забыть. Куыд ис ферохгæнæн ахуыры фыццаг бон?

3. Дыккаг фæлтæрæнæй раздæр бакæсут, фæсæфтуантæ кæм ис, уыцы 
дзырдтæ, стæй та – вазыгджын дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Ног дзырдтæ 
ныффыссут дыууæ цæджындзæй.

86-æм урок

ИРОН ÆВЗАГ, ДÆУ НЫН НЫУУАГЪТОЙ ХУРЫ ЦОТ

1. А. Бакæсут.

Мадæлты буц æвзаг, нæ зæрдæ, 
Нæ зонд, нæ цыт æмæ нæ намыс, 
Дæу радта хуры цот, цæхæртæ
Зынг хурау уый тыххæй ныр калыс.

Фæлмæн дæ булæмæргъы зардау, 
Хъæздыг – ныййарæг мады уарзтау, 
Æнæсайд – сахъ аланты ардау.
Цæрæд нæ зæрдæты дæ уаз тау.

          Уалыты Лаврент
 

Æ. Цæйтимæ бары поэт мадæлон æвзаг? Уыцы абарстытæ бамбарын кæнут 
уæхи ныхæстæй.

2. Бахъуыды кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ æмæ сæ зо-
нут хъуыдыйæдты пайда кæнын.

4. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй пайдагæн-
гæйæ.

  Уыцы диссаджы музыкæмæ хъусгæйæ, адæймаджы … базмæлынц.
  Нæ чингуыты æддаг цъæрттæ сты … .
  Тыхджын дымгæ … мит.
  Нæ бæстæйы истори куыд ивта, афтæ ивта адæмы … дæр.
  Сывæллæттæн бæрæгбоны байуæрстой лæвæрттæ, иу дæр дзы … .



128

Слова куыд, куыдæй «как» служат для связи частей сложноподчиненных предложений.

бæрзонд

фидар

æвзагæй гуырдзиаг

Галуан

паддзахад

сты

Мысираг

пирамидæтæ

æрбайст

у рагзаманы

æмæ

дзырд Ромаг

уыдис

  Кавказаг æвзæгтæй … дзырдтæ ирон æвзаджы бирæ сты.
  Куыд … райгуырæн зæхх?
  … адæмы байзæддæгтæ сты итайлæгтæ.
  Египет иронау у Мысыр, уыцы бæстаг адæймаг та ...

5. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

6. Цыппæрæм фæлтæрæны æрмæгмæ гæсгæ саразут фарстон хъуыдыйæдтæ 
æмæ сæ раттут уе ’мбалмæ.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.
Цыппæрæм фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæ ныффыссут æххæстæй.

87-æм урок

КУЫД БАСТ СТЫ ÆВЗАГ ÆМÆ ИСТОРИ?

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

  Ирон адæмы фыдæлтæ сæмбæлдысты тюркаг адæмтимæ дæр – авар, ногъай æмæ 
æндæртимæ. 

  Ирон æзаджы мыртæ къ, пъ, тъ, цъ, чъ æмæ бирæ дзырдтæ сты кавказаг æмæ 
æндæр адæмты æвзæгтæй æрбайсгæ.

2. Зæгъут, цавæр дзырдтæй баст сты вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ. Хъуы-
дыйæдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

1. Адæмы цард куыд ивта, афтæ ивта се ’взаг дæр. 2. Уыцы адæймаджы кæддæр 
куыдæй федтон, ныр дæр афтæ æрыгонæй баззадис.
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3. Алыхуызон æвзæгты бафиппайæн ис æмхуызон кæнæ æнгæс дзырдтæ æмæ 
мыртæ. Уыдон арæх кæцыдæр æвзаджы вæййынц æрбайсгæ.  Ахæм дзырдтæ 
ис ирон æвзаджы дæр. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цавæр æвзæгтæм  хауынц 
æрбайсгæ дзырдтæ.

Æппæтдунеон (Во всемирной) историйы рагон зындгонд адæмтыл нымад сты 
бердзенæгтæ, ромæгтæ æмæ мысирæгты æмрæнхъ скифæгтæ дæр. Рæстæг нæ фæуæлахиз 
ис уыцы адæмты стыр культурæтыл. Ромæгты культурæ дарддæр ахæццæ кодтой 
итайлæгтæ, скифæгты культурон традици та – аллон адæм. Уыцы культурæйы сæйраг бы-
нат ахсы нæ адæмæн се ’взаг – æппæтдунеон хæзна.

Индоевропæйаг æвзæгты генеалогион бæласы индоирайнаг (ариаг) къабаз

9 Заказ № 
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Æндæр рæтты цæрæг ирæттæ дæр нæ рох кæнынц сæ мадæлон æвзаг, се ’гъдæуттæ. 
Æмæ куыд ис ферохгæнæн ацы фæлмæн дзырдтæ: бинонтæ, мад, фыд, сабырдзинад, 
хурзæрин, фыдыбæстæ, уалдзæг, дидинæг, уарзын, рæвдауын æмæ бирæ æндæртæ.  

«Не ’взаг у нæ истори». Астæуккаг æнусты нæ рагфыдæлтæ бангом сты бынæттон 
кавказаг адæмтимæ. Уый стыр ивддзинæдтæ расайдта се ’взаджы. Сыхаг адæмты 
æвзæгтæй йæм æрбафтыдысты мыртæ къ, пъ, тъ, цъ, чъ æмæ дзырдтæ лауаси, булкъ, 
нуры, бырц, къуыри, дзуар, гобан, цъында, хъаз, бирæгъ, бабыз, хъуымац, æ. а. д.

Иннæ историон цау – 1774 азы Ирыстоны баиу Уæрæсеимæ. Не ’взаджы фæзындысты 
дзырдтæ: стъол, скъапп, тас (таз), асыкк, пец, хамут, картоф, къафетт, цай, закъон, 
газет, инæлар (генерал), булкъон (полковник) æ. а. д. 

Фæлæ не ’взаджы бындурон дзырдтæ сты сæйрагдæр æмæ тæккæ рагондæр. Арæзт 
сæ цæуы бирæ ног дзырдтæ: бардзырд, уацау, рацарæзт æ. а. д.

Ирон адæмыл æвæрд ис бæрнон (ответственный) æмæ егъау хæс: нæ хъæздыг 
æмæ рагон культурæ сæфын нæ бауадзын, фидæны фæлтæртæм æй фæхæццæ кæнын 
(сохранить его для будущих поколений).

4. Ссарут тексты æрбайсгæ дзырдтыл дзурæг бынæттæ.

5. Зæгъут, цæй тыххæй нæ рох кæнынц сæ мадæлон æвзаг, Ирыстонæй дард чи 
цæры, уыдон.

6. Текстыл æнцойгæнгæйæ, бамбарын кæнут, нæ мадæлон æвзаг æппæтдунеон 
хæзна кæй у, уыцы хъуыды.

7. Хъуыдыйæдтæ ахæццæ кæнут кæронмæ, тексты мидисыл æнцойгæнгæйæ.

  Кавказы цæргæйæ, скифæгты байзæддæгтæ сæмбæлдысты …
  Нæ мадæлон æвзаджы хъæздыгдзинад ирдæй разындис…
  Нæ адæмыл æвæрд ис бæрнон æмæ егъау хæс...
  Ирыстонæй дард цæргæйæ дæр адæм нæ рох кæнынц сæ ...

8. Текстмæ цы ныв лæвæрд ис, уымæ гæсгæ ранымайут, ирон æвзагмæ æппæ-
ты æввахсдæр цы ’взæгтæ сты, уыдон.

Текст бацæттæ кæнут уæхи ныхæстæй дзурынмæ.
Рафыссут 3-аг фæлтæрæны текстæй вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæг куыд-
имæ.
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88-æм урок

ДЫ  МÆНÆН  ЗЫНАРГЪ ДÆ,  МÆ  ФЫДÆЛТЫ  ХЪÆЛÆС!

1. А. Бакæсут.

О мæ ахсджиаг, о ме ’взаг, о мæ фыдæлты хъæлæс!
Дæу лæджы ном æмæ фарнау хизын сæфты къахæй æз!
Узта цадæггай мæ авдæн, зарыд «алолай» мæ мад, 
Хъуыстон й’ аргъæуттæм æнайæн, æз уæд базыдтон дæ ад. 
О мæ ахсджиаг, мæ уидаг! Удæн адджындæр цы ис!
Зонын сонтæй нырмæ, зонын,  æз дæ цин æмæ дæ рис.

              Тукай, тæтæйраг поэт.
                                                         Хъодзаты Æхсары тæлмац

Æ. Зæгъут, автор йæ мадæлон æвзаг йæ уидаг цæмæн хоны.

сæфты къах – путь к гибели
цадæггай – медленно
сонтæй нырмæ – с юности

2.  Райхалут ацы хъуыдыйæдты мидис.

  Æвзаг у адæмы историйы айдæн. 
  Рæстæг нæ фæуæлахиз ис скифаг, бердзенаг, ромаг æмæ мысираг культурæтыл.           
  Æвзаг адæмæн у сæ зонд, сæ царды уаг æмæ сæ уды конд æвдисæг. 
  Нæ рагфыдæлтæ бангом сты æндæр адæмтимæ, æмæ уый се ’взаджы расайдта стыр 
   ивддзинæдтæ.
  Ирон адæмы культурæйы сæйраг бынат ахсы се ’взаг – æппæтдунеон хæзна. 
  Махыл æвæрд ис бæрнон  хæс: нæ рагон культурон традици сæфын нæ бауадзын. 

3. Баиу кæнут хъуыдыйæдты хæйттæ.

  Нæ  адæм дарддæр ахæццæ кодтой нывæфтыд æмæ хъæздыг
  Ирон æвзаг у аив,  скифаг-аллон культурон традици
  Рæстæг куыд цыдис, афтæ не ’взаджы
  уырыссаг æмæ интернационалон дзырдтæ
  Ирон адæм сæ царды сæмбæлдысты бардзырд, рацарæзт, уацау æ. а. д.
  Ирон æвзаг канд æрбайсгæ дзырдтæй кодтой фылдæр
  Дзæвгар сты не ’взагæн йæхи
  фæрæзтæй арæзт дзырдтæ дæр:

нæ хъæздыг кодта
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4. Хъуыдыйæдты ссарут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

  Мысираг æмæ бердзенаг культурæтæн ис рагон уидæгтæ.
  Ромæгтæ уыдысты ныры итайлæгты рагфыдæлтæ.
  Ног темæ куы не сфæлхат кæнай, уæд æй ис æнцонæй ферох кæнæн.
  Фæндыры цагъд мын базмæлын кодта мæ зæрдæйы тæгтæ.
  Къулыл ауыгъд уыдис нывæфтыд гауыз.
  Йæ ныхас расайдта хыл.
  Уырыссаг æвзаджы бирæ дзырдтæ сты æндæр æвзæгтæй æрбайст.

5. Бакæс 4-æм фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ æмæ сæ зæгъ, дæ фарсмæ чи 
бады, уымæн.

6. Байхъусут адæмты нæмттæм æмæ се ’хсæн ссарут æнæзонгæ ном.

7. Ныффыссут, темæйæ цы ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ бахъуыды кодтат, 
уыдон.

Рафыссут уæ тетрæдтæм 4-æм фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ. Номдарты сæрмæ 
фæбæрæг кæнут сæ хауæнтæ. 

89-æм урок

ЗЫНДГОНД АХУЫРГÆНДТЫ ХЪУЫДЫТÆ
НÆ МАДÆЛОН ÆВЗАДЖЫ ТЫХХÆЙ

1.  Байхъусут æмæ бакæсут.

Францаг стыр ахуыргонд Ж. Дюмезиль фыста, зæгъгæ, дам, аллон адæмы байзæд-
дæгтæ бирæ зынтæн бафæрæзтой. Фæлæ, дам, уæддæр бахъахъхъæдтой, йæ уидæгтæ ски-
фаг æмæ суанг индоевропæйаг кæмæн сты, уыцы æвзаг. Уымæ гæсгæ, дам, зын бамбарæн 
нæу æппæт дунейы ахуыргæндты цымыдисдзинад уыцы  адæммæ.

2. Бахъуыды кæнут ацы дзырдты нысаниуджытæ æмæ сæ зонут хъуыдыйæдты 
пайда кæнын.

Ирахуырад – осетиноведение. Ирахуырады уый ныууагъта зынгæ фæд.  
Цардхуыз – жизнерадостный, цветущий. Спорт адæймаджы кæны цардхуыз.   
Зæрдæргъæвд – способный. Æвзаджы къорды ис бирæ зæрдæргъæвд скъоладзаутæ. 
Курдиатджын – талантливый. Уыцы æрыгон фыссæг у курдиатджын.  

3. Бамбарын кæнут хъуыдыйæдты бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

1. Ирон адæммæ ис хъæздыг дзургæ сфæлдыстад: кадджытæ, аргъæуттæ, зарджытæ, 
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уыци-уыцитæ. 2. Рагон къухфыстыты ссарæн ис цымыдисаг хабæрттæ. 3. Нæ фыццаг 
ахуыргæнæг нæ куы федта, уæд йæ цинæн кæрон нал уыдис. 4. Ахуыргонд æрцыдис 
бæлвырд хатдзæгмæ.  

4. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут уæ тетрæдты. 

1. Он был жизнерадостным человеком.
2. В архиве я нашел древние рукописи. 
3. Ты пришел к правильному выводу. 
4. Когда я снова увидел своего друга, моей радости не было конца. 
5. В осетиноведении этот вопрос еще не изучили.
6. Сказки относятся к устному народному творчеству. 

5. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, уырыссаг дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ирон æвзаг-
мæ тæлмацгæнгæйæ. 

  Мах стæм скифæгты æмæ сæрмæтæгты (потомки).
  Лæппу (еще не отдохнул) куысты фæстæ.
  Ахуыргонд (до самой смерти) иртæста ирахуырады фæрстытæ.
  Славяйнæгты фыдæлтæ (были тесно связаны) скифæгтæ æмæ сæрмæтæгтимæ.
  Ирыстоны ис бирæ (талантливая молодежь).
  Нæ размæ рацыдис (цветущая) сылгоймаг.
  Аивадон литературæ сæвзæрдис дзургæ сфæлдыстады бундурыл.
  Абайты Васойы куыстытæ (в осетиноведении) ахсынц сæйраг бынат.
  Ерысты фыццаг бынат куы бацахстон, уæд (моей радости не было конца).
  Ме ´мбал (способный) лæппу у æмæ ахуыры дард ацæудзæнис.
  Уыцы ахуыргонд (видное место) æрцахста ирахуырады.
  Зæрдæргъæвд лæппу (за короткое время) райдыдта иронау дзурын.

6. Зæгъут, цавæр уæнгтæ нæ фаг кæны ацы дзырдты.

...дзенаг, ...маг, ...ахуырад, ...вæфтыд, ...сайын, ...байст.

7. Радзурут, куыд архайут ирон æвзаг хуыздæр базоныныл.

Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ æмæ сæ 
ныффыссут уæ тетрæдты.

90-æм урок

КУЫД САХУЫР КОДТА ВСЕВОЛОД МИЛЛЕР ИРОН ÆВЗАГ?

1. Бакæсут.

  Ирахуырады уыцы фарсты тыххæй бирæ ахуыргæндтæ фыстой. 
  Сæ сывæллæттæ сты хъæлдзæг æмæ цардхуыз.
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  Рагон къухфыстытæн чиныгдоны ис хицæн бынат. 
  Цæй, исты хатдзæгмæ æрцыдтæ æви нæма?
  Сывæллонæн ног хъазæн балхæдтой, æмæ йæ цинæн кæрон нал уыдис.

2. Ирахуырадæн стыр лæггæдтæ чи бакодта, уыдонæй иу уыдис уæрæсейаг 
академик Всеволод Миллер. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цæй тыххæй сахуыр 
кодта Миллер нæ адæмы истори, фольклор æмæ æвзаг.

Зындгонд уæрæсейаг ахуыргонд Всеволод Федоры фырт 
Миллер бауарзта Ирыстон æмæ йæ амæлæты онг куыста ирон 
адæмы истори, этнографи, дзургæ сфæлдыстад æмæ æвзаг ирта-
сыныл. Миллер куыста Мæскуыйы университеты æмæ, уым рагон 
къухфыстытæ кæсгæйæ, æрцыдис ахæм хатдзæгмæ: славяйнæгты 
фыдæлтæ дæргъвæтин рæстæг æнгом баст уыдысты скифæгтæ 
æмæ сæрмæтæгтимæ. Агурын райдыдта уыцы адæмты фæд. Ба-
зыдта, скифæгтæ æмæ сæрмæтæгты байзæддæгтæ Кавказы хæхты 
кæй цæрынц, уый, æмæ йæ цинæн кæрон нал уыдис. Дзырдуатимæ 
кæсын райдыдта аргъæуттæ. Фыццаг хатт Всеволод Миллер 
Ирыстонмæ ссыдис 1879 азы, сæрды. Йæ фæллад дæр не суагъ-
та, афтæмæй зилын райдыдта горæты уынгты, хъуыста адæмы 
ныхасмæ.

Зæрдæргъæвд (способный) ахуыргонд цыбыр рæстæгмæ райдыдта иронау дзурын, 
фæстæдæр та ма  базыдта дыгуронау дзурын дæр.

Миллер Ирыстоны уыдис цалдæр хатты. Уыцы балцыты фæстæ ныммыхуыр кодта 
бирæ наукон фæллæйттæ дзургæ сфæлдыстад, æгъдæуттæ, æвзаг æмæ историйы тыххæй. 
Уыцы куыстыты фæрцы Миллер зынгæ бынат æрцахста ирахуырады. Нæ адæмы схуыдта 
зæрдæргъæвд, интеллигентон æмæ курдиатджын. 

3. Ссарут тексты ахæм бынæттæ:

  Миллер сбæрæг кодта, славяйнæгтæ æмæ скифæгтæ рагзаманы æнгом баст кæй уы-
  дысты, уый.
  Миллер базыдта иронау æмæ дыгуронау дзурын.
  Ахуыргонд ныффыста бирæ наукон куыстытæ.
  Миллер ма ныууагъта хорз ныхæстæ нæ адæмы тыххæй.

4. 3-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдты мидисмæ гæсгæ уæ кæрæдзимæ раттут  
фæрстытæ.

5. Тексты бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Ныффыссут тексты сæйраг мидис 5–6 хъуыдыйадæй.
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91-æм урок

СТЫР АДÆЙМАГ ÆМÆ СТЫР АХУЫРГОНД АБАЙТЫ ВАСО 

1. Бакæсут. 

Нæ адæм сæ равзæрдмæ гæсгæ хæстæг лæууынц Европæйы, Ираны, Индийы 
адæмтæм. Уæлдай æввахсдæр та нæм сты таджикæгтæ, ирайнæгтæ, курдæгтæ, памирæгтæ 
æ. æнд. Ирайнаг æвзæгты истори бæрæггонд цæуы тынг рагæй.
 

2. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ. Цавæр ныхасы хæйттæ 
сты бæрæггонд дзырдтæ?

  Æз зæрдиагæй фæхъусын ахуыргæнæгмæ.
  Зæрдиагдæрæй фæархайын æвзаг æмæ литературæйы урокты.
  Æппæты зæрдиагдæрæй фæцæттæ кæнын ирон æвзаджы уроктæм.

Наречия имеют три степени сравнения: положительную степень 
(хорз кæсын), сравнительную степень (хуыздæр кæсын), превосходную        
степень: æппæты (тæккæ, иууыл) хуыздæр кæсын.

3. Ирыстон сæрыстыр кæмæй у, уыдоны раззагдæртæй иу у Абайты Васо. 
Бакæсут текст æмæ йын бамбарын кæнут йæ сæргонд. 

Абайты Васо – ирахуырады дæсны

Культурæ зынаргъ кæмæн у, уыдоны дисы æфтауынц Абайты Васойы наукон 
сгуыхтытæ. Уый уыдис ирахуырады дæсны, стæй хорз зыдта бирæ æндæр адæмты æвзæгтæ, 
фольклор æмæ истори дæр. Васойы наукон куыстыты нымæц у 
æртæсæдæйы бæрц. Уыдоны æхсæн сты ахæм чингуытæ: «Ирон 
æвзаг æмæ фольклор», «Уырыссаг-ирон дзырдуат» æмæ «Ирон 
æвзаджы историон-этимологион дзырдуат, 5 томæй арæзт». Ацы 
стыр куыстæй базонæн ис дзырдты равзæрд æмæ уыдонæй ны-
хасы пайда кæныны фæтк, стæй ма дзы бакæсæн ис алыхуызон 
адæмты цардæй ист цымыдисаг хабæрттæ æмæ цауты тыххæй.

Уыцы диссаджы фæллоймæ адæм сæ цæстæнгас равдыстой 
ахæм дзырдтæй: «ахъаззаг куыст», «диссаджы дзырдуат», 
«тынг ахсджиаг куыст». Ацы дзырдуат æппæты æххæстдæрæй 
равдыста Васойы бирæ зонындзинæдтæ. Уыдонмæ уый фыццаг 
къахдзæфтæ акодта, Йæ хъæу Къобы райдайæн скъолайы. 
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Фæстæдæр йæ ахуыр дарддæр ахæццæ кодта Тифлисы гимназы, стæй та – Ленинграды 
паддзахадон университеты.

Ахуыры фæстæ Васо куыста Тифлисы, стæй та Дзæуджыхъæуы, фæлæ йæ царды 
фылдæр хай арвыста Мæскуыйы, Æвзагзонынады институты. Йæ зæрдиаг фæллойы 
тыххæй йын хицауад саккаг кодта цалдæр кадджын хæрзиуæджы. 

Абайты Васо абон дæр рох нæу нæ адæмæй. 

4. Тексты ссарут ахæм бынæттæ:

1.  Биографические данные о Васо Абаеве.
2. Вопросы, рассматриваемые в «Историко-этимологическом словаре осетинского  

языка».
3.  Отзывы ученых о cловаре.

5. Бафæрсут уе ’мбæлтты.

  Цавæр чингуытæ ныффыста Абайты Васо? 
  Цытæ базонæн ис Васойы дзырдуатæй?
  Цавæр адæймаг уыдис Васо?
  Адæм Васойы цæуылнæ рох кæнынц?

6. Текстæй рафыссут мивдисджытæ фæрсдзырдтимæ бастæй. Бацамонут фæрс-
дзырдты бæрцбарæнтæ.

Уæхи бацæттæ кæнут Абайты Васойы биографи уæхи ныхæстæй дзурынмæ.

92-æм урок

УЫЙ ИУГАЙ ДУРТÆЙ САМАДТА МÆСЫГ

1. Бакæсут.

1. «Ирон æвзаджы историон-этимологион дзырдуат»-ы ма дзырдты равзæрдæй уæл-
дай базонæн ис алыхуызон адæмты цардæй ист цымыдисаг хабæрттæ дæр.  2. Васо ма 
ирахуырады фæрстытæй уæлдай хорз зыдта æндæр адæмты æвзæгтæ, сæ фольклор æмæ 
истори дæр. 3. Абайты Васо абон дæр цæры йæ наукон фæллæйтты æмæ йæ зонгæты 
зæрдæты.

2. А. Байхъусут текстмæ æмæ зæгъут, цы иу кæны Абайты Васойы Хетæг-
каты Къостаимæ. Байхъусыны размæ базонут ацы дзырдтæ:
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кæддæры – давний                фырдисдзинад – восхищение

Æ. Байхъусут-ма иу хатт текстмæ æмæ йæ радзурут уæхи ныхæстæй.

3. Ирон фысджытæй бирæтæ ныффыстой уацмыстæ Абайты Васойы тыххæй. 
Бакæсут-ма уыдонæй иу æмæ зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ æмæ хъуыдытæ 
æвзæрын кæны адæймаджы зæрдæйы Васойы фæлгонц.

Уасо

Ныйирд йæ цæсгом Уарзт æмæ Хъуыдытæй: 
Уый махæн судзы знæт тары Цырагъ.
Йæ хъуыды – Арт, йæ зæрдæ та – Гæнах, 
Кæсы Сыгъдæг Уд цæстыты æрфытæй…

Уый рухс æрцагъта сау Дугты фыстытæй, 
Уый райхæлдта Къуыбылойы æндах…
Фæрныг адæмты стыр ныхасмæ мах
Хæссæм нæ Дзырд историйы цъæссытæй;

Уым мах дзыхъхъы нæ лæудзыстæм уырдыг: 
Нæ фыдæлтæ сæ удты рухс кæм сыгътой, 
Ыстæм ныр уыцы уаз бынтæй хъæздыг. 
Нæ саукусæг, нæ хæстон лæг! Æвзыгъдæй
Ды иугай дуртæ арф кæмтты фæуыгътай
Æмæ сæ рындзыл самадтай мæсыг.

                       Джыккайты Шамил   

4.  Куыд æмбарут ацы дзырдты мидис: «нæ саукусæг, нæ хæстон лæг»? 

5. Цæмæн ныффыста поэт Джыккайты Шамил ацы дзырдтæ стыр дамгъæйæ: 
Уарзт, Хъуыдытæ, Цырагъ, Арт, Гæнах, Сыгъдæг Уд æмæ æндæртæ?

6. Бафæрс де ’мбалы.

1. Чи уыдис Абайты Васо æмæ цавæр чингуытæ ныффыста?
2. Цы базонæн ис «Ирон æвзаджы историон-этимологион дзырдуат»-æй?
3. Цавæр адæймаг уыдис Абайты Васо?

Бацæттæ кæнут раныхас Абайты Васойы тыххæй, 5-æм фæлтæрæны лæвæрд 
фæрстытыл æнцойгæнгæйæ. 
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93 урок. Контролон куыст.

94-æм уроктæ

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

  Дуканимæ æрбаластой нывæфтыд къабатæ. 
  Уыцы дзырдтæ нысан кæнынц зæронд царды фæзындтæ. 
  Йæ гуымиры ныхас расайдта хыл. 
  Ахæм хабар куыд ис ферохгæнæн?
  Хæххон хъæу рохуаты баззадис. 
  Чиныджы ныхас цæуы уырыссаг æвзагæй æрбайст дзырдтыл. 
  Бердзенаг, ромаг æмæ мысираг паддзахæдтæ уыдысты рагзаманы. 
  Ирахуырады уыцы фарст раджы раиртæстой. 
  Ахуыргондæн тынг феххуыс сты рагон къухфыстытæ. 
  Уыцы хурджын бæстæйы сывæллæттæ сты цардхуыз. 
  Мæ раныхасы æрцыдтæн цалдæр хатдзæгмæ. 
  Æмбисæндтæ сты дзургæ сфæлдыстады иу хай. 

2. Бамбарын кæнут 1-аг фæлтæрæны бæрæггонд дзырдты арæзт æмæ растфыс-
сынад.

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Ромæгты культурæ дарддæр ахæццæ кодтой …, скифæгты культурæ та … . 
2. Адæмæн сæ егъаудæр хъæздыгдзинад у … . 
3. Дзырдтæ лауаси, булкъ, бырц, нуры, цъында, къуыри, дзуар æмæ æндæртæ ирон 

æвзагмæ æрбафтыдысты … . 
4. Дзырдтæ бирæгъ, хъаз, бабыз, хъуымац, дамбаца æмæ æнд. нæ фыдæлтæ æрбайс-

той …. æвзæгтæй. 
5. Всеволод Миллер Ирыстоны уыдис … .
6. Миллер бирæ фæллæйттæ ныммыхуыр кодта нæ  адæмы … .
7. Абайты Васо ныффыста цалдæр чиныджы:  «Ирон æвзаг æмæ фольклор», «Уырыс-

саг-ирон дзырдуат» æмæ … .
8. Васо æппæты фылдæр рæстæг фæкуыста…

4. Байхъусут æмæ зæгъут, кæцы бæрцбарæнты сты фæрсдзырдтæ.

5. Бакæсут диалог æмæ бамбарын кæнут фæстаг хъуыдыйады мидис.

– Базон-базон, Дудæг,  æппæтæй цыргъдæр цы у?
– Æппæтæй цыргъдæр – алмаси.
– Нæ базыдтай. Æппæтæй адджындæр та цы у?
– Мыд.
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– Нæ базыдтай. Уæд фæлмæндæр та цы у?
– Бæмбæг.
– Нæ базыдтай. Уæдæ-ма зæгъ, æппæтæй халæгдæр та цы у?
– Дон, арт, дымгæ. 
– Нæ та базыдтай.
– Дæхæдæг-ма сæ зæгъ, дæхæдæг, кæд нæ сайыс, уæд.
– Æппæтæй цыргъдæр, æппæтæй адджындæр, æппæтæй фæлмæндæр, æппæтæй 

халæгдæр у æвзаг.

6. Чи загъта, ирон культурæйы арвгæрон скæсдзæнис дыккаг хур æмæ йæ ном 
уыдзæнис Абайты Васо, зæгъгæ. Цæмæн афтæ нымадта уыцы адæймаг?

7.  Ссарут дзырдты раст тæлмацтæ текстмæ гæсгæ:

грек, греческий                         
а) балхъайраг                             
æ) бердзенаг                                
б) сомихаг                                   

египтянин, египетский 
а) ромаг 
æ) гуннаг 
б) мысираг

8. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй текстмæ гæсгæ.

  Фыссæг дзырдта … æвзагæй. 
а) нывгонд 
æ) нывджын
б) нывæфтыд
в) хуызджын

  Сæ хъæр … хыл.
а) радта
æ) сарæзта
б) расайдта
в) ракодта 

  Всеволод Миллер æмæ Абайты Васо уыдысты … дæснытæ.
а) ирон литературæйы
æ) историйы
б) ирахуырады
в) нывкæнынады 
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  Æмбисæндтæ, аргъæуттæ æмæ таурæгътæ хауынц … .
а) литературæмæ
æ) адæмон сфæлдыстадмæ
б) ныхасы культурæмæ

  Абайты Васо университет каст фæцис … .
а) Дзæуджыхъæуы
æ) Мæскуыйы
б) Ленинграды

  Абайты Васойы чингуытæй иу у … .
а) «Ирон-уырыссаг дзырдуат»
æ) «Уырыссаг-ирон дзырдуат»
б) «Ирыстоны истори»

Сахуыр кæнут æмдзæвгæ «Уасо»-йæ фыццаг строфа.

95-æм урок

САБИТЫ УАРЗОН БÆРÆГБОН

1. Бакæсут.

Сæрды фыццаг бон уынгтæ, фæзтæ æмæ парктæй сабиты худт æмæ ныхас фæхъуысы 
уæлдай зылангдæрæй. Бон-изæрмæ уыдон фæархайынц хъæлдзæг хъæзтыты, бакæсынц 
спектакльтæм, концерттæм, райсынц лæвæрттæ. Иу ныхасæй, вæййы сын диссаджы 
бæрæгбон – Сывæллæтты хъахъхъæныны æппæтдунеон бон. Хистæртæ уæлдай тынгдæр 
бацархайынц рынчын æмæ сидзæр сабитæн баххуыс кæныныл.
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2. Бахъуыды кæнут ацы дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ æмæ сæ 
зонут хъуыдыйæдты пайда кæнын.

Фæкæсинаг – нуждающийся в помощи.  Зæронд ус у фæкæсинаг,  рынчын. 
Бирæсывæллонджын – многодетный. Мæ фыд схъомыл ис бирæсывæл-

лонджын бинонты ’хсæн. 
Бацархайын – постараться. Нæ командæйы тынг бацархайын хъæуы кубок 

рамбулыныл.
Стæмтæй фæстæмæ – за небольшим исключением. Ме ’мкъласонтæ, стæм-

тæй фæстæмæ, хорз ахуыр кæнынц. 
Фадат – возможность.  Лæппуйæн фадат фæцис экспедицийы архайынæн. 
Бахизын – здесь: уберечь. Хуыцау нæ хæстæй бахизæд. 
Æххормаг æййафын – голодать. Æххормаг чи æййафы, ахæм сывæллæттæ 

зæххыл бирæ ис.
Зын уавæртæ  – трудные условия. Лæппу схъомыл ис зын уавæрты.

æййафын – догонять. Ме ’мбал мæ згъоргæйæ не ’ййафы.
æййафын – претерпевать.  Лæппу зындзинæдтæ æййафы.
бахизын – войти. Дæу хъæуы мидæмæ бахизын.
бахизын – уберечь. Лæппуйы хъæуы фыдбылызæй бахизын.

3. Абарут æмкъай дзырдты мидис, бахъуыды сæ кæнут.

4. Зæгъут, ацы схемæ ног дзырдтæй кæцыты арæзт æвдисы.

5. Хъуыдыйæдты бавæрут дзырдтæ кæнæ дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

  Цæмæй баххуыс кæнæн ис уыцы … адæймагæн?
  Рынчын уыдис тынг ... .
  Бæлæстæ … дидинæг ракалдтой. 
  Фæлварæнтæ хорз раттыны тыххæй дæ хъæуы тынг … .
  Кусын райдыдта, æмæ æххормаг … .
  Ахуыры йæ ничи ... .  

6. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ.

2-аг фæлтæрæны хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ æмæ сæ 
афтæмæй ныффыссут уæ тетрæдты.
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96-æм урок

СЫВÆЛЛÆТТÆ СТЫ  НÆ ФИДÆН

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

          Саби
     (Скъуыддзаг)

Саби рæзы алкæмдæр:
Уаты, уынджы, тары дæр. 
Саби рæзы заргæйæ, 
Ног талатæ садзгæйæ.

Саби рæзы хъазгæйæ, 
Сæууон уæлдæф нуазгæйæ. 
Тынгдæр рæзынц ахæмтæ, 
Рæвдздæр чи у ахуырмæ.
           Ситохаты Саламджери

2. Фыццæгæм июны бæрæгбон кæд снысан кодтой, уый уе ’ппæт, æвæццæгæн, нæ 
зонут. Бакæсут текст æмæ йæ базонат. Йæ сæйраг мидис ын уæ зæрдыл бадарут.

Мæскуыйы 1949 азы æрæмбырд сты дунейы сылгоймæгты минæвæрттæ. Уыдон 
бауынаффæ кодтой сывæллæттæн сæрмагонд бæрæгбон снысан кæнын. Схуыдтой йæ 
Сывæллæтты хъахъхъæныны æппæтдунеон бон. Фыццаг хатт æй бæрæг кодтой афæдзы 
фæстæ. Цавæр у ацы бæрæгбоны мидис? Кæмæй æмæ цæмæй хъæуы сывæллæтты 
хъахъхъæнын, цавæр бартæ сын ис? Æхсæнады хæс у бацархайын, цæмæй  сывæллæттæ 
æххормаг ма æййафой, фаг сын уа дзаума, цæмæй сæ мачи æфхæра, хорз фадæттæ сын уа 
ахуыр кæнынмæ æмæ фæллад уадзынмæ.

Уæлдай хуыздæр цæстдард домынц бирæсывæллонджын бинонтæ æмæ сидзæр 
сывæллæттæ. Æрвылаз бæрæгбон сæ зæрдыл æрлæууын кæны адæмæн:

«Бахизут сабиты зын уавæртæй, ма сæ рох кæнут!»

3. Тексты ссарут ацы хъуыдыйæдты тæлмацтæ æмæ сæ бакæсут.

1. В 1949 году в Москву съехались женщины из разных стран.
2. Они вынесли решение учредить праздник, посвященный детям, и назвали его Все-

мирным днем защиты детей.
3. От кого и от чего нужно защищать детей, и какие у них права?
4. Задача общества – обеспечить детей едой и одеждой, добиваться того, чтобы их ни-

кто не обижал, чтобы у них были хорошие условия для учебы и отдыха.
5. Особого внимания требуют многодетные семьи и дети-сироты.
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6. Ежегодно праздник напоминает людям, чтобы они не забывали про детей и заботи-
лись о них. 

4.  Текстмæ ныффыссут тезистæ.

5. Аныхас кæнут дыгæйттæй, бæрæгбонтæ куыд арвитут æмæ уын чи цавæр 
лæвæрттæ ракæны, уый тыххæй.

6. Радзурут, раст фæндагыл цы сывæллæттæ нæ лæууынц, цæстдард кæмæ 
нæй, уыдоны тыххæй, уæхи цæстæнгас сæм æвдисут, афтæмæй.

Текст бацæттæ кæнут уæхи ныхæстæй дзурынмæ.

97-æм урок

ЧИ АУДЫ САБИТЫЛ?

1.  Бакæсут.

Уæрæсейы арæзт æрцыдис Сывæллæтты фонд. Уый минæ-
вæрттæ алы аз дæр 1-æм июны фæтагъд кæнынц, фыццагдæр, ный-
йарджытæ кæмæн нæй, уыцы сабиты барæвдауынмæ. Уыдонæн 
арæзт æрцыдис сывæллæтты хæдзæрттæ æмæ интернаттæ. Фонды 
кусджытæ сæ нæ уадзынц дарæс æмæ хæринаг хъуаг. Уымæй уæлдай 
ма фонд  йæ хъус дары сабиты царды æндæр фæрстытæм дæр.

2.  Дзырдтæ зæгъут сæ райдайæн формæты.

Фадæттыл, бахызтой, бацархайдзыстæм, æййæфтам.

3. Сбæрæг кæнут дзырд бирæсывæллонджын-ы арæзт.

4. Дыккаг урочы лæвæрд текстæй рафыссут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ.

5. Бафæрс де ’мбалы:

  Фæкæсинаг чи у, ахæм сывæллæтты зоныс?
  Дæумæ гæсгæ, чи хъуамæ баххуыс кæна фæкæсинаг сывæллонмæ?
  Искуы баххуыс кодтай, æххормаг чи æййафы, ахæм сывæллонæн?
  Раст фæндагыл чи нæ лæууы, фыдуаг митæ чи кæны, ахæм сывæллонæн ды та цы 
   зæгъис?

6. Радзурут, Сывæллæтты хъахъхъæныны æппæтдунеон бон куыд арвыстат, 
уый тыххæй.

Ныффыссут уæ хъуыдытæ, фæкæсинаг сывæллæттæн куыд æххуыс кæнын 
хъæуы, уый тыххæй (6–8 хъуыдыйады).
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98-æм урок

СЫВÆЛЛÆТТЫ ЦАРД РАЗДÆР ÆМÆ НЫР

1. Бакæсут æмæ зæгъут.

1. Стыр лæг суай!
2. Стыр чызг ау!
3. Дæ мад æмæ дæ фыды фæндиаг у!
4. Дæ ныййарджытæ дæ хурæй бафсæдæнт!
5. Амондджынæй бахъомыл у!

2. Æркæсут нывтæм æмæ зæгъут, иумæйагæй сæм цы ис.

В. Е. Маковскийы ныв Хетæгкаты Къ. ныв

Д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : æнæ фыдæй баззайын, æххормаг æй-
йафын, къæбæры мур, уæззау куыст, æнкъард цæстытæ, бон-изæрмæ кусын, дардæй 
æрбацæуын, йæ лæппуйы бабæрæг кæнынмæ, зыдæй хæрын, сагъæсты ацæуын.

3. Бакæсут æмдзæвгæйæ «Сабитæ æмæ афæдзы афонтæ» скъуыддзаг. Ца-
вæр бынæттæм хоны сæрд сабиты?

Худут æмæ хъазут,
Доны найут фаг;
Донкъабæзты ахсут
Урсгуыбын кæсаг.

Зонут цард уæ къухтау,
’Мæ уын рог уыдзæн, 
Рад хъæуы æдзухдæр – 
Улæфтæн, куыстæн. 

донкъабæзтæ – речные притоки
урсгуыбын – с белым брюшком
хъæдрæбын – у самого леса
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Кæд ысты уæ уæнгтæ
Ахуырæй фæллад,
Уæд рæсугъд – нæ хæхтæ –
Улæфæн бынат.

Уæлдæф уым рæуæгдæр,
Тæккæ хъæдрæбын,
Цъитидон – сыгъдæгдæр
Саджы ’хсырæй уым.

   Хозиты Яков

4. Радзурут нæ рæстæджы сывæллæтты царды уавæрты тыххæй, æмдзæвгæйы 
мидисыл æнцойгæнгæйæ.

5. Зæгъут, куыд æмбарын хъæуы ацы рæнхъытæ:

Зонут цард уæ къухтау, 
’Мæ уын рог уыдзæн.
Рад хъæуы æдзухдæр – 
Улæфтæн, куыстæн.

6. Байхъусут æмдзæвгæйæ скъуыддзагмæ æмæ зæгъут, цæмæй хицæн кæны 
3-аг фæлтæрæны лæвæрд текстæй.

7. Ссарут æмдзæвгæйы вазыгджын дзырдтæ æмæ семæ ныффыссут хъуы-
дыйæдтæ.

Рафыссут æмдзæвгæйæ мивдисджытæ семæ баст фæрсдзырдтимæ.

99-æм урок

ЦЫ ЗОНÆМ ÆМÆ ЦÆМÆ АРÆХСÆМ?

1. Дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.

Сывæллæтты хъахъхъæныны бон, сывæллæтты æнæниздзинадмæ хъус дарын, 
бæрæгбоныл сæмбæлдыстæм, сывæллæтты бартæ хъахъхъæнын, ахуыр кæныны фадат, сæ 
тыхтæ баиу кодтой.

2. Радзурут Уæрæсейы Сывæллæтты фонды куысты тыххæй, ацы дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ.

Фонды минæвæрттæ, фæкæсинаг сывæллæттæ, бирæ сывæллæттæ кæм ис, хæринаг 
æмæ дзаума, æнæниздзинадыл аудын, сывæллæтты хъахъхъæнын, хорз фадæттæ, цæстдард 
домынц, бæрæгбон фæдзæхсы.
10 Заказ № 
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3. Сбæрæг кæнут дзырдтæ хъахъхъæнын, æнæниздзинад æмæ бæрæгбон-ы 
арæзт.

4. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ.

Æххормаг æййафын, сывæллæтты интернат, бирæсывæллонджын, сидзæр сабитæ, раст 
фæндагыл чи нæ лæууы, бацархайын.

5. Баххæст кæнут чырæгтæ.

А А

А А

А

А А

А А

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н æ н : базар, абана, Прагæ, атагъа, сахат.

6. Байхъусут текстмæ æмæ дзы бацамонут темæимæ баст дзырдтæ æмæ  дзырд-
бæстытæ.

7. Равзарут раст варианттæ текстмæ гæсгæ.

  Сывæллæтты хъахъхъæныны боныл фыццаг хатт дунейы сæмбæлдысты ... .
а) 1949-æм азы
æ) 1960-æм азы
б) 1950-æм азы

  Нæ бæстæйы æппæт сабиты цард ... .
а) у тынг хорз
æ) у æвзæр
б) æмхуызон нæу

  Уæлдай хуыздæр цæстдард домынц ... сывæллæттæ.
а) хъомыл
æ) сидзæр
б) чысыл 

  Сидзæр сывæллæттæн Уæрæсейы сарæзтой ... .
а) театртæ
æ) сывæллæтты хæдзæрттæ æмæ интернаттæ
б) рынчындæттæ 
в) скъолатæ

Фæрсырдæм кæсгæйæ:
1. Найæн бынат.
2. Уым уæй дæр кæнынц æмæ æлхæнгæ дæр.
3. Европæйаг паддзахады сæйраг горæты ном.
4. Рæстæг æвдисæг дзаума.
5. Донбылты хъæд.
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 А

адæргæй в смятении
алцыдæр все, что угодно
алчидæр каждый, всякий
амайын выкладывать стену
амалджын находчивый
амондджын счастливый
архайæг деятель, участник
асыйаг 1) балкарец; 2) балкарский
аууæрдын потереть
ахсын занимать, ловить
                
Æ

æгъатыр беспощадный
æдзынæг 1) пристально; 2) пристальный  
æмбæрзæн занавес
æнахуыр необычный
æнæсайд 1) добросовестно; 
              2) добросовестный
æнæсцухæй постоянно
æнгом 1) плотно; 2) плотный
æнгомдзинад сплоченность
æниу впрочем
æнтысы удается
æнцойдзинад покой, спокойствие
æппæтдунеон международный
æрбайст заимствованный
æрмдæсны ремесленник
æрми-æрмхæст рукопашный бой
æртхутæгдон пепельница
æртхъирæн кæнын угрожать

Дзырдуат

æрцагурын потребовать; разыскать
æфцæг (горный) перевал
æхсар смелость
æххæстгæнæн дополнение
æххормаг 1) голодный; 2) голод
æххормаг æййафын голодать
               
Б

бааууон кæнын укрыть(ся)
бархийæ добровольно
барст 1) прощенный; 2) взвешенный
барст дын уæд да простится тебе
баст связанный
бауайдзæф кæнын упрекнуть
бахизын 1) сберечь; 2) войти; 
              3) перелезть
бацархайын постараться
бацахсын (бынат) занять (место)
бæмбæджджын ватник
бæрæггæнæн определение
бæрнон ответственный
бæхджын конный
бæхтæрæг кучер
бæхуæрдон конная арба
бердзенаг 1) грек; 2) греческий
бирæвæрсыг многогранный
бирæсывæллонджын многодетный
богъ-богъ рев
богъбогъгæнгæ с ревом
бындурæвæрæг основоположник
бындзагъд кæнын истреблять
быхсын терпеть, мириться
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здæхын обращаться
зиан покойник, похороны
зилгæ кружась, вращательный
зилдух кæнын кружиться
зыдгæнæг жадный, алчный
зыланггæнаг звонкий
зылд уход
зын трудный, трудно

И

ингæн могила
ирахуырад осетиноведение
ирвæзынгæнæг спаситель
исчи кто-нибудь
иу ныхасæй одним словом
иудзинад единство

К

кадджынæй торжественно
карз крепкий, ожесточенный, суровый
кæддæры давний
кæсаг ахсын ловить рыбу
кæсгон 1) кабардинец; 2) кабардинский
кæрц шуба
кæттаг холст 
кæф крупная рыба
кувæндон святилище
курдиат талант

Къ

къабаз отрасль, раздел
къахдзоныгътæ коньки
къæлæт дуга

Г

галиуæг левша
гæрзтæ оружие
гæркъæраг сорока

Гъ

гъе-мардзæ ну же

Д

дæлбар в подчинении
дæрæнгонд разгромленный
дæрæнгонд æрцæуын быть разгромлен-
                      ным   
додой 1) горе; 2) угроза

Дж

джихæй растерянно

Дз

дзæхæлхæтæг бродяга
дзедзырой кæнын качаться
дзыназын стонать, плакать
дзырддзæугæ авторитетный, 
                     влиятельный
З 

зачъеджын бородатый
зæрдæмæ цæуын нравиться
зæрдыл дарын помнить
здæхт обращенный
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къуту 1) амбар; 2) колобок
къухфыст рукопись
къуыбар почка (на дереве)
къуыбыр холм
къуыззиттæй со свистом
къуымых тупой, ненаточенный

Л

лæбурæг захватчик
лæбырæн обвал
лæгæй-лæгмæ лицом к лицу
ленк кæнын плавать

М

мæнгард коварный
минас угощение
мысираг египетский

Н

нас тыква
нау пароход
нæуæндаг трус
ном хæссын носить имя
ныддæлгом уæвын припасть
ныдздзагъыр уæвын выпучить глаза
ныззыланг кæнын зазвенеть
ныййазæлын зазвучать, раздаться
ныттыхсын заключить в объятия

П

пæлæхсар раскидистый
пиллон пламя

Р

рабырсын прорваться, вырваться
равзар-бавзар кæнын долго выбирать
рагфыдæлтæ далекие предки
расайын повлечь, выманить
ратъæпп кæнын дернуть
рæмудзын взрывать
рæхджы скоро 
рис боль
ромаг римлянин, римский

С

сæраппонд во имя
сæуæхсид утренняя заря
сгарын щупать, разведывать 
симфонион симфонический
син бедро
стæ-ма ну-ка
суадон родник

Т

тала саженец
тæргайгæнаг обидчивый
тæригъæддаг жалобный
тæхудиаг достойный зависти
тугмондаг кровожадный

У

уайтæккæ сразу
уæлахиз кæнын побеждать
уæнгджын коренастый
удаистæй в сильном волнении
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Ф

фæйлауын развеваться
фæкæсинаг нуждающийся в помощи
фæлæбурын накинуться
фæллад уадзын отдыхать
Фæскавказ Закавказье
фæтæг вождь, предводитель
фæхæрд уæвын проиграть
фæцæгъдын истребить
фелвасын выхватить
фесгуыхын отличиться
фидар крепость, крепкий
фыдгул враг

Х

хатдзæг вывод
хауын 1) падать; 2) относиться
хæдбындур своеобразный, самобытный
хæлардзинад дружба
хæрздæф аромат
хæрзиуæг награда
хæрзхаст откормленный
хæслæвæрд задание
хæстон боец, военный
хæстон-денджызон военно-морской
хæтæнтæ дороги, просторы
хæцынхъом способный воевать, 
 боеспособный 
хиирхæфсæн развлечение, хобби
хи себя

Хъ

хъаймæт всеобщая погибель
хъамыл камыш

Хъаспы денджыз Каспийское море 
хъахъхъæнын защищать, охранять, 
            следить
хъæбатыр герой, отважный
хъæдабæ бархат
хъæдбын опушка
хъæдрæбын у самого леса
хъæздыгдзинад богатство
хъеллау кæнын раскачиваться  
хъисфæндыр скрипка
хъусынгæнинаг объявление
хъуыддагхуызæй с деловым видом

Ц

цавæрдæр какой-то
цадæггай медленно
цардхъом жизнеспособный
цæгъдын истреблять
цæстуарзон доброжелательный
цæугæ цард кочевой образ жизни
цæфхад подкова
цæхæр искра
цæхæр калын сверкать
цæцæйнаг чеченский, чеченец 
цыдæриддæр всё
цыртдзæвæн памятник  
цыт почёт
цыфæнды любой, всякий

Цъ   

цъупп вершина   
цъылынæг кисть (художника) 

Ч

чидæриддæр любой
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