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1-аг урок

ХЪÆЛДЗÆГ БОНТÆ

 1. Раст дзурут.

Фæллад уадзын, денджыз, хъæлдзæг рæстæг, найын, ленк кæнын, тезгъо кæнын, 
æрвитын, хъазын, кæсаг ахсын, ерыстæ, æххуыс кæнын.

2. Ссарут раст варианттæ æмæ сæ бакæсут.

Х у ы з æ г: 1. Фæллад уадзын 5. Ерыстæ 9. Æрвитын

Помогать Дни отдыха Гулять
Отдыхать Весёлые дни Проводить
Гулять Соревнования Плавать

2. Фæлладуадзæн бонтæ 6. Денджыз 10. Тезгъо кæнын

Соревнования Море Веселиться
Весёлое время Океан Помогать
Дни отдыха Озеро Гулять

3. Хи найын 7. Хъæлдзæг рæстæг 11. Хъазын

Купаться Дни отдыха Отдыхать
Помогать Весёлое время Играть
Отдыхать Весёлые дни Слушать

4. Ленк кæнын 8. Æххуыс кæнын 12. Кæсаг ахсын

Проводить Помогать Ловить рыбу
Плавать Отдыхать Ловить мяч
Купаться Купаться Помогать

3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Худын – худтæн, худтис, худтыстæм, худтыстут, худтæ, худтысты
кæнын – кодтай, кодтам, кодтат, кодтон, кодта, кодтой 
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4. Саразут хъуыдыйæдтæ, спайда кæнут мивдисæджы хъæугæ формæтæй.

Х у ы з æ г: Æз мæ фæллад уагътон денджызы был.

����������������������

 5. Æркæсут нывтæм. Зæгъут, куыд арвыста Алан йæ сæрды каникултæ.
Сымах дæр уæ рæстæг афтæ арвыстат?

Алан йæ каникулты...
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 6. Диалог баххæст кæнут.

Азæмæт хъæуы базонгæ ис Хетæгимæ.
Хетæг. Салам!
Азæмæт. Салам!
Хетæг. Цæй æмæ базонгæ уæм. Æз Хетæг дæн. Ды, æвæццæгæн, нæ хъæумæ 

уазæгуаты æрцыдтæ? Æмæ дæ ном та цы хуыйны?
Азæмæт. Мæ ном – Азæмæт. Æз ме ’фсымæр Дзæрæ-

химæ æрцыдтæн мæ дада æмæ мæ нанамæ.
Хетæг. Уый тынг хорз у. Нæ сыхы лæппутæ дыл бацин 

кæндзысты. Æз дæ семæ базонгæ кæндзынæн. Ды та мæ де 
’фсымæримæ базонгæ кæн.

Азæмæт. ...
Хетæг. ...
Азæмæт. ...

 7. Уе ’мбал каникулты уыдис хъæуы. Бафæрсут æй, йæ рæстæг куыд арвыста, 
уымæй.

 1. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Х у ы з æ г: Æз мæ каникултæ арвыстон рæсугъд хъæу Быдыры Дæргъæвсы.

1) Кæм арвыстай дæ каникултæ?
2) Цавæр ног æмбæлттæ дын фæзындис?
3) Цавæр чингуытæ бакастæ сæрды каникулты?
4) Каникулты бонтæй дæ зæрдыл тынгдæр кæцы бадардтай?
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2-аг урок

ÆНГОМ БИНОНТÆ ЦАРД АРЫНЦ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц хъуыдыйæдтæ.

1. Рæсугъд у Ирыстон.
2. Рæсугъд у Ирыстон?
3. Рæсугъд у Ирыстон!

2. Бакæсут. Сбæрæг кæнут мивдисджыты афонтæ.

Азæмæт æмæ Аминæ сты Мараты сывæллæттæ. Сæ мад 
та у Азæ. Хо æмæ æфсымæр ахуыр кæнынц æвдæм къласы. 
Цæрынц Дзæуджыхъæуы.

Азæмæт æмæ Аминæйы дада Хъасбол æмæ нана Зинæ 
цæрынц Фыййагдоны. Уым æрдз у диссаджы рæсугъд, 
уæлдæф − сыгъдæг. Сывæллæттæ бирæ уарзынц сæ каникул-
ты Фыййагдонмæ цæуын.

Дада æмæ нана сæхæдæг дæр арæх бабæрæг кæнынц 
сæ хъæбулы хъæбулты Дзæуджыхъæуы. Бинонтæ иумæ 
хъæлдзæгæй арвитынц сæ рæстæг. Дада сын рагон хабæрттæ фæкæны, нана та сын би-
нонты царды æгъдæуттæ фæамоны: «Хъусут хистæртæм, цы зæгъой, уый æххæст кæнут! 
Аргъ кæнут уæ кæрæдзийæн». Ацы бинонты хистæртæ æмæ кæстæртæ кæрæдзийы хорз 
æмбарынц. Диссаджы æнгом бинонтæ сты! 

 3. Тексты мидис бамбæрстат? Радзурут-ма ацы бинонты тыххæй. Дзуапп 
дæтгæйæ, текстæй пайда кæнут. 

Фарст Дзуапп
● Кæм цæрынц Аминæ æмæ Азæмæт? ● Аминæ æмæ Азæмæт цæрынц Дзæуджыхъæуы.
● Кæцы къласы ахуыр кæнынц? ● Ахуыр кæнынц æвдæм къласы.
● Сæ нана æмæ дада та кæм цæрынц? ● ...
● Сывæллæттæ цы уарзынц? ● ...
● Чи фæамоны уыдонæн царды æгъ- 

дæуттæ?
● ...

● Цавæр бинонтæ сты? Цæмæн? ● ...

● Сымах бинонтæ дæр афтæ хæларæй 
цæрынц?

● ...
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4. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, уый 
бахъуыды кæнут.

Æруадзын – опустить. Сæр æруадзын. Чызг фыр æфсæрмæй йæ сæр æруагъта.
Æрхизын – спуститься. Æрхизын бæласæй. Сослан æрхызтис бæласæй æмæ 

кæрдотæ чыргъæдмæ æмбырд кæнын райдыдта.
Гæр-гæр кæнын – падать с шумом. Зæхмæ гæр-гæр кæнын. Дыргътæ зæхмæ куы 

æргæр-гæр кодтой, уæд лæппу дæр æрхызтис бæласæй.
Давæггаг – ворованный, краденый. Давæггаг дзаума. Сывæллон хæдзармæ 

давæггаг дзаума кæй бахаста, уый ныййарджыты зæрдæмæ нæ фæцыдис.
Дызæрдыг кæнын – сомневаться. Дызæрдыг кæнын иузæрдиондзинадыл. Æмбалы 

иузæрдиондзинадыл дызæрдыг куы кæнай, уæд уый æцæг хæлардзинад нæу.
Мæсты кæнын – злиться. Æмбалмæ мæсты кæнын. Аслан йе ’мбалмæ смæсты ис.
Уидзын – собирать, клевать. Нартхоры гагатæ уидзын. Кæрчытæ уайтагъд  

ауыгътой нартхоры гагатæ.

5. Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, саразут дзырдбæстытæ, дзырдбæстытæй та – 
хъуыдыйæдтæ.

1. Давæггаг
цы? ручкæ...

цы? дзаума...

2. Æрхизын
кæцæй? асин...

кæдæм? зæх...

3. Дызæрдыг кæнын
кæуыл? æмбал...

цæуыл? рæстдзинад...

4. Гæр-гæр кæнын
 кæцæй? бæлас...

кæдæм? кæрдæг...

5. Уидзын
цы? нæмыг...

куыд? иу...

6. Æруадзын
цы? къух...

куыд? сабыр...
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Дыууæ къорды дзырдтæ кæрæдзиимæ бабæттут. Сæ нысаниуджытæ сын уæ 
зæрдыл бадарут.

æруадзын (цы?)     асинтæй
æрхизын (кæцæй?)    æхца
гæр-гæр кæнын (кæцæй?)   знагмæ
давæггаг (цы?)     бæласæй
дызæрдыг кæнын (кæуыл?)   кæрæдзиуыл
мæсты кæнын (кæмæ?)    сæр
уидзын (цы?)     картоф

3-аг урок

ДЫРГЪДОНЫ

1. Байхъусут æмæ бакæсут. Сбæрæг кæнут, цавæр сты ацы дзырдтæ сæ 
арæзтмæ гæсгæ. Тетрæдтæм сæ рафыссут

2. Дзырдбæстытæ бакæсут æмæ сæ ратæлмац кæнут. Сбæрæг кæнут мивдис-
джыты афон

сихорафон

иуварсæй

дисхуызæй

къахдзæфтæ

хъæугæрон

фыдуаг
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 3. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

1) Бакæсут сæргонд æмæ зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас радзырды.
2) Бакæсут радзырды фыццаг абзац æмæ зæгъут, цы кусынц Баси æмæ Æхсар.
3) Бакæсут дыккаг абзац æмæ зæгъут, цавæр ног архайæгимæ базонгæ стут.
4) Радзырд кæронмæ бакæсут æмæ бамбарын кæнут ацы хъуыдыйады мидис: «Гыбы-

лы цæсгом фæсырх ис æмæ йæ сæр æруагъта».
5) Бæрæггонд мивдисджытæ рафыссут. Сæ хуыз сын сбæрæг кæнут.

Давæггаг фæткъуытæ

Сихорафон Баси æмæ Æхсар сæ дыргъдоны фæткъуы бæласмæ схызтысты. Рæгъæд 
фæткъуытæ зæхмæ æргæр-гæр кодтой. Баси æргæпп кодта бæласæй æмæ фæткъуытæ ра-
уыгъта.

Лæппу та ногæй схызтис бæласмæ. Уыцы рæстæг бæласы фæстæ къутæр базмæ-
лыдис, уымæн æмæ йæ фæстæ чидæр амбæхстис. Уый Гыбыл уыдис, сыхæгты фыдуаг 
лæппу. Гыбыл уарзта искæй дыргътæ давын. Ныр дæр фæткъуытæ рамбырд кодта æмæ 
сæхимæ алыгъдис.

Лæппутæ дæлæмæ æрхызтысты, тынг рамæсты сты. Баси бамбæрста, фæткъуытæ 
Гыбыл кæй æруыгъта, уый. Фæлæ ма Æхсар дызæрдыг кодта.

Сæ хæдзары Гыбыл фæткъуытæ стъолыл равæрдта. Йæ кæстæр хо Ларæ йæ размæ 
æрбауадис.

– Кæй фæткъуытæ та радавтай?! Æз дæ ныртæккæ Уарзетæйыл сардаудзынæн.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
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– Ларæ, ма мæ сардау! Æз дын се ’мбис ратдзынæн.
– Мæн давæггаг фæткъуытæ нæ хъæуы! Ахæсс сæ фæстæмæ.
– Ды-ма сæ ахæсс, æз нæ уæндын, – балæгъстæ кодта Гыбыл.
− Давын куы зоныс... Ацу æмæ сæ сæвæр сæ бынаты, − мæстыйæ загъта Ларæ.
Гыбыл фæткъуытæ ахаста. Бæласы бын сæ куыд æрæвæрдта, афтæ йæм Уарзетæ 

мидбылхудгæ сдзырдта:
– Гыбыл, мæ хур, ма сæ æвæр зæххыл, хæргæ кæн, цас дæ хъæуы, уыйас.
Гыбылы цæсгом фæсырх ис æмæ йæ сæр æруагъта.
Баси æмæ Æхсар та иуварсæй сæ мадмæ дисхуызæй кастысты.

Мæргъиты Венерæмæ гæсгæ

 1. Саразут дзырдбæстытæ. Рафыссут сæ. Сæ хуыз сын сбæрæг кæнут.

 2. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Чи сты радзырды архайджытæ?
2. Цавæр лæппу у Гыбыл?
3. Цæмæн смæсты сты Баси æмæ Æхсар?
4. Цæуыл фæдис кодтой уыдон?

4-æм урок

ФÆЛМÆН НЫХАС ДУРМÆ ДÆР ХЪАРЫ

 1. Байхъусут Гыбыл æмæ Ларæйы диалогмæ. Бакæсут æй рольтæм гæсгæ. 
Зæгъут, чи сæ у раст.

 2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут мивдисджытæй текстмæ гæсгæ. Бакæсут сæ.

1) Дыргъдоны  фæткъуы бæласмæ … Баси æмæ Æхсар.
2) Сæ хæдзары Гыбыл йæ фæткъуытæ …  стъолыл.
3) Фæткъуытæ …  зæхмæ.
4) Бæласмæ … Баси æмæ Æхсар.
5) Бæласæй … Баси.
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6) Гыбылы цæсгом …   .
7) Баси æмæ Æхсар дисхуызæй …  уымæ.

3. Радзырдмæ гæсгæ зæгъут, цы у раст, цы нæу раст.

Раст у (+) Раст нæу (–)
1. Гыбыл адавта кæйдæр фæткъуытæ.
2. Баси уыдис сыхæгты фыдуаг лæппу.
3. Лæппутæ рамæсты сты.
4. Æхсар æмæ Баси схызтысты  кæрдо бæласмæ.
5. Гыбыл йæ фæткъуытæ стъолыл равæрдта.
6. Ларæ загъта: «Ахæсс фæткъуытæ фæстæмæ».
7. Гыбыл бамбæрста йæ рæдыд.

4. Нывты мидис æвдыст кæм цæуы, уыцы хъуыдыйæдтæ радзырдæй рафыссут.

Глаголы прошедшего времени (ивгъуыд афоны) имеют окончания двух видов. Это за-
висит от переходности-непереходности глагола:

Цæугæ (перех.)              Æдзæугæ (неперех)
æз кодтон                            æз уыдтæн 
ды кодтай                            ды уыдтæ
уый кодта                            уый уыдис
мах кодтам                          мах уыдыстæм
сымах кодтат                      сымах уыдыстут 
уыдон кодтой                     уыдон уыдысты 

I II III

Бахъуыды кæнут
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5. Бакæсут æмæ хæслæвæрдтæ баххæст кæнут.

1) Текстæн сæргонд раттут.
2) Зæгъут, кæцы хъуыдыйады æвдыст цæуы тексты сæйраг хъуыды 

1. Ардауын хорз нæу.
2. Давын худинаг у.
3. Фæлмæн ныхас дурмæ дæр хъары.
4. Фæрæдыдтæ – сраст кæн дæ рæдыд.

3) Цы ис иумæйагæй радзырд «Дыргъдоны» æмæ текстмæ?
4) Рафыссут мивдисджытæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: бацыдис – бацæуын – æдзæугæ – 3 ц. иу. н.

Адæймаг бацыдис денджызы былмæ. Лæгъз, æмдымбыл дуртæ йæ дисы бафтыд-
той. Бафæндыдис æй йæхи къухтæй ахæмтæ саразын. Равзæрста иу дур æмæ йæ ныццав-
та стыр дзæбугæй. Дур ныппырх ис. Райста дыккаг дур, ныццавта йæ æмæ та уый дæр 
лыстæг ныммур ис. Æмæ уæд Адæймаг бафарста: «Денджыз, дæуæн дæ дуртæ цæмæн сты 
рæсугъд æмæ лæгъз?» Денджыз дзуапп радта: «Ды цæвгæ кæныс, æз та – узæлгæ».

ж-л «Ногдзау»-æй

Дзырдуат:

лæгъз – гладкий, ровный
æмдымбыл – округлый
ныццæвын – ударить
ныппырх кæнын – разбить на куски
лыстæг ныммур кæнын – раскрошить на мелкие части
узæлын – ласкать

 1. Радзырд «Дыргъдоны» пъланмæ гæсгæ радзурут.

1. Баси æмæ Æхсар дыргъдоны.
2. Сыхæгты фыдуаг лæппу.
3. Гыбыл æмæ Ларæйы фембæлд
4. Лæппуты дис. 
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5-æм урок

СОСЛАНЫ ФЫСТÆГ

1. Раст дзурут:

дзурын – дзырдтон  кæсын – кастæн
хæрын – хордтон  цæрын – цардтæн
судзын – сыгътон  цæуын – цыдтæн

2. Бакæсут текст. Зæгъут, куыд æмæ кæм æрвиты Сослан йæ сæрды бонтæ. 
Тексты ссарут цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ, къордгай сæ рафыссут.

Х у ы з æ г: цæугæ æдзæугæ

Сослан сæрды каникулты ацыдис спортивон лагерьмæ. Уырдыгæй ныффыста фыстæг 
Черменмæ.

Дæ бон хорз, Чермен! Куыд дæ? Куыд æрвитыс дæ каникултæ? Ныр 
дыккаг къуыри мæ фæллад уадзын спортивон лагеры. Стæм цалдæр 
къорды. Алы къорды дæр ис фæйнæ цыппæрдæс-фынддæс адæймаджы. 
Нæ лагерь ис Байкалы раз. Байкал та дунейы диссагдæр цадтæй иу кæй 
у, уый дæхæдæг зоныс. Байкалы тыххæй-иу нын географийы урокты куы 
дзырдтой, уæд мæ фæндыдис йæ фенын. Ныр мæ бæллиц сæххæст ис.

Нæ цатыртæ лæууынц хъæдмæ хæстæг. Ам хъæдрæбынты 
хъæлдзæгæй згъоры цæугæдон. Уым мах нæхи фæнайæм, хурмæ фæхуыссæм. Знон та 
кæсаг ахсынмæ уыдыстæм. Арæх саразæм спортивон ерыстæ дæр. Æнæ спортæй 
æнæниздзинад нæй. Æвæццæгæн ма лагеры фæуыдзынæн ноджыдæр иу фондз-æхсæз 
къуырийы. Уый фæстæ дæм æд хабæрттæ зындзынæн!

Сослан

3. Радзурут-ма, сымах та цавæр дзуапп раттиккат ахæм фыстæгæн.

4. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, къæлæтты æвæрд дзырдтæ тæлмацгæнгæйæ.

Æнæ æмбалæй (жить) тынг зын у. Алкæмæн дæр хъуамæ уа иу хорз æмбал. Мæнæн 
дæр мæ фарсмæ ис ахæм адæймаг. Йæ ном – Сослан.

(Учимся) иу къласы, (сидим) иумæ.
Сослан у мæллæггомау лæппу. Йæ бакаст у аив æмæ зæрдæмæдзæугæ.
Ме мбал у тынг зæрдæхæлар адæймаг. 
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Сосланимæ (любим) футболæй (играть).
Æз тынг (доверяю) Сосланыл.

5. Фæрстытæ саразут 4-æм фæлт. лæвæрд текстмæ.

Х у ы з æ г: 1. Цавæр æмбал хъуамæ уа алкæмæн дæр?
                  2. ... ?
                  3. ... ?
                  4. … ?
                  5. … ?

Ныффыссут дзуапп Сосланы фыстæгæн, ивгъуыд афоны мивдисджытæй пай-
дагæнгæйæ.

6-æм урок

ÆЗ ÆМÆ МÆ ХÆЛÆРТТÆ

1. Байхъусут синоптикты хъусынгæнинагмæ. Зæгъут, боныхъæд цавæр уыдзæ- 
нис абон.

Боныхъæд

Гидрометцентр куыд хъусын кæны, афтæмæй абон, 10 сентябры, нæ уардзæнис. 
Уæлдæфы температурæ Ирыстоны уыдзæнис 15−18 градусы хъарм.

æууæндын-доверять
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2. Æркæсут нывтæм. Ахъазут синоптикты ролы æмæ æрдзурут боныхъæдыл.

Основа прошедшего времени глагола образуется путем  прибавления к основе насто-
ящего времени суффиксов: -д, -т, -ст, -ыд, -ад

Зарын – зар+ыд+тæн
В основах глаголов прошедшего времени происходит чередование гласных: 
Дзурын-дзырдтон
Тæхын-тахтæн
Мæрзын-марзтон
Хонын-хуыдтон   
И чередование согласных: садзын-сагъта
                                              судзын-сыгъта
                                              кæрдын-карста

4. Бакæсут текст. Сæргонд ын раттут. Сбæрæг кæнут ивгъуыд афоны 
мивдисджытæ.

Гидусæн йæ лæппынтæ фесæфтысты. Бон-изæрмæ сæ агуырдта.
Хæдзары къуымы бадтис хъазы  цъиу. Уый йе ’мбæлттæй лæмæгъдæр уыдис.
Гидус бацыдис йæ цурмæ, йæ фарсмæ æрхуыссыдис. Уалынмæ райхъуыстысты Гиду-

сы рæвдаугæ хуыр-хуыр æмæ хъазы цъиуы хъæлдзæг цъипп-цъипп. Балымæн сты.
ж-л «Ногдзау»-æй

5. Байхъусут. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Чи фынæй кодта уаты?
2) Кæдæм ацыдысты лæппутæ?
3) Цы куыста Хæппой та?
4) Кæм ныццавта Азæмæт йæхи?

тыхджын къæвда уазал бон

æвзæр боныхъæд фæззыгон дымгæ

уæлдæфы температурæ ранæй-рæтты

тæрккъæвда

Бахъуыды кæнут
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5) Цы ссардтой лæппутæ доны?
6) Куыд бафарста Азæмæты йæ дада?
7) Цы загъта дада Азæмæтæн?

6. Байхъусут текстмæ. Хъуыдыйæдтæ хъæугæ мивдисджытæй баххæст кæнут 
æмæ сæ рафыссут. 

1) Азæмæт… уаты .
2) Куыдз Хæппой дæр …  кулдуары фæстæ.
3) Хæппой сæ разæй … .
4) «Азæмæт, тынг дын риссы?» – … йæ Салам.
5) Йæ уæраг  ... .
6) Азæмæт ... кæртмæ, Хæппой йæм ….

7. Текстмæ гæсгæ таблицæ баххæст кæнут. Текст нывтæм гæсгæ радзурут.

1 2 3

Æ ... ...

8. Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр хæлар у Олег.

Мæнæн бирæ æмбæлттæ ис. Фæлæ се ’ппæты æцæг хæлæрттæ схонæн нæй. Мæ 
хуыздæр хæлæрттæй иу у Олег. Цæуы йыл 13 азы. Нырма ахуырдзау у.

Олег тынг бæрзонд лæппу нæу, фæлæ дзы ныллæг дæр нæ зæгъдзынæ. Ис ын тар 
къæбæлдзыг сæры хъуынтæ æмæ стыр сау цæстытæ, бæрзонд ных æмæ гыццыл фындз. 
Ноджы ма йæ райдзаст цæсгомыл кæддæриддæр вæййы фæлмæн мидбылхудт.

Олег, æцæг лæг кæй фæхонынц, ахæм лæппу у. Йæ сæр кæй бахъæуы, уымæн 
æнæзивæгæй баххуыс кæны. У рæдау, цæстуарзон æмæ иузæрдион (преданный) хæлар. 
Уарзы ахуыр кæнын дæр, уый тыххæй йæ хонынц фæзминаг скъоладзау. Бирæ уарзы 
спорт.

Радзурут уæ хуыздар æмбалы тыххæй. Спайда кæнут ивгъуыд æмæ нырыккон 
афоны мивдисджытæй.

Фынæй 
кодта скастис афарста згъордта рацыдисхуыссыдис Асæрф-асæрф 

кодта

БА Æ
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7-æм урок

ГЫЦЦЫЛ ÆФСИНТÆ

 1. Байхъусут диалогмæ. Йæ мидис ын уæхи ныхæстæй радзурут. Спайда 
кæнут дзырдбæстытæй.

Дысон схæццæ дæн, тынг фæцыдис хъæуы мæ зæрдæмæ, уырдæм 
цæудзыстæм, мæ къах мæ нал хаста, афтæ баныхас кодтам, дæу дæр 
немæ хонæм.

 2. Текст бакæсут. Сбæрæг кæнут мивдисджыты афонтæ. Фæрстытæн дзуапп 
раттут.

Абон нанайæн балæгъстæ кодтам, æмæ нын, 
чъиритæ куыд фæкæнынц, уый бацамыдта.

Райсдзыстæм 1 килæ дзуллаг ссад æмæ 50 граммы 
æнхъизæн. Раздæр æнхъизæн донимæ азмæнтдзыстæм 
æмæ йæ 10 минуты бæрц бауадздзыстæм. Рауайдзæнис 
дзы æнтуан. Уый фæстæ ссад, цæхх, дон æмæ æнтуан 
иумæ сызмæнтдзыстæм æмæ дзы скæндзыстæм хыссæ. 
Хыссæ къусы хъарм ран сæвæрдзыстæм. Фыццаг хатт 
хæрдмæ куы ссæуа, уæд æй æрнæмдзыстæм. Дык-
каг хатт куы снæрса, уæд хыссæ адихтæ кæндзыстæм. 
Цавæр чъиритæ кæнæм, уымæ гæсгæ йын йæ хуыл-
фы бавæрдзыстæм кæнæ цыхт, кæнæ картоф цыхтимæ  
змæстæй. Æмхуызон æртъæпæн кæндзыстæм чъири 
æмæ йæ тебæйы æрæвæрдзыстæм.

Дзырдуат:

æнхъизæн – закваска
æнтуан – опара
азмæнтын – размешать

æрнæмын – примять
ссад – мука
хыссæ – тесто

1) Чи нын бацамыдта чъиритæ кæнын?
2) Цæмæй кæнын хъæуы хыссæ?
3) Цал хатты йæ æрнæмын хъæуы?
4) Хыссæ кæд вæййы цæттæ чъири кæнынмæ?

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ2
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3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

1. Если основа глагола прошедшего времени заканчивается на -вд или -гъд, то при 
добавлении личных окончаний – д выпадает: сыгъд – сыгътон, ивд – ивтон.

2. Если основа глагола прошедшего времени образована с помощью -т, -ст, то при 
прибавлении личных окончаний одна т выпадает.

4. Лæвæрд мивдисджытæ сæвæрут ивгъуыд афоны 3 цæсгомы бир. нымæцы.

Хæрын, фыссын, хъазын, цæрын, уарзын.

5. Нанайы ролы ахъазут æмæ радзурут, чъиритæ куыд кæнын хъæуы, уый.
Спайда кæнут ивгъуыд æмæ суинаг афоны мивдисджытæй

 Текст (2-аг фæлт.) уæхи ныхæстæй радзурут.

8-æм урок

ФÆЛХАТ КÆНÆМ ИУМÆ

 1. Абарут нывтæ æмæ æрдзурут боныхъæдыл. Уæ ныхасы спайда кæнут анто-
нимтæ æмæ синонимтæй.

Бахъуыды кæнут
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2. Мивдисджытæ сæвæрут ивгъуыд афоны. Хъуыдыйæдтæ бакæсут.

1) Ахуыры аз (фæуын), æмæ каникултæ (райдайын).
2) Фæззæг (ралæууын), фæлæ нырма хъарм у.
3) Хур (ракæсын), фæлæ мит нæма (атайын).
4) Дзæнгæрæг (уæвын), фæлæ скъоладзаутæ къласмæ нæма (бацæуын).

3. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Раттут сæм фæрстытæ. Спайда кæнут фарстон 
дзырдтæй.

1) Мæнæн бирæ æмбæлттæ ис. (Кæмæн? Цас?)
2) Ларæ у Гыбылы кæстæр хо. (Кæй? Чи?)
3) Лæппутæ сæрды каникултæ арвыстой хъæуы. (Кæм? Цавæр?)

4. Мивдисджытæ сæвæрут суинаг афоны формæйы. Рафыссут хъуыдыйæдтæ.

1) Азæмæт æмæ Руслан (уæвын) æмкъласонтæ.
2) Лæппутæ сæ каникултæ (æрвитын) хъæуы.
3) Хъæуы Азæмæт (базонгæ уæвын) Хетæгимæ.
4) Æз сæрды (ацæуын) улæфынмæ денджызы былмæ.
5) Ды (уæвын) æцæг хæлар.
6) Мах (цæрын) Ирыстоны.

5. Дзырдбæстытæй саразут хъуыдыйæдтæ.

Номдар Мивд. ивгъ. аф. Мивд. суинаг аф.
Цæхæрадæттæ бафснайдтой бафснайдзысты
Сыхаг цардис цæрдзæнис
Зæххытæ бахуым кодтам бахуым кæндзыстæм
Чингуытæ бакастыстут бакæсдзыстут
Рудзгуытæ æхсадтай æхсдзынæ
Бынат бацахстон бацахсдзынæн

6. Аргъау рольтæм гæсгæ бакæсут. Бæрæггонд дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ равзарут дзырдуатæй пайдагæнгæйæ. 

Цардысты дыууæ хæлары – Куысыфтæг æмæ Дурын.
Иухатт Куысыфтæг бацыдис Дурынмæ æмæ йын зæгъы:
– Мæ хæлар Дурын, цом бæстæтыл ахæтæм.
– Нæ, Куысыфтæг, нæ фæндагыл стыр цæугæдон ис, æмæ мæ куы 

аласа, уымæй тæрсын.
– Ма тæрс, мæ хæлар, æз дын баххуыс кæндзынæн.
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Цæугæдонмæ бахæццæ сты. Куысыфтæг Дурынмæ бауадис æмæ йын зæгъы:
– Æрбабад мæ рагъыл, æз дæ доны иннæ фарсмæ бадавон.
Бахызтысты доныл. Уалынмæ быдырыл арт сирвæзт.
– Ме сæфт æрцыдис, Дурын! – загъта Куысыфтæг.
– Ма тæрс, Куысыфтæг, æз дæ фервæзын кæндзынæн.
Дурын Куысыфтæджы æрхуыссын кодта æмæ йæ йæхицæй æрæмбæрзта.
Уæдæй фæстæмæ ноджы тынгдæр схæлар сты Куысыфтæг æмæ Дурын.

Коцойты Арсенмæ гæсгæ

Аргъауæн сæргонд равзарут. Уæ хъуыды бамбарын кæнут.

1. Дыууæ хæлары. 
2. Æцæг хæлардзинад. 
3. Хæлæртты æххуыс.
4. Куысыфтæг æмæ Дурын.

9-æм урок

КОНТРОЛОН УРОК

10-æм урок

НОГ АХУЫРЫ АЗЫ − НОГ ÆНТЫСТЫТÆ!

 1. Байхъусут æмæ бакæсут.

Райдыдта ног ахуыры аз. Скъоладзаутæ къласмæ бацыдысты. 
Фæйнæгыл бакастысты: «Мæ зæрдæ уын зæгъы æнæниздзинад, 
стыр æнтыстдзинæдтæ уæ ахуыры. Кæрæдзийæн аргъгæнгæйæ, 
æххуысгæнгæйæ, кæрæдзийы æмбаргæйæ уыл цæуæд уæ алы 
ахуыры аз дæр. Уæ ныййарджыты фæндиаг хъомыл кæнут. 
Уæлахиз ут алкæддæр!»

Ахуырдзаутæ бамбæрстой: уыдон уыдысты сæ къласы 
разамонæджы арфæтæ.

2. Сымах дæр раарфæ кæнут кæрæдзийæн æмæ уæ ахуыргæнæгæн ног ахуыры 
азы фæдыл. Спайда кæнут æххуысгæнæн æрмæгæй.

нæ зæрдæ дын зæгъы

æнæниз у (ут)

бирæ хорздзинæдтæ

уарзондзинад

арфæ кæнæм

зынаргъ
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3. Бахъуыды кæнут!

ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Причастие (миногми)
Основа гл. настоящего времени + -æг, -гæ, -гæ

Дзургæ ныхас

Кусаг адæймаг

Деепричастие (фæрссагми)
Основа гл.настоящего времени + -гæ, -гæйæ

Худгæйæ згъоры   

Причастие обозначает признак по дейст-
вию,а деепричастие –добавочное действие

4. Саразут дзырдбæстытæ. Равзарут сæ хуызæгмæ гæсгæ.
 

Х у ы з æ г: лæугæйæ фысссы.

Хæргæ   зайæгойтæ
Худгæ   мæсыг
Лæугæйæ  дзурын
Хæргæйæ  хур
Цæугæ   куыст
Бадгæ   фыссын

5. 1-аг фæлтæрæнæй рафыссут фæрссагмитæ, цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ.

6. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æппæлын – хвастаться. Æппæлын хорз ахуырæй. Чызг-иу йæ хорз ахуырæй 
арæх æппæлыдис йе ’мбæлтты раз.

Сраст кæнын – исправить. Рæдыд сраст кæнын. Йæ рæдыд бамбæрста 
æмæ йæ сраст кодта.

Уайдзæф кæнын – делать замечание, упрекать. Уайдзæф кæнын лæппутæн. 
«Хъæрæй ма худут», – бауайдзæф кодтой лæппутæн автобусы.

7. Текст баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй.

Инал æмæ Сослан цардысты фæрсæй-фæрстæм. Инал уыдис гыццыл хистæр 
Сосланæй, фæлæ ахуыр кодтой иу къласы. Чысылæй фæстæмæ хæлар уыдысты.

Ныр æвдæмкъласонтæ сты. Уыдонæн се ’гъдау скъолайы дæр æмæ хæдзары дæр у 
фæзминаг.
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Фæлæ иухатт Инал урочы хъæрæй ныххудтис, æмæ йын ахуыргæнæг … … . 
Сосланмæ дæр раст нæ фæкастис, йе ’мбал урочы йæхи хорзæй кæй нæ равдыста, уый. 
Иннæ урочы та ахуыргæнæг Иналæй … …, æмæ Сослан бацин кодта, Инал йæ рæдыд кæй 
… …, ууыл.

8. Æркæсут нывмæ. Базонут-ма, лæппутæй Инал кæцы у, уый. Уæ хъуыды бам-
барын кæнут.

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ. Фæрстытæн дзуапдæтгæйæ, 7-æм фæлтæрæнмæ 
гæсгæ диалог саразут.

– Куыд цардысты Инал æмæ Сослан?
– –––––––––––––––––––––– .
– Чи сæ уыдис хистæр?
– –––––––––––––––––––––– .
– Цавæр лæппутæ уыдысты уыдон?
– –––––––––––––––––––––– .
– Иухатт ахуыргæнæг кæмæн бауайдзæф кодта?
– –––––––––––––––––––––– .
– Æппæлгæ та кæмæй ракодта ахуыргæнæг?
– –––––––––––––––––––––– .
– Инал бамбæрста йæ рæдыд?
– –––––––––––––––––––––– .

сраст кодта бауайдзæф кодтаæппæлгæ ракодта
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11-æм урок

ÆВЗÆР БÆРÆГГÆНÆН

  1. Байхъусут. Сæвæрут цавд æмæ раст бакæсут:

æвдæм къласы
зондджын чызг
сыхæгты ус
нæ атæхы

чызджы фарсмæ
куыд райстай
хуым кæнын
æвæрын дын

 2. Бакæсут тексты сæргонд. Зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас тексты. Тексты 
фыццаг хайы фæбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырдтæ.

Æвзæр бæрæггæнæн

Тете ахуыр кодта фæндзæм къласы, иста хорз бæрæггæнæнтæ. Йæ фыды мадæн арæх 
æппæлыдис:

– Нана, æз та абон фондз райстон!
Зæронд ус-иу тынг бацин кодта.
– Тете нын ахæм хорз ахуыр кæны, æмæ диссаг:
Сыхæгты ус Тауырзæт дæр загъта:
– Тете тынг дзæбæх чызг у. Æгъдауджын. Мæнæн дæр ма æххуыс кæны.

  3. Бакæсут тексты дыккаг хай æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæнут.

Иухатт Тететæм уыд æрдззонынады урок. Ахуыргæнæг Тетейы бафарста. Чызг хорз 
радзырдта йæ урок. Фæлæ, иу фарстæн дзуапдæтгæйæ, загъта, дзывылдар, дам, фæззæг 
хуссармæ нæ атæхы. Ахуыргæнæг ын бауайдзæф кодта:

– Тете, кæд фехъуыстай, дзывылдар хуссармæ нæ атæхы, уый?
Тете йæхимæ тынг мæсты кодта. Æмбæрста, ахуыргæнæг ын фондз кæй нал 

сæвæрдзæнис. – Сбад. Дыууæ дын æвæрын! – загъта ахуыргæнæг.

  4. Текст кæронмæ бакæсут æмæ фæрстытæн дзуапп раттут. Ныффыссут сæ 
уæ тетрæдты.

Тетейæн йæ цæссыгтæ йæ рустыл æруадысты. Уыцы бон иннæ урокты дæр 
æнкъардæй фæбадтис. Сæхимæ куы ’рцыдис, уæд бацыдис йæ фыды мады размæ æмæ 
скуыдта:



24

– Æз… абон æрдззонынадæй дыууæ райстон. Æз нæ зыдтон, 
дзывылдар хуссармæ кæй атæхы, уый.

Фыды мад æм дисгæнгæйæ бакастис æмæ загъта:
– Мæ къона, дæ дадайæ дæр нæ фехъуыстай: хуым кæнын рай-

дайынц, дзывылдар хуссарæй æртæхы.
Тете æнкъардæй дзуапп радта:
– Фæхудинаг дæн. Ныр ма скъоламæ куыд ацæудзынæн?
Зæронд ус чызджы сæрыл рæвдаугæ йæ къух æрхаста:
– Ма ку, мæ хур! Рæдигæ алчидæр кæны. Сраст кæндзынæ 

де ’взæр бæрæггæнæн. Æрмæст амæй фæстæмæ лæмбынæгдæр хъус.

Будайты Милуся

5. Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, радзурут Тетейы тыххæй. Цы уыдис чызджы 
æнкъарддзинады æфсон?

1) Цавæр чызг уыдис Тете?
2) Иухатт цæмæй райста æвзæр бæрæггæнæн?
3) Цæмæн сæвæрдта ахуыргæнæг чызгæн дыууæ?
4) Куыд загъта нана Тетейæн?

6. Зæгъут иронау

часто хвасталась
посмотрела удивленно
учительница спросила
ласково  погладила 
просидела на уроках
исправишь оценку

 Тексты ссарут ацы хъуыдыйæдты ирон варианттæ.

1) Учительница ей сделала замечание.
2) Соседка сказала, что Тете очень воспитанная девочка.
3) Понимала, что учитель ей больше пятёрку не поставит.
4) Я не знала, что синица улетает на юг.

йæ къух æрхаста – погладил 
скуыдта – заплакала
цæссыгтæ йæ рустыл æруадысты – слезы потекли по щекам
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12-æм урок

БОНЫ ФÆТК

 1. Раст дзурут.

● Дæ хуыссæн, куы ныхсай, макуы кæн, алы куыстæй, схуысс, куы сыстай.
● Тагъддæр, де ’мбæлттимæ, ссар, цæттæ.

 2. Радзырды цаутæ текстмæ гæсгæ кæрæдзийы фæдыл ранымайут.

1) Ахуыргæнæг Тетейы бафарста.
2) Нана Тетейæн йæ рæдыд бамбарын кодта.
3) Æрдззонынады урок райдыдта.
4) Чызг йæхимæ тынг мæсты кодта.
5) Тете æрдззонынадæй райста æвзæр бæрæггæнæн.

 3. Фæбæрæг кæнут раст варианттæ.

1. Тете уыдис
æгъдауджын скъоладзау        

æнæгъдау скъоладзау            

2. Уый æвзæр бæрæггæнæн
никуы райста                          

иухатт райста                         

3. Нана Тетейæ арæх
не ’ппæлыдис                         

æппæлыдис                             

4. Ахуыргæнæг Тетемæ
иухатт æрбамæсты ис            

никуы смæсты ис                   

5. Ахуыргæнæг чызгæн
нал сæвæрдзæнис фондз       

сæвæрдзæнис фондз              

6. Ахуыргæнæг чызгæн сæвæрдта
хорз бæрæггæнæн                  

æвзæр бæрæггæнæн               
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4. Бакæсут. Таблицæ баххæст кæнут нывтæм гæсгæ.

Райсомæй куы сыстай,
Гъеуæд зивæг ма кæ,
Раздæр алы куыстæй
Скæн-иу физзарядкæ.
Сис дæ уат, дæ хуыссæн,
Скæн дæ дарæс тагъддæр.
Хорз дæхи куы ныхсай,
Аходæн-иу бахæр.
Уый фæстæ уæхимæ
Базон, рæстæг цас у.
Де ’мбæлттимæ иумæ
Де скъоламæ ацу.
Уынгты ма цу хъазгæ,
Уый нæй боны фæткы.
Дзæнгæрæджы цагъдмæ
Макуы кæн æрæджы.
Уроктæ куы фæуой −
Ссар дæ хæдзар тагъддæр.
Сихор дын цы радтой,
Хъармæй-иу æй бахæр.
Хъазыныл дæ рæстæг
Ма хардз кæн æдзухдæр.
Зон дæ куыст, дæ хæстæ:
Чиныг райс дæ къухтæм.
У æхсæв фынæйæн…
Схуысс, цæттæ дæ хуыссæн.
Рагацау нанайæн
Зæгъ: «Æна, хæрзфынтæ!»

       Багаты Лади

1 2 3 4 5 6

Æ ... ... ... ... ...

5. Радзурут скъоладзауы боны фæтк.

Сыстын, скъоламæ цæуын, аходæн хæрын, сихор хæрын, кæсын, хъазын, урокты ку-
сын, дарæс кæнын, хуыссæн æфснайын, зарядкæ кæнын, хуыссын.

Радзурут уæ боны фæтк.

Г

Гъ

Æ

Б

В

А
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13-æм урок

ДЫУУÆ ХÆЛАРЫ

 1. Раст дзурут:

зыдтон – згъордтон – амыдтон
райдыдтай – сæвæрдтай – дзырдтай
кодта – дардта – куыдта

2. Хъуыдыйæдтæ рафыссут, мивдисджытæ нырыккон афоны æвæргæйæ.

1) Сабитæ фæхыл сты хъазæнты тыххæй.
2) Ме ’мбалы ныййарджытæ цардысты Мæскуыйы.
3) Тимур баххуыс кодта йе ’мбалæн.
4) Фысымтæ уазджытыл бацин кодтой.
5) Зæринæ хъæрæй скуыдта.
6) Мад раппæлыдис йæ гыццыл чызгæй.
7) Регинæ сыгъдæг дардта йæ чингуытæ æмæ йæ тетрæдтæ.
8) Ды разы уыдтæ уыимæ.

3. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй.

Чиныг æмæ тетрад
(Аргъау)

Чиныг æмæ тетрад хæларæй цардысты скъоладзауы пъартфелы. Цин 
кодтой, сæ хицау гыццыл чызг Зæринæ хорз … кæй исы, ууыл. Зæринæ 
дæр сæ бирæ уарзта, алкæддæр сæ дардта сыгъдæгæй. Фæлæ иубон чиныг 
æмæ тетрад фæхыл сты. Тетрад загъта: «Чиныг, æрбакæс-ма, фондзтæй 
куыд байдзаг дæн. Æз куы нæ уаин, уæд адæм кæм фыссиккой?»

Чиныг …, скуыдта æмæ йæ … йæ рустыл æруадысты: 
«Æнæ мæн цæрæн нæй адæмæн. Æз алцыдæр зонын, адæмы 
ахуыр кæнын, адæмæн дæн зонды суадон».

Цы ма загътаид тетрад?! Фыр мæстæй йæ фондзтæ дæр афæлурс сты. 
Дыууæйæ дæр бамбæрстой, хыл кæнын æмæ хицæй … худинаг кæй у, 
уый. Фæстæмæ балымæн сты. Афтæмæй … ... сæ рæдыд. Райдыдтой та 
хæларæй цæрын æмæ Зæринæйæн йæ хорз ахуыры æххуыс кæнын.

Газет «Рæстдзинад»-æй
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4. Бакæсут текст цæсгæмттæм гæсгæ. Зæгъут, чи сæ у растдæр æмæ цæмæн.

5. Равзарут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ. Зæгъут, цавæр дзырдтæ сты – 
иунысанон æви бирæнысанон.

Бур сыфтæ сты фæззæджы бæрæггæнæн.
Ахуыргæнæг скъоладзауæн йæ боныджы сæвæрдта хорз бæрæггæнæн.
Сывæллæттæ хъуыдыйады ссардтой бæрæггæнæнтæ æмæ сæ бахахх кодтой.
Йæ хæдоны æгънæджытæ сæвæрдта æмæ кæртмæ рахызтис.
Дзауматæ сæ бынæтты æрæвæрдта, æмæ уат фæаивдæр ис.

6. Бæрæггонд дзырдтимæ сæ алыхуызон нысаниуджыты саразут хъуыды-
йæдтæ.

7. Байхъусут диалогмæ. Йæ мидис ын уæхи ныхæстæй радзурут. Спайда кæнут 
дзырдбæстытæй:

8. Уæхицæн дзурæг æмбал равзарут. Аныхас кæнут темæйыл «Абон фæс-
урокты».

Хъуыдыйæдтæ бакæсут. Рахиз цæджындзы сын ссарут сæ уырыссаг вариант-
тæ. Мивдисджытæ сæ уырыссаг варианттимæ рафыссут.

1. Зæххыл кæд къæхтæ цæуынц, уæддæр 
фæд зонд уадзы.
2. Чингуытæ кæсдзынæ – бирæ зон-дзынæ.
3. Лæппу æмдзæвгæ нæ сахуыр кодта æмæ 
дыууæ райста.
4. Аланæ æмæ Ирæ раздæр хæларæй цар-
дысты, фæлæ ныр фæхыл сты.
5. Ахуыргæнæг æппæлы фæзминаг скъо-
ладзауæй.
6. Уалдзæджы каникулты ацæудзыстæм 
Мæскуымæ.

1. Алана и Ира раньше дружили, но те-
перь поссорились.
2. Учитель хвалит примерного ученика.
3. Будешь читать книги – будешь много 
знать.
4. На весенних каникулах поедем в Мо-
скву.
5. Мальчик не выучил стихотворение и 
получил двойку.
6. Хотя по земле ноги ходят, след ум 
оставляет.

иумæ ацæудзыстæм

фæнды дæ

кæрты фембæлдзыстæм

банхъæлмæ кæсдзынæн

 фæлæудзынæн дæм

 бæргæ мæ фæнды

рамæсты бæрæггæнæнтæцæссыгтæ æппæлын сраст кодтой
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14-æм урок

НОГ ПРЕДМЕТТÆ − НОГ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ

 1. Хъусут æмæ дзурут:

ахуыргæнæг – ахуыргæнæджы
чызг – чызджы
адæймаг – адæймаджы
æвзаг – æвзаджы
лæг – лæджы
разамонæг – разамонæджы

 2. Баххæст кæнут таблицæ.

Нырыккон афон Ивгъуыд афон Суинаг афон

зæгъы загъта
фæзындис
ралæууыдис
кодтам
бахызтысты
бахуыдта
бафарста

зæгъдзæнис

Модальные слова – глаголы фæндын (желать,хотеть) хъæуын (быть нужным) 
употребляются с существительными и местоимениями в Р. п. Изменяются только по 
временам (не по лицам и числам) и наклонениям:

Мæн фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Дæу фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Уый фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Мах фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Сымах фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Уый фæнды (фæндыд – прош. вр., фæнддзæн – буд. вр.)
Мæн хъæуы (хъуыди – прош. вр., хъæудзæн – буд. вр.)
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3. Уæхи тыххæй радзурут.

Мæн фæнды ахуыр кæнын уæлæмхасæн æрмæг физикæйæ. 
Мæн фæнды райсын ног зонындзинæдтæ физикæйæ.
__________________________ .
__________________________ .
__________________________ .

 4. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты нысаниуджы-
тæ, æххуысгæнæн æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

Урокты хыгъд, зонындзинæдтæ райсын, рарæнхъ сты, хæстæ, къласы разамонæг, 
зæрдæмæ цæуын, алыхуызон уавæрты.

 5. Байхъусут текстмæ. Хъуыдыйæдтæ равæрут тексты мидисмæ гæсгæ.

Мæнæ æвдæмкъласонтæ лæууынц сæ райдзаст къласы цур.
«Раст у Наташæ: æвзаг ахуыр кæнын − адæмы культурæ зонын», – бахахх кодта 

ахуыргæнæг.
«Уæ урокты хыгъды фæзындис ног предметтæ дæр», – загъта ахуыргæнæг.
Уæдмæ æвдæмкъласонтæн сæ къласы разамонæг Нинæ Петровнæ æрбалæууыдис сæ 

фарсмæ.
Ралæууыдис та ног ахуыры аз.

 6. Байхъусут текстмæ æмæ фæрстытæн дзуапп ныффыссут. Тексты мидис 
зæгъут иу хъуыдыйадæй.

Кæцы къласмæ бацыдысты сывæллæттæ?
Чи у сæ къласы разамонæг?
Уый цы фехъусын кодта скъоладзаутæн?
Цавæр предметтæ уарзынц фылдæр Оксанæ æмæ Наташæ? Цæмæн?
Цавæр дзуапп радта ахуыргæнæг Сосланы фарстæн?

7. Бакæсут дзырдтæ. Зæгъут, цавæр бæрæггæнæнтимæ сты тексты.

Аз, разамонæг, предметтæ, бынат, æвзæгтæ, æвзаг, бæстæ.

классный руководитель выстроились в ряд в разных ситуациях

получить знания расписание уроков обязанности нравиться
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8. Ныффыссут уæ урокты хыгъд ахуыры азы фыццаг дыууæ бонæн.

Сентябры мæйы 1-аг бон Сентябры мæйы 2-аг бон

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

9. Радзурут-ма, сымах та куыд арвыстат ахуыры азы фыццаг бон.

Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ хъуыдыйæдтæ ныффыссут.

1) Кæцы къласы ахуыр кæныс?
2) Цавæр ног предметтæ фæзындис уæ урокты хыгъды?
3) Кæцы предметтæ уарзыс фылдæр? Цæмæн?
4) Разы дæ ахæм хъуыдыимæ: «Ног предметтæ – ног зонындзинæдтæ»?

15-æм урок

ФÆЛХАТ КÆНÆМ ИУМÆ

 1. Раст дзурут:

æз дæн-уыдтæн-уыдзынæн
ды дæ-уыдтæ-уыдзынæ
уый у-уыдис-уыдзæнис
мах стæм-уыдыстæм-уыдзыстæм
сымах стут-уыдыстут-уыдзыстут
уыдон сты-уыдысты-уыдзысты

2. Ратæлмац кæнут:

Танцующий мальчик
Пишет стоя
Работящий человек

говорит улыбаясь
идет подпрыгивая
говорящая игрушка
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3. Кæронмæ ахæццæ кæнут диалог. Рольтæм гæсгæ йæ бакæсут.

– Абон урочы дзырдтам æгъдауыл.
– Æмæ цы амоны дзырд «æгъдау»?
– Нæ йæ зоныс дæхæдæг?
– Нæ. Ныр æй фыццаг хатт фехъуыстон.
– Мæнæ диссæгтæ! Абоны онг ацы дзырдимæ зонгæ нæ уыдтæ?
– Нæ уыдтæн. Зæгъ-ма мын, уый цавæр диссаджы дзырд у?
– …
– …

4. Дзырдтæ раст формæйы сæвæрут. Хъуыдыйæдтæ сæ саразут.

Абон, æхсæз, мах, уæвын, уроктæ.
Æфсымæр, ахуыр кæнын, Давид, къласы, мæ, æвдæм.
Кълас, ног, авд, предметтæ, геометри, фæзынын, æмæ, физикæ.
Сæрд, каникултæ, æз, улæфын, денджызы, был, мæ, бинонтæ.
Скъола, мах, уæвын, райдзаст, кълас, бирæ.

5. Уæ зæрдыл бадарут!

Числительное иу (один) при существительном и местоимении в сочетании один 
из… требует окончание отложительного падежа:
Например: один из нас – махæй иу

один из мальчиков – лæппутæй иу
одна из книг – чингуытæй иу

6. Зæгъут иронау

Один из наших одноклассников, один из моих друзей, одна из новых тем, одна из вас,
один из основоположников

7. Æркæсут нывтæм. Фæбæрæг кæнут Аланæ æмæ Оледжы боныгтæ. Цæмæн 
уæм афтæ кæсы?
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8. Текст бакæсут. Сбæрæг кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.

Æвзæр отличник

Абон Æхсар скъолайæ куы æрцыдис, уæд йæ нанайæн загъта:
 Нана, æз абон фондз райстон физикæйæ. Ахуыргæнæг мæ 

тынг раппæлыдис, стæй мæ отличник схуыдта.
− Мæ къона Æхсар, дæ нывонд фæуон, – загъта зæронд ус,
– Æз дын ныртæккæ фæткъуыджынтæ акæндзынæн, ды та, 

мæ хур, дуканийæ сæкæр æрбадав.
− Æндæр ма мæ цы мæт ис! – зæронд усыл йæ къухтæ 

сцагъта лæппу. – Мæн ныр рауай-бауаймæ нал æвдæлы. Æз отличник дæн.
Журнал «Ногдзау»-æй

7. Пълан раст саразут.

1. Æнæгъдау лæппу.
2. Хиппæлой скъоладзау.
3. Урокты фæстæ.

 Пъланмæ гæсгæ текст радзурут .       

16-æм урок. КОНТРОЛОН УРОК

17-æм урок

КЪОСТА – ИРЫ УАРЗОН ХЪÆБУЛ

  1. Бакæсут цитатæтæ Къостайы тыххæй. Зæгъут уæ хъуыдытæ.

«Азтæ куыд фылдæр цæуынц, афтæ Къоста мæ цæсты кæны 
кадджынæй-кадджындæр, цытджынæй-цытджындæр, тыхджынæй-
тыхджындæр».

Абайты В.

«Къоста йæхи радта цардæн, æмæ йын цард дæр радта адæмы 
хорзæх, æнусон кад æмæ цыт».

Нигер

3
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2. Раст дзурут.

● Уæлладжыры ком, Нары хъæу, Дзæуджыхъæуы прогимнази, Стъараполы гимнази, 
Бетъырбухы аивæдты академи, «Ирон фæндыр».

● 1859, 1871, 1885, 1899, 1881, 1895, 1906.

3. Байхъусут текстмæ æмæ хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

1) Къоста райгуырдис (кæд?).
2) Уый схъомыл кодта (чи?).
3) Чендзе (куыд?) бауарзта Къостайы.
4) 1871 азы Къоста ахуыр кодта (кæм?).
5) 1881 азы уый бацыдис ахуыр кæнынмæ (кæдæм?).
6) Аивæдты академийы уый базонгæ ис (кæимæ?).

4. Текст бамбæрстат? Ссарут-ма рæдыдтытæ таблицæйы.

1859 аз Райгуырдис Къоста.

1871 аз Ахуыр кæнын райдыдта Бетъырбухы аивæдты академийы.

1881 аз Мыхуыры рацыдис «Ирон фæндыр».

1885 аз Рацыдис Къостайы æмдзæвгæты чиныг уырыссаг æвзагыл.

1895 аз Бацыдис Стъараполы гимназмæ.

1899 аз Къоста сыздæхтис Ирыстонмæ.

Ратæлмац кæнут æмæ ныффыссут.

1) Коста – осетинский народный поэт.
2) Он родился в селении Нар.
3) Маленького Коста воспитала Чендзе.
4) Сначала он учился в школе, а затем в прогимназии.
5) Книга Коста называется «Ирон фæндыр».
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18-æм урок

КЪОСТАЙЫ СТЪАЛЫ

 1. Раст дзурут.

Райгуырæн, никуы, къуымтæ, хуыздæр, ахуыссыдис, хуымæтæг, хуызджын, йæхи 
хуызæн, хуызтæ.

2. Байхъусут диалогмæ. Ратæлмац кæнут репликæтæ.

– А я в Осетию в гости приехал.
– Здесь мне очень нравится. У вас прекрасная природа.
– Конечно, все знают имя Коста. Я даже читал его сти-

хи, у меня есть и книга его.
– Тогда свое путешествие по Осетии начнем 15 октября 

с родины Коста – Нара.

 3. Де ’мбалимæ саразут диалог «Интервью Нары бæрæгбонæй». Спайда кæнут  
 2-аг фæлтæрæны æрмæгæй.

 4. Бакæсут, бæрæгбоны уазджытæй иу цы хабар радзырдта, уый. Сбæрæг 
кæнут, уе ’мбæлттæ уазæгмæ куыд хъуыстой, уый. Спайда кæнут фæрстытæй.

«Къостайы кад зæххæй арвмæ кæй сæххæст, уымæн æвдисæн уыд уыцы æхсызгон 
хабар: амæй фæстæмæ (19.10.1999 аз) ирон поэты ном арвы тыгъдады (в пространстве) 
хæсдзæн стъалыдзыгуыр Кæфхъуындары стъалытæй иу». Ахæм уынаффæ рахаста (вынес 
решение) Канадæйы Галактикæ ахуыр кæныны дунеон центр.

Газет «Рæстдзинад»-æй

 5. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æхсар – отвага, мужество. Лæджы æхсар. Лæгæн йæ сæйраг хæзнатæ сты йæ 
Райгуырæн бæстæ, йе ’взаг æмæ йе ’хсар.

Зондахаст – мировоззрение. Адæймаджы зондахаст. Алы адæймагæн дæр ис йæхи 
зондахаст.

Удыхъæд – характер. Тыхджын удыхъæд. Царды зындзинæдты сæрты, тыхджын 
удыхъæд кæмæн ис, æрмæстдæр ахæм лæг ахиздзæнис.

Сæмбæлын – встретить, встретиться. Кæрæдзиуыл сæмбæлын. Дыууæ ’рдхорды 
цалдæр азы фæстæ сæмбæлдысты æмæ кæрæдзиуыл зæрдиагæй бацин кодтой.
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6. Бакæсут æмæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ. Сбæрæг кæнут хъуыды-
йæдты хуызтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.

1) Адæймаджы зондахаст æмæ удыхъæд зын аивæн сты.
2) Æхсар æмæ зондæй æххæст уæвыныл архай.
3) Ног фембæлдæн саразæн ис.

Дзырдуатмæ бахæссут ног дзырдтæ, сахуыр сæ кæнут. Уæ зæрдыл сæ бадарут. 
Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

1) Нарт хъуыстгонд уыдысты се ’гъдау, … æмæ сæ зондæй.
2) Адæймаг æрмæст йе ’ддаг бакастæй нæ вæййы рæсугъд, фæлæ йæ … дæр.
3) Зæрдæхъæлдзæгæй ... адæм уазджытыл.
4) Адæм ныхасмæ лæмбынæгдæр куы байхъуыстой, уæд бамбæрстой дзурæджы ... .

19-æм урок

ДÆ КАД МЫГГАГМÆ У ЦÆРИНАГ

 1. Раст дзурут. Дзырдты растфыссынад бахъуыды кæнут.

Æрхæссы, дзыллæ, ссыдис, ныррухс кодта, свæййы, цыппор, йеддæмæ.

2. Бакæсут текст æмæ сбæрæг кæнут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ.
Зæгъут, цæмæн æрхæссы октябры мæйы 15-æм бон циндзинад Ирыстоны 
адæмæн.

Адæмы уарзон бæрæгбон

Октябры мæйы 15-æм бон уæлдай циндзинад æрхæссы нæ адæмæн. Уыцы бон рай-
гуырдис нæ цытджын поэт Хетæгкаты Леуаны фырт Къоста.

Къоста тох кодта дзыллæйы амондыл, уымæн у йæ райгуырæн бон адæмон 
бæрæгбон.

Æхсызгонæй сæмбæлы Ирыстон Къостайы райгуырæн боныл. Къостайы стъалы 
бæрзонд ссыдис, ныррухс кодта æмæ бахъарм кодта адæмы зæрдæтæ.

Къостайы фæрцы дунейы дзыллæтæ базыдтой Ирыстон æмæ йæ адæмы, сæ зонда-
хаст, сæ удыхъæд. Уый радта адæмæн йæ курдиат, йæ уды хъарм, йæ зæрдæ. Мах куы 
фæзæгъæм Ирыстон – нæ цæстыты раз вæййы Къоста, мах куы фæзæгъæм Къоста – нæ 
цæстыты раз вæййы Ирыстон.

зондахаст сæмбæлдысты удыхъæдæй се ’хсар
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Къоста у Ирыстоны ном æмæ кад, йæ зонд æмæ йæ уд, йе ’хсар 
æмæ йе ’гъдау. Уымæ гæсгæ Къостайы райгуырæн бон ссис Ирысто-
ны адæмæн кады бæрæгбон.

Къоста цыппор æхсæз азы йеддæмæ нæ фæцардис, фæлæ 
йæ зæрдæйы рухс судзы абон дæр. Уый нын амоны фæрнæйдзаг 
фидæнмæ фæндæгтæ.

Азтæ цæудзысты, æнустæ цæудзысты, Къостайы ном та 
кæндзæнис кадджынæй-кадджындæр, намысджынæй-намысджындæр.

3. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Кæй райгуырæн бон ссис адæмон бæрæгбон?
2) Куыд сæмбæлы Ирыстон Къостайы райгуырæн боныл?
3) Чи базыдта Къостайы фæрцы Ирыстоны адæмы, сæ зондахаст, 

сæ удыхъæд?
4) Цас фæцардис Къоста?
5) Цы нын æвдисдзæнис йæ зæрдæйы рухс?

4. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй саразут тексты пълан.

1) Йæ зæрдæйы рухс стъалыйау æрттивдзæнис æнусмæ.
2) Азтæ цæудзысты, æнустæ цæудзысты…
3) 15 октябрь – нæ адæмы цины бон.
4) Ирыстон æмæ Къоста иу сты.

Х у ы з æ г: 1) 15 октябрь – нæ адæмы цины бон.
2)
3)
4)

Текстмæ гæсгæ диалог баххæст кæнут.

– ––––––––?
– Октябры мæйы 15-æм бон уæлдай циндзинад æрхæссы Ирыстоны адæмæн.
– ––––––––?
– Уымæн æмæ уыцы бон райгуырдис Хетæгкаты Леуаны фырт Къоста.
– ––––––––?
– Къоста у Ирыстоны ном æмæ кад, йæ зонд æмæ йæ уд, йе ’гъдау æмæ йе ’хсар.
– ––––––––?
– Къостайæн йæ ном кæндзæнис кадджынæй-кадджындæр, намысджынæй-намысджын- 

дæр.

Диалог монолоджы хуызы дзурынмæ бацæттæ кæнут.
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20-æм урок

ЗÆХХЫЛ ДЫН НАЛ БАЗЗАД КÆНИНАГ.
ДÆ МÆСЫГ АМАЙЫН ФÆДÆ…

 1. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ. Монолоджы хуызы йæ радзурут.

Олег. Байрай!
Роман. Дæ бон хорз, Олег!
Олег. Знон дæм дзырдтон телефонæй, фæлæ уæхимæ нæ уыдтæ.
Роман. Мæ фыдимæ хохы уыдыстæм, Нары.
Олег. Бæрæгбоны уыдыстут?
Роман. О, знон дзы бæрæгбон уыдис Къостайы кадæн.
Олег. Махмæ та абон уыдис Къостайы бæрæгизæр скъолайы.
Роман. Скъолайы мах дæр абон скодтам бæрæгизæр.

Олег. Уæ кълас цы бацæттæ кодта?
Роман. Къостайы поэмæ «Фатимæ»-йæ сæвæрдтам сценæйыл 

скъуыддзаг, стæй йын цалдæрæй та йе ’мдзæвгæтæ радзырдтой.
Олег. Мах та «Сидзæргæс» равдыстам. Бæрæгизæры чи уыдис, 

уыдонæн сæ зæрдæмæ фæцыдис равдыст. Нары дæр ын бæрæгбон 
сарæзтой?

Роман. Уым алы аз дæр стыр бæрæгбон вæййы. Æз дзы алы аз дæр вæййын. Кæд 
дæ фæнды, уæд иннæ хатт иумæ ацæудзыстæм, æмæ дæхæдæг фендзынæ уыцы рæсугъд 
бæрæгбон.

Олег. Бæргæ мæ фæнды.
Роман. Уæдæ мæ фыдæн зæгъдзынæн, æмæ, куы цæуæм, уæд дæу дæр акæндзæнис.

2. Аныхас кæнут кæрæдзиимæ диалоджы темæйыл. Уæ иу фæрсгæ кæнæд, иннæ 
та фæрстытæн раст дзуапп агурæд.

1. Кæимæ ныхас кæны Олег?
2. Кæм уыдис знон Роман?
3. Цы уыдис Нары?
4. Кæд уыдис скъолайы та

бæрæгизæр?
5. Цы уыдис бæрæгизæры?
6. Цы сфæнд кодтой лæппутæ? 

1. Уый хохы уыдис, Нары.
2. Лæппутæ иумæ ацæудзысты бæрæгизæрмæ.
3. Олег Романимæ ныхас кæны.
4. Скъолайы бæрæгизæр уыдис абон.
5. Бæрæгизæры кастысты æмдзæвгæтæ, равдыстой 

Къостайы уацмыстæй скъуыддзæгтæ.
6. Нары уыдис бæрæгбон.

 3. Бакæсут бæрæгизæры фæтк. Ныффыссут, уæхи скъолайы бæрæгизæр 
куыд арæзт вæййы, уый тыххæй.
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Бæрæгизæры фæтк:
I. Скъолайы разамонæджы раныхас.
II. Конкурс «Чи бакæсдзæнис аивдæр?».
III. Скъолайы драмон къорд «Сырдон»-ы равдыст.
IV. Скъоладзауты нывтыл (Къостайы уацмыстæм гæсгæ) афæлгæст.
V. Кæронбæттæн хай.

4. Хъуыдыйæдтæм фæрстытæ раттут. Спайда кæнут алыхуызон фарстон дзырдтæй.

1) Октябры мæйы фынддæсæм бон уæлдай циндзинад æрхæссы Ирыстоны адæмæн, 
уымæн æмæ уыцы бон райгуырдис нæ цытджын поэт Хетæгкаты Леуаны фырт Къоста.

2) Æхсызгонæй сæмбæлы Ирыстон Цæгатæй Хуссармæ Къостайы райгуырæн боныл.

 5. Рафыссут номдартæ. Зæгъут, цавæр иумæйаг хай сын ис. Сбæрæг сын 
кæнут сæ нысаниуджытæ.

Лæгдзинад, æхсардзинад, сæрыстырдзинад, циндзинад, æнæниздзинад, уарзондзинад, 
хæлардзинад, уæздандзинад, æфсымæрдзинад.

Рафыссут текст «Адæмы уарзон бæрæгбон»-æй лæвæрд дзырдты синонимтæ 
æмæ антонимтæ.

Синонимтæ дзырдтæн: кадджын, хъæбатырдзинад, адæм.
Антонимтæ дзырдтæн: ныллæг, мæлæты бон, æвзæрдæр.

Диалог «Къостайы бæрæгизæр скъолайы» монолоджы хуызы дзурынмæ бацæттæ 
кæнут.

21-аг урок

КЪОСТА – НЫВГÆНÆГ

1. Раст дзурут:

бызгъуыр      «Хъыггæнæг зæд»
бæгъæввад      «Æрдзон хид»
скъуыд       «Дондзау»
бæгънæг      «Дурсæтджытæ»
чъизи
мæгуыр
æххормаг
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2. Бакæсут текст. Йæ мидис ын радзурут.

Мады ныв

Къоста стыр нывгæнæг дæр кæй уыд, уый адæм зонынц. Ныууагъта нын йæ 
рæстæджы зындгонд æмæ хуымæтæг ирон адæймæгты хуызтæ. Уæлдай цымыдисагдæр та 
у йæ мады ныв. Уынгæ йæ никуы фæкодта, къам ын нæ баззад, афтæмæй йын, адæмы 
ныхæстæ æмæ, йæ зæрдæ куыд дзырдта, уымæ гæсгæ ныффыста йæ сурæт. Йæ мады йын 
чи зыдта, уыдон куы федтой ныв, уæд сæ дисæн кæрон нал уыд, – бынтон йæхи хуызæн 
рауад.

Цгъойты Хазби

3. Диалог баххæст кæнут фарстон хъуыдыйæдтæй текстмæ гæсгæ.

– ?
– Адæм зонынц, Къоста стыр нывгæнæг дæр кæй уыдис.
– ?
– Уый ныууагъта йæ рæстæджы зындгонд æмæ хуымæтæг ирон адæймæгты сурæттæ.
– ?
– Уæлдай цымыдисагдæр у йæ мады ныв.
– ?
– Адæмы ныхæстæ æмæ, йæ зæрдæ куыд дзырдта, уымæ гæсгæ йын ныффыста йæ 

сурæт.
– ?
– Йæ мады йын чи зыдта, уыдон дис кодтой, нывы йæхи хуызæн кæй уыдис, ууыл.

4. Текст ратæлмац кæнут.

Коста был не только поэтом, драматургом, публицистом, но и 
художником. Рисовать он любил с детства. Учился в Петербургской 
академии художеств. Там он познакомился с известными русскими 
художниками.

Коста нарисовал много картин. Среди них такие, как «Скорбя-
щий ангел», «Природный мост», «Портрет матери», «Дети-камен-
щики», «За водой» и другие.

Особенно интересна картина «Портрет матери», которая, к со-
жалению, не сохранилась. Не зная свою мать, он смог изобразить 
её такой, какой она была в жизни. А помогла Коста его любовь к 
ней.
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бæгъæввад (босой)

уæззау куыст

фидæн

бæгънæг

хъысмæт

Каждый год в родном селе поэта 15 октября проходит большой праздник – праздник 
поэзии, добра и единства.

5. Баххæст кæнут рæнхъытæ.

1. Миногонтæ:

Кадджын, …джын, …джын, …джын, …джын.

2. Нымæцонтæ:

Иугай, …гай, …гай, …гай, …гай.

3. Номдартæ:

Нывтæ, …тæ, …тæ, …тæ, …тæ.

Нывмæ гæсгæ æрфыст саразут æмæ йæ ныффыссут. Спайда кæнут фæрсты-
тæй æмæ æххуысгæнæн æрмæгæй.

1) Кæй уынут нывы фыццаг пъланы?
2) Чи сты уыцы лæппутæ?
3) Цавæр куыст кæнынц уыдон?
4) Цы ис кæстæр лæппуйы уæлæ?
5) Хистæры уæлæ та?
6) Цы æвдыст цæуы нывы дыккаг пъланы?
7) Цавæр ахорæнтæй конд у ныв?
8) Цавæр æнкъарæнтæ уæм гуырын кæны ацы ныв?

мæгуыр

скъуыд дарæс

дзæбуг

æфсæнвæндаджы раз

сидзæр сабитæ
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22-аг урок

ХАТГАЙ МА ХУРЫ ЦÆСТ ФЕРТТИВЫ ДАРДÆЙ…

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Цæуыл цæуы дзырд?

Уазал мигъ комы æрбады ныллæг,
Бафснайынц гонты бæркадджын тыллæг,
Сыфтæртæ фезгъæлынц зæхмæ.

2. Бакæсут æмбисæндтæ æмæ сæ ратæлмац кæнут. 
Цавæр æмбисæндтæ ма зонут фæззæджы тыххæй?

● Уалдзæджы куыст – фæззæджы æнтыст .
● Фæззæджы бæркад – афæдз дарæг.
● Фæззæг куыстуарзагæн – зæрдæрухс.
● Фæззæг дзаджджын у.
● Фæззæг хъæздыг у.

3. Рафыссут, фæззæджы нывтæ цы хъуыдыйæдтæ æвдисынц, уыдон.

1) Сывæллæттæ аразынц митын лæг.
2) Сабитæ улæфынц денджызы был.
3) Æрдз райхъал ис. Бæлæстыл фæзындис цъæх сыфтæ.
4) Адæм æфснайынц сæ цæхæрадæттæ.
5) Хур кæсы, мит тайы.
6) Быдырты æрзадис бирæ халсартæ.
7) Хæхтæ æмбæрзт сты митæй.

4. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, цавæр афæдзы афоны кой цæуы æмдзæвгæйы.

Хатгай ма хуры цæст
Ферттивы дардæй,
Фæлæ йæм нал райы
Зæрдæ æнкъардæй.

Райсомæй бæлæстыл
Халас æрбады.
Тагъд та æрлæудзæни
Зымæг йæ рады.

   Кочысаты Мухарбег
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5. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Бахъуаджы рæстæг – в нужное время. Бахъуаджы рæстæг баххуыс кæнын. Сыхаг 
сыхагæн бахъуаджы рæстæг кæддæриддæр баххуыс кæны.

Бырондон – место, куда выносят мусор. Бырондонмæ ахæссын. Кæрт бафснайдтой 
æмæ сыфтæр бырондонмæ ахастой.

Згъæлын – осыпаться, разрушаться. Сыфтæр згъæлы. Бæлæсты сыфтæр кæд нæма 
æрызгъæлдис, уæддæр зымæг æрбахæццæ ис.

Фæндиаг – желанный; пожелание. Ныййарджыты фæндиаг. Сывæллон йæ ныййар-
джыты фæндиаг куы уа, уæд дзы æцæг лæг рауайдзæнис.

Хъæуын – надо, быть нужным; недоставать. Бафснайын хъæуы. Кæрт бафснайын 
хъæуы, кæннод быронæй байдзаг уыдзæнис.

6. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1) Фæззæг куы ралæууыдис, уæд бæлæсты сыфтæр … зæхмæ.
2) … ... хорз хæлæрттæ вæййынц иумæ.
3) Хистæры ныхасмæ хъусын … .
4) Фылдæр уæ чи уарзы, уый … фæут!

Лексикæ дзырдуатмæ бахæссут æмæ сын сæ нысаниуджытæ сахуыр кæнут.
Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

1) Кæд нырма фæззæджы райдайæн у, уæддæр бæлæстæй сыфтæр … .
2) Æцæг хæлар уый у, … … дæ разы чи ’рбалæууа.
3) Ацы бырон … ахæссын … .
4) Мæ … у, мæ хъæбул!

Æмдзæвгæмæ (4-æм фæлт. ) скæнут ныв.

бахъуаджы сахат хъæуыæрызгъæлдисфæндиаг

фæндиаг бырондонмæбахъуаджы рæстæг хъæуы æрызгъæлдис
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23-аг урок

СЫФТÆРТÆ ФЕЗГЪÆЛЫНЦ ЗÆХМÆ...

1. Раст дзурут.

ныммæрздзынæн 
суайдзынæн 
феххуыс кæндзæнис 
рахызтис 
баззадис 
æрттывта 
æрызгъæлдис

2. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, чи сты радзырды сæйраг архайджытæ.

Фæззæг

Бæлæсты сыфтæр бур, сырх, морæ хуызтæй æрттывта фæззыгон хурмæ. Фæлæ ныр 
фæуазал æмæ гыццылгай зæхмæ хауын байдыдта.

Агуындæйæн йæ мад æмæ йæ фыд горæты цардысты. Чызг та баззад хъæуы йæ баба 
æмæ нанаимæ. Ам скъоламæ цыд, æххуыс кодта зæрæдтæн.

Агуындæтæн сæ кæрты уыд стыр æнгуз бæлас. Иухатт æхсæвы дымгæ бæласы 
сыфтæр иууылдæр æрызгъæлдта. Райсомæй нана кæртмæ рахызтис æмæ загъта:

– Ныр ацы сыфтæр чи ныммæрздзæнис?
Агуындæ дæр йæ фæстæ рахызтис кæртмæ æмæ нанамæ сдзырдта:
– Нана, æз æй урокты фæстæ ныммæрздзынæн.
Скъолайы Агуындæ йе ’мбал Зæринæйæн радзырдта сыфтæры тыххæй. Зæринæ йын 

загъта:
– Æз дæр дын урокты фæстæ аххуыс кæндзынæн. Фæлæ уал раздæр нæхимæ 

суайдзынæн æмæ мæ мадæн зæгъдзынæн.
Уроктæ куы фесты, уæд дыууæ чызджы ацыдысты фыццаг Зæринæтæм, уый фæстæ 

та Агуындæтæм. Тагъд-тагъд ахордтой æмæ сыфтæр ведратæй хæссын райдыдтой 
бырондонмæ.

Стæй сæм нана радзырдта:
– Уæ къухтæ ахсут æмæ хæрынмæ рацæут. Æз уын 

диссаджы уæливыхтæ скодтон. Чызджытæ зæрдиагæй 
бахордтой.

Нана Зæринæйæн арфæтæ ракодта:
– Бузныг, нанайы къона! Дæ ныййарджыты фæн-

диаг байрæз. Бахъуаджы рæстæг кæрæдзийæн æххуыс 
кæнын  хъæуы.  

Будайты Милуся
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3. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Куыд аивта боныхъæд?
2) Кæимæ цардис Агуындæ?
3) Агуындæ скъолайы цы загъта Зæринæйæн?
4) Куыд баххуыс кодтой чызджытæ зæронд усæн?
5) Куыд раарфæ кодта нана чызгæн?

4. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

1) После уроков девочки пошли к Зарине.
2) Девочки с удовольствием поели.
3) Агунда сказала своей подруге Зарине, что после занятий будет убирать листья.
4) Девочка осталась в селе с бабушкой и дедушкой.

5. Зæгъут, радзырды архайджытæй ацы дзырдтæ кæмæ хауынц.

Нана Зæринæ Агуындæ
Æцæг хæлар
Æгъдауджын
Фæлмæн
Куыстуарзаг
Коммæгæс
Уазæгуарзон

Æркæсут нывтæм. Тексты ссарут, нывты æрфыст цы хъуыдыйæдтæ æвди-
сынц, уыдон æмæ сæ рафыссут.

Текст аив кæсынмæ бацæттæ кæнут.

1. ...
2. ...
3. ...



46

24-æм урок

ФÆЗЗÆГ РАЛÆУУЫДИС ЙÆ РАДЫ

1. Раст дзурут:

кæсын – кастис  хæссын – хаста
мæрзын – марзта зæгъын – загъта
калын – калдта

2. Ссарут раст вариант æмæ йæ бакæсут.

Х у ы з æ г: Агуындæ цардис
горæты                                     

хъæуы                                      

1. Бæлæсты сыфтæр гыццылгай
хауын райдыдта                     

цъæх кæнын райдыдта          

2. Зæхмæ хауын байдыдтой
сыфтæ                                          

фæткъуытæ                            

3. Райсомæй кæртмæ рахызтис
баба                                          

нана                                         

4. Уæливыхтæ скодта
Агуындæ                                 

нана                                         

5. Бахъуаджы рæстæг 
кæрæдзийæн æххуыс кæнын

хъæуы                                                  

нæ хъæуы                                

6. Нана арфæтæ ракодта
Агуындæйæн                             

Зæринæйæн                            

7. Урокты фæстæ чызджытæ 
ацыдысты

фыццаг Зæринæтæм              

фыццаг Агуындæтæм           
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3. Рафыссут хъуыдыйæдтæ, къæлæттæ гомгæнгæйæ.

Бæласы сыфтæртæй зæхх бурбынсырх (адарын). 
Алан æмæ сæ Сослан цингæнгæ (æруидзын). 
Сæрды фæлладуадзæн бонты фæстæ уыдон фыццаг хатт (цæуын) ахуыр кæнынмæ.
Афтæ (райдайын) фæззæг.

Бахъуыды кæнут!

В осетинском языке употребительны следующие глагольные приставки: 
а-, ба-, æр-, ра-, ны-, с-, æрба-, фæ-.

Приставка фæ- придает глаголам:
1) длительнсть действия:
фæдзурын, фæныхас кæнын
2) неожиданность действия:
Фæсырх уын (покраснеть)
3) направление действия от говорящего (наблюдателя)
фæцæуынц къласмæ
приставка æрба- показывает на направление действия к говорящему 
æрбацыдис мæнмæ.

4. Дзырдтæй саразут дзырдбæстытæ. Зæгъут, куыд аивта дзырды нысаниуæг 
разæфтуаны фæрцы.

цæуын
мæрзын
дзурын
кафын
згъорын

фæцæуын
фæмæрзын
фæдзурын
фæкафын
фезгъорын

æрбацæуын
æрбамæрзын
æрбадзурын
æрбакафын
æрбазгъорын

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут тексты мидисмæ гæсгæ æмæ сæ рафыссут.

1) Дымгæ  æрбакодта, æмæ…
2) Агуындæ скъолайæ æрбацыдис  æмæ…
3) Нана фæдзырдта чызджытæм: «………!.»
4) Чызджытæ фæхæссынц бырон….
5) Чызг хъæуы фæцæры йæ …
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25-æм урок

ДИССАДЖЫ ХУР БÆЛАС

 1. Байхъусут. Сæвæрут цавд. Дзырдтæ рафыссут.

 2. Байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Чи бафснайдта йæ цæхæрадон?
2) Цы кодта фæззыгон дымгæ?
3) Цæуыл сæмбæлдис фæззæджы комулæфт?
4) Цы загъта æвзонг тала?

3. Ногæй байхъусут текстмæ. Баххæст кæнут таблицæ.

æвзонг чыргъæдтæ
зæронд
тала
сыгъзæрин
фæззыгон
цæхæрадæттæ

фæззæг
хæрзæфснайд

дымгæ
лыстæгбыд

тæгæр бæлас

4. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

5. Диалог баххæст кæнут.

– ––––––––––?
– Сыгъзæрин фæззæг ралæууыдис.
– –––––––––?
– Адæм бафснайдтой сæ цæхæрадæттæ.
– ––––––––––?
– Фæззыгон дымгæ ратæх-батæх кæны урс æврæгъты æхсæнты.
– ––––––––––?
– Зæронд тæгæр бæлас дæр бурбынсырх ссис.

Дыргъ бæлас

Бурбынсырх

Комулæфт

Хур бæлас

Лыстæгбыд

Хæрзæфснайд
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26-æм урок

ФÆЛХАТ КÆНÆМ ИУМÆ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Ратæлмац кæнут.

Кæсын, зилдух кæнын, уæвын, бадын, уарзын, дзурын, разы кæнын, фесæфын, баз-
зайын, фæуын, тезгъо кæнын.

2. Ратæлмац кæнут. Текстæн кæрон æрхъуыды кæнут.

Осенняя сказка

Смотрю в окно. Одинокий лист кружится на ветру.
Когда-то он был зеленый. И тогда он сидел на ветке рядом 

с Вишенкой. Он любил ее всем сердцем. Ветер часто звал его 
погулять по свету. Но Листик не соглашался. Ведь рядом с ним 
была прекрасная Вишенка.

А потом счастье его закончилось – Вишенка вдруг пропала.
По Ф. Кривину

3. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.

1) Ралæууын, фæззæг, сыгъзæрин.
2) Сыфтæр, згъæлын, бур, æмæ, кæнын, райдайын.
3) Æмбырд кæнын, адæм, фæллой, сæ, хъæздыг.
4) Фæззæг, уæвын, цард, къæбиц.
5) Зымæг, мæгуыр, хъæздыг, фæззæг.

4. Саразут миногмитæ æмæ фæрссагмитæ, ныффыссут семæ дзырдбæстытæ.

аразын
æлхæнын
æфснайын
уарзын
худын

аразаг
æлхæнаг
æфснайаг
уарзаг
худаг

аразгæйæ
æлхæнгæйæ
æфснайгæйæ
уарзгæйæ
худгæйæ

5. Бæрæггонд фразеологизмтæ баивут лæвæрд дзырдты къордтæй.

1) Нана чъиритæ скодта, æмæ чызджытæ сæхи хорз федтой.
2) Чызджытæ цæсты фæныкъуылдмæ афснайдтой кæрт.
3) Сыфтæр куы бафснайдтой, уæд кæрт цæхæртæ скалдта.
4) Чызг алы куыст дæр йæ сæрмæ хаста.
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5) Фæззæг æрцыдис æмæ йæ кæнонтæ кæнын райдыдта.
6) Сыфтæр иууылдæр зæххыл абадтис.
7) Нана æфснайд кæрт куы федта, уæд йæ дисæн кæрон нал уыдис.

1. Бамбарын кæнут фразеологизмты нысаниуджытæ:

цæсты фæныкъуылдмæ  йæ сæрмæ хаста
цæхæртæ скалдта  сæхи хорз федтой

2. Радзырд «Фæззæг» хи ныхæстæй радзурын.

27-æм урок. КОНТРОЛОН УРОК

28-æм урок

УАРЗЫН ДÆ, ИРЫСТОН!

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Фæрстытæн дзуапп раттут. Текстæн сæргонд 
æрхъуыды кæнут.

Нæ фыдæлтæ номдзыд уыдысты сæ хæстон сгуыхтытæй. 
Уыдон ма æнтыстджынæй кодтой фос æмæ зæххы куыст дæр. 
Арæзтой гæнæхтæ æмæ куырдадзтæ, сахартæ æмæ аргъуантæ. 
Се ’хсар куыд фидар уыд, афтæ тыхджын уыд сæ зонд, сæ 
курдиат дæр. Диссаг уыдысты, скифæгтæ сыгъзæрин дзаума-
тыл цы нывтæ арæзтой, уыдон. Алайнаг аргъуантæ хауынц 
архитектурæйы егъаудæр æнтыстытæм. Ирон мæсгуытæ дисы 
æфтауынц дунейы дзыллæты.

Джыккайты Шамил

1. Цæмæй уыдысты номдзыд нæ фыдæлтæ адæмты æхсæн?
2. Цæмæн сты алайнаг аргъуантæ архитектурæйы егъаудæр æнтыстытыл нымад?

кодта тынг саив ис  зæхмæ æрызгъæлдис

зæрдиагæй бахордтой тынг тагъд

тынг фæдис кодта фылдæр бонты бадтис мигъ
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2. Мивдисджытæ сæвæрут нырыккон æмæ суинаг афонты.

Х у ы з æ г: бадтысты – бадынц – баддзысты.

Зарыдыстут, хордтам, бамбæрста, цардтæ, уарзтон.

3. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй.

Симд у Ирыстоны уарзондæр кæфтытæй иу.Уый у рагон дзыллон æмæ къæйттæй 
кафт. Кафты мидæг лæппуйы змæлд вæййы цырд æмæ рог. Кафгæйæ лæппу февди-
сы йæ уæздан ахаст чызгмæ. Симд у ирон адæмы кафты хæзна, йæ рæсугъддзинадмæ 
гæсгæ бæрæг дары иннæ ирон адæмон кæфтыты æхсæн. Æвдисы кады, æнкъарæнты 
рæсугъддзинады æмæ æхсарджын уæвыны миниуджытæ.

Ж-л «Ногдзау»-æй

 5. Уæ зæрдыл бадарут! 

Послелог (фæсæвæрд) – служебная часть речи, выражающая различные отношения 
между словами.

Послелоги образуются от имен существительных, наречий, глаголов, числительных, 
прилагательных, местоимений. 

Послелоги мидæг, хуызæн, сæр управляют родительным падежом.
Например: Мады хуызæн               царды мидæг                миты сæр

Сабийы хуызæн            скъолайы мидæг          партæйы сæр
Послелог уæлдай управляет отложительным падежом.
Например: Ныхасæй уæлдай         дзаумайæ уæлдай
Послелог гæсгæ управляет направительным падежом.
Например: Чиныгмæ гæсгæ          темæмæ гæсгæ.

4
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6. Бакæсут текст. Хæслæвæрдтæ баххæст кæнут.

Уарзын дæ, Ирыстон!

Ирыстон рагæй дæр хъуыстгонд у йæ диссаджы æрдзæй.
Уымæ гæсгæ йæм фæтырнынц бæлццæттæ æгас дунейæ. 
Фыццаджыдæр бафиппайынц хæхты рæсугъддзинад.
Джимара у Иры бæрзонддæр æмæ рæсугъддæр хæхтæй иу. 

Ис Дæргъæвсгомы. Дыгургомы фидауц та у Уазайы хох. Йæ 
рæсугъддзинадмæ гæсгæ йыл поэттæ фыссынц æмдзæвгæтæ. 
Иры хæхтæй бæрæг дары Мад-хох. Дардæй бакæсгæйæ у 
аргъæутты уæйыджы хуызæн. Раст цыма дард балцы фæстæ йæ фæллад уадзы: бæлвырд 
бæрæг зынынц йæ гуыр æмæ йæ сæр. Нæй ферохгæнæн ахæм æрдзон фæлгонцтæн!

Ирыстоны ма хæхтæй уæлдай бирæ зæрдæмæдзæугæ бынæттæ ис.

1.Фæрстытæн дзуæппытæ раттын.
а) Цæмæн тырнынц бæлццæттæ Ирыстонмæ?
æ) Цæмæн фыссынц поэттæ æмдзæвгæтæ Уазайы хохыл?
2. Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды.
3. Рафыссут фæсæвæрдтæ.

7. Текст ма иу хатт пъланмæ гæсгæ бакæсут.

I. Ирыстон – бæлццæтты уарзон бынат.
II. Джимара – Иры бæрзонддæр хæхтæй иу.
III. Дыгургомы фидауц.
IV. Мад-хох.

8. Текст уæхи ныхæстæй уе ’мбæлттæн радзурут. Спайда кæнут фæсæвæрдтæй.

Хъуыдыйæдтæ бакæсут. Бæрæггонд дзырдбæстытæ зæгъут фæсæвæрдты руа- 
джы. Хъуыдыйæдтæ рафыссут.

Пъланæй пайдагæнгæйæ, раргом кæнут темæ.

1) Куыдзæн кæрты хуылфы хæдзар скодтой.
2) Уыцы фæндоны тыххæй ма йæм иу хъуыды фæзынд. 
3) Чысыл сабийау у æнæмбаргæ.
5) Йæ хызын партæйыл æрæвæрдта æмæ æрбадтис
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29-æм урок

ИВГЪУЫДЫ БÆЛАС

 1. Раст дзурут. Дзырдтæ рафыссут.

Æддагон, ныббырстытæ, ныууагътой, бафæлладыстут, фидæрттæ, зæппæдзтæ, ным-
марзтой, кувæндæттæ, хъахъхъæнæн, адæмыхæттытæ, кæмттæ, раппæлыдис.

2. Зонут æви нæ?

1. В осетинском языке употребительны следующие приставки: а-, ба-, æр-, ра-, 
ны-, с-, æрба-, фæ-: рацыдис, ссыдис, бадзырдта, æрбадзуры, азгъордта, ныууасыдис, 
æрхызтис, фæцæуæм.

Приставки придают глаголам значение совершённости, указывают на направление 
действия.

2. После приставки ны- согласные удваиваются: худын – ныххудын, кæуын – 
ныккæуын.

Удвоение после ны- не происходит в словах, которые начинаются с группы соглас-
ных: ны + здухын (закрутить), ны + схойын (столкнуть вниз).

3. Абарут мивдисджыты къордтæ. Зæгъут, куыд ивынц дзырдты нысаниуджытæ 
разæфтуанты руаджы. Рафыссут дыккаг къорды мивдисджытæ.

цардис – фæцардис   згъорын – æрбазгъорын
зарын – фæзарын   тæхын – æрбатæхын
кафын – фæкафын   кæсын – æрбакæсын
хъазыдис – фæхъазыдис  хизын – æрбахизын
бырын – æрбабырын

4. Бакæсут. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Ивгъуыды бæлас

Йæ ивгъуыды бæласыл дон чи кæны, уымæн йæ фидæн 
рæсугъд уыдзæнис. Адæмы культурæ, сæ истори куыд зонынц, сæ 
ивгъуыдæн цас аргъ кæнынц, уымæй аразгæ у. Ивгъуыды бæласыл 
дон кæныс – дæхицæн фидæн аразыс.

Цы амоны ивгъуыды бæласыл дон кæнын? Фыдæлты рагон æгъ-
дæуттæн аргъ кæнын, номдзыд адæймæгты мысын, сæ царды уаг сын зо-
нын. Нæ алыварс цы æмбисонды рæсугъд æрдз ис, уый хъахъхъæнын.



54

Отношения между людьми.
Построить оборонительное сооружение.

Неожиданное наступление.
Новая крепость.

Отношение к человеку.
Высокое сооружение.

Вражеское наступление.
Оборонительное сооружение.

Старый склеп .
Своя крепость.

Гражданская война.
Красивая крепость.

Многоэтажное строение. 
Отношение человека.

1) Кæмæн уыдзæнис рæсугъд фидæн?
2) Цæмæй арæзт у адæмы культурæ?
3) Куыд æмбарут ацы хъуыды: «Ивгъуыды бæласыл дон кæныс – дæхицæн фидæн 

аразыс»?
4) Цæмæн хъæуы фыдæлты рагон æгъдæуттæн аргъ кæнын?
5) Ды кæныс дон дæ «ивгъуыды бæласыл»?

 5. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Амаддзаг – строение, сооружение. Ног амаддзаг. Адæм сарæзтой ног амаддзæгтæ, 
уымæн æмæ афтæ домдтой сæ царды уавæртæ.

Ахастдзинад – отношение. Хорз ахастдзинад. Адæмы ’хсæн хорз ахастдзинæдтæ 
куы уа, уæд цард рæсугъддæр æмæ рухсдæр уыдзæнис.

Гæнах – крепость. Бæрзонд гæнах. Бæрзонд гæнах саразджытыл дис кодтой 
иууылдæр: афтæ аив арæзт уыдис.

Зæппадз – склеп. Рагон зæппадз. Дæргъæвсы цы рагон зæппæдзтæ ис, уыдон нымад 
сты историон цыртдзæвæнтыл.

Мидхæст – внутренняя, гражданская война. Карз мидхæст. Уыцы рæстæг бæстæйы 
цы карз мидхæст цыдис, уым архайдтой нæ фыдæлтæ дæр.

Ныббырст – наступление, налёт. Тыхджын ныббырст. Знæгты тыхджын ныб-
бырсты фæстæ адæм сыстадысты сæ бæстæйы сæрвæлтау тох кæнынмæ.

 6. Дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ.

Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, куыд æмæ цæмæн аивы бæрæггонд дзырдты 
нысаниуæг.

1. Уыцы гæнахы адæм цардысты цалдæр азы.
   Уыцы гæнахы адæм фæцардысты цалдæр азы.
2. Нæ фыдæлтæ цыдысты хæстон стæрты.
   Нæ фыдæлтæ æрбацыдысты хæстон стæрæй.
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30-æм урок

ИСТОРИОН ЦЫРТДЗÆВÆНТÆ

 1. Раст дзурут.

Цæгат Кавказ, Гæналдон, Терк, Фыййагдон, Æрыдон, Æрæф, Тæтæртупп, Дæргъæвсы 
ком, Хетæджы къох.

 2. Байхъусут. Бакæсут текст, къæлæтты лæвæрд дзырдтæ хъæугæ формæты 
сæвæрут. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

Кавказы фæрсæй-фæрстæм цæры бирæ алы адæмы-хæттытæ. Тынг зын уавæрты 
цардысты, хуымæтæг нæ уыдысты сæ цард æмæ се ’хсæн (ахастдзинад). Æддагон знæгты 
ныббырстытæ, (мидхæст), зын æрдзон уавæртæ арф фæд ныууагътой хохаг адæмты 
царды. Дæнцæгæн райсæм нæ адæмы истори. Тæтæр-монголы (ныббырст) фæстæ 
ма чи баззадис, уыдон цардысты Кавказы хæххон 
цæугæдæтты былтыл. Ууыл дзурæг сты хъахъхъæнæн 
бырутæ, (гæнах), фидæрттæ, мæсгуытæ, (зæппадз), 
кувæндæттæ æмæ аргъуантæ.

Хъахъхъæнæн (амаддзаг) фæзынд баст у тæссаг 
уавæртимæ: знæгты ныббырстытæ æмæ (мидхæст). 
Кувæн-дæттæ, зæппæдзтæ, аргъуантæ та баст сты 
адæмы (дин) æмæ царды уагимæ.

Ирыстоны хæхты алы хъæуы дæр уыдис хъахъ-
хъæнæн кæнæ цæрæн мæсыг. Хъахъхъæнæн мæсгуытæ-
иу арæзтой хъæумæ хæстæг бæрзæндтыл.

Историон цыртдзæвæнтыл нымад цæуынц: 
(зæппадз), кувæндæттæ, аргъуантæ, мæзджыттæ.

Тменаты Виталимæ гæсгæ

3. Ссарут тексты ацы хъуыдыйæдтæ.

1) А святилища, склепы, церкви, мечети связаны с религией народа и его образом 
жизни.

2) Историческими памятниками считаются: склепы, святилища, церкви, мечети.
3) Об этом говорят оборонительные стены, укрепления, крепости, башни, склепы, 

святилища, церкви и мечети.
4) В каждом селе Осетии была оборонительная или жилая башня.
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4. Ссарут æмæ бакæсут, тексты мидис раст æвдыст кæм у, уыцы хъуыдыйæдтæ.

 Аргъуантæ, кувæндæттæ, мæзджыттæ нæ хауынц историон цыртдзæвæнтæм.
 Ирон адæмы фыдæлтæ цардысты Кавказы хæххон цæугæдæтты былтыл.
 Адæмы цард баст нæ уыдис æрдзон уавæртимæ.
 Кавказы æрбынат кодтой алыхуызон адæмыхæттытæ.
 Хъахъхъæнæн амаддзæгтæ уымæн фæзындысты, æмæ адæмæн сæ царды уавæртæ 

тæссаг уыдысты.
 Ирыстоны хæхты нæ фендзынæ хъахъхъæнæн кæнæ цæрæн мæсыг.
 Кувæндæттæ, аргъуантæ, мæзджыттæ баст уыдысты адæмы царды уагимæ.

5. Текстæн саразут пълан. Ныффыссут æй уæ тетрады.

6. Пълан (5-æм фæлт.) æмæ лæвæрд мивдисджытæй пайдагæнгæйæ, радзурут 
текст.

Текстæй рафыссут, сæйраг мидис цы хъуыдыйæдтæ æвдисынц, уыдон. 
Текст уæхи ныхæстæй радзурут фæрстытæм гæсгæ.

1) Цавæр адæмыхæттыты зæхх у Кавказ?
2) Куыд арæзт цыдысты кæрæдзиимæ сæ ахастдзинæдтæ?
3) Не ’мзæххонтæ кæм цардысты?
4) Цæимæ баст у хъахъхъæнæн амаддзæгтæ æмæ аргъуанты фæзынд?
5) Цæмæн арæзтой хъахъхъæнæн мæсгуытæ?

31-аг урок

ЗОНÆМ НÆ ИСТОРИ

1. Бакæсут диалог. Сбæрæг кæнут, дзырд дзы цæуыл цæуы, уый.

– Цавæр паддзахад у Уæрæсе?
– Уæрæсе у бирæнацион паддзахад.
– Цæгат Кавказ дæр Уæрæсемæ хауы?
– О, Цæгат Кавказ дæр хауы Уæрæсемæ.
– Чи цæры Цæгат Кавказы?

нымад цæуынц баст у (сты) арæзт цыдысты

ныууагътойцæры (цардысты)
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– Цæгат Кавказы цæры бирæ алыхуызон адæмыхæттытæ.
– Дæумæ гæсгæ, се ’хсæн цавæр ахастдзинæдтæ ис?
– Се ’хсæн хорз ахастдзинæдтæ ис. Фæлæ уыдон зын уавæрты арæзт цыдысты.
– Цæмæн?
– Уымæн æмæ-иу сæм арæх бабырстой æддагон знæгтæ, стæй æрдзон уавæртæ дæр 

уыцы заман тæссаг уыдысты.
– Цæмæй бæрæг у уый?
– Ууыл дзурæг сты археологион цыртдзæвæнтæ.
– Дыууын фыццæгæм æнусмæ дæр æрхæццæ сты уыдон?
– Бирæтæ дзы æрхæццæ сты. Зæгъæм, Дæргъæвсы зæппæдзтæ, Ерманы мæсгуытæ, 

Хетæджы къох, Реком, Джеры дзуар æмæ æндæртæ.
– Уыдон диссаджы историон хæзнатæ куы сты!
– О, уый тынг раст у.

2. Цы базыдтат ногæй? Аныхас кæн де ’мбалимæ диалоджы темæйыл.

3. Диалогæй рафыссут мивдисджытæ дыууæ къордæй:

нырыккон афон ивгъуыд афон

4. Дзырдтæ адих кæнут морфемæтыл.

Х у ы з æ г: ахастдзинæдтæ.

Тохыл, мидхæстытимæ, фæлыгъдысты, æрдзон, фæсдуар, кувæндон, цæугæдон, ныу- 
уагътой, дæлвæндагмæ, раздарæнтæ, ахадындзинад, бæрзæндтыл, уæлæрвты, ныббырстытæ.

5. Номдартæ, сæ бирæон нымæц куыд арæзт цæуы, уымæ гæсгæ хицæн 
къордтæй рафыссут.

Гæнах, кувæндон, аргъуан, мидхæст, сис, ныббырст, паддзахад, зæппадз, цæугæдон, 
ком, бæстæ, зæхх, знаг, раздарæн, уæлфыст.
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Х у ы з æ г: 1) гæнах, … 3) аргъуан, …
      2) кувæндон, … 4) мидхæст, …

Бакæсут. Тексты мидис хи ныхæстæй радзурут.

Не взаг у аланты æвзаджы фæдон. Уыдон цардысты астæуккаг æнусты уæрæх бы-
дырты – Хъаспийæ Дунайы онг.

Алантæй раздæр та не взагыл дзырдтой сæрмæттæ. Уыдон дæр уыцы рæтты цардыс-
ты, фæлæ иу мин азы раздæр.

Не взаг арæзт у дыууæ бындурон диалектæй – ирон æмæ дыгурон. Фæлæ нæ наци у 
иу – ирон наци.

Исаты М.

32-аг урок

ХОРЗ ÆМГАР ЗЫН САХАТ СБÆРÆГ ВÆЙЙЫ

1. Байхъусут текстмæ. Фæрстытæн дзуапп раттут. Спайда кæнут дзырдуатæй.

1) Скифæгтæм кадджын цы уыдис?
2) Цы баззадис уый тыххæй историйы?
3) Чи æрбабырста иу заман скифæгтæм?
4) Чи уыдис уацайрæгтимæ?
5) Кæимæ скодта æрдхорд-æфсымæр Амизок?
6) Цæмæн баленк кодта Дандамид знæгтæм?
7) Знæгты фæтæг Дандамиды куыд бафарста?
8) Цы дзуапп ын радта уый?
9) Цы бамбæрстой знæгтæ?

Дзырдуат
суæгъд кæныны тыххæй – 
чтобы освободить
уацары райстой – взяли в плен
фæлварæгау – испытывая
фæтæг – вождь
фæцагътой – поубивали, истребили
цæстытæ скъахтой – выкололи глаза
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2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут. Пайда кæнут лæвæрд æрмæгæй.

1) Скифæгтæм тынг кадджын уыдис … .
2) Скифаг … Амизок … бахаудта знæгтæм.
3) Хæсты размæ Амизок … Дандамидимæ.
4) Дандамид … йе ’мбалæн.
5) Знæгтæ бамбæрстой, адæм кæрæдзиуыл тынг … кæй сты, уый.

3. Бакæсут æмбисæндтæ.

Иу рæдыдыл дæ хорз æмгары макуы ауæй кæн.
Дæ лымæны макæй цур бафхæр.
Хæлардзинад æнусмæ хæссын хъæуы.
Хорз æмбал æфсымæры хуызæн у.

4. Бахъуыды кæнут!

Многие простые глаголы могут иметь и сложные формы, состоящие из именной ча- 
сти и вспомогательного глагола кæнын.

Именная часть образуется прибавлением к основе глагола суффикса -гæ.
Например: цæуын + цæугæ кæнын
Сложные формы глаголов выражают те же самые действия, что и простые глаголы, 

от которых они образованы, но подчеркивают протяженность процесса.
При спряжении сложных форм глагола изменяется только вспомогательный глагол.

5. Хуымæтæг мивдисджытæй вазыгджынтæ саразут.

Х у ы з æ г: зарын – заргæ кæнын

1. фæлт. 4. зæрдыл бадарын. Таблицæ баххæст кæнут.

Цæсгом Нырыккон афон Ивгъуыд афон Суинаг афон
Æз Заргæ кæнын
Ды
Уый Заргæ кодта
Мах Заргæ кæндзыстæм
Сымах Заргæ кæнут
Уыдон Заргæ кæндзысты

лæууын      æфснайын

барын    хъусын

цæрын

КÆНЫН
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33-аг урок

НÆ ФЫДÆЛТЫ ЦАРДÆЙ

 1. Байхъусут. Зæгъут, хъуыдыйæдтæй таурæгъон, фарстон æмæ разæнгард-
гæнæн кæцы у, уый.

1. Хетæджы Уастырджийы бæрæгбон вæййы сæрды.
2. Кæддæр Уастырджи Хетæгæн цы æххуыс бакодта, сымахæн дæр уыцы æххуыс 

бакæнæд!
3. Хетæджы дзуары бынмæ сылгоймæгтæ дæр фæцæуынц?

2. Бакæсут текст. Хæслæвæрдтæ баххæст кæнут.

Нæ фыдæлты царды мæсгуытæн (уæвын) стыр ахадындзинад.
Мæсгуытæ хохы цæрæг адæмы (хъахъхъæнын) æддагон зæнгтæй, бахъуаджы рæстæг- 

иу сын уыдысты цæрæн бынат дæр. Мæсгуытæ (амайын) бæрзонд бынæтты, цæмæй 
кæрæдзимæ зындаиккой. Артмæ гæсгæ-иу (базонын) – тыхгæнæг æрбацæуы. Æмæ-иу уæд 
иннæ мæсгуыты сæр дæр æртытæ (скæнын).

Болатты Хъ.

1) Сбæрæг кæнут йæ темæ.
2) Мивдисджытæ сæвæрут хъæугæ формæты.
3) Сæргонд ын æрхъуыды кæнут.

3. Ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдтæ уырыссаг æвзагмæ, æмбарынгæнæн 
æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

Аивылын – бирæйæ иумæ ацæуын;
сæр бафснайын – бамбæхсын;
тъæпæн – фæз, лæгъз ран;
уаздæр – сыгъдæгдæр, бæрзонддæр, ахадгæдæр;
хохы фахс – хохы къул;
фæхæрам ис – зæрдæ фæхудтис.

4. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Уæ зæрдыл бадарут бæрæггонд дзырдты ныса-
ниуджытæ.

1) Адæм иууылдæр аивылдысты хъæууон клубмæ.
2) Лæг йæ сæр бафснайдта.
3) Æрдузы ис диссаджы сатæг суадон.
4) Хетæгмæ фæхæрам сты йе ’фсымæртæ.
5) Адæм æрцардысты хохы тъæпæныл.
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Дзырдбæстытæ саразут.

тъæпæн    æмкъласонмæ
аивылын    ран
хæхты    фæхстæ
уаздæр    знагæй
фæхæрам уæвын  кувæндон
сæр бафснайын   уынгмæ

34-æм урок

ХЕТÆДЖЫ КЪОХ

 1. Раст дзурут.

Хъуыддаг, баййафдзысты, Уæлладжыры комы, Куырттаты комы, вæййынц, дыккаг, 
фыдæлтыккон, ныййарджытæ, цардæмбæлтты.

2. Бакæсут тексты пълан. Зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас тексты.

1. Кæсгон æлдар Инал.
2. Хетæг æмæ йе ’фсымæртæ.
3. Хетæджы къохы равзæрд.
4. Хетæджы Уастырджийы кувæндон – Ирыстоны кувæндæтты уаздæртæй иу.

3. Тексты фыццаг хай бакæсут. Кæрон ын æрхъуыды кæнут.

Хетæджы къох
I

Раджы заман Кæсæджы цардис зæронд æлдар Инал. Уыдис ын æртæ фырты: 
Биаслан, Тасолтан æмæ Хетæг. Кæстæр æфсымæр Хетæг чырыстон дин райста. 
Æфсымæртæ йæм фæхæрам сты æмæ йæ амарынвæнд скодтой. Хетæгæн æндæр гæнæн 
нал уыдис æмæ йæ райгуырæн бæстæйæ алыгъдис. Æфсымæртæ йæ фæдыл фæфæдис 
сты. Хетæг фæндагыл айхъуыста цыдæр уæларвон хъæлæс: «Хетæг, хъæдмæ!» Фæлæ 
лæппуйæн йæ сæр бафснайыны амал нал уыдис æмæ йæ хæрзгæнæгмæ адзырдта: «Хетæг 
хъæдмæ – нал! Хъæд – Хетæгмæ!» Уæлладжыры комы фахсæй хъæды къох сыстадис æмæ 
хохрæбын тъæпæны æрæнцадис.

4. Текст кæронмæ бакæсут. Тексты кæрон абарут, уæхæдæг ын кæй æрхъуыды  
кодтат, уыимæ. Сбæрæг кæнут фæсæвæрдты нысаниуджытæ.
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II

Афтæ равзæрдис Хетæджы къох, Хетæджы Уастырджийы кувæндон. Хъæд кæцæй 
сыстадис, уыцы бынат абон дæр гæмæх хуызæн у. Къохы мидæг уыдис сатæг суадон. 
Хетæг ацы ран афæдзы бæрц фæцардис, стæй Куырттаты комыл Нармæ ахызтис. Къох та 
ссис Ирыстоны кувæндæтты уаздæртæй иу.

Хетæджы кувæн бонтæ вæййынц сæрды, июлы дыккаг къуырийы. Хетæджы 
кувæндонмæ фыццаг æрмæстдæр нæлгоймæгтæ цыдысты.

Фæлæ Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæг ирон сылгоймæгтæ ахызтысты фыдæлты 
æгъдауы сæрты. Ирыстоны нæлгоймæгтæ хистæрæй, кæстæрæй аивылдысты хæстмæ. 
Æмæ ирон ныййарджытæ, сидзæргæс устытæ, чызджытæ сæ фыртты, се ’фсымæрты, сæ 
цардæмбæлтты Лæгты дзуарыл фæдзæхстой.

Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

5. Бакæсут. Хъуыдыйæдтæ тексты мидисмæ гæсгæ кæрæдзийы фæдыл равæрут.

1) Æвиппайды Хетæг айхъуыста цыдæр хъæлæс.
2) Афтæ равзæрдис Хетæджы къох, Хетæджы Уастырджийы кувæндон.
3) Хетæг райста чырыстон дин.
4) Хетæг къохы астæу афæдзы бæрц фæцардис, стæй Куырттаты комыл Нармæ ахыз-

тис.
5) Адæм иууылдæр Лæгты дзуарыл фæдзæхстой сæ бинонты.
6) Уæлладжыры комы фахсæй хъæды къох сыстадис æмæ æрæнцадис хохрæбын 

тъæпæны.
7) Ирыстоны фæсивæд ацыдысты хæстмæ.

Текст аив кæсын сахуыр кæнут. 
Диалог баххæст кæнут текстмæ гæсгæ.

– –––––––––––––––––––––– ?
– Уымæн æмæ уый чырыстон дин райста.
– –––––––––––––––––––––– ?
– Уымæн æмæ уырдыгæй хъæд сыстадис.
– –––––––––––––––––––––– ?
– Уымæн æмæ нæлгоймæгтæ иууылдæр аивылдысты хæстмæ.
– –––––––––––––––––––––– ?
– Уымæн æмæ уыдон куырдтой амонд сæ бинонтæн.
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35-æм урок

НÆ УАРЗОН КУВÆНДÆТТÆЙ ИУ

 1. Байхъусут. Раст дзурут.

æз – аз   дин – дон
был – бел  цард – цырд
къох – къух  бæрц – бырц
хæст – хост  бон – бын
фæд – фыд  цыд – цад
сæр – сур  сыф – саф
сæрд – сырд  ком – кæм

2. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ тексты мидисмæ гæсгæ. Спайда кæнут лæвæрд 
дзырдтæй.

1) Хетæджы... .
2) Хетæг … .
3) Фахсыл уыцы бынат абон дæр гæмæх у - .
4) Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæг Хетæджы кувæндонмæ … .

3. Зонут æви нæ? Бæрæггонд дзырдтæ бамбарын кæнут.

1) Зæронд æлдар Инал цардис уым.
2) Уымæн уыдис æртæ фырты.
3) Уый райста чырыстон дин.
4) Уыдон фæхæрам сты Хетæгмæ.
5) Ахæм хъæлæс айхъуыста Хетæг.
6) Уырдыгæй хъæды къох сыстадис æмæ хохрæбын тъæпæны æрæнцадис.
7) Уыйбæрц Хетæг фæцардис къохы астæу.
8) Уæд ирон сылгоймæгтæ ахызтысты фыдæлтыккон æгъдауы сæрты.
9) Уырдæм аивылдысты Ирыстоны нæлгоймæгтæ хистæрæй, кæстæрæй.
10) Ууыл фæдзæхстой се ’фсымæрты, сæ фыртты, сæ цардæмбæлтты.

уырдыгæй хъæд сыстадис

йе ’фсымæртæ расырдтой

сылгоймæгтæ дæр цыдысты

чырыстон дин райста
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4. Уе ’мбал тексты мидис нæ бамбæрста. Цы дзуры, уый раст у æви нæу?

1) Ирон сылгоймæгтæ никуы куывтой Лæгты дзуармæ.

2) Хистæр æфсымæр чырыстон дин райста.
3) Æфсымæртæ смæсты сты Хетæгмæ.
4) Абон Хетæджы къох у Ирыстоны кувæндæтты кад-
    джындæртæй иу.
5) Хетæгæн хæрзгæнæг (благодетель) баххуыс кодта.
6) Хетæджы кувæндонмæ цыдысты æмæ цæуынц сыл-
    гоймæгтæ дæр, нæлгоймæгтæ дæр.

1) Раст у (нæу), уымæн 
     æмæ ...

2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) ...

Текст уæхи ныхæстæй радзурут пъланмæ гæсгæ.

1) Æлдар Инал æмæ йæ фырттæ.
2) Хетæг æмæ йе ’фсымæртæ.
3) Хетæджы хæрзгæнæг.
4) Хетæджы къохы равзæрд.
5) Ирыстоны ахсджиагдæр кувæндæттæй иу.
6) Хетæджы Уастырджийы кувæн бонтæ.
7) Сылгоймæгты куывд.

36-æм урок

АДÆМОН БÆРÆГБОН

 1. Хъусут æмæ дзурут:

цагъд – тагъд
хох – тох
ных – сых
цард – зард

къус –хус
сæр – цæр
дзуар – дуар
ном – цом

2. Фæрстытæн дзуапп раттут æмæ сæ ныффыссут.

1) Цæмæн фæхæрам сты Хетæгмæ йе ’фсымæртæ?
2) Куыд фервæзтис Хетæг? Чи йын баххуыс кодта?
3) Кæд вæййынц Хетæджы кувæн бонтæ?
4) Цæмæн ахызтысты ирон сылгоймæгтæ фыдæлтыккон æгъдауы сæрты?
5) Цавæр хæрзтæ куырдтой уыдон Лæгты дзуарæй?
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3. Текстæй рафыссут лæвæрд дзырдты синонимтæ æмæ антонимтæ.

Антонимтæ Синонимтæ
æрыгон
хистæр
æрбадтис
зымæджы
æхсæвтæ
галиу

смæсты сты
марынмæ хъавыдысты
фыдæлты зæххæй
æрбынат кодта
заман
æнæбæллæхæй (фæрсдзырд)

4. Хъуыдыйæдтæм фæрстытæ раттут лæвæрд фарстон дзырдты руаджы.

1) Раджы заман Кæсæджы цардис зæронд æлдар Инал.
Чи? Кæд? Кæм? Цавæр? Цы кодта?
2) Хетæджы кувæндонмæ фыццаг æрмæстдæр нæлгоймæгтæ цыдысты.
Кæдæм? Кæй? Кæд? Чи? Цы кодтой?

5. Бакæсут текст. Зæгъут, цы базыдтат ногæй.

Хетæджы къох ирон адæммæ дзуары сыгъдæг бынатыл нымад 
у. Алы аз дæр дзы  сæрды вæййы куывд. Ирыстоны алы рæттæй 
Хетæджы къохмæ æрцæуынц адæм сæ кувинæгтимæ. Хетæджы 
къох Уастырджийы кувæндон у. Бæрæгбон скæнынц хъæуы, сыхы, 
хæдзары æмæ кувæндонмæ арвитынц æвзæрст лæгты кувинæгтимæ.

«Кæддæр сыгъдæг Уастырджи Хетæгæн цы æххуыс бакод-
та, сымахæн дæр бахъуаджы сахат уыцы æххуыс бакæнæд!» – 
фæкувынц Ирыстоны адæм.

6. Дзырдбæстытæ ратæлмац кæнут.

считается святым местом
со всех уголков Осетии
помог Хетагу
для всей Осетии
каждый год летом
отправляют в святилище

...

...

...

...

...

...

Радзурут Хетæджы кувæндоны тыххæй. Спайда кæнут фæрстытæй.

1) Куыд фæзындис Хетæджы кувæндон?
2) Цавæр бынатыл нымад у уый?
3) Кæд дзы вæййы куывд?
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4) Чи æрцæуы ардæм?
5) Кæмæ æмæ куыд кувынц адæм?
6) Цæимæ æрцæуынц адæм кувæндонмæ?
7) Кæм скæнынц бæрæгбон?
8) Кæй арвитынц кувæндонмæ?

37-æм урок

ФÆЛТÆР ФÆЛТÆРÆН ЙÆ ФАРН УАДЗЫ

 1. Раст дзурут:

кадджытæ – кæддæр  аразын – аласын
ахæссы – æххæссы  хъæд – хæрд
агъуыст – ахуырст  галтæ – хæлттæ

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Акалын – вылить; выбросить; свалить. Бæлас акалын. Бæлас куы акалдтой, уæд 
бамбæрстой, кæй фæрæдыдысты, уый.

Æрæппарын – сбросить; свалить; уронить. Цæссыг æрæппарын. Таурæгъмæ 
гæсгæ, Хуыцау æртæ цæссыджы æрæппæрста, æмæ равзæрдис æртæ кувæндоны.

Дзаг кæнын – наполнять. Чыргъæд дзаг кæнын. Уæдмæ чыргъæд дзаг уыдис алы-
хуызон дыргътæй.

Сыздæхын – вернуться, возвратиться. Балцæй сыздæхын. Балцæй куы 
сыздæхтысты, уæд радзырдтой бирæ цымыдисаг хабæрттæ.

3. Схемæмæ гæсгæ саразут дзырдбæстытæ.

Акалын
Сыздæхын
Æрæппарын
Дзаг кæнын

куыд?
кæимæ?
кæцæй?
кæд?

     кæцæй?
Сыздæхын   кæд?
    кæдæм?

     цæмæй?
Дзаг кæнын    куыд?
     цы?

    кæм?
Акалын   цы?
    кæдæм?

    кæдæм?
Æрæппарын    куыд?
     цы?
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4. Бакæсут текст. Зæгъут, цы базыдтат Рекомы кувæндоны тыххæй. Текс-
тæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

Нæ фыдæлтæм бирæ кадджын кувæндæттæ уыдис. Уыдонæй иу у Реком. Рекомы 
кувæндон ис Цъæйы комы. Нарты кадджытæм гæсгæ, Хуыцау Нарты Батрадзы мардыл цы 
æртæ цæссыджы æрæппæрста, уыдонæй иу кæм æрхаудис, уыцы ран.

Рекомы дзуар, хонынц ма йæ Рекомы Уастырджи дæр, Ирыстоны æмбал  кæмæн нæй, 
ахæм кувæндон у. Йæ агъуыст арæзт у хъæдæрмæгæй æнæ иу  зæгæлæй. Йæ бæрæгбон 
вæййы алы аз дæр июлы æмæ ахæссы иннабонæй-иннабонмæ (къуыри). Фæкувынц  æм, 
бирæ хор, бирæ фос куыд дæтта, фыдбылызтæ æмæ низтæй куыд хъахъхъæна, фæндаггон 
адæмы фæндараст куыд кæна.

Нæ адæмон сфæлдыстады Рекомы тыххæй ис бирæ таурæгътæ.

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ. Рафыссут сæ уæ тетрæдтæм.

1) Реком у нæ фыдæлты...
2) Рекомы дзуар ма хонынц...
3) Алы аз дæр июлы...
4) Рекомы Уастырджийæ фæкурынц...
5) Кувæндон хъуамæ уыдаид...
6) Хъæдтæй сырæзтис...

6. Саразут диалог тексты (4-æм фæлт.) темæйыл.

Лексикæ зæрдыл бадарут (2-аг фæлт.).
Текст (4-æм фæлт.) уæхи ныхæстæй радзурут. Спайда кæнут фæрстытæй.

1) Кæм æрбынат кодта нæ адæмы кадджындæр кувæндæттæй иу?
2) Цæмæй арæзт у ацы кувæндоны агъуыст?
3) Цавæр таурæгъ баззадис нæ адæмон сфæлдыстады Рекомы тыххæй?
4) Куыд сырæзт Рекомы дзуар?
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38-æм урок

ХИСТÆР КÆСТÆРÆН ФÆНДАГАМОНÆГ У

1. Аив бакæсут æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Йæ хъуыды йын бамбарын кæнут.

    Фæнды мæ, зæрватыкк
       куыд тæха мæ сæрты,
    Нæ дæттæ сыгъдæгæй
       куыд кæной сæр-сæр.
    Сырх уарди куыд зайа
      нæ быдыр, нæ кæрты, –
    Фæлтæры рæсугъдæй
      куыд ива фæлтæр.

           Дарчиты Дауыт

2. Бакæсут, бамбарын кæнут æмбисонды мидис.

Ирæн фыдæлтæй бирæ алыхуызон æгъдæуттæ баззад. Иутæ дзы ферох сты, цард сæ 
йæхæдæг аппæрста. Бирæтæ та дзы цæсты гагуыйау (как зеницу ока) хъахъхъæнинаг сты. 
Хистæр кæстæрæн фæндагамонæг у, фæлтæр фæлтæрæн йæ фарн ныууадзы. Уыцы фарн 
цы кæстæры нæ хъæуа, уымæн нæй фидæн. Нæ номдзыд фыдæлтæ та афтæ загътой:

«Фыдвæдæй æвæд − хуыздæр».

Хъодзаты Æхсар

3. Рафыссут раст хъуыды.

 Рекомы кувæндон ис Куырттаты комы.
 Ацы кувæндон арæзт у хъæдæрмæгæй æмæ зæгæлтæй.
 Рекомы Уастырджийы бæрæгбон вæййы сæрды.
 Иу къуыри ахæссы ацы бæрæгбон.
 Рекомы тыххæй адæмон сфæлдыстады таурæгътæ нæй.
 Адæм сарæзтой Рекомы Уастырджийы кувæндоны агъуыст.
 Таурæгъмæ гæсгæ, Уастырджи сфæнд кодта адæмæн кувæндон саразын.
 Адæм фæкурынц хæрзтæ Уастырджийæ.
 Адæймаг хъæдæй сарæзта кувæндон.
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Хæзнаты
хæзнадæр

Зынаргъдæр
хæзнатæ

Райгуырæн бæстæ æмæ 
мадæлон æвзаг иу сты

4. Лæвæрд дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ, хъуыдыйæдтæй та – текст. Текст 
рафыссут.  

1) Фæдзуры, ныййарæг, ацы, йæ, æвзагыл, хъæбулмæ.
2) Иу, мадæлон, уыдонæй, æвзаг, у.
3) Зонын, æвзаг, бæстæ, Райгуырæн, уарзын, мадæлон.
4) Куы, зона, нæ, адæймаг, йæ, уæд, хицæн, æвзаг, йæ, мадæлон, у, адæмæй.
5) Фыдæлтæй, баззадис, хæзнатæ, нын, бирæ.

5. Лæвæрд сæргæндтæй равзарут тексты сæргонд. Бамбарын кæнут уæ хъуы-
ды.

6. Текст бакæсут. Адарддæр æй кæнут 5−6 хъуыдыйадæй.

Ирон адæмæн фыдæлтæй баззадис алы бæрæгбонæн дæр хицæн æгъдæуттæ. Бирæ 
сты уыцы бæрæгбонтæ, уыдонæй иутæ кадджын сты æппæт Ирыстоны кæмттæ æмæ 
хъæуты, иннæтæ та – æрмæст хицæн кæмтты. Ис ахæм бæрæгбонтæ дæр, æмæ æрмæст иу 
хъæуы цæрджытæ кæй кæнынц.

Джеоргуыбайы бæрæгбон адæм кæнынц иууылдæр, быдырæй-хохæй. Вæййы ноябры.

Къарджиаты Бекызæ

Ратæлмац кæнут:

почитаемы во всей Осетии
в отдельных ущельях
а другие праздники
отмечает весь народ
только в одном селе
одни из них

 Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цы баззадис нæ адæмæн фыдæлтæй?
2) Кæм сты кадджын уыцы бæрæгбонтæ?
3) Цавæр бæрæгбон кæнынц адæм иууылдæр?
4) Кæд вæййы уый?
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39-æм урок

ДЗЫВГЪИСЫ КУВÆНДОН

1. Раст дзурут.

фат – фæд
къахыл – къæхтыл
æвзаг – æвзæр
баззайын – бæззын
уидаг – уидæгтæ
хъазт – хъызт
адæммæ – æддæмæ
нарт – нæртон
ссарын – ссæндын

2. Ссарут æмбисæндты кæрæттæ. Сæ мидис сын бамбарын кæнут.

Лæг йе ’гъдауæй...    ...бирæ у.
Дунейы сæр...     ...уый йæхицæн фыдбылыз кæны.
Хистæрмæ цы кæстæр нæ хъусы, ...  ...лæг у.
Æмбисæндтæ фыдæлтæй...   ...адæмы тæрхон у.
Адæмы фарн...     ...баззадысты.
Дæ фыдæлтæ рухсаг, ...    ...дæхæдæг мын бæзз.
Æппæты стырдæр тæрхон...   ...цы сарæзтай, уый мын зæгъ.
Чи дæ, уый мын ма дзур, ...   ...æгъдау у.

3. Зонут æви нæ? Дзуæппытæ уæ тетрæдты ныффыссут.

Сæрмагонд ныхасы хæйттæ
1) Æвдисы предметы нымæц кæнæ рæнхъæвæрд.   1) Нымæцон.
2) Æвдисы предметы миниуæг, æууæл.     2) ...
3) Æвдисы предмет.        3) ...
4) Фæзæгъæм æй номдары, миногоны кæнæ нымæцоны бæсты. 4) ...
5) Æвдисы предметы архайд.      5) ...
6) Æвдисы архайды миниуæг æмæ æууæл.    6) ...

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ
7) Æвдисы, цы дзырды размæ æвæрд вæййы, уый ахаст æндæр 7) ...
дзырдмæ.
8) Бæтты дзырдтæ кæнæ хицæн хъуыдыйæдтæ.    8) ...
9) Æвдисы, цы дзырды фæстæ æвæрд вæййы, уый ахаст æндæр 9) ...
дзырдмæ.
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4. 2-аг фæлтæрæнæй рафыссут æгъдауимæ баст æмбисæндтæ.

5. Бакæсут текст. Йæ мидис ын иу хъуыдыйадæй зæгъут. Хъуыдыйæдтæн ссарут 
сæ грамматикон бындуртæ.

Куырттаты комы бирæ ис рагон ирон хъæутæ: Лæц, 
Цымыти, Хæрисджын, Дæллагхъæу, Дзывгъис. Дзыв-
гъисы хъæу ис уæлдай диссагдæр æмæ рæсугъддæр ран. 
Хъæуæн йæ хурныгуылæн фарс – рагон фыдæлты фидар. 
Йæ бынмæ, Фыййагдоны был, – Дзывгъисы кувæндон. 
Кувæндонмæ дзуары бон æрбацæуынц адæм Ирысто-
ны алы кæрæттæй. Дзывгъис ма зындгонд у йæ фидар 
гæнæхтæ, йæ бæрзонд мæсгуытæ, стæй, кæй зæгъын æй 
хъæуы, йæ фæллойуарзаг адæмæй.

Чеджемты Геор

6. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ 
æмæ сæ рафыссут.

1) Бирæ рагон хъæутæ ис...
2) Уыдон сты...
3) Дзывгъисы хъæуæн йæ хурныгуылæн фарс...
4) Дзывгъисы кувæндон та...
5) Ирыстоны алы кæрæттæй...
6) ...йæ фидар гæнæхтæ æмæ йæ фæллойуарзаг адæмæй.

Уæхи бацæттæ кæнут урочы темæйыл аныхас кæнынмæ.

40-æм урок

УАЗÆГУАТЫ ИВГЪУЫДМÆ

1. Раст дзурут:

къона – хона    хуыдтой – куыдтой
зонд – сонт    уазджытæ – уасджытæ
агъуыст – ахуырст   цырт – сырд
къох – хох    хæссын – хæцын
хъуызт – хуыст    хъазт – хаст
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2. Рафыссут Анахарсисы афоризмтæ. Зæгъут, кæцытимæ стут разы. Уæ хъуыды 
бамбарын кæнут.

Адæмимæ дзурын зон.   Дæхи хъахъхъæн.
Æгъдауджын у.    Хорз хъуыддæгты у разæй.
Дæ рæстæг ма саф.   Хæлардзинад хъахъхъæн.
Зонд базонынмæ тырн.   Де ’взагæн уаг зон.

 3. Мивдисджытæ ивгъуыд афоны формæйы сæвæрут æмæ текст бакæсут.

Мæ фыды фыд хорз (зонын) нæ фыдæлты царды хабæрттæ. Æрæджы та мын (ра-
дзурын): «Алы хæдзары дæр æнæмæнгæй (уæвын) дыууæ сæйраг бæстыхайы: хæдзар æмæ 
уат. Хæдзар (хонын) стыр агъуыст, уым уыдис къонайы рæхыс (надочажная цепь). Рæхыс 
æмæ къона (дих кæнын) агъуыст нæлгоймæгты æмæ сылгоймæгты хайыл.

Хæдзары-иу (æмбырд кæнын) бинонтæ, алкæмæн дæр дзы уыдис йæхи бынат йæ 
кармæ гæсгæ. Къонайы рæхысыл цы аг уыдис, уым кодтой хæринаг. Алы хæдзары дæр-иу 
æнæмæнгæй (ныууадзын) хæринагæй хай æнæнхъæлæджы æрбацæуæг уазæгæн.

Рагон æгъдаумæ гæсгæ, къонайы артдзæст (нымад уæвын) æппæты сыгъдæгдæр, 
зынаргъдæр хæзнайыл. Къонайы рæхыс уыдис табуйаг (святыня). Уый уыдис бинонты 
фарн æмæ иудзинады нысан. Къонайы рæхысмæ æвналæн нæ уыдис.

Уат та уыдис уазджыты бæстыхай.

4. Монологон ныхасы (3-аг фæлт.) бындурыл саразут диалог.

5. Бакæсут. Зæгъут тексты мидис 1−2 хъуыдыйадæй. Бæрæггонд дзырдтæн сса-
рут сæ антонимтæ.

Реком у Ирыстоны зындгонддæр бæрæгбонтæй иу. Раздæр Рекомы кувæндонмæ 
адæм цыдысты алы хъæутæй. Ивгъуыд æнусты Рекомы кувæндонмæ уыйбæрц адæм 
цыдис, æмæ-иу йæ цуры къах æрæвæрæн нæ уыдис (ступить было негде). Адæм сæхи 
фæдзæхстой барджын, кадджын дзуарыл.

Рекомы алыварс бирæ мыггæгтæн уыдис дурæй конд рæстæгмæйы хæдзæрттæ. Дын-
джыр æрхуы æгты-иу сфыхтой бæгæны. Чи гал æргæвста, чи − фыс.

Рекомы кувæндонмæ сылгоймæгтæ нæ цыдысты, сæ кувинæгтæ-иу барвыстой æмæ-
иу сæ дзуары лæгтæ скуывтой. Алы хъæу дæр æвзæрста дзуары лæг. Уый йæ хъус дардта, 
бæрæгбон куыд цæуы, уымæ.

Ахуыргæндтæ куыд нымайынц, афтæмæй Рекомы кувæндон арæзт æрцыдис 1382 азы. 
Сарæзтой йæ, æнусты дæргъы æмбигæ чи нæ кæны, ахæм хъæдæй.

Агънаты Гæстæнмæ гæсгæ
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Ныффыссут нывæцæн «Ивгъуыды бæлас». Спайда кæнут пъланæй.

1) Нæ фыдæлты хæзнатæ.
2) Хетæджы къох, Реком, Дзывгъис.
3) Нæ фыдæлты æгъдæуттæй.
4) Цы у «ивгъуыды бæлас»?

41-аг урок

ДЗЛАТЫ МÆСЫГ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Дзырдтæ морфемон æвзæрст ракæнут. Рафыс- 
сут сæ.

Æппынкъаддæр, сидзæрхуыз, фæндаггæрон, фондзыссæдз, хохрæгътæ, хурныгуылæн, 
хъæдæмбæрзт, цымыдисхуызæй.

2. Бакæсут æмæ базонут.

бааууон уæвын – спрятаться, скрыться
дургай æмæ мургай бауын – рассыпаться в прах
мæзджыт – мечеть
ныхмæ лæууын – противостоять
пысылмон дин – мусульманская вера
рæхснæг – прямой, стройный
хъæууатæй баззайын – обезлюдеть (о поселении)
фæцудын – пошатнуться

 3. Байхъусут текстмæ æмæ фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Кæмæй-иу загътой фыдæлтæ рагон заманты, кæсут-ма, Дзлаты мæсыгау цы 
хæрзконд у, зæгъгæ?

2) Цал азы фæлгæсыдис уыцы мæсыг Ирыстоны зæххыл?
3) Чи æрбабырста кæддæр Æрджынарæгмæ?
4) Куыд фæлæууыдысты алайнæгтæ сæ ныхмæ?
5) Цы сарæзтой тæтæр Цæгат Кавказы быдырты?
6) Цавæр ном радтой сæ сахартæй иуæн?
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7) Тæтæр сæ фæстæ цы ныууагътой?
8) Цавæр цæстæй кастысты адæм Æрджынарæджы мæсыгмæ?
9) Кæцы æнусы фехæлдис (разрушилась) Дзлаты мæсыг?

 4. Байхъусут. Сæрмагонд номдартæ рафыссут текстæй.

5. Раст у? Раст нæу?

1) Кæддæр Æрджынарæгмæ Сыгъзæрин Ордайы æфсæдтæ æрбабырстой.
2) Дзлаты мæсыг ферох ис адæмæй.
3) Сыгъзæрин Ордайы ныхмæ хъæддых ничи фæлæууыдис.
4) Сæдæ азы фæлгæсыдис Дзлаты мæсыг Æрджынарæджы быдыртыл.
5) Дзлаты мæсыг нæ фæлæууыдис рæстæджы ныхмæ.
6) Нæ комкоммæ фыдæлтæ та сæхи бааууон кодтой Ирыс-

тоны хæхты.
7) Тæтæр-монгол аразын райдыдтой хъæутæ, сахартæ.
8) Дзлаты мæсыг нымад у историон цыртдзæвæныл.

1) Раст у, кæддæр Æрджынарæгмæ Сыгъзæрин Ордайы 
æфсæдтæ æрбабырстой.

2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) ...
7) ...
8) ...

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут. Рафыссут сæ.

1) Нæ фыдæлтæ-иу...
2) Уыцы мæсыг Ирыстоны зæххыл фæлгæсыдис...
3) Тæтæр-монгол уыдысты...
4) Ивгъуыд заманты цыртдзæвæнау...
5) Дыууынæм æнусы мæсыг фæцудыдта...

1) ...æхсæзфондзыссæдз азы бæрц.
2) ...баззадис Дзлаты мæсыг.
3) ...дургай æмæ мургай бацис.
4) ...пысылмон диныл хæст.
5) ...рæсугъд чызджы барстой Дзлаты мæсыгимæ.
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42-аг урок

ЦÆМÆН УАРЗÆМ НÆ РАЙГУЫРÆН ЗÆХХ?

1. Ссарут дзырдбаст «райгуырæн зæхх»-æн йæ синонимтæ.

2. Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цы хонæм райгуырæн зæхх?
2) Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кæны?
3) Кæимæ (цæимæ) абариккат уæ райгуырæн зæхх?
4) Куыд спайда кæниккат ацы дзырдтæй (уарзт, мад, фарн, цин, зæдтæ, амонд, 

цæргæс), Райгуырæн бæстæйы тыххæй дзургæйæ?

 3. Байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ зæгъут уæ хъуыдытæ.

Кæимæ бары поэт йæ райгуырæн зæхх?
Кæмæн куырдта поэт амонд Хуыцауæй?
Цавæр дзырдты руаджы раргом кодта поэт йæ уарзондзинад райгуырæн зæхмæ?

 4. Байхъусут æмдзæвгæмæ. Баххæст кæнут æмдзæвгæйы рæнхъытæ рифмæ-
мæ гæсгæ æмæ сæ ныффыссут.

уæрæх – ...    цагъд – ...
фæрнæй – ...   зылди – ...
дард – …    хъазт – ...
хæссы – …   куырдтон – ...

5. Сбæрæг кæнут, цавæр бæрæггæнæнтимæ æмбæлынц æмдзæвгæйы дзырдтæ: 
дуне, зæхх, цагъд, цæргæс, бон, уарзт.

Ныффыссут цыбыр нывæцæн «Куыд бирæ дæ уарзын, мæ фыдæлты зæхх!». 
Спайда кæнут фæрстытæй (2-аг фæлт.).
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43-аг урок. КОНТРОЛОН УРОК

44-æм урок

ДИССАГ У, ÆВÆДЗА, ÆРДЗ…

 1. Байхъусут æмæ бакæсут.

1. Къуымтæ, куыддæр, агуырдта, хуызæн, райхъуыст, аныгъуылдысты, куырм, 
хъуымац.

2. Ауыдта, балæууыдис, уынæр, фæцæуы, уымæн.

2. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Контекстмæ гæсгæ базонут бæрæггонд дзырдты 
нысаниуджытæ.

1) Зымæг йæ тыхы куы бацыдис, уæд куырм уырытæ зæххы бын арф бамбæхстысты.
2) Æвзæрæн бын ма ныууадз, хорзæн бын ма скæн. (Æмб.)
3) Мæргътæ æрдзы хай сты, æмæ сæ хъахъхъæнын хъæуы.
4) Хъæуы алыварс ис хъæд.
5) Хъуымацæн йæ хуыз рæсугъд нæ уыдис, фæлæ йæ хъæд хорз уыдис.

 4. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Скъæфын – хватать, выхватывать. Сыфтæ скъæфын. Дымгæ аскъæфта, 
бæлæстыл ма цы иугай сыфтæ уыдис, уыдон.

Тæррæст кæнын (тæррæст ласын) – прыгать. Къалиутыл тæррæст кæнын. Иу 
къалиуæй иннæмæ афтæ тæррæст кодта, æмæ йыл цæст нæ хæцыдис.

Тындзын – стремиться, спешить. Размæ тындзын. Иу каст ма фæстæмæ 
фæкодта æмæ размæ атындзыдта.

Фидауц – украшение, изящество. Кавказы фидауц. Терк у Кавказы фидауц.
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5. Таблицæтæ баххæст кæнут.

Æргомон здæхæн

Цæсгом
Афон

нырыккон ивгъуыд суинаг
Æз скъæфтон
Ды скъæфыс скъæфдзынæ
Уый скъæфта
Мах скъæфдзыстæм
Сымах скъæфут
Уыдон скъæфтой

Сахуыр кæнут ног дзырдтæ, саразут семæ дзырдбæстытæ.

45-æм урок

ХИНÆЙДЗАГ ТЫРТЫНА

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Ацы сырды тыххæй цы зонут, уый радзурут.

    Хинæйдзаг у тыртына,
    Æхсæр кæны къæпп.
    Иу бæласæй иннæмæ
    Маймулийау – гæпп.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут текст.

Тыртына

Чысыл Цæрайы фыды фыд Афæхъо арæх фæцæуы горæты сæрмæ нæзыты къохы тез- 
гъо кæнынмæ.

Уæд æм иубон гыццыл Цæрай дзуры:
– Дада, мæн дæр ма демæ акæн нæзыты къохмæ! Зæронд лæг сразы ис.
Райсомæй  раджы  Афæхъо  æмæ  Цæрай  райстой  сæ  сихор  æмæ  араст  сты  сæ 

фæндагыл. Нæзыты къох у Ирыстоны рæсугъддæр къуымтæй иу.
Дада æмæ Цæрай бахæццæ сты нæзыты къохмæ. Иу стыр бæласы бинаг къалиумæ 

æргæпп кодта цыдæр сырды мыггаг даргъ къæдзилимæ. Лæппу фæтарстис.
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– Ма тæрс, – фæдзырдта йæм дада, – уый æхсæрæг у. Бæласы мæрайы цæры.
Æхсæрæг та сæ разы февзæрдис æмæ йæ сау цæстытæй Цæраймæ ныккастис.
− Хæринаг дæ куры, æххормаг у, – загъта дада.
Цæрай систа дзулы кæрстытæ, фæлæ та сырд æрбайсæфтис. Стæй та æваст лæппуйы 

цур февзæрдис, аскъæфта лæвæрттæ æмæ æрбайсæфтис.
– Дада! Цæй, Тыртына ном ыл сæвæрæм! Тыртына! Тыртына! Гъа, баппа дын! – 

фæхъæр æм кодта Цæрай.

Æхсæрæг аскъæфта дзулы карст æмæ тагъдгомау бæласы сæрмæ стæррæст ласта.
Тыртына фæхъазыдис лæппуимæ, стæй, иу бæласæй иннæмæ гæппытæгæнгæ, 

кæдæмдæр атындзыдта. 
– Дада, æз нæзыты къохмæ  Тыртынайæн хæринæгтæ хæсдзынæн.
– Хорз, мæ хур! Сырдтæ æрдзы фидауц сты, æмæ сæ хъахъхъæнын хъæуы, – загъта 

Афæхъо æмæ йæ фырты фырты сæр æрсæрфта.
Багаты Лади

3. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Тексты ссарут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ æмæ сæ ратæлмац кæнут.

Текстæй рафыссут ацы дзырдты антонимтæ: æрыгон, ныллæг, цыбыр, урс-урсид, 
фæзындис, сабыргомау, бынмæ.

Рафыссут мивдисджытæ разæфтуантимæ.
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Мæнмæ гæсгæ – по-моему
Æз афтæ хъуыды кæнын – я так думаю

4. Бакæсут фæстаг абзац. Разы стут дадаимæ æви нæ? Зæгъут уæ хъуыдытæ 
хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: Мæнмæ гæсгæ, дада раст загъта, уымæн æмæ…
      Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ дада раст нæу, уымæн æмæ…

5. Нывты æрфыстытæ ссарут радзырды тексты æмæ сæ бакæсут.

Текст аив кæсынмæ бацæттæ кæнут.

Дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Кæдæм ацыдысты Афæхъо æмæ Цæрай?
2) Цавæр сырд федтой уым?
3) Цавæр ном сæвæрдта Цæрай æхсæрæгыл?
4) Куыд дардта сырд йæхи?
5) Лæппу разыйæ баззадис сæ балцæй?

46-æм урок

ÆХСÆРÆГ ÆХСÆРЫЛ ÆХСЫНЫ ÆХСÆРТÆ

1. Байхъусут. Сахуыр кæнут тагъддзуринаг.

Æхсæрæг æхсæрыл æхсыны æхсæртæ,
Йæхæдæг нæ зыны. (Уырымты П.)
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2. Уæ зæдыл бадарут!

Частицы – служебные частицы речи, придающие словам, словосочетаниям, предло-
жениям добавочное значение, различные оттенки значения.Частицы по значению делятся 
на несколко групп:

иу – указывает на многократность действия (фарста-иу – спрашивал (не раз), куыста-
иу, дзырдта-иу);

цæй – побуждение к действию (Цæй, рацу мидæмæ! Заходи уж!);
вопросительная интонация (Цæй, цы хабар у? – Ну что случилось?)
выражение чувств (Цæй рæсугъд зары! – Как красиво поет! )

ма – смягчение поручения (Радзур-ма, цы уыныс нывыл? – Раскажи-(ка), что видишь 
на картине?)

 2. Бакæсут. Æркæсут нывтæм. Зæгъут, цавæр уыдзæнис боныхъæд.

Сырдтæ æмæ цæрæгойты фæрцы базонæн ис боны-
хъæдæн. Цуанæттæ-иу боныхъæд рагагъоммæ зыдтой 
тæрхъусты руаджы. Æхгæд кæрты мидæг-иу æй бакодтой. 
Кæд-иу тæрхъус йæ дзæмбытæй кæрты мит ныннадта 
рацубацугæнгæйæ, уæд æнхъæлмæ кæс хорз боныхъæдмæ. 
Кæд кæрты мит æвæд у, уæд уазæлттæм æнхъæлмæ кæс.

Сырддонцъиутæ æмхуызонæй куы цъыбар-цъыбур 
кæной, уæд уыдзæнис хъарм рæстæг. Афтæ-иу цæрæгойты 
фæрцы æмæ алыхуызон бæрæггæнæнты руаджы адæм рага-
цау базыдтой боныхъæд.

Журнал «Ногдзау»-æй

3. Бакæсут. Хъуыдыйæдтæм раттут фæрстытæ.

4. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут радзырд «Тыртына». Саразут цыбыр тезистæ 
текстмæ гæсгæ æмæ сæ рафыссут.

5. Текст пъланмæ гæсгæ радзурут.

1) Цæрайы курдиат.   
2) Дада æмæ Цæрайы балц.  
3) Æнахуыр сырд. 
4) Цæрайы ног хæлар.

Цыбыр тезисты руаджы бацæттæ кæнут радзырд «Тыртына» уæхи ныхæстæй 
дзурынмæ.
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47-æм урок

ÆМБАРГÆ ЦÆРÆГОЙ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут.

– Æхсæрæг, æхсæрæг,
Нæ чысыл хæлар,
Кæм дын ис æхсæвæр?
Кæм дын ис хæдзар?

– Мæ хæлар, мæ хæдзар –
Бæласы мæра.
Æхсæрæг æхсæрæй
Хъуамæ цæра.

    Уырымты Петка

2. Бакæсут. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут. Сбæрæг кæнут тексты 
сæйраг хъуыды, рафыссут æй.

Ирыстоны зонынц Хъантемыраты Алыбеджы ном.
Абон Алыбеджы фарн дарддæр хæссынц йæ фæдонтæ.
Йæ фырт Ирбегæн-иу йæ зæрдыл арæх æрлæууыдис ахæм хабар.
Алыбеджы кæсгон бæхæн йæ ном хуындис Терк. Æхсæв-иу цы бæхдоны уыдис, 

уымæн йæ рудзынджы авг асастис. Алыбег бæхдоны кусæгæн загъта: «Аивын хъæуы 
рудзынджы авг. Бæхæн уазал у». Фæлæ бæхдоны кусæгæй, æвæццæгæн, Алыбеджы 
ныхас ферох ис. Дыккаг бон Алыбег федта диссаг: бæх йæ дзыхыдзаг хъæмп сисы æмæ 
та йæ саст (разбитый) рудзынджы зыхъхъыры (щель) батъыссы. Йæ куыст фæцис æмæ 
Алыбегмæ æнкъард, æмбаргæ цæстытæй ракастис.

Газет «Рæстдзинад»-æй
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3. Байхъусут текстмæ. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут цухгонд дзырдтæй 
тексты мидисмæ гæсгæ.

1. Æхсæрæгæн ис … цæстытæ, … хъустæ.
2. Йæ къæдзил та у …, фæлæ … .
3. Йæ … бæлæстыл у æхсæрæгæн.
4. Фæлæ ленк кæнынмæ дæр ... .
5. Уымæн йæ сæйраг холы сты …, …, … гыркъотæ.
6. … цæрæн ын нæй: … йæ бахæрдзысты.

4. Фæрстытæн дзуапп раттут.

– Цавæр сырд у æхсæрæг?
– _________ .

– Йæ цæстытæ та цавæр сты?
– _________ .

– Цы æххуыс кæны æхсæрæгæн хъæды згъорынæн?
– _________ .

5. Дзуæппытæм гæсгæ фæрстытæ æрхъуыды кæнут.

– ________ ?

– Æхсæрæг бæлæстыл цæры.
– ________ ?

– Уымæн æмæ йæ зæххыл тугдзых сырдтæ бахæрдзысты.
– ________ ?

– Хæры лыстæг цæрæгойты дæр.

Ныффыссут цыбыр нывæцæн «Æхсæрæг – чысыл хъæддаг сырд».

————————— —————————
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48-æм урок

ФÆЛХАТ КÆНÆМ ИУМÆ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Алы рæнхъы дæр уæлдай дзырд фæбæрæг кæнут.

1) Райгуырæн зæхх, фыдæлты уæзæг, райгуырæн къона, дуне, Фыдыбæстæ.
2) Сырдтæ, æрдз, зайæгойтæ, цæрæгойтæ, зонд.
3) Æгъдау, ахуыргæнæг, инженер, дохтыр, кусæг.
4) Зымæг, сæрд, боныхъæд, фæззæг, уалдзæг.
5) Чиныг, тетрад, боныг, фæндаг, ручкæ.

 2. Бакæсут. Фæрстытæн дзуапп раттут. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут.

Зæххыл алкæмæн дæр йæ райгуырæн уæзæг вæййы царды æппæт хæрзтæй зынаргъ-
дæр æмæ уарзондæр.

Мæргътæй бирæтæ афæдзы дæргъы зæххы алыварс æрзилынц цардагур, фæлæ 
сын алы уалдзæджы цъæхы сæ райгуырæн уæзæгмæ æртæхынц. Адæймаг йæ зæрдæйы  
дзæбæхæн алы райдзаст, хъæздыг бæстæтыл фæхæты цæргæ-цæрæнбонты, уæддæр 
зæронды бонты йæ цæстытыл фæуайынц бæллиццаг æмæ æхсызгонæй райгуырæн уæзæг, 
фыды къона, фыды зæхх.

Айларты Измаил

1) Кæмæн у райгуырæн уæзæг æппæтæй зынаргъдæр?
2) Кæм æрзилынц æппæт мæргътæ афæдзы дæргъы?
3) Кæдæм æртæхынц мæргътæ уалдзæджы?
4) Цавæр бæстæтыл фæхæты адæймаг?
5) Адæймагæн зæрондæй йæ цæстытыл цы фæуайы?

 3. Бакæсут. Хæслæвæрдтæ баххæст кæнут. 

Ирон адæмы æгъдæутты æхсæн сæрмагонд бынат ахсы зиу − кæрæдзийæн æххуыс 
кæныны æгъдау. 

Зиу кодтой сабаты. Зиуы сæйраг нысан уыдис æххуысхъуаг адæммæ фæкæсын.
Зиууæттæ-иу аходæн скодтой æмæ-иу сæумæрайсом кусын райдыдтой. Алырдыгæй 
хъуыстысты хъæлдзæг зарæг æмæ хъазæн ныхæстæ. Кусынхъом-иу чи уыд, уыдон-иу 
иууылдæр рацыдысты æххуыс кæнынмæ. Кусгæ-иу кодтой ерысæй. 

Зиуы фæуæлахиз уæвын уыд тынг кадджын.

Ж-л «Ногдзау»-æй

1) рафыссут мивдисджытæ, сбæрæг сын кæнут сæ афон.
2) рафыссут хайыг -иу-имæ баст дзырдтæ
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3) зæгъут, ногæй цы базыдтат ацы текстæй?
4) сбæрæг кæнут тексты мидис  иу хъуыдыйадæй

Рацыд æрмæг рафæлхат кæнут.

49-æм урок. КОНТРОЛОН УРОК

50-æм урок

РАСТ ÆМБИСОНД ЗÆРДÆМÆ ХЪАРЫ

1. Фыццаг къорды лæвæрд дзырдты тæлмац ссарут дыккаг къорды æмæ сæ уæ 
тетрадмæ рафыссут.

1) Отношение, склеп, упрекать, вернуться, мировоззрение, доносить, злиться, стре-
миться, склон.

2) Æрыздæхын, уайдзæф кæнын, æппæлын, ныббырст, зæдтæ, фидауц, зондахаст, 
хъуызгæ-хъуызгæ, ардауын, тырнын, тæррæст кæнын, æрбаивылын, ахсджиаг, мæсты 
кæнын, фахс, сурын, гæмæх, къабаз, æвдисæн, æгомыг, ахастдзинад, мæсгуытæ, зæппадз.

2. Æмбисæндтæ кæронмæ ахæццæ кæнут, æххуысгæнæн æрмæгæй пайдагæн-
гæйæ. Сæ хъуыды сын бамбарын кæнут.

Æмбисæндтæ Æххуысгæнæн æрмæг
1. Рæсугъд уый у, …
2. Бæлас уидæгтæй фидар у, …
3. Фыццаг ахъуыды кæн, …
4. Чи нæ кусы, …
5. Йæ рæдыдыл чи нæ сæтты, …
6. Чингуытæ куы кæсай, …
7. Хистæр – зондамонæг, …
8. Хорз хъуыддаг адæмæй …

1. … кæстæр – æгъдаухæссæг.
2. … уый дыккаг хатт рæдийы.
3. … уæд алцыдæр зондзынæ.
4. … никуы рох кæны.
5. … рæсугъд хъуыддæгтæ чи кæны.
6. … адæймаг та − æмбæлттæй.
7. … стæй зæгъ.
8. … уый нæ цæры.

 4. Байхъусут æмæ бакæсут. Авторы фæрстытæн дзуапп раттут.

Айдæн

Дыууадæсаздзыд Мæди зæронд кæсæны цурæй нал цæуы. Айдæнмæ кæсгæйæ, йæ рæ-
сугъд мыдхуыз дзыккутæм февналы, йæ сау цæстыты сæрмæ йæ аив æрфгуытæ алæгъз кæны.

Йæ мад Фатимæ йæм фæкомкоммæ ис æмæ бахудтис:
– Мæ чызг, цæй раджы кæсын райдыдтай айдæнмæ?! Чызгæн йæ цæстытæ ферттыв-

той æмæ сдзырдта:
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– Гыцци, нæ кæсæн цы диссаджы рæсугъд у!
– Цы ма йæм ис рæсугъдæй? – бахудтис та мад. – Рæсугъд ссæдз азы размæ уыдис…
Мæдинæйæн йæ мады мад, сынтæджы хуыссы æмæ, ныхæстæм хъусгæйæ, æнкъардæй 

сдзырдта:
– Уыцы кæсæн æцæгæйдæр  рæсугъд уыдис… дыууиссæдз азы размæ, фæлæ ма ныр 

та цæй рæсугъд у?..
Æвæдза, раст загътой се ’ппæт дæр: чызг дæр, мад дæр, мады мад дæр. Сымахмæ та  

куыд кæсы? 
Дзуццаты Зæлинæ

5. Текстæй рафыссут:

1) ивгъуыд афоны мивдисджытæ;
2) фæрссагмитæ.

6. Радзурут текст пъланмæ гæсгæ. Уæ ныхасы спайда кæнут ивгъуыд афоны 
мивдисджытæ æмæ фæрссагмитæ.

1) Дыууадæсаздзыд Мæди.   3) Ивгъуыды рæсугъд айдæн.
2) Мады дис.     4) Раст уыдысты се ’ппæт дæр.

Текст уæхи ныхæстæй радзурут.

51-аг урок

АЛЦÆМÆН ДÆР – АФОН

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æфтауын – прибавлять. Ныхасмæ бафтауын. «Æз разы дæн уемæ!» – бафтыдта 
йæ ныхасмæ Арсен.

Фæкомкоммæ уæвын – заметить, обратить внимание. Æвиппайды фæкомкоммæ 
уæвын. Светæ æвиппайды фæкомкоммæ, стъолыл вазæйы цы дидинджыты баст уы-
дис, уымæ.

Фæстиат кæнын – задерживаться, медлить. Скъолайы фæстиат кæнын. «Абон 
урокты фæстæ скъолайы бафæстиат уыдзынæн – бæрæгбонмæ цæттæ кæнæм», – 
загъта Алан.

Хъæдгæс – лесник, лесничий. Хорз хъæдгæс. Хорз хъæдгæсы хъæды сырдтæ дæр 
дардмæ базонынц.
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2. Текст ног дзырдтæй (1-аг фæлт.) баххæст кæнут. Æрхъуыды йын кæнут 
сæргонд.

Нæхицæй рацыдтæн. Афтæ мæм фæкастис, цыма æгæр ... ... хæдзары. 
Уынджы нæ сыхагыл амбæлдтæн. Уый дæр куыстмæ цыдис – ... кусы. Æз 
тагъдгомау уадтæн. Скъолайы кæртмæ куы бахæццæ дæн, уæд ... ..., дуары 
сæрмæ цы стыр сахат ис, уымæ. Бамбæрстон: байрæджы кодтон. Фæмидæг 
дæн скъолайы æмæ къласы дуар хъавгæ бахостон.

– Мидæмæ, – райхъуыст ахуыргæнæджы хъæлæс.
– Æмбæлы? – тарстхуызæй бафарстон æмæ дуаргæрон æрлæууыдтæн.
– Алинæ, цæмæн байрæджы кодтай? – бафарста ахуыргæнæг. – Урок 

цал сахатыл райдайы, уый нæ зоныс? – ... йæ ныхасмæ.
– Бахатыр мын кæн, нал байрæджы кæндзынæн.
− Иннæ хатт мауал байрæджы кæн, – бахахх та кодта Иннæ Фёдоровнæ. − Ныр та 

сбад, дæ тетрад сис æмæ фæйнæгыл лæвæрд хъуыдыйæдтæ рафысс.
Æз æрбадтæн æмæ мæ тетрад систон.

3. Лæвæрд дзырдтæ тексты баивут сæ антонимтæй, æххуысгæнæн æрмæгæй  
пайдагæнгæйæ. Зæгъут, куыд аивы тексты мидис.

4. Бакæсут текст (2-аг фæлт.), 1-аг цæсгом 3-аг цæсгомæй ивгæйæ.

Ног лексикæ дзырдуатмæ бахæссут (1-аг фæлт.). Дзырдты нысаниуджытæ уæ  
зæрдыл бадарут.

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут. Рафыссут сæ.

1) Иубон Алинæ сæхимæ …. æмæ урокмæ байрæджы кодта.
2) Сæ сыхæгты лæг у ... .
3) Чызг ... ... сахатмæ.
4) Ахуыргæнæг Алинæйæн бауайдзæф кодта æмæ стæй йæ ныхасмæ ... : «Сбад æмæ 

дæ тетрад сис!»

тагъдгомау    тарстхуызæй  æмбаргæ  хъарм
  мидæмæ       рагацау           пайда

æнæмбаргæ уазал уæндонæй

æрæджиаусабыргомау æддæмæ æнæпайда

уæлдзармæй бафтыдта фæкомкоммæ ис афæстиат исхъæдгæс
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52-аг урок

ЗЫМÆГ МИТÆЙ ФИДАУЫ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Дзырдтæ рафыссут.

● Ныуулæфыдис, ныууарыдис, ныккарста, нынниудта, ныййазæлыдис.
● Ныртæккæ, фæлæууыдис, фæкомкоммæ ис, æххормаг, тыххæй.

2. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

 Бакæсут радзырды сæргонд æмæ зæгъут, цæуыл цæудзæнис ныхас тексты.
 Бакæсут радзырды фыццаг абзац æмæ зæгъут, кæимæ базонгæ стут.
 Радзырд кæронмæ бакæсут æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй.
 Ныффыссут дзуапп фарстæн: Цæмæн загъта Аслæнбег Аланæн, сагтæй мын-иу
 хатыр ракур?

Хæххон стъалы

I

Æхсæвбонмæ мит фæуарыдис. Сæууойты зæронд Аслæнбег цалдæр хатты райхъал ис, 
кæртмæ-иу ракастис æмæ та-иу арф ныуулæфыдис.

Йæ бинойнаг Аминæт дæр райхъал ис:
– Цы кæныс, зæронд?
– Мæ зæрдæ риссы. Акæс-ма, цас мит ныууарыдис.
– Зымæг митæй фидауы.
– Зымæг митæй фидауы... Фæлæ… Мæ сагтæн ма сæ кæвдæсы хос уæддæр куы 

сæвæрдтаин. Ныртæккæ зымæгон хъæды бахæринаг ницы ис. Уыцы лæппу дæр куы 
никæцæй зыны…

– Ахуыр кæны, æмæ йæ ахуыры фæндагыл уадз, – нал фæлæууыдис Аминæт. – 
Адæймаг дзы цæмæй рауайа, мæн уый фæнды.

Аслæнбег арф ныуулæфыдис æмæ ма йæ ныхасмæ бафтыдта:
– Уырны мæ, уырны, нæ гыццыл Аланæй адæймаг рауайдзæнис… Уымæн æмæ 

æгъдауджын, ныфсджын æмæ сæрæн у. Фæлæ куыд æрæгмæ цæуы... 
– Ма тыхс, ардæм та йæ хъæуы, – загъта Аминæт.
Аслæнбег уыцы æхсæв нал бафынæй ис. Райсомæй йæ кæрц райста, фæлæ йæм 

Аминæт фæкомкоммæ ис.
– Хъæдмæ дæ нæ ауадздзынæн.
– Æххормаг сты æгомыг фос. Дзургæ нæ кæнынц, фæлæ алцыдæр æмбарынц. Уыцы 

рæстæг кæртæй райхъуыстис Аланы ныхас.
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Аминæт йæ размæ рауадис, йæ хъæбысы йæ акодта, стæй афтæ зæгъы:
– Кæимæ ныхас кæныс, мæ хъæбул?
– Мæ райгуырæн хæдзаримæ, мæ уарзон хæхтимæ!
– Æмæ дын дæ ныхас æмбарынц?
– Мах æнæ ныхасæй дæр кæрæдзийы æмбарæм. Баба та куыд у?
– Уæртæ йын йæ кæрц йæ къухæй байстон. Мæ сагтæ, дам, æххормаг сты!..
Алан хæдзары фæмидæг ис. Бабайы йæ хъæбысы акодта, стæй афтæ зæгъы:
– Баба, æз ацæудзынæн хъæдмæ. 
– Дæ фæллад уал суадз, мæ къона, – загъта нана. Алан йæ нанайы ныхæстæм бахуд-

тис.
Йæ дарæс фелвæста æмæ дадайы кæрц æрбакодта. Аслæнбег ма йын йæ уæлдзарм худ 

дæр радта.
– Фæндараст у! Сагтæй мын-иу хатыр ракур.

Чеджемты Геор

3. Æркæсут нывмæ. Зæгъут, цы æрцæудзæнис дарддæр радзырды.

Текстæн пълан саразут.
Текст аив кæсын сахуыр кæнут.
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53-аг урок

РАДЗУРÆМ НÆХИ ТЫХХÆЙ

 1. Байхъусут. Бакæсут текст, фыццаг цæсгом æртыккаг цæсгомæй ивгæйæ.

Æз дæн Мæдинæ. Мæ мыггаг у Алыккатæй. Цæуы мыл дыууадæс 
азы. Мæ бинонтимæ цæрын Ирыстоны. Ахуыр кæнын Дзæуджыхъæуы 
æвдæм астæуккаг скъолайы æвдæм къласы.

Æз бирæ уарзын музыкæ. Фæсурокты архайын каф- 
джыты къорды. Раздæр кафыдтæн, нæхи скъолайы цы 
кафджыты къорд ис, уым. Ныр та кафын ансамблы. Уый 
хуыйны «Хæхты сывæллæттæ».

Нæ ансамбль арæх вæййы гастрольты. Кæддæриддæр ныл æхсыз- 
гонæй сæмбæлынц алы ран дæр, разыйæ баззайынц нæ аивадæй. Мæн 
фæнды дарддæр дæр архайын ацы кафджыты ансамблы, уымæн æмæ 
адæмæн мах хæссæм æхсызгондзинад нæ аивадæй.

2. Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, радзурут уæхи тыххæй.

1) Куыд сты дæ ном æмæ дæ мыггаг? 
2) Цал азы дыл цæуы?
3) Кæм цæрыс?
4) Кæм ахуыр кæныс?
5) Кæм æмæ куыд æрвитыс дæ рæстæг фæсурокты?

3. Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, радзурут Аслæнбеджы фырты фырты тыххæй 
(радзырд «Хæххон стъалы»).

1) Куыд сты йæ ном æмæ йæ мыггаг?
2) Цал азы йыл цæуы?
3) Кæм æмæ кæимæ цæры?
4) Кæм ахуыр кæны?
5) Кæм æрвиты йæ рæстæг каникулты?

4. Зæгъут иронау. Сбæрæг кæнут, радзырды кæцы архайæгмæ хауынц ацы 
репликæтæ.

1. Зима красива снегом.
2. Они говорить не умеют, но все понимают.
3.Мы и без слов друг друга понимаем.
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5. Рафыссут мивдисджытæ разæфтуантимæ. Сбæрæг кæнут разæфтуантæн сæ 
нысаниуджытæ (радзырд «Хæххон стъалы»).

6. Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цавæр афæдзы афон æвдыст цæуы радзырды?
2) Цæуыл тыхстис зæронд Аслæнбег?
3) Цавæр уыдысты Аланы ахастдзинæдтæ йæ баба æмæ нанаимæ?
4) Кæдæм ацыдис Алан? Цæмæн?

Радзырд уæхи ныхæстæй радзурут, фæрстытæй пайдагæнгæйæ (6-æм фæлт.).

54-æм урок

ФÆНДЫ НÆ БИРÆ ЗОНЫН!

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Сбæрæг кæнут вазыгджын дзырдты нысаниу-
джытæ сæ хæйттæм гæсгæ.

2. Бакæсут. Ратæлмац  кæнут  æмбарынгæнæн дзырдбæстыты руаджы.

1) Мæстæй судзæгау скæнын – тынг æрбамæсты уæвын.
2) Зæрдæ ахсайдта – мæт кæнын райдыдта.
3) Худинаджы бын фесты – фегад сты.
4) Уаридзæф фесты – тынг фæтарстысты.
5) Джихæй баззайын – тынг фæдис кæнын.
6) Бонхæрæн – фосы хæрæн бынат бонæй.

уæрдонвæндаг
ногуард
бонхæрæн
хъæбысыдзагæй
ласынвæнд
хъæугæрон
хъæубæстæ
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3. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Ацафон – в это время. Ацафон ацæуын. Ныр æмбисæхсæв куы у, уæд ацафон ма 
кæдæм цæуыс?

Бал бирæгътæ – волчья стая. Бал бирæгътыл амбæлын. Хъæды цуанæттæ бал 
бирæгътыл сæмбæлдысты.

Бæлвырдæй – точно. Бæлвырдæй зонын. Æз бæлвырдæй зонын: ирон адæм никуы 
ферох кæндзысты сæ фыдæлты рухс ном.

Ниуд – вой. Æнахуыр ниуд. Уыцы æнахуыр ниуд адæмы фæтæрсын кодта.
Фендджын – знающий, повидавший. Фендджын адæймаг. Фендджын адæйма-

джы зондæй фæфæрсынц.
Сагой – вилы. Цыргъ сагой. Цыргъ сагойæ хос æмбырд кæнын æнцон у.
Хъарæг кæнын – причитать, оплакивать. Хъæрæй хъарæг кæнын. Устытæ хъæрæй 

хъарæг кодтой зианджынты хæдзары.

4. Ногæй бакæсут 3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзырдтæй спайда кæнут уæхи  
дæнцæгты.

5. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй æмæ сæ рафыссут.

1) «Цæуыл … …, нырма иууылдæр æгас куы стæм?» – бафарста зæронд лæг йæ 
усы.

2) Райсом нæм математикæйæ олимпиадæ кæй уыдзæнис, уый … у.
3) Бел, рувæн, …, халамæрзæн сты зæхкусæджы кусæнгæрзтæ.
4) Знон дæр … фесты нæ уроктæ.

Уæ зæрдыл бадарут ног дзырдты нысаниуджытæ (3-аг фæлт.)

Хуызæгмæ гæсгæ 54-æм урокæн пълан саразут.

Х у ы з æ г: I. Урочы темæ: «Нæ мадæлон æвзаг».
II. Фæлтæрæн-дзырдуатон куыст. 
III. Фæлтæрæн-раиртæст.
IV. Фæлтæрæн-æмбисæндтæ мадæлон æвзаджы тыххæй. 
V. Фæлтæрæн-текст «Не ’взаг – нæ хæзна».
VI. Хæдзармæ куыст.

————————— —————————
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55-æм урок

КУЫСТÆН ЙÆ СÆР СЫНДЗ У, ЙÆ БЫН ТА – СОЙ

 1. Байхъусут. Бакæсут æмæ зæгъут, сымах скъолайы та цавæр хъусын-
гæнинæгтæ ис бакæсæн.

3. Ныффыссут иу хъусынгæнинаг.

2. Бакæсут радзырд æмæ зæгъут, цæмæн æй схуыдта автор «Хæххон стъалы».

Хæххон стъалы

II

Алан фæндагыл дисы бафтыдис:
– Ногуард митыл – дзоныгъы фæдтæ… Ацафон ма хъæдмæ чи цæуы?!
Хъæдæй райхъуыстис гæркъæраджы фæдисы хъæр. Лæппу джихæй баззадис: йæ сыхаг 

лæппутæ Ахмæт æмæ Азæмæт сагты бонхæрæны раз   цыдæртæ архайынц. Хæстæгдæр ба-
цыдис Алан æмæ бамбæрста: лæппутæ хос хæссынц дзоныгъмæ.

Алан мæстæй судзæгау скодта: йæ фыды фыд Аслæнбег сагтæн цы хос ныккарста, 
уый Афæхъойы фырттæ сæ хæдзармæ ласынц. Сагтæ та æххормагæй мæлынц. Æвиппайды 
Аланы сæры диссаджы хъуыды февзæрдис: фæтæрсын сæ кæна! Лæппу арф миты 
æрхуыссыдис æмæ бирæгъау нынниудта:

– Оу-у-у! Оу-у-у!
Ахмæт æмæ Азæмæт джихæй аззадысты.Фæлæ та ногæй хъæды ныййазæлыдис:
– Оу-у-у! Оу-у-у!
Раст уыцы рæстæг Афæхъо хъæугæронмæ рацыдис. Йæ лæппутæм йæ зæрдæ 

æхсайдта: хъæубæстæй сæ мачи фенæд, науæд худинаджы бын фæуыдзысты. Уæдмæ йæ 
фырттæ йæ цуры балæууыдысты æмæ тарст хъæр фæкодтой:

– Баба, бирæгътæ!

Хъусынгæнинаг
Æвдæмкъласонтæ зæрдиагæй хо-

нынц сæ хъæлдзæг бæрæгбонмæ æппæт 
ахуыргæнджыты, скъоладзауты, ный-
йарджыты. Бæрæгбон уыдзæнис сабаты, 
28 январы, 16 сахаты æмæ 30 минутыл.
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Лæппуты мад йæ уæрджытæ хоста..
–  Хъарæг кæныны бæсты æртæ кæрдзыны ракæн, – фæхъæр кодта Афæхъо.
Хæдзары æфсин фынг ацæттæ кодта. Ахæм рæстæджы Сæууойты Аслæнбеджы 

хистæрæн сбадын кæнынц хъæубæстæ. Æмæ та ныр дæр йæ бынат бацахста.
– Бæрсткуывд ут, Афæхъо! Фæлæ цы хабар у?
– Бауырнæд дæ, Аслæнбег, мæ хæдзар фæцæйхæлдис. Лæппуты хъæдмæ арвыстон 

сугмæ, æмæ сыл бал бирæгътæ æрбамбæлдысты.
Лæгтæ бадис кодтой:
– Амондджын ирвæзт фæкодтат!
Аслæнбег фендджын хохаг лæг уыдис æмæ цæуылдæрты фæдызæрдыг ис. Уæдмæ 

Алан æд сагой æрбахызтис хæдзармæ æмæ уæзданæй загъта:
– Афæхъо, мæнæ уæ сагой. Баба, цом нæхимæ. Нана нæм æнхъæлмæ кæсы. Аслæнбег 

сыстадис æмæ загъта:
– Афæхъо, мæ дзæбæх сыхаг! Дæ цæвæг æрцæттæ кæн, æмæ сæрды хос фæкæрдæм: 

сагты фаг дæр, нæ хæдзæртты фаг дæр.
Алан æмæ Аслæнбег сындæггай фæцæуынц сæхимæ.
– Баба, цымæ уæларвы дунейы цал стъалыйы ис? – бафарста Алан Аслæнбеджы.
– Уый ничи зоны. Фæлæ иу хъуыддаг бæлвырдæй зонын: дун-дунейы стъалытæй 

иу – се ’ппæты хуыздæр, зæрдæйæн уарзондæр – у мæ чысыл хæххон стъалы, – йæ 
мидбылхудгæ загъта зæронд лæг æмæ йæ хъæбулы хъæбулы æрбахъæбыс кодта.

Чеджемты Геор

3. Ссарут радзырды фæзминаг æмæ фауинаг архайджыты. Уæ хъуыды бамба-
рын кæнут.

Архайджытæ Фæзминаг Фауинаг
Аслæнбег
Афæхъо
Ахмæт
Алан
Азæмæт

4. Радзырдæн æндæр кæрон æрхъуыды кæнут.

5. Радзырды ссарут нывы æрфыст æмæ йæ бакæсут.

Ацы темæтæй иумæ гæсгæ уæ хъуыдытæ ныффыссут.

1) Аслæнбеджы хæххон стъалы.
2) Алан – сагтæ æмæ сæгуытты хæлар.
3) Искæй фæллойæ нæ цардæуы.
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56-æм урок

АЛАНЫ УÆГЪД РÆСТÆГ

 1. Байхъусут. Бакæсут раст хъæлæсы уагæй.

1) Фæлæ цы бакæна Алан дыууæ лæппуйы ныхмæ?
2) Саг та хъæды фидауц у æмæ хъуамæ цæргæ кæна.
3) – Фæндараст у! Сагтæй мын-иу хатыр ракур.
4) – Кæимæ ныхас кæныс, мæ хъæбул?
5) Хъæдæй райхъуыстис гæркъæраджы фæдисы хъæр.
6) – Дæ цæвæг æрцæттæ кæн, æмæ хос æркæрдæм сæрды.

2. 
Личные местоимения при склонении имеют две формы: полную и краткую. 

Краткие местоимения не имеют формы именительного и сравнительного падежей.

Хауæн Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр

Н. æз – ды – уый –

Г. мæн мæ дæу дæ уый йæ

Д. мæнæн мын дæуæн дын уымæн йын

И. мæнæй мæ дæуæй дæ уымæй йæ

А. мæнмæ мæм дæумæ дæм уымæ йæм

Æ-б. мæныл мыл дæуыл дыл ууыл йыл

Ц. мæнимæ мемæ дæуимæ демæ уыимæ йемæ

Х. мæнау – дæуау – уыйау –

Хауæн Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр
Н. мах – сымах – уыдон –
Г. мах нæ сымах уæ уыдоны сæ
Д. махæн нын сымахæн уын уыдонæн сын
И. махæй нæ сымахæй уæ уыдонæй сæ
А. махмæ нæм сымахмæ уæм уыдонмæ сæм

Æ-б. махыл ныл сымахыл уыл уыдоныл сыл
Ц. махимæ немæ сымахимæ уемæ уыдонимæ семæ
Х. махау – сымахау – уыдонау –
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1.________________ ?
________________.

2.________________ ?
________________.

3.________________ ?
________________.

4.________________ ?
________________.

5.________________ ?
________________.

6.________________ ?
________________.

3. Радзырды дыккаг хайæ «Хæххон стъалы» рафыссын цæсгомон номивджыты 
цыбыр формæтæ, сбæрæг сын кæнут се ’ххæст хуыз. 

4 Максим æмæ Зауыр кæрæдзимæ дæттынц фæрстытæ радзырд «Хæххон стъа- 
лы»-мæ гæсгæ. Баххуыс сын кæнут.

5. Радзырды дыккаг хайæ рафыссут, йæ сæйраг хъуыды йын чи æвдисы, ахæм 
5–6 хъуыдыйады. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуызтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.

6. Баххæст кæнут диалог.

–    ?
– Алан йæ уæгъд бонты æрцыдис йæ баба æмæ йæ нанамæ хъæумæ.
–    ?
– Уый йæ бабайы бæсты ацыдис хъæдмæ.
–    ?
– Алан ацыдис хъæдмæ сагтæн хæринаг дæттынмæ.
–    ?
– Лæппу хъæды фембæлдис сæ сыхæгты лæппутæ Азæмæт æмæ Ахмæтыл.
–    ?
– Уыдон сагты хос ласынвæнд скодтой.
–    ?
– Нæ, лæппутæ хос нал раластой. Алан сæ фæтæрсын кодта, æмæ уыдон ралыгъдыс-

ты сæхимæ.
–    ?
– О, Алан раст бакодта, уымæн æмæ уыцы хос дада сагтæн ныккарста. Лæппутæ та 

йæ давынмæ хъавыдысты.

7. Аланы тыххæй радзурут пъланмæ гæсгæ.

1) Лæппуйы кар.
2) Йæ ахастдзинæдтæ нана æмæ бабаимæ.
3) Йæ цæстæнгас æрдзмæ.
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8. Раст у? Раст нæу?

Раст у (+) Раст нæу (–)
Алан сæрды каникулты æрцыдис хъæумæ.
Алан æххуыс кодта йæ бабайæн.
Азæмæт æмæ Ахмæт уыдысты сыхæгтæ.
Аланыл цыдис фынддæс азы.
Афæхъо æмæ Аслæнбег уыдысты сыхæгтæ.

Диалог уæхи ныхæстæй радзурут пъланмæ гæсгæ.

1) Алан уазæгуаты йæ баба æмæ нанамæ.
2) Алан – бабайы æххуысгæнæг.
3) Фембæлд хъæды.

57-æм урок

ЧЫСЫЛ УÆЛАХИЗ

 1. Байхъусут. Бакæсут æмæ уæ зæрдыл бадарут:

æфсæнттæ кæнын – находить отговорки 
къахдзоныгътыл бырын – кататься на лыжах 
ныффæрск уæвын – заупрямиться, заартачиться 
уæлахиз – победа
фæфыдæбон кæнын – затратить много энергии, много потрудиться 
цæстытæ кæрæдзимæ æрныкъулын – подмигнуть друг другу

2. Бакæсут. Текстæн кæрон æрхъуыды кæнут.

Нæ къласимæ сфæнд кодтам хуыцаубоны къахдзоныгътыл бырынмæ ацæуын. Фæлæ 
Алинæ æрæнкъард æмæ загъта: «Æз нæ цæуын, уымæн æмæ къахдзоныгътыл бырын нæ 
зонын».

Мах…

3. Байхъусут текстмæ æмæ зæгъут, кæимæ базонгæ стут. Æххуысгæнæн æрмæ-
гæй пайдагæнгæйæ, фæрстытæн дзуапп раттут.
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киномæ ацæуæм,
зæгъгæ

уымæн æмæ уый нæ зыдта 
къахдзоныгътыл бырын

Æхсары æмбæлттæ байрæджы
кодтой кинотеатрмæ

хуыцаубоны къахдзоныгътыл
бырынмæ ацæуыныл

уыдоны руаджы Æхсар
базыдта къахдзоныгътыл бырын

1) Цæуыл баныхас кодтой сывæллæттæ æнæхъæн къласæй?
2) Цæуылнæ разы кодта Æхсар йе ’мбæлттимæ?
3) Куыд асайдтой уыдон Æхсары?
4) Чи байрæджы кодта кинотеатрмæ? Цæмæн?
5) Куыд баххуыс кодтой Æхсарæн йе ’мкъласонтæ?

4. Байхъусут текстмæ æмæ саразут нывы 
æрфыст. Спайда кæнут цæсгомон номивджыты 
цыбыр хуызæй. Зæгъут, цæмæн хуыйны радзырд 
«Чысыл уæлахиз».

Радзурут, сымахæн та цавæр «чысыл уæлахиз» 
бафтыдис уæ къухы, уый тыххæй.

58-æм урок

МАХ ДЗУРÆМ ÆГЪДАУЫЛ

1. Байхъусут. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ. Зæгъут, сымах та куыд æрвитут 
уæ рæстæг фæсурокты.

Светæ. Мах Альбинæимæ сыхæгтæ стæм. Ахуыр дæр иу 
скъолайы кæнæм – уый 7 «А» къласы ис, æз та – 7 «Б» къла-
сы. Иубон æм урокты фæстæ бауадтæн. Альбинæ, уæхимæ 
нæма цæуыс?

Альбинæ. Нæма. Абон нæм фæсурокты æмбырд ис.
Светæ. Цавæр æмбырд?
Альбинæ. Нæ драмкъорды æмбырд.
Светæ. Цæуыл дзурдзыстут уым?
Альбинæ. Ног пьесæ æвæрæм нæ къорды разамонæгимæ.
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Светæ. Цавæр пьесæ æвæрут?
Альбинæ. Мах æвæрæм Лазарты Сильвæйы пьесæ «Цы зæгъдзысты адæм?». Æрæджы 

Дыгурон театры дæр цыдис.
Светæ. Æмæ цæуыл у уыцы пьесæ?
Альбинæ. Бинонты царды тыххæй. Хистæр кæстæрæн йæ рæдыд кæм бацамоны, 

кæстæр та хистæры уайдзæф раст кæм бамбары, ахæм бинонты тыххæй. Уый та сæ къу- 
хы фæлмæн ныхасы руаджы бафты. «Фæлмæн ныхас хур у», – зæгъы пьесæйы сæйраг 
архайæг. Иу ныхасæй, хорз æгъдауæй, куырыхон хистæртæй æмæ коммæгæс кæстæртæй 
æххæст чи у, ахæм бинонты тыххæй у ацы пьесæ.

Светæ. Æмæ пьесæ «Цы зæгъдзысты адæм?» та цæмæн хуыйны?
Альбинæ. Цом мемæ драмкъорды æмбырдмæ, æмæ уыцы фарстæн дæхæдæг дзуапп 

ссардзынæ.
Светæ. Æмæ мæнæн дæр ис уе ’мбырдмæ бацæуыны бар?
Альбинæ. Æнæмæнг. Зæрдиагæй дæ хонын.

2. Саразут диалог «Фæсурокты».

1. Краткие формы личных местоимений употребляются при глаголах в значении до-
полнений и при существительных в значении определений:

фæрсы мæ                        мæ хо

2. Краткие формы личных местоимений, употребляемые в значении дополнений при 
глаголах, всегда стоят в предложении на 2 месте:

Цæуы мыл 12 азы.
12 азы мыл цæуы.
Фæрсы мæ арæх.
Арæх мæ фæрсы.

3. Краткие падежные формы местоимений 3 л. ед. ч. пишутся с -й, если стоящее перед 
местоимением слово заканчивается на гласную или й:

дзуры йæм, но дзурын æм
дзурай йæм, но дзур æм

4. 1-аг фæлтæрæнæй рафыссын цæсгомон номивджытæ æмæ сæ равзарын 
хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: 1) нæм – цæсг. номивæг мах-ы цыбыр формæ, Ар. хауæн. 
2) ... 

Бахъуыды кæнут
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5. Зæгъут, сымах та цавæр æрмæг бахæссут уæ къласы къулы газетмæ.

6. Пъланмæ гæсгæ саразут къулы газет.

1. Газеты сæргонд.   
2. Сæйраг уацы темæ.   
3. Дыккаг рубрикæйы темæ.  
4. Æртыккаг рубрикæ. 
5. Газеты фæлгонц.
6. Хатдзæгтæ.

7. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдты нысаниуджытæ. Лæвæрд дзырдтæ  сæ 
раст тæлмацтимæ рафыссут.

ацафон
æфтауын
бæлвырдæй
ниуд
сагой
хъарæг кæнын
хъæдгæс
хъæбысыдзагæй 
фæкомкоммæ уæвын 
фæстиат кæнын

охапкой
в это самое время
вой
заметить
задерживаться
прибавлять
вилы
лесник
точно
причитать

59-æм урок. КОНТРОЛОН УРОК
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60-æм урок

ХУЫЦАУЫ ЗÆХХ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Фæрстытæн дзуапп раттут.

Хуыцауы зæхх

Ис ахæм рагон таурæгъ. Хуыцау, дам, дуне фæлдыста. Йæ куыст фæцис æмæ загъ-
та: «Ныр та аразын ахæм бынат, мæхæдæг кæм цæрин». Æмæ сфæлдыста… Кав-
каз. Æцæгæйдæр æнахуыр рæсугъд ран æрбынат кодта Кавказ. Йе ’нусон хæхты 
цъититæй райгуырынц цæссыгау сыгъдæг цæугæдæттæ. Сæ фæндагыл донæй æфсадынц 
уыгæрдæнтæ æмæ дыргъдæттæ.

Цъæх-цъæхид сæрвæтты, арвы цъæх хъæбысы дидинæг калынц фугæтæ æмæ 
эдельвейстæ. Уæдæ йæ уæлдæф та бынтон алæмæт у.

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

Цæллагкаты Светæ

1) Цы загъта иухатт Хуыцау? 

2) Кæм æрбынат кодта Кавказ?
3) Цы райгуыры йе ’нусон цъититæй? 
4) Цавæр дидинджытæ зайы цъæх сæрвæтты?

1) Иухатт Хуыцау сфæнд кодта йæхи-
 цæн цæрæн бынат саразын.
2) ...
3) ...
4) ...

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æмвæзад – уровень. Доны æмвæзадмæ гæсгæ. Доны æмвæзадмæ гæсгæ йæ бæрзæнд 
у æртæ метры.

Æмткæй – вообще, в общем, в целом, вместе. Æмткæй зæгъгæйæ. Æмткæй зæгъ-
гæйæ, уыдон дыууæйæ дæр раст сты.

Æрзæт – руда. Хуызджын æрзæт. Нæ зæхх хъæздыг у хуызджын æрзæтæй.
Дурæвзалы – каменный уголь. Дурæвзалыйы æвæрæнтæ. Дурæвзалыйы æвæрæнтæй 

арæхстджынæй пайда кæнын хъæуы.
Сыхагиуæг кæнын – жить по соседству, граничить. Ирыстонимæ сыхагиуæг кæнын. 

Ирыстонимæ цавæр республикæтæ сыхагиуæг кæнынц?
Фынккалгæ – пенистый. Фынккалгæ бæгæны. Бæрæгбоны фынгыл æртæ чъириимæ 

æрæвæрдтой фынккалгæ бæгæны.
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3. Текст баххæст кæнут. Сæргонд ын æрхъуыды кæнут, сбæрæг ын кæнут йæ 
сæйраг хъуыды.

Ирыстоны зæхх йæ фæзуатмæ гæсгæ стыр нæу. Фæлæ ацы чысыл зæхх æрдзы 
хъæздыгдзинæдтæ æмæ рæсугъддзинадæй æххæст у. Нæй нæм æрмæст денджыз. Фæлæ 
нæм ис ... цæугæдæттæ, цадтæ, суадæттæ æмæ суартæ.

Зæххæн йæ уæлцъарыл адæймаг йæхицæн хæринаг амал кæны. Фæлæ зæххæн йæхи 
мидæг дæр ис бирæ æрдзон хæзнатæ: ... , ... æмæ æндæртæ.

Ирыстоны хæхтæ сты урссæр æмæ бæрзонд. Иуæй-иутæн сæ бæрзæнд, доны ... 
абаргæйæ, у мингай метртæ. Уыдон хъæздыг сты æрзæтæй, цинкæй.

Ирыстон ... цы бынæттимæ кæны, уыдон дæр хъæздыг сты æрдзы лæвæрттæй. Фæлæ 
дзы уæддæр Ирыстонæн æмбал нæй. Кæй ранымадтам, уыдон ... хонæм æрдзы диссæгтæ.

4. Дыууæ цæджындзы лæвæрд дзырдтæй саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныф-
фыссут.

Уæрæсеимæ
æмткæй
цады
фынккалгæ

æрзæт зынаргъ
дурæвзалы
сыхагиуæг кæнын
æхсæрдзæн
хонын

5. Зонут æви нæ?

Отрицательные местоимения (æппæрццæг номивджытæ) образуются от соот-
ветствующих вопросительных местоимений путем прибавления к ним отрицательных 
частиц ни, ма.

Например: чи? – ничи, цы? – ницы, цæуыл? – ницæуыл;
чи? – мачи, цы? – мацы, цæуыл? – мацæуыл – употребляются при глаголах повели-

тельного наклонения.

6. Абарут хъуыдыйæдтæ æмæ зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц, уый. Рафыссут 
фыццаг хъуыдыйæдтæ.

Ничи ферох кæндзæнис йæ райгуырæн 
уæзæг, йæ фыдæлты къона.
Фыдгулы фæндиаг никуы фестæм.
Абон никæдæм цæуын.

Мачи ферох кæнæд йæ райгуырæн
уæзæг, йæ фыдæлты къона!
Фыдгулы фæндиаг макуы фæут!
Абон макæдæм ацу!

сыхагиуæг æмткæй æрзæтæмвæзадимæ дурæвзалы фынккалгæ
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7. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, къæлæтты лæвæрд дзырдтæ тæлмацгæнгæйæ.

1. Йæ мады (никто) фауы. (Æмб.)
2. (Никакой) кæстæр бафыста йæ мады хæрзтæ.
3. – Сбад, (ничего) сахуыр кодтай! – мæстыйæ загъта ахуыргæнæг.
4. Нæ къласы Сослан æмæ мæнæй хуыздæр (никто) ахуыр кæны.
5. (Никто) рох кæнæд йæ фыдæлты зæхх!
6. – Абон (никуда) ацу, уазджытæ нæм æрбацæудзæнис, – бадзырдта мад йæ чызгмæ.

 Æппæрццæг номивджытимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæнут.
 Фысгæ дзуапп раттут фарстæн: «Цæмæн хонынц Кавказ Хуыцауы зæхх?»
 Лексикæ дзырдуатмæ бахæссут æмæ йæ уæ зæрдыл бадарут.

61-аг урок

ХÆХХОН БÆСТÆ – НÆРТОН БÆСТÆ

1. Раст дзурут.

● Хъаспы денджыз, Адыгъей, Хъæрæсе-Черкес, Кæсæг-Балхъар, Мæхъхъæл, Цæцæн, 
Хъалмыхъы Республикæ, Хъазыбеджы хох, Хъубаны дон.

● 5033, 5642.

 2. Абон балцы цæут Кавказмæ. Байхъусут экскурсийы разамонæгмæ æмæ 
зæгъут, цы базыдтат ацы хæххон бæстæйы тыххæй.
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Кавказ

Кавказ у рагон бæстæ. Йæ хурыскæсæн фарс ис Хъаспы денджыз, йæ хурныгуылæн 
фарс – Сау денджыз. Иу ныхасæй, дыууæ денджызы астæу – рæсугъд хæххон бæстæ. 
Рæсугъд – йæ æрдзы хъæдæй, йæ адæмæй.

Кавказ дих кæны дыууæ стыр хайыл: Цæгат Кавказ æмæ Фæскавказыл. Цæгат Кав- 
каз хауы Уæрæсемæ æмæ дзы ис цалдæр республикæйы: Цæгат Ирыстон-Алани, Адыгъей, 
Хъæрæсе-Черкес, Кæсæг-Балхъар, Мæхъхъæл, Цæцæн æмæ Дагестан.

Фæскавказы та ис цалдæр паддзахады: Азербайджан, Гуырдзыстон æмæ Сомихы 
бæстæ, Хуссар Ирыстон æмæ Абхаз.

Цæгатæрдыгæй Кавказимæ сыхагиуæг кæнынц Ростовы область, Краснодар æмæ Стъа-
раполы крайтæ, Хъалмыхъы Республикæ. Ацы цæрæнбæстæ æмткæй хонæм Разкав- каз.

Дунейы мидæг Кавказ хъуыстгонд у йæ диссаджы рæсугъд æмæ бæрзонд хæхтæй. 
Уæлдай зындгонддæр сты Хъазыбеджы хох (йæ бæрзæнд – 5 033 метры) æмæ Эльбрусы 
хох. Уый бæрзæнд та, денджызы æмвæзадимæ абаргæйæ, у 5 642 метры.

Кавказы бæрзонддæр хох-цъуппытæ æмбæрзт сты æнусон цъититæй. Цъититæ 
сæрдæй, зымæгæй тайынц æмæ фестынц фынккалгæ цæугæдæттæ, æхсæрдзæнтæ. Кавказы 
цæугæдæтты зындгонддæртæ сты Терк, Леуахи, Арагун æмæ Хъубан.

Суанг рагзамантæй фæстæмæ Кавказы хъæдтæ æмæ быдыртæ хъæздыг сты алыхуы-
зон дыргътæ æмæ зайæгойтæй. Уæдæ Кавказы хæхты рагæй фæстæмæ уыдис хъæддаг 
цæрæгойтæ дæр: дзæбидыртæ, сычъитæ, сагтæ æмæ сæгуыттæ, æмæ уыдоныл цуан код- 
той нæ рагфыдæлтæ.

Уæвгæ, Кавказ бирæ цæмæйдæрты хъæздыг уыдис раджы дæр æмæ абон дæр у. 
Фыццаджыдæр, зæххы бын цы æрдзон бирæ хæзнатæ ис, уыдонæй. Азербайджан æмæ 
Цæцæны зæххытæ хъæздыг сты нефть æмæ газæй, Ирыстоны хæхтæ – æрзæт æмæ цинкæй.

Айларты Айвар

3. Раттут уæ фæрстытæ экскурсийы разамонæгмæ.
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4. Сбæрæг кæнут, куыд бамбæрстат экскурсийы разамонæджы ныхæстæ, уый.

Кавказ
Хурыскæсæнæрдыгæй
Хурныгуылæнæрдыгæй
Йæ хæйттæ
Цæгат Кавказы республикæтæ
Фæскавказы паддзахæдтæ
Разкавказ
Бæрзонддæр хох
Хохы бæрзæнд
Кавказы хъæздыгдзинæдтæ

Хъаспы денджыз

5. Текстæн пълан саразут.

6. Текстæй сæрмагонд номдартæ рафыссут.

7. Текстæй пайда кæнут, афтæмæй ранымайут, Ирыстон сыхагиуæг цы респуб-
ликæтимæ кæны, уыдон.

Ныффыссут 5 фарстон хъуыдыйады текстмæ гæсгæ. Спайда кæнут фарстон 
дзырдтæй: кæм? цавæр? кæимæ? цы? кæд?
Радзурут Кавказы тыххæй пъланмæ гæсгæ (5-æм фæлт.).

62-аг урок

ХÆХТЫ ЗÆЛТÆ – АМОНДЫ ЗÆЛТÆ

 1. Байхъусут æмæ бакæсут. Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды.
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Хæхты зæлтæ

Хæхтæ, хæхтæ, цас тых, цас хъару уæм ис! Цы хæстытæ, цы бырстытæ (нападения) 
нæ бавзæрстат (претерпели)! Уæддæр нæ бакуымдтат сæттын.

Æвæджиауы рог уæлдæфы ныгъуылут, уæ мондæгтæ дзы уадзут! Уæ хæлхæлгæнгæ 
æхсæрдзæнты хъазт, суадæтты сыбар-сыбур, райсомы дымгæйы улæфт, тæппуд сычъиты 
æхситт, цæргæсты базырты сыф-сыфæй иумæ рауайы диссаджы зæлтæ.

Адæймагæн дыууæ хъусы нал фæфаг кæны уыцы зæлтæм хъусынæн, дыууæ цæсты та 
– æмбисонды æрдзы нывтæм кæсынæн. Адæймаджы амондджын хъуыдытæ сæ уæлныхты 
сисынц, уæларв æврæгътæм æй ахæссынц…

Хæхты зæлтæ – амонды зæлтæ.
Макуы бамынæг уæд, макуы аскъуынæд уæ зарæг!

Гуырдзыбеты Барис

2. Раст у? Раст нæу?

 Адæймаг нæ уарзы хæхты зæлтæм хъусын.  Хæхты ис бирæ тых.
 Знагæн сæттын нæ бакуымдтой хæхтæ.  Зындзинæдтæ нæ бавзæрстой хæхтæ.
 Амонды зæлтæ сты хæхты зæлтæ.  Æрдзы нывтæм кæсын уарзынц

    адæймаджы цæстытæ.

3. Радзурут Кавказы тыххæй.

1. Æз цæрын Кавказы.
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

 4. Рафыссут дзырдбæстытæ. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæй арæзт сты.

Никæй бæстæ, никæцы адæмыхатт, ницы хъуыддаг, мацы хабар, ницавæр адæм.
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5. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æхсидын – бурлить. Цард æхсиды. Ацы хъæу кæд гыццыл у, уæддæр дзы цард æхсиды.
Дзæнæтон – райский. Дзæнæтон къуым. Горæтæн йæ скæсæнæрдыгæй хай рæсугъд 

у, æмæ йæ иууылдæр дзæнæтон къуым хонынц.
Сойджын – плодородный. Сойджын зæхх. Нæ бæстæ хъæздыг у сойджын зæххытæй.
Фаг уæвын – хватать, быть достаточным. Фаг ис хæзнатæ. Алы зæххыл дæр фаг ис 

хæзнатæ, æрмæст сæ зонын хъæуы пайда кæнын.

6. Зонут æви нæ?

В осетинском языке при наличии в предложении отрицательных местоимений отри-
цательные частицы нæ, ма при сказуемом-глаголе не употребляются.

Например: Из нас никто не был на Кавказе. ⁄ Махæй ничи уыдис Кавказы.
Помни: перед глаголами повелительного наклонения употребляется отрицательная 

частица ма (вместо нæ) – нæ бадын (не сижу) – ма бад (не сиди); нæ дзурæм (не говорим) 
– ма (не говорите)

7. Абарут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хицæндзинæдтæ.

Нигде не бурлит жизнь.
Никому не хватит этой еды.
Пусть никто не пользуется этими
плодородными землями.
Никто не жил в этом райском месте.

Никæм æхсиды цард.
Никæй фаг у ацы хæринаг.
Мачи пайда кæнæд ацы сойджын
зæххытæй.
Ничи цардис ацы дзæнæтон бынаты.

8. Ныффыссут 5 хъуыдыйады ацы æппæрццæг номивджытимæ: мачи, макæд, 
никæй, ницы, никæдæм.

Ног дзырдтæ сахуыр кæнут. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ рафыссут.

1. Ацы  ...  зæххыл  чи  цæры,  уый  амондджын  у.  2.  …  уыгæрдæнты  цы  фос  хи- 
зой, уыдон дæтдзысты бирæ æхсыр. 3. Куыст кæм …, цард дæр уым ис. 4. Кæд дын дæ 
зонындзинæдтæ нæ … …, уæд дæхиуыл кус.

æхсиды сойджын дзæнæтон фаг кæнынц
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63-аг урок

КАВКАЗ – ДЗÆНÆТОН РАН

1. Раст дзурут.

Гуырдзиæгтæ, лекъæгтæ, балхъайрæгтæ, хъæрæсейæгтæ, ногъайæгтæ, хъуымыхъ-
хъæгтæ, ассириæгтæ, бердзенæгтæ, дзуттæгтæ, адыгъейæгтæ.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цы базыдтат ногæй Кавказы тыххæй.

Кавказы цæры бирæ алыхуызон адæмтæ. Æрмæст Дагестаны ис 30 бынæттон 
адæмыхаттæй фылдæр. Цы ’взагыл дзурынц, уымæ гæсгæ Кавказы адæмтæ дих кæнынц 
цалдæр къордыл. Æппæты стырдæр у, кавказаг кæй хонынц, уыцы къорд. Уыдон сты 
адыгъе, кæсæг, лекъ, лезгин, гуырдзы, абхаз æмæ æндæртæ. Дыккаг къордмæ хауынц, 
индоевропæйаг æвзæгтыл чи дзуры, уыцы адæмтæ: ир, сомих, курд æмæ тат.

Æртыккаг къордмæ хауынц, тюркаг æвзæгтыл чи дзуры, уыдон: азербайджайнæгтæ, 
балхъайрæгтæ (асыйæгтæ), хъæрæсейæгтæ, ногъайæгтæ, хъуымыхъхъæгтæ (кумыки). 
Уыдонæй дарддæр ма Кавказы цæрынц æрцæугæ адæмтæ дæр: бердзенæгтæ (грекъæгтæ), 
уырыссæгтæ, дзуттæгтæ (евреи) æмæ æндæртæ. Æмæ æмбисонды хæххон бæстæ Кавказ 
алкæй фаг дæр у.

Кавказы дзæнæтон рæтты ис бирæ фæлладуадзæн бынæттæ, санаторитæ. Уыдонæн сæ 
зындгонддæртæ сты: Ирыстоны хæхты – Цъæй, Дзау, Тæмискъ, Къæхтысæр; Стъараполы 
крайы – Кисловодск, Ессентуки; Краснодары крайы – Мацеста. Хъуыстгонд курорттæ ис 
Гуырдзыстон, Абхаз æмæ Сомихы дæр.
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Кавказ кæд хæххон бæстæйыл нымад у, уæддæр дзы бирæ ис сойджын быдыртæ, 
æнæкæрон сæрвæттæ, уыгæрдæнтæ. Цард æхсиды Кавказы. Йæ фæллойуарзаг адæм 
зæрдæрухсæй кусынц. Кавказæгтæй бирæтæ систы ахуыргæндтæ, нывгæнджытæ, 
композитортæ, инженертæ, ахуыргæнджытæ.

Иу ныхасæй, Кавказы цæры фæллойуарзаг, курдиатджын адæмтæ.

Айларты Айвар

2. Уæ зæрдыл бадарут!

Наречие – неизменяемая часть речи,обозначающая признак действия. Новые наречия 
можно образовать с помощью суффикса – ау :

Запомни: ирон æвзаг – иронау дзурын
уырыссаг æвзаг – уырыссагау дзурын
англисаг – англисагау
немыцаг – немыцагау

3. Дарддæр уæхæдæг дзурут.

Уырыс – уырыссаг æвзаг – уырыссагау дзурын
Ир – ирон – …
Кæсæг – кæсгон – …
Балхъар – балхъайраг – 
Хъæрæсе – хъæрæсейаг – 
Гуырдзы – гуырдзийаг –
Адыгъе – адыгъейаг –
Сомих – сомихаг– 

4. Ратæлмац кæнут ирон æвзагмæ:

разные народы    на индоевропейских языках
на несколько групп   бескрайние луга
стали учёными    кроме них ещё
его трудолюбивый народ

5. Раст у æви нæу?

1) Кавказы цæры æрмæстдæр ирон адæм.
2) Кавказ у, бирæ алыхуызон адæмыхæттытæ кæм цæры, ахæм хæххон бæстæ.
3) Ирон æвзаг хауы индоевропæйаг æвзæгты бинонтæм.
4) Тюркаг æвзæгтыл чи дзуры, уыдонæй иутæ сты балхъайрæгтæ.
5) Кавказæгтæй бирæтæ систы зындгонд.
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6) Кавказы сойджын зæххытæ нæй.
7) Хъæздыг у Кавказ алыхуызон фæлладуадзæн бынæттæй.

6. Дарддæр уæхæдæг дзурут.

Кавказы цæры бирæ алыхуызон адæмыхæттытæ.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ныффыссут 6 фарстон хъуыдыйады Кавказы тыххæй. Лæвæрд дзырдтæй рай-
дайут уæ фæрстытæ.

Цы?   Кæцы?
Цавæр?   Чи?
Кæм?   Цал?

64-æм урок

ИРЫСТОН

1. Раст дзурут.

Суадон

Уыц’ иу рæстæг зары æмæ худы,
Ссары маст, хъынцъымæн дæр æфсон.
Æз кæнын йæ хъысмæтмæ тæхуды, –
Гуыргæ-гуырын авæййы бæлццон.

           Рæмонты Геор



110

2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

Мах цæрæм ... .
Ирыстон дих кæны ... хайыл.
Йæ хуссарварс ис ... ..., йæ цæгатварс та – ... ... .
Ирыстоны сæйраг сахартæ сты ... æмæ ... .
Ирыстоны бынæттон цæрджытæ сты ... – рагон скифæгтæ æмæ сæрмæтæгты 

байзæддæгтæ.

3. Байхъусут экскурсийы разамонæгмæ æмæ фæбæрæг кæнут, ногæй цы ба-
зыдтат, уый.

4. Дзырдтæн текстмæ гæсгæ сæ синонимтæ ныффыссут.

Фæдонтæ, лымæнæй, аив, уазæгуæттæ, сахар.

5. Бакæсут. Баххæст кæнут уæ зонындзинæдтæ Ирыстоны тыххæй.

Кавказы бæрæгастæу æрбынат кодта Ирыстон. Уый у тынг рагон нæртон бæстæ. 
Йæ иу хай ис хуссарварс. Уый у Хуссар Ирыстон. Йæ иннæ хай та у Цæгат Ирыстон. 
Æрбынат кодта цæгатæрдыгæй.



111

Хуссар Ирыстон раздæр уыдис автономон область, республикæйы ном та хæссы 1990 
азæй фæстæмæ. Ам ис бирæ рæсугъд бынæттæ: Дзомагъ, Тли, Уанел, Дзаугом. Хуссар 
Ирыстоны стырдæр цæугæдон у Леуахи.

1986 азы арæзт æрцыдис автомагистраль Дзау – Алагир. Уый цæуы Ручъы комыл. Ле-
уахийы былгæрон æрбынат кодта Хуссар Ирыстоны сæйраг сахар – Цхинвал.

Ардæм цæуынц фæндæгтæ Ирыстоны хъæутæй, сахартæй æмæ дард бæстæтæй.
Цхинвалы сахары ис паддзахадон университет, наукон-иртасæн институт, драмон 

театр, егъау рынчындон, кинотеатр, астæуккаг скъолатæ, аивæдты училище, сывæллæтты 
рæвдауæндæттæ.

6. Сбæрæг кæнут, куыд хъуыстат экскурсийы разамонæгмæ, уый.

Ирыстон

1. Ирыстоны хæйттæ

2. Бынæттон цæрджытæ

3. Сæйраг горæттæ

4. Ирыстоны рæсугъд бынæттæ

Ныффыссут цыбыр нывæцæн «Ирыстон». Спайда кæнут пъланæй.

1. Ирыстон – Кавказы рæсугъддæр бынæттæй иу.
2. Ирыстоны хæйттæ.
3. Ирыстон – алыхуызон адæмыхæттыты цæрæн бынат.
4. Ирыстоны сæйраг сахартæ.
5. Ирыстоны рæсугъд бынæттæ.

65-æм урок

АДÆЙМАГ – ÆРДЗЫ ХАЙ

1. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ уæм гуырын кæны ацы 
æмдзæвгæ.

Райгуырæн бæстæ

Мæ райгуырæн бæстæ,
Мæ фыдæлты зæхх,
Дæ фæзтæ, дæ хæхтæ
Цæмæн уарзын, зæгъ?
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Дæ суадæттæн уарзын
Сæ уылæнты хъæр.
Мæ зæрдæйы зæлы
Сæ хъæлдзæг уынæр.

Куыд бирæ дын уарзын
Дæ быдырты цъæх!
Мæ зæрдæ мын тавыс,
Мæ фыдæлты зæхх.
     Баситы Зæлинæ

2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Абухын, гуылф кæнын – шуметь, волноваться (о море). Абухгæ дон. Абухгæ дон 
бакæлы стыр денджызмæ.

Æнхъæвзын – разливаться. Цæугæдон анхъæвзта. Цæугæдон раивылдис тых-
джын къæвдаты аххосæй æмæ быдыртыл анхъæвзта.

Зиан хæссын – наносить вред. Зайæгойтæн зиан хæссын. Сауцъиутæ сæрддæргъы 
скуынæг кæнынц, зайæгойтæн зиан чи хæссы, бирæ ахæм сасчытæ.

Змæст – мутный. Змæст дон. Змæст доны хи найæн нæй.
Куынæг кæнын – истреблять. Цæрæгойты куынæг кæнын. Хъыгагæн, адæймаг 

скуынæг кодта бирæ цæрæгойты.
Маргджын – ядовитый. Маргджын калм. Йе ’взаг маргджын калмæй уæлдай нæу. 

(Æмб.)
Парахатæй – щедро, обильно, вдоволь. Парахатæй пайда кæнын. Фыссæг йе 

сфæлдыстады парахатæй пайда кæны алыхуызон эпитеттæ æмæ метафорæтæй.
Лæбурын – нападать. Æвиппайды ралæбурын. Æвиппайды знæгтæ сæ размæ 

ралæбурдтой æмæ сын сæ фæндаг æрæхгæдтой.

3. Текст баххæст кæнут. Тексты æвæрд фарстæн дзуапп раттут.

Раджы заман адæймаг тарстис, йæ алыварс цы æнæсгæрст дуне уыдис, уымæй.
Уый тарстис алыхуызон æрдзон фæзындтытæй − къæвдайæ, талынгæй, уазалæй. 

Фæлæ æрдзæй бузныг дæр уыдис: æрдз ын лæвæрдта хæринаг, дарæс, цæрæн бынат. Иу 
ныхасæй, æрдз уыдис йæ дарæг.

Рæстæг цыдис, æнустæ ивтой кæрæдзийы. Адæймаг нал у раздæрау æнæбон, лæмæгъ. 
Уый ссис тыхджын æмæ æнæхатыр. Ссардта нефть, дурæвзалы, æрдзон газ, ... ... кæсæгты  
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æмæ хъæддаг сырдты. ... быронæй байдзаг кодта сыгъдæг цæугæдæттæ. Уыдон систы 
... æмæ чъизи. Адæймаг райдыдта ... ... æрдзæн, йæхæдæг та дарддæр ... пайда кæны йæ 
хъæздыгдзинæдтæй.

Бирæ рæстæг ма афтæ куы ахæсса, уæд æрдзы æвидигæ 
лæвæрттæ æппæты фаг нал кæндзысты. Йæ ... дæттæ нал ... 
раздæрау æнæкæрон зæххытыл.

Адæймаг абон у æрдзы знаг, ома йæхи знаг. Уый знагау 
... æрдзы хæзнатæм æмæ сæ йæхи фæндонмæ гæсгæ хардз 
кæны.

Адæймаг нал тæрсы æрдзæй.
Цымæ йæм цы æнхъæлмæ кæсы хæстæг фидæны?

Цæллагкаты Светæ

4. Æркæсут нывмæ. 3-аг фæлтæрæнæй пайдагæнгæйæ, саразут нывы æрфыст.

5. Рафыссут текстæй миногонтæ, фæбæрæг сын кæнут сæ разæфтуантæ æмæ 
фæсæфтуантæ.

Дзырдты нысаниуджытæ уæ зæрдыл бадарут (2-аг фæлт.). Нывтæй пайдагæн-
гæйæ, радзурут адæймаг æмæ æрдзы бастдзинады тыххæй.

абухгæ

балæбурыскуынæг кодта

зиан хæссын парахатæй

змæст

æнхъæвздзысты

маргджын
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66-æм урок

КАВКАЗЫ ФИДАУЦ

 1. Раст дзурут. Сбæрæг кæнут дзырдты нысаниуджытæ. Сæ растфыссынад 
сын бахъуыды кæнут.

Дардбæстæгтæ, æхсæзсæдæ, царды хос, митæмбæрзт, æххуысхъуаг, куыстуæттæ, 
хъæууонхæдзарадон.

2. Байхъусут æмæ бакæсут. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ:
1) текст абзацтыл адих кæнут;
2) алы абзацæн дæр сæргонд æрхъуыды кæнут.

Кавказы фидауц – Терк

Кавказ рагæй-æрæгмæ дæр йæ рæсугъд æрдз æмæ йæ адæмты æгъдæуттæй хъуыст- 
гонд у. Уымæ гæсгæ тырнынц йæ фенынмæ æрмæст Уæрæсе æмæ сыхаг паддзахæдты 
цæрджытæ нæ, фæлæ суанг дардбæстæгтæ дæр. Кавказы ис бирæ цæугæдæттæ. Уыдонæй 
иу у Терк. Гуылфгæнгæ æмæ абухгæ ралæбуры Дайраны нарæгæй. Куыд дарддæр, афтæ 
парахатдæрæй æнхъæвзы цыппар республикæйы – Цæгат Ирыстон-Алани, Кæсæг-Балхъар, 
Цæцæн æмæ Дагестаны зæххытыл. Терк Кавказы фидауц у. Йæ гуырæнтæ сты цып-
пар мин метры бæрзæндæн Зилгæ-хохы цъититы. Æхсæзсæдæ километрæй фылдæры 
дæргъæн фæндаджы фæстæ бахæццæ вæййы Хъаспы денджызмæ. Терк адæмæн у 
царды хос. Донæй æфсады хуымзæххыты мингай гектартæ, дæтты милуангай кубометртæ 
алыхуызон арæзтадон æрмæг, кусы йыл бирæ гидроэлектростанцæтæ. 
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Теркмæ цы мингай чысыл цæугæдæттæ æмæ суадæттæ кæлы, уыдон рай-
гуырынц Кавказы митæмбæрзт хæхты. Цæгат Кавказы адæмон хæдзарадæн абон 
æнæ Теркæй фæцæрæн нæй, уымæн æмæ индустриалон куыстуæтты фылдæр хай 
æнгом баст у Теркимæ. Фæлæ абон цæугæдон йæхæдæг у æххуысхъуаг: кæны змæстдæр, 
чъизидæр. Йæ дон хæдзарады æппæт къабæзтæн нал фаг кæны, Терчы дæр æмæ йæ 
къабæзты дæр кæсаг куынæгмæ æрцыди, йæ былгæрæттæ сгæмæх сты. Терк æмæ йæ 
къабæзтæ тынг чъизи кæнынц автотранспортон куыстуæттæ. Доны сыгъдæгдзинадæн 
стыр зиан хæссынц хъæууонхæдзарадон куыстуæттæ дæр, уымæн æмæ уы-
дон парахатæй пайда кæнынц маргджын хостæй. Иттæг ахсджиаг у Терчы доны 
æвæрæнтæй хæдзардзин æмæ арæхстджынæй пайда кæнын.

Беруаты Барис

3. Текстæй пайдагæнгæйæ, райхалут пъланы пункттæ. Кæрæдзийæн текст ра-
дзурут.

1) Хъуыстгонд Кавказ.
2) Цæугæдон Терк.
3) Терк æмæ адæмон хæдзарад.
4) Цæугæдоны уавæр абон.
5) Ахсджиагдæр хæс.

5. Тексты бæрæггонд хъуыдыйæдтæ фæцыбырдæр кæнут, сæ хъуыды сын нæ 
ивгæйæ. Бакæсут сæ.

Х у ы з æ г: Æхсæзсæдæ километрæй фылдæры дæргъæн фæндаджы фæстæ бахæццæ 
вæййы Хъаспы денджызмæ. – Терк бакæлы Хъаспы денджызмæ.

Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ рафыссут.

1) Терчы донæй арæхстджынæй пайда кæнын хъæуы, цæмæй…
2) Кавказæн æнæ Теркæй цæрæн нæй, уымæн æмæ…
3) Терчы дон кæны змæстдæр, чъизидæр, æмæ уымæ гæсгæ…
4) Абон Терк у æххуысхъуаг, уымæн æмæ…
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67-æм урок

КАВКАЗ – УАЗÆГУАРЗАГ ЗÆХХ

1. Диалог ратæлмац кæнут. Рольтæм гæсгæ йæ бакæсут.

Олег. Ты когда-нибудь был на Кавказе?
Алан. Да.
Олег. Скажи, пожалуйста, почему все стремятся побывать там?
Алан. На Кавказе красивая природа и удивительно чистый воздух.
Олег. А что считается украшением Кавказа?
Алан. Украшением Кавказа считается река Терек.

Олег. Земли каких республик омывает Терек?
Алан. Терек омывает земли четырёх республик: Северной Осетии-

Алании, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана.
Олег. Где Терек берёт своё начало?
Алан. Терек берёт своё начало в ледниках горы Зилга.
Олег. Эта река приносит какую-нибудь пользу людям?
Алан. Терек орошает водой сотни тысяч гектаров земли, даёт разный строительный 

материал, на нём строятся гидроэлектростанции.
Олег. Наверное, человек должен охранять эту реку от загрязнения?
Алан. Да. Это и является нашей основной задачей сегодня.

Одна из групп местоимений – это возвратные местоимения. Возвратными местоиме-
ния являются:

мæхи – меня самого
дæхи – тебя самого
йæхи – его самого

ед. ч.
нæхи – нас самих
уæхи – вас самих
сæхи – их самих

мн. ч.

2. Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ратæлмац кæнут.

1) Дæхицæй ма ’ппæл.
2) Дæ масты фæдыл ма цу.
3) Ды скъолайы нал ахуыр кæныс?
4) Мауал дзур – райдай кусын.
5) Дукани нырма нæма байгом ис.

Бахъуыды кæнут
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3. Мивдисджытæ ныффыссут æппæрццæг хайыгтимæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: Тырнынц – нæ тырнынц.

Тырнынц, балæбур, æнхъæвзы, у, бакæлы, æфсады, райгуырынц, фæцæрæн ис, баст у, 
бакæс, ныффысс, бахæр.

4. Равзарут раст вариант.

Кавказ фенынмæ адæм тырнынц           

нæ тырнынц      

Кавказæн æнæ Теркæй цæрæн ис                       

нæй                    

Терчы дон бирæ хъæутæн царды хос у                         

нæу                    

Теркыл гидроэлектростанцæтæ сарæзтой           

нæ сарæзтой     

Терк абон æххуысхъуаг у                         

нæу                    

Гуылфгæнгæ Терк Дайраны нарæгæй ралæбуры          

нæ ралæбуры    

Йæ гуырæнтæ Зилгæ-хохы цъититы сты                     

не сты                

Терк мингай гектартæ донæй æфсады             

не ’фсады          

Монолог саразын 1-аг фæлтæрæны бындурыл.
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68-æм урок

ЦЪÆЙЫ ЦЪИТИ

 1. Хъусут æмæ дзурут:

цъæй – цæф
цъити – цинад
цъар – цар
къæртт – кæрт
къæдзæх – кæрдæг
къанау – кадæг
хуынкъ – фынк (пена)
куыст – æнкъуыст

2. Зонут æви нæ?

цъити – ледник
уæлцъар – поверхность
хæлын – разрушаться
лæбырын – сползать, сходить
фæлтæр – слой 
æлхъивын – давить, прижимать
æнкъуысын (бынатæй) – сдвигаться (с места)
тæгтæ – нити

3. Дзырдбæстытæн ссарут сæ раст тæлмацтæ.

зæххы уæлцъар
хæлд къултæ 
сындæггай лæбырын
цалдæр фæлтæры
бынатæй фенкъуысын
сыгъзæрин тæгтæ
рæстæмбис кар
ног куырой
кæрæдзийы æлхъивын

новая мельница
несколько слоев 
разрушенные стены
сдвинуться с места
золотые нити
давить друг на друга
средний возраст
поверхность земли
медленно оползать

 4. Байхъусут текстмæ. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ тексты мидисмæ 
гæсгæ.
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1) Цъæйы цъити йæ бынатæй æнкъуысы, уый тыххæй æмæ…
2) Ирыстонæй дæр æмæ фæсарæнтæй дæр мингай адæймæгтæ цæуынц Цъæймæ, цæ- 

мæй…
3) Цъити райдайы дæлæмæ лæбырын æмæ фæлтæргай сæлын, уымæн æмæ…
4) Къæдзæхтæ згъæлынц цъитимæ, уымæн æмæ...

5. Байхъусут текстмæ. Саразут тексты пълан. Алы пункт дæр райхалут фæйнæ 
дыууæ хъуыдыйадæй.

1) Цъити сæрдыгон.
2) Цъæй – æрдзон диссæгты бынат.
3) Цъæйы цъитийы фæзуат.
4) Цъитийы уæлцъар.

6. Раст у? Раст нæу?

 Никуы базмæлы цъити йæ бынатæй.
 Бирæ цæугæдæттæ ракæлы цъитийæ.
 Ком дыууæрдыгæй æхгæд у бæрзонд къæдзæхтæй.
 Цъæйы цъити нымад у гыццыл цъитийыл.
 Цъæйы цъитийы бирæ диссæгтæ фенæн ис.
 Бæлццæтты нымæц фылдæр вæййы зымæгон.

Хъуыдыйад фæдаргъдæр кæнут хуызæгмæ гæсгæ. 

Ком æхгæд у къæдзæхтæй.

Х у ы з æ г: 1. Цъæйы ком æхгæд у къæдзæхтæй.
2. ... .
3. ... .
4. ... .

69-æм урок

ЗОНУТ ÆРДЗ ХЪАХЪХЪÆНЫН!

1. Раст дзурут.

● Цæгатаг Ихджын фурд (океан), Сабыр фурд, Берингы денджыз, Атлантикон фурд, 
Мæскуы, Сыбыры хъæдтæ.

● 17, 1620, 5633, 89, 21, 144, 1000, 49.
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2. Баххуыс кæнут лæппутæн Ирыстоны тыххæй радзурынмæ.

1. Ирыстон у Кавказы рæсугъддæр республикæтæй иу.
2. ______________________________________.
3. ______________________________________.
4. ______________________________________.
5. ______________________________________.
6. ______________________________________.

3. Ныффыссут 5 фарстон хъуыдыйады Кавказы тыххæй. Уæ фæрстытæ рай-
дайут лæвæрд фарстон дзырдтæй.

 4. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æрхуы – медь. Æрхуы къус. Стъолыл цы тæбæгътæ уыдис, уыдонимæ æрхуы къус 
дæр уыдис.

Змисджын – песчаный. Змисджын бынат. Донæн йæ фæйнæ фарс уыдис змис-
джын бынæттæ.

Разæнгард кæнын – вдохновлять. Хорз хъуыддæгтæм разæнгард кæнын. Хистæртæ 
хъуамæ кæстæрты хорз хъуыддæгтæм разæнгард кæной.

Сакъадах – остров. Æдзæрæг сакъадах. Æдзæрæг сакъадах афтæ уый тыххæй хо-
нынц, æмæ дзы цæрæг нæй.

Цæстахадгæ – впечатляющий. Цæстахадгæ рæсугъддзинад. Уæрæсе хъуыстгонд у 
йæ цæстахадгæ цæугæдæттæй.

Хихджын – хвойный. Хихджын бæлæстæ. Сыбыры хихджын бæлæсты 
рæсугъддзинад йæхимæ æлвасы адæймаджы цæстæнгас.

5. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ ратæлмац кæнут. Фæрстытæн дзуапп раттут.

Адæм зонынц: зæххы хорз йæ хъæздыгдзинæдтæм гæсгæ иртасынц. Уыдонæй хай- 
джын фæцис нæ фыдæлты зæхх дæр. Уый хъæздыг у (медью) æмæ æндæр æрзæттæй. 
Уымæй уæлдай ма нæм ис рæсугъд æрдз: (песчаные) быдыртæ, (хвойные) бæлæстæ. 
Уæдæ нæ цæугæдæттæ, хæхтæ, минералон дæттæ дæр хъуыстгонд сты. Нæй нæм æрмæст 
денджыз æмæ (острова). Иу ныхасæй, нæ æрдз у (впечатляющий). Уый мах (должна вдох-
новлять) хорз хъуыддæгтæ кæнынмæ.

Цавæр? Куыд? Цас?Кæм? Цы? Кæцы?
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Æрдзы хъæздыгдзинæдтæй пайда кæнын уарзыс – зон æй хъахъхъæнын дæр. Уый у 
алкæмæн дæр зæрдылдаринаг.

1. Цы зонынц адæм?
2. Цæмæй хайджын у нæ фыдæлты зæхх?
3. Цы ма нæм ис уымæй уæлдай?
4. Кæй цæугæдæттæ сты хъуыстгонд?
5. Цавæр у нæ æрдз?
6. Цæмæй у цух нæ æрдз?
7. Цæмæ разæнгард кæны мах нæ æрдз?
8. Цы у зæрдылдаринаг алкæмæн дæр?

1. Тексты (фæлт. 5) мидис зæгъут иу хъуыдыйæдæй.
2. Дзырдты нысаниуджытæ сахуыр кæнут.

70-æм урок

УÆРÆСЕ – ДУНЕЙЫ СТЫРДÆР ПАДДЗАХАД

1. Раст дзурут.

● Цæгатæрдыгæй, скæсæнæрдыгæй, ныгуылæнæрдыгæй, æрдæгсакъадах, цæгатварс, 
хурыскæсæны, цæстахадгæ, уазæгуарзон.

● 17, 13, 1620, 5633, 49, 89, 21, 1000, 144.

2. Æркæсут картæмæ æмæ фæрстытæн дзуапп раттут.
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1) Цавæр фæзуат ахсы Уæрæсе?
2) Цавæр фурдтæ ис йæ алыварс?
3) Цавæр цæугæдæттæ дзы кæлы?
4) Йæ алыварс цавæр денджызтæ ис?
5) Куыд у йæ сæйраг горæты ном?
6) Кæимæ сыхагиуæг кæны Уæрæсе?

Цæгатаг Ихджын фурд – Северный Ледовитый океан
Атлантикон фурд – Атлантический океан
Берингы денджыз – Берингово море
Сабыр фурд – Тихий океан
Мæскуы – Москва

3. Бакæсут текст. Зæгъут, цы базыдтат ногæй Уæрæсейы тыххæй. Спайда 
кæнут хуызæгæй.

Х у ы з æ г: Æз ацы текстæй ногæй базыдтон:
фыццаджыдæр, …
дыккаджыдæр, … 
æмæ ма ноджыдæр…

Уæрæсе

Уæрæсе у дунейы стырдæр паддзахад. Йæ  
фæзуат у 17 милуан километрæй фылдæр æмæ уыцы 
бæрæггæнæнмæ гæсгæ ахсы дунейы фыццаг бынат. Йæ 
зæххытæ йын цæгатæрдыгæй æнхъæвзы Цæгатаг Ихджын 
фурд, скæсæнæрдыгæй – Сабыр фурд.

Ноджы ма Уæрæсейы æнæкæрон зæххыты алыварс ис 
13 денджызы. Уыдонæн се стырдæр у Берингы денджыз.

Уæрæсейы ис 2 милуан цæугæдонæй фылдæр. Ам 
кæлынц, зæххы къорийыл цы стырдæр цæугæдæттæ ис 
(Амазонкæ, Нил æмæ Миссисипийæ фæстæмæ), уы-дон: 
Обь, Енисей, Ленæ, Волгæ æмæ Амур.

Уæдæ дунейы æппæты арфдæр æмæ рæсугъддæр цад 
дæр ис нæ бæстæйы. Уыцы цад у Байкал. Йæ арф – 1620 
метры.

Уæрæсейы æмæ æппæт Европæйы бæрзонддæр хох 
у Эльбрус. Йæ бæрзæнд – 5642 метры. Нæ бæстæйы 
стырдæр сакъадахыл нымад цæуы Сахалин, æрдæгса-
къадахыл та – Таймыр. Уæрæсейæн йæ цæгатварс сты 
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Сыбыры хихджын хъæдтæ æмæ тундрæ, хурыскæсæны − 
хæхтæ æмæ змисджын быдыртæ, астæуæй та – сыфджын 
хъæдтæ æмæ цъæх фæзбыдыртæ. Хъæздыг у Уæрæсе 
æрдзон газ, æрхуы, сыгъзæрин, æвзист æмæ æндæр 
хæзнатæй.

Уæрæсейы ис 85 регионы: 22 республикæйы, 9 крайы, 
46 областы, 1 автономон область, 4 автономон зылды æмæ, 
федералон нысаниуæг кæмæн ис, ахæм 3 горæты.

Уыцы регионты цæры 146 милуан адæймагæй фылдæр – 100 адæмыхатты 
минæвæрттæ. Йæ цæрджыты нымæцмæ гæсгæ Уæрæсе дунейы ахсы æстæм бынат.

Нæ бæстæйы сæйраг горæт у Мæскуы. Уый у тынг рагон горæт, фæлæ уыимæ – ду-
нейы рæсугъддæр горæттæй иу.

Йæ фæзуат у 1000 квадратон километры. Цæры дзы иуæндæс милуан адæймагæй 
фылдæр. Мæскуы у нæ бæстæйы политикон, экономикон, коммерцион æмæ культурон 
центр.

Уæрæсейы æрдзы рæсугъддзинад фысджыты, поэтты разæнгард кодта æмæ кæны аи- 
вадон уацмыстæ фыссынмæ.

Нæ бæстæ фенынмæ тырнынц туристтæ æппæт дунейæ. Уыдоны дисы æфтауынц нæ 
хихджын хъæдтæ, цæстахадгæ цæугæдæттæ æмæ нæ уазæгуарзон адæм.

Айларты Айвар

4. Сбæрæг кæнут, Уæрæсейы тыххæй цы базыдтат, уый.

Уæрæсейы фæзуат
Цæрджыты нымæц
Стырдæр цæугæдæттæ
Бæрзонддæр хох
Стырдæр сакъадах
Стырдæр æрдæгсакъадах
Регионты нымæц
Уæрæсейы сæйраг горæт

5. Ратæлмац кæнут æмæ рафыссут:

Занимать первое место, более двух миллионов рек, островом считается, по численно-
сти населения, вдохновляла поэтов, величавые реки.

Текстæн пълан саразут æмæ йæ уымæ гæсгæ дзурын сахуыр кæнут.   
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71-аг урок

РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ ЗЫНАРГЪ У

 1. Хъусут æмæ дзурут.

Цухъхъа, лыстæгкъах, даргъкъубал, хърихъуппытæ, Хъырру, фæлтæрдджын, ныууадз-
дзынæн.

2. Бакæсут. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

æвæлтæрд – неопытный 
даргъкъубал – длинношеий 
кæркæ-мæркæ – яркий, пёстрый

3. Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цавæр бынат ахсы Райгуырæн бæстæ адæймаджы царды?
2) Цæмæн фæзæгъынц: «Райгуырæн бæстæ зынаргъ у»?
3) Куыд æмбарут дзырдбаст «фæлтæрдджын адæймаг»?
4) Цавæр миниуджытæй хъуамæ уа хайджын æцæг адæймаг?

4. Байхъусут текстмæ. Æркæсут нывмæ æмæ зæгъут уæ хъуыдытæ.

5. Байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

1) Ныффыссут лæвæрд дзырдты антонимтæ.
Ставд, æрыгон, егъаудæр, хæстæг.

2) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтæй.

● ___ æмæ ___ та тæхынц мæргътæ.
● Адæймаг, дам, у æппæтæй ___, ___, ___ .
● Æвæлтæрд Хъырру йæм хæстæг-хæстæг ___ æмæ ___ .

Вазыгджын дзырдтæ адих кæнут хæйттыл.

Лыстæгкъах, даргъкъубал, донбыл, кæсагахсæг.

Тексты мидисмæ гæсгæ ныффыссут 3−4 хъуыдыйады.

72-аг урок. КОНТРОЛОН УРОК
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73-аг урок

КАВКАЗ – ЗÆХХОН ЦИВИЛИЗАЦИЙЫ РАГОНДÆР АРТДЗÆСТ

1. Раст дзурут.

● Сæргълæууæг, дыргътæй, сыгъд, басыгъта, цагъды.
● Хъахъхъæдта, хъæдæй, рахъомыл, хъæубæстæ, хъæддаг.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æрдуз – поляна. Дидинæгджын æрдуз. Æрдуз афтæ дидинæгджын уыдис, æмæ йæ 
уындæй рухс кодта адæймаджы зæрдæ.

Æфцæг – перевал. Æфцæгыл ахизын. Барджытæ æфцæгыл бæргæ ахызтысты, 
фæлæ ма сæ фæндаг тынг тæссаг уыдис.

Уацары бахауын – попасть в плен. Знæгтæм уацары бахауын. Хæстонтæ иууылдæр 
знæгтæм бахаудтой уацары, фæлæ уым дæр сæхи састы бынаты не ’нкъардтой.

Цагъды фæуын – быть истреблённым. Хæсты быдыры цагъды фæуын. Хæсты бы-
дыры цагъды чи фæцис, уыдоны нæмттæ адæм никуы ферох кæндзысты.

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1) … астæу æнкъардæй лæууыдис зæронд бæлас.
2) Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæстæг бирæ адæм … … немыцаг фашистты къух-

тæй.
3) Цæмæй, уыцы бынатмæ бахауай, уый тыххæй ахизын хъæуы цалдæр … сæрты.
4) Знæгтæм … … ... æфсæддонтæ разы уыдысты мæлæтыл дæр.

4. Бакæсут. Тексты хъуыды бамбарут.

Кавказ у зæххон цивилизацийы рагондæр артдзæстытæй (очагов) иу. Æппæт Кав-
казы политикон историйы дæр стыр ахадындзинад уыдис алайнæгты æфсæддон 
дæсныдзинадæн, се ’фсадæн. Иннæ адæмты хицауад-иу семæ хæстон цæдис скодта,  
цæмæй сæ уыдон æддагон знæгтæй хъахъхъæной.

Фæлæ фылдæр иумæ хæларæй кæй цардысты алайнæгтæ æмæ сæ сыхаг хæххон       
адæмтæ, уымæн æвдисæн сты ахæм хабæрттæ дæр: алайнæгтæ-иу сæ номдзыд       
усгуртæн æрхастой сомихаг кæнæ гуырдзиаг паддзæхты чызджыты, науæд та-иу сæхи 
æрдхæрæны рæсугъдты моймæ радтой сыхаг бæстæты паддзæхтæ кæнæ уыдоны фырттæм.
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Зæгъæм, Гуырдзыйы историйы паддзах Тамар ныууагъта стыр фæд. Уый уыд паддзах 
Георги Æртыккаг æмæ ирон паддзахы чызг Бурдуханы байзæддаг, ирон паддзахы фырт 
Дауыт-Сосланы бинойнаг.

5. Хъуыдыйæдтæм фæйнæ æртæ фарсты ныффыссут.

Кавказ у зæххон цивилизацийы рагондæр артдзæст. (Цы? Цæй? Цавæр?)
Кавказы политикон историйы уыдис стыр ахадындзинад алайнæгты æфсæддон 

дæсныдзинадæн. (Кæм? Цæмæн? Кæй?)

6. Таблицæ баххæст кæнут.

нырыккон ивгъуыд суинаг
æрвитын æрвыстон

æрхастай
радта ратдзæнис

ныууагътам
цæдис скодтат
хъахъхъæдтой

7. Тексты мидис цыбырæй ныффыссут.

8. Хъуыдыйæдты хуызтæ сбæрæг кæнут.

Ног дзырдтæ дзырдуатмæ бахæссут æмæ сæ уæ зæрдыл бадарут (2-аг фæлт.).

74-æм урок

ЗАДÆЛЕСЧЫ НАНА

1. Раст дзурут. Дзырдтæ рафыссут.

Сæргълæууæг, ныссау сты, къаддæрæй-къаддæр, иууылдæр, зæххыл, баззадысты, 
хъахъхъæдта, ссардтой.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.
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Задæлесчы Нана

Цыппæрдæсæм æнусы астæуккагазиаг тыхгæнæг Тимур йе ’фсадимæ æрбабырста 
нæ рагфыдæлты зæхмæ. Алайнаг цъæх быдыртæ ныссау сты Тимуры хæстонтæй, афтæ 
бирæ уыдысты. Алайнæгтæ сæ бæстæйы сæраппонд рацыдысты тохмæ. Фæлæ сæ тыхтæ 
æмхуызон нæ уыдысты.

Кæд цыфæнды хъæбатыр уыдысты, уæддæр цагъды фесты. Знагмæ уацары бахауд- 
той сылгоймæгтæ æмæ зæрæдтæ. Уыцы уавæры бирæ сывæллæттæ сидзæрæй баззадысты. 
Сæ амондæн разындис иу сылгоймаг, тыхджын æмæ æхсарджын. Уый æрæмбырд кодта 
сидзæрты, æхсæвæй-бонæй сæ хъахъхъæдта знагæй æмæ сырдæй. Сылгоймаг акодта са- 
биты йæ фæдыл: быдырæй – хъæдмæ, хъæдæй – æрдузмæ, афтæмæй ахызтысты Дыгуры 
æфцæгыл æмæ æрцардысты Задæлесчы.

Сылгоймаг райдыдта хæссын сабиты алыхуызон зайæгойтæ æмæ хъæддаг дыргътæй. 
Цыдис рæстæг. Рахъомыл сты сабитæ. Чызджытæ сæ амонд ссардтой, лæппутæ устытæ 
æрхастой. Нанайы иу хæдзарæй фыццаг рауадис цалдæр хæдзары, стæй хицæн хъæутæ 
систы. Уæдмæ базæронд се схæссæг мад, æмæ йæ кæд цыфæнды буц дардтой, уæддæр 
цард æнусон нæу. Кад æмæ йæ цытимæ баныгæдтой Задæлесчы, Моргы лæгæты. Ам абон 
дæр йæ номыл ис кувæндон.

Бирæ рæстæг рацыдис, фæлæ адæмæй нæ ферох хъæбатыр сылгоймаджы ном. Абон 
дæр æрымысæм, нæ фыдæлты нын чи фервæзын кодта, уыцы сыгъзæрин мад – Задæлесчы 
Нанайы.

3. Рафыссут раст хъуыдытæ.

 Знаджы æнæнымæц æфсад æрбабырста нæ фыдæлты зæхмæ.
 Алайнæгтæ æмæ се знаджы тыхтæ æмхуызон уыдысты.
 Бирæ сабитæ баззадысты сидзæрæй.
 Æхсарджын сылгоймаг фервæзын кодта сабиты.
 Нанайæн стыр кад скодтой.
 Знагмæ уацары ничи бахаудта.
 Абон Задæлесчы Нанайы ном ферох ис.
 Нæ фыдæлтæ сæ зæххы сæраппонд сыстадысты тохмæ.

4. Пъланы пункттæ текстмæ гæсгæ раст равæрут.

1) Нанайы кувæндон.
2) Нана æмæ Задæлесчы цæрджытæ.
3) Знаджы æфсады æрбабырст нæ рагфыдæлты зæхмæ.
4) Адæмы ирвæзынгæнæг.

5. Фæрстытæн дзуапп раттут.
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1) Кæд æрбабырста знаг нæ фыдæлты зæхмæ?
2) Чи уыдис сæ сæргълæууæг?
3) Куыд хъахъхъæдтой нæ фыдæлтæ сæ зæхх?
4) Чи æмæ куыд фервæзын кодта сабиты?
5) Адæмæй цы нæ у рох?

6. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут текстмæ гæсгæ.

1) Алайнаг быдыртæ ныссау сты, уымæн æмæ...
2) Нæ фыдæлтæ рацыдысты тохмæ, цæмæй...
3) Бирæ сывæллæттæ сидзæрæй баззадысты, уымæн æмæ...
4) Сылгоймаг акодта сабиты йæ фæдыл, цæмæй...
5) Задæлесчы Нанайы ном абон дæр нæу рох, уымæн æмæ...
6) Сæ амондæн фæзындис иу сылгоймаг, цæмæй...
7) Задæлесчы Нанайы буц дардтой, уымæн æмæ...
8) Сылгоймаг æрæмбырд кодта сидзæрты, уымæн æмæ...

7. Текст ратæлмац кæнут. Саразут диалог «Балц Задæлескмæ». Спайда кæнут 
мивдисджыты вазыгджын формæтæй.

Горное селение Задалеск – одно из древнейших в Северной Осетии. Находится оно в 
живописном Дигорском ущелье на высоте 1700 метров над уровнем моря. Когда-то здесь 
было более ста пятидесяти дворов, а сейчас их осталось всего пятнадцать.

Задæлесчы Нанайы музейы
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Известно село тем, что жила здесь добрая смелая женщина. Задалески Нана − покро-
вительница (аудæг) и спасительница алан от иноземцев (æндæрбæстæгтæй).

Помнят горцы о своей Нана. Недавно здесь открылся мемориальный музей «Задалес-
ки Нана». Жители села и его выходцы сделали восковые фигуры Нана и детей. Посетите-
ли воочию видят обстановку, в которой они жили.

Газета «Северная Осетия»

Баххæст кæнут диалог фарстон хъуыдыйæдтæй.

– ?
– Цыппæрдæсæм æнусы æрбабырста знаджы æфсад нæ рагфыдæлты зæхмæ.
– ?
– Се ’фсады сæргълæууæг уыдис астæуккагазиаг тыхгæнæг Тимур.
– ?
– Нæ фыдæлтæ сæ бæстæйы сæраппонд рацыдысты тохмæ.
– ?
– Нæ фыдæлтæ цагъды фесты.
– ?
– Знагмæ уацары бахаудтой сылгоймæгтæ æмæ зæрæдтæ.

75-æм урок

РАЙГУЫРÆН БÆСТÆЙЫ СÆРАППОНД

1. Раст дзурут.

401942 2009 35 140 2300
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2. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

тох – борьба
аппарын – бросить
иудадзыг – постоянно, систематически
сармадзан – пушка
уæлдæфон – воздушный
тæхæг – летчик
хæцæнгарз – оружие

 3. Байхъусут текстмæ. Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цы ’рцыдис фыст Ирыстоны историйы?
2) Кæд райдыдта уыцы тох?
3) Кæдæм лæбурдта знаг?
4) Цы фехъусын кодта Фæскавказаг фронты къамандыгæнæг Тюленев?
5) Куыд хæцыдысты советон æфсæдтæ?

4. Байхъусут текстмæ. Баххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

1. Текстæн раттут сæргонд.
2. Ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ æмæ сæ уæ тетрæдты ныффыссут: 

борьба за Кавказ, стал нападать, постоянно бросали бомбы, судьба города, 
огромные потери, в воздушных войнах

5. Æркæсут 1-аг фæлтæрæны нывтæм. Зæгъут, кæй номимæ баст сты ацы 
цыртдзæвæнтæ. Цавæр зæрдылдарæн бынæттæ ма ис нæ республикæйы, 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъæбатырты нæмттимæ баст чи у?

Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, æххуысгæнæн æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

1) Кавказ бахъахъхъæныныл тох ... мин фарастсæдæ цыппор дыккæгæм азы.
2) Уæд ... лæбурын райдыдта Дзæуджыхъæумæ.
3) Гитлеронтæ горæтмæ æрбаппæрстой ... танкæй фылдæр.
4) Горæт хъахъхъæнджытæ равдыстой ... æмæ фидардзинад.
5) ... хæстыты нæ тæхджытæ ныппырх кодтой знаджы æвдай цыппар хæдтæхæджы.

76-æм урок. 
КОНТРОЛОН УРОК

знаг уæлдæфон дыууæсæдæ райдыдта хъæбатырдзинад
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77-æм урок

РАЙХЪАЛ ИС ÆРДЗ – РАЛÆУУЫДИС УАЛДЗÆГ

1. Бакæсут. Контекстмæ гæсгæ сбæрæг кæнут æнæзонгæ дзырдты нысаниу-
джытæ.

Дидинæг

Тарф фынæй дидинæг кодта,
Митыл æрæмбæрзта кæрц.
Уалдзæджы дуæрттæ ныххостой
Уарынтæ: «Райхъал у рæвдз»

... Дидинæг мидбылты худы,
Дымгæ йын акæны ба, –
Уадз æмæ уалдзыгон худæй
Дунетæн арфæ кæна!

Анна Геельхар
Золойты Аркадийы тæлмац

 2. Бакæсут. Зæгъут, гыццыл Мæдинæ йæ рæдыд бамбæрста æви нæ.

Уалдзæг æрцыдис, æмæ бæстæ цъæх-цъæхид адардта. Бæлæстæ дидинæг калынц. 
Гыццыл Мæдинæ цингæнгæ куы дидинæг ратоны, куы къудзийæ къалиу расæтты:

– Кæс-ма, мамæ, цы рæсугъд сты!
– Афтæ ма кæн, мæ къона, – бауайдзæф ын кодта йæ мад, − кæннод уалдзæг 

фæтæргай уыдзæнис æмæ алидздзæнис.
– Цæмæн? – бадис кодта сывæллон.
– Уалдзæг дын йæ рæсугъддзинад балæвар кодта, ды та йын йæ рæзгæ къалиутæ æмæ 

дидинджытæ тонгæ кæныс. Уый раст нæу.
Чызг джихæй алæууыдис, ахъуыды кодта æмæ афтæ зæгъы:
– Æцæгæйдæр ма: дидинджытæ бæласы уæлæ рæсугъддæр сты.

Хадыхъаты Фатимæ

3. Текстмæ саразут фæрстытæ æмæ сæ ныффыссут. Спайда кæнут фарстон дзырд- 
тæй.

 Цы? Куыд? Цавæр? Цæмæн? Чи? Цы кæнын?
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4. Бакæсут. Тексттæн сæ хицæндзинæдтæ раиртасут. Æрхъуыды сын кæнут 
сæргæндтæ.

1. Æруарыдис урс фæлмæн мит. Бæлæстæ, хæдзæртты сæртæ, зæхх урс адардтой. 
Арф мит йæ урс пæлæзæй æрæмбæрзта быдыртæ, хъæдтæ, кæмттæ. Æрдз бафынæй ис. 
Фæмынæг мæргъты хъæлдзæг зард: сæ фылдæр хъарм бæстæм атахтысты. Тынг рæсугъд у 
хъæды – урс митыл бæрæг дарынц цæрæгойты фæдтæ.

2. Райхъал ис æрдз. Бæлæстæ сыфтæр рафтыдтой, бæстæ дидинæг фестадис. Зæхх 
сулæфыдис. Базмæлыдысты зайæгойтæ – зæххы фидауц. Фæзты фæзындис малусæг, 
хъæдты та − бур дидинджытæ. Хъарм бæстæй æртахтысты мæргътæ, æмæ сæ цъыбар- 
цъыбурæй байдзаг сты кæмттæ. Рæсугъд гауызтæй бамбæрзта быдыртæ къаппа-къуппа.

5. Ратæлмац кæнут. Зæгъут, цавæр афæдзы афонтæ æвдисынц ацы дзырдбæс-
тытæ. Рафыссут сæ.

Урс фæлмæн мит,   Сыфтæр рафтыдтой,
урс адардтой,    дидинæг фестадис,
урс пæлæзæй æрæмбæрзта,  фæзындис малусæг,
урс митыл бæрæг дарынц.  хъарм бæстæй æртахтысты.

5. Хъуыдыйад фæдаргъдæр кæнут хуызæгмæ гæсгæ.

Æрцыдис уалдзæг.

Х у ы з æ г: 1. Æрцыдис райдзаст уалдзæг.
2. ...
3. ...
4. ...

Баххæст кæнут диалог, 3-аг фæлтæрæны æрмæгæй пайдагæнгæйæ.
Монолоджы хуызы й� радзурут.

____?
____ Зæхх урс адардта.
____ ?
____ Тынг рæсугъд у хъæды.
____ ?
____ Дидинæг фестадис.
____ ?
____ Зайæгойтæ − зæххы фидауц.
____ ?
____ Хъарм бæстæй.
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78-æм урок

ЗÆХХЫ ЛÆВÆРТТÆ

 1. Раст дзурут:

● мæнтæг – мæнтæджы
кæрдæг – кæрдæджы
мыггаг – мыггаджы

● Къаппа-къуппа, æввахс, амæттаг, кæддæра, аззайын, ныууадздзысты.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æвзидын – угрожать. Искæмæ æвзидын. Цыфæнды мæсты куы уай искæмæ, 
уæддæр æм æвзидгæ ма кæн.

Æвгъау кæнын – жалеть. Æппарынмæ æвгъау у. Ацы къаба кæд йæ хуыз сивта, 
уæддæр æппарынмæ æвгъау у.

Былысчъилæй – брезгливо. Былысчъилæй кæсын. Былысчъилæй кæсын никæмæ 
хъæуы.

Зæбул – отвислый. Зæбул хъустæ. Пылæн ис зæбул хъустæ æмæ хæтæлфындз.
Къаппа-къуппа – одуванчик. Бур къаппа-къуппа. Бур къаппа-къуппатæ 

бамбæрзтой цъæх быдыртæ.
Мæнтæг – лопух. Мæнтæджы сыфтæ. Мæнтæджы сыфтæ сты тæбæгъты 

хуызæн.

3. Текст хъæугæ дзырдтæй баххæст кæнут. Саразут диалог ацы темæйыл.

Æвæдза, зæххы рæдаудзинадæн кæрон нæй. Гыццыл хорз 
дæр ын куы фæуай, уæд дын æй уайтагъд хъæздыг тыллæгæй 
афиддзæнис.

Бирæ уарзы зæхх, зæрдиагæй йыл чи фæкусы, ... йæм чи 
нæ фæкæсы, уыдоны.  Магусатæм та фæлмæнæй ... : «Фæлæуут, 
мæнæ зымæг æрлæууа!» Афтæмæй сын сæ  рæдыд бамба-
рын кæны æмæ сын бауарзын кæны зæххы куыст. Зæххæн йæ 
гыццыл гæбаз  дæр æнæкуыстæй куы баззайа, уæд уый ... ... , 
уымæн æмæ уым дæр куыстуарзаг адæймаг æрзайын кодтаид 
æмбисонды тыллæг.
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Уæдæ нæ алыхуызон зайæгойтæн та нымæц дæр 
нæй. Цы нæ дзы ис, цы нæ: ... , æрвдидинджытæ, ... æмæ 
бирæ æндæр диссаджы кæрдæджытæ æмæ дидинджытæ. 
Уыдон азæй-азмæ фылдæр кæнынц – дымгæ сын сæ ... 
байтауы æппæт зæххыл.

Бакастæй иууылдæр алыхуызон сты – иутæн ис тым-
был сыфтæ, иннæтæн та – ... ,  фæлæ сæм иумæйагæй та 
уый ис, æмæ пайда кæй сты адæймагæн. Иу ныхасæй, 
халсартæй, дыргътæй, зайæгойтæй – иууылдæр сты 
зæххы лæвæрттæ.

4. Равзарут фразеологизмты нысаниуджытæ сæ сино-
нимтæм гæсгæ. 

йæ сæрæн нал у – тынг бафæлладис
ницæмæ дары – нæ йæм хъусы
мæстæй мæлы – тынг мæсты кæны
хъусæй лæууы – ницы дзуры
сыгъзæрин доны калы – дзæгъæлы архайын

Ног дзырдтæ дзырдуатмæ бахæссут æмæ сæ уæ зæрдыл бадарут.
Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Кæй уарзы зæхх бирæ?
2) Æвзидгæ та кæмæ фæкæны?
3) Цæмæн у æвгъау æнæкуыст зæхх?
4) Цавæр зайæгойтæй хъæздыг у нæ зæхх?
5) Куыдæй фæфылдæр кæнæн ис кæрдæджытæ æмæ дидинджыты нымæц?

79-æм урок

ЗАЙÆГОЙТЫ ДУНЕ

1. Бакæсут. Сæвæрут цавд.

Æдылы къоппа, мæнтæджы фарсмæ, нæ бацыдаид, ницæмæ дары, смидæг вæййы, 
зондджын хъусæг, ницы сдзырдта, хуымæтæг ныхæстæ.

 2. Байхъусут. Бакæсут æмæ зæгъут, чи сты радзырды архайджытæ.
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Æдылы къоппа

Мæнтæджы фарсмæ æрзадис къаппа-къуппа. Зайæгойтæн дæр адæмы хуызæн сæ 
сыхæгтæ сæхи æвзаргæ нæ вæййынц, æндæр къаппа-къуппа мæнтæгмæ æввахс нæ бацыда-
ид. Цæуылнæ куы зæгъат, уæд дзы йæ сæрæн нал у: былысчъилæй йæм кæсы, худы йыл.

Къаппа-къуппа йæ ницæмæ дары. Йæ тымбыл урс сæр йæ лыстæг  къахыл бæрзонд 
схæцыдис. Уый тыххæй йæм мæнтæг мæстæй мæлы. Уымæн йæ уидæгтæ зæххы арфдæр 
ацыдысты, уæддæр къаппа-къуппайы хуызæн раст нæ лæууы.

Йæ сыфтæ дæр – зæбултæ. Кæй бафæнды, уый дзы худ ацаразы, дон нуазын кæмæ 
æрцæуы, уый та – къус.

– Фæлæуу, мæнæ дæ рæстæг ралæууа, – æвзиды йæм мæнтæг, – кæддæра ма дæ сæрыл 
иу хъуын дæр аззаид!

Къаппа-къуппа хъусæй лæууы. Æмбары, æдылы дзурæгмæ зондджын хъусæг кæй 
хъæуы. 

Ницы та йæм сдзырдта къаппа-къуппа. Йæ сыгъзæрин доны цы кала?! Мæнтæджы 
хуызæн цыбырзондæн хуымæтæджы ныхæстæ дæр æвгъау сты. Искæй номыл чи худы, ху-
дын ууыл хъæуы. Къаппа-къуппамæ йæ ном дæр хорз кæсы.  

Дзасохты Музафер

3. Тексты абзацтæн сæргæндтæ æрхъуыды кæнут. Ныффыссут иугай хъуы-
дыйæдтæй абзацты сæйраг хъуыды.

4. Текстæй рафыссут мивдисджытæ разæфтуантимæ. Сбæрæг кæнут разæф-
туанты нысаниуджытæ.

5. Зæгъут, кæмæ хауынц ацы миниуджытæ радзырды архайджытæй.

Мæнтæг Къаппа-къуппа

æдылы +

зондджын

фæразон

æмбаргæ

хæлæггæнаг

фыдзæрдæ

фыдынд

æгад

æдзæстуарзон (недоброжелательный)
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хъæбулуарзаг

цыбырзонд

6. Бакæсут. Зæгъут, цæмæй хицæн кæнынц хъуыдыйæдтæ.

1. Мæнтæджы фарсмæ æрзадис къаппа-
къуппа.

2. Къаппа-къуппа хъусæй лæууы.

3. Мæнтæджы сыфтæй худ аразынц.

1. Мæнтæджы фарсмæ æрзай, къаппа-
къуппа.

2. Къаппа-къуппа, хъусæй ма лæуу!

3. Мæнтæджы сыфтæй худ ма аразут.

Фæрстытæн дзуапп раттут. Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

1) Цæмæн мæсты кодта мæнтæг къаппа-къуппамæ?
2) Куыд дардта йæхи къаппа-къуппа?
3) Чи сæ растдæр йæхи дары? Цæмæн?
4) Кæй хоны автор «æдылы къоппа»?

80-æм урок

АЛЦЫ ЗОНЫН ДÆР ХОРЗ У

 1. Байхъусут. Раст дзурут.

былысчъилæй
æввахс
зондджын 
хъусæг
къаппа-къуппа
зæхх 
уæддæр 
кæддæра.

2. Баххæст кæнут диалог текстмæ гæсгæ.

– Цы æрзадис мæнтæджы фарсмæ?
– Къаппа-къуппа æрзадис мæнтæджы фарсмæ.
– Цавæр цæстæй кæсы мæнтæг къаппа-къуппамæ?
– Мæнтæг къаппа-къуппамæ былысчъилæй кæсы, худы йыл.
– ______?
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– ______.
– ______?
– ______.

3. Ахæццæ кæнут хъуыдыйæдтæ.

Мæнтæг у … , уымæн æмæ ... .
Къаппа-къуппа у… , уымæн æмæ ... .

 4. Бакæсут. Вазыгджын хъуыдыйæдтæ баивут хуымæтæг хъуыдыйæдтæй 
æмæ сæ ныффыссут.

Æхсæртæ, æнгузтæ æмæ æндæр апджын дыргътæ чи нæ уарзы, ахæм адæм бирæ нæ 
разындзæнис, фæлæ, уыдон æнæниздзинадæн æвдадзы хос кæй сты, уый алчи нæ зоны.

Ахуыргæндтæ куыд зæгъынц, афтæмæй æхсæры апп ахъаз кæны сæры магъзы 
куыстæн, фидар кæны зæрдæ. Æнгузтæ куы хæрай, уæд та дæ туджы дзæвгар фæкъаддæр 
уыдзæнис холестерин.

Зайæгойтæй конд хæринæгтæ адæймаджы буарыл куыд зынынц, уый иртасгæйæ иу аме-
рикаг ахуыргонд æрцыдис ахæм хъуыдымæ: халсартæй конд хæринаг хорз æххуыс у музыка-
лон курдиаты рæзтæн, рæгъæд кæрдотæ та рæзын кæнынц хъуыдыкæнынад (мышление).

Журнал «Ногдзау»-æй

Пъланы пункттæ текстмæ гæсгæ раст равæрут.

1. Æмбаргæ къаппа-къуппа.
2. Цыбырзонд мæнтæг.
3. Хæлæггæнаг мæнтæг.
4. Дыууæ сыхаджы.

Пъланмæ гæсгæ текст уæхи ныхæстæй радзурут.

81-аг урок

ОУУ, МÆНÆ ЦАРЦИАТЫ ДИССÆГТÆ!

 1. Байхъусут. Бакæсут æмæ базонат.

Зæххыл æппæты бæрзонддæр зайæгой у секвойя бæлас. Уый хæрдмæ фæцæуы сæдæ 
метрæй уæлдæр. Йæ диаметр хæццæ кæны 8,5 метрмæ. Уыцы бæлæстæ цæрынц дыууæ 
мин (иуæй-иу хатт та цыппар мин) азы бæрц. Секвойя зайы Цæгат Америкæйы. Махмæ 
ахæм бæлæстæ садзынц Фæскавказ æмæ Хъырымы хуссар былгæрон. Æнусмæцъæх 
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секвойятæ нымад сты æппæты ставддæр бæлæстыл. Зæгъæм, æрæджы Ка-
лифорнийы цы бæлас акалдтой, уымæн йæ бындзæфхады диаметр уыдис 36 
метры.

Журнал «Ногдзау»-æй

2. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

1) Секвойя у...
2) Йæ бæрзæнд у...
3) Уыцы бæлæстæ...
4) Секвойя нæ бæстæйы æмбæлы...
5) Æппæты ставддæр бæлæстыл...
6) Æртын æхсæз метры уыдис...

 3. Байхъусут текстмæ æмæ уæ хъус æрдарут фæрстытæм. Дзуапп сын рат-
тут.

1) Цавæр зайæгойтæ æрзадысты фæрсæй-фæрстæм?
2) Цæмæй сты иухуызон? Цæмæй кæнынц хицæн?
3) Кæцы сæ ракалы раздæр?
4) Цæмæн мæлы хæлæгæй уарди давонмæ?

4. Байхъусут текстмæ, æрхъуыды йын кæнут сæргонд æмæ бамбарын кæ-  
нут хъуыдыйады мидис.

«Дидинæг æфтауыны заманмæ кæй тырны, уый хорз у, фæлæ давонмæ кæй хæлæг 
кæны, уымæй рæдийы…»

5. Æркæсут уарди æмæ давоны нывтæм. Зæгъут, цы зонут ацы зайæгойты 
тыххæй.

Текстмæ нывтæ скæнут. Ныффыссут, тексты хъуыды æххæстдæрæй чи равдиса, 
ахæм 10 дзырды.
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82-аг урок

СПОРТ АДÆЙМАГЫЛ БАЗЫРТÆ САДЗЫ

 1. Раст дзурут.

● Хъобан – холлаг
хъæбысæйхæст – хæдзарад
хъуыстгонд – хуылыдз

● Цæсты фæныкъуылдмæ, æнæрвæссонхуызæй, райгуырд, алыхуызон.

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Æнæрвæссонхуызæй – пренебрежительно, свысока. Æнæрвæссонхуызæй кæсын. 
Лæг æм æнæрвæссонхуызæй бакастис.

Дæсны – ловкий, искусный. Дæсны дзурæг. Зындгонд скифаг философ Анахарсис 
дæсны дзурæг кæй уыдис, уый тыххæй рамбылдта риторикон ерысты.

Къухæмдзæгъд – аплодисменты. Тыхджын къухæмдзæгъд. Артисттæ сценæмæ 
куы рахызтысты, уæд сын театрдзаутæ сарæзтой тыхджын къухæмдзæгъд.

Ныхмæлæууæг – противник. Аккаг ныхмæлæууæг. Кæд йæ разы аккаг ныхмæлæууæг 
уыдис, уæддæр богал нæ фæтарстис.

Хъæбысæйхæцæг – борец. Зындгонд хъæбысæйхæцæг. Зындгонд хъæбысæйхæцæг 
Фадзайты Арсен йæ спортивон æнтыстытæй кад скодта йæ адæмæн, йæ бæстæйæн.

Хъæбысхæст – борьба. Спортивон хъæбысхæст. Нæ къласæй иу лæппу бацахста 
фыццаг бынат спортивон хъæбысхæсты.

3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Личные местоимения при склонении имеют две формы: полную и краткую. Крат-
кие местоимения не имеют формы именительного и сравнительного падежей.

Хауæн Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр Æххæст Цыбыр

Н. æз – ды – уый –

Г. мæн мæ дæу дæ уый йæ

Д. мæнæн мын дæуæн дын уымæн йын

И. мæнæй мæ дæуæй дæ уымæй йæ
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А. мæнмæ мæм дæумæ дæм уымæ йæм
Æ-б. мæныл мыл дæуыл дыл ууыл йыл

Ц. мæнимæ мемæ дæуимæ демæ уыимæ йемæ
Х. мæнау – дæуау – уыйау  –

4. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, къæлæтты æвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ 
тæлмацгæнгæйæ. Зæгъут, кæимæ базонгæ стут. Текстæн сæргонд æрхъуыды 
кæнут.

Раджы Иры хæхты рæбын цардис, тыхгæнæг тых кæмæн нæ ардта, ахæм лæг. Уый 
уыдис Чысиаты Гæси. Гæси (борец) нæ уыдис, фæлæ цыфæнды (над противником) дæр 
фæуæлахиз уыдаид. Адæмимæ та уыдис хуымæтæг, никуы никæмæ бакастис (свысока), 
никуы никæй бахъыгдæрдта. Гæси уарзта адæмы æмæ йæ уыдон дæр уарзтой.

Иухатт Гуырдзыстонмæ æрцыдис араббæгты паддзах. Уый йемæ æркодта иу тых-
джын богалы. Гæси бацыдис ( в борьбу) уыцы (ловкий) хъæбысæйхæцæгимæ æмæ йæ уай-
тагъд зæххыл ныццавта. Гæсийæн адæм сарæзтой тыхджын (аплодисменты), ракодтой 
йын лæвæрттæ.

Адæм абон дæр цымыдисæй фæдзурынц домбай Гæсийы æмбисонды хабæрттæ.
Журнал «Ногдзау»-æй

5. Текстæй рафыссут цæсгомон номивджыты æххæст æмæ цыбыр формæтæ.
Сбæрæг кæнут фыццаг абзацы хъуыдыйады хуызтæ сæ арæзтмæ гæсгæ..

6. Бамбарын кæнут, кæй кой цæуы хъуыдыйæдты.

Иухатт уый æрцыдис Гуырдзыстонмæ.  Уыдонимæ Гæси уыдис хуымæтæг.
Уый цардис раджы Иры хæхты рæбын.  Паддзах йемæ æркодта уый.
Кæддæриддæр-иу Гæси ууыл фæуæлахиз.  Гæси уыимæ бацыдис хъæбысхæсты.

7. Тексты ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Над любым противником, любил людей, никогда никому не помешал, с собой привел, 
однажды в Грузию приехал, с этим ловким борцом, люди и сегодня рассказывают.

Текст (4-æм фæлтæрæн) ирон æвзагмæ ратæлмац кæнут æмæ йæ 2−3 
хъуыдыйадæй баххæст кæнут.

————————— —————————
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83-аг урок

АДÆЙМАГ-ХОХ

1. Байхъусут. Сæвæрут цавд æмæ бакæсут.

Æнæрвæссонхуызæй, къухæмдзæгъд, ныхмæлæууæг, спортуарзджытæ, хъæбысхæст, 
хæларзæрдæ, хъæбысæйхæцæг, хæрзбон.

2. Байхъусут æмæ бакæсут. Зæгъут, цы базыдтат текстæй.

Хъаныхъуаты Бола уыдис зындгонд богал, диссаджы тыхджын 
æмæ фæразон адæймаг. Йæ бæрзæнд уыдис 2 метры æмæ 27 санти-
метры, йæ уæз та – 214 килæйы.

Бола райгуырдис Хъобаны, Хъаныхъуаты Дударыхъойы хæдзары. 
Лæппуйыл æрмæст Хъобаны цæрджытæ нæ, фæлæ æппæт адæм 
дæр сæ цæст æрæвæрдтой, ахæм тыхджын уыдис. Иухатт Бола 
Дзæуджыхъæуы фыццаг хатт федта профессионалон богæлтты цир-
чы хæцгæйæ. Уæд лæппу, цирчы иннæ богæлттыл чи фæуæлахиз ис, 
уымæ бацыдис æмæ йын загъта, йемæ йæ кæй фæнды йæ тыхтæ бавза-
рын. Уый йæм æнæрвæссонхуызæй бакастис æмæ йын афтæ:

– Табуафси, кæд нæ тæрсыс, уæд…
Бола йæ цæсты фæныкъуылдмæ йе уæнтыл авæрдта. Адæм ын сарæзтой тыхджын 

къухæмдзæгъд.
Уæдæй фæстæмæ Бола ссис хъæбысæйхæцæг. Цирчы аренæйыл фæхæцыдис дæс азы 

æмæ фæуæлахиз ис Уæрæсейы æмæ дунейы зындгонд богæлттæй бирæтыл. Уыдонимæ – 
ирайнаг богал Али, немыцаг Миллер, францаг Понс, америкаг Бамбул æмæ иннæтæ.

Фæстаг хатт ма Бола архайдта, 1917 азы горæт Бакуйы цы стыр чемпионат цыдис 
хъæбысхæстæй, уым. Йæ ныхмæлæуджытæ та уыдысты дунейы чемпионтæ Иван Заикин 
æмæ Клементий Буль, хъуыстгонд дагестайнаг богал Сади Сулейман, негр Ципс, шотлан- 
диаг Могур æмæ иннæтæ. Уыцы турниры Бола фæстаг хатт спортуарзджытæн сæ зæрдæтæ 
барухс кодта йæ дæсны хъæбысхæстæй æмæ сын загъта хæрзбон.

Болайы хуыдтой «ирон бæгъатыр», «Хъазыбеджы хох», «хъобайнаг уæйыг» æмæ а. д. 
Ирыстоны адæм тынг бирæ уарзтой Болайы. Уый канд хъуыстгонд богал нæ уыдис, фæлæ 
ма уыдис æнæхин æмæ хæларзæрдæ адæймаг дæр.

3. Баххæст кæнут таблицæ.

Болайы æддаг бакаст Болайы фыд Болайы спортивон æнтыстытæ
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4. Раст у? Раст нæу?

Бола йæ ныхмæлæуджытæй никуы тарстис.
Адæм бирæ уарзтой Болайы.
Йæ уæз бирæ уыдис Болайæн.
Хъобан у Болайы райгуырæн хъæу.
Хорз адæймаг уыдис Бола.
1917 азы архайдта стыр чемпионаты.
Профессионалон богæлтты Бола фыццаг хатт федта театры.

5. Текстмæ гæсгæ цухгонд тезистæ баххæст кæнут. Фæлтæрæн рафыссут.

1) Бола – зындгонд богал.
2) ...
3) Фыццаг уæлахиз.
4) ...
5) Фæстаг чемпионат.
6) ...

6. Цыбырæй радзурут тексты мидис. Уæ ныхасы спайда кæнут цæсгомон 
номивджытæй.

7. Текстæй рафыссут фæйнæ дыууæ вазыгджын æмæ хуымæтæг хъуыдыйады.

Текст аив кæсынмæ бацæттæ кæнут. Текстмæ гæсгæ 6–7 фарстон хъуыдыйады 
æрхъуыды кæнут.

84-æм урок

СПОРТЫ ХОРЗÆХ – ÆНÆНИЗДЗИНАД

 1. Диалог бакæсут. Фарстæн дзуапп раттут.

– Спорты хуызтæй фылдæр кæцы уарзыс?
– Спорты хуызтæй фылдæр уарзын теннис. Ныр дыууæ азы 

дæргъы къуыри æртæ хатты цæуын спорты галуанмæ. Мæ тренер 
у зындгонд теннисист, æмæ мæн дæр фæнды уый хуызæн спорты 
бæрзонд къæпхæнмæ схизын.

– Æз та гимнастикæмæ цæуын. Мæнæн дæр мæ ахуыргæнæг у 
спорты сгуыхт кусæг. Уый мæнæн афтæ фæзæгъы: «Спорт адæймаджы 
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кæны базырджын.  Фæлæ йæ уыцы базыртæ цæмæй царды бæрзæндтæм исой, уый 
тыххæй хъæуы æвæллайгæйæ хиуыл кусын». Æз уыцы ныхæстæ мæ зæрдыл дарын.

– Ды та цавæр спорт уарзыс фылдæр?
– … .

2. Зæгъут, цавæр цæсгомон номивджытæй пайдагонд æрцыдис диалоджы. 
Сбæрæг сын кæнут сæ хауæнтæ.

3. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Простые предложения в сложносочинённом предложении (бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйады) бывают связаны между собой при помощи сочинительных союзов: со-
единительных, противительных и разделительных.

Иугæнæг бæттæгтæ (соединительные союзы)

æмæ 1980 азы Олимпаг хъæзтытæ фыццаг хатт арæзт æрцыдысты 
Мæскуыйы, æмæ нæм дунейы алы кæрæттæй уазджытæ æрцыдис.

дæр ... дæр Хур дæр аныгуылдис, мæргътæ дæр нал зарынц.

нæ ... нæ Нæ зымæг нæма фæцис, нæ уалдзæг нæма райдыдта.

стæй Къæвда банцадис, стæй хур дæр ракастис.

нæдæр ... 
нæдæр

Нæдæр мæргъты зарын хъуыстис, нæдæр цæугæдоны уынæр 
цыдис.

кæм ... кæм Чындзæхсæвæй-иу нæм кæм фæндыры цагъд райхъуыстис, кæм 
та-иу зарæджы зæлтæ раивылдысты хъæуы сæрмæ.

канд (æрмæст) 
... нæ, фæлæ ма Къоста канд поэт нæ уыдис, фæлæ ма уыдис нывгæнæг дæр.

4. Бакæсут. Саразут диалог текстмæ гæсгæ. Уæ ныхасы спайда кæнут бабæт-
гæвазыгджын хъуыдыйæдтæй.

Знон уыдис хуыцаубон, æмæ æз мæ фыдимæ ацыдтæн стадионмæ футболмæ 
кæсынмæ.

Стадион йедзаг уыдис, Ирыстоны алы хъæутæй æмæ горæттæй чи æрцыдис, уыцы 
адæмæй.

Хъазт райдыдта æртæ сахатыл. Фæзы фыццаг фæзындысты ирыстойнаг 
футболисттæ, стæй сæ ныхмæлæуджытæ дæр рацыдысты. Сæ иутыл сырх футболкæтæ уы-
дис, иннæтыл та – цъæх.
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Кæд футболы райгуырæн бæстæйыл Англис нымад у, 
уæддæр Ирыстоны дæр тынг кадджын у.

Хъазт нæдæр ирыстойнæгтæ рамбылдтой, нæдæр æй уаз-
джытæ рамбылдтой. Командæтæ фесты хæрæгсаст.

Хъазт йæ райдайæнæй йæ кæронмæ уыдис тынг цымыдисаг.

5. Зæгъут, чи рамбылдта хъазт. Уæ хъуыды бамбарын 
кæнут.

6. Бæрæггонд дзырдтæн сæ синонимтæ ныффыссут.

4-æм фæлтæрæнæй бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ рафыссут.

Уæ уарзондæр спорты хуызы тыххæй радзурут. Ныхасы спайда кæнут цæсгомон 
номивджытæй æмæ бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй.

85-æм урок

ОЛИМПАГ ХЪÆЗТЫТÆ

1. Бакæсут хъуыдыйæдтæ раст интонациимæ.

1) Зымæгон Олимпаг хъæзтытæ арæзт æрцыдысты фыццаг хатт мин фарастсæдæ дыу- 
уын цыппæрæм азы.

2) Уæлахиз ут кæддæриддæр, Ирыстоны спортсментæ!
3) Сыгъзæрин майдантæ чи райста спортивон ерысты?
4) Кæд арæзт æрцыдысты фыццаг Олимпаг хъæзтытæ?
5) 1980 азы Олимпаг хъæзтытæ уыдысты Мæскуыйы.

2. Дзырдбыд баххæст кæнут.

1 Фæрсæрдæм:
1. Уалдзæджы атайы.
2. Хъуысы мæргъты хъæлдзæг … .
3. Рафтыдта сыфтæр.
4. Уалдзæджы тынгдæр тавы.
5. Уый райхъал ис.

Бынмæ:
1. Фæзындис фæзты уалдзыгон.
2. Уый сулæфыдис.

2

3

4

5
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Ныхмæвæрды бæттæгтæ (противительные союзы)
фæлæ Аллæ æппæт предметтæ дæр бирæ уарзы, фæлæ алгебрæйы урокмæ уæлдай 

зæрдиагдæрæй фенхъæлмæ кæсы.

та Ды дæ скъоладзау, æз та дæн студент.

уæддæр Скъоладзаутæ иууылдæр рацыдысты къласæй, уæддæр ма Тимур æнкъардæй 
йæ бынаты бадтис.

кæддæра Цуанон акастис хохы фахсмæ, кæддæра ма дзæбидыртæ уым хизынц, зæгъгæ.

æндæра Ацæмæз йæ фыды сæр хъуыды кæны, æндæра сын уый фенын кæнид.

кæннод Рæстдзинад радзурын хъæуы адæмæн, кæннод ныл гæдыйы ном сбаддзæнис.

3. Къæлæтты лæвæрд бæттæгты (та, фæлæ, уæддæр, кæннод) руаджы хуымæ-
тæг хъуыдыйæдтæй саразут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

1) Ды ахуыргæнæг дæ. Æз дæн студент.
2) Каникултæ фесты. Æхсар скъоламæ цæттæ нæма у.
3) Хъазты кæрон æрхæццæ. Адæм стадионы лæууыдысты.
4) Мæ хуртæ, уæ цæхæрадон бахъахъхъæнут. Райсом Æртæ Нарты æрбацæудзысты.

4. Бакæсут. Фыццаг къорды лæвæрд дзырдтæн æмæ дзырдбæстытæн дыккаг 
цæджындзы ссарут сæ уырыссаг варианттæ.

нæ дуджы агъоммæ 
æнтыстджынæй 
зæгъынмæ хъавы 
уæгъдибар хъæбысхæсты 
сыгъзæрин
хъæзтытæ
егъау
зынаргъдæр

игры
в вольной борьбе 
золотой
успешно
хочет сказать
дороже
огромный
до нашей эры

 5. Байхъусут текстмæ. Пъланы пункттæ раст равæрут.

1) Ирыстоны спортсментæ Афинæты.
2) Дунейы рагондæр ерыстæ.
3) Олимпаг хъæзтытæ Мæскуыйы.
4) Нæ «сыгъзæрин» лæппутæ.
5) Олимпаг хъæзтыты Уæлахиздзауты аллей.
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6. Байхъусут текстмæ. Ныффыссут тексты сæйраг хъуыды 3–5 хъуыдыйадæй.

Æркæсут нывмæ. Зæгъут, цавæр спортивон хъæзтыты символ уы-
дис ацы арсы лæппын. Радзурут уыцы хъæзтыты тыххæй.

86-æм урок

СПОРТИВОН ХЪÆЗТЫТÆ

1. Бакæсут. Аныхас кæнут темæйыл «Адæмон æмæ спортивон хъæзтытæ».

Нæ адæмон хъæзтытæ бирæ не сты: фат æмæ æрдынæй æхсын, дугъ уадзын, гæпп 
кæнын, армæйхъазт, хъæбысхæст æмæ æндæртæ. Адæм бирæ уарзтой ронæй хъæбысхæст. 
Богæлттæ бабæттынц рæттæ æмæ æрлæууынц ныхæй-ныхмæ, фидар æрхæцынц 
кæрæдзийы рæттыл æмæ архайынц иу иннæйы абырсыныл.

Хъæзтытæ æмæ ерыстæ Ирыстоны цыдысты бæлвырд рæтты: Уæлладжыры комы – 
Поты фæзы, Бады хъæуы – Зилахары, Арвы комы – Къобы фæзы, Дыгургомы – Мадзаскæ 
æмæ Мæцутæйы.

Фæстейы нæ баззадысты Иры фæсивæд спортивон хъæзтыты дæр. Ирыстоны кад æмæ 
намыс бæрзæндты хастой богæлттæ Андиаты Сослан, Хæдарцаты Махарбег, Фадзайты 
Арсен, штангист Акъоты Артур, армæйхæцæг Габаккаты Викæ, футболисттæ Гæззаты Ва- 
лери, Черчесты Станислав æмæ ма бирæ æндæр лæппутæ æмæ чызджытæ.

2. Ныффыссут текстмæ гæсгæ тезистæ.

3. Дзырдтæ сæвæрут иууон нымæцы.
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Бирæон нымæц Иууон нымæц

хъæзтытæ

богæлттæ

рæттæ (пояса)

ерыстæ

рæттæ (места)

хъæбысæйхæцджытæ

бæрзæндтæ

армæйхæцджытæ

4. Текстæй сæрмагонд номдартæ рафыссут.

5. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Дихон бæттæгтæ (разделительные союзы)

куы ... куы Куы-иу Æхсар æрбакастис уатмæ, куы та-иу Алинæ йæ сæр 
æрбадардта дуарæй.

æви Ацæмæз æцæгæй ацыдис фæсарæнтæм, æви уый æрымысæггаг 
хабар у?

фæнды ... фæнды Фæнды хур кæсæд, фæнды уаргæ ракæнæд.

кæнæ ... кæнæ Кæнæ ды райс Кады гæххæтт, кæнæ йæ æз ратдзынæн æндæрæн.

Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг кæнут хъуыдыйæдты хуызтæ æмæ бæттæгты 
къордтæ.

1) Куы-иу худын райхъуыстис, куы мæсты ныхас.
2) Уыдонмæ сабырæй дзурын хъæуы, науæд коммæ нæ кæсынц.
3) Ды мæм æрбацæудзынæ изæры, æви дæм æз мæхæдæг бауайон?
4) Æвæццæгæн, æз тынг аивтон, æндæр мæ куыд нал базыдтай?
5) Уалдзæг нæма æрцыдис, фæлæ бон фæхъарм ис.
6) Æрбадымдта уазал дымгæ, æмæ бæлæсты сыфтæр æрызгъæлдис.

87-æм урок. КОНТРОЛОН УРОК
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88-æм урок

ВАТИКАНЫ ПАДДЗАХАД

 1. Байхъусут æмæ раст дзурут.

● Денджызон, егъаудæртæ, сакъадæхтæй, хъуыстгонддæртæ, сыгъдæг.
● Бæлццон, æдæппæтæй, цыппар, былгæрæттæ, кæрæттæм, дыккаг, зæххытæ, 

æввахс.

 2. Бакæсут текст. Зæгъут, цы базыдтат ацы чысыл паддзахады тыххæй.

Италийы сæйраг горæт Ромы мидæг ис чысыл паддзахад Ватикан. 
Йæ фæзуат у 0,44 квадратон километры, йæ цæрджыты нымæц та – 
мин адæймаджы.

Ватиканы æппæт адæмы цард дæр æнгом баст у католикон 
аргъуанимæ. Чысыл паддзахады сæргълæууæг у Папæ Ромаг.

Ватиканы, Сыгъдæг Пётры фæзы, ис чырыстон дунейы 
хъуыстгонддæр аргъуантæй иу – Сыгъдæг Пётры аргъуан.

Ватиканы галуантæн сæ фылдæр хайы ис аивадон музейтæ, 
æдæппæтæй ахсынц мин райдзаст уаты бæрц. Ам цы адæм цæры æмæ 
кусы, уыдон дзурынц итайлаг æмæ латинаг æвзæгтыл.

3. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæнут æмæ йын саразут 
пълан.

 4. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Дурджын – каменистый. Дурджын зæхх. Дурджын зæххыл бирæ фыдæбон кæнын 
хъæуы.

Зыбыты – совершенно. Зыбыты иунæг. Райсомæй раджы зыбыты иунæгæй ацыдис 
цуаны.

Хæццæ кæнын – доходить, достигать. Хæццæ кæнынц цæгатмæ. Ацы паддзахады 
арæнтæ хæццæ кæнынц суанг цæгатмæ.

Хъауджыдæр – в отличие от… Дæуæй хъауджыдæр. Дæуæй хъауджыдæр уый йæхи 
дарын зоны æхсæнадон бынæтты.

5. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Радзурут Алыбеджы тыххæй.
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Æппæт хъæуы цæрджыты хæдзæрттæй … Алыбеджы хæдзар уыдис ныллæг æмæ 
мæгуырхуыз. Цæргæ та дзы … иунæгæй кодта. Хъæздыгдзинадæй йæм уыдис æрмæст 
гыццыл хæдзар æмæ зæххы хай. Йæ зæххы дæргъ суанг сыхæгты цæхæрадонмæ … …, 
фæлæ  тынг  …  уыдис.  Сæумæрайсомæй  изæрдалынгтæм,  цалынмæ-иу  стъалыты дзы- 
гуыр арвыл фæзындис, уæдмæ фыдæбон кодта йæ зæххыл. Цы тыллæг-иу сæмбырд кодта, 
уымæй цардис æнæхъæн зымæджы дæргъы.

Кæд бонджыныл йæхи нæ нымадта Алыбег, уæддæр кæддæриддæр йæ бон уыдис 
уазæгæн йæ разы цæхх æмæ кæрдзын æрæвæрын. «Уазæг – Хуыцауы уазæг у», – загъта- 
иу фысым æмæ-иу йæ уазджыты зæрдиагæй мидæмæ бахуыдта. Æппæт сыхбæстæ дæр æй 
бирæ уарзтой, стæй йын аргъ дæр кодтой.

Афтæ æрвыста йæ царды бонтæ зæронд Алыбег.

4-æм фæлтæрæны текст сахуыр кæнут. Диалог дарддæр ахæццæ кæнут.

– Зоныс паддзахад Ватикан?
– О, зонын.
– Уый кæм æрбынат кодта?
– Ватикан ис Италийы сæйраг горæт Ромы мидæг. У тынг 

къаннæг паддзахад.
– Цас у йæ фæзуат?
– Йæ фæзуат у 0,44 квадратон километры.
– Бирæ адæм цæры Ватиканы?
– Нæ, Ватиканы бирæ адæм нæ цæры. Йæ цæрджыты нымæц 

хæццæ кæны мин адæймагмæ.
– ... 
– ...

89-æм урок

ФУРДТЫ ДУНЕ

 1. Раст дзурут. Сæвæрут цавд. Дзырдтæ рафыссут.

Былгæрæттæ, донбакæлæнтæ, цæгатварс, хуссарварс, æппынфæстаг, донгæрæттæ, 
æрвхуыз, астæузæххон.

хæццæ кодта

зыбыты

хъауджыдæр

дурджын
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2. Бакæсут тексты 1-аг абзац æмæ зæгъут, цал фурды ис дунейы.

Фурдты дуне

Незамантæй фæстæмæ адæм цыдысты денджызон балцыты. Абон мах дæр 
абалц кæндзыстæм нæ æнæкæрон фурдтæм. Фурдтæ æдæппæтæй сты цыппар: 
Сабыр, Атлантикон, Индиаг æмæ Цæгатаг Ихджын.

 3. Бакæсут 2-аг абзац æмæ радзурут, Сабыр фурды тыххæй цы базыдтат, 
уый.

Уыдонæй æппæты стырдæр Сабыр фурд у. Афтæ йæ схуыдта испайнаг  денджы-
зон  бæлццон Фернан Магеллан. Ацы фурдæн йæ былгæрæттæ хæццæ кæнынц Цæгат 
æмæ  Хуссар Америкæ, Антарктидæ, Австрали æмæ Азимæ. Уыцы стыр фурдмæ хауы 
æртæ æмæ ссæдз денджызы. Уыдонæн сæ егъаудæр сты Берингы, Охотскы æмæ Япойнаг  
денджызтæ. Фурдмæ цы стыр донбакæлæнтæ (заливы) ис, уыдонæн сæ ахадгæдæртæ сты 
Аляскæйы æмæ, Калифорниаг кæй хонынц, уыцы донбакæлæнтæ.

 4. Текст кæронмæ бакæсут æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй, дунейы фурд-
тыл балцгæнгæйæ.

Сабыр фурд цымыдисаг у æнæкæрон бирæ сакъадæхтæй – ахуыргæндтæ дзы баны-
мадтой минæй фылдæр. Океани – афтæ  схуыдтой уыцы сакъадæхты стырдæр дзыгуыр.

Сабыр фурдæн ма ис дыккаг ном дæр – Стыр фурд. Æмæ уый æцæгæйдæр раст у: йæ 
фæзуатмæ гæсгæ Дунеон фурдæн у йе ’мбисмæ ’ввахс.

Йæ асмæ гæсгæ дыккаг бынат æрхаудис Атлантикон фурдмæ.   Амæн та йæ 
былгæрæттæ хæццæ кæнынц Европæ, Африкæ, Цæгат   æмæ Хуссар Америкæмæ. Ат-
лантикон фурды бассейны ис 13 денджызы. Уыдонæн сæ егъаудæртæ сты Астæузæххон 
(Средиземное), Балтикæйы, Цæгатаг æмæ Сау денджызтæ. Мексикæйаг, Гвинейаг æмæ 
Сыгъдæг  Лаврентийы донбакæлæнтæ сты ацы фурды хъуыстгонддæртæ.

Сабыр фурдæй хъауджыдæр Атлантикон фурды бирæ сакъадæхтæ нæй.
Фурды цæгатварс зындгонддæр сакъадах у Исланди, йæ хуссарварс ис æрмæстдæр иу 

цалдæр дурджын сакъадахы.
Æртыккаг стыр фурдыл банымайæн ис Индиаг фурд. Афтæ йæ схуыдтой, йæ сыгъдæг 

уылæнтæ Индийы æнæкæрон зæххытæм кæй хæццæ кæнынц, уый тыххæй. Фурды 
бассейнмæ хауынц æртæ денджызы: Аравиаг, Андамойнаг æмæ, Сырх денджыз кæй хо-
нынц, уый.

Ацы фурды дæр ис цалдæр зындгонд сакъадахы. Сæ хъуыстгонддæр – Мадагаскар. 
Æмæ æппынфæстаг  – æппæты къаддæр, Цæгатаг Ихджын фурд. Йæ  донгæрæттæ хæццæ 
кæнынц Евразийы зæххытæм æмæ Цæгат Америкæмæ.

Айларты Айвар
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5. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут текстмæ гæсгæ.

1) Сабыр фурдæн Стыр фурд у йæ ...
2) Индиаг фурд та нымад æрцыдис ...
3) Цæгатаг Ихджын фурды донгæрæттæ хæццæ кæнынц ...
4) Æртындæс денджызы ис ...
5) Йæ асмæ гæсгæ æппæты стырдæр у ...

6. Бахъуыды кæнут

Вводные слова помогают выразить отношение говорящего к тому, что он произ-
носит.

Æнæмæнг – слово,выражающее уверенность – Абон, æнæмæнг, цæуæм театрмæ.
Сегодня, несомненно, идем в театр.
Æвæццæгæн – слово,выражающее сомнение. Æвæццæгæн, не рбацæудзæн. – На-

верное, не придет.

Текстæн сæргонд равзарут.

1) Æнæкæрон фурд – Океани.
2) Денджызон балцы.
3) Дунейы фурдтæ æмæ сæ хъæздыгдзинæдтæ.

Текст аив кæсынмæ бацæттæ кæнут. Сæрмагонд номдартæ рафыссут æмæ сæ уæ 
зæрдыл бадарут. Ссарут сын сæ уырыссаг тæлмацтæ.

90-æм урок

БАЛЦ ДУНЕЙЫЛ

1. Æркæсут картæмæ. Фæрстытæн дзуапп раттут.

1) Цал фурды ис дунейы? Ранымайут сæ.
2) Цы у уæ бон зæгъын Сабыр фурды тыххæй?
3) Йæ асмæ гæсгæ дыккаг бынат цавæр фурдмæ æрхаудис?
4) Кæдæм хæццæ кæнынц йæ былгæрæттæ?
5) Цал денджызы ис йæ бассейны?
6) Цавæр денджызтæ хауынц Индиаг фурдмæ?
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7) Цавæр у йæ зындгонддæр сакъадах?
8) Цы зонут Цæгатаг Ихджын фурды тыхæй?

2. Таблицæ баххæст кæнут.

Фурдты нымæц

Æппæты стырдæр фурд (йæ асмæ гæсгæ)

Дыккаг фурд (йæ асмæ гæсгæ)

Æртыккаг фурд

Æппæты къаддæр фурд

 3. Бакæсут. Раттут дзуапп ахуыргæнæджы фарстæн. Рафыссут мивдис-
джытæ разæфтуантимæ. Сбæрæг кæнут разæфтуанты нысаниуджытæ.

Географийы ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты:
– Зæгъут-ма, сывæллæттæ, цал хайыл дих кæны дуне?
– Дуне дих кæны дыууæ хайыл: рухс æмæ талынгыл, – дзуапп радта Фаризæ.
– Раст зæгъыс, Фаризæ, фæлæ ноджы растдæр дзуапп чи ратдзæнис?  –  ногæй  та 

фæрсы ахуыргæнæг. – Зæгъ-ма, дæ хорзæхæй, Æхсар, дæумæ та куыд кæсы?
Æхсар фестадис æмæ ноджы рæвдздæр дзуапп радта:
– Мæнмæ афтæ кæсы, æмæ дуне дих кæны дыууæ хайыл: æцæг дуне æмæ мæнг ду- 

нейыл!..
Ахуыргæнæг ахъуыды кодта, уæдæ сывæллæтты раст дзуапп раттынмæ куыд раздаха, 

ууыл æмæ та афарста:
– Сывæллæттæ, уæдæ глобусæй та куыд пайда кæнæм? Фаризæ та йæ къух сдардта:
– Лæппутæм футболæй хъазгæйæ пурти куы нæ вæййы, уæд глобусæй фæхъазынц…

4. Диалог рольтæм гæсгæ ахъазут.

5. Рафыссут дзырдбæстытæ, номивджыты æххæст хуызтæ цыбыртæй ивгæйæ.

Мах бæстæ, уыдоны сардыдтой, мæнæн бауайдзæф кодта, уый цæссыгтæ, дæу 
удыхъæд, сымахæн æххуыс кæнынц, уымæ фæхæрам сты, уыдоныл æнувыд сты, мæн 
æфхæрæг, дæумæ фæкомкоммæ ис, махимæ æмвæнд сты, дæуæй сæрыстыр дæн.

6. Текст «Фурдты дуне»-йæн пълан саразут.

Текст пъланмæ гæсгæ радзурут.
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91-аг урок

ДИССÆГТЫ ДУНЕ

 1. Раст дзурут:

рон – рæттæ  бынат – бынæттæ  аргъау – аргъæуттæ
хох – хæхтæ  зæхх – зæххытæ  диссаг – диссæгтæ

 2. Байхъусут. Диалог рольтæм гæсгæ бакæсут. Монолоджы хуызы йæ радзурут.

Сергей. Диссаг у, æвæдза, бæлццоны цард. Адæймаг цыдæр æнахуыр 
æхсызгондзинадмæ фенхъæлмæ кæсы балцы цæугæйæ.

Юрæ. Цæмæй йæ зоныс, афтæ у, уый?
Сергей. Æз æй зонын, уымæн æмæ мæхæдæг арæх фæцæуын дард 

балцыты. Мæ бон у зæгъын, æмæ æз æрзылдтæн æппæт зæххы къорийыл 
дæр. Бирæ рæсугъд бынæттæ федтон. Иу ныхасæй, аргъæутты бæстæйы иу 
æмæ дыууæ хатты нæ уыдтæн.

Юрæ. Ныр ды дæ бонæй нæ дæ – цас диссæгтæ федтай! Мæнæн дæр ма дæ иу балцы 
тыххæй радзур.

Сергей. Зæгъæм, æрæджы уыдтæн денджызон балцы. Базонгæ дæн Океаниимæ.
Юрæ. Æмæ уый та цы у?
Сергей. Океани − афтæ хонынц Сабыр фурды сакъадæхты стырдæр дзыгуыр.
Юрæ. Æмæ дзы уагæр дæ зæрдæмæ цы фæцыдис?

Сергей. Фурды сакъадæхтæ афтæ рæсугъд сты, æмæ сæ цæст атонын нæ 
комы. Уæдæ дзы донбакæлæнтæ æмæ денджызтæ та цас ис! Иу ран куы бадай, 
мæ лымæн, уæд схъуына уыдзынæ. Бæласы бынмæ, дам, хур нæ кæсы, зæгъгæ, 
никуы фехъуыстай? Арæвдз кæн дæхи æмæ дын æз фенын кæнон дзæнæтон 
рæттæ. Нæ балц та райдайдзыстæм Ирыстоны хæхтæй.

Юрæ. Разы дæн демæ. Дæ руаджы кæд æз дæр мæхицæн раргом кæнин 
диссæгты дуне.

3. Ссарут ирон дзырдты уырыссаг варианттæ.

арæхстдзинад
æнгом
æвæрын
бæлвырд
фæтк
Мысыр
сусæгдзинæдтæ
хъæз

Египет
расставлять
вплотную
секреты
тростник
мастерство
определённый
порядок
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4. Бакæсут текст. Хæслæвæрдтæ сæххæст кæнут.

Сымах, æвæццæгæн, фехъуыстат мысираг фараонты егъау пирамидæтæ – зæппæдзты 
кой. Уыдон арæзт сты стыр, сæ уæз дæсгай тоннæтæ кæмæн у, ахæм дуртæй. Æппæты 
стырдæр пирамидæ – Хеопсы зæппадзы бæрзæнд у 146 метры. Суанг ныртæккæ дæр 
æнцон хъуыддаг нæу ахæм уæззау дуртæ афтæ бæрзонд сисын æмæ сæ кæрæдзимæ сæ 
бынæтты æнгом сæвæрын. Афтæмæй мысирæгтæм нæдæр уæзисæн крантæ уыдис, нæдæр 
æндæр техникæ.

Се ’ппæт пирамидæтæ дæр сты уыцы иухуызон. Уæдæ лæугæ дæр кæнынц бæлвырд 
фæткыл: зæппадзы иу фарс æдзухдæр кæсы хурыскæсæнмæ, иннæтæ – цæгат, хуссар 
æмæ хурныгуылæнмæ. Афтæмæй раст пирамидæ саразын æнцон нæу. Уыцы хъуыддагыл 
адæм ахуыр кæнынц скъолаты. Мысирæгтæ та пирамидæтæ аразын зыдтой фондз мин азы 
размæ!

Мысираг аразджыты арæхстдзинады тыххæй бирæ диссæгтæ радзурæн ис, кæд æппæт 
сусæгдзинæдтæ нырма зындгонд не сты, уæддæр. Уый ууыл дзурæг у, æмæ бирæ зыдтой, 
бирæ цæмæдæрты арæхстысты.

Диссаджы зæппадз-пирамидæтæ, кувæндæттæ æмæ галуантæй дарддæр мах замантæм 
æрхæццæ сты мысирæгты рагон къухфыстытæ дæр. Уыдонæй иутæ дуртыл къахт сты, сæ 
фылдæр хай та, хъæзæй кæй арæзтой, ахæм бæзджын гæххæттыл − папирусыл чернилæйæ 
фыст сты. Ахуыргæндтæ-историктæн сæ къухы бафтыдис рагон мысираг къухфыстытæ 
бакæсын. Æмæ ныр мах зонæм, рагон мысирæгтæ куыд цардысты: цы куыстытæ кодтой, 
цы зыдтой, цавæр хуыцæуттыл æууæндыдысты.

Журнал «Ногдзау»-æй

1) Фыццаг абзац ратæлмац кæнут.
2) Дыккаг абзацмæ фæрстытæ раттут.
3) Цыппæрæм абзацы мидис зæгъут иу хъуыдыйадæй.
4) Текст уæхи ныхæстæй радзурут.

5. Ссарут фыццаг абзацы хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ.
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6. Дзырдтæ ныхасы хæйттыл адих кæнут.

Фæткыл, иу, саразын, сымах, рагон, æууæндыдысты, уæззау, дуртæ, зæппæдзты, егъау, 
сæвæрын.

Текст баххæст кæнут. Йæ хъуыды йын иу хъуыдыйадæй зæгъут.

Мысыры фараонты пирамидæты егъаудæр у ... . Хеопсы пирамидæ ис ... . Уымæн 
йæ бæрзæнд у ... . Уый арæзт у ... дуртæй. Уыцы ... сты иухуызон. Ахæм пирамидæтæ 
арæзтой мысирæгтæ ... размæ. Махмæ ма æрхæццæ сты мысирæгты рагон ... дæр.

92-аг урок

АДÆМ, БÆСТÆТÆ, ÆГЪДÆУТТÆ

1. Сæвæрут цавд вазыгджын дзырдты æмæ сæ хъæрæй бакæсут. Ратæлмац 
кæнут дзырдтæ. Рафыссут сæ.

Хиуылхæцгæ, хæларзæрдæ, къухæй амынд, уагæвæрд, уазæгуарзон, цардбæллон.

2. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Æууæл – свойство, вид, признак. Адæймаджы æууæлтæ.
Къæцæл – палочка. Даргъ къæцæл.
Лауыз – блин. Хæрзад лауыз.
Пырындз – рис. Сыгъдæг пырындз.
Физонæг – шашлык. Хæрзад физонæг.

3. Байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1) Уырыссæгтæ уарзынц…
2) Алайнæгтæ сты…
3) Итайлæгтæ æхсызгонæй…
4) Япойнæгтæ хæрынц пырындз...
5) Немыц бирæ нуазынц…
6) Англисæгтæ ныхас кæнгæйæ…
7) Францæгтæ аргъ кæнын зонынц…

сылгоймагæнхъæдын къæцæлтæй фæхъусынц музыкæмæ бæгæны

лауызтæ æмæ хъызт зымæг сты сабыр æмæ хиуылхæцгæ уазæгуарзон
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4. Æркæсут нывтæм. Байхъусут текстмæ. Зæгъут, нывтæ цавæр адæмтæм хауынц.

5. Фæрстытæн фысгæ дзуапп раттут.

1) Цы ис алы адæмыхатмæ дæр?
2) Чи уарзы музыкæмæ хъусын?
3) Хиуылхæцгæ кæцы адæм сты?
4) Сылгоймагæн аргъ кæнын чи зоны?
5) Ды цавæр адæмыхатмæ хауыс?

93-аг урок

УАЛДЗЫГОН БÆРÆГБÆТТÆ

1. Раст дзурут. Сбæрæг кæнут дзырдты нысаниуджытæ.

сыгъдæгзæрдæ
фæллойгæнæг 
комулæфт
æппæтдунеон
фыдыбæстаг
æппæтадæмон

 2. Байхъусут æмæ бакæсут. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, 
уый бахъуыды кæнут.

Ахæлиу уæвын – распространиться. Хъæуыл ахæлиу уæвын. Хабар уайтагъд хъæуыл 
ахæлиу ис, æмæ адæм арфæтимæ цыдысты ноггуырды хæдзармæ.

Æрвылаз – ежегодно. Æрвылаз бæрæг кæнын. Æрвылаз адæм бæрæг кæнынц сæ уар-
зон бæрæгбæттæ.

Сфæлындын – нарядить. Наз бæлас сфæлындын. Сабитæ Ног азы бæрæгбонмæ 
сфæлыстой наз бæлас.

Тала бæлас – саженец. Тала бæлæстæ садзын. Дадаимæ дыргъдоны цы тала 
бæлæстæ ныссагътам, уыдоныл æрвылбон дон кодтон.
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тала бæлæстæ сфæлыстой æрвылаз ахæлиу вæййы

3. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ хуызтæ сæ арæзтмæ 
гæсгæ.

... дæр уалдзæджы æнæхъæн къласæй рацæуæм не скъолайы кæрт æфснайынмæ. 
Ныссадзæм ... ... дæр. Афтæмæй диссаджы аив скодтам не скъолайы бацæуæн.

Цалдæр азы размæ цы назтæ ныссагътам, уыдон сырæзтысты. Раст сæ хъазæнтæй 
цыма ..., афтæ цæхæртæ калынц. Сæ размæ куы бацæуай, уæд    цыдæр    æхсызгондзинад    
...    ...    буарыл, æмæ адæймаг банкъары Ног азы бæрæгбоны комулæфт.

Æрдзы хъæздыгдзинадыл чи архайы, уый йæхицæн рæсугъд фидæн аразы.

4. Фæрстытæн дзуапп раттут. Хъуыдыйæдтæ рафыссут.

1) Цæмæй саив кодтам не скъолайы кæрт?
2) Цавæр бæлæстæ дзы ныссагътам цалдæр азы размæ?
3) Цы банкъары адæймаг, наз бæлæстæм куы бацæуы, уæд?
4) Цæмæн хъæуы æрдзы хъæздыгдзинадыл кусын?

Бакæсут. Радзурут бæрæгбоны тыххæй.

Алы бæрæгбонмæ дæр адæймаг цыдæр хорздзинадмæ фенхъæлмæ кæсы, уымæ гæсгæ 
йын йе ’рцыдмæ фæбæллы. Фæлæ уæддæр сæ иутæ адæймаджы зæрдæмæ хæстæгдæр 
лæууынц.

Зæгъæм, æз тынг зæрдиагæй фенхъæлмæ кæсын, уалдзæгимæ цы бæрæгбонтæ баст 
сты, уыдонмæ. Уымæн æмæ уалдзæг йæхæдæг бæрæгбоны хуызæн вæййы уазал зымæджы  
фæстæ. Фæлæ ма йæ бæрæгбонтæй искæцы куы ралæууы, уæд та æхсызгондзинад, 
хъæлдзæгдзинад, амонд цыма дыууæ хатты фæфылдæр вæййынц, афтæ мæм фæкæсы. 
Ахæм бон у Фыццæгæм майы бæрæгбон дæр.

Уый у æппæт адæмы фæллой æмæ хæлардзинады бон. Æрхæссы адæмæн амонд, сæ 
зæрдæты сын райгуырын кæны рæсугъд фæндтæ.

Зæрдæрухсæй ныл цæуæнт не ’ппæт бæрæгбонтæ дæр!

94-æм урок

ФÆЛЛОЙ, УАЛДЗÆГ ÆМÆ САБЫРДЗИНАДЫ БÆРÆГБОН

 1. Байхъусут хъуыдыйæдтæм. Бакæсут сæ раст интонациимæ.

1) Уалдзæг нæм мартъийы райдайы?
2) Æгас цæуæд Фыццæгæм майы бæрæгбон!
3) Фыдæлтæ дæр бæрæг кодтой ацы бæрæгбон, мах дæр æй бæрæг кæнæм.
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2. Бакæсут текст æмæ зæгъут, куыд равзæрдис Фыццæгæм майы бæрæгбон.

Фыццæгæм май – фæллой, уалдзæг æмæ сабырдзинады бæрæгбон

Мах сахуыр стæм афтæ хъуыды кæнын, зæгъгæ, Фыццæгæм майы 
бæрæгбон у нæхи рагон бæрæгбон. Ома фыдæлтæ дæр æй кодтой, мах 
дæр æй кæнæм. Фæлæ куыд рабæрæг ис, афтæмæй рагон гермайнæгтæм 
уыдис бæлвырд æгъдау: уыцы бон-иу тала бæлас дидинджытæ æмæ алы-
хуызон лентытæй сфæлыстой æмæ-иу йæ алыварс  кафгæ, заргæ зылдыс-
ты. Пётр Фыццæгæмы заман Мæскуыйы горæты цы немыц цардис, уы-
дон паддзахæй ракуырдтой, цæмæй сын сæрмагонд бынат радих кæной 
æмæ дзы æрвылаз дæр аразой сæ бæрæгбон. Мæскуыйæгтæ фыццаг 
цымыдисæй кастысты немыцмæ, стæй фæстагмæ сæхæдæг дæр архайын 
байдыдтой уыцы хъæлдзæгдзинады.

Афтæ немыцы хъæлдзæг бæрæгбон фыццаг ахæлиу Мæскуыйы 
горæтыл, стæй та æнæхъæн Уæрæсейыл.

1889 азы ацы бонæй райгуырдис ног бæрæгбон. Парижы уыдис 
фæллойгæнджыты Æппæтдунеон конгресс, æмæ уым уынаффæ рахастой, 
цæмæй Фыццæгæм май уæдæй фæстæмæ суа æппæт фæллойгæнджыты хæлардзинады 
бон.

Уыцы бæрæгбон афтæ уарзон фæцис адæмæн, æмæ йын æдзухдæр æнхъæлмæ 
фæкæсынц йе ’рцыдмæ.

3. Тексты алы абзацæн дæр æрхъуыды кæнут сæргонд.

4. Тексты фыццаг абзацæй мивдисджытæ рафыссут æмæ сын сбæрæг кæнут се 
здæхæнтæ.

 5. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы базыдтат ногæй ацы бæрæгбоны тыххæй.

Майы бæрæгбон

Уалдзæг нæм мартъийы æрбацæуы. Фæлæ йын йæ хъарм комулæфт, йæ 
рæсугъддзинад майы бæрæгбæтты фæстæ банкъарæм. Зæгъæн ис, æмæ нæм æцæг уалдзæг 
æрбацæуы Фыццæгæм майимæ.

Фыццæгæм май у фæллой æмæ амонды фидиуæг. Ацы хъæлдзæг бæрæгбон бæрæг 
кæнынц Зæххы алы кæрæтты.

Уый у, йæ сыгъдæгзæрдæ куыстæй цард чи рæсугъд кæны, дунейы уыцы фæллой-
гæнæг адæмты бæрæгбон. Мах ма йæ хонæм сабырдзинад æмæ уалдзæджы бæрæгбон 
дæр.
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Алы бæрæгбонæн дæр ис йæхи цæсгом, йæхи фæлгонц. Фыццæгæм май – 
æппæтдунеон æфсымæрдзинады бон – баст у фæсзымæг æрдзы ног райгуырдимæ, 
уалдзæджы æрцыдимæ.

6. Таблицæ баххæст кæнут.

Иууон нымæц Бирæон нымæц

æгъдæуттæ

цæсгом

фидиуæг

миниуджытæ

фæзынд

кæрæттæ

паддзах

Тексттæ аив кæсын сахуыр кæнут.
Дыккаг текстмæ 6–7 фарсты ныффыссут.

95-æм урок

ÆППÆТДУНЕОН БÆРÆГБОН

1. Раст дзурут:

миниуæг – миниуджытæ
фæллойгæнæг – фæллойгæнджытæ
кусæг – кусджытæ

 2. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ. Радзурут æй уæхи ныхæстæй.

Ирæ. Оля, Фыццæгæм май нæ фыдыбæстаг бæрæгбон кæй у, 
уый зоныс?

Оля. Æз зонын, Фыццæгæм май æппæтдунеон бæрæгбон кæй 
у, уый. Хонæм æй фæллойгæнæг адæмты бон, ноджы ма йæ амонды 
фидиуæг дæр фæхонынц. Фæлæ йæ ды нæ фыдыбæстаг бæрæгбон 
кæй хоныс, уымæй раст нæ дæ.
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Ирæ. Раст цæмæй нæ дæн?
Оля. Ацы бæрæгбон у æппæтдунеон. 1889 азы Парижы уыдис фæллойгæнджыты 

Æппæтдунеон конгресс, æмæ уым уынаффæ рахастой, цæмæй Фыццæгæм май суа дунейы 
фæллойгæнджыты хæлардзинады бон.

Ирæ. Уый мын диссаджы хабæрттæ куы ракодтай! Ныр дæ руаджы æз дæр 
зондзынæн ацы уалдзыгон бæрæгбоны равзæрд.

3. Дзырдтæ адих кæнут морфемæтыл.

Фыццæгæм   æппæтдунеон
кодтой    фæсзымæг
æрвылаз    фæзындмæ
зылдысты   адæмты
хъæлдзæгдзинады  куыстæй
Уæрæсейыл   æрвитынц

4. Дзырдбæстытæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæнут æмæ сæ ныффыссут.

Вынесли решение, всемирный день, смотрели с удивлением, с появлением весны, 
сначала распространился, тёплое дыхание, специальное место, день братства.

5. Бакæсут æмæ фæбæрæг кæнут рæдыдтытимæ хъуыдыйæдтæ.

1) Æппæт бæрæгбонтæ дæр сты иухуызон.
2) Уалдзæг нæм февралы æрбацæуы.
3) Фыццæгæм май хонæм сабырдзинад æмæ уалдзæджы бæрæгбон.
4) Фыццæгæм майы бæрæгбон æрмæст Уæрæсейы фæбæрæг кæнынц.
5) 1889 азы Парижы уыдис кусджыты Æппæтдунеон конгресс.
6) Фыццæгæм майы бæрæгбоны æрцыдмæ ничи фенхъæлмæ кæсы.
7) Куыд рабæрæг, афтæмæй Фыццæгæм майы бæрæгбон у нæхи фыдыбæстаг бæрæгбон.

Диалог монолоджы хуызы дзурынмæ бацæттæ кæнут (2-аг фæлт.).

96-æм урок

БÆЛАС ЙÆ КЪАЛИУТÆЙ ФИДАУЫ, ЛÆГ – ЙÆ КУЫСТÆЙ

1. Раст дзурут.

Ахъаззагдæр, хæринаггæнæг, хæццæ кæнын, фæллой, æфсæддон, хъахъхъæнын, 
зарæггæнæг, кæддæриддæр, уацхæссæг, хæссын.
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2. Бакæсут текст. Тексты хъуыдыимæ разы стут?

Рагон æмбисонд афтæ зæгъы, бæлас, дам, йæ къалиутæй 
фидауы, лæг та − йæ куыстæй. О, фæлæ дæсныйæдтæй 
ахсджиагдæр кæцы у?

Дохтыр дзæбæх кæны адæмы, зилы сын се ’нæниздзи-
надмæ. Ахуыргæнæг ахуыр кæны сывæллæтты, хъомыл 
кæны рæзгæ фæлтæр. Аразæг аразы хæдзæрттæ, цæттæ 
кæны адæмæн цæрæн бынæттæ. Шофыр скъæры машинæ, 
бæлццæтты хæццæ кæны хъæугæ бынатмæ. Хæринаггæнæг 
кæны хæрзад хæринаг.

Дуканигæс уæй кæны дзул æмæ æндæр хъæугæ товартæ. 
Хуыйæг адæмæн хуыйы алы- хуызон дарæс. Зæхкусæг та 
æрзайын кæны хор. Тæхæг тæхы уæлæрвты. Уыдонæй уæлдай 
ма бирæ æндæр кусджытæ дæр сæ фæллойæ архайынц цард 
фæхуыздæр кæныныл. Раст у ныхас: «Дæсныйæдтæ се ’ппæт 
дæр хъæугæ сты, ды дзы равзар зæрдæмæдзæугæ».

3. Дыууæ цæджындзы лæвæрд дзырдтæ бабæттут кæрæдзиимæ.

   дохтыр   амоны
   ахуыргæнæг   хæринаг кæны
   аразæг    тæхы
   хæринаггæнæг  дзæбæх кæны
   дуканигæс   хуыйы
   хуыйæг   уæй кæны
   тæхæг    аразы

 4. Бакæсут. Таблицæ баххæст кæнут.

1) Æз дæн дохтыр. Зонын рынчынты дзæбæх кæнын алыхуызон 
хостæ æмæ фæлмæн ныхасæй. Кусын нæ горæты республикон рын-
чындоны. Æз бирæ уарзын мæ дæсныйад.

2) Æз та æфсæддон дæн. Хъахъхъæнын знæгтæй нæ Райгуырæн 
бæстæ. Цæттæ дæн кæддæриддæр знагæн аккаг ныхкъуырд 
раттынмæ. Æз бирæ уарзын мæ дæсныйад.



162

3) Æз дæн дуканигæс. Уæй кæнын алыхуызон хойрæгтæ æмæ дзауматæ.
Æлхæнджытæм ракæсын мидбылхудгæйæ. Æз тынг уарзын мæ 

дæсныйад.

4) Æз та зарæггæнæг дæн. Мæ зарджытæй адæмæн хæссын 
æхсызгондзинад, сурын сын сæ фæллад, кæнын сæ уæнгрог. 
Тынг бирæ уарзын мæ дæсныйад.

5) Æз та уацхæссæг дæн. Кусын республикон газет 
«Рæстдзинад»-ы редакцийы. Фыссын цымыдисаг уацхъуыдтæ 
алыхуызон темæтыл. Тынг бирæ уарзын мæ дæсныйад.

5. Монологтæ 3-аг цæсгомæй радзурут.

6. Бакæсут. Рафыссут иууидагон дзырдтæ. Адих сæ кæнут морфемæтыл.

1) Уый ахуыр кæны Пушкины æмдзæвгæ.
    Уый кусы уырыссаг æвзаджы ахуыргæнæгæй.
2) Хæдтæхæг уæлæрвты тæхы.
    Тæхæг басгары уæларвон дуне.
3) Лæппу фыссы цыбыр нывæцæн нывмæ гæсгæ.
    Ацы фыссæджы ном айхъуыстис æгас дунейыл.
4) Телевизорæй райхъуыстис цыдæр хъæлдзæг зарæг.
    Ног зарæггæнджыты къорд гастрольты ацыдис фæсарæнтæм.

Радзурут, уæ зæрдæмæ тынгдæр цы дæсныйад цæуы, уый тыххæй.

97-æм урок

СÆ ДÆСНЫЙАДÆЙ КАД СКОДТОЙ СÆ АДÆМÆН

 1. Байхъусут æмæ бакæсут:

№ Дæсныйад Сæйраг хæстæ Куысты бынат Цæстæнгас дæсныйадмæ
1
2
3
4
5
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● дуг – дуджы
нывгæнæг – нывгæнæджы
зарæг – зарæджы

● 1901, 1953, 1905.
● Уырыссаг, æгъдæуттæ, нæмттæ, мыггæгтæ, хъуыстгонддæр.

 2. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цы базыдтат Тугъанты Махарбеджы тыххæй.

Тугъанты Махарбег

Ирон нывгæнæг Тугъанты Махарбеджы ном зонынц канд 
Ирыстоны нæ, фæлæ æппæт бæстæйы дæр. Уый райгуырдис 
Дур-Дуры, æлдары хæдзары, хъæздыг æмæ ахуыргонд би- 
нонты æхсæн.

1901–1905 азты ахуыр кодта Бетъырбухы аивæдты акаде-
мийы. Уый фæстæ ацыдис Германмæ æмæ бирæ азты дæргъы 
уым бæрзонд кодта йæ дæсныйад.

Аивæдты академийы Махарбеджы ахуыргæнæг уыдис 
стыр уырыссаг нывгæнæг Илья Ефимович Репин. Уый æргом 
кодта æрыгон студентæн нывгæнынады сусæгдзинæдтæ.

Махарбег йæ нывты æвдыста йæ адæмы цард, се ’гъдæуттæ, сæ истори. Уый 
тынг хорз зыдта рагон царды уаг, нæ адæмон зарджытæ, кæфтытæ, таурæгътæ. Фæлæ 
нывгæнæгæн æцæг кад æмæ ном скодтой, Нарты кадджытæм цы нывтæ – иллюстрацитæ 
скодта, уыдон: «Фæндыры фæзынд», «Ацæмæз», «Æхсар æмæ Æхсæртæджы мæлæт»,

«Куырдалæгон», «Тотрадзы мæлæт» æмæ æндæртæ. Махарбеджы нывтæй æппæтæй 
стырдæр æмæ зындгонддæр у «Нарты куывд».

Тугъанты Махарбег уыдис ирон нывгæнынады бындурæвæрæг, æцæг патриот. Уый 
æппæтæй фылдæр уарзта йæ райгуырæн зæхх æмæ йæ адæмы.
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3. Лæвæрд хъуыдыйæдтæй саразут тексты пълан.

1) Махарбеджы нывтæ.
2) Зындгонд нывгæнæг.
3) Илья Ефимович Репин – Махарбеджы ахуыргæнæг.
4) Тугъанты Махарбег – ирон нывгæнынады бындурæвæрæг.
5) Махарбеджы ахуыры азтæ.

 4. Бакæсут текст æмæ зæгъут, чи у Гергиты Валери. Текстæн пълан саразут.

Дунейы артист

Нæ дуджы номдзыд дирижёр, культурæйы архайæг, 
зындгонд артист Гергиты Валери райгуырдис 1953 азы 
Мæскуыйы. Дзæуджыхъæуы аивæдты училище каст куы 
фæцис, уæд бацыдис Ленинграды Римский-Корсаковы 
номыл консерваторимæ. Абон у Мариинский театры 
директор æмæ аивадон разамонæг, лæвæрд ын æрцыди 
кадджын нæмттæ («Уæрæсейы адæмон артист» æмæ 
«Дунейы артист») æмæ бирæ хæрзиуджытæ.

Гергиты Валерийы цард ирдæй равдыста, сфæлдыстадон Олимпмæ схизæн кæй ис 
æрмæст стыр курдиат æмæ удуæлдай куысты фæрцы. Йæ номимæ баст сты Уæрæсе æмæ 
фæсарæнты музыкалон фестивальтæ, хъуыстгонд театры æнтыстдзинæдтæ. Валерийæн 
стыр аргъ кæнынц йæ райгуырæн Ирыстоны дæр æмæ æппæт дунейы дæр.

5. Ныффыссут фæрстытæн дзуæппытæ.

1) Цæмæй скодтой стыр кад сæ адæмæн Тугъанты Махарбег æмæ Гергиты Валери?
2) Цы сæ иу кæны?

6. Радзурут, текстты лæвæрд æрмæгæй уæлдай ма цы зонут ацы зындгонд 
адæймæгты тыххæй, уый.

7. Тексттæй рафыссут сæрмагонд номдартæ.

Урочы æрмæгæй пайдагæнгæйæ, ныффыссут цыбыр нывæцæн: «Сæ адæмæн 
ном скодтой».

————————— —————————
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98-æм урок. 

КОНТРОЛОН УРОК

УÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ РАВДИСУТ!

1. Иууон нымæцы лæвæрд номдартæ сæвæрут бирæон нымæцы, бирæон ны-
мæцы лæвæрд номдартæ та – иууон нымæцы.

Цæссыгтæ, амаддзаг, зæппадз, дауæг, æвдисæнтæ, гæнах, фæхстæ, æфхæрджытæ, 
фæлгонцтæ, хъæдгæстæ, сагой, уайдзæф, ныббырст, уидгуытæ, мæсгуытæ.

2. Дзырдтæн ныффыссут сæ иууидагон дзырдтæ.

1) Ахуыр –
2) Куыст –
3) Уарзын –
4) Хъæд –
5) Хæрын –

3. Радзурут уæхи тыххæй.

Æз дæн скъоладзау.
____________.
____________.
____________.
____________.
____________.

4. Лæвæрд дзырдтæй саразут вазыгджын дзырдтæ. Абарут вазыгджын дзырдты 
нысаниуджытæ сæ хæйтты нысаниуджытимæ.

къах, фæндаг 
хæлар, зæрдæ 
уд, хъæд
фынк, калын

бал, бирæгъ 
хъæд, гæс
сæр, хъуызын 
цард, бæллын

бырон, калын 
зонд, ахаст 
цæст, ахадын 
арв, хуыз

5. Дзырдтæн сæ антонимтæ ныффыссут, æххуысгæнæн æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

Æрхизын, мæсты кæнын, уидзын, æппæлын, уæлвæз, зиан хæссын, сыгъдæг, кад-
джын, æгъдауджын, зондджын.
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 6. Бакæсут тексты фыццаг хай æмæ зæгъут, чи сты радзырды архайджытæ.

Сайын нæ хъæуы

I

Гимназийы цæттæгæнæн къласмæ куы бацыдтæн, уæд нырма 
тынг гыццыл уыдтæн. Авд азы йеддæмæ мыл нæ цыдис.

Иубон нын ахуыргæнæг бахæс кодта æмдзæвгæ сахуыр кæнын. 
Æз æмдзæвгæ нæ сахуыр кодтон, уымæн æмæ, ахуыргæнæг цы загъ-
та, уый нæ фехъуыстон. Хъусгæ та йæ уымæн нæ фæкодтон, æмæ, 
мæ фæстæ цы лæппутæ бадтысты, уыдон-иу мын куы мæ фæсонтæ 
чиныгæй ныццавтой, куы та-иу мын мæ сæры хъуынтæ раивæзтой.

Дыккаг бон мæ ахуыргæнæг æмдзæвгæйæ бафарста.
Æз афтæ нæуæндаг уыдтæн, æмæ, æмдзæвгæ нæ зонын, уый 

зæгъын нæ бауæндыдтæн. Æмæ мæ партæйы цур хъусæй лæууыдтæн.
Ахуыргæнæг хъуыддаг бамбæрста æмæ загъта:
– Æри-ма дæ боныг! Æз дын дзы иу сæвæрон.
Æз скуыдтон, уымæн æмæ уый уыдис мæ фыццаг æвзæр бæрæггæнæн, æмæ мæм уый 

тыххæй цы ’нхъæлмæ кæсы, уый нырма нæ зыдтон.
Урокты фæстæ мæм мæ хо Лёля æрбацыдис, æмæ нæхимæ иумæ ацыдыстæм.
Фæндагыл пъартфелæй мæ боныг систон, иу кæм уыдис, уыцы фарс рафæлдæхтон 

æмæ Лёляйæн загътон:
– Лёля, æркæс-ма, ай цы у? Лёля æркастис æмæ ныххудтис:
– Минькæ, уый тынг æвзæр бæрæггæнæн у! Ахуыргæнæг дын иу сæвæрдта. Уый 

афтæ æвзæр у, æмæ ма дын папæ дæ гуырæн бонмæ хуызисæн аппарат балхæна, уый мæ 
нæ уырны.

– Æмæ уæдæ цы кæнон? – бафарстон æз Лёляйы. Лёля загъта:
– Ме ’мбал чызджытæй чидæр, йæ боныджы иу æвæрд кæм уыдис, уыцы сыфтæ 

кæрæдзийыл баныхæста, æмæ йæ фыд нæ базыдта, æвзæр бæрæггæнæн дзы уыдис, уый.
Æз загътон:
– Лёля, сайын хорз нæу.
Уый ныххудтис æмæ хæдзармæ ацыдис. Æз та зæрдæсаст æмæ æнкъардæй паркмæ 

бацыдтæн, мæ боныг рафæлдæхтон æмæ ме ’взæр бæрæггæнæнмæ нымдзаст дæн.

Михаил Зощенко
(Дзуццаты Зæлинæйы тæлмац)

æгад цин кæнын æнæгъдау схизын

фауын (осуждать, порицать) чъизи пайда хæссын

æдылы тауын (калын)дæлвæз
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7. Цыбырæй радзурут, цы базыдтат радзырды сæйраг архайджыты тыххæй, уый. 
Раст зонд бацамыдта Лёля йæ кæстæрæн? Сымах та куыд баххуыс кæниккат 
Минькæйæн?

8. Радзырдæн æрхъуыды кæнут кæрон.

 9. Байхъусут радзырды дыккаг хаймæ æмæ йæ абарут, уæхæдæг ын цы 
кæрон æрхъуыды кодтат, уыимæ.

10. Зæгъут, цæмæн схуыдта автор йæ радзырд «Сайын нæ хъæуы»? Спайда 
кæнут лæвæрд райдайæнæй.

Автор йæ радзырд схуыдта «Сайын нæ хъæуы», уымæн æмæ…

11. Радзырды фыццаг хайæ рафыссут бабæтгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ.

12. Лæвæрд дзырдтæй таблицæ баххæст кæнут.

Номдар Мивдисæг Миногон Номивæг Нымæцон Фæрсдзырд

Æрдуз, фынддæс, змисджын, сакъадах, цæстахадгæ, разæнгард кæнын, нудæс, 
æнхъæвзын, парахатæй, змæст, цæугæдон, ардауын, хъуызгæ-хъуызгæ, мæнимæ, æхсар, 
уыдоныл, сымах, мин, сраст кæнын, уый, сæмбæлын, фæндаг, хихджын, сæдæ фæндзай 
фараст, хъазуатæй, сабырæй.

13. Бакæсут æмбисæндтæ, мивдисджытæ раст формæты æвæргæйæ.

1) Бирæгъæй чи (тæрсын), уый хъæдмæ нæ цæуы.
2) Æвзæр æфсымæрæй хорз сыхаг хуыздæр (уæвын).
3) Æнгом бинонтæ цард (арын), æнгом цуанонтæ саг (марын).
4) Мæргътæ зарын куы (райдайын), уалдзæг уæд (ралæууын).
5) Хъæздыг мæгуыры рыст нæ (зонын).
6) Хæрын (уарзын) – кусын дæр уарз.

 14. Бакæсут текст. Йæ мидис ын бамбарын кæнут. Номивджытæ æртæ 
къордæй рафыссут.

1) Цæсгомон (цыбыр формæтæ).



168

2) Здæхгæ.
3) Æппæрццæг.

Тæрхъус

Тæрхъус йæ цардæй разы нæ уыдис æмæ арæх дзырдта: «Цæй цард у мæ цард, 
фæлтау куы амæлин, уæд хуыздæр.  Цæргæсæй тæрс, сырдтæй тæрс, адæмæй тæрс; 
уыдонæй нæ, фæлæ ма сыфтæрты сыбар-сыбурæй дæр мæ уд ауайы. Мæ бон нал у ахæм 
цардæй цæрын, мæхи мын доны æнæ баппаргæ нæй», – æмæ донмæ азгъордта.

Доны былмæ куы бахæццæ ис, уæд дзы хæфсытæ фæтарстысты æмæ сæхи донмæ ба- 
калдтой.

Тæрхъус уый куы федта, уæд йæхиуыл æрхудтис æмæ загъта: «Ай мæхи куы сæфтон, 
мæхицæй мæгуырдæр æнхъæл куы никæмæн уыдтæн, афтæмæй мæнæй тæрсагдæртæ, 
æнæбондæртæ  бирæ  куы  ис!» Уыцы ныхæстимæ тæрхъус фæстæмæ раздæхтис доны 
былæй æмæ ма абон дæр цæры йæхицæн.

15. Бакæсут, къæлæттæ гомгæнгæйæ.

Давон

Давон у судзагхал (цы? халсар) – хæрыны кæрдæг. Зайы уымæл (кæм? бынæттæ), 
хъæды æрдузты. (Цæмæн? уазал) у фæразон. Ис ын цыбыр бын лыстæг (цæимæ? уидæгтæ). 
Давоны бын йæ (цæмæй? сыфтæ) у бирæ судзагдæр. Уым ис бирæ æрдзон хъомыс (сила). 
Хæрынæн бæзгæ зайæгойтæй (кæд? уалдзæг) æппæты фыццаг фæзыны давон. Хуры рухс 
æмæ (цæмæ? хъарм) афтæ тынг фæбæллы, æмæ миты бынæй дæр йæ сæр сдары.

Рагуалдзæджы давон уæлдай пайдадæр у хомæй. Фыхæй у хæрзаддæр, фæлæ йе 
’рдзон хъомыс та дзæвгар фæкъаддæр вæййы. Хом давон хорз фидауы (цæимæ? хойраг).

16. Зæгъут, цавæр тексттæй ист сты ацы хъуыдыйæдтæ.

1) Æфсымæртæ уый куы базыдтой, уæд æм фæхæрам сты æмæ йæ амарынвæнд скодтой.
2) Нæзыты къох у Ирыстоны рæсугъддæр къуымтæй иу.
3) Саг та хъæды фидауц у, æмæ хъуамæ цæргæ кæна.
4) Æхсæзсæдæ километрæй фылдæры дæргъæн фæндаджы фæстæ Терк бахæццæ 

вæййы Хъаспы денджызмæ.
5) Нæ бæстæйы стырдæр сакъадахыл нымад у Сахалин.
6) Лæппутæ сæ тæккæ фæткъуы тонгæйæ куы уыдысты, уæд бæласы фæстæ хъæлæр- 

дзыйы къутæр базмæлыдис.
7) Сæхимæ куы ’рцыдис, уæд нана бамбæрста, йæ чызг цыдæр кæй кæны, уый.
8) Бирæ рæстæджытæ рацыдис, бирæ замантæ аивгъуыдта, фæлæ адæмæй нæ ферох 

хъæбатыр сылгоймаджы ном.
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17. Бакæсут. Раттут дзуапп Сосланы фыстæгæн.

18. Текстæй рафыссут мивдисджытæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: фыссы – 3-аг ц., иуу. н., æрг. зд., ныр. аф.

19. Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ, цы дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ уæ 
тетрæдтæм рафыссут.

1) Лæппутæ пуртийæ хæдзары цур хъазыдысты, фæлæ, сæ сыхы уазæг ис, уый куы 
базыдтой, уæд уыдоны дуары размæ сæхи байстой.

2) Сывæллон æд хъазæнтæ кæртмæ разгъордта.
3) Æнæ хистæртæй кæстæрæн зын цæрæн у.
4) Адæмы астæу дæхицæн бынат ссар.

Ахæлиу уæвын – распространиться. Хъæуыл ахæлиу уæвын. Хабар уайтагъд 
хъæуыл ахæлиу ис, æмæ адæм арфæтимæ цыдысты ноггуырды хæдзармæ.

Æрвылаз – ежегодно. Æрвылаз бæрæг кæнын. Æрвылаз адæм бæрæг кæнынц 
сæ уарзон бæрæгбæттæ.

Сфæлындын – нарядить. Наз бæлас сфæлындын. Сабитæ Ног азы 
бæрæгбонмæ сфæлыстой наз бæлас.

Тала бæлас – саженец. Тала бæлæстæ садзын. Дадаимæ дыргъдоны цы тала 
бæлæстæ ныссагътам, уыдоныл æрвылбон дон кодтон.

5) Хазби æмæ Артур абон историйы урокмæ сæхи нæ бацæттæ кодтой æмæ фæйнæ 
дыууæйы райстой.

6) Лæгæн йæ фарсмæ иузæрдион хæлар куы уа, уæд амондджын у.
7) Адæймаг æнæ хойрагæй цас фæразы, æнæ хуыссæгæй уымæн йе ’мбис дæр нæ 

фæразы.
8) Схуыссыны размæ бирæ бахæрын пайда нæу.

 20. Бакæсут. Зæгъут, куыд æмбарут ацы рæнхъытæ.

Фыдæй нын стыр хæзнатæ баззад:
Æфсарм, æгъдау æмæ æхсар.
Сæ фарнæй де ’мгæртты дæр бафсад,
Сæ фарны де стъалы ыссар!

   Хъайтыхъты Азæмæт

ахæлиу вæййытала бæлæстæ сфæлыстой æрвылаз
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21. Бакæсут. Рафыссут дзырдтæ æрдæг префикстæ уæл-, дæл-, мид-, раз- æмæ 
фæс-имæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ.

1) Уат байдзаг ис, дæлрудзынг цы дидинджытæ лæууы, уыдоны хæрздæфæй.
2) Раджы заман-иу нæ нанатæ хуыздæр уæлхæдзары æрæмбырд сты, кæрæдзийæн-иу 

амыдтой къухмийы сусæгдзинæдтæ.
3) Гыццыл Мæди йæ мидбылты бахудтис æмæ йæ мады хъæбысмæ йæхи баппæрста.
4) Разæвæрд æмæ фæсæвæрд сты æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.

22. Тест

1. Предметы архайд æвдисæг дзырд у:

 номивæг
 мивдисæг
 миногон

2. Фразеологион дзырдбаст у:

 цæсты фæныкъуылдмæ
 раджы кæддæр
 знонæй абонмæ

3. Ссарут мивдисæджы æнæцæсгомон 
формæ:

 фарстæуы
 фæрсдзысты
 бафарстат

4. Æппæрццæг номивæг у:

 ууыл
 демæ
 макæй

5. Мивдисæг æргомон здæхæны:

 бахæриккат
 хонæм
 згъор

6. Цалдæр нысаниуæджы кæмæн ис, ахæм 
дзырд хонæм:

 иунысанон
 бирæнысанон
 цалдæрнысанон

7. Дзырдтæ «ахуыр», «ахуыргонд», «ахуыр-
гæнæг» сты:

 бирæуидагон
 иууидагон
 алыхуызонуидагон

8. «Нæ бæстæ уарзæм ныййарæг мадау». Ацы 
хъуыдыйад у:

 бæлвырдцæсгомон
 æбæлвырдцæсгомон
 æнæцæсгомон
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23. Бæрцон нымæцонтæй саразут рæнхъонтæ æмæ дихонтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: рæнхъон – дæсæм
      дихон – дæсгай

10, 83, 19, 1030, 906, 527, 111, 24, 9.

24. Бакæсут. Сбæрæг кæнут тексты сæйраг хъуыды.

Мад

Зæххыл ис бирæ рæсугъд æмæ фæлмæн ныхæстæ. Фæлæ сæ 
диссагдæр, уарзондæр æмæ зынаргъдæр дзырд у Мад!

Мады зæрдæ у уарзты суадон. Мады рæвдыд у уалдзыгон ху-
рау, йæ хъæлæс та нын уæлахизы тырысайау дæтты ныфс нæ царды 
фæндæгтыл.

Ныййарæг! Уый у æппæт сабиты царды райдайæн. Уый амоны 
йæ хъæбултæн: «Царды сæйрагдæр сты Рæстдзинад, Хæлардзинад 
æмæ адæммæ Уарзондзинад».

Мад! Уый уарзтæй сыгъдæгдæр нæй, уый æдзухдæр хъахъхъæны йæ сабиты, 
йæхицæн сæ ницы домы, афтæмæй.

Хъахъхъæнут ныййарæджы! Уымæй зынаргъдæр, уар-зондæр ницы ис зæххыл.
Газет «Рæстдзинад»-æй

25. Текстæй рафыссут миногонтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ бæрцбарæнтæ.

26. Мивдисджытæ рафыссут дыууæ къордæй. Сбæрæг кæнут разæфтуанты 
нысаниуджытæ.

   Разæфтуантимæ    Æнæ разæфтуантæй

Æруадзын, гæр-гæр кæнын, сдзурын, сæмбæлын, лæгъстæ кæнын, базгъорын, æрыз-
дæхын, ныххауын, аивылын, бацахсын, ралæбурын, кæлын, цагъды фæуын, æрбахизын.

27. Дзырдуатæй пайдагæнгæйæ, ссарут лæвæрд дзырдты омонимтæ.

Уарын – дождь; уарын – …
тæгæр – клён; тæгæр – …
хизæн – пастбище; хизæн – …
хæст – война; хæст – …
ахсын – ловить; ахсын – …, ахсын – …
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28. Бакæсут. Зæгъут, цы базыдтат ногæй радзырды сæйраг архайæджы тыххæй.

Сайын нæ хъæуы

II

Парчы бирæ фæбадтæн, стæй уыцы æвæндонæй нæхимæ араст дæн. Хæдзармæ куы 
фæцæйхæццæ кодтон, уæд мæ зæрдыл æрлæууыдис, мæ боныг парчы кæй ферох ис, 
уый, æмæ фæстæмæ азгъордтон. Фæлæ мæ боныг бандоныл нæ разындис. Æз фыццаг 
фæтарстæн, стæй уæд бацин кодтон.

Нæхимæ куы ’рбацыдтæн, уæд мæ фыдæн радзырдтон мæ боныджы сæфты хабар.
Лёля ныххудтис æмæ мæм йæ цæст æрныкъуылдта.
Дыккаг бон ахуыргæнæг куы базыдта, мæ боныг фесæфтис, уый, уæд мын ног боныг 

радта. Æз æй цингæнгæйæ байгом кодтон, фæлæ та дзы уыцы æвзæр бæрæггæнæн куы 
федтон, уæд мæ зæрдæ бамæгуыр ис. Афтæ смæсты дæн, æмæ йæ чингуыты скъаппы 
фæстæмæ баппæрстон.

Дыууæ боны фæстæ та мын ахуыргæнæг ног боныг радта. Æцæг ма мын дзы ацы хатт 
дыууæ дæр сæвæрдта, мæхи æвзæр кæй дардтон, уый тыххæй. Æмæ мын бафæдзæхста, дæ 
боныг, дам-иу, æнæмæнг дæ фыдмæ равдис, зæгъгæ.

Лёляимæ урокты фæстæ куы сæмбæлдтæн, уæд мын загъта:
– Боныджы сыф рæстæгмæ куы баныхасæм, уæд уый сайд нæ уыдзæнис. Дæ гуырæн 

боны фæстæ йæ равдисдзыстæм папæмæ.
Къамисæн аппаратмæ рагæй бæллыдтæн, æмæ Лёляимæ боныджы цъар баныхæстам.
Изæры папæ загъта:
– Дæ боныг-ма мæм равдис! Кæд дын дзы, мыййаг, æвзæр бæрæггæнæнтæ ис?
Мæ фыд боныгмæ æркастис, фæлæ йæ сыфтæ ныхæст кæй уыдысты, уый руаджы дзы 

æвзæрæй ницы федта. Уыцы рæстæг нын нæ дуар чидæр æрбахоста. Асинтыл лæууыдис 
æнæзонгæ сылгоймаг, йæ къухы мæ боныг, афтæмæй. Сылгоймаг загъта:

– Æрæджы парчы тезгъо кодтон æмæ бандоныл ацы боныг ссардтон. Мыггагмæ гæс- 
гæ уын уæ адрис базыдтон æмæ йæ мæнæ ’рбахастон. Кæд, мыййаг, дæ фырты боныг у.

Мæ фыд боныгмæ ’ркастис æмæ, æвзæр бæрæггæнæн куы федта, уæд алцыдæр 
бамбæрста æмæ сабырæй загъта:

– Сайгæ чи кæны, уыцы адæм худæг æмæ худинаг сты, уымæн æмæ сæ фæдфæливæн 
митæ уæддæр раргом вæййынц. Дунейы мидæг æвзæр хъуыддаг нырма никуы басусæг ис.

Мæнæн мæ цæсгом фыр æфсæрмæй æрыскъæфы хуызæн ацис, афтæмæй загътон:
– Æртыккаг боныг та къласы чингуыты скъаппы фæстæмæ баппæрстон.
Уыцы ныхæстæ фехъусгæйæ, папæйы цæсгом ныррухс ис, йæ хъæбысы мæ фелвæста 

æмæ мын фыр цинæй аба кодта:
– Дæ рæдыдыл кæй басастæ, уый мын тынг æхсызгон у. Уырны мæ, абонæй фæстæмæ 

сайгæ нал кæндзынæ. Æмæ дын уый тыххæй хуызисæн аппарат балæвар кæндзынæн.
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Æз уæд мæхицæн дзырд радтон, æдзухдæр рæстдзинад кæй дзурдзынæн. Æмæ, 
æцæгдæр, абоны онг мæ ныхас никуы фæсайдтон. Кæй зæгъын æй хъæуы, уыцы хъуыддаг 
тынг зын у, фæлæ уыйхыгъд мæ зæрдæйæн вæййы æнцон æмæ æхсызгон.

Михаил Зощенко
(Дзуццаты Зæлинæйы тæлмац)

29. Аныхас кæнут радзырды темæйыл.

30. Ныффыссут лексикон диктант хуызæгмæ гæсгæ.

Х у ы з æ г: Æппæты уазалдæр афæдзы афон. – Зымæг.

1) Хи хорзы кой кæнын.
2) Иу къласы чи ахуыр кæны, уыцы скъоладзаутæ.
3) Ныййарджытæ кæмæн нæй, ахæм саби.
4) Фæдисы чи фæцæуы, ахæм лæг.
5) Знаджы къухы бахауын.
6) Адæм бæрæгбоны кæдæм фæцæуынц, ахæм сыгъдæг бынат.
7) Хистæрæн кад чи нæ кæны, ахæм адæймаг.
8) Предмет цы ныхасы хай æвдисы, уый.
9) Хъæд хъахъхъæнæг.
10) Арвыл фæзынынц æхсæвыгон.

31. Бакæсут. Хъуыдыйæдты мидис бамбарын кæнут. Фæбæрæг кæнут сæйраг 
уæнгтæ (сæйрат æмæ зæгъинаг).

1) Ирыстоны цардысты нæ фыдæлтæ.
2) Ирон æфсарм адæмы кæрæдзиуыл бæтты.
3) Нæ фыдæлты фарнæн сæфæн нæй.
4) Адæм уæлдай цин фæкæнынц уалдзæгыл.
5) Чиныг у царды хур.
6) Фæззыгон бонтæ.
7) Мæ ном у Таймураз.

32. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут! Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæнут.

1) «Стъалытæн се ’ппæты хуыздæр у мæ чысыл хæххон стъалы», – загъта...
2) Хуыцау дуне сарæзта æмæ загъта: « ... ».
3) Кавказ дих кæны дыууæ стыр хайыл: ...
4) Рæгъæд фæткъуытæ зæхмæ...
5) Цардысты дыууæ хæлары...
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6) Æз абон æрдззонынадæй...
7) Къостайы фæрцы дунейы адæм базыдтой...
8) Уроктæ куы фесты, уæд дыууæ чызджы...
9) Джимара у...
10) Хетæг айхъуыста...

33. Ратæлмац кæнут.

Светлый праздник, отметим весело, праздничный день, постараюсь прийти, поздравля-
ем с днём рождения, желаю здоровья, прими подарок, приглашаю тебя, мой день рождения.

34. 33-аг фæлтæрæны лæвæрд дзырдбæстытыл æнцойгæнгæйæ, саразут ныхасы 
уавæр.

35. Ныффыссут. Зæгъут, цы иу кæны дзырдты.

1) Боныхъæд, æрдз, сыфтæ, къæвда, изæр, дидинæг, уалдзæг.
2) Бæрæггæнæнтæ, боныг, фæйнæг, ахуыры аз, фондз, кълас, чиныг.
3) Хъазын, фæсурокты, футбол, тезгъо кæнын, хи ирхæфсын (развлекаться), пурти, 

кафджыты къорд.
4) Реком, Дзывгъис, Хетæджы къох, Тæтæртупп.

36. Раст бабæттут номдартæ фæсæвæрдтимæ.

37. Раст у? Раст нæу? Уæ хъуыды бамбарын кæнут.

Раст у (+) Раст нæу (–)
1. Уалдзæджы сыфтæр азгъæлы.

1) 2)

3) 4)

чиныг

...

театр раз

...

арв бын

...

нана руаджы

...

фæрцы
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2. Тыртына цæры зæххыл.
3. Хорз æмбал зын сахат сбæрæг вæййы.
4. Мивдисæг амоны предметты нымæц.
5. Нана Зæринæйæн арфæтæ ракодта.
6. Ивгъуыды бæласыл дон кæнын – рæсугъд фидæн аразын.
7. Кавказы бирæ алыхуызон адæмыхæттытæ нæ цæры. 
8. Хетæджы кувæн бонтæ вæййынц сæрды.
9. Нæ мæсгуытæ дисы æфтауынц дунейы дзыллæты.

38. Бакæсут. Фæрстытæн дзуапп раттут.

Бæллиццаг у Ирыстон

Нæ фыдæлты зæхх – Ирыстон – бæллиццаг  уыдис  æмæ  абон  дæр  у  æрдзон 
хæзнатæй.  Хохæй быдырмæ, быдырæй хохмæ Ирыстоны иунæг зæххы гæбаз æнæхъуаджы 
не ссардзынæ.

Бæрзонд урссæр хæхтæ æмæ цъæх зæлдаг дæлвæзтæ цыма нæртон симды цыдысты. 
Æнусон цъититæ æрттивынц. Бæстæ райы алыхуызон зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæй, хих- 
джын æмæ сыфтæрджын хъæдтæ кæрæдзимæ сæ сæртæ тилынц. Алы комы дæр æвдадзы 
хосæн – цалдæр суары. Ирыстоны зæххæн йæ хæзнатæ – алыхуызы æрзæттæ... Бæллиццаг 
у Ирыстон!..

Айларты Измаил

1) Цавæр уыдис æмæ у нæ фыдæлты зæхх?
2) Цавæр цъититæ æрттивынц?
3) Цæмæй райы бæстæ?
4) Кæм ис цалдæргай суары?
5) Цы сты Ирыстоны зæххæн йæ хæзнатæ?

39. Диалог баххæст кæнут 38-æм фæлтæрæнмæ гæсгæ.

1. ______________ ?
− Æрдзон хæзнатæй.
2. ______________ ?
– Ирыстоны.
3. ______________ ?
– Æрттивынц.
4. ______________ ?
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– Бæстæ.
5. ______________ ?
– Йæ хæзнатæ.

40. Хъуыдыйæдтæн ныффыссут сæ кæрæттæ.

Кæд Инал гыццыл хистæр уыдис Сосланæй, ...
Уыдонæн се ’гъдау скъолайы дæр...
Сосланмæ дæр раст нæ фæкастис, ...

... æмæ хæдзары дæр хорз уыдис.

... уæддæр иу къласы ахуыр кодтой.

... йе ’мбал урочы йæхи хорз кæй нæ дардта, уый.

41. Дзырдтæй хъуыдыйæдтæ саразут.

1. Рæзы, бæрзонд, кæрты, бæлас. 2. Заводы, стыр, кусын, æз. 3. Дидинджытæ, сырх, 
мæ, радтон, мадæн. 4. Нæ, абон, кусын, æз. 5. Фыд, мæ, ног, балхæдта, машинæ.

42. Ратæлмац кæнут.

В нашем саду растёт много фруктовых деревьев: яблони, груши, айва, вишня и пер-
сик. Моя мама очень любит виноград, но не любит алычу. В их огороде не растут такие 
овощи: чеснок, лук, огурец и морковь. Мы очень любим фрукты и овощи.

43. Дзырдбæстытæ саразут, дыууæ къорды дзырдтæй пайдагæнгæйæ.

I. Хæринаг, дзаума, харбыз, кæрдо, машинæ, адæймаг, бæх, фæзтæ, ныв, сывæллон, 
фынг, бæлас, хъуымац, хæхтæ, къухдарæн, тас, хортæ, скъола, кафæг.

II. Хъулон, хæрзад, дæсны, аив, райдзаст, рæгъæд, бæркадджын, рог, æрхуы, 
æгъдауджын, сыгъзæрин, бæрзонд, дугъон, сыфтæрджын, тымбыл, уæрæх, хъæлдзæг, 
рæсугъд, сырх.

44. Ратæлмац кæнут.

1. Дети идут в школу. 2. Учитель читает ученикам книгу. 3. Сегодня я не иду в школу, 
потому что мы не учимся. 4. Эти мальчики очень хорошо говорят по-осетински. 5. Твоя 
сестра не умеет танцевать и рисовать. 6. Маленькие девочки играют и поют. 7. Ученики 
сидят в классе и пишут контрольный диктант.

45. Дзырдтæй саразут хъуыдыйæдтæ.
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1. Бæлас, бæрзонд, рæсугъд, бын, бады, дада. 2. Лæууыс, цы, цуры, мæ? 3. Зымæг, уа-
зал, ралæууыдис. 4. Æрбацыдис, нана, уæззау, æд хызын. 5. Фæлæууыдис, машинæ, цур, 
тæккæ, мæ. 6. Аслан, бадтис, сабыр, ахуыргæнæгмæ, фæлæ, нæ, хъуыста, та.

46. Хъуыдыйæдтæн сæ кæрæттæ ссарут. Бакæсут сæ.

Къостайы мад Маро амардис, ...
Къоста раздæр ахуыр кодта Нары хъæуы скъолайы, ...
Гимназы уый бирæ кастис, ...

... стæй та 1871 азы прогимназы.

... фыста æмдзæвгæтæ æмæ кодта нывтæ.

... Къоста куы райгуырдис, уæд.

47. Ныффыссут миногонтæн сæ бæрцбарæнтæ.

Æвзæр, рæсугъд, аив, цъæх, тымбыл, фæтæн, мæллæг, бæрзонд, урс, ныллæг, сыгъдæг, 
даргъ, сау, стыр, тыхджын.

48. Хъуыдыйæдтæм раттут фæрстытæ.

Сосланы мад æмæ фыд райсом цæуынц Мæскуымæ.
Нæ рагфыдæлтæм тынг кадджын уыдис хæлардзинад, æфсымæрдзинад.
Музыкæмæ хъусæм нæ сывæллоны бонтæй фæстæмæ.

49. Аифтындзæг кæнут мивдисджытæ бадын, зонын нырыккон афоны.

50. Саразут хъуыдыйæдтæ.

1) Сæрд, каникултæ, æз, улæфын, денджызы, был, мæ, бинонтæ.
2) Скъола, мах, уæвын, райдзаст, кълас, бирæ.
3) Спорт, Ирыстоны, уæвын, кадджын, тынг.

51. Баххæст кæнут номдартæй.

Сырх ..., рæсугъд ..., стыр ..., адджын ..., гыццыл ..., тымбыл ..., сыгъзæрин ... .

52. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæнут.

1. ... бинонтæ цард арынц, ... цуанонтæ саг марынц. 2. ... фыййау пыхсы дæр ары йæ 
фосы фæд. 3. ... хъуыддаг рог дзырдтæй нæ рæзы. 4. ... бæстæ адджын у. 5. ... адæмæн 
ницы лæууы. 6. ... ныхасмæ калм дæр хъусы. 7. ... галæн йæ сыкъа сæтты. 8. ... цъылын 
мæрзаг у.
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53. Хъуыдыйæдтæм саразут фæрстытæ.

Нана цæхæрадоны ныссагъта сырх, бур æмæ æрвхуыз дидинджытæ.
Азæмæт сфæнд кодта уазæгуаты ацæуын Фарны хъæумæ.
Батырбег йæ сыхæгтимæ тынг хорз цæры.

54. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Рухс − светлый, сау − чёрный, бур − жёлтый, урс − белый, цъæх − синий; зелё-
ный; серый, рæсугъд − красивый, сырх − красный, даргъ − длинный, уæрæх − широкий, 
хъарм − тёплый, уазал − холодный, адджын − сладкий, стыр − большой, гыццыл − ма-
ленький, сыгъдæг − чистый, тымбыл − круглый, дард − далёкий.

55. Баххæст кæнут. Спайда кæнут лексикон æрмæгæй (54-æм фæлт.).

● Бæласыл зайынц ... фæткъуытæ.
● Къласы ис ... фæйнæг.
● ... уалдзæг ... зымæджы раивта.
●... арвыл скастис ... мæй.
● ... куысты бирæ бæркад нæй.
● Ме ’мбалы цæсгом у ... , йæ цæстытæ сты ...
● Зарын хъуысы ... уæлдæфы.
● ... дзыккутыл хорз фидауы ... кæлмæрзæн.
● Ме ’фсымæр кусы ... Камчаткæйы.
● Фæндаг у ... æмæ ...
● Бон у ...

56. Ратæлмац кæнут.

Через город Владикавказ протекает река Терек. Терек течёт с гор. В горах Терек кра-
сив, как водопад. Через реку проложены мосты. Они соединяют части города. В Терек 
впадает много рек. На его берегу много домов и зон отдыха.

пайда хæссын

тауын (калын)цин кæнын

æнæгъдаучъизи

æдылыдæлвæз схизын

æгад

фауын (осуждать, порицать)
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57. Мивдисджытæ хæрын, хæссын аифтындзæг кæнут суинаг афоны.

58. Ныффыссут миногонты бæрцбарæнтæ, сæ хуыз сын хынцут, афтæмæй.

Уазал, авгджын, бæрзонд, бур, фæззыгон, хорз, фæтæн, ирон, зымæгон, тыхджын, 
хъæбæр, сыгъзæрин.

59. Саразут хъуыдыйæдтæ.

● Ралæууыдис, фæззæг, сыгъзæрин.
● Сыфтæр, згъæлын, бур, æмæ, кæнын, райдайын.
● Æмбырд кæнын, адæм, фæллой, сæ, хъæздыг.

60. Баиу кæнут хъуыдыйады райдайæн æмæ кæрон.

Хур-иу куы кастис, уæд-иу бæргæ дзæбæх 
уыдис: ...

... уæд сæ райсомæй дæр æмæ изæрæй дæр 
чызг уыгъта.

Иухатт æхсæв-бонмæ тынг дымгæ фæ-
кодта, ...

... æмæ æнгуз бæлæсты сыфтæр иууылдæр 
æрызгъæлдис.

Æнгузтæ зæхмæ хауын куы байдыдтой, ... ... бæлæсты сыфтæр бур, сырх, морæ 
хуызæй æрттывта фæззыгон хурмæ.

61. Аифтындзæг кæнут мивдисджытæ лæууын, кафын нырыккон афоны.

62. Баивут инфинитив мивдисæджы цæсгомон формæйæ.

1. Райсом мах скъоламæ (цæуын). 2. Сывæллæттæ портийæ (хъазын) уынджы. 3. Адæм 
(æрæмбырд уын) фæзы. 4. Ды та райсом кæдæм (цæуын)? 5. Æз ахуыргæнæг (уæвын), уый 
та инженер (уын). 6. Уый махмæ (хъæр кæнын). 7. Знон сымах исты (бакусын)?

63. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

● Коста − осетинский народный поэт.
● Он родился в селе Нар.
● Коста воспитала Чендзе.
● Сначала он учился в школе, а затем в гимназии.
● Книга Коста называется «Осетинская лира».

64. Ссарут антонимтæ дзырдтæм: æхсæв, ног, бæрзонд, арв, хорз.
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65. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

Ахуыргæнæг Тетейы бафарста.
Нана Тетейæн йæ рæдыд бамбарын кодта.
Æрдззонынады урок райдыдта.
Чызг йæхимæ тынг мæсты кодта.
Тете æрдззонынадæй райста æвзæр бæрæггæнæн.

66. Аифтындзæг кæнут мивдисджытæ кафын, æвзæрын ивгъуыд афоны.

67. Дзуапп раттут фæрстытæн.

● Чи у Къоста?
● Кæд æмæ кæм райгуырдис?
● Цы зоныс, йæ сабийы бонтæ куыд арвыста, уый тыххæй?
● Кæм ахуыр кодта?

68. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

● Адæймаджы зондахаст æмæ удыхъæд зын аивæн сты.
● Æхсар æмæ зондæй æххæст уæвын хъæуы.
● Хъысмæтимæ тохгæнæн нæй.
● Мæн фæнды уыцы хъуыддаджы æвдисæнæй ныллæууын.
● Хуры скастимæ рухсы цъырттæн уатмæ æнæ бакæсгæ нæй.
● Ног фембæлдæн саразæн ис.

69. Аифтындзæг кæнут мивдисджытæ æхсын, дзурын ивгъуыд афоны.

70. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

● Кæд нырма фæззæджы райдайæн у, уæддæр бæлæстæй сыфтæр ... .
● Куы мæ ..., уæд дæм бауайдзынæн.
● Æцæг хæлар уый у, ... ... дæ разы чи æрбалæууа.
● Ацы бырон ... ахæссын ... .
● Мæ ... у, мæ хъæбул!
● Райсомæй дадаимæ зокъодзуан ацыдыстæм, фæлæ сихормæ ... хæдзармæ.

Д з ы р д т æ   с п а й д а   к æ н ы н æ н: равдæла, фæндиаг, бахъуаджы сахат, 
хъæуы, бырондонмæ, æрыздæхтыстæм, æрызгъæлдис.

71. Аифтындзæг кæнут фæллад уадзын, згъорын суинаг афоны.
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72. Фæбæрæг кæнут раст хъуыдыйæдтæ.

1) Къоста райгуырдис Нары хъæуы.
2) Къоста Бетъырбухы аивæдты академийы никуы ахуыр кодта.
3) Чендзе Къостайы бирæ уарзта.
4) Йæ чиныджы ном у «Ирон æмдзæвгæтæ».
5) Къоста у ирон аив литературæ æмæ литературон æвзаджы бындурæвæрæг.
6) Къоста уыдис нывгæнæг дæр.
7) Къоста йæ уацмыстæ фыста æрмæстдæр иу æвзагыл.
8) Октябры мæйы фынддæсæм бон у Къостайы райгуырæн бон.

Байрай, Чермен!
Фыссы дæм дæ хæлар Сослан. Зæрдиаг арфæ дын кæнын ахуы- 

ры азы кæроны фæдыл. Мæ зæрдæ дын зæгъы æнæниздзинад æмæ 
стыр æнтыстытæ дæ дарддæры ахуыры.

Æз дæр каст фæдæн æвдæм кълас. Фæлæ мæхи æстæмкъласон 
нæма хонын, уымæн æмæ нырма разæй æнæхъæн сæрд ис. Ацы 
сæрд дæр та мæ фæнды спортивон лагерьмæ ацæуын.

Фæлæ, æнæмæнгæй, хæхты дæр хъуамæ иу цалдæр боны фæуон, уæдæ мæм нана 
æмæ дада дæр æнхъæлмæ кæсдзысты хъæуы æмæ сæ бабæрæг кæнын хъæудзæнис. Иу 
ныхасæй, мæ зæрдæ дарын, ацы каникултæ дæр та хъæлдзæгæй кæй арвитдзынæн, 
ууыл.

Чермен, æппæтæй тынгдæр та мæ уый фæнды, æмæ нæ фæлладуадзæн бонтæ 
иумæ куы арвитиккам. Куы фенис Ирыстоны хæхтæ, куы сулæфис йæ сыгъдæг 
уæлдæфæй, куы бануазис йæ алæмæты суартæй.

Ныффысс мæм уый фæдыл дæ хъуыдытæ.
Сослан

73. Раттут фæрстытæ.

● Октябры мæйы фынддæсæм бон уæлдай циндзинад æрхæссы Ирыстоны адæмæн, 
уымæн æмæ уыцы бон райгуырдис нæ цытджын поэт Хетæгкаты Леуаны фырт 
Къоста.

● Æхсызгонæй сæмбæлы Ирыстон Цæгатæй Хуссармæ Къостайы райгуырæн боныл.

74. Байгом кæнут къæлæттæ. Хъуыдыйæдтæ рафыссут.

1. Ды мæн нæ (хъусын)? 2. Лæппутæ (æхсын) дуртæ. 3. Бæласы сыфтæр (згъæлын) 
зæхмæ.

4. Гыццыл саби (хъазын) кæрты. 5. Сымах (кæсын) чингуытæ.



182

75. Саразут хъуыдыйæдтæ.

● Фæззæг, уæвын, цард, къæбиц.
● Зымæг, мæгуыр, хъæздыг, фæззæг.
● Ралæууын, фæззæг, сыгъзæрин.

76. Бакæсут скифаг философы хъуыдытæ æмæ сæ бахъуыды кæнут.

1) Зон, ды дæ уазæг а зæххыл.
2) Дæ хæдзары къонайæн кад кæн.
3) Хъусгæйæ, кæмæ хъусыс, уымæ кæс.
4) Де ’взаг дæхимæ дар.
5) Хистæрæн кад кæн, кæстæры та ахуыр кæн.
6) Цы нæй, уыимæ тох ма кæн.
7) Хъуыдытæ æмæ ныхæстæ хорз уæд вæййынц, сæ фæстæ рæсугъд хъуыддæгтæ куы 

вæййы.
8) Бирæ ницæйаг (никчёмный) æмбæлтты бæсты дын фæлтау уæд иу хорз æмбал.

77. Хъуыдытæ баххæст кæнут. Спайда кæнут æххуысгæнæн æрмæгæй.

1) Ирон литературон æвзаджы ... у Хетæгкаты Къоста.
2) Царды ... ... зынаргъдæр ницы ис.
3) Адæм дæр, сырдтæ дæр сты ... хай.
4) Нæ поэттæй Фыдыбæстæйы Стыр ... чи фæмардис, уыдонæй иу уыдис Калоты  

Хазби.
5) Уый ирон æвзаг афтæ ... ..., æмæ æнцонæй кастис æмæ фыста иронау.
6) Йæ уацмыстæ ... ... бирæ æвзæгтæм.

78. Бакæсут. Зæгъут уæ хъуыдытæ. Радзурут иу худæджы цау.

I

Дыккаг къласы ахуыргæнинаг Æхсар йæ ныййарджытæн дзырд радта, йæ боныджы 
йын æвзæр бæрæггæнæнтæ кæй нал фендзысты, уый тыххæй.

− Æцæг мын, − загъта Æхсар, − фыстхалæн балхæнут...
Мад æмæ фыдæн сæ зæрдæтæ барухс сты сæ фырты фæндæй æмæ йæ фæрсынц:

хæсты тæлмацгонд æрцыдыстыРайгуырæн бæстæйæ

сахуыр кодта бындурæвæрæгæрдзы
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− Тынг хорз у, ахæм хъуыдымæ кæй æрцыдтæ, уый. Фæлæ-ма зæгъ: фыстхалæн дæ 
цæмæн хъæуы?

− Куыд цæмæн? Æмæ уæдæ ме ’взæр бæрæггæнæнтæ цæмæй халдзынæн?

II

Артурмæ йæ мад хыл кæны:
− Дыууæ боны дæ тетрæдтæ нæма байгом кодтай. Дæ хæдзармæ куыст конд нæу.
− Мамæ, дæу дæр ничи бамбардзæнис... Афтæ нæ загътай, дæ тетрæдтæ мауал чъизи 

кæн, зæгъгæ? Гъемæ сæм æз дæр нал æвналын...

Газет «Рæстдзинад»-æй

79. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут!

Номон адæймаг ...

Гуырынон ... сыфты

Дæттынон адæймагæн ...

Иртæстон ... сыфтæй

Арæзтон адæймагмæ ...

Æддагбынатон ... сыфтыл

Цæдисон адæймагимæ ...

Хуызæнон ... сыфтау

80. Бакæсут. Сбæрæг кæнут сæйраг хъуыды.

Ирыл фыдæй-фыртмæ бирæ уæззау бонтæ акодта, фæлæ-иу фервæзтис канд хъазуатон 
тохы руаджы нæ, фæлæ йæм цы æртæ Стыр Хуыцауы лæвары ис, уыдоны руаджы. Уы-
дон та сты: рухс тала (мысль), рухс хъуыды, фæразондзинад. Хуыцауы уыцы лæвæрттæ 
æвзæрын кодта нæ нæртон æвзаг.

Газет «Рæстдзинад»-æй

81. Бакæсут.

Сывæллон йæ фыццаг къахдзæфтимæ цы дзырдтæ фæзæгъы, уыдон вæййынц 
мадæлон æвзагыл.
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Мадæлон æвзаг кæстæртæн баззайы сæ хистæртæй. Уый у адæмы культурæ.
«Алы адæмыхаттæн дæр йæ мадæлон æвзаг у стыр хæзна. Уымæ гæсгæ алчидæр 

хъуамæ хъахъхъæна йе ’взаджы сыгъдæгдзинад, фылдæрæй-фылдæр ын куса йæ 
хъæздыгдзинадыл», − фæдзæхста йæ кæстæртæн зындгонд ахуыргонд Абайты Васо.

Ныффыссут уæ хъуыдытæ.

Мæнмæ гæсгæ, мадæлон æвзаг...
Æз афтæ хъуыды кæнын, æмæ мадæлон æвзаг...

83. Дзырдбæстытæ баххæст кæнут, нывтæ æмæ лæвæрд дзырдтæй пайдагæн-
гæйæ.

84. Ныффыссут антонимтæ нывтæм гæсгæ.

... кълас ... хæхтæ ... бон

... нæлгоймаг ... скъоладзау ... сылгоймаг

ацæргæ æгъдауджынрайдзастбæрзондхур зæронд

... − ...... − ...
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85. Чи тагъддæр ныффысдзæн?

86. Нывтæм гæсгæ фразеологион дзырдбæстытæ баххæст кæнут. Бамбарын сын 
кæнут сæ нысаниуджытæ.

Къ...

Х... Т... Хъ...

Æ... Ц...

Д... Къ...

цæсты ... зæххыл ... сæрмæ ... 
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ДЗЫРДУАТ

А

абухын (гуылф кæнын) шуметь, рокотать, 
волноваться (о море), реветь

аивылын разлиться (о реке), хлынуть (о 
толпе)

акалын вылить; выбросить; свалить; 
срубить; высыпать

амаддзаг (амаддзæгтæ) сооружение, здание
амал кæнын изыскивать
ард хæрын давать клятву
ардауын доносить; натравливать
армытъæпæн ладонь
аскъуынын прервать
ахадындзинад значение, роль
ахастдзинад отношение
ахæлиу уæвын распространиться
ахæссын унести, перетаскать, обвести, 

длиться, дожить
ахизын перейти, перешагнуть; попасть, 

проникнуть
аходæн завтрак, время завтрака
ацафон в это время

Æ

æвæлтæрд неопытный, незакалæнный, 
непривычный

æвгъау кæнын жалеть
æвзидын угрожать, замахиваться
æгънæг (æгънæджытæ) застæжка, пугови-

ца
æлхъивын давить, прижимать; притес-

нять; ныть (о сердце)
æмвæзад уровень
æмткæй вообще, в общем, вместе
æнæниздзинад здоровье
æнæрвæссонхуызæй брезгливо, свысока
æнгом тесный, дружный

æнкъуысын двигаться (с места), пока-
чиваться

æнтуан сусло, закваска
æнтыст (æнтыстытæ) успех, удача
æнтыстджынæй успешно
æнхъæвзын разливаться, распростра-

няться
æппæлын хвастаться; восхвалять
æрæппарын сбросить, свалить, уронить
æрвитын проводить (время); посылать
æрвылаз ежегодно
æрдуз поляна
æрзæт руда
æруадзын опустить; ниспослать; позво-

лить
æрхизын спуститься, перевалить
æрхуы медь
æрхъæцмæ нæ хъæцын души не чаять 

(в ком-либо)
æууæл (æууæлтæ) состояние, вид
æфсон кæнын отговариваться, лукавить
æфтауын прибавлять, добавлять; выни-
мать; включать; расстæгивать; прививать
æфцæг перевал
æхсар отвага, мужество, храбрость
æхсидын бурлить; срастаться; паять
æхсызгондзинад отрада, удовольствие

Б

бааууон уын спрятаться, укрыться
байрайын возрадоваться
бал бирæгътæ волчья стая
бафиппайын заметить, почувствовать
бахъуаджы рæстæг в нужное время
бæгъæввад босой
бæгънæг раздетый
бæлвырдæй точно
бæллын мечтать
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бæлццон (бæлццæттæ) путник
бæрц мера, количество
бызгъуыр (бызгъуыртæ) лохмотья
былысчъилæй брезгливо
бырондон (бырондæттæ) место, куда 

выносят мусор

Г

гæмæх облезлый, лысый
гæнах (гæнæхтæ) крепость
гæр-гæр кæнын падать с шумом

Д

давæггаг ворованный, краденый
дæсны искусный, ловкий
дзаг уæвын быть наполненным
дин религия
дурæвзалы каменный уголь
дургай-мургай бауын рассыпаться в прах
дурджын каменистый
дурын каменный
дызæрдыг кæнын сомневаться

Дз

дзæнæтон райский
дзаг кæнын наполнять

З

зæбул свисающий
зæппадз (зæппæдзтæ) склеп
згъæлын осыпаться, разрушаться
зиан хæссын наносить вред
змæст мутный
змисджын песчаный
зондахаст мировоззрение
зыбыты совершенно
зыхъхъыр (зыхъхъыртæ) щель, прореха

И

ивгъуыд прошлое
ирвæзын кæнын спасать
иудадзыг постоянно
иузæрдион преданный

К

кæвдæс ясли (для скота)
кæркæ-мæркæ яркий, пæстрый
коммæгæс послушный
комулæфт дыхание
курын просить, свататься
куынæгмæ æртæрын довести до исто-

щения
куырдадз кузница
куырой (куырæйттæ) мельница
куысыфтæг (куысыфтæджытæ) осо-

бый сорт (несъедобный) тыквы
къаппа-къуппа (къаппа-къуппатæ) оду-

ванчик
къахдзæф (къахдзæфтæ) шаг
къæбæлдзыг кудрявый
къох роща
къубал (къубæлттæ) шея
къухæмдзæгъд аплодисменты

Л

лæбурын нападать
лæбырын сползать, сходить, развали-

ваться
лæгъстæ кæнын умолять
лыстæг мелкий

М

маргджын ядовитый
мæзджыт (мæзджыттæ) мечеть
мæнтæг (мæнтæджытæ) лопух
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мæсты кæнын злиться
мидхæст (мидхæстытæ) внутренняя, граж- 

данская война

Н

ниуд вой
ныббырст (ныббырстытæ) наступле-

ние, налёт
ныллæг низкий
ныттадзын капнуть, накапать
ныхмæлæууæг (ныхмæлæуджытæ) про- 

тивник
ныффæрск уæвын заупрямиться, заар-

тачиться

П

парахатæй щедро

Р

рагагъоммæ заранее
рагъ хребет
разамонæг (разамонджытæ) предводитель
разæнгард кæнын вдохновлять
рæбын подножие
рæдау щедрый
рæстæмбис средний; поровну
рæхснæг прямой, гладкий

С

сагой (сагæйттæ) вилы
сакъадах (сакъадæхтæ) остров
сармадзан пушка
саходын отведать, вкусить
сæмбæлын встретить, встретиться
сæр бафснайын спрятаться; укрыться
скъахын вырыть
скъæфын хватать, выхватывать

скъуыд разорванный
сойджын плодородный, жирный
сраст кæнын исправить
ссад мука
суæгъд кæнын освободить, развязать
сурæт (сурæттæ) образ
сусæгдзинад секрет
сфæлдисын создать, сотворить, изобрести
сфæлындын нарядить
схъомыл кæнын воспитать
сыздæхын вернуться, возвратиться
сызмæнтын перемешать; возмутить, 

взбаламутить
сыхагиуæг кæнын жить по соседству, 

граничить

Т

тала бæлас саженец
тæррæст кæнын (тæррæст ласын) пры- 

гать, порхать
тындзын спешить
тырнын стремиться
тыхгæнæг (тыхгæнджытæ) насильник

Тъ

тъæпæн (тъæпæнтæ) плоское место

У

уаз священный, святой
уайдзæф кæнын упрекать, делать заме-

чание
уацайраг (уацайрæгтæ) пленник
уацары бахауын попасть в плен
уацмыс (уацмыстæ) произведение
уæйыг (уæйгуытæ) великан
уæларвон небесный
уæлахиз победа
уæлдзарм баранья шкура
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уæлцъар поверхность
уæрæх широкий
удыхъæд характер
уидзын собирать, клевать
уыры крыса

Ф

фаг уæвын хватать, быть достаточным
фæдзæхсын завещать
фæзминаг примерный
фæкомкоммæ уæвын заметить, обратить 

внимание
фæлварæгау испытывая
фæлгонц (фæлгонцтæ) образ
фæлтæр (фæлтæртæ) слой, пласт; нако-

пление
фæлтæрдджын опытный, испытанный
фæндиаг желанный; пожелание
фæразон выносливый
фæстиат кæнын задерживаться
фæтæг вождь
фæфыдæбон кæнын много работать
фæхæрам уæвын обидеться
фæцæгъдын истребить
фæцудын споткнуться, пошатнуться
фендджын знающий, бывалый
фидар крепость
фидауц красота, изящество
фыдæлтыккон старинный
фынккалгæ пенистый

Х

хæлæгæй мæлын умирать от зависти
хæлын разрушаться
хæрæгсаст фæуын сыграть в ничью
хæрздæф благоухание
хæрзконд стройный
хæцæнгарз (хæцæнгæрзтæ) оружие
хæццæ кæнын доходить, достигать, 

смешивать, путать

хихджын хвойный
холлаг корм
хохы фахс склон горы
хурныгуылæн запад; западный
хурыскæсæн восток; восточный
хуыссæн кровать
хыссæ тесто

Хъ

хъарæг кæнын причитать
хъауджыдæр в отличие от
хъæбæр кæнын твердеть
хъæбысæйхæцæг (хъæбысæйхæцджы-

тæ) борец
хъæбысхæст борьба
хъæбысыдзагæй охапкой, охапками
хъæдгæс (хъæдгæстæ) лесник, лесничий
хъæмп солома
хъæууатæй баззайын остаться без жителей
хъæуын быть нужным
хърихъупп (хърихъуппытæ) журавль
хъус æрдарын обратить внимание
хъуымац (хъуымæцтæ) ткань

Ц

цагъд (цæгъдтытæ) игра (на музыкаль-
ном инструменте)

цагъды фæуын быть истреблæнным
цатыр палатка
цæстахадгæ величавый
цæст æрныкъулын подмигнуть
цæстуарзон доброжелательный
цуан кæнын охотиться
цыртдзæвæн памятник
цъити (цъититæ) ледник
цъыбар-цъыбур кæнын щебетать, плес-

каться

Чъ

чъырæй цæгъдын белить
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