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АИВГЪУЫДТА СÆРД. ФЕСТЫ КАНИКУЛТÆ – ДИССАДЖЫ БОНТÆ... 

1 – 3 уроктæ

1. а) Аивгъуыдта сæрд. Фесты каникултæ – диссаджы бонтæ… Бакæсут уе ’мгæртты ка-
никулты тыххæй. Постарайтесь определить по контексту значения незнакомых слов. Проверьте 
себя по словарю. 

Мæдинæ. Сæрдæй хуыздæр ницы ис! Уæгъд рæстæг – бирæ, каникултæ – даргъ, хур 
– æрттивгæ, дымгæ – фæлмæн...

Астемыр. Æз æнæхъæн мæй арвыстон денджызы был. Алы бон дæр рæвдаугæ уы-
лæнты мæхи надтон, тæвд змисыл хуыссыдтæн…

Алан. Æз та лагерь мысын, мæ ног æмбæлтты, нæ хъæлдзæг хъæзтытæ, хъарм изæр-
тæ.

Хадизæт. Магусатæ! Æз та æнæхъæн æртæ мæйы нанайæн æххуыс кодтон хæдзары 
æмæ цæхæрадоны. 

Марат. Æз горæты дæр æвзæр нæ баулæфыдтæн. Цæугæдоны мæхи надтон, футболæй 
хъазыдтæн, чингуытæ кастæн.

диссаджы бонтæ – чудесные дни
магуса – бездельник, лентяй
рæвдаугæ уылæнтæ – ласковые волны
æнæхъæн æртæ мæйы – целых три месяца
уæгъд рæстæг – свободное время
æвзæр нæ баулæфыдтæн – (я) неплохо отдохнул
змис – песок 
цæугæдон – река

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Ху ы з æ г :  Мæдинæ бирæ уарзы сæрд. Афтæ нæу? (Не так ли?) – О, уый æцæгдæр 
афтæ у. (Да, это действительно так.) Мæдинæ бирæ уарзы сæрд. 

• Астемыр æнæхъæн сæрд арвыста денджызы был. Афтæ нæу?
• Астемыр æнæхъæн мæй лагеры уыдис. Афтæ нæу?
• Мæдинæ мысы йæ ног æмбæлтты. Афтæ нæу?
• Алан æнæхъæн сæрд уыди горæты. Афтæ нæу?
• Хадизæт каникултæ арвыста хъæуы, нанамæ. Афтæ нæу?
• Хадизæт каникултæ арвыста горæты. Афтæ нæу?
• Марат горæты дæр æвзæр нæ баулæфыдис. Афтæ нæу?
• Марат йæ каникултæ арвыста денджызы был. Афтæ нæу?
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б) Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ æмæ сæ бакæсут. 

2. Радзурут, куыд баулæфыдысты Мæдинæ æмæ йе ’мбæлттæ.

• Мæдинæ æвзæр нæ баулæфыдис, уымæн æмæ …
• Мæдинæ æмæ йе ’мбæлттæ æвзæр нæ баулæфыдысты, уымæн æмæ …
• Марат загъта: «Æз горæты дæр æвзæр нæ баулæфыдтæн, уымæн æмæ …»
• Мæдинæйы æмбæлттæ загътой: «Мах…
• Уыдон …

3. Хадизæт йе ’мбæлтты схуыдта (назвала) магусатæ. Цæмæн? Бамбарын кæнут уæ хъуы-
ды. Æрхæссут дæнцæгтæ текстæй.

4. а) «Каникултæ – диссаджы бонтæ…». Æцæгæй сты диссаджы бонтæ? Цæмæн? Найдите 
подтверждение в тексте и прочитайте.

æ) Саразут дзырдбæстытæ (словосочетания) æмæ сæ ныффыссут.

Ху ы з æ г :  (цавæр?) бонтæ – диссаджы бонтæ. 

(Цавæр?) уылæнтæ, рæстæг, хур, дымгæ, змис, хъæзтытæ, изæртæ.
Каникултæ арвыстон (кæм?) – лагерь, денджыз, хæдзар, цæхæрадон, хох, горæт.

5. Радзурут, куыд арвыстой сæ сæрдыгон каникултæ Мæдинæ æмæ йе ’мбæлттæ. Иу рад-
зырд ныффыссут уæ тетрæдты.

 
Чи? Кæм? Цас?

Мæдинæ
Астемыр
Хадизæт
Алан
Марат

денджызы был
доны был
горæты
хъæуы
лагеры

æнæхъæн сæрд
æнæхъæн мæй
æртæ мæйы
иу мæй
иу къуыри

каникулты

Кæимæ? Куыд? Архæйдтытæ
нанаимæ
ног æмбæлттимæ
иунæгæй
йæ зонгæтимæ
йæ ныййарджытимæ

тынг хорз
хъæлдзæгæй
æвзæр
æнкъард
рæстæмбис

фæллад уадзын
хи найын
футболæй хъазын
æххуыс кæнын
цæхæрадоны кусын

балцы цæуын
чингуытæ кæсын
хурмæ хуыссын
телевизормæ кæсын
зонгæ кæнын

 
6. а) Уе ’мбæлттæ та куыд арвыстой сæ сæрдыгон бонтæ? Бафæрсут 1) иу æмбалы; 2) дыу- 

уæ ’мбалы. Дзуапп раттут уæ фæрстытæн.
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Базонут, уый / уыдон:
- денджызы был уыдис /уыдысты æви нæ;
- фæсарæнтæм ацыдис /ацыдысты æви нæ;
- сæрды каникултæ горæты арвыста /арвыстой æви нæ;
- хорз баулæфыдис /баулæфыдысты æви нæ;
- хæдзары куыстытæ кодта / кодтой æви нæ;
- ныййарджытæн æххуыс кодта / æххуыс кодтой æви нæ;
- ног æмбæлттимæ базонгæ ис /сты æви нæ;
- лагеры уыдис /уыдысты æви нæ;
- туристон базæйы йæ / сæ фæллад уагъта / уагътой æви нæ.

æ) Саразут диалог (фæрстытæ æмæ дзуæппытæ) æмæ йæ ныффыссут. 

7. Зæгъут иронау.

Нет ничего лучше лета / осени / весны / зимы.
Я / ты /он не лентяй.
Мы / вы /они не лентяи. 
Я и в селе / лагере неплохо отдохнул.
Я все лето провел в городе/ в горах / в селе.
Я целый месяц был на море.
Мы часто ходили в лес.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут / Вспомните:
У переходных и непереходных глаголов (за некоторыми исключениями) в про-

шедшем времени разные личные окончания. Сравним: æз арвыстон цы? каникултæ 
(я провел что? каникулы), æз федтон кæй? Мараты (я видел кого? Марата) – пере-
ходные глаголы (требуют ответа на вопросы кæй?, цы?); æз баулæфыдтæн (кæм?) 
лагеры (я отдохнул где? в лагере), æз ацыдтæн кæдæм? Хуссар Ирыстонмæ (я по-
ехал куда? в Южную Осетию) – непереходные глаголы.

Переходные глаголы Непереходные глаголы
Ед.ч. /Иууон 

нымæц
Мн.ч./ Бирæон 

нымæц
Ед.ч./Иууон 

нымæц
Мн.ч./ Бирæон 

нымæц
1 арвыстон арвыстам ацыдтæн ацыдыстæм
2 арвыстай арвыстат ацыдтæ ацыдыстут
3 арвыста арвыстой ацыдис ацыдысты

8. Ногæй бакæсут 1 фæлтæрæн. Ссарут ивгъуыд афоны мивдисджытæ (глаголы в прошед-
шем времени). Рафыссут сæ уæ тетрæдтæм. Выделите личные окончания, определите переход-
ность или непереходность глаголов. 
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9. Проспрягайте глаголы в прошедшем времени. Выделите личные окончания.

Хуыссын Тезгъо кæнын 
Ед.ч. /Иууон 

нымæц
Мн.ч./ Бирæон 

нымæц
Ед.ч./Иууон 

нымæц
Мн.ч./ Бирæон 

нымæц
1
2
3

10. Рафыссут мивдисджытæ 5-æм фæлтæрæнæй. Сæвæрут сæ ивгъуыд афоны иууон 
нымæцы. Рахицæн кæнут цæсгомон кæрæттæ (личные окончания).

Хуызæг: фæллад уадзын – фæллад уагътон, фæллад уагътай, фæллад уагъта. 

11. Ныффыссут хъæугæ цæсгомон кæрæттæ (нужные личные окончания).

Мах нæхи над…, фæллад уагъ…, хъазыд…, куыс…, 
Сымах уæхи над…, фæллад уагъ…, хъазыд…, куыс…,
Уыдон сæхи над…, фæллад уагъ…, хъазыд…, куыс…,

12. Сæвæрут мивдисджытæ ивгъуыд афоны æмæ саразут дзырдбæстытæ (словосочетания). 
Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

Зоныс цы? (æмдзæвгæ) 
кæй? (уыцы лæппу)

хъазыс цæмæй? (футбол) 
кæимæ? (ме ’мбæлттæ)

хуыссут цæуыл? (змис) 
кæм? (доны был)

улæфут кæм? ( хох) 
кæд? (сæрд)

лæвар кæнут кæмæн? (ахуыргæнæг)
кæд? (фыццæгæм сентябрь)

Бахъуыды кæнут
И в русском, и в осетинском языках есть так называемые возвратные глаголы. Они 

обозначают действие, которое производит кто-то над самим собой (собственно воз-
вратное значение): умываться, одеваться, купаться и т.д. В русском языке показателем 
возвратности является элемент –ся. В осетинском языке это значение имеют глаголы 
в сочетании с возвратными местоимениями мæхи (я себя), дæхи (ты себя), йæхи (он 
себя), нæхи (мы себя), уæхи (вы себя), сæхи (они себя): умываюсь – мæхи æхсын (букв. 
умываю себя), умываешься – дæхи æхсыс, умывается – йæхи æхсы, умываемся – нæхи 
æхсæм, умываетесь – уæхи æхсут, умываются – сæхи æхсынц.
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13. Зæгъут иронау. (Подсказка: образец спряжения на стр. 194).

Я купался в ласковых волнах.
Ты купался в ласковых волнах.
Он купался в ласковых волнах.
Мы купались в ласковых волнах.
Вы купались в ласковых волнах.
Они купались в ласковых волнах.

Я буду купаться в ласковых волнах.
Ты будешь купаться в ласковых волнах.
Он будет купаться в ласковых волнах.
Мы будем купаться в ласковых волнах.
Вы будете купаться в ласковых волнах.
Они будут купаться в ласковых волнах.

14. а) Бакæсут Мæдинæйы фыстæг. Вставьте пропущенные имена.

Алинæ, дæ бон хорз! 
Фесты нæ каникултæ. Райдыдта ахуыры аз. Æз ныр ахуыр кæнын æстæм къласы. 

Нæ къласы ахуыр кæнынц тынг хорз чызджытæ æмæ лæппутæ. Фыццæгæм сентябры 
тынг бацин кодтам кæрæдзиуыл (обрадовались друг другу)! Хорз баулæфыдыстæм ацы 
сæрды. ____ æнæхъæн мæй уыдис денджызы был. Алы бон дæр йæхи надта, хуыссыдис 
змисыл. Базыдта ленк кæнын дæр. ____ та лагеры уыдис. Фæзыдис ын ног æмбæлттæ 
дæр. Лагеры йæ зæрдæмæ тынг фæцыдис. _____ æртæ мæйы уыдис хъæуы, æххуыс код-
та нанайæн хæдзары æмæ цæхæрадоны. ________ та никæдæм ацыдис, горæты уыдис. 
Фæлæ ам дæр æвзæр нæ баулæфыдис. Йæхи надта цæугæдоны, хъазыдис футболæй.

Де ’мбæлттæ та куыд арвыстой сæ каникултæ?

æ) Сахуыр кæнут æмæ радзурут текст.
б) Дзуапп раттут Мæдинæйы фыстæгæн. 

АЛЦÆМÆН ДÆР – ЙÆХИ РÆСТÆГ*
*Всему свое время 

4-6 уроктæ

15. Бакæсут æмæ бацамонут хъæугæ (нужные) нывтæ. Дзуапп раттут фæрстытæн. 

• Рæсугъд у сæрдыгонд хъæд. Цъиутæ хъæлдзæгæй цъыбар-цъыбур кæнынц (ще-
бечут). Рог дымгæ хъæбыстæ кæны бæлæстæн. Уæлдæф у сыгъдæг æмæ сатæг 
(прохладный). Бæрзонд бæлæстæ дæм сæ къалиутæ тилынц: «Нæ аууоны дæ 
фæллад суадз». «Рацу ардæм, абад», – рæвдаугæ дзуры уазал суадон.

• Ацы аз дæр бирæ скъоладзаутæ сæ фæллад суагътой нæ республикæйы лагерь-
ты æмæ туристон базæты. «Къæхтысæр», «Дзинагъа», «Комы арт», «Цъæй» æмæ 
иннæ базæтæ хорз фысымтæ уыдысты æрыгон уазджытæн. Сывæллæттæ сæ 
разамонджытимæ (руководителями) арæх цыдысты нæзы æмæ бæрз хъæдтæм, 
бæрзонд хæхтæм, уазал æхсæрдзæнтæм. Туристон базæтæ æмæ лагерьтæ 
скъоладзаутæн балæвар кодтой ног æмбæлттæ.
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1. Цавæр у сæрдыгон хъæд?
2. Цы ми кæнынц цъиутæ?
3. Кæмæн хъæбыстæ кæны дымгæ?
4. Цавæр уæлдæф ис хъæды?
5. Цы дзурынц адæймагæн бæлæстæ?

• Сæрды нæ республикæйы автовокзалты, æфсæнвæндаджы вокзалы, аэропорты 
бирæ адæм уыди. Чи тагъд кодта денджызы былмæ, чи та – æндæр горæттæм 
æмæ хъæутæм, йæ зонгæтæм æмæ йæ хæстæджытæм. Бирæ сывæллæттæ сæ 
ныййарджытимæ ацыдысты фæсарæнтæм дæр, федтой æндæр бæстæтæ, базонгæ 
сты æндæр культурæтимæ, æгъдæуттимæ.

1. Кæд уыди бирæ адæм вокзалы æмæ аэропорты?
2. Кæдæм тагъд кæнынц адæм?
3. Чи ацыдис фæсарæнтæм?
4. Цы федтой сывæллæттæ фæсарæнты?
5. Кæимæ ацыдысты фæсарæнтæм сывæллæттæ?

• Сæрды мæйты нæ республикæйы горæттæ уæлдай рæсугъддæр (особенно кра-
сивы) уыдысты. Алыхуызон дидинджытæ аив кодтой уынгтæ æмæ кæртытæ. 
Бæрзонд бæлæсты бын сихорæй дæр уыдис сатæг. Адæм тезгъо кодтой паркты, 
доны былты.

туристон базæ = турбазæ 

тезгъо кæнын = 
гулять, прогуливаться 

æфсæнвæндаджы вокзал = 
железнодорожный вокзал



9

1. Кæд вæййынц уæлдай рæсугъддæр горæты уынгтæ?
2. Цæмæй аив уыдысты уынгтæ æмæ кæртытæ?
3. Кæм уыдис сатæг сихорæй дæр?
4. Кæм тезгъо кодтой адæм?

• Хорз у сæрдыгон хъæуы! Райсомæй раджы сыгъдæг уæлдæфы айхъуысти 
уасæджы уаст. Уый салам дæтты ног бонæн, хурæн. Бæлæстæй хъуысы цъиуты 
хъæлдзæг цъыбар-цъыбур. Фæлмæн цъæх кæрдæг хоны уæрæх уыгæрдæнтæм. 
Бæрзонд цъæх арвæй æрттивы рæвдаугæ хур. Фæлмæн дымгæ хъазы 
дидинджытимæ, бæлæсты сыфтæртимæ. 

1. Кæд айхъуысти уасæджы уаст?
2. Цы ми кæны уасæг райсомæй раджы?
3. Цавæр кæрдæг ис уыгæрдæнты?
4. Цавæр у хур?
5. Цы ми кæны дымгæ?

Комментарий
Противительный союз та (со значением а) располагается не между частями 

сложного предложения, как в русском языке, а после первого слова или словосо-
четания второго простого предложения: Чи тагъд кодта денджызы былмæ, чи та – 
æндæр горæттæм æмæ хъæутæм. Кто спешил на берег моря, а кто – в другие города 
и села. 

16. Зæгъут иронау.

• Я провел свои каникулы в селе, а мой друг был на море.
• Сослан был в лагере, а его брат остался в городе.
• В городе было жарко, а в лесу – прохладно.
• Давид был на турбазе, а Марат – в лагере.
• Этим летом я был на море, а мой друг – в Южной Осетии.
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17. Радзурут, куыд баулæфыдыстут: 1) хъæды; 2) турбазæйы; 3) хъæуы. Иу радзырд ныф-
фыссут уæ тетрæдты. Сахуыр æй кæнут.

18. а) Саразут диалогтæ.

а) Мария сæрды арæх цыдис хъæдмæ. Зæринæ йæ фæллад уагъта турбазæйы.

- Куыд арвыстай дæ каникултæ?
- Дæ зæрдæмæ фæцыдис..?
- Цы ми кодтат…?
- Рæсугъд у ..?

æ) Давид уыдис хъæуы. Заремæ æнæхъæн сæрд арвыста горæты.

- Æнкъард нæ кодтай..?
- Цы ми кодтай..?
- Горæты тæвд нæ уыдис?
- Хъæуы æрдз рæсугъд у?

æ) Иу диалог ныффыссут уæ тетрæдты æмæ йæ радзурут.

Бахъуыды кæнут / Запомните
В осетинском языке от некоторых глаголов образуются прилагательные и при-

частия при помощи суффикса –гæ. Например: рæвдауын (ласкать) – рæвдаугæ (ла-
сковый, ласкающий), судзын (обжигать, сжигать) – судзгæ (обжигающий), хъæуын 
(быть нужным) – хъæугæ (нужный).

19. Образуйте от глаголов прилагательные или причастия с суффиксом –гæ и запишите 
словосочетания.

Ху ы з æ г :  Хур худы - худгæ хур.

Уæлдæф судзы. Дымгæ рæвдауы. Дидинæг рæзы. Чиныг хъæуы. Дон фыцы (кипит). 

20. Байхъусут ног дзырдтæм. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты. Бахъуыды сæ кæнут.

аивгъуыйын (аивгъуыдта) – пройти 
(во времени) 
мысын (мысыдис) – вспоминать 
рæвдауын (рæвдыдта) – ласкать 
тезгъо кæнын – гулять 
зонгæ – знакомый 
сатæг – прохладный; прохладно

æфсæнвæндаг – железная дорога
цъыбар-цъыбур – щебет
цъыбар-цъыбур кæнын – щебетать 
фæсарæнтæ – заграница
рæвдаугæ – ласковый; ласково
уæрæх – широкий
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21. Ногæй бакæсут 1 æмæ 9 фæлтæрæнты тексттæ æмæ радзурут каникулты тыххæй 
Мæдинæ, Хадизæт, Марат, Астемыр æмæ Аланы номæй (от имени). Уæ зæрдыл дарут: Мæдинæ 
уыди фæсарæнты, Хадизæт – хъæуы, Марат – горæты, Астемыр – денджызы был, Алан – лагеры. 

22. Баххæст кæнут (дополните) хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Бирæ скъоладзаутæ _________________
Сывæллæттæ арæх цыдысты ____________
Нæ хæхты ис____________________
Сæрды æфсæнвæндаджы вокзалы _________________
Иуæй-иутæ ацыдысты _______________
Бирæ сывæллæттæ сæ ныййарджытимæ ___________
Чидæр тагъд кодта __________________
Горæтты уынгты _________________
Райсомæй раджы уасæг ________________
Рæвдаугæ хур ________________

23. Кæд сæрды уæ къамтæ систат, уæд сæ æрбахæссут æмæ радзурут уæ каникулты 
тыххæй.

24. а) Скъоладзаутæ сæххæст кодтой хæдзармæ куыст – радзырдтой сæ каникулты тыххæй. 
Байхъусут уал Алинæйы радзырдмæ. Кæм арвыста чызг йæ каникултæ? 

Алинæ. Аивгъуыдта сæрд.. Фесты каникултæ… Райдыдта æнкъард, къæвдаджын 
фæззæг. Уым хорзæй цы ис? Мæнмæ гæсгæ, ницы. Сæрдæй хуыздæр ницы ис. Хур 
рæвдаугæ кастис бæрзонд цъæх арвæй. Рог дымгæ хъæбыстæ кодта адæмæн, бæлæстæн, 
фæлмæн цъæх кæрдæгæн. Хъæлдзæгæй зарыдысты алыхуызон цъиутæ. Мæнмæ гæсгæ, 
сæрды адæм дæр хъæлдзæгдæр уыдысты. Изæрæй уыдон тезгъо кодтой паркты, горæты 
уынгты, бадтысты сæрдыгон кафеты. Хуыцаубоны бирæтæ цыдысты хъæдмæ, доны 
былмæ. Ацы сæрд къæвдаджын бонтæ бирæ нæ уыдис, æмæ сывæллæттæ хъазынæй 
бафсæстысты. Æз дæр æнæхъæн мæй хъæуы уыдтæн, нана æмæ бабамæ. Нанайæн 
æххуыс кодтон хæдзары æмæ цæхæрадоны. Нæ сыхæгты сывæллæттимæ цыдыстæм доны 
былмæ, нæхи надтам, хъазыдыстæм. Цалдæр хатты хъæдмæ дæр 
ацыдыстæм, æхсæртæ тонынмæ. 

 

æ) Бакæсут Алинæйы хæдзармæ куыст. Ссарут тексты дзуæппытæ фæрстытæн (ответь на 
вопросы).

Цæуылнæ уарзы Алинæ фæззæг?
Цы ми кодта Алинæ хъæуы?

къæвдаджын = дождливый (-ая) 

Уым хорзæй цы ис? = Что в этом хорошего? 
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б) Алинæ нæ уарзы фæззæг. «Уым хорзæй цы ис?», – загъта чызг. Разы стут Алинæимæ? 
Зæгъут уæ хъуыдытæ. 

- Фæззæджы хорзæй ницы ис? – Ис. Сентябры райдыдта ахуыры аз. Ногæй 
фембæлдыстæм…

- Фæззæджы хорзæй ницы ис? – Ис. Фæззæг у хъæздыг, бæркадджын. Срæгъæд сты 
дыргътæ…

- Фæззæджы хорзæй ницы ис? – Ис. Ирыстоны фæззæг сыгъзæрин у. Хур тавы, 
фæлæ нæ судзы…

- Фæззæджы хорзæй ницы ис? – Ницы. Æз дæр нæ уарзын къæвдатæ, уазал 
бонтæ…

в) Ссарут тексты хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут:

• Нет ничего лучше лета.
• Люди сидели в летних кафе.
• Этим летом дождливых дней было немного.
• Мне кажется, летом люди были веселее.

25. а) Цыбыртæй (коротко) радзурут Алинæйы каникулты тыххæй.

Кæд? Цас? Кæм? Кæимæ?
сæрды
каникулты
июны

дыууæ мæйы
иу мæй
æнæхъæн мæй

горæты
хъæуы
паркты
уынгты

сыхæгты сывæллæттимæ
бабаимæ
нанаимæ

Чи? Алинæ

Цы ми кæны? Цы ми кодта? Цæмæ? (Зачем? Для чего) Кæдæм?
нæ уарзы
уарзы
мысы
æнкъард кæны

тезгъо кодта
хъазыдис
йæхи надта

ацыдис
баулæфыдис
æххуыс кодта
уыдис

фæллад уадзынмæ

æххуыс кæнынмæ
æхсæртæ тонынмæ
йæхи найынмæ
хъазынмæ

паркмæ

хъæумæ
доны былмæ

б) Рафыссут мивдисджытæ (глаголы) уæ тетрæдтæм. Сæвæрут сæ бирæон нымæцы 1) ны-
рыккон афоны; 2) ивгъуыд афоны. Рахицæн кæнут цæсгомон кæрæттæ (личные окончания). 

Ху ы з æ г :  тезгъо кодта – тезгъо кæнынц, тегъзо кодтой. 
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ФÆНДÆГТÆ, ФÆНДÆГТÆ…

7-9 уроктæ

26. Ныр та нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм (вспомним) 15-æм фæлтæрæн. 
а) Саразут хъуыдыйæдтæ.

Цъиутæ
Дымгæ
Сыфтæртæ
Гагадыргътæ
Хур
Æхсæрдзæн
Сывæллæттæ
Хæдтæхæг
Фысым
Турист

зары
сæ фæллад уадзынц
цъыбар-цъыбур кæнынц
уазæгыл цин кæны
кæсы
зайынц
хъæбыстæ кæны
сусу-бусу кæнынц
тæхы
вокзалмæ тагъд кæны

æ) Саразут дзырдбæстытæ (словосочетания).
(П о м н и т е :  в осетинском языке определение всегда ставится перед определяемым сло-
вом: уазал æхсæрдзæн.)

Хъæлдзæг
Цъæх
Фæсарæйнаг
Фæлмæн
Рæгъæд
Уазал
Рæвдаугæ
Стыр

Цъиутæ
дымгæ
сыфтæртæ
гагадыргътæ
хур
æхсæрдзæн
хæдтæхæг
турист

27. Баххæст кæнут (дополните) хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Аивгъуыдтой _________________
Райдыдта ахуыры ____________
Сæрдæй хуыздæр ____________
Фæлмæн дымгæ _____________
Алыхуызон цъиутæ ______________
Бирæтæ цыдысты _____________
Æхсæртæ тонынмæ _________
Æххуыс кодтон______________
Цин кæнын ___________
Алы бон дæр мысын ______________
Фæлæ уæддæр хорз ___________
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28. а) Рафыссут текст. После глаголов записывайте в скобках их формы в настоящем вре-
мени. Фæбæрæг кæнут цæсгомон кæрæттæ.

Ху ы з æ г :  Хур рæвдаугæ кастис (кæсы) бæрзонд цъæх арвæй.

Хур рæвдаугæ кастис бæрзонд цъæх арвæй. Рог дымгæ хъæбыстæ кодта адæмæн, 
бæлæстæн, фæлмæн цъæх кæрдæгæн. Хъæлдзæгæй зарыдысты алыхуызон цъиутæ. 
Мæнмæ гæсгæ, сæрды адæм дæр хъæлдзæгдæр уыдысты. Изæрæй бирæ адæм тез-
гъо кодтой паркты, горæты уынгты, бадтысты сæрдыгон кафеты. Хуыцаубоны бирæтæ 
цыдысты хъæдмæ, доны былмæ. Ацы сæрд къæвдаджын бонтæ бирæ нæ уыдис, æмæ 
сывæллæттæ хъазынæй бафсæстысты. Æз дæр æнæхъæн мæй хъæуы уыдтæн, нана 
æмæ бабамæ. Нанайæн æххуыс кодтон хæдзары æмæ цæхæрадоны. Нæ сыхæгты 
сывæллæттимæ цыдыстæм доны былмæ, нæхи надтам, хъазыдыстæм. 

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæцæй кастис хур?
2. Куыд кастис хур?
3. Цы ми кодта дымгæ?
4. Цавæр уыдис дымгæ?
5. Кæмæн хъæбыстæ кодта рог дымгæ?
6. Куыд зарыдысты цъиутæ?
7. Кæд уыдысты адæм хъæлдзæгдæр?
8. Кæм тезгъо кодтой адæм изæрæй?
9. Кæд тезгъо кодтой адæм паркты, уынгты?
10. Кæдæм цыдысты адæм хуыцаубоны?

29. а) Куыд æмбарут фразæ «Ацы сæрд къæвдаджын бонтæ бирæ нæ уыдис, æмæ 
сывæллæттæ хъазынæй бафсæстысты»?

æ) Зæгъут иронау.
• Этим летом мы вдоволь наигрались.
• Этим летом Алан вдоволь наигрался в футбол.
• Этим летом вы вдоволь наигрались.
• Этим летом я вдоволь нагулялся.
• Этим летом я вдоволь накупался в реке.
• Этим летом они вдоволь наплавались.
• Этим летом ты вдоволь наигрался.

30. Ныр та байхъусут текстмæ æмæ базонут Батрадзы каникулты тыххæй. Кæм уыди Ба-
традз ацы сæрды? 

ЮНЕСКО-йы Æппæтдунеон хæзнатæ – Всемирное наследие ЮНЕСКО 

фæлæ уæддæр = но все же
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31. а) Бакæсут Батрадзы хæдзармæ куыст. Зæгъут, цæмæй зындгонд у Барселонæ? 

Батрадз. Июны мæ ныййарджытимæ уыдтæн фæсарæнты – Испанийы. Рагæй мæ 
фæндыдис ацы бæстæ фенын. Мæ зæрдæмæ тынг фæцыдысты денджыз дæр, æрдз дæр, 
горæттæ дæр. Уæлдайдæр та – Барселонæ! Федтон мæ уарзон футболон клубы зындгонд 
стадион «Камп Ноу». Уый у Европæйы æппæты стырдæр стадион. Фæлæ Барселонæ 
æрмæст футболæй нæу зындгонд. Ам цардис æмæ куыста номдзыд архитектор Антонио 
Гауди. Йæ авд куысты хауынц (относятся)  ЮНЕСКО-йы Æппæтдунеон хæзнатæм. 

Июлы æмæ августы та уыдтæн Хуссар Ирыстоны, Дзауы. Уым цæры мæ мады 
æфсымæр йæ бинонтимæ. Йæ кæстæр лæппу Æхсар ме ’мгар у, æмæ тынг хæлар стæм. 
Мæ мады æфсымæр ног хæдзар аразы, æмæ мах дæр хистæртæн æххуыс кодтам. Хъæуы 
сæрдыгон бирæ куыст ис, æмæ æз дæр магуса уазæг нæ 
уыдтæн. Фæлæ уæддæр æвзæр нæ баулæфыдтæн. Дза-
уы рæсугъд æрдз, сыгъдæг уæлдæф, нæзы хъæдтæ, уазал 
суадæттæ – алы бон дæр сæ мысын!

æ) Ссарут тексты ацы хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

• Я давно хотел увидеть эту страну.
• Его младший сын мой ровесник, и мы очень дружны.
• Это самый большой стадион в Европе.
• Я не был гостем – бездельником.
• Известен не только футболом.
• Несколько работ относятся к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæм уыди Батрадз июны?
Кæимæ ацыди Батрадз фæсарæнтæм?
Цы федта лæппу Испанийы? 
Цавæр зындгонд адæймаджы кой кæны Батрадз?
Чи цæры Дзауы?
Кæимæ у тынг хæлар Батрадз?
Цы ми кодта Батрадз Хуссар Ирыстоны?

32. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Июны Батрадз (кæимæ?) ______ уыдис (кæм?) ______ . Лæппуйы рагæй фæндыдис 
фенын (цы?) _____. Йæ зæрдæмæ (куыд?) _____ фæцыдис (цы?) ______. Батрадз федта 
йæ (цавæр?) _____клубы (цавæр?) _____ стадион «Камп Ноу». Уый у Европæйы (цавæр?) 
______ стадион. Барселонæйы цардис æмæ (цы ми кодта?) _____ номдзыд (чи?)______ 
Антонио Гауди. Йæ (цал?) ______ куысты хауынц ЮНЕСКО-йы Æппæтдунеон хæзнатæм. 

(Кæд?) ______ та Батрадз уыди (кæм?) ______. Уым цæры (чи?)_____ йæ бинонтимæ. 
Йæ (кæцы?) ______ лæппу Æхсар Батрадзы æмгар у. Лæппутæ (цы ми кодтой?) _______
хистæртæн. 



16

33. Баххæст кæнут таблицæ хъæугæ мивдисджытæй. Рахицæн кæнут цæсгомон кæрæттæ. 

Хуымæтæг мивдисджытæ 
(простые глаголы)

Вазыгджын мивдисджытæ 
(сложные глаголы)

Иууон нымæц Бирæон нымæц Иууон нымæц Бирæон нымæц
1. федтон 1. 1. 1. æрхъуыды кодтам
2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Сæххæст кодта, кастысты, цъыбар-цъыбур кодтой, куыста, ахуыр кодтай, мысыды-
стут, хъазыдтæ, фæллад уагътон, хъæбыстæ кодта, хъазыдыстæм, тезгъо кодтам, цар-
дис, æнкъард кодтай, федтай, хуыссыдтæн, æххуыс кодтой, уæхи надтат, ныффыстай, 
базонгæ стут, æнхъæлмæ кастис, хъуыды кодтон, баулæфыдыстут, ацыдыстæм. 

34. Сæвæрут (вставьте) хъæугæ дзырдтæ æмæ радзурут Алинæйы каникулты тыххæй. 

Алинæ бирæ _____ сæрд. Уымæ гæсгæ, фæззæджы ____ ницы ис. Фæззæг хоны 
____, къæвдаджын. Йæ хæдзармæ куысты дæр афтæ ныффыста: «Сæрдæй ____ ницы 
ис». Сæрдыгон хур ____ касти бæрзонд цъæх арвæй. Рог дымгæ ____ адæмæн, æрдзæн. 
Хъæлдзæгæй ____ цъиутæ. Хъæлдзæг уыдысты адæм дæр. Уыдон ____ тезгъо код-
той паркты, уынгты. Хуыцаубоны ____ цыдысты доны былмæ, хъæдмæ. Алинæ æвзæр 
нæ баулæфыди хъæуы дæр. Уый ____ уыди нана æмæ бабамæ. Хъазыди сæ ____ 
сывæллæттимæ, уыдонимæ цыди доны былмæ дæр. Цалдæр хатты ацыдысты ____ 
тонынмæ.

 
Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  æнкъард, уарзы, рæвдаугæ, хъæбыстæ кодта, 

бирæтæ, æнæхъæн мæй, хорзæй, хуыздæр, зарыдысты, изæрæй, сыхæгты, æхсæртæ.

35. Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ ныффыссут текст. Радзурут æй. 

Батрадз ацы сæрды йæ ____ уыдис фæсарæнты. Рагæй йæ ____ Испани фенын. 
Йæ зæрдæмæ тынг ____ ацы бæстæ. Батрадз федта йæ ____ футболон клубы стадион 
дæр. «Камп Ноу» у Европæйы____ стадион. Базонгæ ис ____ архитектор Антонио Гау-
дийы сфæлдыстадимæ дæр. Дыууæ мæйы та уыдис Дзауы. Йæ мады æфсымæр ____ ног 
хæдзар, æмæ йын Батрадз дæр æххуыс кодта. Лæппумæ гæсгæ, уый магуса уазæг нæ 
____ . Батрадзы зæрдæмæ тынг цæуы Дзауы ____ . 

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  ныййарджытимæ, фæцыдис, æппæты, стыр-
дæр, номдзыд, фæндыдис, уарзон, аразы, уыди, æрдз. 

36. а) Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ. 
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Артур. Салам! Æнæхъæн сæрд дæ нæ федтон. 
Батрадз. О, ам нæ уыдтæн. 
Артур. Денджызы был уыдтæ, æвæццæгæн.
Батрадз. Нæ йæ базыдтай (не угадал)! Июны Испанийы 

уыдтæн.
Артур. Цы хорз у! Мæн дæр рагæй фæнды ацы бæстæ 

фенын. Дæ зæрдæмæ фæцыдис?
Батрадз. Тынг! Уæлдайдæр – Барселонæ. Уым ис мæ уарзон футболон клубы ста-

дион. 
Артур. Федтай «Камп Ноу»? Ноджы ма цы фæцыдис дæ зæрдæмæ?
Батрадз. Барселонæйы ахитектурæ. Ам цардис номдзыд архитектор Антонио Гауди.
Артур. Зонын æй. Йæ авд куысты хауынц ЮНЕСКО-йы Æппæтдунеон хæзнатæм.

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

ÆГАС ЦУ, УАЗÆГ! 

10-12 уроктæ

37. Байхъусут текстмæ. Бацархайут тексты сæйраг мидис бамбарын (постарайтесь понять 
основное содержание текста). 

а) Раздæр уал базонгæ ут ног фразæтимæ. 

Мæн фæнды базонгæ уæвын – я хочу познакомиться
Цæмæн афтæ рауадис? – Почему так получилось?
Бирæ адæм алыгъдис – много людей переселилось
Дыууæ мæйы дæргъы – в течение двух месяцев

æ) Зæгъут, цæмæн ссыдис Ирмæ Ирыстонмæ?

38. а) Бакæсут Ирмæйы фыстæг йæ хæлæрттæм æмæ ссарут дзуапп фарстæн: Ирон 
чызг Ирмæ Турчы цæмæн цæры?

Уæ бон хорз, ирыстойнаг скъоладзаутæ! Мæн тынг фæнды сымахимæ базонгæ 
уæвын. Мæ ном хуыйны Ирмæ. Мæ мыггаг у Æлбегатæй. Æз ирон чызг дæн, 
фæлæ райгуырдтæн æмæ цæрын Турчы. Ам райгуырдысты мæ ныййарджытæ дæр. 
Бафæрсдзыстут мæ, цæмæн афтæ рауадис? Уый рагон хабар у. Нудæсæм æнусы Кавказæй 
бирæ адæм алыгъдис Туркмæ æмæ Сиримæ. Уыдонимæ уыдысты мæ фыдæлтæ дæр. 
Бирæ зындзинæдтæ федтой кавказæгтæ æцæгæлон бæстæты, фæлæ фæстæмæ раздæхын 
сæ бон нæ уыди. Мысыдысты сæ райгуырæн хæхтæ, фæлæ… Ам, Турчы, цардис æмæ 
амардис фыццаг ирон профессионалон поэт дæр – Мамсыраты Темырболат. Рæстæг 
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цыдис, æмæ кавказæгтæ сахуыр сты туркаг цардыл. Базыдтой туркаг æвзаг, культурæ. 
Бирæтæ нал зонынц сæхи æвзаг. Уæлдайдæр – æрыгон фæлтæр. Уый хорз нæу! Мах 
зонæм – ирæттæ стæм. Сывæллæтты, фæсивæды фæнды ирон æвзаг зонын. Уый тыххæй 
мах – дæс скъоладзауы – ацы сæрды ссыдыстæм Ирыстонмæ. Стамбулæй Мæскуымæ 
стахтыстæм хæдтæхæгыл. Мæскуыйæ Дзæуджыхъæумæ та поездыл ссыдыстæм. 
Тагъд кодтам нæ Фыдыбæстæмæ! Æфсæнвæндаджы вокзалæй нæ фысымуатмæ бала-
ста стыр рæсугъд автобус. Дыууæ мæйы дæргъы уыдыстæм Ирыстоны. Ахуыр код-
там ирон æвзаг, базонгæ стæм нæ фыдæлты культурæимæ. Цыдыстæм спектакльтæм, 
концерттæм. Уыдыстæм хъæуты дæр, хæхты дæр. Иу къуыри баулæфыдыстæм 
фæлладуадзæн базæйы. Мах тынг бахæлар стæм нæ фысымтимæ, уæлдайдæр ме ’мгар 
чызг Фатимæимæ. Уый мын балæвар кодта рæсугъд кæсæнцæстытæ. Æз дæр Фатимæйæн 
сцæттæ кодтон лæвар – æвзист къухдарæн. Иннæ аз дæр та ссæудзынæн Ирыстонмæ.

 

бахæлар стæм – подружились

æ) Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ тексты ссарут ирон эквиваленттæ.

• С ними были и мои предки.
• Это старая история.
• Много трудностей испытали (видели) кавказцы в чужих странах, но вернуться об-
 ратно не могли.
• Вы спросите меня, почему так получилось?
• Здесь жил и умер и первый осетинский поэт.
• Многие больше не знают свой язык. Особенно – молодое поколение.
• Мы очень подружились с нашими хозяевами.
• От железнодорожного вокзала до гостиницы нас довез большой, красивый автобус. 

39. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Чи у Ирмæ? 
2. Кæм цæрынц Ирмæйы ныййарджытæ?
3. Цæмæн фыссы Ирмæ: «Уый рагон хабар у?»
4. Кæд алыгъдысты Туркмæ Ирмæйы фыдæлтæ?
5. Цæмæн ссыди Ирмæ Ирыстонмæ?
6. Цæуыл (на чем) ссыдысты скъоладзаутæ Туркæй Ирыстонмæ?
7. Цы ми кодтой фæсарæйнаг уазджытæ Ирыстоны?
8. Цас фесты (сколько пробыли) Ирыстоны Ирмæ æмæ йе ’мбæлттæ?

40. а) Баххæст кæнут диалог æмæ йæ ныффыссут. 

Ирмæ. Дæ бон хорз!
Фатимæ. Æгас цу. Базонгæ уæм! Æз дæн Плиты Фатимæ.

къухдарæн – кольцо
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Ирмæ. _______________
Фатимæ. О, ирон дæ? Æз дæ фæсарæйнаг фенхъæлдтон! (я тебя приняла за ино-

странку)
Ирмæ. Ирон дæн, фæлæ __________
Фатимæ. Æцæг? Цæмæн афтæ рауадис?
Ирмæ. ______________
Фатимæ. Мæнмæ гæсгæ, фыццаг ирон поэт дæр ___________
Ирмæ. О, уый раст у. Уый уыдис Мамсыраты Темырболат.
Фатимæ. Ды иунæгæй ссыдтæ Ирыстонмæ?
Ирмæ. ________________
Фатимæ. Цæуыл ссыдыстут Туркæй?
Ирмæ. Стамбулæй Дзæуджыхъæумæ ______________?
Фатимæ. Мæскуыйæ та ______________
Ирмæ. ________________
Фатимæ. Цы ми кæндзыстут Ирыстоны?
Ирмæ. _____________

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

Бахъуыды кæнут 
Русскому предлогу в течение (для обозначения продолжительности действия) в 

осетинском языке соответствует послелог дæргъы: в течение года – афæдзы дæргъы; 
в течение двух месяцев – дыууæ мæйы дæргъы; в течение трех недель – æртæ къу-
ырийы дæргъы. Обратите внимание, что существительное перед послелогом дæргъы 
стоит в родительном падеже. 

41. Фатимæ фыссы Ирмæмæ фыстæг. Дзуры йе скъолайы, йе ’мбæлтты тыххæй. Кæм 
фæрæдыдис Фатимæ? 

Дæ бон хорз, Ирмæ! Æхсызгон мын уыдис дæ фыстæг райсын. Куыд цæрыс? Цы 
хабæрттæ дæм ис? Мах райдыдтам ахуыр кæнын. Ахуыры аз райдайы фыццæгæм 
сентябры. Ахуыр кæнæм фараст мæйы дæргъы. Æртæ мæйы дæргъы та нын вæййы 
каникултæ. Фæлæ афæдзы дæргъы дæр нæ фæллад уадзæм: фæззæджы æмæ уалдзæджы 
– иу къуырийы дæргъы, зымæджы та – дыууæ къуырийы дæргъы. Ацы сæрды æз 
дыууæ мæйы дæргъы уыдтæн горæты, фæлæ æвзæр нæ баулæфыдтæн. Иу мæйы 
дæргъы та мæ ныййарджытимæ уыдтæн денджызы был, Сухумы. Ме ’мбæлттæ дæр 
сæ каникултæ хорз арвыстой. Алинæ бирæ уарзы хъæумæ цæуын, нана æмæ бабамæ. 
Ныр дæр дыууæ мæйы дæргъы хъæуы уыди. Батрадз та фæсарæнты уыди – Испанийы! 
Æнæхъæн дыууæ мæйы дæргъы! Уый фæстæ та Хуссар Ирыстонмæ ацыдис. Уым цæры 
йæ мады æфсымæр. 
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42. Сраст кæнут (исправьте) Фатимæйы фыстæг æмæ йæ радзурут пъланмæ гæсгæ.

1. Салам раттын.
2. Хабæрттæй бафæрсын.
3. Афæдзы аз райдыдта.
4. Нæ каникултæ афæдзы дæргъы.
5. Куыд арвыстон мæ каникултæ.
6. Куыд баулæфыдысты ме ’мбæлттæ.

43. Сымах та цы радзурдзыстут Ирмæйæн? Ныффыссут æм фыстæг. 

44. а) Равзарут ацы дзырдты арæзт (состав).

Ху ы з æ г :  æфсæнвæндаг – æфсæн + фæндаг.

Æфсæнвæндаг, гагадыргътæ, фæсарæнтæ, ахуыргæнæг, кæсæнцæстытæ, къухдарæн, 
сауцъиу, хæдтæхæг, фæлладуадзæн.

æ) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ лæвæрд дзырдтæй.

Ху ы з æ г :  Туристтæ тагъд кæнынц (спешат) æфсæнвæндаджы вокзалмæ.

• Фæззæджы срæгъæд сты (цы?) _____
• Скъоладзау (кæмæн?) ____ балæвар кодта дидинджыты баст.
• Мæ мадæн балæвар кодтой рæсугъд сыгъзæрин (цы?)____
• Бæласы къалиуæй зары (цы?) ____
• Мæ ныййарджытæ ацыдысты (цавæр?) ____ базæмæ. 
• Дохтыр нанайæн рафыста (цы?)____
• Базыртæ ис цъиуæн дæр æмæ (цæмæн?) ____ дæр.
• Батрадз йæ ныййарджытимæ ацы сæрды ацыдис (кæдæм?) ____

45. Равзарут хъæугæ дзырдтæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Бæлццон балхæдта билæт æмæ ___ сбадтис. 
Алы ___ дæр ис йæхи номыр. 
___ фыст уыдис: «Дзæуджыхъæу – Мæскуы». 
Туристтæ вокзалы бадынц æмæ ___ æнхъæлмæ кæсынц. 
Рог машинæ ___ тагъд нæ цæуы.

поезды (кæм?)
поездæн (цæмæн?)
поездыл (цæуыл?)
поездмæ (цæмæ?)
поездимæ (цæимæ?)
поездау (цæйау? куыд?)

46. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1) Мæдинæ дидинджытæ тоны (кæм? – уыгæрдæн. Гуырынон хауæн).
2) Аслан тагъд кæны (кæдæм? – скъола. Арæзтон хауæн).
3) Мурат рацыдис (кæцæй? – кинотеатр. Иртæстон хауæн).
4) Зæринæ æххуыс кæны (кæмæн? – нана. Дæттынон хауæн).
5) Æз базонгæ дæр (кæимæ? – фæсарæйнаг уазæг. Цæдисон хауæн).
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6) Сослан цин кæны (цæуыл? – каникултæ. Æддагбынатон хауæн).
7) Фест райсомæй (куыд? – лæг. Хуызæнон хауæн).

47. Базонгæ ут ног дзырдтимæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты. Сахуыр сæ кæнут. 
 

æвиппайды – внезапно, неожиданно 
араст ис – отправился 
хæрæг – осел 
бæлæгъ – лодка

йæхинымæр – про себя 
æппарын (æппæрста) – бросать, сбрасывать
фистæгæй – пешком
фехъал ис – проснулся (внезапно)

48. Сымах дæр балцы цæуын уарзут? Цы хъæуы (что нужно) балцæн? Хæдтæхæг? Поезд? 
Нау? Рог машинæ? Алкæд нæ! (Не всегда!)

а) Бакæсут Аланы балцы тыххæй. 

Алан бады къласы æмæ фæйнæгмæ кæсы. Географийы 
ахуыргæнæг лæууы картæйы раз æмæ ног темæ амоны. Алан тынг 
лæмбынæг кæсы картæмæ, фæлæ ницы уыны…

Æвиппайды кæцæйдæр æрбайхъуысти трамвайы хъæр. 
Алан схызтис вагонмæ, билет райста æмæ бадæныл æрбадтис. 
Æфсæнвæндаджы вокзалы раз лæппу трамвайæ рахызтис. Ба-
цыди вокзалмæ. Æрлæууыдис кассæйы раз, билет балхæдта 
æмæ перронмæ рацыди. Сбадти поезды æмæ рудзынгæй кæсы. 
Хæдзæрттæ, бæлæстæ, быдыртæ фæстæмæ згъорынц. 

Мæнæ поезд æрлæууыдис, æмæ лæппу вагонæй рагæпп кодта. Ракæс-бакæс кæны 
йæ алыварс. Уæртæ цавæрдæр цæугæдон. Дардæй зынынц кæсагахсджыты бæлæгътæ. 
«Бæлæгътæ – чысыл доны наутæ», – бахудтис йæхинымæр Алан æмæ араст ис автобус- 
ты станцæмæ.

…Чысыл автобус згъоры хæххон нарæг фæндагыл. Бæлццон рудзынгæй кæсы æмæ 
дис кæны æрдзы рæсугъддзинадыл. Бæрзонд хæхтæ, урс цъититæ, заргæ æхсæрдзæнтæ 
салам дæттынц лæппуйæн.

Уæлæ къæдзæхы цъуппыл лæууы рагон мæсыг. Уырдæм автобус нæ цæуы. 
Фистæгæй цæуын зын у… Мæнæ бæласы бын цъæх кæрдæгыл хизы диссаджы «транс-
порт» – хæрæг! Алан хæрæгыл абадтис æмæ фæцæуы уæлæмæ мæсыгмæ. Æвиппайды 
хæрæг размæ азгъордта. «Гъей, æппарыс мæ!» – фæхъæр кодта Алан æмæ … фехъал 
ис. Сывæллæттæ хъæрæй худынц. Ахуыргæнæг дæр йæ мидбылты худы.

æ) Ссарут тексты ацы фразæты ирон эквиваленттæ.

• Внимательно смотрит, но ничего не видит.
• Неожиданно послышался шум.
• Смотрит в окно.
• Дома, деревья, поля убегают назад.
• Вот остановился.
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• Мальчик выпрыгнул из вагона.
• Смотрит по сторонам.
• Вдалеке видны лодки рыбаков.
• Поющие водопады приветствуют мальчика.
• Вот наверху на вершине скалы старинная башня.
• Вот под деревом на зеленой траве пасется ослик.
• Отправился наверх к башне.

49. Ныр та дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Чи у Алан?
2. Раздæр цавæр транспортæй спайда кодта Алан?
3. Кæм рахызтис Алан трамвайæ?
4. Цы федта Алан цæугæдоны æмæ цæуыл худтис?
5. Цæуыл ацыдис бæлццон хохмæ?
6. Цæмæй фæтарстис Алан?
7. Цæмæн худынц Аланы æмкъласонтæ?

50. Баххæст кæнут рæнхъытæ.

1) Алан бацыдис (кæдæм?) вокзалмæ, къласмæ, …, … .
2) Алан рацыдис (кæцæй?) вокзалæй, къласæй, …, … .
3) Алан сбадтис (цæуыл?) бандоныл, хæрæгыл, …, … .

51. Цæй, куыд уыдис Аланы балц? Саразут чысыл радзырд.

Алан

Кæм? Цы ми кодта? Куыд? Цавæр? Цы? Чи?
къласы
трамвайы
вокзалы
поезды
вагоны
автобусы
мæнæ
уæлæ
къæдзæхы 

цъуппыл

бадтис
касти
балхæдта
ницы хъуыста
рагæпп кодта
абадтис
араст ис
бахудтис
фæхъæр кодта

фехъал ис

лæмбынæг
æвиппайды
йæхинымæр
хъæрæй
заргæ

цавæрдæр
чысыл
бæрзонд
урс

рагон
диссаджы
цъæх

ницы
трамвайы хъæр
билет
цæугæдон
автобус
мæсыг
хæрæг

лæппу
сывæллæттæ
ахуыргæнæг

52. а) Равзарут хъæугæ дзырдтæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. 

Алан (араст ис / сбадтис) балцы. Вокзалы (бахудтис/ балхæдта) билет æмæ сбад-
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тис поезды. Лæппу бадти æмæ (кастис / худтис) рудзынгæй. Бæлæстæ, быдыртæ (размæ 
/ фæстæмæ) згъордтой. (Уæлæ / мæнæ) поезд æрлæууыдис æмæ Алан (рагæпп кодта / 
багæпп кодта) вагонæй. Дарддæр нæ бæлццон ацыди (хæрæгыл /автобусыл). Чысыл ав-
тобус згъордта хæххон (уæрæх /нарæг) фæндагыл. Лæппу (йæхинымæр / хъæрæй) дис 
кодта æрдзы рæсугъддзинадыл. (Уæлæ / бынæй) къæдзæхы цъуппыл лæууы рагон мæсыг. 
Аланы бафæндыди мæсыг фенын. Сбадти хæрæгыл æмæ араст ис (дæлæмæ / уæлæмæ) 
мæсыгмæ. Хæрæг æвиппайды (фæстæмæ / размæ азгъордта). «Æппарыс мæ!» – (бахудтис 
/ фæхъæр кодта) лæппу æмæ фехъал ис.

æ) Радзурут Аланы балцы тыххæй. 

ХИСТÆРÆН – КАД, КÆСТÆРÆН – РАД*

13-15 уроктæ

53. Фыццæгæм октябры æппæт дуне дæр бæрæг кæны Ацæргæ адæймаджы бон. Ахæм 
уынаффæ рахаста Иугонд Нациты Организаци мин фарастсæдæ нæуæдзæм азы.

а) Бакæсут текст. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын.

Статистикæмæ гæсгæ, дыууынæм æнусы дыккаг æмбисы адæм цæрын райдыдтой 
дыууын азы фылдæр. Æхсай азæй фылдæр кæуыл цæуы, ахæм адæймæгтæ дыууæ мин 
фæндзæм азы Зæххыл уыдис иу миллиардæй фылдæр. Дыууæ мин фæндзайæм азмæ 
ацæргæ адæмы нымæц уыдзæнис дыууæ миллиарды. Рацæудзæнис ма æртын азы, 
æмæ Зæххыл алы æртыккаг адæймагыл дæр цæудзæнис æхсай азæй фылдæр. 

Ныртæккæ демографион уавæр хорз нæу: адæм зæрондæй-зæронддæр кæнынц, 
ома алы аз дæр ноггуырд сывæллæтты нымæц къаддæр кæны. Уымæ гæсгæ ацæргæ 
адæмæн саразын хъæуы хорз уавæртæ цæрынæн æмæ кусынæн. Ацы фæрстытæ алыг 
кæныны тыххæй Иугонд Нациты Организаци дыууæ мин дыккæгæм азы Мадриды 
сарæзта сæрмагонд конференци. Уым дзырдтой мæгуырдзинады, кусæн бынæтты æмæ 
æндæр социалон проблемæтыл. 

Ацæргæ адæймаджы бон – 
   День пожилого человека
рацæудзæнис ма æртын азы – 
   пройдет еще тридцать лет
уавæртæ цæрынæн æмæ кусынæн 
   – условия для жизни и труда
сæрмагонд – специальный
ноггуырд – новорожденный

рад – черед
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æ) Тексты ссарут дзуапп фарстæн æмæ йæ бакæсут.

Цæмæн у æвзæр демографион уавæр?

б) Бакæсут хъуыдыйæдтæ æмæ ссарут тексты ирон эквиваленттæ. 

Во второй половине двадцатого века люди стали жить на двадцать лет больше.
К две тысячи пятидесятому году количество пожилых людей будет два миллиарда.
Каждому третьему человеку будет больше шестидесяти лет.
Поэтому пожилым людям надо создать хорошие условия для жизни и труда.
Там говорили о проблемах бедности, рабочих мест и других социальных проблемах.

54. Адæм фылдæр цæрын райдыдтой! Уый тынг хорз у! Фæлæ ацы ситуацийы ис 
проблемæтæ дæр… Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæд райдыдтой адæм фылдæр цæрын?
2. Цас фылдæр (насколько больше) цæрын райдыдтой адæм?
3. Цас уыдис Зæххыл ацæргæ адæймæгтæ дыууæ мин фæндзæм азы? 
4. Кæй нымæц къаддæр кæны алы аз дæр?
5. Кæм ацыдис Иугонд Нациты Организацийы сæрмагонд конференци?
6. Цавæр фæрстытыл дзырдтой уыцы конференцийы?
7. Цы саразын хъæуы ацæргæ адæмæн?
8. Текстмæ гæсгæ, кæй нымайынц ацæргæ адæймагыл?

55. Текстæй рафыссут дзырдбæстыты æмæ хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ æмæ сæ 
бахъуыды кæнут.

Кому больше шестидесяти лет, больше одного миллиарда, количество пожилых лю-
дей, каждому третьему человеку будет, уменьшается количество новорожденных детей, 
люди становятся все старше, надо создать хорошие условия, пожилым людям надо соз-
дать условия, специальная конференция, говорили о проблеме бедности.

56. Аныхас кæнæм нæ кары тыххæй (о нашем возрасте). Бафæрсут кæрæдзи.

Ху ы з æ г :  Дæуыл дыууадæс азæй фылдæр цæуы? – О, мæныл дыууадæс азæй 
фылдæр цæуы.

Маринæйыл æвддæс азæй къаддæр цæуы? – О, Маринæйыл æвддæс азæй къаддæр 
цæуы.

1. Дæуыл 13 азæй фылдæр цæуы? – 
2. Дæуыл та 18 азæй къаддæр цæуы? –
3. Дæ мадыл 30 азæй фылдæр цæуы?
4. Дæ фыдыл 50 азæй къаддæр цæуы? – 
5. Нанайыл 60 азæй фылдæр цæуы? – 
6. Бабайыл 65 азæй къаддæр цæуы? – 
7. Дæ хойыл ______? –
8. Де ’фсымæрыл ____ ? – 
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9. Де ’мбалыл _____? –
10. Дæ кæстæр хойыл_____? – 

57. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1) Ацæргæ адæймаджы бон бæрæг кæнынц (кæм?) __________
2) Ахæм уынаффæ рахаста (чи?) ____________________________
3) Ахæм уынаффæ рахастой (кæд?) __________________________
4) Ацæргæ адæймаджы бон бæрæг кæнæм (кæд?) ___________
5) Алы аз дæр 1-æм октябры бæрæг кæнæм (цы?) ___________
6) Иугонд Нациты Организаци (цы ми бакодта?) ____________

Бахъуыды кæнут
От количественных числительных образуются порядковые и разделительные 

числительные. 

Количественные: иу, дыууæ, æртæ, цыппар, дæс, фынддæс
Порядковые Разделительные

Образование Значение Образование Значение
-аг (первые три) 
-æм (все осталь-
ные)

Порядок, расположе-
ние предметов, явле-
ний

-гай Распределение пред-
метов, явлений. В рус-
ском языке им соот-
ветствует конструкция 
«по +количественное 
числительное»: по 
одному, по два.

фыццаг, дык-
каг, æртыккаг, 
цыппæрæм, 
дæсæм, 
фынддæсæм

Особые формы име-
ют фыццаг, дыккаг, 
æртыккаг. Во всех 
остальных числитель-
ных сильная глас-
ная корня (а или о) 
переходит в слабую 
гласную æ: цыппар 
– цыппæрæм, фондз – 
фæндзæм

Иугай, 
дыгай, 
æртыгай, 
цыппæргай, 
дæсгай, 
фынддæсгай

Особые формы име-
ют дыгай (от дыууæ), 
æртыгай (от æртæ). 
Во всех остальных 
числительных сильная 
гласная корня (а или 
о) переходит в слабую 
гласную æ:
цыппар- цыппæргай, 
фондз – фæндзгай.

58. Зæгъут иронау.

1) 2-й, 4-й, 6-й, 9-й, 11-й, 19-й, 22-й, 24-й, 27-й, 33-й, 41-й, 50-й.
2) по 2, по 4, по 6, по 9, по 11, по 19, по 22, по 24, по 27, по 33, по 41, по 50.
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59. а) Определите (тип числительных по значению) и выпишете отдельно: 1) количествен-
ные (бæрцон), 2) порядковые (рæнхъон). 

æ) От количетвенных числительных образуйте порядковые и разделительные числитель-
ные. Выделите суффиксы порядковых и разделительных числительных. 

Иу, дыууæ мин фæндзайæм, æртын, æртыккаг, æхсай, дыууæ мин дыккæгæм, 
цыппæрдæс, æстæм, цыппор фарæстæм, æвдай авд, сæдæ æртынæм, нудæс, дыууын 
дыууæ, æртын иу, фынддæсæм, æвдай.

60. а) Мах бæстæйы та куыд цæрынц ацæргæ адæм? Бакæсут текст æмæ бафæлварут 
бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг кæнын. Проверьте себя по словарю. 

Уæрæсейы мин фарастсæдæ нæуæдз фыццæгæм азы июны рацыдис Указ Ацæргæ 
адæймаджы боны тыххæй. «Æз цæрын ныр райдыдтон – пенсийы цæуын!» – загъта 
зындгонд мультфильмы персонаж постхæссæг Печкин. Фæлæ Печкины оптимизм нæй 
æппæт пенсиисджытæм. Бирæтæ сты рынчын, иунæг. Уыдонæн хъæуы æххуыс кæнын. 

Ацæргæ адæймаджы бон бæрæг кæнæм æрмæст фыццæгæм октябры. Фæлæ 
хистæрты проблемæтæ рох кæнын нæ хъæуы, хистæртæн æххуыс кæнын хъæуы алы 
бон дæр.

æ) Тексты ссарут дзуапп фарстæн æмæ йæ бакæсут.

Æппæт ацæргæ адæймæгтæ дæр разы сты Печкинимæ?

б) Кæцы хъуыдыйады ис тексты сæйраг хъуыды (основная мысль)? Бакæсут æй.
в) Фæрстытæн тексты ссарут дзуæппытæ æмæ сæ бакæсут.

1. Æппæт пенсиисджытæ дæр хорз цæрынц? 
2. Кæд æххуыс кæнын хъæуы хистæртæн?
3. Кæд рацыдис Ацæргæ адæймаджы боны тыххæй Указ?
4. Цавæр уацмысы персонаж у постхæссæг Печкин? 
5. Цæуыл цин кодта Печкин уыцы уацмысы?

61. Нæ темæйы текстытæм гæсгæ саразут дзырдбæстытæ.

Цæрын райдыдтой (цас?);  
Указ (цæй тыххæй?); 
(цавæр?) адæмы нымæц; 
(цæй?) персонаж; 
(цавæр?) бæстæйы; 
оптимизм нæй (кæмæ?); 
бæрæг кæнæм (цы?); 
бæрæг кæнæм (кæд?); 
уынаффæ рахастой (кæд?); 
(кæй?) уынаффæмæ гæсгæ.
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62. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1) 60 азæй фылдæр ____ , ахæм адæймæгтæ 2005 азы ____
2) Рацæудзæнис ма ____ , æмæ Зæххыл ____
3) Адæм ____ кæнынц, ома ____
4) Фæлæ Печкины оптимизм ____
5) Бирæтæ сты ____
6) Уыдонæн хъæуы ____
7) Фæлæ хистæрты проблемæтæ____, ______________ .

63. Саразут цыбыр радзырд Ацæргæ адæймаджы боны тыххæй (49 æмæ 55 фæлтæрæнты 
тексттæм гæсгæ) æмæ йæ радзурут. 

Бахъуыды кæнут 
Значение «по столько» в осетинском языке выражается разделительными числи-

тельными или сочетанием послелога фæйнæ с количественным числительным. При 
этом существительное, связанное с числительным, имеет форму родительного па-
дежа единственного числа: фæйнæ дыууæ фæткъуыйы – по два яблока; но: дыгай 
дзырдтæ – по два слова. Если в конструкции нет существительного, то употребля-
ются разделительные числительные во множественном числе: мах æртыгæйттæй 
сбадтыстæм – мы сели по трое.

Употребление разделительных числительных

Фæйнæ + количественное 
числительное + существи-
тельное

Разделительное числительное + 
существительное

Разделительное числительное 
+ глагол

Примеры Особенности Примеры Особенности Примеры Особенности

Фæйнæ чи-
ныджы (по 
книге – т.е. 
по одной);
фæйнæ 
дыууæ чи-
ныджы (по 
две книги);
фæйнæ 
æртæ тетра-
ды (по три 
тетради).

Существи-
тельное 
всегда в 
единствен-
ном числе, 
родительном 
падеже.

Иугай чингуытæ;
дыгай чингуытæ 
(по две кни-
ги); дыгай 
чингуытимæ 
(каждый с двумя 
книгами);
æртыгай 
тетрæдтæ; 
æртыгай 
тетрæдтæй 
(каждый с тремя 
тетрадями).

Существи-
тельное во 
множествен-
ном числе, 
изменяется 
по падежам.

Дыгæйттæй 
лæууæм – мы 
стоим по двое; 
æртыгæйттæй 
лæууыдыстæм 
– мы стояли по 
трое; цыппæр- 
гæйттæй 
лæудзыстæм 
– мы будем 
стоять по че-
тыре.

Числитель-
ное во мно-
жественном 
числе, оконча-
ние –æй.
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64. Таким образом, сказать о возрасте ровесников можно двумя способами: 
Махыл цæуы фæйнæ цыппæрдæс азы. Махыл цæуы цыппæрдæсгай азтæ. 

а) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ радзурут уе ’мгæртты æмæ уæ бинонты кары 
тыххæй (о возрасте).

1. Фыццаг къласы махыл цыдис 1)…, 2)…
2. Фарон махыл цыдис 1)…, 2)…
3. Дыууæ азы размæ махыл цыдис 1) …, 2 …
4. Иннæ аз махыл цæудзæнис 1)…, 2) …
5. Иуæндæсæм къласы махыл цæудзæнис 1) … , 2) …
6. Мæ мад æмæ мæ фыд æмгæрттæ сты. Уыдоныл уæцы 1) … , 2) …
7. Мæ ныййарджытыл дæс азы размæ цыдис 1) … , 2 ) …
8. Мæ ныййарджытыл иннæ аз сæххæст уыдзæнис 1) … , 2 ) …
9. Мæ кæстæр хо æмæ æфсымæр фаззæттæ (близнецы) сты. Уыдоныл цæуы 1) … , 

2) …
10. Нæ фаззæттыл фарон цыдис 1) … , 2) … 

65. а) Махмæ дæр ис нæхи Печкин æмæ Матроскин. Мæ сыхаг Бибо цыппор азы куыста 
постхæссæгæй. Ныр пенсийы цæуы. Йæ хуыздæр хæлар у гæды Гино. Бакæсут дыууæ хæлары 
диалог æмæ зæгъут, цæуыл цин кæны Бибо? Куыд цæрдзæнис пенсиисæг?

Постхæссæг Бибо цин кæны. Æз ныр цæрын райдайдзынæн – пенсийы цæуын!
Гæды Гино худы. Арфæ дын кæнын (поздравляю тебя), фæлæ цæуыл цин кæныс?
Бибо. Алы бон уæззау газеттæ æмæ журналтæ нал хæсдзынæн.
Гино. О, дæ бынаты æндæр постхæссæг уыдзæнис…
Бибо. Æз та мæ фæллад уадздзынæн…
Гино. Æппындæр ницы кусдзынæ?
Бибо. Куыстытæ – бирæ: хæдзары, цæхæрадоны.
Гино. Иунæгæй хæдзары баддзынæ.
Бибо. Иунæгæй? Нæ, мæнæн бирæ æмбæлттæ ис. Уазæгуаты цæудзынæн уыдонмæ, уы- 

дон та – мæнмæ.
Гино. Ха-ха! Иу хæдзарæй – иннæмæ! (Из одного дома – в другой!)
Бибо. Цæудзыстæм хъæдмæ, доны былмæ, чингуытæ кæсдзыстæм, музыкæмæ хъус- 

дзыстæм …
Гино. Де ’нæниздзинад та …
Бибо. … тынг хорз у! Алы бон дæр кусын, тезгъо кæнын. 

Знон мын велосипед дæр балæвар кодтой! 
Гино. Велосипед?! Мæн дæр демæ ласдзынæ хъæдмæ? 
Бибо. Ласдзынæн, мæ хæлар!

ласын – везти (на чем-нибудь) ластон, ласдзынæн
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æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Чи сты Бибо æмæ Гино?
2. Цавæр у Гино? Бибо та? (хъæлдзæг / æнкъардгæнаг, кусаг / зивæггæнаг, оптимист 

/ пессимист, хæларзæрдæ / хæлæггæнаг). Диалоджы сæ миниуджытæ (качества) зынынц 
æви нæ?

3. Сымахмæ гæсгæ, Бибойæн велосипед чи балæвар кодта? (Йæ сыхæгтæ, йе 
’мбæлттæ, почтæйы кусджытæ) Цæмæн уæм афтæ кæсы? (Почему вам так кажется?)

б) Радзурут диалоджы мидис Бибо кæнæ Гинойы номæй. 

Р а й д а й æ н  и с  а ф т æ :  Мæн иууылдæр зонынц. Æз дæн Бибо, цæрын æппæты 
рæсугъддæр хъæуы. Цыппор азы куыстон постхæссæгæй...

К æ н æ :  Æз дæн дунейы æппæты зондджындæр гæды Гино. Æз мæ хуыздæр 
æмбæлттимæ цæрын хъæуы. Абон фембæлдтæн нæ постхæссæг Бибойыл...

66. Алы бон дæр фембæлæм бирæ адæмимæ – кæстæртимæ, хистæртимæ, не ’мгæрттимæ. 
Нæхи куыд дарæм? (Как мы себя ведем?) Кæд пайда кæнæм ацы фразæтæй? 

Хистæр       Кæстæр
Дæ бон хорз, лæппу / чызг!    Бузныг!
Кæй лæппу / чызг дæ?      Мæ мыггаг у…, мæ ном хуыйны...
Дæ хорзæхæй, феххуыс-ма мын кæн.  Табуафси, цы кæнын хъæуы?
Дзæбæхæй байрæз!     Бузныг! ( Стыр бузныг!)

67. Цавæр уавæрты æмбæлынц лæвæрд фразæтæ? Чи æмæ кæм дзуры? Спайда кæнут ацы 
фразæтæй цыбыр диалогты.

1) Дæ хорзæхæй, мæнæ ам æрбад!
2) Табуафси, мидæмæ рахиз!
3) Бахатыр кæн, _____ цæй аргъ у? (сколько стоит?) 
4) Кæд гæнæн ис (если можно), уæд-ма мын _____ равдис.
5) Кæд дын зын нæу (если вам не трудно), уæд _____
6) Бафæрсын æмбæлы? (Можно спросить?) 
7) Салам! Куыд дæ?
8) О, кæдæй-уæдæй ма! (наконец-то, в кои-то века) 
9) Цы хабæрттæ дæм ис?
10) Хъус-ма, ____ нæ зоныс?
11) Цæй, феххуыс мын кæн!
12) Цæй, дзæбæх у! (Будь здоров, пока) 

68. Саразут хистæр æмæ кæстæры æхсæн диалогтæ.
а) Хистæр зонгæ кæны кæстæримæ.
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æ) Кæстæр зонгæ кæны хистæримæ.
б) Дуканийы.
в) Автобусы.

АРГЪАУ СÆДÆСÆРОН У 

16-18 уроктæ 

69. Ирон æмбисонд афтæ зæгъы: «Аргъау сæдæсæрон у». Æцæгдæр аргъауæн сæдæ сæры 
ис? Цы нысан кæны æмбисонд? (Может быть, в сказке ума на сто голов? Интересно, что умно-
го в этой сказке?)

а) Байхъусут Саг æмæ Дзæбидыры аргъаумæ æмæ зæгъут, кæцы хъуыдыйад æвдисы аргъа-
уы сæйраг хъуыды. Фæлæ уал раздæр базонгæ ут ног дзырдтимæ.

ардæм – сюда 
æнад – безвкусный, невкусный
тæрсгæ-ризгæйæ – трясясь от страха
уый бæсты – вместо этого

фарсмæ – рядом, возле
хæлæг кæнын – завидовать
хизын (хызтис) – пастись
хуыздæр кæсы – кажется лучше

Бæрзонд къæдзæхы цъуппыл лæууыдис зæронд дзæбидыр. Бынæй, сау хъæды, хыз-
тис саг. Саг дзæбидыры федта æмæ йæм уæлæмæ дзуры:

– Рацу ардæм!
Дзæбидыр – гæпп! гæпп! – æмæ саджы фарсмæ фестадис. 
– Дæ бон хорз, хъæлдзæг саг!

– Хорз цæр, мæ хæххон æрвад! Æвæццæгæн, дзæбидыр, хæлæг 
кæныс мæ цардмæ! – загъта саг. – Акæс-ма, æз дæу хуызæн хъæбæр 
къæдзæхыл нæ хуыссын, мæ быны – фæлмæн сыфтæртæ. Ды хæрыс 
æнад хæххон фæсал (высохшая трава), æз та – адджын кæрдæг æмæ 
бæлæсты сыфтæртæ! Æз хъазын цъæх быдыры, ды та иунæгæй 
цæрыс уазал цъитийыл!

Æвиппайды кæцæйдæр райхъуыстис куыйты рæйын. Саг 
тæрсгæ-ризгæйæ хъæдмæ алыгъдис, йæ мæгуыр хæххон æрвадæн 
хæрзбон дæр нал загъта. 
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Зæронд дзæбидыр та къæдзæхы сæрмæ ссыдис æмæ йæхинымæр загъта: «Тæрсгæ-
ризгæйæ цæрыны бæсты мæнмæ мæ мæгуыр хæххон цард хуыздæр кæсы!»

æ) Ныр та уæхæдæг бакæсут текст æмæ ссарут ахæм дзырдбæстытæ:

Пасся олень, увидел тура, очутился рядом с оленем, завидуешь моей жизни, мягкие 
листья, в зеленом поле, на холодном леднике, лай собак, откуда-то послышался, сказал 
про себя, мне кажется лучше.

Ныффыссут ацы дзыдбæстытæ (уырыссагау æмæ иронау) уæ тетрæдты. Бахъуыды сæ 
кæнут. 

б) Почему олень думает, что тур завидует его жизни? Ссарут дзуапп тексты æмæ йæ 
бакæсут.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Русскому предлогу вместо в осетинском языке соответствует послелог бæсты. 

Слово перед послелогом бæсты (существительное, местоимение, неопределенная 
форма глагола) стоит в родительном падеже: дзæбидыры бæсты – вместо тура, дæу 
бæсты – вместо тебя, кусыны бæсты – вместо того чтобы работать. 

70. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. 

1. Зæронд дзæбидыр лæууыдис (кæм?)_____
2. Саг хызтис (кæм?)_____
3. Саг дзæбидырмæ дзуры (кæдæм?)______
4. Ды хæлæг кæныс (цæмæ?) _____
5. Æз (куыд? кæй хуызæн?)______ хъæбæр къæдзæхыл нæ хуыссын.
6. Æз хъазын (кæм?)_____, ды та (куыдæй?) _____цæрыс (кæм?) _____
7. Саг (куыдæй?)_________ алыгъдис (кæдæм?)_______
8. Зæронд дзæбидыр ссыдис (кæдæм?) ______ æмæ загъта (куыд?)_______
9. (Цæй бæсты?) ________мæнмæ мæ мæгуыр цард хуыздæр кæсы.

71. Ссарут антонимтæ æмæ зæгъут, кæцы персонажмæ хауынц (к какому персонажу отно-
сятся) лæвæрд дзырдтæ. 

Ху ы з æ г :  бынæй – уæле. Бынæй – саг, уæле – дзæбидыр. 

бынæй
къæдзæхы сæр
бæрзонд 
фæлмæн
адджын
хъарм
мæгуыр

уазал
уæле
хъæбæр
къæдзæхы бын
хъæздыг
æнад
ныллæг
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72. Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ радзурут Саг æмæ Дзæбидыры тыххæй.

Дзæбидыр

Цавæр? Кæм? Цы ми кодта? Цы ми бакодта? Цы ми кæны? Куыд? Кæдæм?

     цы?
     цæуыл?
     куыдæй?

Саг

Цавæр? Кæм? Цы ми кодта? Цы ми бакодта? Цы ми кæны? Куыд? Кæдæм?

     цы?
     цæуыл?
     куыдæй?

Бахъуыды кæнут
Для обозначения того, что один предмет находится в непосредственной близо-

сти с другим предметом (рядом, около), в осетинском языке употребляются два по-
слелога: раз и фарсмæ: стъолы раз - стъолы фарсмæ, фæйнæджы раз - фæйнæджы 
фарсмæ. Разница между двумя послелогами в том, что раз имеет более общее значе-
ние – около, возле (без указания на то, где именно находится предмет по отношению 
к другом предмету – перед ним, за ним и т.д.): стъолы раз – возле стола, фæйнæджы 
раз – возле доски. У послелога фарсмæ более определенное значение – рядом с чем-
либо, сбоку от чего-либо: стъолы фарсмæ – рядом со столом, фæйнæджы фарсмæ – 
рядом с доской. Оба послелога требуют от имени (существительного, местоимения) 
формы родительного падежа. 

73. а) Сæвæрут мивдисджытæ хъæугæ формæйы æмæ бакæсут дзæбидыры монолог.

Знон райсомæй æз (лæууын) бæрзонд къæдзæхы цъуппыл. Бынæй, сау хъæды, хыз-
тис саг. Саг мæ федта æмæ дзуры: «Рацу ардæм!»

Æз уайтагъд саджы фарсмæ (фестын). (Салам раттын) хъæлдзæг сагæн. Саг 
æппæлыди йæ цардæй. Уый (хуыссын) фæлмæн сыфтæртыл, æз та – хъæбæр 
къæдзæхыл, уый (хæрын) адджын кæрдæг, æз та – хæххон фæсал. Æвиппайды райхъу-
ыстис куыйты рæйын. Саг мæнæн хæрзбон дæр нал загъта. Тæрсгæ-ризгæйæ (алидзын) 
хъæдмæ. Æз (ссæуын) къæдзæхы сæрмæ æмæ мæхинымæр (зæгъын): «Тæрсгæ-ризгæйæ 
цæрыны бæсты мæнмæ мæ мæгуыр хæххон цард хуыздæр кæсы!»

æ) Радзурут дзæбидыры монолог. 
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74. а) Бакæсут чысыл радзырд. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын. Æнæзонгæ 
дзырдтæ сбæрæг кæнут дзырдуатмæ гæсгæ.

хъаст кæнын – жаловаться 
тæрхон рахæссын (рахастой) – вынести решение 
фæйнæрдæм – в разные стороны

Тæрхъустæ алы æхсæв дæр æрæмбырд вæййынц къутæрты бын. 
Кæрæдзийæн фæхъаст кæнынц: бирæгъ сæ цæрын нæ уадзы, иугай 
сæ ахсы. Рахæссынц бирæгъæн тæрхон: марын æй хъæуы! Фæлæ 
æрбабон вæййы, æмæ тæрсгæ-ризгæйæ фæйнæрдæм алидзынц.

Бахъуыды кæнут 
Вспомогательный глагол вæййын (бывать, становиться) придает сложному глаголу 

значение многократно или часто происходящего действия: æрæмбырд сты – собра-
лись, æрæмбырд вæййынц – собираются (обычно). В простых глаголах это значение 
появляется, если приставка присоединяется к глаголу в форме настоящего време-
ни: дзурынц – говорят, фæдзурынц – обычно говорят, худыс – смеешься, фæхудыс – 
обычно смеешься. Сравните:

Простые глаголы

Неопре-
деленная 

форма

Настоящее 
время

Прошедшее время Многократное 
действие

Несовер-
шенный вид 
(без при-
ставки)

Совершенный 
вид (с пристав-
кой)

Приставка + ос-
нова настоящего 
времени

Цæуын Цæуæм – 
(мы) идем

Цыдыстæм 
– (мы) шли

Ацыдыстæм – 
(мы) ушли

Ацæуæм – (мы) 
обычно уходим

Сложные глаголы в страдательном залоге (с вспомогательным глаголом уæвын)
Неопределенная форма Прошедшее время Многократное действие

Æрæмбырд уæвын – со-
браться

Только совершенный вид Приставка + основа на-
стоящего времени

Æрæмбырд стæм – (мы) 
собрались

Æрæмбырд вæййæм – 
(мы) обычно собираемся
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75. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Тæрхъустæ æрæмбырд вæййынц (кæд?)______
2. Тæрхъустæ æрæмбырд вæййынц (кæм?)__________
3. Тæрхъустæ фæйнæрдæм (куыдæй?) __________ алидзынц.
4. Тæрхъустæ алидзынц (кæдæм?)_________
5. Тæрхъустæ алидзынц (кæд?) ________
6. Тæрхъустæ тæрхон рахæссынц (кæмæн?) ______

76. Иу хатт ма бакæсут тæрхъусты хабæрттæ (74 фæлтæрæн). Выпишите глаголы со зна-
чением многократного действия. Напишите также их начальную форму и форму прошедшего 
времени. 

Ху ы з æ г :  рахæссынц – рахæссын, рахастой. 

Скажите, какие еще слова, кроме этих глаголов, указывают в тексте на то, что эти действия 
совершаются многократно? 

77. Напишите текст. Укажите, что действия произошли только один раз – этой ночью. 

Тæрхъустæ ____ æхсæв æрæмбырд _____ къутæрты бын. Кæрæдзийæн _____: 
бирæгъ сæ цæрын нæ уадзы, иугай сæ ахсы. _____ бирæгъæн тæрхон: марын æй хъæуы! 
Фæлæ æрбабон ____ , æмæ тæрсгæ-ризгæйæ фæйнæрдæм ____ .

78. а) Бакæсут текст. Выпишите из текста глаголы. Поставьте их 1) в настоящем времени 
(без приставок); 2) в форме многократного действия.

Ху ы з æ г :  федта - 1) уыны; 2) фены. 

Бæрзонд къæдзæхы цъуппыл лæууыдис зæронд дзæбидыр. Бынæй, сау хъæды, хыз-
тис саг. Саг дзæбидыры федта æмæ йæм уæлæмæ сдзырдта:

– Рацу ардæм!
Дзæбидыр – гæпп! гæпп! – æмæ саджы фарсмæ фестадис. 
– Дæ бон хорз, хъæлдзæг саг! – загъта дзæбидыр.
– Хорз цæр, мæ хæххон æрвад! – салам радта саг. – Дзæбидыр, хæлæг кæныс мæ 

цардмæ?– бафарста саг. 
– Акæс-ма, æз дæу хуызæн хъæбæр къæдзæхыл нæ хуыссыдтæн, мæ быны – 

фæлмæн сыфтæртæ. Ды хордтай æнад хæххон фæсал, æз та – адджын кæрдæг æмæ 
бæлæсты сыфтæртæ! Æз хъазыдтæн цъæх быдыры, ды та иунæгæй цардтæ уазал цъи-
тийыл!

Æвиппайды райхъуыстис куыйты рæйын. Саг тæрсгæ-ризгæйæ хъæдмæ алыгъдис. 
Зæронд дзæбидыр та къæдзæхы сæрмæ ссыдис æмæ йæхинымæр загъта: «Тæрсгæ-

ризгæйæ цæрыны бæсты мæнмæ мæ мæгуыр хæххон цард хуыздæр кæсы!»

æ) Замените глаголы формами многократного действия и перескажите текст. 
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ХÆХХОН СТЪАЛЫ 

19-21 уроктæ

79. «Хæххон стъалы» – афтæ хуыйны Дзаттиаты Тотырбеджы роман Хетæгкаты Къо-
стайы тыххæй. «Ирыстоны хæххон стъалы» райгуырдис мин астсæдæ фæндзай фарæстæм азы 
фынддæсæм октябры. 

Сымах та цы зонут Хетæгкаты Къостайы тыххæй? Равзарут раст дзуапп.

Хетæгкаты Къоста уыдис 
нывгæнæг    инæлар
скульптор    поэт
Къостайы æмдзæвгæты чиныг хуыйны 
«Ирон фыййау»   «Ирон фæндыр» 
«Ирон аргъæуттæ»  «Ирон æмбисæндтæ»
Хетæгкаты Къоста райгуырдис 
Дзæуджыхъæуы   Стъараполы
Лабæйы     Бетъырбухы
Къостайы фыд Леуан уыдис 
фыссæг     зæхкусæг
хæстон     нывгæнæг

80. Скъоладзаутæ дзурынц Хетæгкаты Къостайы тыххæй. Байхъусут сæм æмæ бацархайут 
(постарайтесь) сæйраг мидис бамбарын. 

а) Раздæр уал бакæсут æнæзонгæ дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

бæллиц – мечта
нывкæнынад – рисование, живопись
равдыст – выставка
цæмæй суыдаид ахуыргонд адæймаг – 
   чтоб он стал образованным человеком

æрцардис (æрцæрын) – стал жить, 
   обосновался
Стъарапол – Ставрополь
Бетъырбух – Петербург
Хъæрæсе – Карачай

æ) Дзуапп раттут фарстæн.
Чи арвыста Къостайы нывтæ Мæскуымæ, ахуыргæнинæгты куыстыты равдыстмæ?

81. а) Бакæсут скъоладзауты монологтæ. Бафæлварут бæрæггонд дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстыты нысаниуджытæ сбæрæг кæнын. Проверьте себя по словарю. 

Давид. Хетæгкаты Къоста райгуырдис Нары хъæуы. Уым бацыдис скъоламæ дæр. 
Нары скъолайы ахуыр кодта дыууæ азы. Фæлæ йæ фыд Леуаны фæндыдис, цæмæй Къо-
ста суыдаид ахуыргонд адæймаг. Уый тыххæй йæ радта Дзæуджыхъæуы прогимназимæ. 
Къоста уыдис цæрдæг, фæлæ зæрдæргъæвд сывæллон. Уæлдай тынгдæр уарзта ныв 
кæнын, кафын, зарын. 
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Леуан йæ бинонтимæ æрцардис Хъæрæсейы, Лабæйы хъæуы. Къоста иунæгæй 
баззадис Дзæуджыхъæуы æмæ æнкъард кодта. Ныууагъта йæ ахуыр æмæ ацыдис йæ 
фыдмæ. Леуаны фæндыдис, цæмæй Къоста йæ ахуыр дарддæр ахæццæ кæна. 

Анаидæ. 1873 азы Къоста бацыдис Стъараполы гимназимæ. Уыцы рæстæджы 
Стъарапол уыдис Цæгат Кавказы культурон центр. Гимназийы куыстой тынг хорз 
ахуыргæнджытæ. Гимназисттæ бирæ уарзтой Алексей Иванович Бенедиктовы – ла-
тинаг æвзаджы ахуыргæнæджы, Василий Степанович Вознесенскийы – историйы 
ахуыргæнæджы. Фæлæ Къоста уæлдай тынгдæр бахæлар ис нывкæнынады ахуыргæнæг 
Василий Иванович Смирновимæ. Уый федта Къостайы курдиат. Фæндыдис æй, цæмæй 
Къоста суа нывгæнæг. Смирнов арвыста лæппуйы нывтæ Мæскуымæ, ахуыргæнинæгты 
куыстыты равдыстмæ.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.

1. Поэтому отдал его во Владикавказскую гимназию.
2. Остался один во Владикавказе и скучал.
3. Леван хотел, чтоб Коста продолжил свою учебу.
4. Он хотел, чтоб Коста стал художником. 
б) Ссарут тексты дзуæппытæ фæрстытæн æмæ сæ бакæсут.

1. Кæм райгуырдис Къоста?
2. Цал азы ахуыр кодта Къоста Нары скъолайы?
3. Цы фæндыдис Леуаны?
4. Цавæр сывæллон уыдис Къоста?
5. Кæцы азы бацыдис Къоста Стъараполы гимназимæ?
6. Кæимæ бахæлар ис Къоста гимназийы?
7. Кæдæм арвыста В.И. Смирнов Къостайы нывтæ?

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Вы уже знакомы с двумя наклонениями глагола в осетинском языке – изъявитель-

ным и повелительным.
Изъявительное наклонение Повелительное 

наклонение
Значение: действие, которое реально происходит, 

происходило или будет происходить
Просьба, приказ, 

совет
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1) уарзын
2) уарзыс
3) уарзы

1) уарзæм
2) уарзут
3) уар-
зынц

1) уарзтон
2) уарзтай
3) уарзта 

1) уарзтам
2) уарзтат
3) уарзтой

1) уарз-
дзынæн
2) уарз-
дзынæ
3) уарз-
дзæнис

1) уарз-
дзыстæм
2) уарз-
дзыстут
3) уарз-
дзысты

2) уарз
3)уарзæд

2) уарзут
3) уар-
зæнт
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82. Выпишите из текста глаголы в прошедшем времени. Образуйте формы 1) будущего 
времени и 2) повелительного наклонения. 

Ху ы з æ г :  бацыдис – бацæудзæнис, бацæуæд.

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Для выражения желания в осетинском языке употребляется модальный глагол 

фæнды с личным местоимением в родительном падеже: 
1) мæн фæнды (я хочу, мне хо-
чется) кафын;
2) дæу фæнды (ты хочешь, тебе 
хочется) кафын;
3) уый фæнды (он хочет, ему хо-
чется) кафын;

мах фæнды (мы хотим, нам хочется) 
кафын;
сымах фæнды (вы хотите, вам хочется) 
кафын; 
уыдоны фæнды (они хотят, им хочется) 
кафын.

Модальный глагол фæнды имеет формы прошедшего времени – фæндыдис (хо-
тел, хотелось) и будущего времени – фæнддзæнис (буду хотеть, захочется).

83. а) Рафыссут Давид æмæ Анаидæйы радзырдтæй хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

Но его отец Леван хотел, чтобы Коста стал образованным человеком.
Леван хотел, чтобы Коста продолжил свою учебу.
Он хотел, чтобы Коста стал художником.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цы фæндыдис Леуаны?
Цы фæндыдис В.И. Смирновы?

84. Зæгъут иронау æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. 

Ху ы з æ г :  Къостайы фæнды / фæндыдис / фæнддзæнис ныв кæнын.

Коста хочет / хотел / захочет рисовать.
Коста хочет / хотел / захочет учиться в гимназии.
Коста хочет / хотел / захочет жить в Ставрополе.  
Коста хочет / хотел / захочет увидеть своего отца.
Коста хочет / хотел / захочет петь и танцевать.

Бахъуыды кæнут
Русскому «я хочу (мне хочется), чтобы + глагол» в осетинском соответствует кон-

струкция «мæн фæнды, цæмæй + глагол в условном наклонении»: я хочу, чтоб ско-



38

рей наступила зима – мæн фæнды, цæмæй тагъддæр райдайа зымæг; ты хочешь, 
чтоб я стал художником – дæу фæнды, цæмæй æз нывгæнæг суон. 

Условное наклонение глагола
Значение: действие, которое может или должно происходить в настоящем или произойти 

в будущем при наличии определенного условия.
Образование: к основе глагола настоящего времени прибавляются особые личные оконча-
ния. Для выражения действия, которое может или должно произойти в будущем времени, к 

основе настоящего времени прибавляется приставка.
лæууын (стоять) уæвын (быть) слæууын (встать) суæвын (стать)
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1)лæууон 
(чтоб я 
стоял)
2)лæууай
3)лæууа

1)лæууæм
2) лæууат
3) лæууой

1) уон
2) уай
3) уа

1) уæм
2) уат
3) уой

1)слæууон 
(чтоб я 
встал)
2)слæууай
3) слæууа

1) слæууæм
2) слæууат
3) слæууой

1)суон 
(чтоб я 
стал кем-
либо)
2) суай
3) суа

1) суæм
2) суат
3) суой

85. Найдите в рассказах Давида и Анаиды предложения с глаголами в условном наклоне-
нии. Выпишите их. Преобразуйте предложения так, чтоб действие было желательно 1) в настоя-
щем времени (фæнды), 2) в будущем времени (фæнддзæнис).

86. Проспрягайте глаголы в условном наклонении.

Кусын, бакусын.
Кафын, акафын.
Ныв кæнын, сныв кæнын.
Цæуын, бацæуын.

87. Саразут хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Ху ы з æ г :  Я хочу танцевать. – Мæн фæнды кафын.
Мне хочется, чтобы я танцевал. – Мæн фæнды, цæмæй æз кафон.

Я хочу потанцевать.
Я хочу, чтоб вы потанцевали.
Я хотел потанцевать.
Я хотел, чтоб вы потанцевали.
Я захочу потанцевать.
Я захочу, чтоб вы потанцевали.

88. а) Сæрмæт та цы радзырдта Хетæгкаты Къостайы тыххæй? Бакæсут Сæрмæты монолог. 
Цавæр курдиат ма уыдис Къостамæ?
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Сæрмæт. Къоста архайдта гимназийы æппæт бæрæгбонты, 
концертты, спектакльты дæр. Ныв кодта декорацитæ, тынг хорз кас- 
тис æмдзæвгæтæ.Ам сбæрæг ис йæ литературон курдиат дæр. Фыс- 
та радзырдтæ, æмдзæвгæтæ, ирон æвзагмæ тæлмац кодта Иоганн  
Г тейы æмдзæвгæтæ.

1881 азы Къоста йæхи цæттæ кæнын райдыдта Аивæдты 
академимæ. Лæппу хъуамæ ацыдаид Бетъырбухмæ. «Цы уыдзынæ, 
лæппу, цы? – бафарста йæ Леуан. – Ды хъуамæ суай хорз афицер». 
Фæлæ Къостамæ уыдис æндæр бæллиц…

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Къостайы зæрдæмæ цыдис гимназийы æви нæ? 
Цæмæй бæрæг у?

2. Кæдæм цæттæ кодта йæхи Къоста?
3. Кæдæм хъуамæ ацыдаид Къоста?
4. Леуан разы уыдис (был согласен) Къостайы фæндимæ æви нæ? Цæмæй бæрæг у?
5. Цавæр бæллиц уыдис Къостамæ?

Бахъуыды кæнут
Значение долженствования в осетинском языке выражается сочетанием частицы 

хъуамæ и глагола в условном наклонении: мы должны хорошо учиться (сейчас, в на-
стоящем) – мах хъуамæ хорз ахуыр кæнæм; вы должны хорошо танцевать – сымах 
хъуамæ хорз кафат; я должен пойти в кино (в будущем) – æз хъуамæ киномæ ацæуон. 

89. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Æз хъуамæ скъоламæ (ацæуын) ______ 
2. Æз хъуамæ дохтыр (суæвын)________ 
3. Ды хъуамæ де ’мбæлттимæ (фембæлын)_________ 
4. Æхсар хъуамæ (футболæй хъазын)__________ 
5. Сымах хъуамæ æмдзæвгæ (сахуыр кæнын)________ 
6. Махмæ хъуамæ уазджытæ (æрбацæуын)________
7. Мах хъуамæ (балцы ацæуын) _______ 

90. Скъоладзауты монологтæм гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Къоста скъоламæ бацыдис (кæм?) _____
2. Къоста Нары скъолайы ахуыр кодта (цас?) _____ 
3. Леуаны фæндыдис, цæмæй Къоста (цы ми кодтаид?) _____ 
4. Къоста уыдис (цавæр) _____ сывæллон. 
5. Леуан йæ бинонтимæ æрцардис (кæм?)____ 
6. Къоста баззадис (куыдæй?) æмæ (цы ми кодта?)_____ 
7. Уыцы рæстæджы Стъарапол уыдис (цы?) _____ 

ды хъуамæ суай афицер – 
ты должен стать офицером
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8. Къоста уæлдай тынгдæр бахæлар ис (кæимæ?)_____. 
9. Къоста фыста (цы?)______ .
10. 1881 азы Къоста йæхи цæтæ кæнын райдыдты (кæдæм?) _____ .
11. Къоста хъуамæ ацыдаид (кæдæм?) ______ . 

а) Радзурут Хетæгкаты Къостайы тыххæй. Спайда кæнут Давид, Анаидæ æмæ Сæрмæты 
монологтæй. 

 

СЫГЪЗÆРИН ФÆЗЗÆГ

22-24 уроктæ 

91. а) Сентябры райдайæны Алинæ йæ хæдзармæ куысты фыста: «Аивгъуыдта сæрд.. Фе-
сты каникултæ… Райдыдта æнкъард, къæвдаджын фæззæг. Уым хорзæй цы ис? Мæнмæ гæсгæ, 
ницы. Сæрдæй хуыздæр ницы ис». Сымах та куыд хъуыды кæнут? Фæззæг æцæгдæр æнкъард 
рæстæг у? Фæззæджы æцæгдæр хорзæй ницы ис? Зæгъут уæ хъуыдытæ. 

æ) Бакæсут æмæ бацархайут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг кæнын. Проверь-
те себя по словарю.

Æрæгвæззæг. Абон къæвда нæ уары. Хатгай ракæсы хур, 
фæлæ сæрды хуызæн нæ тавы. Уазал дымгæ ратоны бæлæсты 
зырзыргæнаг сыфтæртæ, кæдæмдæр сæ ахæссы. Дымгæ тынг кусаг 
у: тилы бæлæсты къалиутæ, мæрзы уынгтæ, тæрсын кæны уынг-
ты цæуæг адæмы. Арвыл æрæмбырд сты кæуаг мигътæ, сæ уæззау 
цæссыгтæ æппарынц зæхмæ. Кæуы фæззæг дæр – тагъд йæ рæстæг 
фæуыдзæнис, бæстæ бамбæрздзæнис æрттиваг мит.

б) Дзуапп раттут фарстæн.

Дымгæ æцæгдæр тынг кусаг у? Цæмæй бæрæг у?

в) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырбæстытæ:

Не греет как летом, дрожащие листья деревьев, качает ветки деревьев, подметает 
улицы, пугает идущих по улице людей, плаксивые тучи, тяжелые слезы, сверкающий снег.

92. Фæззæг – осень, æрæгвæззæг – поздняя осень. Цавæр у æрæгвæззæг? Бакæсут 
хъуыдыйæдтæ æмæ зæгъут уæ хъуыды хуызæгмæ гæсгæ. 

Ху ы з æ г :  Æрæгвæззæг райдайы сентябры æмæ фæвæййы ноябры.
– Нæ, æрæгвæззæг сентябры нæ райдайы.
– О, æрæгвæззæг æцæгдæр ноябры фæвæййы. 

1. Æрæгвæззæг райдайы сентябры æмæ фæвæййы ноябры.
2. Фæззæджы цъиутæ хъарм бæстæтæй æртæхынц.



41

3. Фæззæджы фæстæ ралæууы зымæг.
4. Ноябрь у фæззæджы фæстаг мæй.
5. Фæззæг тæргайгæнаг у: куы хур фæкæсы, куы къæвда фæуары.
6. Фæззæджы фæвæййы ахуыры аз.
7. Фæззæг хъæздыг у дыргътæй æмæ халсартæй.
8. Фæззæджы бон даргъдæр вæййы, æхсæв та – цыбырдæр.
9. Фæззæджы бæлæсты сыфтæ сбур вæййынц. 

93. Выпишите из текста глаголы, обозначающие обычно совершающееся действие, вместе 
с зависимыми словами. Выделите приставки и личные окончания глаголов. 

Ху ы з æ г :  хатгай ракæсы. 

94. а) Ног дзырдтæ ныффыссут уæ дзырдуæтты. Бахъуыды сæ кæнут

æрæгвæззæг – поздняя осень
къалиу(тæ) ветка
сыфтæртæ – листва, листья дерева
цæссыг(тæ) – слеза

зырзыргæнаг – дрожащий
зыр-зыр кæнын – дрожать
тилын (тылдта) – качать 
   что-либо, махать чем-либо

æ) Зæгъут иронау.

1. Наступила поздняя осень.
2. Ветер качает ветки деревьев.
3. На ветках деревьев дрожат листья.
4. Ветер срывает дрожащие листья деревьев.
5. Тучи роняют на землю свои тяжелые слезы.

95. Равзарæм дзырдты арæзт. Как называется форма глагола, обозначающая признак пред-
мета по его действию?

Кусын (цы ми кæнын?) – мивдисæг. Кус+аг (цавæр?) –
Цæуын (цы ми кæнын?) – мивдисæг. Цæу+æг (цавæр?) – 
Кæуын (цы ми кæнын?) – мивдисæг. Кæу+аг (цавæр?) – 
Æрттивын (цы ми кæнын?) – мивдисæг. Æрттив+аг (цавæр?) –

Бахъуыды кæнут 
В осетинском языке от основы глагола при помощи суффикса -æг образуются 

причастия настоящего времени – формы глагола, обозначающие признак предмета 
или лица по его действию и отвечающие на вопрос цавæр? (какой?): кафын (танце-
вать) – кафаг лæппу (танцующий мальчик).

При помощи суффикса -аг от основы глагола образуются прилагательные; 
они обозначают постоянный признак предмета или лица: худын (смеяться) – худаг 
лæппу – смешливый мальчик.
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Таким образом, причастие с суффиксом -æг + существительное = тот, кто что-
либо делает сейчас, лицо, что-либо делающее в настоящее время: фæйнæджы 
фарсмæ лæууæг скъоладзау – стоящий у доски школьник; прилагательное с суффик-
сом -аг + существительное = тот, кто обычно что-либо делает, имеющий какое-то 
качество: зараг цъиу – певчая (которая обычно поет) птица. 

Глагол дзурын
Причастие Прилагательное

Образование: основа глагола + æг Образование: основа глагола + аг
Значение: выполняющий какое-
либо действие в настоящее время

Значение: имеющий постоянное свойство, 
склонный к выполнению какого-либо действия

Дзурæг – говорящий Дзураг – говорливый

96. Из упр. 92 выпишите 1) причастия настоящего времени; 2) отглагольные прилагатель-
ные вместе со словами, к которым они относятся. 

97. Образуйте от глаголов 1) причастия настоящего времени; 2) прилагательные.

Ху ы з æ г :  кусын - 1) кусаг, 2) кусæг.

Рæвдауын, хуыссын, дзурын, зонын, кæсын, бадын, хъазын, мысын, цæуын, худын, 
змæлын, тилын, кæуын, аразын, фæрсын, æлхæнын, æппæлын. 

98. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Дымгæ у (цавæр?)____ , уый (цы ми кæны?)______
Дымгæ ратоны (цавæр?) ______сыфтæ, ахæссы сæ (кæдæм?) _____ .
(Кæд?) _____ракæсы хур, фæлæ (куыд?)_____ нæ тавы.
Арвыл æрæмбырд сты (цавæр?) _____мигъты _____
Мигътæ сæ (цавæр?) ______ цæссыгтæ æппарынц (кæдæм?)_____

99. Байхъусут фæззæджы тыххæй радзырдмæ. Зæгъут, чи сты Фæззæджы хистæр хо æмæ 
кæстæр хо?

а) Раздæр уал базонгæ ут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ.

ном сæвæрын (ном сæвæрдта) – дать имя, 
   назвать
мыдыбындз (мыдыбындзытæ) – пчела
сыфтæрты æхсæн – между листьями 
йе ’рфгуытæ фелхынцъ кодта – нахмурил 
   брови

хæларзæрдæ – доброжелательный 
ныссæлын кæнын – заморозить
тæргай кæнын – обижаться
фæтæргай уæвын (фæтæргай ис) 
   –  обидеться
тæргайгæнаг – обидчивый 

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

Цавæр у фæззæджы номы фыццаг уæнг (слог)?
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Йæ дыккаг уæнг та цавæр у?
Цæмæн фæтæргай ис Фæззæг?

100. а) Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр хоны йæхи (называет себя) Фæззæг? 

– Æгас цу, Фæззæг! Чи дыл сæвæрдта ахæм рæсугъд ном?
Фæззæг йæ мидбылты бахудтис, æмæ уæззау мигътæ аленк кодтой арвы кæронмæ. 
– Байхъус лæмбынæг: Фæз-з-зæг… Мыдыбындзытæ 

тæхынц адджын мыдимæ, сыфтæрты æхсæнæй 
æрттивынц рæгъæд дыргътæ. Райсомæй хæхтæй ратæхы 
уазал дымгæ, йæ разæй рахæссы тар мигътæ, æхситт 
кæны: фæз-з-зæг… Мæ номы фыццаг уæнг æрттивы алы-
хуызон ахорæнтæй: бур, сырх, цъæх. Уый дзаг у хуры 
хъармæй. Дыккаг уæнг та у уазал, кæуаг, тæргайгæнаг…

Фæззæг йе ’рфгуытæ фелхынцъ кодта, æрбаппæрста 
мыл хуылыдз бур сыфтæртæ, æркалдта мыл къæвдайы уа-
зал æртæхтæ. 

– Ма тæрс, æз хæларзæрдæ, фæлмæн дæн, – хъусын Фæззæджы хинæйдзаг хъæлæс. 
– Æз мæ хоты хуызæн нæ дæн. Мæ хистæр хо, Сæрд, адæмы йæ тæвдæй судзы. Мæ 
кæстæр хо, Зымæг, бæстæ ныссæлын кæны. Уæддæр сæ уарзут!

Фæтæргай ис Фæззæг. Амбæхстис мигъты фæстæ. Уары къæвда. Фæззæджы уазал 
цæссыгтæ иугай зæхмæ хауынц.

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ ахæм дзырдбæстытимæ:

Поплыли к краю неба, блестят среди листвы, впереди себя несет (обычно) темные 
тучи, бросила на меня мокрые желтые листья, обжигает людей своим жаром.

101. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Фæззæг йæ мидбылты бахудтис, æмæ __________.
Фæззæг смæсты ис, æмæ ___________.
Хæхтæй ратæхы уазал дымгæ æмæ ____________.
Мæ фыццаг уæнг__________ .

102. Стъæлфыты бæсты ныффыссут хъæугæ дзырдтæ æмæ саразут хъуыдыйæдтæ.

йæ мидбылты … йе ’рфгуытæ … хуылыдз сыфтæртæ… 

Фæззæг цы ми бакодта?

уазал æртæхтæ … мигъты фæстæ ….
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хæларзæрдæ … кæуаг

Фæззæг цавæр у? 

… … тæргайгæнаг…

103. Выпишите из текста упр. 100 словосочетания с краткими местоимениями. В скобках 
укажите полные формы местоимений.

Ху ы з æ г :  Сæвæрдта дыл (дæуыл).

104. а) Баххæст кæнут репликæтæ текстмæ гæсгæ æмæ саразут диалог. 

– Æгас цу, Фæззæг! Чи дыл сæвæрдта ахæм рæсугъд ном?
– Байхъус-ма лæмбынæг: Фæз-з-зæг… 
– Цы нысан кæнынц дæ номы дыууæ уæнджы?
– Мæ фыццаг уæнг _________ .
– Дыккаг уæнг та __________.
– Уый у ________.
– Фæззæг, цæмæн мыл калыс уазал æртæхтæ?
– Уымæн æмæ _________.
– Чи сты дæ хотæ, Фæззæг?
– Мæ хистæр хо _________.
– _______________.
– _______________ . 

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

АЦЫ ДИССАДЖЫ ДУНЕ! 

25-27 уроктæ

105. Байхъусут баснямæ æмæ бацархайут сæйраг мидис бамбарын (постарайтесь понять 
содержание). 

а) Раздæр уал базонгæ ут ног дзырдтимæ æмæ бакæсут комментаритæ.

мæйрухс – лунный 
мæ хуызæн – такой, как я; подобный мне

хъарм кæнын – греть, согревать
æдзард – безжизненный

Комментаритæ
В осетинском языке непереходные глаголы в 3-м лице единственного числа в про-

шедшем и будущем времени и переходные глаголы в будущем времени употребля-
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ются в 3-х формах: с личными окончаниями -ис; -и и без окончания (чаще всего в 
разговорной речи): æппæлыдис, æппæлыди, æппæлыд, æппæлдзæнис, æппæлдзæни, 
æппæлдзæн; дзурдзæнис, дзурдзæни, дзурдзæн.

106. а) Бакæсут æмдзæвгæ. Ссарут хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ. 

 Хур æмæ Мæй

Иу мæйрухс æхсæв та арвыл
Стъалытæн æппæлыд Мæй:
– Дуне иууылдæр æз тавын,
Арвыл иу мæ хуызæн нæй!

Боброн дæр мæ цæстмæ хъазы,
Марс мæнæй фæкуры тын.
Хур йæхæдæг циу мæ разы!
Зæххы дæр æз хъарм кæнын…

Æз нæ дæн – зæххыл цы уаид?
Рох, æдзард къæдзæхтæ, дур…
Чи зоны ма, цас дзырдтаид?
Фæлæ арвыл ракаст Хур.

   Багаты Лади

æ) Ссарут ацы хъуыдыйæдты эквиваленттæ. 

• Если бы не я, – что было бы на земле?
• Весь мир согреваю я.
• Что само Солнце передо мной!
• Марс у меня просит луч.
• На небе нет ни одного такого же, как я!
• Венера тоже для меня светит.

107. Рафыссут æмдзæвгæйæ дзырдтæ хауæнты формæты (в падежных формах).

Ху ы з æ г :  Цы? Боброн, Хур, Мæй, тын, …

Кæмæй? _______________  Кæмæн? (цæмæн?) ____________
Кæй? (цы?) ____________  Цæуыл? _______________

Боброн = Бонвæрнон – Венера         циу = цы у

курын – просить, фæкуры – обычно (часто) просит

мæ цæстмæ хъазы – для меня (из-за меня) играет (здесь: светит)

Чи зоны ма, цас дзырдтаид? – Кто знает, сколько бы он еще говорил?
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108. Ныффыссут антонимты къæйттæ. Æнæзонгæ (незнакомые) дзырдтæ ссарут дзырдуаты. 

уæрæх
мæйрухс
æнæзонгæ
рæсугъд
тæвд
хъæлдзæг
исын
рæвдауын
кæуын
сæхгæнын
цин кæнын

зындгонд 
мæйдар 
фыдынд
уазал
нарæг
æнкъард
хыл кæнын
дæттын
æнкъард кæнын
худын
байгом кæнын

Бахъуыды кæнут 
Сходство, подобие предметов, людей, признаков в осетинском языке выражается 

сочетанием послелога хуызæн с существительным или местоимением в родитель-
ном падеже: дæу (дæ) хуызæн – похожий на тебя (как ты), арсы хуызæн – похо-
жий на медведя (как медведь); Де ’фсымæр дæ хуызæн у. – Твой брат похож на 
тебя. Де ’фсымæр дæр дæ хуызæн бæрзонд у. – Твой брат тоже высокий, как ты.

109. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Ху ы з æ г :  Мæй Хуры хуызæн у? – Нæ, Мæй Хуры хуызæн нæу. Мæй уазал у, Хур 
та тæвд у.
О, Мæй дæр Хуры хуызæн тымбыл у. 

1) Стъалытæ Мæйы хуызæн сты?
2) Стъалы Хуры хуызæн у?
3) Хур дæр Мæйы хуызæн æппæлын уарзы?
4) Мæй дæр Хуры хуызæн тавы?
5) Бонвæрнон (Боброн) Мæйы хуызæн у?

110. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1) Хур (пурти) хуызæн тымбыл у.
2) Мæй (их) хуызæн уазал у.
3) Мæй (Хур) хуызæн тæвд нæу.
4) Мæй (Хур) хуызæн нæ тавы.
5) Мæй (стъалы) хуызæн ирд нæу.
6) Мæй ( мигъ) хуызæн фæлмæн нæу.
7) Æхсæв (бон) хуызæн рухс нæу.
8) Сентябрь дæр (октябрь) хуызæн фæззыгон мæй у.
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111. Байхъусут Мигъ æмæ Дымгæйы диалогмæ. Цæмæн райхъал ис Мигъ?

дысон – прошлой ночью ахсæв – сегодня ночью 

112. а) Бакæсут диалог. Ссарут хъуыдыйæдтæ дзырдбæстытимæ: безлунная ночь, играет в 
прятки, спокойно спал, громко разговаривал, не греет как я, от смущения не выглядывает.

Дымгæ. Де ’хсæв хорз, Мигъ!
Мигъ. Æгас цу, тагъд Дымгæ! Кæй агурыс?
Дымгæ. Мæй кæм ис? Нæ йæ федтай? Тынг мæйдар æхсæв у. Дысон та тынг мæй-

рухс уыдис. 
Мигъ. Мæй? Ха-ха-ха! Бамбæхстис!
Дымгæ. Цæмæн бамбæхстис? Æмбæхсынтæй хъазы?
Мигъ. Нæ хъазы. Æфсæрмы кæны!
Дымгæ. Цытæ дзурыс?! Цæмæй æфсæрмы кæны? 
Мигъ. Худæджы хабар дын радзурдзынæн.
Дымгæ. Хъусын дæм, мæ хæлар.
Мигъ. Дысон арвыл æнцад фынæй кодтон. Иу афон райхъал дæн – чидæр хъæрæй 

ныхас кодта. Уый уыди Мæй. Йæ алыварс æрæмбырд сты æрыгон Стъалытæ 
æмæ йæм лæмбынæг хъуыстой. Мæй райдыдта Стъалытæн æппæлын! «Æз 
диссаг дæн! Æз зондджын дæн! Æз æппæтæй тыхджындæр дæн!»

Дымгæ. Æцæгдæр афтæ дзырдта?!
Мигъ. Æцæгдæр, æцæгдæр. Ноджы загъта: «Ам, арвыл, иу мæ хуызæн нæй! Хур дæр 

мæ хуызæн нæ тавы, Боброн дæр мæ хуызæн ирд нæу, Марс дæр мæ хуызæн 
тыхджын нæу!» 

Дымгæ. Мæнæ диссæгтæ! Афтæ æппæлыди?!
Мигъ. Ха-ха-ха! Афтæ, афтæ. Чи зоны ма, цас дзырдтаид… Фæлæ Хур ракастис, æмæ 

Мæй йæхи амбæхста. Ахсæв дæр æфсæрмæй æддæмæ нал кæсы!

æ) Диалогæй саразут Мигъы монолог Мæйы тыххæй æмæ йæ радзурут.

113. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1) Иу мæйрухс æхсæв Мæй
2) Æнæ мæнæй
3) Чи зоны ма, цас дзырдтаид,
4) Арвыл иу
5) Марс мæнæй
6) Хур йæхæдæг

мæ разы ницы у.
фæкуры тын.
зæххыл ницы уыдзæнис.
фæлæ уæдмæ Хур ракастис.
стъалытæн æппæлыдис.
мæн хуызæн нæй.

Деепричастия в осетинском языке образуются от глаголов при помощи суффикса 
-гæйæ: дзурын – дзургæйæ. Деепричастия обозначают признак действия, отвечают 
на вопрос куыдæй? (как?, каким образом?) и в предложении предшествуют глаголу: 
худгæйæ дзурын – говорить смеясь; бадгæйæ кæсын – читать сидя.
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114. Найдите деепричастия и объясните их образование.

Ху ы з æ г :  æппæлгæйæ = æппæлын, æппæл + гæйæ.

Иу мæйрухс æхсæв Мæй æппæлгæйæ дзырдта Стъалытæн: «Арвыл иу мæ хуызæн 
нæй!» Мигъ райхъал ис æмæ, мæсты кæнгæйæ, хъуыста Мæймæ. Стъалытæ, дис 
кæнгæйæ, бафарстой Мæйы: «Æцæгдæр, Зæхх ды тавыс?» «Æз, æз!», – йæ мидбылты 
худгæйæ, дзуапп радта Мæй. 

115. Из данных деепричастий выберите те, которые могут относиться к действующим ли-
цам предыдущих уроков.

Улæфгæйæ
хи найгæйæ
балцы цæугæйæ
футболæй хъазгæйæ
цæхæрадоны кусгæйæ
хурмæ хуысгæйæ
телевизормæ кæсгæйæ
тезгъо кæнгæйæ
ахуыр кæнгæйæ 
мысгæйæ
рæвдаугæйæ
цъыбар-цъыбур кæнгæйæ
æххуыс кæнгæйæ
æхсæртæ тонгæйæ
хæдзар аразгæйæ
балцы цæугæйæ
тагъд кæнгæйæ
лæвар кæнгæйæ

Мæдинæ
Астемыр
Алан
Хадизæт
Марат 
Алинæ
Батрадз
Батрадзы мады æфсымæр
Фатимæ 
Ирмæ
Мæй 
Дымгæ
цъиутæ
æппæлгæйæ
фынæй кæнгæйæ
хæрæгыл бадгæйæ
мидбылты худгæйæ
йæхинымæр дис кæнгæйæ

116. а) Байхъусут аргъаумæ. Бацархайут аргъауы сæйраг мидис бамбарын. 

Уызыны ____ , хæдзармæ йæ бахастой æмæ йæм дзæбæх 
зылдысты: хæринаг, дон ын лæвæрдтой. Уæддæр уызын ___ , 
алы бон дзырдта:

– Уæ, мæ хæдзар, мæ хæдзар!
Уæд иу бон загътой:
– Ауадзæм уызыны, алы бон йæ хæдзарыл ____ æмæ кæуы.

Ауагътой йæ æмæ йæ фæдыл ацыдысты, йæ хæдзар ын ____ , зæгъгæ (мол).
Уызын араст ис æмæ къутæры ____ бабырыдис, йæхи ауагъта æмæ загъта:
– Æй, хи хæдзар, цы дзæбæх дæ! Дæуæй ____ ницы ис!

æ) Аргъау бакæсут. Цухгонд (пропущенные) дзырдтæ уæ тетрæдты ныффыссут.
б) Куыд æмбарут фразæ «æмæ йæм дзæбæх зылдысты»?
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в) Равзарут аргъауæн сæргонд.

1) Æнæзонд уызын. 
2) Хи хæдзар.  
3) Уызын дæр йæ хæдзар уарзы. 
4) Уызыны хæдзар. 

117. Ногæй байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цæуыл тыхстис уызын?  
2. Цы загъта уызын хъæды?
3. Кæдæм араст ис уызын? 
4. Цæуыл цин кодта уызын?

118. Радзурут аргъау уызыны номæй. Райдайут афтæ:
Æз дæн уызын, цæрын хъæды. Иу бон мæ сывæллæттæ æрцахстой… 

С п а й д а  к æ н у т  д з ы р д т æ й :  кæугæйæ, æнкъард кæнгæйæ, мысгæйæ, цин 
кæнгæйæ.

КАВКАЗ – «ÆВЗÆГТЫ ХОХ»

28-30 уроктæ

119. Мах цæрæм диссаджы бынаты. Алчидæр зоны – Кавказ у тынг рæсугъд. Кавказы ис урссæр 
хæхтæ, æнусон цъититæ. Кавказы æрдз, йæ уæлдæф адæймагæн дæттынц æнæниздзинад. Фæлæ 
Кавказы ис æндæр диссæгтæ дæр. Уыцы диссæгты тыххæй докладтæ бацæттæ кодтой уе ’мгæрттæ. 

æ) Бакæсут Элинæйы текст æмæ зæгъут, цы уыдис Сухумы бынаты? Кæд уыдис уый?

Кавказ нæ эрæйы размæ
Элинæ. Нæ эрæйы размæ æвдæм-æхсæзæм æнусты Сау денджызы былыл, 

ныртæккæйы Сухумы бынаты, уыдис бердзенаг колони Диоскури. Йæ цæрджытæ 
сæудæджер кодтой бынæттон адæмтимæ. Уый тыххæй рагон бердзенаг географ Стра-
бон фыста: «Ам æрæмбырд вæййынц уæйгæнджытæ æвдай алыхуызон адæмтæй. Сæ 
фылдæр сты сæрмæтæгтæ, цæрынц Кавказы хæхты». 

ныртæккæйы – нынешний
бердзенаг – греческий
сæудæрджер кодтой (сæудæджер 
   кæнын) – торговали

уæйгæнджытæ (уæйгæнæг) – торговцы,
   продавцы 
сæрмæтæгтæ (сæрмæтаг) – сарматы

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.
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На месте нынешнего Сухума, греческая колония, его жители, с местными народами, 
об этом писал, торговцы из семидесяти разных народов, большинство из них сарматы. 

б) Найдите и прочитайте предложение с глаголом, имеющим значение обычно (часто) со-
вершающегося действия. 

120. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæм уыдис рагон бердзенаг колони?
2. Цы хуындис рагон бердзенаг колони?
3. Кæд уыдис Сау денджызы былыл бердзенаг колони?
4. Цы ми кодтой колонийы цæрджытæ?
5. Кæимæ сæудæджер кодтой колонийы цæрджытæ?
6. Цавæр уæйгæнджытæ æрæмбырд вæййынц колонийы?
7. Чи уыдысты уæйгæнджытæн сæ фылдæр?

121. а) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Нæ эрæйы размæ (кæд?) ______Сау денджызы былыл цардысты бердзенæгтæ. 
Уыдон сарæзтой горæт (цавæр?)______ . Ныртæккæ уыцы колонийы бынаты ис (цы?) 
_____ . Бердзенæгтæ (цы ми кодтой?) ________ (цавæр?)_______ адæмтимæ. Бынæттон 
уæйгæнджытæн сæ фылдæр уыдысты (чи?)_______.

æ) Уæ хъуыдыйæдтæм гæсгæ радзурут рагон Кавказы тыххæй.

122. Байхъусут Зауырбеджы радзырдмæ. Цавæр адæмты кой кæны лæппу?

123. Иу хатт ма байхъусут текстмæ. Масудимæ гæсгæ, цал адæмыхатты цæры Кавказы? 
Цæмæн загъта Масуди: «Кавказы хох – æвзæгты хох»?

124. Бакæсут текст. а) Цæуыл дис кодтой бæлццæттæ æмæ ахуыргæндтæ?

Кавказ астæуккаг æнусты
Зауырбег. Астæуккаг æнусты Кавказы æвзæгты 

нымæцыл дис кодтой араббаг æмæ персайнаг бæлццæттæ 
æмæ географтæ. Дæсæм æнусы араббаг историк æмæ гео-
граф Масуди фыста: «Ацы хæхты цæрынц æвдай дыууæ 
адæмыхатты, алкæмæн дæр ис йæхи паддзах, йæхи 
æвзаг… Æрмæст Аллах банымайдзæнис Кавказы цæрæг 
адæмты. Кавказы хох – æвзæгты хох».

нымæц – число, количество адæмыхатт (адæмыхæттытæ) – народность

æ) Зæгъут иронау.

У каждого есть свой язык.
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В этих горах живут семьдесят две народности.
Только Аллах сосчитает живущие на Кавказе народы.

б) Найдите в тексте словосочетание «причастие + существительное». Рафыссут æй. 
в) Ныффыссут хъæугæ дзырдтæ. 

Бæлццæттæ 

цавæр? цы ми кодтой? цæуыл?

Масуди 

чи? кæд? цы ми кодтой?

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
В осетинском языке слова, определяющие принадлежность человека или пред-

мета к определенному народу или местности, образуются от названия этого народа 
или местности путем прибавления суффикса -аг: уырыссаг – русский, персайнаг – 
перс, персидский; араббаг – араб, арабский. Несколько слов образуются при помо-
щи суффикса -он: ирон – осетин, осетинский; кæсгон – кабардинец, кабардинский; 
мæхъхъæлон – ингуш, ингушский. 

Если корень слова оканчивается на согласные р, н, то перед согласной чаще всего 
появляется й: авар – авайраг, Дагестан – дагестайнаг. Если корень оканчивается на 
гласную, то й вставляется между корнем и суффиксом: Хъæрæсе – хъæрæсейаг. 

125. а) Байхъусут æмæ бакæсут. Отметьте ударение в словах. 

абхазаг – абхазæгтæ
авайраг – авайрæгтæ
адыгейаг – адыгейæгтæ
азербайджайнаг – азербайджайнæгтæ
ирон – ирæттæ
араббаг – араббæгтæ
балхъайраг – балхъайрæгтæ
гуырдзиаг – гуырдзиæгтæ
даргинаг – даргинæгтæ

кæсгон – кæсгæттæ
лезгинаг – лезгинæгтæ
ногъайаг – ногъайæгтæ
персайнаг – персайнæгтæ
сомихаг – сомихæгтæ 
уырыссаг – уырыссæгтæ
хъæрæсейаг – хъæрæсейæгтæ
хъуымыхъхъаг – хъуымыхъхъæгтæ
цæцæйнаг – цæцæйнæгтæ

гуырдзиаг – грузинский; грузин
хъуымыхъхъаг – кумыкский; кумык

сомихаг – армянский; армянин 
цæцæйнаг – чеченский; чеченец

æ) Цавæр республикæты (бæстæты) цæрынц ацы æвзæгтыл дзурæг адæм? Кæцы æвзæгтыл 
нæ дзурынц Кавказы?
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Ху ы з æ г :  Абхазагау дзурынц абхазæгтæ. Абхазæгтæ цæрынц Абхазы, Фæскавказы 
(в Закавказье). 
Даргинагау дзурынц даргинæгтæ. Даргинæгтæ цæрынц Дагестаны, Цæ-
гат Кавказы. 

б) Уæ къласы скъоладзаутæ та цавæр адæмыхæттытæй сты? Уе ’мбæлттæ та? Цавæр 
æвзæгтыл дзурынц уыдон?

126. Æркæсут Кавказ æмæ Фæскавказы картæмæ æмæ радзурут, кæм æмæ цавæр æвзæгтыл 
дзурынц ам?

Ху ы з æ г :  Цæгат Ирыстон-Аланийы цæрæг адæмтæ дзурынц иронау, уырыссагау, 
сомихагау, гуырдзиагау, кæсгонау…

Дагестаны…
Кæсæг-Балхъары …
Цæцæны …
Мæхъхъæлы…
Гуырдзыстоны …
Сомихы …
Азербайджаны …

127. а) Бакæсут Уырызмæджы монолог ныртæккæйы Кавказы тыххæй. Бафæлварут тексты 
сæйраг мидис бамбарын. 

Кавказ абон
Уырызмæг. Æцæгæй цал æмæ цавæр адæмтæ цардысты Кавказы нæ эрæйы размæ? 

Уый зын зæгъæн у. Фæлæ ныртæккæ ам фехъусæн ис фæндзай æвзагæй фылдæр. Бирæ 
æвзæгты ис дыууæ кæнæ фылдæр диалекты. Зæгъæм, авайраг æвзаджы ис диалектты 
æртæ къорды: цæгатаг, астæуккаг æмæ хуссайраг. Хицæн диалекттыл дзурæг авайрæгтæ 
кæрæдзи не ’мбарынц. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Во многих языках есть два и более диалекта.
Говорящие на разных диалектах аварцы не понимают друг друга. 

Цхинвал

Хуссар Ирыстон

уый зын зæгъæн у – (это) трудно сказать
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Бахъуыды кæнут
Возможность или невозможность совершения действия в осетинском языке выра-

жается так же, как и в русском: глагол в неопределенной форме + можно / нельзя: 
можно сказать, нельзя сказать. Как видим, эти слова чаще всего стоят перед глаголом. 

В осетинском языке аналогичная конструкция выглядит так: неопределенная фор-
ма глагола с суффиксом -æн + ис / нæй. При этом обычный порядок слов предпо-
лагает именно такое расположение: впереди глагол, за ним частица ис / нæй: зæгъæн 
ис, зæгъæн нæй, сбадæн ис (можно сесть), сбадæн нæй (нельзя сесть). 
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128. а) Ссарут 127 фæлтæрæны æмæ бакæсут хъуыдыйад.

Но сейчас здесь можно услышать более пятидесяти языков. 

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цал диалекты фехъусæн ис авайраг æвзаджы?
Авайраг æвзаджы диалекттæ банымайæн ис? Цал сты уыдон?
Рагон Кавказы адæмты банымайæн ис?
Цавæр æвзæгтæ фехъусæн ис Ирыстоны?

129. а) Бакæсут диалог. Кæм фæрæдыдис Зауырбег? Баххæст кæнут репликæтæ.

Зауырбег. Ацы аз каникулты мæ ныййарджытимæ уыдтæн Сухумы. Ацы горæты бы-
наты æвдæм æнусы уыдис бердзенаг колони.

Элинæ. Нæ, раст нæ дæ, __________ .
Зауырбег. Уыцы колони хуындис Диоскури. Афтæ нæу?
Элинæ. ______________________ .
Зауырбег. Колонийы цæрджытæ сæудæджер кодтой бынæттон адæмтимæ. Уый тых-

хæй араббаг историк Масуди фыста: «Ам æрæмбырд вæййынц уæйгæн-
джытæ æвдай алыхуызон адæмтæй».

Элинæ. Нæ, рæдийыс. ____________________.
Зауырбег. О, æцæгдæр фæрæдыдтæн. Бынæттон адæмтæн сæ фылдæр уыдысты сæр-

мæтæгтæ.
Элинæ. О, æцæгдæр афтæ фыста ____________________.
Зауырбег. Астæуккаг æнусты дæр Кавказы цардис тынг бирæ адæмыхæттытæ. Уый 

тыххæй араббаг ахуыргонд Масуди Кавказ схуыдта «æвзæгты хох».
Элинæ. Ныртæккæ дæр Кавказы цæры бирæ адæмыхæттытæ. Ам фехъусæн ис цып-

пор æвзагæй фылдæр.
Зауырбег. Цыппор? _______________.
Элинæ. О, æцæгдæр афтæ у. Бирæ æвзæгты ис дыгай, æртыгай диалекттæ. Зæгъæм, 

авайраг æвзаджы ис æртæ диалекты.
Зауырбег. Нæ, авайраг æвзаджы ис _____________.
Элинæ. О, раст зæгъыс.

130. Диалогмæ гæсгæ саразут монолог æмæ йæ радзурут.

НÆ СЫХÆГТЫ ÆВЗÆГТÆ

31-33 уроктæ

131. Аныхас кæнæм нæ алыварс цæрæг адæмты æвзæгты тыххæй. 
а) Схемæмæ гæсгæ бафæлварут Кавказы адæмты æвзæгты тыххæй радзурын.
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Æвзæгты бинонтæ

индоевропæйаг     тюркаг    цæгат-кавказаг

      
ирон
татаг

   
хъæрæсейаг-
балхъайраг
хъуымыхъхъаг
ногъайаг

   
даргинаг
адыгейаг лезгинаг
кæсгон
цæцæйнаг

æ) Схемæмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

Цæгат Кавказы æвзæгтæ хауынц (цал?) _____ æвзæгты бинонтæм. Уыдон сты 
(цавæр?) _____ , тюркаг æмæ цæгат-кавказаг æвзæгты бинонтæ. Индоевропæйаг 
æвзæгты сты ирон æмæ (цавæр?) _____ – ацы æвзагыл дзурынц Дагестаны. Тюркаг 
æвзæгтæм хауынц: хъæрæсейаг-балхъайраг, (цавæр?) _____ , ногъайаг æмæ æндæртæ. 
Цæгат-кавказаг æвзæгтæ сты цыппорæй фылдæр: даргинаг, адыгейаг, (цавæр?) _____ 
æмæ æндæртæ. 

132. Цымыдисаг факттæ. Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Абхазаг æвзаджы ис æхсæз хъæлæсон æмæ фæндзай æхсæз æмхъæлæсон мыры.
Ирон æвзаджы та?
Уырыссаг æвзаджы та?  
Англисаг (немыцаг, францаг) æвзаджы та?

2) Табасарайнаг æвзаджы ис цыппор аст хауæны. 
Ирон æвзаджы та? 
Уырыссаг æвзаджы та? 
Англисаг (немыцаг, францаг) æвзаджы та? 

хъæлæсон – гласный
æмхъæлæсон – согласный
мыр – звук
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133. Æвзæгтæ алыхуызон дæр сты, æмхуызон дæр сты. (Языки и разные, и одинаковые). 
а) Прочитайте названия этих предметов на разных языках. Запишите их осетинские названия. 

æ) Цалгай (по сколько) æмхуызон дзырдтæ ссардтат ацы æвзæгты?

Ху ы з æ г :  Нывтæм гæсгæ, сомихаг æмæ ирон æвзæгты ссардтам фæйнæ фондз æм-
хуызон дзырды. 

134. Бакусæм грамматикæйыл. Вспомним употребление послелога фæйнæ (по). 
а) Баххæст кæнут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Мах ахуыр кæнæм (по 2) фæсарæйнаг æвзаджы.
Сымах (по 3) цæмæн бадут?
Фæйнæгæй рафыссут (по 2) дзырдбæстытæ. 
Аланæ æмæ Фатимæ хъуамæ балхæной (по 5) тетрады.
Алик йæ дзыппыты нывæрдта (по 6) æнгузы.

æ) Ратæлмац кæнут диалог ирон æвзагмæ.

– Добрый день!
– Здравствуйте.
– Дайте нам, пожалуйста, по три карандаша и по две ручки.
– По три ручки?
– Нет, по две ручки.
– Пожалуйста.
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– Спасибо. И еще по одной тетради.
– Какие тетради вам нужны: по двенадцать листов или по двадцать четыре листа?
– По двенадцать.
– Пожалуйста.
– Большое спасибо!

135. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ æххæстæй бакæсут.

Мах фæнды 
Мæ мады фæнды, 
Мах сахуыр кодтам 
Фатимæ æмæ Алинæ балхæдтой 
Ахуыргæнæджы фæнды, 

фæйнæ дыууæ фæсарæйнаг æвзаджы сахуыр 
кæнын.
фæйнæ æртæ кърандасы.
цæмæй мæнæй рауайа ахуыргонд адæймаг.
цæмæй мах иууылдæр хорз ахуыр кæнæм.
фæйнæ дыууæ æмдзæвгæйы.

136. а) Байхъусут æмæ зæгъут, цавæр æвзагыл дзурынц æрмæст иу хъæуы æрдæг?
æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Цал æвзаджы ис Дагестаны?
Цалгай æвзæгтæ фæзонынц дагестайнæгтæ?
Цавæр æвзæгтыл фæдзурынц кæрæдзимæ 
дагестайнæгтæ?
Цавæр æвзаг фехъусæн ис æрмæст дыууæ хъæуы?
Цавæр æвзæгтыл дзурынц æрмæст иугай хъæуты?
Цавæр æвзагыл дзурынц æрмæст иу хъæуы æмбис?

137. а) Бакæсут текст æмæ ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдбæстытæ. 

Цæгат Кавказы æппæты фылдæр æвзæгтæ ис Дагестаны – æртынæй фылдæр . 
Дагестайнæгтæ фæзонынц дыууæ кæнæ фылдæр æвзаджы. Алыхуызон адæмыхæттыты 
минæвæрттæ кæрæдзимæ фæдзурынц авайрагау кæнæ хъуымыхъхъагау. Фæлæ иуæй-
иу æвзæгтыл дзурынц æрмæст сæдæгай адæймæгтæ. Зæгъæм, удинаг æвзаг фехъусæн 
ис дыууæ хъæуы, хиналугаг æмæ арчинаг æвзæгтыл дзурынц фæйнæ иу хъæуы, бацбий-
аг æвзагыл та – иу хъæуы æмбис.

æ) Зæгъут иронау.

Обычно знают по два языка.
На некоторых языках говорят всего по десять человек.
Этот язык можно услышать всего в трех селах.
Говорящие на разных диалектах аварцы не понимают друг друга.
В Осетии нельзя услышать этот язык.
Мне нужно выучить кумыкский язык.
Я хочу выучить кумыкский язык.
Я хочу, чтоб ты выучил аварский язык.

алыхуызон адæмыхæттыты 
   минæвæрттæ – представители 
   разных народов
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138. Сæвæрут мивдисджытæ (глаголы) хъæугæ формæйы æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Аланы фæнды, 
цæмæй

æз

сахуыр кæнын
зонын
фехъусын

испайнаг æвзаг

ды
уый
мах
сымах
уыдон

Бахъуыды кæнут
И в русском, и в осетинском языках есть активные и пассивные конструкции. В 

активной конструкции подлежащее обозначает предмет или лицо, которое совершает 
какое-либо действие, направленное на кого-либо или что-либо: Аслан строит дом. 
Аслан аразы хæдзар. В данных конструкциях подлежащее Аслан – лицо, которое со-
вершает действие (строит – аразы), а дополнение дом (хæдзар) – это предмет, на 
который направлено это действие, которое испытывает это действие. 

В пассивной конструкции подлежащее – это предмет, испытывающий действие со 
стороны кого-либо: Книга пишется. Книга  пишется  писателем. Дополнение же – это 
предмет (или лицо), совершающий действие (писателем). В пассивной конструкции в 
русском языке сказуемое-глагол в страдательном залоге (пишется).

В осетинском языке пассивная (страдательная) форма глагола – это причастие + 
вспомогательные глаголы цæуын или уæвын.

Пассивная форма глагола
несовершенный вид совершенный вид

Настоящее 
время

Прошедшее 
время

Будущее 
время

Настоящее 
время

Прошедшее 
время

Будущее 
время

цæуы цыдис цæудзæнис у уыдис уыдзæнис
Хæдзар 
арæзт цæуы. 
– Дом стро-
ится.

Хæдзар 
арæзт цы-
дис. – Дом 
строился.

Хæдзар 
арæзт 
цæудзæнис. 
– Дом будет 
строиться.

Хæдзар 
арæзт у. – 
Дом постро-
ен.

Хæдзар 
арæзт уы-
дис. – Дом 
был постро-
ен.

Хæдзар 
арæзт 
уыдзæнис. 
– Дом будет 
построен.

В осетинском языке, в отличие от русского,  в пассивной конструкции не может 
быть дополнения со значением лица, производящего действие. Сравним: Книга пи-
шется (кем?)  писателем. Чиныг фыст цæуы. Нельзя сказать Чиныг фыст цæуы 
(кæмæй?) фыссæгæй. Если нужно указать, кто совершает действие, то употребляется 
активная конструкция: Чиныг фыссы фыссæг. Книгу пишет писатель. 
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139. а) Бакæсут æмæ бацархайут бæрæггонд хъуыдыйады мидис бамбарын.

Нæ эрæйы цыппæрæм-фæндзæм æнусты Кавказы æмæ Фæскавказы рапарахат ис 
чырыстон дин. Уыимæ баст у фыссынады фæзынд иуæй-иу адæмтæм. Зæгъæм, 
уыцы рæстæджы фæзындысты тæлмацгонд æмæ оригиналон тексттæ гуырдзиаг, ирон 
æмæ сомихаг æвзæгтыл. 

Дагестаны бирæ рæстæджы дæргъы официалон æвзаг уыдис араббаг. Араббагау 
фыст уыдысты  дины чингуытæ, наукон трактаттæ математикæйæ, астрономийæ, поэти-
кон æмæ прозаикон уацмыстæ.

Иуæй-иу кавказаг адæмтæм национ фыссынад фæзындис æрмæст дыууынæм 
æнусы фыццаг æмбисы. Ныртæккæ бирæ национ æвзæгтыл ис хъæздыг æмæ цымыди-
саг литературæ. 

баст уæвын – быть связанным
баст у – связан 
фыссынад – письменность
чырыстон дин – христианство

рапарахат ис – распространился
рапарахат кæнын – распространить
рапарахат уæвын – распространиться

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Распространилось на Кавказе и в Закавказье, с этим связано, появление письменно-
сти, переводные тексты, появились в это время, в течение долгого времени, были напи-
саны по-арабски, только в первой половине двадцатого века,  на многих национальных 
языках, интересная литература. 

        Рагон сомихаг фыст              Рагон ирон фыст              Рагон гуырдзиаг фыст

140. Зæгъут, раст у æви нæу?

Ху ы з æ г :  Цыппæрæм - фæндзæм æнусты Кавказы æмæ Фæскавказы рапарахат ис 
пысылмон дин. – Нæ, уый афтæ нæу. Цыппæрæм-фæндзæм æнусты ам рапарахат ис чы-
рыстон дин.

Цыппæрæм-фæндзæм æнусты Кавказы æмæ Фæскавказы рапарахат ис пысылмон 
дин.

Чырыстон динимæ баст у фыссынады фæзынд иуæй-иу адæмтæм.
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Уыцы рæстæджы фæзындысты оригиналон тексттæ дагестайнаг æвзæгтыл.
Дагестаны бирæ рæстæджы дæргъы официалон æвзаг уыдис персайнаг.
Дагестаны дины чингуытæ фыст уыдысты араббаг æвзагыл.
Араббаг æвзагыл фыст уыдысты æрмæст дины чингуытæ.
Æппæт кавказаг адæмтæм дæр  национ фыссынад фæзындис дыууынæм æнусы 

фыццаг æмбисы.

141. Пъланмæ гæсгæ радзурут 139 фæлтæрæны текст.

1. Чырыстон дин æмæ  фыссынад.
2. Араббаг æвзаг Дагестаны.
3. Фыссынады фæзынд дыууынæм æнусы.

142. Бацамонут уырыссаг хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.

Этот дом построен рядом со школой.

Этот дом был построен рядом со шко-
лой.
Этот дом будет построен рядом со 
школой.
Этот дом строится рядом со школой. 

Этот дом строился рядом со школой.
Этот дом будет строиться  рядом со 
школой.

Ацы хæдзар арæзт цæуы скъолайы 
фарсмæ.
Ацы хæдзар арæзт цæудзæнис скъо-
лайы фарсмæ.
Ацы хæдзар арæзт цыдис скъолайы 
фарсмæ.
Ацы хæдзар арæзт уыдзæнис скъолайы 
фарсмæ.
Ацы хæдзар арæзт у скъолайы фарсмæ.
Ацы хæдзар арæзт уыдис скъолайы 
фарсмæ.

143. а) Образуйте от глаголов страдательные конструкции и скажите по-осетински. 

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  Кæнын – конд;  аразын – арæзт;  фыссын – 
фыст; æфснайын (убирать) – æфснайд; æхсын (стирать)  – æхсад.

Домашнее задание выполнено / было выполнено / будет выполнено.
Домашнее задание выполняется / выполнялось / будет выполняться.
Доклад написан / был написан / будет написан.
Доклад пишется / писался / будет писаться.
Класс убран / был убран / будет убран.
Класс убирается / убирался / будет убираться.
Рубашка постирана / будет постирана / была постирана.
Рубашка стирается / стиралась /будет стираться.

æ) Ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

144. а) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ бакæсут текст.

Нæ эрæйы фыццаг æнусты Кавказы ________ чырыстон дин. Тæлмацгонд æмæ 
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оригиналон тексттæ ______ ирон (алайнаг), гуырдзиаг, сомихаг _______. Дæсæм – 
иуæндæсæм æнусты Кавказы ____________ пысылмон дин. Зæгъæм, _____ бирæ 
рæстæджы дæргъы официалон æвзагыл _______ араббаг. Араббагау _________ дины 
чингуытæ, ___________ математикæйæ, астрономийæ. Араббагау фыстой поэтикон æмæ 
прозаикон ________. 

_______ кавказаг адæмтæм фыссынад фæзындис ______ дыууынæм æнусы фыццаг 
æмбисы. Ныртæккæ уыцы æвзæгтыл дæр ис __________ литературæ.

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  фæзындысты, рапарахат ис, фæзындис, ны-
мад уыдис, Дагестаны, наукон трактаттæ, фыст уыдысты, иуæй-иу, уацмыстæ, æрмæст, 
хъæздыг.

æ) Сахуыр кæнут текст æмæ йæ радзурут хи ныхæстæй. 

«АДÆМТЫ ХОХ»

34-36 уроктæ

145. Бакæсут дзырдтæ æмæ сæ формæтæ. Æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг 
кæнут дзырдуатмæ гæсгæ. Сахуыр кæнут дзырдтæ.

Барæг – барджытæ
Голлаг – голджытæ
Дамбаца – дамбацатæ
Зæрингуырд – зæрингуырдтæ
Къухдарæн - къухдарæнтæ
Марæг – марджытæ
Тигъ – тигътæ 

Хæдон – хæдæттæ
Хъусцæг – хъусцæджытæ
Цæрæг – цæрджытæ 
Æвæрын - æвæрдта, æвæрд 
Ракæлын- ракалдис
Скъуырын – скъуырдта
Скъуынын – скъуыдта, скъуыд

146. а) Бакусæм грамматикæйыл. Вспомним склонение существительных в единственном и 
множственном числе 

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.
Номон Чи? Цы? барæг барджытæ дамбаца дамбацатæ
Гуырынон Кæй? Цæй? барæджы барджыты дамбацайы дамбацаты
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? барæгæн барджытæн дамбацайæн дамбацатæн
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? барæгæй барджытæй дамбацайæ дамбацатæй
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? барæгмæ барджытæм дамбацамæ дамбацатæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? барæгыл барджытыл дамбацайыл дамбацатыл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? барæгимæ барджытимæ дамбацаимæ дамбацатимæ
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? барæгау барджытау дамбацайау дамбацатау

æ) Просклоняйте голлаг, голджытæ, хъама, хъаматæ. Выделите окончания. 
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147. Саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

Ракалдис (кæцæй? Ирт.х.) – голлаг.
Аскъуыдис (цæуыл?) – тигъ.
Ласта (кæмæн?) – адæм.
Зындгон у (цæмæй?) – зæрингуырдтæ.

Стыр аргъ кодтой (цæмæн?) – хæцæнгæрзтæ.
Зындгонд у (цæмæй?) аивад.
(Кæй? – сылгоймаг ) хъусцæджытæ.
Уарзынц (кæм? Гуыр.х.) æппæт дуне.
 

148. Образуйте по образцу 1) страдательные конструкции; 2) причастия  и запишите их.

Ху ы з æ г :  Къухдарæн сарæзтой сыгъзæринæй. 1) Къухдарæн арæзт у сыгъзæри-
нæй. 2) Сыгъзæринæй арæзт къухдарæн. (Кольцо сделали из золота. 
1) Кольцо сделано из золота. Сделанное из золота кольцо.)

Зæронд голлаг аскъуыдис. Ацы хъæу зонынц æппæт дунейы дæр. Хæцæнгæрзтæ 
сæвæрдтой хицæн уаты. Къухдарæн сарæзтой сырх дуримæ. 

149. Заипишите образованные вами страдательные конструкции 1) в совершенном виде; 2) 
в несовершенном виде.

Ху ы з æ г :  1) Арæзт у, арæзт уыдис, арæзт уыдзæнис; 2) арæзт цæуы, арæзт цыдис, 
арæзт цæудзæнис. 

150. Байхъусут текстмæ. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын.
а) Раздæр уал уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдты æмæ дзырдбæстыты  нысаниуджытæ.

æ) Дзуапп раттут фарстæн.

Цы нысан кæны дзырд Кубачи?

151. Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Голлагæй ракалдысты (цы?) _____ æмæ (цы ми бакодтой?) _________.
Уæдæй фæстæмæ дагестайнæгтæ дзурын райдыдтой (цæуыл?) ___________.
(Цал?)_____________ азы цæрынц Кубачийы диссаджы дæснытæ.
Ацы хъæуы рагон цæрджытæ сæхи хуыдтой «урбаган», ома ___________________ .

152. Ацы дзауматæ сарæзтой дагестайнаг зæрингуырдтæ. Ранымайут (перечислите) дзау-
маты нæмттæ.

уæдæй фæстæмæ – с тех пор 

ласын (ласта) – везти (на чем-либо)

къах скъуырын (йæ къах скъуырдта) – споткнуться

сæмхæццæ уæвын (сæмхæццæ сты) – перемешаться
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153. Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Дагестайнæгтæм ис ахæм аргъау. Барæг стыр голладжы ласта æвзæгтæ дунейы 
адæмтæн. Тынг бирæ алыхуызон æвзæгтæ уыдис уыцы голладжы. Фæцæуы барæг хо-
хаг фæндæгтыл, бафæлладис йæ бæх æмæ йæ къах скъуырдта. Голлаг къæдзæхы цыргъ 
тигъыл аскъуыдис. 

Ракалдысты голлагæй æвзæгтæ, сæмхæццæ сты. Уæдæй фæстæмæ Дагестаны адæм 
дзурын райдыдтой бирæ алыхуызон æвзæгтыл. 

Цы ласта барæг йæ голладжы?
Кæмæн ласта барæг æвзæгтæ?
Цавæр æвзæгтæ уыдис голлалджы?
Цавæр фæндагыл цыдис барæг?
Цæмæн аскъуыдис голлаг?
Цæмæн дзурынц алыхуызон æвзæгтыл Дагестаны адæм?

154. Раст у æви нæу? 

Ху ы з æ г :  Æвзæгты тыххæй цымыдисаг аргъау ис хъæрæсейæгтæм. – Нæ, уый 
раст нæу. Ахæм аргъау ис дагестайнæгтæм. (О, æцæгдæр афтæ у...)
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1. Æвзæгты тыххæй цымыдисаг аргъау ис хъæрæсейæгтæм.
2. Барæг гыццыл голладжы ласта æвзæгтæ дунейы адæмтæн.
3. Барæг стыр голладжы ласта æвзæгтæ Кавказы адæмтæн.
4. Уыцы голладжы уыдис дыууын æвзаджы.
5. Фæцæуы барæг хъæды, æмæ йæ бæх йæ къах скъуырдта.
6. Голлаг къæдзæхы цыргъ тигъыл аскъуыдис.
7. Æвзæгтæ голлагæй ракалдысты æмæ  сæмхæццæ сты.
8. Уый размæ Дагестаны адæм дзырдтой бирæ алыхуызон æвзæгтыл.
9. Уæдæй фæстæмæ Дагестаны адæм дзурын райдыдтой бирæ алыхуызон æвзæгтыл.

155. а) Бакæсут текст æмæ йын равзарут сæргонд (заголовок).

Æппæт дунейы дæр зындгонд у хъæу 
Кубачи. Дыууæ мин азæй фылдæр цæрынц 
ам диссаджы дæснытæ. Сæ хъæуы рагон 
ном – Урбуг, йæ  цæрджытæ та сæхи хуыд- 
той «урбуган», ома адæмы марджытæ. Цы 
нысан кæны ацы æнахуыр ном? Хъæуы цæрджытæ арæзтой хæцæнгæрзтæ: хъаматæ, 
дамбацатæ, згъæрхæдæттæ… «Кубачи» та у туркаг дзырд, нысан кæны «хæцæнгарз 
аразджытæ». Дагестайнаг дæсныты хæцæнгæрзтæн стыр аргъ кодтой æппæт дунейы дæр. 

Ныртæккæ ацы хъæу зындгонд у æндæр аивадæй – нывæфтыд хæдзары дзауматæй, 
сыгъзæрин æмæ æвзист къухдарæнтæй, цонгдарæнтæй, хъусцæджытæй æмæ æндæртæй. 
Ам алы хæдзары дæр ис музейы хуызæн хицæн уат. Уаты æвæрд сты бинонты хуыздæр 
куыстытæ: тæбæгътæ, агуывзæтæ æмæ æндæртæ. 

Цонгдарæнты æмæ  къухдарæнты арæх сæвæрынц сырх дуртæ. Зæрингуырдты 
хъуыдымæ гæсгæ, ахæм дзауматæ сæ хицауæн хъуамæ амонд æрхæссой. Дагестайнаг  
дæсныты конд дзауматæ зонынц æппæт дунейы дæр.

1. Кубачи
2. Зындгонд хъæу Кубачи
3. Дагестаны хæзна
4 Зæрингуырдты бæстæ

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдæстытæ.

Больше двух тысяч лет, древнее имя села, это странное имя, делали оружие, озна-
чает «оружейники», высоко ценили во всем мире, известно другим искусством, узорча-
той домашней утварью, лучшие изделия семьи, часто вставляют красные камни. 

156. а) Бакæсут диалоджы райдайæн  æмæ дзуапп раттут Астемыры фæрстытæн.

Астемыр. Дæ хæдзармæ куыст конд у?
Марат. О, мæ доклад фыст у.
Астемыр. Цавæр доклад?

хъама (хъаматæ) – кинжал
згъæрхæдон (згъæрхæдæттæ) – кольчуга

зæрингуырд – ювелир



65

Марат. Хъæу Кубачийы тыххæй.
Астемыр. Кубачи? Æмæ кæм ис уыцы хъæу?
Марат. __________
Астемыр. Рагон хъæу у?
Марат. ____________
Астемыр. Уæд дæр Кубачи хуындис йæ ном?
Марат. _____________________
Астемыр. Æнахуыр ном! Цы нысан кæны?
Марат. _____________________
Астемыр. Диссæгтæ! Цæмæн хуыдтой сæхи «адæмы марджытæ»?
Марат. ________________________
Астемыр. Уæдæ «Кубачи» та цавæр дзырд у?
Марат. ____________________
Астемыр. Ныр дæр хæцæнгæрзтæ аразынц?
Марат. _________________
Астемыр. Ахæм къухдарæнтæ æз дæр федтон. Сырх дуртæ сæ æвæрд уыдис. 
Марат. __________________

æ) Ныффыссут хъæугæ репликæтæ æмæ бакæсут диалог æххæстæй. 

157. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Ам цæрынц
Бæх бафæлладис æмæ 
Голлаг аскъуыдис, æвзæгтæ
Ацы хъæуы адæм
Æвзист къухдарæнты
Ам алы цæрæг  дæр

арæхдæр æвæрынц сырх дуртæ.
æцæг зæрингуырд у.
диссаджы дæснытæ.
ракалдысты æмæ сæмхæццæ сты.
йæ къах скъуырдта.
аразынц æвзист дзауматæ.

158. Зæгъут иронау.

Похожий на сказку рассказ.  хуызæн 
Похожая на музей комната.

Живут в течение двух тысяч лет. дæргъы
Работают в течение трех лет.

Работают по двое.
Сделали по три браслета.  æртыгай            дыгæйттæй 

Они должны принести счастье. хъуамæ æрхæссой               хъуамæ скæнæм
Мы должны сделать кольца.

159. а) Астемыр æмæ Мараты диалогмæ гæсгæ саразут монолог æмæ йæ ныффыссут. 
æ) Радзурут уæ монолог.
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КАВКАЗÆГТÆ СÆ МИДБЫЛТЫ ХУДЫНЦ

37- 39 уроктæ

160. Бакусæм грамматикæйыл. 
а) Нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм.

Кæдæм? – Куда? 
Цæмæн? – Зачем? Цæй тыххæй? – Для чего?
Эти вопросы мы задаем от глагола: Зæринæ кæдæм цæуы? Зæринæ цæуы скъоламæ 

/ киномæ / стадионмæ / паркмæ. Зæринæ сæрды кæдæм цыдис? Зæринæ сæрды цыдис 
парктæм, кинотеатртæм.

Отвечая на вопрос кæдæм?, мы употребляем существительное в направительном 
падеже (окончание -мæ в единственном числе и -æм во множественном числе).

Отвечая на вопросы цæмæн?, цæй тыххæй?, мы употребляем неопределенную 
форму глагола в направительном падеже. Как известно, в осетинском языке неопреде-
ленная форма глагола склоняется так же, как и имя существительное. Зæринæ скъоламæ 
цæмæн цæуы? Зæринæ скъоламæ цæуы ахуыр кæнынмæ. Зачем Зарина ходит в школу? 
Зарина ходит в школу учиться (чтобы учиться). 

æ) Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Выделите окончания существительных.

Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?)

хъæдмæ быдыр… хох… æндæр бæстæ… хъæу… доны был…

Бирæгъ фæцæуы (цæмæн?)

амонд агурынмæ цуан кæнын… хæрын… кусын… цæрын… фынæй кæнын 

161. Саразут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ, рахицæн кæнут (выделите) номдарты æмæ 
мивдисджыты кæрæттæ.

1. Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?) быдыр__ (цæмæн?) тезгъо кæнын___.
2. Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?) хъæд__ (цæмæн?) цуан кæнын___.
3. Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?) æндæр бæстæ__ (цæмæн?) амонд агурын___.
4. Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?) доны был__ (цæмæн?) фынæй  кæнын___.
5. Бирæгъ фæцæуы (кæдæм?) хъæу__ (цæмæн?) хæрын___.

162. а) Байхъусут табасарайнаг аргъаумæ. Кæдæм цыдис бирæгъ? Цæмæн? 
æ) Иу хатт ма байхъусут аргъаумæ. Куыд æмбарут фразæ «Мæ дæндæгтæ куыд ныууа- 
дзон?!»
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Бахъуыды кæнут
Конструкция «вопросительное слово + глагол в условном наклонении» эквива-

лентна русской конструкции «вопросительное слово + личное местоимение в да-
тельном падеже + глагол в неопределенной форме»: Мæ дæндæгтæ куыд ныууа- 
дзон? – Как мне оставить свои зубы? Мæ дæндæгтæ кæм ныууадзон? – Где мне 
оставить свои зубы? Мæ дæндæгтæ кæд ныууадзон? – Когда мне оставить свои 
зубы? Мæ дæндæгтæ цæмæн ныууадзон? – Зачем мне оставлять свои зубы? 

163. Бакæсут текст. 
а) Найдите и прочитайте место, где волк жалуется на то, что его никто не любит. 

Бирæгъ æмæ зæронд лæг
(табасарайнаг аргъау)

Бирæгъ æнкъардæй фæцæуы. Зæронд лæг ыл амбæлдис.
– Кæдæм цæуыс, бирæгъ?
– Цæуын амонд агурынмæ, æндæр бæстæмæ. Ацы бæстæйы 

мæ ничи уарзы: цуанæттæ мæ топпæй æхсынц, фыййæуттæ мыл сæ 
куыйты ардауынц…

– Æмæ дæ дæндæгтæ ам ныууагътай?
– Мæ дæндæгтæ куыд ныууадзон?!
– Уæдæ æндæр бæстæйы дæр амонд не ссардзынæ, бирæгъ!

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Бирæгъ ацы бæстæйы цæуылнæ (почему не) цæры?
2. Ацы бæстæйы бирæгъы чи уарзы?
3. Цуанæттæ цы ми кæнынц бирæгъæн?
4. Фыййæуттæ та цы ми кæнынц бирæгъæн?
5. Куыд бафарста зæронд лæг бирæгъы?
6. Цавæр дзуапп радта бирæгъ зæронд лæгæн?

164. Краткие местоимения замените 1) полными местоимениями, 2) существительным 
бирæгъ в нужном падеже. Пользуйтесь таблицей склонения личных местоимений.

Ху ы з æ г :  Зæронд лæг æй бафарста. Зæронд лæг уый бафарста. Зæронд лæг бирæ-
гъы бафарста.

цуанæттæ мæ топпæй æхсынц – охотники стреляют в меня ружьями 

фыййæуттæ мыл сæ куыйты ардауынц – пастухи натравливают на меня своих собак 

ардауын (ардыдтой) – натравливать 
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1. Зæронд лæг ыл амбæлдис.
2. Ацы бæстæйы мæ ничи уарзы: цуанæттæ мæ топпæй æхсынц, фыййæуттæ мыл 

куыйты ардауынц.
3. Зæронд лæг ын дзуапп радта.
4. Зæронд лæг æм мидбылты бахудтис.

165. Баххæст кæнут таблицæ.

Иу.н. Бир.н.
1 æз мæ дæндæгтæ 

куыд   
ныууадзон 1 Мах дæндæгтæ 

куыд2 ды 2 Сымах
3 уый 3 Уыдон

166. а) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ бакæсут аргъау.

Цардис æмæ уыдис бирæгъ. Иу бон бирæгъ (куыдæй?) _____ фæцæуы. Зæронд лæг 
(кæуыл?) _____ амбæлдис.

– Кæдæм цæуыс, бирæгъ? – бафарста (кæй?) _____ зæронд лæг. 
– Цæуын (кæдæм?) _____ (цæмæн?) _____. 
– Ацы бæстæ дæ зæрдæмæ нæ цæуы? – бафарста та (чи?) _____.
– Ацы бæстæйы мæ ничи уарзы, – æнкъардæй загъта (чи?) _____ .
– Æмæ дæ дæндæгтæ (кæм?) _____ ныууагътай? – бахудтис зæронд лæг.
– Мæ дæндæгтæ куыд ныууадзон?!
– Уæдæ æндæр бæстæйы дæр амонд не ссардзынæ, бирæгъ! – (цы ми бакодта?) 

_____ зæронд лæг.

æ) Аргъау сахуыр кæнут æмæ йæ радзурут.

167. Бакусæм грамматикæйыл. 
Запишите глаголы 1) в неопределенной форме, 2) в том же лице в повелительном наклоне-

нии.

Ху ы з æ г :  ныууагътай (2 ц.) – ныууадзын, ныууадз.

Личная форма Неопределенная форма Повелительное наклонение
ныууагътай (2) ныууадзын ныууадз
загъта
уарзы
цæуы
бахудтис
бафарста
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амбæлдис
ссардзынæ
тæрсы 
æппарыс
бадтысты
фæтарстысты
бамбæрстой
бацин кодта

168. а) Нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм.

Сравнительная степень прилагательных в осетинском языке образуется при помо-
щи суффикса -дæр: стыр – стырдæр, хорз – хуыздæр, тæрсаг (трусливый, от глагола 
тæрсын – бояться) – тæрсагдæр. 

Сравнение с кем-либо или с чем-либо в русском языке выражено конструкцией 
«прилагательное в сравнительной степени + существительное или местоимение в роди-
тельном падеже»: трусливее меня, трусливее зайца. 

В осетинском языке вначале ставится существительное или местоимение в отложи-
тельном падеже (с окончанием -æй / -йæ), а за ним – прилагательное в сравнительной 
степени: мæнæй тæрсагдæр, тæрхъусæй тæрсагдæр, кæрдойæ стырдæр.

æ) Саразут дзырдбæстытæ.

Ху ы з æ г :  Хæфс + цъæх = хæфсæй цъæхдæр (зеленее лягушки).

• Бæх + стыр =
• Мит + урс =
• Фæззæг + тæргайгæнаг =
• Къæвда + уазал = 
• Бæлас + стыр =
• Рувас + хинæйдзаг =
• Гæды + магуса =
• Мигъ + тар =
• Арв + бæрзонд =

169. Бакæсут тæрхъусы хабæрттæ. 
а) Бацархайут бæрæггонд дзырдбæстытæ бамбарын.

Тæрхъус къутæры бын бадтис æмæ хъуыды кодта:
– Ай цавæр цард у? Маргъæй тæрс, сырдæй тæрс, адæймагæй тæрс! Сыфтæрты 

сыбар-сыбурæй мæ уд ауайы (душа уходит в пятки). Уый бæсты мæхи доны баппарон.
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Ацыдис доны былмæ, йæхи доны æппарынмæ. Доны был хæфсытæ 
бадтысты. Уыдон тæрхъусæй фæтарстысты æмæ доны багæппытæ код-
той. Тæрхъус бамбæрста – хæфсытæ уымæй фæтарстысты! 

– Фæлæуу-ма! Мæхи цæмæн марон? Мæнæй тæрсагдæртæ дæр 
ис! – бацин кодта тæрхъус.

Æмæ фæстæмæ раздæхтис. 

къутæр (къутæртæ) – куст
къутæры бын – под кустом

уый бæсты – вместо этого; лучше
хæфс (хæфсытæ) – лягушка

æ) Ссарут æмæ бакæсут  дзырдбæстытæ.

Что это за жизнь, зверя бойся, от шелеста листвы, брошусь в воду (в значении – 
утоплюсь), испугались зайца, вернулся обратно.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæм бадтис тæрхъус?
2. Цы ми кодта тæрхъус къутæры бын?
3. Кæдæм ацыдис тæрхъус?
4. Цæмæн ацыдис тæрхъус доны былмæ?
5. Цы ми бакодтой хæфсытæ?
6. Чи у тæрхъусæй тæрсагдæр?

Бахъуыды кæнут
Фразеологизм уд ауайын (мæ уд ауадис, дæ уд ауадис, йæ уд ауадис) соответству-

ет русскому душа ушла в пятки, т.е. означает сильный испуг. Уд ауайын сочетает-
ся с именем в отложительном падеже (окончание -æй / йæ): мæ уд ауадис (цæмæй?) 
сыфтæрты сыбар-сыбурæй, куыдзы рæйынæй. 

170. Бацамонут уырыссаг хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

У зайца душа уйд т в пятки от лая 
собак.
У зайца душа уходит (обычно) в пятки 
от лая собак .
У зайца душа ушла в пятки от лая со-
бак.
Заяц испугался лая собак.
Заяц пугается (обычно) лая собак.
Заяц боится лая собак.

Тæрхъус фæтарстис куыйты рæйынæй.
Тæрхъус фæтæрсы куыйты рæйынæй.
Тæрхъус тæрсы куыйты рæйынæй.
Тæрхъусæн йæ уд ауадис куыйты рæ-
йынæй.
Тæрхъусæн йæ уд ауайдзæнис куый-
ты рæйынæй.
Тæрхъусæн йæ уд ауайы куыйты 
рæйынæй.

171. Зæгъут иронау æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.
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1. Лучше я утоплюсь (брошусь в воду).
2. Как мне броситься в воду?
3. Где мне броситься в воду?
4. Зачем мне бросаться в воду?
5. Я пугаюсь шелеста листвы.
6. Ты пугаешься лягушек.
7. У меня душа уходит в пятки от шелеста листвы.
8. У тебя душа уходит в пятки от пения птиц (цъиуты зарын).

172. Баххæст кæнут тæрхъусы монолог æмæ йæ радзурут.

Иу бон бадтæн (кæм?) _______ æмæ хъуыды кодтон: «Мæнæй тæрсагдæр ацы 
хъæды нæй. Маргъæй (цы ми кæнын?) _______ , адæймагæй (цы ми кæнын?) _______ , 
сырдæй (цы ми кæнын?) _______ . Афтæмæй куыд цæрон? Тæрсгæ-ризгæйæ цæрыны 
бæсты мæхи (цы ми бакæнон?) _______ !» Ацыдтæн (кæдæм?) _______ , (цæмæн?) 
_______ . Доны был бадтысты цъæх хæфсытæ. Уыдон (кæмæй?) _______ фæтарстысты 
æмæ доны багæппытæ кодтой. Диссæгтæ! Хæфсытæн сæ уд ауадис! (Чи?) _______ 
мæнæй тæрсагдæр сты! Уæд мæхи доны цæмæн æппарон?! Æз тынг бацин кодтон æмæ 
(кæдæм?) _______ раздæхтæн. 

КАВКАЗЫ АИВАД

40-42 уроктæ

173. Байхъусут текстмæ. 
а) Куыд æмбарут фразæ «Сценæйæ мæ цæст нæ истон»? 

Комментаритæ 
Тæбæхсæуты Бало – Владимир Тхапсаев, выдающийся осетинский акт р те-

атра и кино, народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени  
К. С. Станиславского.

Лоуренс Оливье – один из крупнейших британских актеров ХХ века. Считается 
лучшим исполнителем роли Отелло.

æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ. Базонгæ ут ног дзырдтимæ.

ахонын (ахуыдта) – повести, отвести
цæст нæ исын (цæст нæ истон) –
   не отрывать глаз

кад кæнын (кад кодта) – делать честь
кад скæнын – сделать честь

Дзуапп раттут фæрстытæн.
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Кæцæй æрцыдысты  уазджытæ Ирыстонмæ?
Кæцы азы уыдис Ирыстоны англисаг делегаци?
Кæдæм ахуыдтой уазджыты?

174. а) Бакæсут текст. Дзуапп раттут фарстæн.

Мин фарастсæдæ фæндзай фæндзæм азы Орджоникидземæ 
(ныртæккæйы Дзæуджыхъæумæ) æрцыдис англисаг делегаци. Уаз-
джыты ахуыдтой ирон драмон театрмæ. «Лондонæй тынг дард кастæн 
Шекспиры «Отелло»-мæ æмæ иу дзырд дæр не ’мбæрстон, – фыста 
уазджытæй иу. – Фæлæ сценæйæ мæ цæст нæ истон. Лæмбынæг ка-
стысты ме ’мбæлттæ дæр. Тынг хорз хъазыдысты артисттæ! Спектаклы 
фæстæ загътам: «Ахæм спектакль кад скæнид Шекспиры райгуырæн 
бæстæйæн дæр. Тæбæхсæуты Бало у ирон Лоренс Оливье!»

«Фæлæ сценæйæ мæ цæст нæ истон», – загъта англисаг уазæг. Цæмæн афтæ загъта? 

æ) Ссарут тексты æмæ рафыссут дзырдбæстытæ.

Гостей повели в театр, очень далеко от Лондона, не понимал ни одного слова, вни-
мательно смотрели, после спекталя сказали, родине Шекспира.

175. Ссарут дзуæппытæ фæрстытæн.

Кæд?
Кæдæм?
Цы?
Цавæр?
Цы ми бакодта?

Кæй ?
Кæдæм?
Цы ми бакодтой?

Куыд? 
Цы ми кодтой?
Чи?

æрцыдис
англисаг
делегаци
Орджоникидземæ
мин фарастсæдæ фæндзай фæндзæм азы

ахуыдтой
уазджыты
ирон драмон театрмæ

кастысты
ме ’мбæлттæ дæр
лæмбынæг

176. Вспомним спряжение переходных и непереходных глаголов. У них разные окончания 
в прошедшем времени. Афтæ нæу? 

а) Баххæст кæнут таблицæ.

æрцæуын ахонын æмбарын фыссын кæсын хъазын
1 æрцыдтæн ахуыдтон
2
3
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1 æрцыдыстæн ахуыдтам

2
3

æ) Повторим спряжение глаголов в условном наклонении.

æрцæуын ахонын æмбарын фыссын кæсын хъазын
1 æрцæуон ахонон
2
3
1 æрцæуæм ахонæм

2
3

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Вы уже знакомы с тремя наклонениями осетинского глагола: изъявительным, ус-

ловным и повелительным. 
Глаголы в условном наклонении имеют форму только настоящего времени и со-

четаются с союзом цæмæй (чтобы) и частицей со значением долженствования 
хъуамæ: цæмæй æз хорз ахуыр кæнон (чтобы я хорошо учился), æз хъуамæ хорз  
ахуыр кæнон (я должен хорошо учиться).

Бахъуыды кæнут
В осетинском языке глагол имеет еще одно наклонение – желательное 

(бæллиццаг). Оно обозначает желаемое действие, которое не совершается в действи-
тельности и соответствует сослагательному наклонению в русском языке: я бы хоро-
шо учился – æз хорз ахуыр кæнин. Глагол в желательном наклонении имеет формы 
настоящего и прошедшего времени со своими личными окончаниями, которые при-
бавляются к основам настоящего и прошедшего времени.

Настоящее время: кæсын Прошедшее время: кастæн
1 кæсин Я бы читал (сейчас, 

в настоящее время)
кастаин Я бы читал (раньше, в 

прошлом)
2 кæсис Ты бы читал кастаис Ты бы читал
3 кæсид Он бы читал кастаид Он бы читал
1 кæсиккам Мы бы читали кастаиккам Мы бы читали
2 кæсиккат Вы бы читали кастаиккат Вы бы читали
3 кæсиккой Они бы читали кастаиккой Они бы читали
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177. а) Найдите в предложении глагол в желательном наклонении. Выпишите его, опреде-
лите время, лицо и число. Выделите окончание глагола.

æ) Проспрягайте этот глагол 1) в настоящем времени, 2) в прошедшем времени.

Спектаклы фæстæ загътам: «Ахæм спектакль кад скæнид Шекспиры райгуырæн 
бæстæйæн дæр. Тæбæхсæуты Бало у ирон Лоренс Оливье!»

178. Ссарут хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.

Сегодня бы приехала английская деле-
гация.
Вчера бы приехала английская делегация.
Я бы сегодня пошел в кино.
Я бы вчера пошел в кино.
Ты бы тоже пошел в кино (сейчас).
Ты бы тоже пошел в кино (раньше).
Он бы тоже пошел с нами (раньше).
Он бы тоже пошел с нами (сейчас).

Знон æрцыдаид англисаг делегаци.
Абон æрцæуид англисаг делегаци.
Абон æз киномæ ацæуин.
Ды дæр киномæ ацæуис.
Знон æз киномæ ацыдаин.
Уый дæр махимæ ацæуид.
Ды дæр киномæ ацыдаис.
Уый дæр махимæ ацыдаид.

179. Заполните таблицу и проспрягайте глаголы в желательном наклонении: æмбарын, 
фыссын, кæсын, хъазын.

Настоящее время
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1 æмба-
рин

кæсиккам хъа-
зин

2 æмба-
риккат

фыс-
сис

хъа-
зиккат

3 фыс-
сиккой

кæсид

180. Зæгъут иронау.

1. Сейчас этот спектакль сделал бы честь Осетии.
2. Тогда этот спектакль сделал бы честь Осетии.
3. После спектакля мы бы сказали (тогда, в прошлом).
4. После спектакля мы бы сказали (сейчас).
5. Сегодня бы приехала иностранная (фæсарæйнаг) делегация.
6. Вчера бы приехала иностранная делегация.
7. Сейчас бы я не понимал ни одного слова.
8. Тогда бы я не понимал ни одного слова.
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181. Заполните таблицу и проспрягайте глаголы в прошедшем времени желательного на-
клонения.

Прошедшее время
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

1 æмбæр-
стаин

кастаик-
кам

хъазы-
даин

2 æмбæр-
стаиккат

фыстаис хъазыда-
иккат

3 фыста-
иккой

кастаид

182. а) Бакæсут æмæ зæгъут, чи у æппæты зындгонддæр кавказаг кафæг (танцор)?

Кавказæгтæ уарзынц æмæ зонынц кафын. Кафт æвдисы адæмы цард, сæ цин æмæ 
сæ маст, Курдиатджын кафджытæ бирæ ис Кавказы. Фæлæ æппæты зындгонддæр у 
цæцæйнаг кафæг Махмуд Эсамбаев. Уый у дунеон хореографийы ирддæр стъалытæй 
иу. Йе сфæлдыстады æрæмбырд кодта дунейы адæмты хуыздæр кæфтытæ, сарæзта тынг 
бирæ ирд фæлгонцтæ. 

сæ цин – их радость
сæ маст – их горе
сфæлдыстад – творчество

ирддæр стъалытæй иу – одна из ярчайших звезд 
курдиатджын кафæг (кафджытæ) – талантливый 
   танцор

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цы уарзынц кавказæгтæ?
2. Цы зонынц кавказæгтæ?
3. Цы æвдисы кафт?
4. Кæй цин æмæ маст æвдисы кафт?
5. Кæм ис бирæ курдиатджын кафджытæ?
6. Цы æрæмбырд кодта йе сфæлдыстады Махмуд Эсамбаев?

б) Уæ дзуæппытæм гæсгæ радзурут тексты мидис (содержание).

183. а) Хъусут текстмæ æмæ йæ кæсут. Цавæр кафт у «Сыгъзæрин хуыцау»?

«Сыгъзæрин хуыцау» у индиаг кæфтыты зындæртæй иу. Махмуд Эсамбаев æй ка-
фыдис фараст минуты дæргъы, фæлæ уый уыдис æнæхъæн спектакль. Артист сарæзта 
цалдæр фæлгонцы: æхсæв, цæугæдон Гангы уылæнтæ, судзгæ хуры тынтæ, бæлæсты 
сыфтæрты сыбар-сыбур…
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Индиаг дипломат бафарста артисты: 
– Цал азы ахуыр кодтай «Сыгъзæрин хуыцау»?
– Æмæ йæ цал азы ахуыр кæнын хъæуы?
– Аст азы кæнæ фылдæр, – загъта индиаг. 
– Æз æй дыууын бонмæ бацæттæ кодтон, – бахудтис Махмуд. 
– Ды хуымæтæг адæймаг нæ дæ! – дис кодта дипломат. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Танцевал в течение девяти минут, создал несколько образов, обжигающие лучи 
солнца, надо учить, за два дня подготовил, один из сложнейших танцев.

184. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Уый у (цавæр?) _____ кæфтыты зындæртæй иу. Махмуд Эсамбаев ацы (цы?) _____ 
кафыдис (цас?) _____. Артист сарæзта (цавæр?) _____ спектакль. Йæ спектаклы уыдис 
(цас?) _____ фæлгонцы. Индиаг дипломат бафарста (кæй?) _____ . 

185. Зæгъут иронау.

Махмуд Эсамбаев танцевал бы (в прошлом) девять минут, но это был бы целый 
спектакль. Артист создал бы несколько образов. Дипломат спросил бы артиста: «Сколь-
ко лет ты учил бы танец «Золотой бог»?

186. Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

а) Советон (советские) артисттæ уыдысты гастрольты Ла-
тинаг Америкæйы бæстæты. Алы бæстæйы дæр Махмуд ахуыр 
кодта ног кафт. Мексикæйы Махмудæн балæвар кодтой æвзист 
сомбреро. Сомбреройыл фыст уыдис: «Хуыздæр мексикæйаг 
кафæгæн – Махмуд Эсамбаевæн». 

1. Кæм уыдысты советон артисттæ?
2. Цæмæн ацыдысты артисттæ Латинаг Америкæмæ?
3. Цы ахуыр кодта Махмуд алы бæстæйы дæр?
4. Кæм ахуыр кодта Махмуд Эсамбаев ног кафт?
5. Цы балæвар кодтой артистæн Мексикæйы?
6. Кæм балæвар кодтой Эсамбаевæн сомбреро?
7. Цы фыст уыдис сомбреройыл?

æ) Темæйы æрмæгмæ гæсгæ (по материалу темы) ныффыссут монолог Махмуд Эсамбаевы 
тыххæй æмæ йæ радзурут .
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УАРЫ УРС-УРСИД МИТ…

43-45 уроктæ

187. Фæцис фæззæг дæр. Райдыдта зымæг. Æрхæццæ кæны (приближается) Ног аз… Аны-
хас кæнæм ацы темæйыл. 

Нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм «зымæгон» лексикæ. 
Дополните ассоциативные ряды.

Зымæг

цы ми кæнын?

хъазын бырын аразын ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

цы?

мит миты 
къуыбар

____ Ног аз заз бæлас цъиутæ сывæллæттæ ____ ____ ____

цавæр?

урс уазал хъæлдзæг ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

188. Саразут хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, зымæджы цы вæййы? (что бывает?) Ныффыссут 
хъуыдыйæдтæ.

Зымæджы

мит бамбæхсынц фæуары.
бон фæбырынц даргъдæр вæййы.
æхсæв сæхи бамбæрзынц хъæды.
сырдтæ атæхынц дзоныгътыл.
бирæ цъиутæ хорз фæзынынц митæй.
сывæллæттæ арæх цыбырдæр вæййы.
бæлæстæ æхсæвæй хъарм бæстæтæм.
сырдты фæдтæ бонæй ногуард митыл.

ногуард мит – свежевыпавший снег сæхи бамбæрзынц – укрываются
бамбæрзын (бамбæрзта) – укрыть, накрыть
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б) Во всех предложениях глаголы обозначают обычно происходящее действие. Преобразуй-
те предложения, поставив глаголы в прошедшем времени изъявительного наклонения. За-
пишите предложения, выделите личные окончания глаголов. 

Ху ы з æ г :  Зымæджы мит арæх уарыдис. 

в) Преобразуйте предложения, поставив глаголы в 1) настоящем и 2) прошедшем времени 
желательного наклонения. Запишите предложения, выделите личные окончания глаголов.

Ху ы з æ г :  Зымæджы мит арæх уарид. Зымæджы мит арæх уарыдаид. 

189. Вспомните значения глаголов в разных наклонениях и объясните содержание состав-
ленных вами предложений.

Изъявительное наклонение Желательное наклонение
Обычное совершаю-
щееся действие Прошедшее время Настоящее время Прошедшее время

Зымæджы мит арæх 
фæуары.

Зымæджы мит 
арæх уарыдис.

Зымæджы мит 
арæх уарид.

Зымæджы мит арæх 
уарыдаид.

Обычно зимой часто 
идет снег.

Зимой часто шел 
снег.

(Этой) зимой ча-
сто шел бы снег.

(Когда –то раньше) зи-
мой часто шел бы снег.

190. а) Æркæсут нотæтæм. Ацы зарæг Ног азы фæзарынц сывæллæтты рæвдауæндæтты (в дет-
ских садах), скъолаты, хæдзæртты. Цавæр зарæг у?
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æ) Ныр та бакæсут зарæджы текст. 

Æрзади хъæды заз бæлас

Æрзади хъæды заз бæлас,
Æрзади, хъæды рæзт.
Сæрдæй, зымæгæй цъæх пæлæз 
Йæ уæлæ уыд æмбæрзт.

Тымыгъ ын кодта зарджытæ:
«Лолотæ кæн, фынæй!»
Ныуæрста-иу æй миты бын, –
Нæ басийа цæмæй.

Тæппуд тæкку-иу хъазыди
Йæ быны, цинæй рад.
Куы та-иу бирæгъ, цъæх бирæгъ
Йæ рæзты сиргæ ’руад.

(Дзасохты Музаферы тæлмац)

æрзайын (æрзадис) – вырасти
зарджытæ кæнын – петь песни

тымыгъ – метель
тæкку – зайчик (детск.)
тæкку-иу хъазыди – зайчишка играл

б) Бакæсут текст æмæ ссарут дзырдбæстытæ.

Выросла в лесу, зеленый плащ, зимой (и) летом, трусишка зайка. 

191. Зæгъут иронау.

• В лесу выросла бы елка (сейчас; давно).
• Метель ей пела бы песни (сейчас; давно).
• Трусливый зайчишка играл бы (сейчас; давно). 

192. А вы знаете, кто сочинил песню «В лесу родилась елочка»? Бакæсут текст æмæ дзу-
апп раттут фарстæн.

а) Раздæр уал базонгæ ут ног дзырдтимæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты.

Александр Фадеев бирæ азты дæргъы уыдис нæ бæстæйы Фысджыты цæдисы 
сæрдар. Иу бон  Фадеевы кабинетмæ æрбацыдис иу зæронд ус.  

Йæ иу къухы – лæдзæг, иннæ къухы та – зæронд хызын.
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– Ардæм мæ æрбацæуын кодта зын цард. Базæронд дæн. Иунæгæй цæрын, ничи 
мын æххуыс кæны. Дæуыл мæ зæрдæ дарын æмæ уый тыххæй æрбацыдтæн, – загъта 
зæронд ус.

– Æмдзæвгæтæ фыссыс? – бафарста йæ Фадеев.
– О, фыстон. Ныр дæр цыдæртæ фæфыссын.
– Де ’мдзæвгæтæй мын исты бакæсдзынæ?
– Бакæсдзынæн. «Æрзади хъæды заз бæлас, Æрзади, хъæды рæзт.
Сæрдæй, зымæгæй цъæх пæлæз Йæ уæлæ уыд æмбæрзт…»
–Ацы æмдзæвгæ ды ныффыстай?!
– О, æз æй ныффыстон…
Фæндзай азы дæргъы «Заз бæлас» нымад уыдис адæмон зарæгыл.
Уыцы зæронд ус уыдис Раисæ Кудашева (1878 – 1964). Æмдзæвгæтæ фыссын рай-

дыдта æрыгонæй. Фæлæ йæ фыццаг чиныг мыхуыргонд æрцыдис мин фарастсæдæ 
фæндзай æвдæм азы. Уæд поэтессæйыл цыдис æвдай фараст азы. 

сæрдар – председатель
Фысджыты Цæдис – Союз писателей
лæдзæг (лæдзджытæ) – палка
хызын – сумка

æрыгон – молодой 
æрыгонæй – молодым (будучи молодым), 
   в молодости  
зын – тяжелый, сложный

æрбацæуын кодта – заставил прийти 
зæрдæ дарын (зæрдæ дардта) – надеяться 
базæронд уæвын (базæронд ис) – состариться
мыхуыргонд æрцæуын (мыхуыргонд æрцыдис) – быть напечатанным

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

• В руке – палка, в другой руке – старая сумка.
• Сюда меня заставила прийти тяжелая жизнь.
• Я состарилась.
• Вы прочтете мне какое-нибудь из ваших стихотворений?
• В течение пятидесяти лет «Елочка» считалась народной песней.
• Но ее первая книга была напечатана в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Чи уыдис Александр Фадеев?
2. Чи æрбацыдис фыссæджы кабинетмæ?
3. Цæмæн æрбацыдис зæронд ус фыссæгмæ? Ссарут тексты дзуапп æмæ йæ 

бакæсут.
4. Зæронд усы цард æцæгæй зын уыдис? Ссарут тексты дзуапп æмæ йæ бакæсут.
5. Цал азы дæргъы «Заз бæлас» нымад уыдис адæмон зарæгыл?
6. Кæд райдыдта æмдзæвгæтæ фыссын Р. Кудашева?
7. Кæд рацыдис поэтессæйы фыццаг чиныг?
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193. Зæгъут иронау.

• В течение многих лет.
• Заставила прийти моя жизнь.
• Никто мне не помогает.
• Я надеюсь на тебя.
• Поэтому я пришла.
• В течение пятидесяти лет.
• Поэтессе было семьдесят девять лет.

194. Ныффыссут хъæугæ дзырдтæ.

Æрбацыдис Æрбацæуын кодта Фыссын райдыдта

кæд? кæдæм? чи? кæдæм? кæд? цы? чи? кæд? цы?
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

195. Замените краткие местоимения 1) полными местоимениями, 2) существительными. 
Запишите предложения.

Ху ы з æ г :  Де ’мдзæвгæтæй мын исты бакæсдзынæ? 
Дæу æмдзæвгæтæй мæнæн исты бакæсдзынæ? 
Кудашевайы æмдзæвгæтæй Фадеевæн исты бакæсдзынæ?

Ардæм мæ æрбацæуын кодта зын цард.
Фæлæ йæ фыццаг чиныг мыхуыргонд æрцыдис 1957 азы.

196. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

1. Александ Фадеев (цас?) _____ уыдис нæ бæстæйы Фысджыты цæдисы (цы?) 
_____.

2. Александр Фадеев куыста (кæм?)  Фысджыты _____.
3. (Кæй?) _____ къухы уыдис (цы?) _____.
4. (Кæй?) _____ иннæ къухы уыдис (цы?) _____.
5. (Кæдæм?) _____ зæронд усы æрбацæуын кодта (цавæр?) _____ цард.
6. Зæронд ус йæ зæрдæ дардта (кæуыл?) _____.
7. Йæ (кæцы?) _____ чиныг мыхуыргонд æрцыдис (кæд?) _____.
8. Р. Кудашева æмдзæвгæтæ фыссын райдыдта (кæд?) _____.

197. Поставьте глаголы в желательном наклонении и прочитайте предложения.

Ху ы з æ г :  Уый бирæ азты дæргъы уыдаид  Фысджыты цæдисы сæрдар.

Иу бон  кабинетмæ (æрбацæуын) _____ иу зæронд ус.  
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Ардæм мæ (æрбацæуын кæнын) _____ зын цард.
Иунæгæй (цæрын) _____ , ничи мын (æххуыс кæнын) _____. 
Дæуыл мæ (зæрдæ дарын) _____.  
Ды æмдзæвгæтæ (фыссын) _____? 
Ацы æмдзæвгæ ды (ныффыссын) _____?
О, æз æй (ныффыссын) _____.

198. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ бакæсут.

Александр Фадеев Фысджыты цæдисы сæрдар уыдис
Иу зæронд ус æрбацыдис
«Заз бæлас» нымад уыдис 
Зæронд усы къухы 
Мæ зæрдæ дарын
Ничи мын 

уыдис зæронд хызын.
бирæ азты дæргъы.
Фадеевы кабинетмæ.
адæмон зарæгыл.
æххуыс кæны.
дæуыл.

199. Вспомните склонение существительных. Просклоняйте слова.

Н. лæдзæг хызын æмдзæвгæ
Г. лæдзæджы хызыны æмдзæвгæйы
Д.
И.
А.
Æ-б.
Х.
Ц. 

200. Вспомните значения временных форм глагола и то, как они выражаются. Найдите в 
отрывке из текста и выпишите: 1) глаголы в настоящем времени, 2) в прошедшем времени, 3) в 
будущем времени, 4) со значением часто повторяющегося действия, 5) пассивные конструкции. 
Определите переходность / непереходность глаголов (помните, что в прошедшем времени в 3 лице 
они имеют разные личные окончания).

– Ардæм мæ æрбацæуын кодта зын цард. Базæронд дæн. Иунæгæй цæрын, ничи 
мын æххуыс кæны. Дæуыл мæ зæрдæ дарын æмæ уый тыххæй æрбацыдтæн, – загъта 
зæронд ус.

– Æмдзæвгæтæ фыссыс? – бафарста йæ Фадеев.
– О, фыстон. Ныр дæр  цыдæртæ фæфыссын.
– Де ’мдзæвгæтæй мын исты бакæсдзынæ?
– Бакæсдзынæн. «Æрзади хъæды заз бæлас, Æрзади, хъæды рæзт.
Сæрдæй, зымæгæй цъæх пæлæз Йæ уæлæ уыд æмбæрзт…»
– Ацы æмдзæвгæ ды ныффыстай?!
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– О, æз æй ныффыстон…
Фæндзай азы дæргъы «Заз бæлас» нымад уыдис адæмон зарæгыл.
Уыцы зæронд ус уыдис Раисæ Кудашева. Æмдзæвгæтæ фыссын райдыдта æрыгонæй. 

Фæлæ йæ фыццаг чиныг мыхуыргонд æрцыдис  мин фарастсæдæ фæндзай æвдæм  азы. 

201. Ссарут раст тæлмац. Выделите личные окончания глаголов.

Я должна писать стихи.
Я должна написать стихи.
Ты должен писать стихи.
Вы должны написать стихи.

Считается народной песней.
Считался народной песней.
Будет считаться народной песней.

Я надеялась на тебя.
Мы бы надеялись на тебя.
Мы бы надеялись на вас.
Вы бы надеялись на нас.
Я бы надеялась на тебя.

Æз хъуамæ æмдзæвгæтæ ныффыссон.
Æз хъуамæ æмдзæвгæтæ фыссон.
Сымах хъуамæ æмдзæвгæтæ фыссат.
Ды хъуамæ æмдзæвгæтæ фыссай.

Нымад уыдзæнис адæмон зарæгыл.
Нымад у адæмон зарæгыл.
Нымад уыдис адæмон зарæгыл.

Дæуыл мæ зæрдæ дардтон.
Сымахыл нæ зæрдæ дардтаиккам.
Дæуыл нæ зæрдæ дардтаиккам.
Махыл уæ зæрдæ дардтаиккат.
Дæуыл мæ зæрдæ дардтаин.

202. а) Бакæсут диалог. 

Алан. «Æрзади хъæды заз бæлас, Æрзади, хъæды рæзт..»
Мæдинæ. Цы кæныс? Ног аз æрымысыдтæ?
Алан. Мæ кæстæр хо ацы зарæг ахуыр кæны. Уый тыххæй йæ æз дæр бон изæрмæ 

зарын.
Мæдинæ. Ацы бонты йæ æппæт бæстæ дæр зары. Адæмон зарæг у «Заз бæлас».
Алан. Нæ, раст нæ дæ. Ацы зарæгæн ис автор.
Мæдинæ. Æцæгæй?
Алан. Æцæгæй. Фæндзай азы дæргъы нымад уыдис адæмон зарæгыл. Фæлæ иу бон 

Александр Фадеевы кабинетмæ æрбацыдис зæронд ус.
Мæдинæ. Фадеевы кабинетмæ? Цæмæн?
Алан. Уымæн æмæ Фадеев бирæ азты дæргъы уыдис Фысджыты Цæдисы сæрдар.
Мæдинæ. Бамбæрстон дæ. Чи уыдис уыцы зæронд ус?
Алан. Уый уыдис Раисæ Кудашева. Цардис иунæгæй, мæгуырæй (бедно). Ничи йын 

æххуыс кодта. 
Мæдинæ. Æвæццæгæн, Фадеевыл йæ зæрдæ дардта?
Алан. О, афтæ уыдис. Кудашева æрыгонæй фыссын райдыдта æмдзæвгæтæ. Иу æм-

дзæвгæ бакастис Фадеевæн. Уый уыдис «Заз бæлас». 
Мæдинæ. Мæнмæ гæсгæ, Фадеев тынг дис кодтаид. Баххуыс кодта зæронд усæн?
Алан. Баххуыс кодта. Райстой йæ Фысджыты Цæдисмæ. Æхца (деньги) дæр ын радтой. 

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут. 
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ЦЫ ЗОНÆМ? ЦÆМÆ АРÆХСÆМ*?

46–48 уроктæ

Ахуыры аз размæ згъоры. Ахуыр кæнæм цыппар мæйы дæргъы. Дзурæм иро-
нау, фыссæм, кæсæм… Ногæй цы базыдтам? Цæмæ арæхсæм? Сбæрæг кæнæм нæ 
зонындзинæдтæ (знания) æмæ арæхстдзинæдтæ (умения). 

203. Цы ми кодтам сентябры?
а) Бакæсут Фатимæйы дзуапп. Сымах та цы ми кодтат сентябры?

Фатимæ. Сентябры мысыдыстæм сæрд, нæ каникултæ. Кæрæдзийæн æвдыстам 
нæ къамтæ, дзырдтам нæ сæрдыгонд балцыты тыххæй. Æцæгдæр, æвзæр нæ 
баулæфыдыстæм сæрды. Тынг хорз арвыстам каникултæ. Чи – футболæй хъазгæйæ, 
чингуытæ кæсгæйæ, денджызы был хи найгæйæ, тæвд змисыл хуысгæйæ. Чи та горæты, 
парчы тезгъо кæнгæйæ, цæугæдоны хи найгæйæ, йе 'мбæлттимæ хъазгæйæ, хæдзары 
æххуыс кæнгæйæ. Иуæй-иутæ уыдысты фæсарæнты дæр. Хорз баулæфыдыстæм æртæ 
мæйы дæргъы.

æ) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ саразут дзырдбæстытæ. Рахицæн кæнут номдарты 
кæрæттæ.

Мысыдыстæм (цы?) сæрд, каникултæ, _____ , _____ , _____. 
Мысыдыстæм (кæй?) æмбæлтты, уазджыты, _____ , _____ , _____.
Æвдыстам (кæмæн?) кæрæдзийæн, æмбæлттæн, _____ , _____ , _____.
Каникултæ арвыстам (куыдæй?) хъазгæйæ, æххуыс кæнгæйæ, _____ , _____. 
Иуæй-иутæ уыдысты (кæм?) фæсарæнты, горæты, _____ , _____ , _____.
Ацыдыстæм (кæдæм?) хъæумæ, денджызы былмæ, _____ , _____ , _____ .
Хъæумæ ацыдыстæм (цæмæн?) æххус кæнынмæ, æхсæртæ тонынмæ, _____ , _____ , _____.

204. а) Саразут æмæ ныффыссут монолог Фатимæйы къласы тыххæй.

Р а й д а й у т  а ф т æ :

Фатимæ радзырдта йæ къласы тыххæй. Сентябры уыдон мысыдысты сæрд, сæ 
каникултæ…. 

æ) Радзурут уæ монолог

205. Фатимæ сæххæст кодта хæдзармæ куыст – сарæзта диалог ног дзырдтимæ. 
а) Бакæсут текст æмæ бацархайут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ бамбарын. 

Уызын хъæды фæцæйцыдис. Æваст иу арф дзыхъхъы ныххаудис. Кæцæйдæр 
фæзындис тæрхъус æмæ уызынмæ дзуры.

Тæрхъус. Дæ бон хорз, мæ хæлар! 

цæмæ арæхсæм – что мы умеем
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Уызын. Æгас цу, хъусой (ушастый)!
Тæрхъус. Цы ми кæныс ацы арф дзыхъхъы?
Уызын. Гъм.. гъм.. Бадын!
Тæрхъус. Куыд? Бадыс? Æмæ дын уазал нæу?
Уызын. Цæй æдылы дæ, хъусой! Дзыхъхъы ныххаудтæн.
Тæрхъус. Цы? Ныххаудтæ? Куыдæй?
Уызын. Хъæды фæцæйцыдтæн, мæ къах скъуырдтон æмæ дзыхъхъы ныххаудтæн.
Тæрхъус. Æй-æй-æй! Æз дæр знон ацы дзыхъхъы фæцæйхаудтæн! Тынг фæтарстæн, 

мæ уд ауади! Цæй, ныр цы бакæнæм?
Уызын. Нæ зонын. Дзыхъхъæй уæлæмæ фæцæйбырыдтæн, фæлæ та фæстæмæ ных-

хаудтæн. 
Тæрхъус. Ма тæрс, уызын. Ныртæккæ æз нæхимæ 

азгъордзынæн, асин æрбахæсдзынæн, æмæ
дзыхъхъæй схиздзынæ.

Уызын. Бузныг, хъусой. Æнхъæлмæ дæм кæсын.

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Неожиданно упал, откуда-то появился, в этой глубокой яме, тебе не холодно, что 
нам сделать, падаю вниз, побегу домой, принесу лестницу, вылезешь из ямы. 

Бахъуыды кæнут
Элемент -цæй- между приставкой и корнем придает глаголу значение: 1) начатого, 

но не завершенного действия: фæцæйцыдис – проходил, бацæйцыдис – заходил (но не-
известно, зашел или нет), 2) несостоявшегося действия: фæцæйхаудис – едва не упал; 
фæцæйхаста – проносил, нес, едва не унес.

206. Выпишите из упр. 205 словосочетания с  глаголами  со значением незавершенного 
действия.

Ху ы з æ г :  хъæды фæцæйцыдис.

207. Вспомните спряжение глаголов в условном наклонении. Заполните таблицу.

фæцæйцæуын скъуырын ныххауын фæзынын æрбахæссын æнхъæлмæ 
кæсын

1 фæцæйцæуон
2 фæцæйцæуай
3 фæцæйцæуа
1 фæцæйцæуæм
2 фæцæйцæуат
3 фæцæйцæуой

ныххауын (ныххаудис) – 
   упасть (вниз)
арф – глубокий
бырын (бырыдис) – 
   ползти
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208. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ саразут хъуыдыйæдтæ.

1. Уызын фæцæйцыдис (кæм?) _____.
2. Уызын ныххаудис (кæм?) _____. 
3. Тæрхъус фæзындис (кæцæй?) _____.
4. Тæрхъус дзуры (кæмæ?) _____.
5. Тæрхъус дæр фæцæйхаудис (кæм?) _____. 
6. Уызын фæцæйбырыдис (кæцæй?) _____.
7. Уызын фæцæйбырыдис (кæдæм?) _____.
8. Тæрхъус азгъордта (кæдæм?) _____.
9. Тæрхъус æрбахаста (цы?) _____.

209. а) Дополните предложения глаголами со значением незавершенного действия в про-
шедшем времени. Запишите их.

Æз иу бон хъæды (цæуын) _____. Мæ къах скъуырдтон æмæ арф дзыхъхъы 
ныххаудтæн. Дзыхъхъы рæзты (згъорын) иу тæрхъус. Æвиппайды æрлæууыдис æмæ 
мæм дзуры: «Уым цы ми кæныс?» «Бадын, тæрхъус, бадын», - загътон æз. «Цæмæн ба-
дыс дзыхъхъы?» – бафарста мæ тæрхъус. «Уымæн æмæ дзыхъхъы ныххаудтæн!» «Æз 
дæр иу бон уыцы дзыхъхъы (хауын) _____ », – загъта тæрхъус. «Цæмæй дын фех- 
хуыс кæнон?» – дзуры та мæм. «Нæ зонын, мæ хæлар. Уæлæмæ (бырын) _____ , 
фæлæ та ныххаудтæн». Тæрхъус дарддæр (цæуын) _____ , фæлæ фæстæмæ раздæхтис. 
«Æрхъуыды кодтон! – бацин кодта уый. – Ныртæккæ асин æрбахæсдзынæн, æмæ 
дзыхъхъæй схиздзынæ!». 

æ) Радзурут уызыны монолог.

210. Ныр та дзуры Зæринæ. 
а) Бакæсут æмæ зæгъут, сымах та сæрды кæимæ дзырдтат иронау?

Сентябры та ногæй фембæлдыстæм нæ хуыздæр æмбæлттимæ. Кæрæдзиуыл 
цин кодтам. Фæлæ сæрды дæр магусатæ нæ уыдыстæм. Мах базыдтам фæйнæ дæс – 
фынддæс ног ирон дзырды. Иронау дзырдтам хъæуы, хохы. Уымæ гæсгæ нын æнцон 
уыдис хæдзармæ куыстытæ кæнын. Хæдзармæ куыстытæ алы бон дæр конд уыдысты. 
Раст фыст уыдысты фæлтæрæнтæ. Ныффыстам фæйнæ иу доклады, сахуыр кодтам 
фæйнæ æртæ-цыппар диалоджы. Иуæй-иутæ скодтой дыгай докладтæ дæр.

æ) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

1. Зæринæйы æмкъласонтæ сентябры фембæлдысты (кæимæ?) _____.
2. Уыдон цин кодтой (кæуыл?) _____.
3. Зæринæйы æмкъласонтæ  (кæд?) _____ базыдтой бирæ ирон дзырдтæ.
4. Зæринæйы æмкъласонтæ  базыдтой (фæйнæ цал?) _____ ног ирон дзырды.
5. Зæринæйы æмкъласонты хæдзармæ куыстытæ (куыд уыдысты?) _____.
6. (Куыд?) _____ фыст  уыдысты сæ (цы?) _____.
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7. Зæринæйы æмкъласонтæ ныффыстой (цалгай? по сколько?) _____ докладтæ, са-
хуыр кодтой (цалгай?) – диалогтæ.

8. Зæринæйы æмкъласонтæ  иронау дзырдтой (кæм?) _____. 

211. Нæ зæрдыл æрлæууын кæнæм нымæцонтæ (числительные).
а) Образуйте порядковые и разделительные числительные и запишите их. Выделите суф-
фиксы.

Ху ы з æ г :  дыууæ – дыккаг, дыгай.

2 дыууæ дыккаг дыгай
4
6

11
17
19
20

æ) Вспомним два способа сказать «по столько».

Скажите по-осетински, используйте оба способа выражения количества предметов.

Ху ы з æ г :  Фæйнæ дыууæ = дыгай. Махмæ ис фæйнæ дыууæ фæткъуыйы. Махмæ 
ис дыгай фæткъуытæ.

• Мы написали по два доклада. 
• Мои одноклассники выучили по три стихотворения.
• Написаны по три упражения.
• Вы выучили по десять новых слов.
• Они выписали из текста по десять предложений.

212. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, кæд бæрæг кæнæм Ацæргæ адæймаджы бон? Чи рахаста 
уынаффæ ацы бæрæгбоны тыххæй?

а) Бакæсут текст æмæ дзуапп раттут фарстæн: Цы нæй рох кæнæн?

Алан. Октябры дзырдтам Ацæргæ адæймаджы боны тыххæй. Уый иннæ 
бæрæгбæтты хуызæн нæу. Алкæмæн дæр ис нана, баба. Мах сын æххуыс кæнæм, бирæ 
сæ уарзæм. Фæлæ бирæ ацæргæ адæймæгтæ сты иунæг. Уыдоны дæр хъуамæ ма рох 
кæнæм. Алы скъоладзау дæр хъуамæ æххуыс кæна  иунæг пенсиисджытæн. Зæронд 
адæймаг сывæллоны хуызæн у – æдых (слабый), æнæбон (беспомощный). Уый рох 
кæнæн нæй. 

æ) Выпишите предложение с дополнениями – краткими местоимениями. Замените их  
1) полными местоимениями, 2) существительными.
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б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цæй хуызæн нæу ацы бæрæгбон?
Кæмæн æххуыс кæнынц скъоладзаутæ?
Кæй уарзынц скъоладзаутæ?
Кæй хуызæн у зæронд адæймаг?

в) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Ацæргæ адæймаджы бон  (цæй хуызæн?) _____ нæу.  
Нана æмæ баба ис (кæмæн?) _____ .
Мах æххус кæнæм (кæмæн?) _____ , уарзæм (кæй?) _____.
Мах хъуамæ æххуыс кæнæм (кæмæн?) _____.

213. а) Бакæсут æмæ зæгъут, кæд райгуырдис Хетæгкаты Къоста? Сымах дæр бæрæг кодтат 
поэты гуырæн бон?

Сæрмæт. Сбæрæг кодтам Хетæгкаты Къостайы гуырæн бон. 
«Ирыстоны хæххон стъалы» райгуырдис фынддæсæм октябры. 
Мах сахуыр кодтам фæйнæ дыууæ æмдзæвгæйы, радзырдтам 
сæ ирон æвзаджы урочы. Къласы, фæйнæджы фарсмæ, ауыгъд 
ис Къостайы портрет. Йæ бынмæ фыст сты поэты рæнхъытæ 
«Цæйут, æфсымæртау раттæм нæ къухтæ Абон кæрæдзимæ, Иры 
лæппутæ!» Базыдтам Леуаны æмæ Къостайы бæллицты тыххæй. 
Леуан дзырдта лæппуйæн: «Ды хъуамæ афицер суай!» Фæлæ  
Къоста хъуыды кодта: «Æз хъуамæ суон нывгæнæг…»

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

По два стихотворения, рассказали на уроке, рядом с доской, висит (повешен) потрет, напи-
саны, узнали о местах, должен стать художником.

б) Вспомните, как выражается в осетинском языке долженствование.
Скажите, что 1) я, ты, он должен выучить пять стихотворений; 2) мы, вы, они должны вы-
учить пять стихотворений.

Æз

хъуамæ фондз æмдзæвгæ

Ды
Уый ?
Мах
Сымах
Уыдон

в) Радзурут Сæрмæты къласы тыххæй.

Р а й д а й у т  а ф т æ :
Сæрмæт ахуыр кæны æстæм къласы. Октябры Сæрмæт æмæ йе ’мкъласонтæ 

сбæрæг кодтой Хетæгкаты Къостайы  гуырæн бон…
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214. а) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут æрæгвæззæг. Куыд аивы æрдз фæззæджы? Ссарут дзу-
апп тексты æмæ йæ бакæсут.

Марат. Дзырдтам фæззæджы тыххæй дæр. Æрæгвæззæджы арæх фæуары къæвда, 
мигътæ æрæмбырд вæййынц ныллæг арвыл. Хур тынг нал фæтавы. Цъиутæ атæхынц 
хъарм бæстæтæм. Бонтæ фæцыбырдæр вæййынц. Фæззыгон бонтæ сты тæргайгæнаг 
сывæллоны хуызæн. Куы кæуаг вæййынц, куы та – хъазаг æмæ худаг. Иу бон уазал 
къæвда фæуары, иннæ бон та судзгæ хур фæкæсы. 

æ) Выпишите из текста словосочетания с глаголами, выражающими обычно (часто) проис-
ходящее действие. Вспомните образование таких глаголов.
б) Радзурут фæззыгон бонты тыххæй.

(Кæд?) _____ къæвда (цы ми фæкæны?) _____.
(Цавæр?) _____ бонтæ (цы ми фæкæнынц?) _____.
Цъиутæ атæхынц (кæдæм?) _____.
Фæззыгон бонтæ сты (цавæр?) _____.
Фæззыгон бонтæ сты (кæй хуызæн?) _____.

в) Выпишите из текста прилагательные и причастия, характеризующие осень. 

Фæззæг

уазал тар ныллæг _____ _____ _____ _____ _____ _____

215. а) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ кæнæ дзырдбæстытæ. Бакæсут текст.

«Кавказ – _____ хох æмæ адæмты хох». Афтæ нæу? Æцæгдæр   афтæ у. Кав-
казы цал _____ ис, уый зын зæгъæн у. Æрмæст Дагестаны ис æртын æвзагæй _____. 
Дагестайнæгтæ арæх _____ фæйнæ дыууæ æвзаджы. Диссаг сты Кавказы цæрæг _____ 
æвзæгтæ. Иутæ сты индоевропæйаг, иннæтæ – тюркаг, æртыккæгтæ – цæгаткавказаг. 
_____ фылдæр сты цæгат-кавказаг æвзæгтæ - _____ фылдæр.  

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :  æвзаджы, æвзæгты, фылдæр, адæмты, фæзо-
нынц, цыппорæй, æппæты.

æ) Ныффыссут текст æмæ йæ сахуыр кæнут. 

ЗЫМÆГОН ÆРДЗ

49-51 уроктæ 

216. а) Бакæсут æмæ зæгъут, раст у æви нæу?
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Ху ы з æ г :  Мах бæстæйы Ног азы символ у нæзы бæлас. – Нæ, уый раст нæу. Мах 
бæстæйы Ног азы символ у заз бæлас.
Зымæг райдайы декабры æмæ фæвæййы февралы кæрон. – Æцæгдæр, 
зымæг райдайы декабры æмæ фæвæййы февралы кæрон.

1. Мах бæстæйы Ног азы символ у нæзы бæлас.
2. Зымæг райдайы декабры æмæ фæвæййы февралы кæрон.
3. Ирыстоны мит кæддæриддæр æруары январы æмæ атайы мартъийы.
4. Зымæджы тæрхъус йæ урс кæрц скæны.
5. Уызын зымæджы хъарм бæстæмæ ацæуы.
6. Арс бафынæй вæййы ноябры æмæ Ног азы бæрæгбоны райхъал вæййы.
7. Нæ бæстæйы Ног аз кæддæриддæр бæрæг кодтой 31 декабры.
8. Ног аз райдайы æртындæсæм январы.
9. Рувас зымæджы æртæ мæйы фæфынæй кæны йæ 

лæгæты.
10. Мит раздæр хæхты æруары, стæй та – быдыры.
11. Уæлдæф хохы уазалдæр у, быдыры та – хъармдæр.

æ) Преобразуйте предложения, заменив глаголы со значением обычно происходящего (ча-
сто повторяющегося) действия теми же глаголами в прошедшем и будущем  времени. Про-
читайте предложения. Запишите пары глаголов.

Ху ы з æ г :  Зымæг райдайы декабры æмæ фæвæййы февралы кæрон. Зымæг рай-
дыдта декабры æмæ фæцис февралы кæрон. Зымæг райдайдзæнис декаб- 
ры æмæ фæуыдзæнис февралы кæрон.
Райдайы – райдыдта, фæвæййы – фæцис. 

217. Баххæст кæнут кроссворд.

кæддæриддæр – всегда
атайын (атадис) – растаять
тайын (тадис) – таять 

1. Ног...
2. «Æрзади хъæды заз бæлас»
3. Æрцауыгътон æй заз бæла-
    сыл.
4. Ног азы бæлас.
5. Æмбæрзт у митæй.
6. Æрбахаста мын Митын 
    Дада.
7. Ног аз у æппæты уарзон-
    дæр...
8. Заз у цъæх...
9. Тæрхъус скодта 
     урс...

10. Сывæллæттæ ... кæнынц 
       заз бæласыл.
11. Хох йæ сæрыл æркодта 
       митын...
12. Зымæджы дарæм хъарм...
13. «Судзинджын къуыбылой».
14. Декабрæй февралы кæрон-
       мæ.
15. Тæрсы бирæгъæй, рувасæй,
       цуанонæй...
16. Зымæгон бон у...
17. Миты хуыз.
18. Митын...
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Д з у æ п п ы т æ :
аз, зарæг, хъазæн, заз, зæхх, лæвар, бæрæгбон, бæлас, кæрц, цин, худ, дарæс, уызын, 
зымæг, тæрхъус, уазал, урс, лæг.

218. Мараты кæстæр æфсымæр Ног азмæ ахуыр кæны æмдзæвгæ, фæлæ æппæт дзырдтæ 
нæ зоны.

Байхъусут æмдзæвгæмæ. Раздæр уал бакæсут  ног дзырдтæ æмæ комментаритæ. О чем го-
ворится в стихотворении?

амбæхсын (амбæхстис) – спрятаться 
   (быстро)
(йæ) хи амбæхсын – спрятаться 
   (букв. спрятать себя)
раскъæфын (раскъæфта) – выхватить; 
   похитить

æхситт кæнын (æхситт кодта) – 
   свистеть 
сагъæссаг фæци = сагъæс кæны – 
   раздумывает, переживает.
кæлын (калдис) – сыпаться

Комментаритæ
Сурс – побелел. От урс – белый, сис – стал. Как известно, приставка глагола – по-

казатель прошедшего времени. Таким образом, сурс ис (с+урс ис) – стал белым, т.е. 
побелел. Бынтон сурс (ис) – совсем побелел.

1 2 3

4 5

6

7 8

11 12

9 10 15 16

13 14 17

18
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Макæмæ зына. Зынын (зындис) – быть видным, виднеться. Глагол зынын сочета-
ется с существительным в направительном падеже: зыны (кæмæ?) мæнмæ – виден 
мне; зындис мæнмæ – был виден мне. Хъуамæ макæмæ зына – должен быть никому 
не виден.

Куыннæ – вопросительное слово со значением почему же, как же не: Мит 
куыннæ рауарыдис? – Как же не выпал снег? 

Ау – вопросительная частица со значением как же так? 

219. а) Иу хатт ма байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ йæ раст бакæсут.

          Тæрхъус

Тар хъæды цæры тæрхъус,
Зымæджы бынтон сурс.
Хъуамæ миты хуызæн уа
Æмæ макæмæ зына.

Фæлæ зæхх нырма у сау.
Мит куыннæ рауарыд? Ау?
Тæрхъус сагъæссаг фæци, –
Ныр куыд амбæхса йæхи?

Ма бад, зымæг, цæй, æнцад! 
Фурды арфæй раскъæф уад!
Уадз æмæ æхситт кæна,
Арвæй зæхмæ мит кæла.

Тæрхъус сулæфдзæни уæд,
Нал кæндзæни сагъæс, мæт.

                 Ситохаты Саламджери

æ) Ссарут æмдзæвгæйы æмæ бакæсут:

Зимой совсем побелел, похожий на снег, должен быть похожим на снег, должен 
быть не видным никому, земля пока черная, как ему спрятаться, не сиди спокойно, 
пусть свистит, вздохнет тогда, больше не будет переживать.

220. Ссарут раст тæлмацтæ æмæ сæ бакæсут. 

Земля еще черная.
Земля должна побелеть.
Земля должна быть черной.
Земля еще не побелела.

Зæхх хъуамæ сурс уа.
Зæхх нырма сау у.
Зæхх нæма сурс ис.
Зæхх хъуамæ сау уа.
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Заяц еще не побелел.
Заяц еще не белый.
Заяц похож на снег.
Заяц должен быть похожим на снег.
Заяц не должен быть виден никому.

Тæрхъус нæма у урс.
Тæрхъус нæма сурс ис.
Тæрхъус хъуамæ уа миты хуызæн.
Тæрхъус миты хуызæн у.
Тæрхъус хъуамæ макæмæ зына.

Бахъуыды кæнут
Глагол в условном наклонении в сочетании с частицами имеет значение не только 

долженствования, но и пожелания, позволения какого-либо действия. Однако значе-
ние повеления, категорического пожелания выражается повелительным наклонением 
глагола

Сравним:

Глагол 
в условном 
наклонении

Частица 
хъуамæ

Глагол 
в условном 
наклонении

Частица 
уадз æмæ

Глагол в 
повелительном на-

клонении
Уарын: уара Хъуамæ уара Уарын: уара Уадз æмæ уара Уарын: уарæд

Зымæджы хъуамæ мит уара. Зымæджы уадз æмæ мит уара. Зымæджы мит уарæд.
Зимой должен идти снег. Зимой пусть идет снег 

(в значении: да пусть идет снег; 
ну и пусть идет снег; никому не 
мешает то, что идет снег)

Зимой пусть идет 
снег (непременно).

221. Баххæст кæнут таблицæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Глагол в изъявительном 
наклонении

Глагол в условном 
наклонении + уадз æмæ

Глагол в повелительном 
наклонении

Тæрхъус миты хуызæн у. Уадз æмæ тæрхъус миты 
хуызæн уа.

Тæрхъус миты хуызæн 
уæд.

Зæхх нырма сау у.

Мит æруарыдис.

Тæрхъус йæхи амбæхста. Уадз æмæ тæрхъус йæхи 
амбæхса.

Тæрхъус йæхи амбæхсæд.

Зымæг æнцад бады.

Уад æхситт кæны.

Мит зæхмæ кæлы.

Тæрхъус сулæфыдис.

Тæрхъус сагъæс кæны.
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222. Преобразуйте предложения по образцу. Проследите, как изменяется содержание. Ныф-
фыссут хъуыдыйæдтæ.

Тар хъæды

цæры

тæрхъус.
хъуамæ цæра
уадз æмæ цæра
цæрæд

1. Тæрхъус бынтон сурс ис.
2. Тæрхъус миты хуызæн у.
3. Зæхх нырма сау у.
4. Тæрхъус скодта урс кæрц.
5. Сывæллæттæ цин кæнынц митыл.
6. Уары урс-урсид мит.
7. Сывæллæттæ аразынц митын лæгтæ.
8. Аслан быры къахдзоныгътыл.
9. Йæ кæстæр æфсымæр та быры дзоныгъыл.

223. Ссарут нывты дæс хицæндзинады (отличия).
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224. а) Бакæсут Фатимæйы фыстæг Ирмæмæ. Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут, чи у Ирмæ? 
Кæм цæры Ирмæ? Уым та цавæр зымæг вæййы?

Дæ бон хорз, мæ хæлар! Куыд цæрыс? Куыд у дæ ахуыр? Уæ каникултæ райдыд-
той?

Махмæ ныртæккæ у зымæг. Ацы аз æцæг зымæг у – уазал, митджын (снеж-
ная). Тынг бирæ мит æруарыдис. Уынгтæ, быдыртæ, хъæдтæ – иууылдæр сты урс. 
Знон уыдис хуыцаубон, æмæ æз ме ’мбæлттимæ ацыдтæн паркмæ. Æз æмæ Мæдинæ 
бырыдыстæм дзоныгътыл. Марат та къахдзоныгътыл бырыдис. Мæнæн дæр ис 
къахдзоныгътæ, фæлæ бырын нæма зонын. Марат загъта: «Ма тыхс, æз дæ сахуыр 
кæндзынæн!» Нæ кæрты сывæллæттæ сарæзтой Митын лæг. Гыццыл сывæллæтты уыр-
ны (дети верят): æхсæвы Митын лæг хъæдмæ ацæудзæнис æмæ заз бæлас æрхæсдзæнис. 
Ирмæ, сымах та цы ми фæкæнут зымæджы? Æнхъæлмæ кæсдзынæн дæ дзуапмæ. 
Хæрзбон. Фатимæ. 

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Если к корню, оканчивающемуся на удвоенную согласную, прибавляется часть 

слова (суффикс, окончание, другой корень), начинающаяся с согласной, то одна из 
согласных корня выпадает: дзуапп + мæ = дзуапмæ, зæхх+мæ = зæхмæ.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.
• Куыд хоны Фатимæ Ирмæйы?
• Цæмæй фæрсы Фатимæ Ирмæйы?
• Фатимæ зоны къахдзоныгътыл бырын?
• Цы загъта Марат Фатимæйæн?
• Сымахмæ гæсгæ, Фатимæ зымæг уарзы æви нæ? Ссарут дзуапп тексты æмæ йæ 

бакæсут.
• Цавæр зымæг у ацы аз?
• Фатимæмæ гæсгæ, цавæр вæййы æцæг зымæг?
• Цы ми кодтой сывæллæттæ хуыцаубоны?
• Цы уырны гыццыл сывæллæтты?

225. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Махмæ (кæд?) _____ у зымæг. Ацы аз зымæг у (цавæр?) _____ , _____. (Цас?) 
_____ мит æруарыдис. Знон (чи?) _____ уыдысты (кæм?) _____. Фатимæ æмæ Мæдинæ 
бырыдысты (цæуыл?) _____ , Марат та бырыдис (цæуыл?) _____.  Марат (кæй?) _____ 
дæр сахуыр кæндзæнис къахдзоныгътыл бырын. (Кæм?) _____ гыццыл сывæллæттæ 
сарæзтой Митын лæг. Митын лæг (кæд?) _____ ацæудзæнис (кæдæм?) _____ æмæ 
сывæллæттæн æрхæсдзæнис (цы?) _____. 
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226. а) Познакомьтесь со спряжением вспомогательного глагола уæвын в условном накло-
нении.

Изъявительное  
наклонение

Условное 
наклонение

Повелительное
наклонение

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

1 дæн стæм уон уæм
2 дæ стут уай уат у ут
3 у сты уа уой уæд уæнт

æ) Преобразуйте данные предложения и выразите 1) повеление, 2) позволение, пожелание.

Ху ы з æ г :  Ныртæккæ у зымæг. Ныртæккæ уæд зымæг. Уадз æмæ ныртæккæ уа зы-
мæг.

Ныртæккæ у зымæг. 
Ацы аз æцæг зымæг у: уазал, митджын.  
Тынг бирæ мит æруарыдис.
Уынгтæ, быдыртæ, хъæдтæ сты урс.
Марат къахдзоныгътыл бырыдис.
Сывæллæттæ сарæзтой Митын лæг. 
Митын лæг хъæдмæ ацæудзæнис.
Митын лæг заз бæлас æрхæсдзæнис.

227. Сымах дæр ныффыссут фыстæг Ирмæмæ. Радзурут зымæджы тыххæй. 

КÆСТÆРТÆ СÆ МИДБЫЛТЫ ХУДЫНЦ

52-54 уроктæ

228. Батрадзæн ис кæстæр хо æмæ æфсымæр – Агуындæ æмæ Сослан. Уыдон сты 
фаззæттæ. Фаззæттыл цæуы фæйнæ авд азы. Ахуыр кæнынц фыццаг къласы. Агуындæ æмæ Со-
слан сты цæрдæг сывæллæттæ. 

Байхъусут Агуындæ æмæ нанайы диалогмæ. Зæгъут, цавæр дзырдтæ нæма зоны Агуындæ?

229. Иу хатт ма байхъусут диалогмæ æмæ дзуапп раттут нанайы фæрстытæн. Старайтесь 
давать полные ответы.

Нана. Агуындæ, мæ хур, англисагау зоныс?
Агуындæ. … .
Нана. Зæгъ-ма, англисагау гæды цы хуыйны?
Агуындæ. … .
Нана. Агуындæ, пыл та англисагау цы хуыйны?
Агуындæ.  
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230. Баххæст кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

Нана. Агуындæ, мæ хур, _____ зоныс?
Агуындæ. Зонын, нана, _____ зонын!
Нана. Зæгъ-ма, англисагау _____ цы хуыйны?
Агуындæ. Гæды англисагау _____ «кэт».
Нана. Гæдыйы _____ та?
Агуындæ. _____ та хуыйны «кити».
Нана. Куыдз та?
Агуындæ. «Дог».
Нана. Пыл та?
Агуындæ. Омæ, нана, пыл _____ у! Ахæм стыр _____ нæма зонын!

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Частица ма имеет несколько значений:
1) отрицание; в качестве отрицательной частицы ма располагается перед глаго-

лом в повелительном наклонении: ма ацу – не уходи; ма худ – не смейся;
2) выражает повторяемость действия, а также продолжение действия, процесса: 

Иу хатт ма бакæсут текст. – Прочитайте текст еще раз. Ныртæккæ ма æмдзæвгæ 
радзурдзынæн. – Сейчас я расскажу еще стихотворение; 

3) выражает побуждение к действию и смягчает повеление, просьбу, располагаясь 
после глагола в повелительном наклонении (или после первого слова в глагольной 
группе): зæгъ-ма – скажи-ка; цу-ма – иди-ка; базон-ма – узнай-ка; ардæм-ма рацу – 
иди-ка сюда, чиныг-ма æри – дай-ка книгу. В таком случае частица пишется со зна-
менательным словом полуслитно.

Частица ма
Отрицательная частица Смягчение просьбы, указания Повторение действия 

(«еще», «еще и»)
Перед глаголом в пове-
лительном наклонении. 
Может быть первым 
словом в предложении, 
словосочетании.

После глагола-сказуемого или 
первого слова в глагольном 
словосочетании; полуслитное 
написание

Не может быть первым 
словом в предложении, 
словосочетании. Мо-
жет располагаться как 
перед глаголом-сказуе-
мым, так и после него.

Ударение всегда на 
отрицательной частице.

Частица не имеет самостоя-
тельного ударения.

Частица не имеет само-
стоятельного ударения.

Хъæрæй мá дзур. – Не 
говори громко. Мá ныхас 
кæнут. – Не разговари-
вайте.

Хъæрǽй-ма радзур 
æмдзæвгæ. – Расскажи (-ка) 
громко стихотворение. Зæгъ-мá 
хъæрæй. – Скажи(-ка) громко

Иу хатт ма рáдзур 
æмдзǽвгæ. – Расскажи 
еще раз стихотворение.
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231. Попросите вежливо: дать книгу; открыть дверь; представиться (сказать, как тебя зо-
вут); пойти с вами в кино; закрыть окно, пойти с вами кататься на коньках (бырынмæ); сесть 
рядом с вами. Обратите внимание на место частицы –ма.

Ху ы з æ г :  Байгом-ма кæн дуар, дæ хорзæхæй! Дуар-ма байгом кæн, дæ хорзæхæй.

232. Попросите снова: дать книгу; открыть дверь; представиться (сказать, как тебя зовут); 
пойти с вами в кино; закрыть окно, пойти с вами кататься на коньках сесть рядом с вами. Об-
ратите внимание на место частицы –ма.

Ху ы з æ г :  Ногæй ма дуар байгом кæн! Ногæй ма байгом кæн дуар.

233. Попросите не выполнять этих действий: дать книгу; открыть дверь; представиться 
(сказать, как тебя зовут); пойти с вами в кино; закрыть окно, пойти с вами кататься на коньках, 
сесть рядом с вами. Обратите внимание на место частицы  –ма.

Ху ы з æ г :  Дуар ма байгом кæн! Ма байгом кæн дуар.

234. Попросите Агунду сказать еще раз:

- как по-английски «кошка»; 
- как по-английски «котенок»; 
- как по-английски «собака»; 
- как по-английски «слон». 

Ху ы з æ г :  Агуындæ, иу хатт ма зæгъ, …

235. а) Составьте предложения со значением долженствования (Агунда должна сказать, 
Агунда должна знать). Ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ.

Агуындæ хъуамæ –

куыд у англисагау «гæды».
куыд у англисагау «гæдыйы лæппын»
… .
… .
куыд у уырыссагау….
куыд у…
… .

æ) Измените предложения и скажите: мы должны сказать (знать); я должен сказать (знать); 
ты я должен сказать (знать); вы должны сказать (знать); они должны сказать (знать).

236. а) Сослан скъоламæ фыццаг хатт ацыдис, фыццаг къласмæ. Бакæсут æмæ зæгъут, Со-
сланы зæрдæмæ фæцыдис скъола? Цæуылнæ? 

Сослан скъоламæ фыццаг хатт ацыдис, фыццаг къласмæ. Сихорыл фæстæмæ 
æрбацыдис æмæ тæргайхуызæй диваныл æрбадтис. 
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– Уфф, – ныуулæфыдис лæппу. 
– Цы кæныс, мæ гыццыл хур? – бафарста  йæ нана. 
– Æз скъоламæ нал ацæудзынæн! 
– Цæуылнæ? – бадис кодта нана. – Дæ зæрдæмæ нæ фæцыдис?
– Нæ фæцыдис (нет; не понравилось)! – загъта лæппу.
– Цæуылнæ, мæ хур?
– Фыццаг: фыссын нæ зонын. Дыккаг: чиныджы кæсын нæ зонын. 

Æртыккаг: дзурын мæ нæ уадзынц. Ахæм скъолайы хъуамæ цы кусон?!

тæргайхуызæй – с обиженным видом
тæргай – обиженный
тæргайæ – обиженно
дис кæнын – удивляться

ныуулæфыдис (ныуулæфын) – вздохнуть 
   (печально, тяжело)
бадис кодта (бадис кæнын) – удивилась

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

• Сослан кæд æрбацыдис скъолайæ?
• Цæуыл бадис кодта нана?
• Цы загъта Сослан нанайæн?
• Цы нæ зоны Сослан?

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ.

Первый раз пошел в школу, в обед вернулся, присел с обиженным видом, печально 
вздохнул мальчик, больше не пойду в школу, тебе не понравилось, мне не разрешают 
разговаривать, что я должен делать.

237. Зæгъут иронау.

Сослан в обед пришел из школы.
Сослан с обиженным видом присел на диван и печально вздохнул.
– Что с тобой? – удивилась бабушка.
– Я больше не пойду в школу! – сказал мальчик.
– Почему? – спросила бабушка.
– Мне не разрешают разговаривать!

238. Иу хатт ма бакæсут Сослан æмæ нанайы диалог. Радзурут æй. 

239. а) Батрадз фыссы йе ’мбалмæ фыстæг. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Рафыссут (спи-
шите) фыстæг. 

Дæ бон хорз, Марат! Цы хабæрттæ дæм ис? Куыд у дæ кæстæр æфсымæр? Йæ 
зæрдæмæ цæуы скъола?

Мæнæн дæр ис кæстæр хо æмæ æфсымæр. Агуындæ æмæ Сослан _____ сты. Уыдо-
ныл цæуы фæйнæ _____ азы. Ацы аз бацыдысты скъоламæ.
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Фыццæгæм _____ Сослан (кæцæй?) _____ æрбацыдис æмæ (куыдæй?) _____ дива-
ныл æрбадтис. Нана йæ бафарста: «Цы кæныс, Сослан?»  Уый ныуулæфыдис æмæ загъ-
та: «Æз (кæдæм?) _____ нал ацæудзынæн!»

Нана бадис кодта. Бафарста йæ: «Цæуылнæ?» Мæ кæстæр æфсымæрмæ уыдис æртæ 
«аргументы»: чиныджы кæсын нæ зоны, фыссын нæ зоны, дзурын æй нæ уадзынц! 

Изæрæй нын нана ацы хабар радзырдта. Мах бирæ фæхудтыстæм. 

æ) Иу хатт ма бакæсут Батрадзы фыстæг. Сахуыр æй кæнут æмæ радзурут текст. 

240. Зæгъут иронау.

Сослану не понравилась школа.
Сослану не нравится школа.
Сослан не умеет писать.
Сослан не умеет читать.
Сослану не разрешают разговаривать.

241. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ. Бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Лæппу сихорыл 
Лæппу сихормæ (до обеда)
Сослан тæргайхуызæй 
Сосланы зæрдæмæ 
Сосланы 
Сослан хъуамæ

скъолайы уыдис.
скъолайæ æрбацыдис.
диваныл æрбадтис.
скъола нæ фæцыдис.
зона фыссын. 
дзурын нæ уадзынц.

242. Попросите Сослана: 
а) присесть на диван, печально вздохнуть, написать письмо, почитать книгу;
æ) не садиться на диван, не вздыхать печально, не писать письмо, не читать книгу. Обрати-
те внимание на место частицы ма и на интонацию.

243. Вспомните спряжение глаголов в условном и желательном наклонениях. Заполните та-
блицу. Обратите внимание на лицо глаголов. Выделите личные окончания.

Изъявительное 
наклонение

Условное 
наклонение

Желательное наклонение
Настоящее время Прошедшее время

æрбацыдис (3) æрбацæуа æрбацæуид æрбацыдаид
ныуулæфыдис
ацæудзынæн
æрбадтис
фыссы
радзырдтон
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244. а) Бакусæт нана æмæ Агуындæйы диалог. 

Агуындæ. Нана, æз тынг зондджын чызг дæн! Афтæ нæу?
Нана. Афтæ у, мæ гыццыл хур!
Агуындæ. Сослан та зондджын нæу!
Нана. Цæмæн афтæ зæгъыс? Сослан дæр зондджын у.
Агуындæ. Нæу, нана, нæу! 
Нана. Афтæ ма дзур, мæ хур!
Агуындæ. Хъус-ма, нана. Знон Сослан скъолайæ тæргайæ æрбацыдис.
Нана. Тæргайæ?
Агуындæ. О! Диваныл æрбадтис, ныуулæфыдис æмæ загъта: «Æз скъоламæ нал ацæу-

дзынæн!»
Нана. Скъоламæ нал ацæудзæнис? Цæуылнæ?
Агуындæ. Уымæн æмæ фыссын нæ зоны, кæсын нæ зоны!
Нана. Ницы кæны. Скъолайы йæ сахуыр кæндзысты.
Агуындæ. Ноджы ма йæ скъолайы дзурын нæ уадзынц!
Нана. Æцæг? Ахæм скъолайы Сослан хъуамæ цы куса, нæ?

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

ШАХМАТТЫ ИСТОРИЙÆ

55-57 уроктæ

245. а) Бакæсут. Бафæлварут бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг кæнын.

Мин астсæдæ æстай æхсæзæм азы арæзт æрцыдис фыццаг офи-
циалон дунеон чемпионат шахматтæй. Рамбылдта йæ чехаг шахма-
тист Вильгельм Стейниц. Мин астсæдæ нæуæдз цыппæрæм азы ду-
нейы хуыздæр шахматист сси немыцаг спортсмен Эммануэль Ласкер. 
Фæстæдæр дунеон чемпионтæ уыдысты кубæйаг шахматист Хосе 
Рауль Капабланка, уырыссаг Александр Алехин æмæ æндæртæ. 

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæд уыдис фыццаг дунеон чемпионат шахматтæй?
Цы арæзт æрцыдис мин астсæдæ æстай æхсæзæм азы?
Чи уыдис фыццаг дунеон чемпион шахматтæй?
Чи уыдис хуыздæр кубæйаг шахматист?
Кæд рамбылдта дунейы чемпионат Э. Ласкер?
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246. Цы уыди раздæр? Цы уыди фæстæдæр?

Раздæр 1894 аз Фæстæдæр
Э. Ласкер – дунейы чемпион

Мин фарастсæдæ дыууын фыццæгæм аз (Х. Р. Капабланка), мин астсæдæ æстай 
æхсæзæм аз (В. Стейниц), мин авдсæдæ цыппор æвдæм аз (Франсуа Филидор), мин 
æхсæзсæдæ нудæсæм аз (Джоакино Греко), мин астсæдæ фæндзай æстæм аз (Пол Мор-
фи), мин фарастсæдæ цыппор æстæм аз (Михаил Ботвинник), мин фарастсæдæ дыууын 
æвдæм аз (Александр Алехин), мин фарастсæдæ фæндзай æвдæм аз (Василий Смыслов). 

247. В 1886 году был проведен первый официальный чемпионат мира по шахматам. Чем-
пионат выиграл чешский шахматист Вильгельм Стейниц. А кто же проиграл?  Пользуясь под-
сказкой, расскажите, когда состоялись чемпионаты мира, кто становился шахматным королем 
(чемпионом), а кто проигрывал.  Запишите ваши мини-тексты.

Ху ы з æ г :  Мин астсæдæ æстай æхсæзæм азы арæзт æрцыдис фыццаг дунеон чем-
пионат шахматтæй. Рамбылдта йæ чехаг шахматист Вильгельм Стей-
ниц. Чемпионаты фæхæрд ис немыцаг шахматист Иоганн Цукерторт.

Мин астсæдæ нæуæдз цыппæрæм: немыцаг Эммануэль Ласкер – В. Стейниц
мин фарастсæдæ дыууын фыццæгæм: кубæйаг Х.Р. Капабланка – Эммануэль Ласкер
мин фарастсæдæ дыууын æвдæм аз: советон шахматист Александр Алехин – Х.Р. 

Капабланка
мин фарастсæдæ цыппор æстæм аз: советон шахматист Михаил Ботвинник – ни-

дерландаг Макс Эйве
мин фарастсæдæ фæндзай æвдæм аз: Василий Смыслов – М. Ботвинник

Бахъуыды кæнут
Раздæр – раньше
Фæстæдæр – позже
Для того, чтобы сказать по-осетински раньше, чем (раньше кого-либо, чего-либо); 

позже, чем (позже кого-либо, чего-либо), употребляются конструкции «имя в отло-
жительном падеже (окончание –æй/-йæ) + раздæр / фæстæдæр»: мæнæй раздæр 
– раньше меня (раньше, чем я); мæнæй фæстæдæр – позже меня (позже, чем я); мæ 
хойæ раздæр – раньше моей сестры (раньше, чем моя сестра); мæ хойæ фæстæдæр 
– позже моей сестры (позже, чем моя сестра). 

248. Зæгъут, чи уыдис раздæр чемпион? Чи уыдис фæстæдæр чемпион? Ныффыссут 
хъуыдыйæдтæ уæ тетрæдты.

Ху ы з æ г :  Вильгельм Стейниц сси (стал) чемпион Эмманиуэль Ласкерæй раздæр. 
Эммануэль Ласкер чемпион уыдис Вильгельм Стейницæй фæстæдæр.
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249. Байхъусут шахматты историйы тыххæй текстмæ. Бафæлварут тексты иумæйаг мидис 
бамбарын.

а) Дзуапп раттут фарстæн.

Цавæр у Шахматты æппæтдунеон федерацийы девиз?

æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ. Зæгъум, цавæр цаутимæ (с какими событиями) баст сты 
дзырдбæстытæ: фæндзæм-æхсæзæм æнус, фарæстæм æнус, æстдæсæм æнус.

250. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.  Саразут семæ хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ 
уæ тетрæдты.

Саразын – провести (здесь). Сарæзтой чемпионат – провели чемпионат. Арæзт 
æрцыдис чемпионат – был проведен чемпионат.

Дуне – мир, вселенная. Дунеон – всемирный. Дунеон чемпионат – чемпионат мира.
Æмбулын (æмбылдта) – выигрывать (несов. вид). Рамбулын (рамбылдта) – выиграть 

(сов.вид).

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Спряжение вспомогательного глагола уæвын (быть)
Помните, что глаголы совершенного вида почти всегда имеют приставку.

Уæвын

Настоящее 
время

Будущее 
время

Прошедшее 
время

Несовершен-
ный вид

Совершен-
ный вид

Несовершен-
ный вид

Совершен-
ный вид

Æз дæн уыдзынæн/
буду

суыдзынæн/
стану

уыдтæн 
(был)

сдæн (я 
стал)

Ды дæ уыдзынæ/
будешь

суыдзынæ/
станешь

уыдтæ сдæ (ты 
стал)

Уый у уыдзæнис/
будет

суыдзæнис/
станет

уыдис ссис (он 
стал)

Мах стæм уыдзыстæм/
будем

суыдзыстæм/
станем

уыдзыстæм 
(были)

систæм (мы 
стали)

Сымах стут уыдзыстут/
будете

суыдзыстут/
станете

уыдзыстут систут (вы 
стали)

Уыдон сты уыдзысты/
будут

суыдзысты/
станут

уыдзысты систы (они 
стали)

251. Ссарут хъуыдыйæдты эквиваленттæ.
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Æз дæн Европæйы чемпион.
Уыдон уыдысты Европæйы чемпионтæ.
Ды дæ Европæйы чемпион.
Мах стæм Европæйы чемпионтæ.
Ды уыдтæ Европæйы чемпион.
Æз уыдтæн Европæйы чемпион.

Ды суыдзынæ Европæйы чемпион.
Æз суыдзынæн Европæйы чемпион.
Сымах суыдзыстут Европæйы чемпионтæ.
Æз сдæн Европæйы чемпион.
Уый ссис Европæйы чемпион.
Уыдон систы Европæйы чемпионтæ

Я чемпион Европы.
Ты чемпион Европы.
Мы чемпионы Европы.
Я был чемпионом Европы.
Ты был чемпионом Европы.
Они были чемпионами Европы.

Я стану чемпионом Европы.
Ты станешь чемпионом Европы.
Он стал чемпионом Европы.
Они стали чемпионами Европы. 
Вы станете чемпионами Европы.
Я стал чемпионом Европы.

252. Зæгъут иронау.

Я (ты, он) был семиклассником.
Мы (вы, они) были семиклассниками.

Я (ты, он) - восьмиклассник.
Мы (вы, они)  - восьмиклассники.

Я (ты, он) стал восьмиклассником.
Мы (вы, они) стали восьмиклассниками.

Я буду девятиклассником.
Ты будешь девятиклассником.
Он будет девятиклассником.

Мы будем девятиклассниками.
Вы будете девятиклассниками.
Они будут девятиклассниками.

Я стану девятиклассником.
Ты станешь девятиклассником.
Он станет девятиклассником.

Мы станем девятиклассниками.
Вы станете девятиклассниками.
Они станут девятиклассниками.

253. а) Бакæсут текст. Цавæр адæмты кой дзы ис? (Какие народы в нем упоминаются?)

Шахматтæй хъазт тынг рагон у, фæзындис Индийы фæндзæм-æхсæзæм æнусты.  
Индийы ацы хъазт хуындис «чатурангæ». Индиаг ном персайнæгтæ баивтой æндæр 
дзырдæй – «шахмат», ома «паддзах амардис».

Шахматты тыххæй фыццаг трактат фæзындис фарæстæм æнусы. Ныффыстой йæ 
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араббæгтæ. Æстдæсæм æнусы Францы фæзындис ацы хъаз-
ты фыццаг ахуыргæнæн чиныг – «Шахматтæй хъазты ана-
лиз». Ныффыста йæ францаг композитор Андре Филидор. 
Чиныг ратæлмац кодтой бирæ æвзæгтæм. Ахуыргæнæн 
чиныг алыхуызон æвзæгтыл мыхуыргонд æрцыдис сæдæ 
æхсай хатты! 

Комментаритæ 
Частица ома, как и русское то есть, служит для уточнения информации: Персайнæгтæ 

æрхъуыды кодтой æндæр дзырд – «шахмат», ома «паддзах амардис». – Персы при-
думали другое слово – «шахмат», то есть «шах (падишах) умер».

æ) Шахматтæй хъазт популярон уыдис æви нæ? Ссарут дзуапп тексты æмæ йæ бакæсут.
б) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.
Первый учебник этой игры, заменили другим словом, появился в девятом веке, пе-

ревели на многие языки, был издан сто шестьдесят раз.

254. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Шахматтæй хъазын райдыдтой тынг раджы. Ацы хъазт фæзындис (кæд?) _____ 
(кæм?) _____. Ацы бæстæйы йæ хуыдтой «чатурангæ». (Цавæр?) _____ ном (чи?) _____ 
баивтой дзырдæй «шахмат», ома _____.

Фыццаг трактат (цæй тыххæй?) _____ фæзындис фарæстæм æнусы. Ацы трактат 
ныффыстой (чи?) _____. Фæлæ фыццаг ахуыргæнæн чиныг фæзындис (кæм?) _____ 
(кæд?) _____. Ахуыргæнæн чиныджы автор уыдис (чи?) _____. «Шахматтæй хъазты 
анализ» ратæлмац кодтой бирæ æвзæгтæм. Ацы чиныг æдæппæтæй (всего) мыхуыры 
рацыдис (цал хатты?) _____. 

255. Батрадз бацыдис шахматты секцимæ. Лæппу тынг уарзы ацы хъазт. Батрадзы кæстæр 
хо æмæ æфсымæр, фаззæттæ Сослан æмæ Агуындæ, худынц: «Шахматтæ! Цы худæджы (какое 
смешное) дзырд у!» Фæлтæрæнты æрмæгæй пайда кæнгæйæ, бацæттæ кæнут радзырд. Радзурут 
фаззæттæн ацы рагон хъазты тыххæй.

256. Бакæсут. Цы нысан кæны шахматон «къарол»?

Шахматты æппæтдунеон федерацийы девиз у «Мах стæм иу бинонтæ».
Нæ бæстæйы спортсментæй бирæтæ систы шахматон къаролтæ. 

Дунейы чемпионтæ уыдысты Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, 
Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, 
Гарри Каспаров...

Сылгоймæгты æхсæн ацы титул рамбылдтой Людмилæ Руденко, 
Елизаветæ Быкова, Александрæ Костенюк æмæ Ольгæ Рубцова.
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Комментаритæ 
Русской конструкции многие из+имя в родительном падеже (многие из спорт- 

сменов) в осетинском языке соответсвует имя в отложительном падеже (окончание 
–æй/-йæ) + бирæтæ (спортсментæй бирæтæ). Как видим, здесь обратный порядок 
расположения компонентов конструкции, т.е. вначале имя (существительное, место-
имение), затем слово бирæтæ: махæй бирæтæ – многие из нас, командæйæ бирæтæ 
– многие из команды.

Русскому предлогу среди соответствует осетинский послелог æхсæн, располага-
ющийся после имени в родительном падеже: Сылгоймæгты æхсæн чемпионкæ ссис 
Ольгæ Рубцова. – Среди женщин чемпионкой стала Ольга Рубцова.

æ) Зæгъут иронау.
• Многие из наших мальчиков ходят в шахматную секцию.
• Многие из наших девочек стали гимнастками.
• Многие из наших родителей любят спорт.
• Многие из нас – хорошие спортсмены.
• Многие из нас станут хорошими спортсменами.
б) Зæгъут иронау.
• Среди школьников есть хорошие шахматисты.
• Среди восьмиклассников много спортсменов.
• Среди девочек было много гимнасток. 

257. а) Баххæст кæнут Батрадз æмæ Аланы диалог. Бакæсут диалог.

Алан. Мæнмæ гæсгæ, шахматтæ тынг рагон сты.
Батрадз. О, афтæ у. Ацы хъазт фæзындис…….
Алан. «Шахмат» индиаг дзырд у?
Батрадз. Нæ, индиæгтæ ацы хъазт хуыдтой «чатурангæ». «Шахмат» та персайнаг 

дзырд у.
Алан. Æмæ цы нысан кæны?
Батрадз. ………
Алан. Мах спортсментæй бирæтæ уыдысты дунейы чемпионтæ.
Батрадз. Раст зæгъыс, фæлæ фыццаг официалон чемпион ….
Алан. Кæд уыдис уыцы чемпионат?
Батрадз. ……
Алан. Афтæ раджы? Диссæгтæ!
Батрадз. Шахматты чингуытæ ноджы раздæр фæзындысты. Фыццаг трактат ныф-

фыстой…
Алан. Ахуыргæнæн чингуытæ дæр уыдис?
Батрадз. Уыдис. Фыццаг ахуыргæнæн чиныг ныффыста ….

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.
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ÆРЫГОН ЧЕМПИОНТÆ

58-60 уроктæ

258. а) Бакæсут текст. Чи у æппæты æрыгондæр гроссмейстер?

Кадджын ном «гроссмейстер» ис æрмæст шахматты. Ацы немыцаг дзырд нысан 
кæны «стыр мастер». «Стыр мастертæ» свæййынц гыццыл спортсментæ дæр.

Фæйнæ цыппæрдæс азы цыдис ацы гроссмейстертыл: Леко Петер (Венгри), Этьен 
Бакро (Франц), Руслан Пономарев (Украинæ), Теймур Раджабов (Азербайджан). Ноджы 
кæстæр уыдис китайаг Сянжи Бу – уый гроссмейстер ссис æртындæсаздзыдæй. 

Рагон спорт æрыгонæй æрыгондæр кæны, æмæ иннæ гроссмейстерыл цæуы 
æрмæст дыууадæс азы! Сергей Карякин дæр у украинаг шахматист. 

Æрыгон чемпион уæвын тынг зын у. Алы бон дæр –  тренировкæтæ аст – дæс са-
хаты. Рæстæг нæй тезгъо кæнынæн, æмбæлттимæ хъазынæн, аивадон литературæ 
кæсынæн, фæллад уадзынæн…

кадджын ном – почетное звание
æрыгонæй æрыгондæр кæны – молодеет (становится все моложе и моложе)

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.
• Цы нысан кæны дзырд «гроссмейстер»?
• Цавæр спорты ис ацы титул?
• Чи ссис гроссмейстер æртындæсаздзыдæй?
• Цал азы цæуы æппæты æрыгондæр гроссмейстерыл?
• Кæм цæры æппæты æрыгондæр гроссмейстер?

Бахъуыды кæнут
Прилагательные, определяющие возраст человека, в осетинском языке об-

разуются по той же модели, что и в русском языке: четырнадцатилетний – 
цыппæрдæсаздзыд. То есть к числительному прибавляется элемент – аздзыд (от 
аз+цæуын): дæсаздзыд – десятилетний, фынддæсаздзыд – пятнадцатилетний, 
æвддæсаздзыд – семнадцатилетний. 

259. а) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ, спортсменты кар (возраст) бæрæг кæнгæйæ.

Ху ы з æ г :  Леко Петер у цыппæрдæсаздзыд шахматист.

Сянжи Бу у _____ спортсмен.
Руслан Пономарев у _____ гроссмейстер.
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Этьен Бакро у _____ шахматист.
Сергей Карякин у _____ гроссмейстер.
Теймур Раджабов у _____ спортсмен.

æ) Кæцон сты (откуда родом) æрыгон гроссмейстертæ?
Ху ы з æ г :  Леко Петер у венгриаг шахматист.

Кæцон у Этьен Бакро? 
Кæцон у Руслан Пономарев?
Кæцон у Теймур Раджабов?
Кæцон у Сянжи Бу?
Кæцон у Сергей Карякин?

260. Пользуясь подсказкой, определите, сколько лет было шахматистам, когда они стали 
чемпионами мира. Скажите, в каком возрасте они стали «королями шахмат».

Ху ы з æ г :  Вильгельм Стейницыл цыдис фæндзай азы. (Вильгельму Стейницу бы-
ло пятьдесят лет)
Вильгельм Стейниц уыдис фæндзайаздзыд чемпион. (Вильгельм Стей-
ниц был пятидесятилетним чемпионом)
Вильгельм Стейниц чемпион ссис фæндзайаздзыдæй. (Вильгельм Стей-
ниц стал чемпионом в пятьдесят лет)

Вильгельм Стейниц (1836) – 1886
Эммануэль Ласкер (1868) – 1894
Хосе Рауль Капабланка (1888) – 1921
Александр Алехин (1892) – 1927
Макс Эйве (1901) – 1935
Михаил Ботвинник (1911) – 1948
Василий Смыслов (1921) – 1957
Михаил Таль (1936) – 1960
Тигран Петросян (1929) – 1963
Борис Спасский (1937) – 1969
Роберт Фишер (1943) – 1972
Анатолий Карпов (1951) – 1975
Гарри Каспаров (1963) – 1985

261. Æнцон у гросммейстер уæвын? Ссарут дзуапп 258 фæлтæрæны æмæ йæ бакæсут. Сы-
мах та куыд хъуыды кæнут?

262. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Титул «гроссмейстер» ис æрмæст (кæм?) _____. «Гроссмейстер» у (цавæр?) _____ 
дзырд. Ацы дзырд (цы ми кæны?) _____ «стыр мастер». Ныртæккæ æппæты (цавæр?) 
_____ гроссмейстерыл цæуы (цал?) _____ азы. Китайаг спортсмен Сянжи Бу уыдис 
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(кæмæй?) _____ кæстæр, фæлæ (кæмæй?) _____ хистæр. Сянжи Бу гроссмейстер ссис 
(кæд?) _____. Теймур Раджабов цæры (кæм?) _____ , Леко Петер та цæры (кæм?) _____. 
Æрыгон гроссмейстертæн рæстæг нæй (цæмæн?) _____ , _____ , _____. 

263. Спайда кæнут 258 фæлтæрæны æрмæгæй æмæ радзурут æрыгон гроссмейстерты тыххæй. 

264. а) Бакæсут уе ’мгар спортсменкæйы тыххæй. Сбæрæг кæнут бæрæггонд дзырдты 
нысаниуджытæ. 

Надя Команечи (14 азы), спортивон гимнастикæ
Надя Команечи у Румынийы æппæты зындгонддæр спортсменкæ. Æртындæсаздзыд 

гимнасткæ ссис Европæйы абсолютон чемпионкæ. Рацыдис ма иу аз, æмæ Надяйы 
спортивон стъалы сæрттывта Монреалы Олимпаг хъæзтыты. Цыппæрдæсаздзыд чызг 
рамбылдта дыууæ сыгъзæрин олимпаг майданы. Фæндзæм сыгъзæрин майдан рам-
былдта цыппар азы фæстæ Мæскуыйы Олимпиадæйы. 2006 азы сæдæ номдзыддæр 
румынæгты номхыгъды Надя бацахста дæсæм бынат. 

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.
1. Чи у Надя Команечи?
2. Цы бакодта æртындæсаздзыдæй?
3. Кæд ссис олимпаг чемпионкæ?
4. Кæм рамбылдта Надя фыццаг олимпаг сыгъзæрин?
5. Цал олимпаг сыгъзæрин майданы ис Надямæ?
6. Цавæр номхыгъдмæ бахаудис Надя Команечи?
7. Кæцы бынат бацахста Надя уыцы номхыгъды?
8. Кæм сæрттывта Надяйы спортивон стъалы?

265. Раст у æви нæу?

Ху ы з æ г :  Надя Команечи у венгриаг спортсменкæ. – Нæ, уый раст нæу. Команечи 
у румынаг гимнасткæ.

Надя Команечи æртындæсаздзыдæй ссис Европæйы абсолютон чемпионкæ.
Надя цыппæрдæсаздзыдæй рамбылдта Европæйы чемпионат.
Цыппæрдæсаздзыд гимнасткæ ссис олимпаг чемпионкæ.
Надя рамбылдта Монреалы Олимпиадæ.
Монреалы Надя рамбылдта иу сыгъзæрин майдан.
Надя Команечи у фондз хатты олимпаг чемпионкæ.
Надяйы спортивон стъалы фыццаг хатт сæрттывта Мæскуыйы Олимпиадæйы.
Надя Команечи хаст æрцыдис сæдæ номдзыддæр румынæгты номхыгъдмæ.

266. Зæгъут иронау.

Спортсменка заняла первое место.
На Олимпийских играх гимнастка выиграла золотую медаль. 
Молодая гимнастка была абсолютной чемпионкой Европы.
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В 2006 году гимнастка была внесена в список ста самых великих румын.
В этом списке гимнастка заняла десятое место.
Надя Команечи – пятикратная олимпийская чемпионка.

267. а) Равзарут хъæугæ репликæтæ æмæ саразут диалог.

Мæдинæ. Искуы фехъуыстай Надя Команечийы ном?
Хадизæт. Фехъуыстон. Уый у зындгонд венгриаг рапиристкæ/Уый у æппæты зынд-

гонддæр румынаг спортсменкæ.
Мæдинæ. Цæмæй зындгонд у?
Хадизæт. Ау, нæ йæ зоныс?
Мæдинæ. Зонын, фæлæ мæ ферох ис…
Хадизæт. Худæджы ныхæстæ кæныс! Цæй, ницы кæны. Надя Команечи у фондз хат-

ты олимпаг чемпионкæ./Надя Команечи у Европæйы фондз хатты чем-
пионкæ.

Мæдинæ. Фондз хатты?! 
Хадизæт. О, æнæхъæн фондз хатты! Цыппæрдæсаздзыдæй рамбылдта фыццаг олим-

паг сыгъзæрин майдан./Цыппæрдæсаздзыдæй ссис Европæйы абсолютон 
чемпионкæ.

Мæдинæ. Кæм? Мæскуыйы Олимпиадæйы?
Хадизæт. Нæ, Монреалы. 

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

268. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Надя Команечи у 
Æртындæсаздзыдæй Надя ссис 
Йæ фыццаг сыгъзæрин олимпаг майдан 
Надя Команечи хаст æрцыдис 
Уыцы номхыгъды спортсменкæ 

Европæйы абсолютон чемпионкæ.
зындгонд румынаг гимнасткæ.
бацахста дæсæм бынат.
сæдæ номдзыддæр румынæгты 
номхыгъдмæ.
Надя рамбылдта Монреалы 
Олимпиадæйы.

269. а) Бакæсут ног дзырдтæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты æмæ сæ сахуыр кæнут.

Ленк кæнын – плавать
Ленкгæнæг – пловец, пловчиха
Уæз – вес
Схизын (схызтис) – подняться 
Уæллаг – верхний
Къæпхæн – ступень

æ) Бакæсут  дзырдбæстытæ.
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ленк кæнын
(куыд?) тагъд
(кæм?) бассейны схызтис

(кæдæм?) пьедесталмæ
(кæм?) Олимпаг хъæзтыты

уæз
(кæй?) ленкгæнæджы
(цас?) цыппор фондз 
килограммы

къæпхæн
(кæцы?) уæллаг 
(цæй?) пъедесталы

Куыд? – Как?
Кæдæм? – Куда?
Кæм? – Где?
Цас? – Сколько?

Кæцы? – Который? 
Кæй? – Кого? Чей?
Цæй? – Чего?

270. Зæгъут иронау.

Вес пловца – семьдесят килограммов.
Вес четырнадцатилетней пловчики был сорок пять килограммов.
В олимпийской команде была четырнадцатилетняя девочка.
Четырнадцатилетняя девочка очень хорошо плавала.
Чемпионка поднялась на верхнюю ступень пьедестала.

271. а) Байхъусут æмæ зæгъут, цæмæн хуыдтой Кристинæйы «Мыст»?

æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.
• Кæм уыдис Олимпиадæ мин фарастсæдæ æстай æстæм азы?
• Кæй командæйы уыдис Кристинæ Эгерсеги?
• Цал азы цыдис уæд ленкгæнæгыл?
• Цас уыдис «Мысты» уæз?

б) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Сеулы Олимпиадæйы (кæй?) _____ командæйы уыдис цыппæрдæсаздзыд (чи?) 
_____. Йæ ном хуындис Кристинæ Эгерсеги. Фæлæ (кæй?) _____ хуыдтой «Мыст».   
(Кæмæн?) _____ йæ уæз уыдис æрмæст (цал?) _____ килограммы. Фæлæ гыццыл 
«Мыст» (цы ми бакодта?) _____ сыгъзæрин олимпаг майдан. Кристинæ ссис æппæты 
æрыгондæр (цавæр?) _____ чемпионкæ ленк кæнынæй. Иннæ Олимпиадæты дæр 
Кристинæ æртæ хатты сси чемпионкæ. 

272. а) Астемыр æххæст кæны йæ хæдзармæ куыст. Цалдæр хатты фæрæдыдис. Феххуыс 
кæнут лæппуйæн, сраст кæнут рæдыдтытæ.

Кристинæ Эгерсеги (14 азы), ленк кæнын

Мин фарастсæдæ æстай æстæм азы азы Мæскуыйы Олимпаг хъæзтыты Румынийы 
командæйы уыдис фынддæсаздзыд ленкгæнæг Кристинæ Эгерсеги. Æрыгон æмæ рог 
чызджы схуыдтой «Мыст» – йæ кар уыдис æрмæст цыппор фондз килограммы. Фæлæ 
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гыццыл «Мыст» рамбылдта æвдист майдан! Кристинæ ссис æппæты æрыгондæр олим-
паг чемпионкæ ленк кæнынæй. Фæстæдæр, иннæ Олимпиадæты, Кристинæ ноджыдæр  
дыууæ хатты схызтис олимпаг пьедесталы уæллаг къæпхæнмæ. Сылгоймæгты æхсæн 
фыццагдæр Кристинæ рамбылта фондз олимпаг сыгъзæрин майданы ленк кæнынæй.

æ) Сраст кæнут рæдыдтытæ æмæ радзурут текст.

273. а) Марат æмæ Астемыр дæр бацæттæ кодтой информаци æрыгон чемпионты тыххæй. 
Бакæсут сæ. Сымах та цавæр æрыгон чемпионты зонут?

Марат. 
Илья Ильин (17 азы), уæззау атлетикæ
Казахстаны уæззау атлетикæйы сæйраг стъалы, Олимпаг хъæзтыты дыууæ хатты 

чемпион. 2005 азы Катары Илья нымад æрцыдис æппæты æрыгондæр дунеон чемпи-
оныл. Схуыдтой йæ турниры хуыздæр спортсмен. Фæстæдæр Илья рамбылдта дыууæ 
Олимпиадæйы. Спортсмен нæ фæхæрд ис иунæг дунеон ерысты дæр. 

Астемыр.
Джеки Филдз (16 азы), бокс
Джеки Филдз уыдис æппæты æрыгондæр олимпаг чемпион боксæй. Ацы ре-

корд ничи фæхуыздæр кæндзæнис – ныртæккæ Олимпаг хъæзтыты архайæн ис 
æрмæст æстдæсаздзыд кæнæ хистæр боксертæн. Лæппу райгуырдис Чикагойы, йæ 
ныййарджытæ уыдысты эмигранттæ. Джеки Филдз у боксеры псевдоним. Йæ æцæг (на-
стоящее) ном хуыйны Яков Финкельштейн. 

æ) Марат æмæ Астемыры радзырдтæм гæсгæ саразут диалог. Радзурут æй. 

УÆРÆСЕЙЫ ХÆСТОН КАД

61-63 уроктæ

274. Бакæсут æмæ ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ. Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

• цыргъ – острый, зонд – ум; цыргъзонд салдат – ?
• мæсты кæнын – злиться, сердиться; мæстджын адæймаг – ?
• уазал – холод; мæнæн уазал у – ?, тынг суазал дæн – ?
• нымайын – считать; стъалытæ банымайын – ?
• уæлахиз – победа; знагыл фæуæлахиз уæвын – ? 
• хæст – война; хæстон офицер – ? 
• кад – слава; хæстон кад – ? 

нæ фæхæрд ис – 
   не проиграл
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275. Запишите глаголы в прошедшем времени с приставками. Помните: при прибав-
лении суффиксов а-, ба, -ра начальная слабая гласная корня выпадает: а- +æмбæлын = 
амбæлын.

Ху ы з æ г :  цæуын (æ-ы, -д; -ис) – цыдис.

а-: æмбæлын (æмбæлдис), нымайын (нымадта), цæуын, сайын (сайдта), кусын, 
бадын, æфснайын;

ба- : зонын, цæуын, худын, фæрсын, кæсын, æфснайын, нымайын;
с- : кæнын, уазал уæвын, стын (вставать), æххæст кæнын, бадын.

æмбæлын (æмбæлдис) – встречать; встречаться сайын – обманывать

276. Бакусæм ног дзырдтыл. Проспрягайте глаголы. Помните, что переходные и непереход-
ные глаголы в прошедшем времени имеют разные личные окончания. 

Наст.вр Прош.вр. Буд.вр. Наст.вр Прош.вр. Буд.вр.
1 æмбæлын æмбæлдтæн æмбæлдзынæн сайын сайдтон сайдзынæн
2
3
1 æмбæлæм сайдзыстæм
2 æмбæлдыстут
3 æмбæлдзысты сайынц сайдтой

277. Саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут. Выделите падежные окончания. 

Ху ы з æ г :  Дис кæны (кæуыл? цæуыл?) цыргъзонд дзуаппыл, салдатыл, мæныл, 
ууыл, сымахыл.

Æвиппайды афарста (кæй?) – салдат, æз, ды, уыдон, скъоладзау, афицер.
Ногæй та амбæлдис (кæуыл?) – уыцы салдат, афицер, йæ зонгæ, æз, уый, мах.
Ацыдис (куыдæй?) – æнкъард, хъæлдзæг, мæстджын.
Кæсы (кæмæ? цæмæ?) – салдат, арв, æз, уынг, бæлæстæ, уыдон.
Фæнды (кæй?) –  æз, ды, командир, салдат, ахуыргæнæг, лæппу.
Асайдта (кæй?) – æз, ды, командир, салдат, ахуыргæнæг, лæппу.

æвиппайды – неожиданно, внезапно, вдруг 

Бахъуыды кæнут
Глагольные приставки в осетинском языке выполняют три функции: 
1) придают значение совершенного вида: цыдис – шел, ацыдис – ушел;
2) при глаголах движения указывают направление движения, при этом «точка от-
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счета» – наблюдатель: ацыдис – ушел (в сторону от наблюдателя), бацыдис (зашел 
куда-то, при этом наблюдатель – снаружи), ссыдис – пришел (снизу вверх, наблюда-
тель – наверху)

278. а) Научиться правильно употреблять глагольные приставки нам помогут наречия: 
мидæмæ – вовнутрь, æддæмæ – наружу, уæлæмæ – наверх. 

Мидæмæ (кæдæм?) бацыдис бацыдис (кæдæм?) къазармамæ
Æддæмæ (кæцæй?) рацыдис салдат къазарма
Уæлæмæ (кæдæм?) ссыдис рацыдис (кæцæй?) къазармайæ

æ) Равзарут хъæугæ суффикстæ æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

• Салдат йæ хызын къазармамæ мидæмæ …хаста.
• Салдат йæ хызын къазармайæ æддæмæ …хаста.
• Салдат йæ хызын къазармамæ уæлæмæ …хаста.

279. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут. Выберите нужные глагольные приставки: 
а-, ра, -ба.

Фельдмаршал Суворов райсомæй йæ уатæй _____ (цæуын).  Фæндагыл иу сал-
датыл _____ (æмбæлын). Салдат та къазармайæ _____ (цæуын). Суворов бафарста: 
«Кæдæм цæуыс, салдат?» Уый дзуапп радта: «Штабмæ, фельдмаршал!» Суворов 
дарддæр _____ (цæуын). Салдат та штабмæ мидæмæ _____ (цæуын).

280. Баххæст кæнут таблицæ.

мивдисæг (глагол) мидæмæ æддæмæ уæлæмæ

кæсын

дзурын

хъæр кæнын

хонын

хæссын

згъорын

тæхын

ленк кæнын

гæпп кæнын
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281. Бацамонут раст тæлмац.

Командир зашел в штаб.
Командир вышел из штаба.
Командир вынес из штаба  карты.
Командир занес в штаб карты.  
Солдат заглянул вовнутрь.
Солдат выглянул наружу.
Солдат посмотрел наверх.
Командир завел с собой солдата.
Командир вывел с собой солдата.
Командир привел с собой солдата.

Командир рацыдис штабæй.
Командир бахаста штабмæ картæтæ.
Командир бацыдис штабмæ.
Салдат мидæмæ бакастис.
Командир салдаты йемæ рахуыдта.
Командир рахаста штабæй картæтæ.
Салдат уæлæмæ скастис.
Салдат æддæмæ ракастис.
Командир салдаты йемæ бахуыдта.
Командир салдаты йемæ схуыдта.

Бахъуыды кæнут
Кроме того, глагольные приставки  часто указывают на интенсивность действия; 

например, во многих глаголах приставка а- указывает на быстро или поверхностно 
совершающееся действие, а глаголы с приставкой ба- имеют значение основательно 
совершающегося действия: акуыста – поработал (кое-как, недолго), бакуыста – по-
работал (долго, тщательно, основательно).

282. Зæгъут иронау æмæ баххæст кæнут таблицæ.

Быстро

спросил (я) спрошу

спросил (ты) спросишь

спросил (он) спросит

спросили (мы) спросите

посчитал (я) посчитаю

посчитал (ты) посчитаешь

посчитал (он) посчитает

посчитали (они) посчитаете

283. а) Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд (заголовок).

Александр Васильевич Суворов уарзта цыргъзонд æмæ хъæбатыр салдæтты. Иу 
хатт æвиппайды афарста салдаты: 

– Зæххæй Мæймæ цас ис?
– Суворовы дыууæ цыды! – дзуапп радта салдат.
Уый дын дзуапп! Уый дын салдат!
Цалдæр боны фæстæ фельдмаршал ногæй амбæлдис уыцы салдатыл æмæ йæ ба-

фарста:
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– Арвыл цал стъалыйы ис?
– Ныртæккæ сæ анымайдзынæн, – загъта салдат.
Æнхъæлмæ кæсы Суворов, суазал ис… Салдат æнцад 

лæууы æмæ арвмæ кæсы. Ацыдис Суворов мæстджынæй, 
хъуыды кæны: «Фæлæуу! Æз дыл уæддæр фæуæлахиз 
уыдзынæн!»

(С. П. Алексеевмæ гæсгæ)

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

• Однажды он неожиданно спросил солдата.
• Вот это солдат!
• Сейчас сосчитаю их.
• Все равно я одержу над тобой победу!

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзуапп фарстæн.

Цæмæн ацыдис Суворов мæстджынæй?

в) Найдите в тексте и прочитайте предложения, в которых передаются эмоции фельдмар-
шала: а) гордость за солдата; б) досада на солдата. 

284. Раст у æви нæу?

Ху ы з æ г :  Фельдмаршал Суворов уарзта тæппуд салдæтты. – Нæ, уый раст нæу.
Фельдмаршал Суворов нæ уарзта тæппуд салдæтты.
Фельдмаршал Суворов уарзта хъæбатыр салдæтты. – О, уый æцæгдæр 
афтæ у. Фельдмаршал Суворов уарзта хъæбатыр салдæтты.

1. Суворов æвиппайды афарста салдаты. 
2. Суворов бафарста: «Зæххæй Хурмæ цас ис?»
3. Суворов æвиппайды афарста: «Зæххæй Мæймæ цас ис?»
4. Салдат загъта: «Суворовы æртæ цыды!»
5. Салдат дзуаппп радта: «Нæ йæ зонын!»
6. Суворовы зæрдæмæ тынг фæцыдис салдаты дзуапп.
7. Суворовы зæрдæмæ нæ фæцыдис салдаты дзуапп.
8. Цалдæр боны фæстæ фельдмаршал амбæлдис æндæр салдатыл.
9. Цалдæр боны фæстæ фельдмаршал ногæй амбæлдис уыцы салдатыл.
10. Суворовы дыккаг фарст уыдис: «Арвыл цал стъалыйы ис?»

Суворовы дыууæ цыды! – Два суворовских перехода!

Уый дын æцæг салдат! – Вот это настоящий солдат!

А. В. Суворов
Н.И. Уткины ныв
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11. Суворовы дыккаг  фарст уыдис: «Арвыл цал планетæйы ис?»
12. Салдат дыууæ хатты фæуæлахиз ис Суворовыл.
13. Суворов дыууæ хатты фæуæлахиз ис салдатыл.
14. Фельдмаршал мæстджынæй ацыдис.
15. Фельдмаршал хъæлдзæгæй ацыдис.
16. Суворов тынг суазал ис.
17. Фельдмаршал æппындæр не суазал ис.

285. Ссарут дзуæппытæ æмæ сæ бакæсут.

1) Чи уыдис А.В. Суворов?
2) Цавæр салдæтты нæ уарзта Суворов?
3) Цавæр салдатыл амбæлдис Суворов?
4) Цавæр уыдис фельдмаршалы фыц-
цаг фарст?
5) Цавæр дзуапп радта салдат фыццаг 
хатт?
6) Куыд цин кодта Суворов?
7) Цавæр фарст радта Суворов дыккаг 
хатт?
8) Цы загъта салдат дыккаг хатт?
9) Цы фæндыдис Суворовы?

а) Салдат загъта: «Ныртæккæ сæ аны-
майдзынæн».
æ) Суворовы фæндыдис салдатыл фæ-
уæлахиз уæвын.
б) А.В. Суворов уыдис номдзыд фельд- 
маршал.
в) Иу хатт Суворов амбæлдис тынг 
цыргъзонд салдатыл.
г) Суворов бафарста: «Зæххæй Мæймæ 
цас ис?»
гъ) Салдат загъта: «Суворовы дыууæ 
цыды!»
д) Суворов бацин кодта: «Уый дын  
дзуапп!»
дж) Суворов бафарста: «Арвыл цал 
стъалыйы ис?»
дз) А.В. Суворов нæ уарзта тæппуд 
салдæтты.

286. а) Баххæст кæнут репликæтæ, саразут А.В. Суворов æмæ салдаты диалог.

– Салдат, рауай-ма ардæм!
– Хъусын дæм, фельдмаршал!
– Зæгъ-ма, Зæххæй …?
– Суворовы дыууæ цыды!
– Уый дын дзуапп! Уый .. !
– Бузныг, фельдмаршал!
– Тынг цыргъзонд дæ, салдат. Зæгъ-ма, …?
– Ныртæккæ …!
– Ацы хатт ды фæлæуахиз дæ, салдат!

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.
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287. Цы зонæм? Цæмæ арæхсæм?

1.Равзарут раст дзуапп.
а) Фельдмаршал Суворовы зæрдæмæ тынг фæцыдис … цыргъзонд дзуапп.

салдат    салдатæн
салдаты   салдатæн

æ) Салдат æрлæууыдис æмæ арвмæ … . 

бакастис   скастис
кастис    акастис

б) Зæгъ-ма, Зæххæй … цас ис?

Мæйæ    Мæйæн
Мæймæ   Мæйы

2. Ныффыссут рæнхъон (порядковые) нымæцонтæ. 

237 –    51 –    
999 –    1812 – 

3. Фæбæрæг кæнут нымæцонтæ:
а) вазыгджын

сæдæ иу   цыппæрдæс 
æртындæс   фондзсæдæ

æ) амад (составные)

фынддæс   цыппор фараст 
дыууын фондз  фарастсæдæ.

ФЫДЫБÆСТÆ ХЪАХЪХЪÆНДЖЫТÆ

64-66 уроктæ

288. Повторим грамматику. Вспомним спряжение глаголов в условном наклонении. 

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

Иууон 
нымæц

Бирæон 
нымæц

1 уарзон афæрсон анымайон кæсон
2
3
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Бахъуыды кæнут
В осетинских сложноподчиненных предложениях с придаточным условным обя-

зательна так называемая соотносительная пара: союз кæд (в придаточном предло-
жении) и соотносительное слово уæд (в главном предложении). Придаточное пред-
ложение отвечает на вопрос кæд? цавæр уавæры? (когда? при каком условии?) и 
предшествует главному. В аналогичном русском предложении такой же порядок рас-
положения частей: если – то (Если солдат будет остроумным, то Суворов будет 
рад). 

Если в предложении говорится о действии, которое, при определенном условии, 
произойдет в будущем, то в придаточном глагол в условном наклонении, а в главном 
– в будущем времени изъявительного наклонения: Кæд салдат цыргъзонд уа, уæд 
Суворов цин кæндзæнис. 

289. Рафыссут хъуыдыйæдтæ. Подчеркните союзы и соотносительные слова. Определите 
наклонение, время, лицо, число глаголов-сказуемых.

1. Салдат хъуыды кæны: «Кæд мæ фельдмаршал бафæрса, уæд дзуапп ратдзынæн».
2. Суворов хъуыды кæны: «Кæд салдатыл амбæлон, уæд æй бафæрсдзынæн».
3. Кæд салдат стъалытæ банымайа, уæл фæуæлахиз уыдзæнис.
4. Кæд салдат стъалытæ нæ банымайа, уæд Суворов фæуæлахиз уыдзæнис.
5. Кæд Сæворов фæуæлахиз уа, уæд цин кæндзæнис.
6. Кæд фельдмаршал суазал уа, уæд мæстджынæй ацæудзæнис. 

290. а) Бакæсут дарддæр Суворов æмæ цыргъзонд салдаты тыххæй. Бафæлварут тексты 
сæйраг мидис бамбарын.

Æртыккаг хатт та амбæлдис Суворов уыцы салдатыл.
– Зæгъ-ма, мæ нанайы  ном цы хуындис?
– Виктория, дæ бæрзонддзинад!
– Нæ, нæ йæ базыдтай! Виктория нæ хуындис!
– Виктория хуындис, – загъта салдат. – Нæ фельдмаршалы нана æнæмæнг хъуамæ 

уыдаид Виктория!
Дис кæны Суворов салдаты цыргъзонд дзуæппытыл. 
– Уæдæ-ма зæгъ, цæмæй хицæн кæны фельдмаршал дæ ротæйы командирæй?
– Мæ командиры фæнды мæн сержант скæнын, фæлæ йæ бон нæу. Фельмаршалы 

кæд бафæнда, уæд æз уыдзынæн сержант!

Виктория (латинаг) = уæлахиз

дæ бæрзонддзинад – ваше превосходительство 

Цы гæнæн ма уыдис? – Что еще оставалось делать?
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Цы гæнæн ма уыдис Суворовæн? Сæххæст кодта салдаты фæндон æмæ загъта:
–Куыд мæ асайдта?! Уый дын салдат! Æцæг салдат! Уæрæсейаг!

(С. П. Алексеевмæ гæсгæ)

æ) Куыд фæуæлахиз ис салдат Суворовыл? Ссарут тексты уыцы бынат æмæ йæ бакæсут.
б) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

• Нет, ты не угадал!
• Бабушка нашего фельдмаршала непременно должна была быть Викторией.
• Удивляется остроумным ответам.
• Чем отличается фельдмаршал от твоего ротного командира?
• Он выполнил желание солдата.
• Как он меня обманул?!

291. Зæгъут иронау.

Скажи-ка, чем отличается фельдмаршал от твоего ротного командира?
Мой командир хочет сделать меня сержантом.
Мой командир не может сделать меня сержантом.
Если вы захотите, то сделаете меня сержантом.

292. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

1) Суворов æнхъæлмæ кæсы,
2) Кæд мæ нанайы ном базонай, 
3) Дæу кæд бафæнда,
4) Зæгъ-ма мын,

а) уæд ды фæуæлахиз уыдзынæ.
æ) уæд мæ сержант скæндзынæ.
б) салдат та æнцад лæууы æмæ стъалытæ ны-
майы.
в) цæмæй хицæн кæны фельдмаршал дæ ротæйы 
командирæй?

293. а) Бахъуыды кæнут фразæтæ.

Гæнæн нæй! – Делать нечего!
Цы гæнæн ма мын уыдис? – Что мне оставалось делать?

Комментаритæ.
Если в конструкции Что оставалось делать? есть собственное имя или личное 

местоимение в полной форме, то эти имена (в дательном падеже) стоят в конце кон-
струкции: Цы гæнæн ма уыдис Суворовæн? Цы гæнæн ма уыдис уымæн? (Что оста-
валось делать ему?) Однако чаще всего в такой конструкции употребляются краткие 
личные местоимения, которые располагаются на предпоследнем месте: Цы гæнæн 
ма йын уыдис?
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æ) Зæгъут иронау.

1) Что мне остается делать? – Цы гæнæн ма мын ис?
    Что тебе остается делать?
    Что ему остается делать?
    Что нам остается делать? 
    Что вам остается делать?
    Что им остается делать?

2) Что мне оставалось делать? – Цы гæнæн ма мын уыдис? 
    Что тебе оставалось делать?
    Что ему оставалось делать?
    Что нам оставалось делать?
    Что вам оставалось делать?
    Что им оставалось делать?

294. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ æмæ сæ ныффыссут.

1) Зæххæй Мæймæ ...
2) Мæ нанайы ...
3) Арвыл цал ...
4) Цæмæй хицæн кæны ...
5) Мæ командиры фæнды ..
6) Дæу куы бафæнда, ...
7) Фæлæуу! Æз дыл ...

295. Расставьте предложения в той последовательности, в которой они встречаются в тек-
стах. Бакæсут сæ. 

1) Дис кæны Суворов салдаты цыргъзонд дзуæппытыл. 
2) Æнхъæлмæ кæсы Суворов, суазал ис, салдат та æнцад лæууы æмæ арвмæ кæсы.
3) Æртыккаг хатт та амбæлдис уыцы салдатыл.
4) – Куыд мæ асайдта?! 
5) – Виктория хуындис, – загъта салдат.
6) – Цал стъалыйы ис арвыл?
7) – Суворовы дыууæ цыды! – загъта салдат.

296. Ныффыссут А.В. Суворовы фæрстытæ æмæ саразут диалог. Радзурут æй. 

Суворов. …
Салдат. Суворовы дыууæ цыды!
Суворов. Уый дын дзуапп! …
Салдат. Ныртæккæ сæ анымайдзынæн.
Суворов. Ацы хатт ды фæуæлахиз дæ. Фæлæуу! …
Салдат. Виктория, дæ бæрзонддзинад!
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Суворов. Нæ йæ базыдтай! Виктория нæ хуындис!
Салдат. Нæ фельдмаршалы нана æнæмæнг хъуамæ уыдаид Виктория!
Суворов. … .
Салдат. Командиры фæнды мæн сержант скæнын, фæлæ йæ бон нæу. Фельмарша-

лы кæд бафæнда, уæд æз уыдзынæн сержант!
Суворов. Цы гæнæн ма мын ис?! Сæххæст кæндзынæн дæ фæндон!
Салдат. Бузныг, дæ бæрзонддзинад!

297. а) Хъусут текстмæ æмæ йæ кæсут. Кæд цæуы тексты архайд (действие)? Цы зонут 
уыцы рæстæджы тыххæй?

Мин астсæдæ дыууадæсæм азы Михаил Илларионович 
Кутузовыл сæххæст ис æхсай авд азы. Нымæц дæр нæй йæ 
хæстон балцытæн. Хъырым æмæ Дунай, Австрийы быдыртæ, 
фидар Измаил, Очаков… Æртæ хатты фæцæф ис Кутузов, нал 
ын ис рахиз цæст. Базæронд ис инæлар, бафæлладис, фæлæ 
йæ фæллад уадзынмæ не ’вдæлы. 

Фæцæуы Кутузов æфсадмæ. Фæцæуы ног хæстон 
разамонæг. Цин кæнынц салдæттæ… 

Цæуы зæронд хæстон, хъуыды кæны: «Уæззау у нæ 
уавæр. Æфсад фæстæмæ цæуы æмæ цæуы. Уырыссаг салдат 
афтæ ахуыр нæу. Уый цæргæс у! Фæлæ нырма лæмæгъ у 
æфсад. Ауæрдын хъæуы нæ тыхтыл (надо беречь наши силы).

Æрбахæццæ ис Кутузов æфсадмæ. 
– Ура! – хъæр кæнынц салдæттæ. – Ахон нæ тохмæ. Цæмæ æнхъæлмæ кæсæм?
– Раст зæгъут, раст, – дзуры Кутузов. – Знаджы бауромын хъæуы. 
Цин кæнынц салдæттæ: мæнæ æрцыдис æцæг хæстон инæлар. Уый нæ ахондзæнис 

знагимæ тохмæ. Æнхъæлмæ кæсынц ног бардзырдмæ. Райсомæй айхъуыстис ног бар- 
дзырд: фæстæмæ цæуæм! Мæсты кæнынц салдæттæ: 

– Ногæй та фæстæмæ?!
Уæртæ æрбацæуы Кутузов. Салдæттæ йæ фæрсынц:
– Цæмæн та цæуæм фæстæмæ? 
Кутузов сæм кæсы йæ иунæг цæстæй:
– Чи загъта «фæстæмæ цæуæм»? Уый у хæстон хиндзинад! 

(С.П. Алексеевмæ гæсгæ)

инæлар – генерал
хæстон разамонæг – военачальник
нæ уавæр – наше положение

нырма лæмæгъ у æфсад – армия пока слаба
фæстæмæ цæуæм – отступаем

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ.

Фельдмаршал М. И. Кутузов
М. Волковы ныв
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1. Исполнилось шестьдесят семь лет.
2. Нет счета его военным походам.
3. Трижды ранен.
4. Состарился генерал.
5. Надо остановить врага.
6. Вот приехал настоящий военный генерал.
7. Веди нас на битву.
8. Это военная хитрость.

298. Бакæсут скъуыддзæгтæ (отрывки). Ратæлмац кæнут бæрæггонд дзырдтæ æмæ 
дзырбæстытæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуатты.

• Мин астсæдæ дыууадæсæм азы Михаил Илларионович Кутузовыл сæххæст ис 
æхсай авд азы. Нымæц дæр нæй йæ хæстон балцытæн. Хъырым æмæ Дунай, 
Австрийы быдыртæ, фидар Измаил, Очаков… Æртæ хатты фæцæф ис Куту-
зов, нал ис рахиз цæст. Базæронд ис инæлар, бафæлладис, фæлæ йæ фæллад 
уадзынмæ не ’вдæлы. 

• Цæуы зæронд хæстон, хъуыды кæны: «Уæззау у нæ уавæр. Æфсад фæстæмæ 
цæуы æмæ цæуы. Уырыссаг салдат афтæ ахуыр нæу. Уый цæргæс у! Фæлæ 
нырма лæмæгъ у æфсад. Ауæрдын хъæуы нæ тыхтыл (надо беречь наши силы).

• Æрбахæццæ ис Кутузов æфсадмæ. 
• – Ура! – хъæр кæнынц салдæттæ. – Ахон нæ тохмæ. Цæмæ æнхъæлмæ кæсæм?
• – Раст зæгъут, раст, – дзуры Кутузов.  – Знаджы бауромын хъæуы. 

• Цин кæнынц салдæттæ: мæнæ æрцыдис æцæг хæстон инæлар. Уый нæ 
ахондзæнис знагимæ тохмæ. Æнхъæлмæ кæсынц ног бардзырдмæ. Райсомæй 
айхъуыстис ног бардзырд: фæстæмæ цæуæм! Мæсты кæнынц салдæттæ: 

• – Ногæй та фæстæмæ?!

• Уæртæ æрбацæуы Кутузов. Салдæттæ йæ фæрсынц:
 – Цæмæн та цæуæм фæстæмæ? 
 Кутузов сæм кæсы йæ иунæг цæстæй:
 – Чи загъта «фæстæмæ цæуæм»? Уый у хæстон хиндзинад! 

299. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цал азы цыдис М.И. Кутузовыл мин астсæдæ дыууадæсæм азы?
Цавæр хæст райдыдта мин астсæдæ дыууадæсæм азы?
Кæимæ хæцыдис уырыссаг æфсад?
Чи уыдис уырыссаг æфсады хæстон разамонæг?
М.И. Кутузов хъуыды кодта: «Ауæрдын хъæуы нæ тыхтыл». Цæмæн?
Цæуыл цин кодтой салдæттæ?
Цы фæндыдис салдæтты?
Цы загътой салдæттæ, Кутузовы фыццаг бардзырд фехъусгæйæ?
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300. Ссарут æмæ бакæсут раст тæлмацтæ.

Если Кутузов будет с нами, то мы победим французов.
• Кæд Кутузов немæ нæ уа, уæд францæгтыл нæ фæуæлахиз уыдзыстæм.
• Кæд Кутузов нема уа, уæд францæгтыл фæуæлахиз уыдзыстæм.

Если армия будет сильной, то мы не будем отступать.
• Кæд æфсад тыхджын уа, уæд фæстæмæ нæ цæудзыстæм.
• Кæд æфсад тыхджын нæ уа, уæд фæстæмæ цæудзыстæм.

Если солдаты любят генерала, то будут радоваться.
• Кæд салдæттæ инæлары нæ уарзой, уæд нæ цин кæндзысты.
• Кæд салдæттæ инæлары уарзынц, уæд цин кæндзысты.

301. а) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ бакæсут инæлар æмæ зæронд салдаты диалог.

Салдат. Инæлар, æфсад дæумæ æнхъæлмæ кæсы!
Инæлар. Бузныг, салдат! Æрхæццæ дæн. 
Салдат. Салдæттæ дзурынц: «Кæд Кутузов немæ уа,уæд знагыл фæуæлахиз уы-

дзыстæм!»
Инæлар. Иумæ фæуæлахиз уыдзыстæм францæгтыл.
Салдат. Цавæр бардзырд нын ратдзынæ, инæлар? Тохмæ цæттæ кæнæм нæхи?
Инæлар. Сымах цæргæстæ стут, салдат. Фæлæ нырма лæмæгъ у æфсад. 
Салдат. Фæстæмæ та цæуæм?!
Инæлар. Нæ, фæстæмæ нæ цæуæм. Уый у хæстон хиндзинад!

æ) Сахуыр кæнут диалог. Радзурут æй.

СПОРТ У ÆНÆНИЗДЗИНАД

67-69 уроктæ

302. а) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут дзырдтæ. Байхъусут сæм. Повторяйте слова за дикто-
ром. Обращайте внимание на ударение. 

æнгуылдз – палец
буар – тело
гуырыконд – фигура
дæргъ – длина
Мысыр – Египет
рæсугъддзинад – красота
уæлдай æргом здахын (здæхтой) – 
   обращать особое внимание

астæуккаг – средний
æппæт – весь
галиу – левый
генион – гениальный
къаддæр – меньше 
пропорционалон – пропорциональный
физикон – физический
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æ) Саразут дзырдбæстытæ дзырдтимæ.

Ху ы з æ г :  астæуккаг æнгуылдз, æппæт буар.

303. а) Байхъусут æмæ зæгъут дзырдбæстытæ. Ратæлмац сæ кæнут. 

астæуккаг æнгуылдз 
спортсмены буар 
пропорционалон гуырыконд
æппæт спортсментæ дæр
галиу къух
генион скульптор

буары дæргъ 
Рагон Мысыр 
æцæг рæсугъддзинад 
æнгуылдзæй къаддæр 
физикон рæсугъддзинад
гуырыкондмæ уæлдай æргом здахын

æ) Задайте вопросы к зависимым словам словосочетаний: кæцы? (который), цавæр?, кæй?

Ху ы з æ г :  æнгуылдз кæцы? – астæуккаг

304. Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ саразут дзырдбæстытæ.

Æргом 
здæхтой

(чи?) _____
Гуырыконд

(кæй?) _____
(кæд?) _____
(цæмæ? на что?) _____ (цавæр?) _____

305. а) Байхъусут текстмæ. Чи уыдис Поликлет?
æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ зæгъут иронау.
• длина всего тела
• физическая красота человека
• связана с фигурой
• должна быть пропорциональной
• средний палец левой руки

306. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ. Ныффысссут сæ.

Адæймаджы физикон рæсугъддзинад баст у (цæимæ?) _____.  
Гуырыконд хъуамæ уа (цавæр?) _____. 
Адæймаджы (цæмæ?) _____ уæлдай æргом здæхтой нывгæнджытæ æмæ скульп-

тортæ. 

307. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ уæ тетрæдты. 

Адæймаджы физикон рæсугъддзинад 
баст у  
Гуырыконд хъуамæ уа
Адæймаджы рæсугъддзинадмæ уæлдай 
æргом здæхтой 
Рагон Мысыры рæсугъд гуырыконд бæрæг 
кодтой  

пропорционалон. 
йæ гуырыкондимæ. 
галиу къухы астæуккаг æнгуылдзмæ 
гæсгæ. 
нывгæнджытæ æмæ скульптортæ. 
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308. а) Бакæсут полилог.

Элинæ. Сымахмæ гæсгæ, цы у физикон рæсугъддзинад?
Сæрмæт. Фыццаджыдæр (во-первых), уый у пропорционалон гуырыконд.
Зауырбег. Раст зæгъыс. Рагон скульптортæ æмæ нывгæнджы-

тæ дæр афтæ хъуыды кодтой.
Элинæ. Цавæр бæстæты?
Фатимæ. Зæгъæм, Рагон Мысыры буары пропорцитæ барстой 

галиу къухы астæуккаг æнгуылдзæй.
Алан. Уый та куыд?
Фатимæ. Æппæт буары дæргъ хъуамæ уа нудæс æнгуылдзы.
Сæрмæт. Къухы дæргъ та хъуамæ уа фондз æнгуылдзы.
Алан. Къахы дæргъ та?
Фатимæ. Къахы дæргъ та – фараст æнгуылдзы.
Элинæ. Бердзенæгтæ дæр афтæ хъуыды кодтой?
Зауырбег. Бердзенæгтæм æндæр пропорцитæ уыдис. 
Сæрмæт. О, Поликлетмæ гæсгæ, сæры дæргъ хъуамæ уа буары дæргъæй аст хатты 

къаддæр. 

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Куыд хъуыды кодтой рагон скульптортæ?
2. Цæмæй барстой буары пропорцитæ Рагон Мысыры?
3. Куыд баст сты буары дæргъ æмæ галиу къухы астæуккаг æнгуылдз?
4. Куыд баст сты къахы дæргъ æмæ галиу къухы астæуккаг æнгуылдз?
5. Куыд баст сты къухы дæргъ æмæ галиу къухы астæуккаг æнгуылдз?
6. Цавæр пропорцитæ уыдис бердзенæгтæм?

309. Полилогмæ гæсгæ саразут монолог æмæ йæ радзурут.

Р а й д а й у т  а ф т æ :
Физикон рæсугъддзинад у, фыццаджыдæр, пропорционалон гуырыконд. Афтæ  
хъуыды кодтой рагон нывгæнджытæ дæр…

310. В разные времена менялись представления о красоте. Менялось и отношение к красо-
те. Но есть и вечные идеалы.. 

а) Бакæсут текст. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын. 

Сылгоймаджы рæсугъддзинады идеалыл нымад у бердзенаг скульптор Александры  
«Афродитæ». Скульптурæ арæзт æрцыдис нæ эрæйы размæ дыккæгæм æнусы. Ссардтой 
йæ мин астсæдæ дыууынæм азы сакъадах Милосы. Уымæ гæсгæ йæ хонынц «Милосаг 
Венерæ».

Астæуккаг æнусты стыр фыдракæндыл нымад уыдис адæймаджы ныв кæнын, 
йæ рæсугъддзинад æвдисын. Уымæ гæсгæ аивад æппындæр йе ’ргом не здæхта 
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адæймагмæ. Фæлæ Ренессансы «титантæ» æппæтæй бæрзонддæр æвæрдтой физикон 
рæсугъддзинады, арф зонды æмæ сыгъдæг уды иудзинад. Ацы æртæ миниуæджы (три 
признака) идеалон гармонийыл нымадтой Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Мике-
ланджело æмæ иннæтæ. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

• считается идеалом женской красоты
• была создана (сделана) во втором веке до нашей эры
• ее нашли на острове
• поэтому ее называют
• считалось большим преступлением
• рисовать человека
• показывать его красоту
• физической красоты
• глубокого ума
• чистой души

311. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ ныффыссут хъæугæ дзырдтæ.

«Афродитæ»

(кæй?) _____ скульптурæ.
нымад у (цæуыл?) _____  
арæзт æрцыдис (кæд?) _____
ссардтой (кæд?) _____
ссардтой (кæм?) _____ 

в) Ссарут æмæ бакæсут дзуапп фарстæн.

Цавæр миниуджыты иудзинад нымад уыдис идеалон гармонийыл?

312. Продолжите предложения. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Сылгоймаджы рæсугъддзинады идеал у _____ .
2. Ацы скульптурæ сарæзта _____.
3. «Афродитæ» арæзт æрцыдис _____.

нымад у – считается
ссардтой (ссарын) – нашли
сакъадах – остров
фыдракæнд – преступление
иудзинад – единство
æппындæр йе ’ргом не здæхта – 
   совсем не обращал внимания



128

4. Скульптурæ ссардтой  (кæд?) _____.
5. Ацы скульптурæ хонынц «Милосаг Венерæ», уымæн æмæ _____.
6. Астæуккаг æнусты адæймаджы рæсугъддзинад не 'вдыстой, уымæн æмæ _____.
7. Идеалон гармонийыл нымад уыдис _____.
8. Леонардо да Винчи æппæты бæрзонддæр æвæрдта _____. 

СПОРТ ÆМÆ АИВАД

70-72 уроктæ

313. Бакусæм грамматикæйыл. Хуызæгмæ гæсгæ баххæст кæнут таблицæ.

Пассивная форма глагола

Прошедшее 
время

Настоящее 
время

Будущее 
время

Несоверш.вид Соверш.вид. Несоверш.вид Соверш.вид.

нымад уыдис нымад 
æрцыдис

нымад у нымад уыдзæнис нымад 
æрцæудзæнис

арæзт æрцыдис

баст у

æвæрд уыдис

æвдыст уыдзæнис

314. Саразут дзырдбæстытæ. Фæбæрæг кæнут дзырдты кæрæттæ.

    (цæуыл?) идеалыл
1) Нымад уыдис  (цы?) скульптурæ
    (кæд?) нæ эрæйы размæ дыккæгæм æнусы

    (кæм?) _____
2) Ссардтой   (цы?) _____
    (кæд?) _____

    (цæуыл?) фыдракæнд…
3) Нымад уыдис  (цы?) _____
    (кæд?) _____
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      (чи?) _____
4) Бæрзонд æвæрдтой  (кæд?) _____

     (цæй?) _____
5) Иудзинад    (цæй?)_____
     (цæй?)_____

315. Ссарут æмæ хæххытæй равдисут спорты хуызты нæмттæ: баскетбол, волейбол, фут-
бол, шахмæттæ, бокс, згъорын, гимнастикæ, каратэ, ушу, ленк кæнын, теннис, хоккей. Со-
ставьте слово из оставшихся букв. 

Бахъуыды кæнут
Значение совсем (совершенно) в осетинском языке выражается двумя разными сло-

вами – бынтон и æппындæр. Они отличаются способом употребления. 
Слово бынтон употребляется с другими наречиями и прилагательными в утверди-

тельных конструкциях (то есть в предложениях, в которых что-то утверждается): бын-
тон хорз – совсем хорошо, бынтон талынг – совсем темно (совсем темный), бын-
тон сырх – совсем (совершенно) красный.

б т б о л к к

а е ф х о е

с к у й б т й

о б т е о е н

л в о л л и н

з гъ о р У с Л

г и м ы н м æ

æ к н ш а х т

Æ и а б А к т

л т с о у а æ

е З И к ш р э

н æ н с у а т

к к ы н Х
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Слово æппындæр употребляется в отрицательных конструкциях и стоит перед 
глаголом с отрицательной частицей нæ: æппындæр нæ ахуыр кæны – совсем (со-
вершенно) не учится, æппындæр нæ бæззы – совершенно не годится, æппындæр 
рæсугъд нæу (нæу букв. нæ у – не есть, не является) – совсем не красивый.

316. Ссарут раст тæлмацтæ.

Вишня совсем спелая (рæгъæд).
Вишня совсем не спелая.
Осень совсем (очень) дожливая.
Осень совсем не дождливая.
Это совершенно правильная мысль.
Это совершенно неправильная мысль.
Искусство совсем обратилось 
(т.е.обратило все внимание) к красоте.
Искусство совершенно не обращало 
внимания на красоту.

Бал æппындæр рæгъæд нæу.
Бал бынтон рæгъæд у.
Фæззæг æппындæр къæвдаджын нæу.
Фæззæг бынтон къæвдаджын у.
Уый бынтон раст хъуыды у.
Уый æппындæр раст хъуыды нæу.
Аивад æппындæр йе ’ргом не здæхта 
рæсугъддзинадмæ.
Аивад бынтондæр йе ’ргом аздæхта 
рæсугъддзинадмæ.

317. Зæгъут иронау.

Ху ы з æ г :  совершенно белый – бынтон урс, совсем не белый – æппындæр урс нæу.

• совсем черный, совсем не черный;
• совершенно здоровый, совсем не здоров;
• совсем высокий, совсем не высок;
• совсем длинный, совсем не длинный;
• совсем не выучил;
• совершенно правильно написал.

318. а) Базонгæ ут ног дзырдтимæ æмæ байхъусут текстмæ. 

антикон – античный
генион – гениальный
фæз – площадь
фæлгонц – образ
хæзна – сокровище

æ) Дзуапп раттут фарстæн.

Кæд æмæ кæм сарæзтой хицæн зал скульптурæ «Давид»-æн?

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

• Цавæр нывтæ нымад сты сылгоймаджы рæсугъддзинады идеалыл?
• Цал азы куыста Микеланджело скульптурæ «Давид»-ыл?
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• Кæй фæлгонц сарæзта Микеланджело?
• Цал азы фæлæууыдис «Давид» Флоренцийы фæзы?
• Цавæр скульптурæ нымад у национ хæзнайыл?
• Чи уыдысты рагон нывгæнджыты «модельтæ»?

320. Зæгъут иронау. Ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ.

Гениальный Микеланджело в течение трех лет работал над скульптурой.
Микеланджело создал образ удивительно красивого юноши.
«Давид» считается национальным сокровищем.
В течение четырехсот лет «Давид» стоял на площади во Флоренции.

321. Равзарут раст варианттæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Идеалон гармони

рæсугъддзинадимæ баст нæу.
ис физикон рæсугъддзинад, зонд æмæ уды иудзи-
нады.
ис æрмæст физикон рæсугъддзинады.

Астæуккаг æнусты аивад

йе æргом аздæхта адæймаджы рæсугъддзинад-
мæ.
æвдыста адæймаджы рæсугъд фæлгонц.
æппындæр йе ’ргом не здæхта адæймагмæ.

Микеланджело йæ дисса- 
джы скульптурæ «Давид»-ыл

сарæзта дурæй.
фæкуыста æртæ азы.
сæвæрдта Флоренцийы Аивæдты академийы.

322. а) Бакæсут текст. Кæцы хъуыдыйад æвдисы тексты сæйраг хъуыды (основную мысль)? 

Абон дæр сылгоймаджы рæсугъддзинады идеалыл нымад сты «Сикстинаг 
Мадоннæ» (Рафаэль), «Джокондæ», «Мадоннæ дидинæгимæ», «Мадоннæ Литтæ» (да 
Винчи). 
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Æртæ азы дæргъы куыста скульптурæ «Давид»-ыл генион Микеланджело. Сарæзта 
диссаджы рæсугъд æрыгон лæппуйы фæлгонц. «Давид» нымад у национ хæзнайыл. 
Цыппарсæдæ азы дæргъы ацы скульптурæ лæууыдис Флоренцийы иу фæзы. Мин 
астсæдæ æвдай æртыккæгæм  азы Аивæдты академийы Давидæн сарæзтой хицæн зал. 

Рагон скульптортæ æмæ нывгæнджыты «модельтæ» уыдысты спортсментæ. 
Уыдонмæ гæсгæ арæзтой антикон хуыцæутты фæлгонцтæ дæр. Рагон спортсменты  
рæсугъддзинад баззадис дунеон культурæйы хæзнаты – нывты æмæ скульптурæты. 

æ) Цæимæ баст сты нымæцтæ: 3, 400, 1873? Бакæсут уыцы хъуыдыйæдтæ.

323. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ саразут диалог.

Ритæ. Мæнмæ гæсгæ, адæймаджы рæсугъддзинад спортимæ баст нæу.
Алан. Раст нæ дæ. Зæгъ-ма, антикон скульптурæтæ дæ зæрдæмæ цæуынц?
Ритæ. О, тынг! Уыдон диссаджы ...
Алан. Æмæ чи уыдысты рагон скульпторты модельтæ?
Ритæ. Модельтæ? Нæ зонын.
Алан. Уыдон уыдысты .... , уымæн æмæ ... . 
Ритæ. Антикон хуыцæутты фæлгонцтæ дæр… 
Алан. О, афтæ уыдис. Бакæс-ма «Милосаг Венерæ»-мæ. Уый абон дæр нымад у ...
Ритæ. Æцæгæй, тынг рæсугъд у ацы фæлгонц.

б) Диалог сахуыр кæнут æмæ йæ радзурут.

324. Цы зонæм? Цæмæ арæхсæм?

Равзарут раст дзуапп.

1. Шахмæттæ нымад сты рагон ... .

хъазтæй    хъазтыл
хъазт     хъазтæн

2. Шахмæттæй хъазт  тынг рагон ... . 

у     ис
сты     уыдис

3 Шахмæтты тыххæй фыццаг трактат ныффыстой ... . 

индиæгтæ    араббæгтæ
персайнæгтæ    францæгтæ

4. Шахмæттæй фыццаг дунеон чемпионат ... Стейниц. 

рамбылдта    фæуæлахиз ис  
фæхæрд ис    сарæзта
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5. Тагъд ерыстæ райдайдзысты. Мах ... æнхъæлмæ кæсæм. 
сæ     æм
сæм     йæ

6. Спорт æмæ æнæниздзинад æнгом баст ... . 

у     сты
ис     уыдис

7. Ацы скульптурæ нымад у рæсугъддзинады ... . 

идеал     идеалæй
идеалыл    идеалæн

8. Ацы ... сарæзтой хицæн зал. 

скульптурæйæ   скульптурæйыл
скульптурæйæн   скульптурæмæ

9. Нывгæнджытæ æмæ скульптортæ ... æргом здæхтой адæймаджы гуырыкондмæ. 

тынг     уæлдай
арф     хицæн

10. «Сикстинаг Мадоннæ»-йы автор у ... . 

Леонардо да Винчи   Пракситель
Микеланджело   Рафаэль

ТÆДЗЫНДЖЫТÆ ТÆДЗЫНЦ ...*

73-75 уроктæ

325. а) Фæцис уазал зымæг. Æрцыдис уалдзæджы фыццаг мæй – мартъи. Иронау 
фæзæгъынц: «Мартъийы боны хуызæн тæргайгæнаг у» – «Обидчив, как мартовский день». 
Æцæгæй мартъи тæргайгæнаг у? Зæгъут уæ хъуыдытæ. Спайда кæнут хъуыдыйæдтæй.

Уалдзæг райдыдта. 
Мартъи у уалдзæджы фыццаг мæй. 
Мит атадис.
Тæдзынджытæ тæдзынц.
Иу бон хур ракæсы, иннæ бон та къæвда фæуары.
Бонæй хур фæкæсы, фæлæ æхсæвы дон ныссæлы.
Бон фæдаргъдæр ис. 
Знон хур кастис, абон та мит уары. 

* Капает капель…

тæргайгæнаг – обидчивый
ныссæлын – замерзнуть 
ныссæлы – замерзает
фæдаргъдæр ис – стал длиннее
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æ) Сæвæрут хъæугæ дзырдтæ æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ныффыссут сæ.

Мартьи у _____. Мартъийы мит _____. Иу бон _____ , иннæ бон та _____.
Бон _____ , æхсæв та _____. Знон _____ , абон та _____. 

326. Базонгæ  ут ног дзырдтимæ æмæ фразæтимæ. Байхъусут сæм. Бакæсут сæ дикторы 
фæстæ. 

Цæуыл тыхсыс? – О чем беспокоишься?
Æви дæ зæрдæйы маст ис? – Или обида в твоем сердце?
Зулмæ – искоса
Митдон – талая вода (растаявший снег)
Уæлхæдзар – крыша (дома)
Бамбæрзын (бамбæрзта) – укрыть
Фæсурын (фæсырдта)  – прогнать 

327. а) Байхъусут æмдзæвгæмæ. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын. Кæмæ дзуры поэт? 
æ) Иу хатт-ма байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ зæгъут, цы фæнды поэты?

328. а) Бакæсут æмдзæвгæ. Какие строки свидетельствуют о противоречивости «характера» 
марта?

        Мартъимæ
 Мартъи! Цæуыл тыхсыс, мартъи? 
 Æви дæ зæрдæйы маст ис?  
Иу сахат разыныс хурмæ,
Гъе стæй та ракæсыс зулмæ…
 Сау мигъ æппæтæй дæр фестыс,
 Митдонæй бæлæстæ фехсыс,
Уæлхæдзар бамбæрзыс митæй!
Дымгæ фæзары къуыззиттæй!
 Стæй та уæд ферттивыс хурмæ…
 О, фæлæ мауал кæс зулмæ!
Мигъты нæ хъæуæй фæсур!
Уадз æмæ хур кæса, хур!

       Баситы Мысост

æ) Ссарут æмдзæвгæйы æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

• Весь превращаешься в черную тучу.
• Ветер поет со свистом.
• Затем опять сверкнешь на солнце.
• Прогони тучи из нашего села!
• Пусть светит солнце!
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329. а) Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут.
Глаголы в форме настоящего времени, имеющие при себе приставку, обозначают много-

кратно совершающееся действие. 
Иу хатт-ма бакæсут æмдзæвгæ æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Мартъи цы ми кæны? 
Мартъи цы ми фæкæны?

æ) Напишите начальную форму глаголов со значением многократного действия.

Ху ы з æ г :  разыныс – зынын.

330. Саразут æмæ ныффыссут дзырдбæстытæ.

Фестыс (цы?) _____ , ракæсыс (куыд?) _____ , бамбæрзыс (цы?) _____ , бамбæрзыс 
(цæмæй?) _____ , ферттивыс (кæд?) _____ , фæсур (цы?) _____ , фæсур (кæцæй?) _____. 

331. Вспомним спряжение глаголов настоящего времени в желательном наклонении. 
Баххæст кæнут таблицæ хуызæгмæ гæсгæ.

тыхсын ракæсын бамбæрзын фæзарын

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.

1 тыхсин тыхсиккам

2 тыхсис тыхсиккат

3 тыхсид тыхсиккой

332. Зæгъут иронау.

Ху ы з æ г :  Мартъи тыхсид.

Март бы переживал (сейчас).
Сейчас бы выглянуло солнце.
Март бы глянул искоса.
Март превратился бы в черную тучу.
Март укрыл бы снегом деревья.
Март прогнал бы тучи.
Светило бы солнце.

тыхсин – переживал бы, беспокоился бы (я)
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333. Подберите глаголы к существительным и местоимениям.

æз ды уалдзæг мах сымах цъиутæ

зарин ралæууид зариккам æртæхиккой

Д з ы р д т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ :
Æрцæуид, æхситт кæнин, цъыбар-цъыбур кæниккой, худид, цин кæнис, тыхсин, 

бамбæрзис, фæсуриккам, худис, фæзариккам, фæзариккой.

Бахъуыды кæнут
Сложноподчиненные предложения с придаточным условным могут выражать не  

только реально возможное действие, но и желательное действие. В русском языке им  
соответствуют предложения со сказуемым – глаголом в сослагательном наклонении (с 
частицей бы). При выражении желательного действия (если бы – то) придаточное пред-
ложение присоединяется к главному при помощи союза куы (если бы). Сказуемые в обе-
их частях сложноподчиненного предложения имеют форму желательного наклонения: 
Уалдзæг куы ралæууид, уæд мит атаид. – Если бы наступила весна, то снег растаял бы.

334. Что было бы, если бы..? Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Уалдзæг куы ралæууид,
Хур куы ракæсид,
Бæлæстæ дидинæг куы ракаликкой,
Бон куы фæдаргъдæр уаид,
Мартъи тæргайгæнаг куынæ уаид,
Мартъи мигъты куы фæсурид,

уæд æрдз цин кæнид.
уæд къæвда арæх нæ уарид.
уæд бæстæ рухс уаид.
уæд хур ракæсид.
уæд сæм мыдыбындзытæ æрбатæхиккой.
уæд æхсæв фæцыбырдæр уаид.

335. а) Бакæсут диалог æмæ йæ ратæлмац кæнут. 

Бæлас. Мартъи, цæуыл тыхсыс? Æви дæ зæрдæйы маст ис?
Мартъи. Куыд нæ тыхсон, мæ хæлар? Зымæг мæ хъыгдары…
Бæлас. Зымæг тагъддæр куы ацæуид, уæд хорз уаид.
Мартъи. Нæ йæ фæнды! Куы мит фæуары, куы уазал дымгæ 

къуыззитт кæны… (то... то)
Бæлас. Фæсурын хъæуы уыцы мигъты! Ды мигъты куы фæсурис, уæд хур ракæсид.
Мартъи. О, хур ракæсид, кæрдæг фæзынид. 
Бæлас. Цъиутæ дæр хъæлдзæгæй зариккой.
Мартъи. Хур куы ракæсид, уæд мит дæр тагъддæр атаид.
Бæлас. Раст зæгъыс, Мартъи! Æз дæр дидинæг ракалин.
Мартъи. Ма тыхс, мæ хæлар. Мах фæуæлахиз уыдзыстæм зымæгыл.

дидинæг калын (дидинæг калдта) – цвести дидинæг ракалид – расцвел бы  
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æ) Сахуыр кæнут диалог. Радзурут æй.

336. Спайда кæнут 337 фæлтæрæны диалогæй æмæ саразут Мартъийы монолог. 

Ху ы з æ г : 
Мартъи. Мæ хæлар, æз тынг тыхсын. Зымæг мæ хъыгдары. Зымæг тагъддæр куы 

ацæуид, уæд хорз уаид. Фæлæ йæ нæ фæнды… 

337. Спайда кæнут 337 фæлтæрæны диалогæй æмæ саразут бæласы монолог.

Ху ы з æ г : 
Бæлас. Мартъи цæуылдæр тыхсы. Мæнмæ гæсгæ, йæ зæрдæйы маст ис. Зымæг æй 

хъыгдары. Фæлæ мартъи мигъты куы асурид, уæд хур ракæсид…

338. Ныффыссут Мартъийы кæнæ бæласы монолог æмæ йæ радзурут.

ЗЫМÆДЖЫ МАСТ – УАЛДЗÆДЖЫ ЦИН

76-78 уроктæ

339. Байхъусут дзырдтæм æмæ дзырдбæстытæм. Бакæсут сæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты. 

• Цы йын кодтон? – Что я ему сделал?
• Æвзæрæй цы бакодтон? – Что плохого я сделал?
• дысон-бонмæ – всю ночь (букв. вчера ночью  до утра)
• йæ цæссыгтæ калы (калдта) – проливает слезы 
• кæрц (кæрцытæ) – шуба, тулуп
• ардыгæй – отсюда
• ардæм – сюда 
• бамбæхсын (бамбæхстис) – спрятаться
• мæсты кæнын – злиться, сердиться
• æрхæссын (æрхаста) – принести 
• сурын (сырдта) – гнать, прогонять

340. Бацамонут раст тæлмац.

1) Æвзæрæй йын цы кодтон?
2) Æвзæрæй мын цы кодтай?
3) Æвзæрæй йын цы кодтам?
4) Æвзæрæй уын цы кодтам?
5) Æвзæрæй дын цы кодта?
6) Æвзæрæй дын цы кодтой?
7) Æвзæрæй нын цы кодта?

а) Что плохого ты мне сделал?
æ) Что плохого я ему сделал?
б) Что плохого они тебе сделали?
в) Что плохого он нам сделал?
г) Что плохого мы вам сделали?
гъ) Что плохого мы ему сделали?
д) Что плохого он тебе сделал?
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341. Зæгъут иронау.

Дождь всю ночь проливал слезы.
Всю ночь шел дождь.
Всю ночь капает капель.

342. Бакæсут скъуыддзæгтæ. Базонут, цæуыл цæуы ныхас (о чем идет речь) – зымæгыл 
æви уалдзæгыл? Вместо пропусков вставьте подходящие слова – зымæг, уалдзæг. 

1) Дысон-бонмæ тæдзынджытæ тæдзынц. Кæуы _____ , йæ цæссыгтæ калы. Цы 
кæныс, _____? Цавæр маст ис дæ зæрдæйы?

2) _____ йемæ æрхаста хуры хъарм. _____ (кæд?) цъиутæ цъыбар-цъыбур кæнынц, 
бæлæстæ дидинæг калынц. 

3) _____ дон ныссæлын кодта, зæхх митæй бамбæрзта. _____ (кæмæй?) 
бамбæхстысты сырдтæ æмæ зайæгойтæ.

4) _____ фæсырдта уæззау мигъты, атайын кодта мит. 

343. а) Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Зымæджы æви 
уалдзæджы? 

Бæлæстæ сæ митын кæрцытæ раласынц.

Бæлæстæ сæ митын кæрцытæ скæнынц.

Æхсæв-бонмæ фæуары мит.

Сырдтæ уазалæй бамбæхсынц.

Æхæв-бонмæ фæуары къæвда.

Дымгæ мигъты фæсуры.

Бæлæстæ дидинæг ракалынц.

Урс-урсид мит зæхх бамбæрзы.

æ) Радзурут, цы вæййы уалдзæджы? Цы вæййы зымæджы?

344. а) Бакæсут рольтæм гæсгæ. Зæгъут, сымахмæ та цавæр у уалдзæг? 

Дысон-бонмæ тæдзынджытæ тæдзынц. Кæуы Зымæг, йæ 
цæссыгтæ калы. Цы кæныс, Зымæг? Цавæр маст ис дæ зæрдæйы?

Зымæг. Стыр маст! Уалдзæг мæ хъыгдары.
Уалдзæг. Райс дæ зæронд кæрц æмæ ацу ардыгæй!
Зымæг. Кæсыс? Уалдзæг мæ ардыгæй суры. Цæмæн? Цы 

йын кодтон?
Уалдзæг. Цы кодтай? Ды дон ныссæлын кодтай, зæхх митæй 

бамбæрзтай. Дæуæй бамбæхстысты мæ хæлæрттæ: 
сырдтæ æмæ зайæгойтæ. Дæуæй тæрсы мæ чысыл 
хæлар – малусæг!
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Зымæг. Æмæ æвзæрæй цы бакодтон? Æз сæ мæ  фæлмæн митæй бамбæрзтон. Ды та 
мæсты кæныс!

Уалдзæг. Ацу, Зымæг! Дæуæн уазал зæрдæ ис. Дæ хуыздæр лæвæрттæ – мит, дым-
гæ, их! Ацу!

Зымæг. Æмæ ды та цавæр лæвæрттæ æрхастай?
Уалдзæг. Дунейæн – хур æмæ рухс, быдыртæн – кæрдæг æмæ дидинджытæ, бæ-

лæстæн – цъæх сыфтæр. 

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

Возьми свою старую шубу и уходи отсюда.
Весна гонит меня отсюда.
А ты сердишься.
У тебя холодное сердце.
Тебя боится мой маленький друг – подснежник.
А ты какие подарки принесла?

345. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1) Цæмæн кæуы зымæг?
2) Чи хъыгдары зымæджы?
3) Кæцæй суры уалдзæг зымæджы?
4) Кæмæй бамбæхстысты сырдтæ æмæ зайæгойтæ?
5) Чи у уалдзæджы чысыл хæлар?
6) Цавæр лæвæрттæ æрхаста йемæ уалдзæг? 

346. Из данных грамматических основ составьте распространенные предложения и запи-
шите их. 

• Зымæг кæуы. 
• Уалдзæг суры.
• Ды бамбæрзтай.
• Бамбæхстысты хæлæрттæ.
• Тæрсы хæлар.
• Ды æрхастай.

347. Ссарут тексты фарстон хъуыдыйæдтæ (вопросительные предложения) æмæ сын дзу-
апп раттут.

Бахъуыды кæнут
Русским союзам словно, как будто в осетинском языке соответствует союз цыма. 

Он соединяет простые предложения в сложноподчиненном предложении с придаточ-
ным сравнительным: Мит тайы, цыма зымæг йæ цæссыгтæ калы. Снег тает, слов-
но зима проливает слезы.
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348. Саразут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

Уазал дымгæ къуыззит кæны, 
Бæлæстæ сæ митын кæрцытæ раластой, 
Малусæг миты бынæй разындис, 

цыма уалдзæгæн салам дæтты.
цыма зымæг мæсты кæны.
цыма хуры тынтæй схъарм сты. 

349. а) Базонгæ ут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ. Бакæсут сæ. Ныффыссут сæ уæ 
дзырдуæтты.

• фын – сон 
• фыд фын = æвзæр фын
• ныджджих ис – уставился
• фæраст ис – направился
• фæраст = фæраст ис
• комы нарæг – узкое ущелье, теснина 

æ) Байхъусут æмдзæвгæмæ. Бафæлварут йæ сæйраг мидис бамбарын. Цавæр фын федта 
уызын? 

350. а) Иу хатт ма байхъусут æмдзæвгæмæ æмæ йæ бакæсут. Раздæр уал базонгæ ут 
комментаритимæ.

Комментаритæ. 
Частица «дын» употребляется в разговорной речи для привлечения внимания со-

беседника к теме разговора. Во фразе с частицей «дын» глагол, чаще всего в форме 
желательного наклонения, имеет при себе и частицу «куы»: Æмæ дын уызын ахæм 
фын куы фенид. – И вот увидел еж такой сон.

В сложных глаголах, образованных по схеме «именная часть + вспомгательный 
глагол уæвын» (ныйих уæвын – замерзнуть, сахуыр уæвын – привыкнуть, научить-
ся) в прошедшем времени в форме 3 лица единственного числа может опускать-
ся вспомогательный глагол: сахуыр ис (научился, привык) – сахуыр; ныййих ис (за-
мерз) – ныййих. Такая форма характерна для разговорной речи, а в стихотворениях 
употребляется для сохранения размера и рифмы.

схъарм сты – согрелись
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            Уызыны фын

Уызын дын афынæй бæласы бын,
Æмæ куы фенид ахæм фыд фын:
Цыма йыл ныууарыд мит,
Цыма кодта уад æхситт!.. 
Цыма дон бынтон ныйих,
Бирæгъ æм цыма ныджджих,
Уазал мæй йæм цыма каст…
Гъе стæй фехъал ис æваст!
…Къæхтыл алæууыд æваст
Æмæ цингæнгæ фæраст
Комы нарæгмæ…

     Баситы Мысост

æ) Цы уыдта йæ фыны уызын? (Что снилось ежу?)

Ху ы з æ г :  Уызын йæ фыны федта, цыма йыл ныууарыдис мит.

351. Сахуыр кæнут Уалдзæг æмæ Зымæджы диалог (346 фæлтæрæн) æмæ йæ радзурут.

БАФÆЛЛАДЫСТÆМ… АУЛÆФÆМ*?

79-81 уроктæ

352. Ис ахæм ирон æмбисонд: «Ахуд æмæ фылдæр фæцæрай»**. Мах дæр ахудæм! Скъо-
лайы алы бон дæр вæййы худæджы (смешные) хабæрттæ. Зæгъæм, мæнæ ахæмтæ.

а) Бакæсут диалог. Куыд æмбарут бæрæггонд хъуыдыйад?  

Ахуыргæнæг. Лæппу, цæмæн байрæджы кодтай?
Скъоладзау. Директоры кабинеты уыдтæн.
Ахуыргæнæг. Директоры кабинеты? Æмæ уым цы ми кодтай?
Скъоладзау. Директорæн интервью лæвæрдтон.
Ахуыргæнæг. Цавæр интервью? Цæй тыххæй?
Скъоладзау. Рудзынг кæй асастон, уый тыххæй.

дæттын – давать
лæвæрдтон – (я) давал

сæттын (састон) – разбивать, ломать 
асæттын – разбить, сломать

æ) Зæгъут иронау.

* аулæфæм = нæ фæллад суадзæм.
** Ахуд æмæ фылдæр фæцæрай. – Повеселись (посмейся), чтобы дольше прожить. 
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• И что ты там делал?
• Какое интервью? О чем?
• Почему ты опоздал?

б) Преобразуем диалог – учитель и два ученика, «дававших интервью». Саразут ног диалог 
æмæ йæ радзурут.

Ахуыргæнæг. Лæппутæ, цæмæн байрæджы кодтат?
Скъоладзаутæ. …
Ахуыргæнæг. …
Скъоладзаутæ. …
Ахуыргæнæг. …
Скъоладзаутæ. …

353. Саразут цыбыр диалогтæ. Ныффыссут сæ.

Фатимæ. Сослан урокмæ байрæджы кодта.
Ингæ. Цæмæн?
Фатимæ. Директоры… .
Ингæ. Æмæ уым… .

Фатимæ. Сослан директоры кабинеты уыдис?
Ингæ. О, интервью ..
Фатимæ. … .
Ингæ. … .

354. Саразут ма иу диалог. Уе ’ргом аздахут фыццаг хъуыдыйадмæ. Радзурут лæппуты диа-
лог.

Сослан. Абон Аланимæ урокмæ байрæджы кодтам.
Инал. Цæмæн байрæджы кодтат?
Сослан. … .
Инал. … .
Сослан. … .
Инал. … .

Бахъуыды кæнут
Действие, которое производится вместе с кем-либо, в русском языке выражается со-

четанием мы с…, я с…: Мы с Сосланом опоздали на урок. Я с Сосланом играл в фут-
бол. В таких фразах обязательно употребление личного местоимения (я, мы).

В осетинском языке личные местоимения чаще всего опускаются – они не 
нужны, потому что форма глагола указывает на лицо производящего действие: 
Сосланимæ урокмæ байрæджы кодтам. Байраджы кодтам – 1 лицо, множ.число 
(мы). Сосланимæ футболæй хъазыдтæн. Хъазыдтæн – 1 лицо, ед.число (я).
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355. Ратæлмац кæнут æмæ радзурут диалог.

Сослан. Сегодня (я) опоздал на урок.
Инал. Почему (ты) опоздал?
Сослан. (Мы) с Аланом играли в футбол.
Инал. И что? (Æмæ цы?)
Сослан. И разбили окно. 
Инал. Разбили окно?!
Сослан. Да. Поэтому «давали интервью» директору.

356. Фæбæрæг кæнут раст дзуæппытæ.

Мах знон урокмæ …
байрæджы кæндзынæн
байрæджы кодтой

байрæджы кодтам
байрæджы кæнын

Мах райсом урокмæ …
байрæджы кæндзыстæм
байрæджы кæндзыстут

байрæджы кодтон
байрæджы кодтам

Фатимæ æмæ Алинæ урокмæ …
байрæджы кодтат
байрæджы кодтой

байрæджы кодта
байрæджы кæндзæнис

Сослан «интервью лæвæрдта»…
директоры
диреторæй

директорæн
директормæ

Мах Асланимæ футболæй …
хъазын
хъазы

хъазæм
хъазут 

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
В осетинском языке есть простые и сложные глаголы. Простые глаголы состоят 

из одной части (одной основы): худын, хъазын, зонын и пр. Сложные глаголы со-
стоят из двух частей – именной и вспомогательного глагола (чаще всего – кæнын): 
ахуыр кæнын, цин кæнын, ныв кæнын и пр. В сложных глаголах изменяется только 
глагольная часть: ахуыр кæнын – ахуыр кæныс, ахуыр кæны. 

357. Сравним спряжение простых и сложных глаголов. Ничего сложного! Баххæст кæнут 
таблицæ.
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Ивгъуыд афон/Прошедшее время
1 фыстон фыстам цин кодтон цин кодтам
2
3

Суинаг афон/Будущее время 
1 фысдзынæн фысдзыстæм цин кæндзынæн цин кæндзыстæм
2
3 фысдзæнис

358. а) Байхъусут æмæ бакæсут диалог. Цавæр æнæзонгæ дзырдтæ дзы ис? Ног дзырдтæ 
ратæлмац кæнут дзырдуаты æххуысæй æмæ сæ ныффыссут уæ тетрæдты. 

Иу бон Мурат сæхимæ æрбахаста футболæй хъазæн пурти. 
– Кæй у уыцы пурти? – бафарста йæ мад. 
– Нæ сыхаг Ацæмæзы, – дзуапп радта лæппу. 
– Æмæ Ацæмæз зоны, йæ пурти йын райстай, уый? – бафарста 
та мад. 
– Куыннæ! Йæ кæуын ын нæ хъусыс? (журнал «Ногдзау»-æй)

æ) Куыд æмбарут фразæтæ?
• Æмæ Ацæмæз зоны, йæ пурти йын райстай, уый? 
• Куыннæ! Йæ кæуын ын нæ хъусыс?

Куыннæ – конечно; а как же (как ответ на вопрос; букв. как же нет)

б) Выпишите из диалога простые (хуымæтæг) и сложные (вазыгджын) глаголы. Определи-
те время, лицо и число глаголов. 

359. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. 

Мурат æрбахаста Мад бафарста Мурат райста пурти

кæд? цы? кæд? кæй? кæд? кæй?

360. Саразут ног диалог. Бакæсут æй рольтæм гæсгæ. 

Мад. Мурат, уый цавæр пурти у?
Мурат. Футболæй хъазæн пурти. 
Мад. Кæй у?
Мурат. … .
Мад. Æмæ …
Мурат.
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Бахъуыды кæнут 
От многих простых глаголов образуются сложные формы путем прибавления  к 

корню суффикса -гæ и вспомогательного глагола кæнын: цæуын – цæугæ кæнын, 
фыссын – фысгæ кæнын, бадын – бадгæ кæнын. 

Сложные формы выражают те же самые действия, процессы, что и простые гла-
голы, от которых они образуются, но употребляются, когда говорящий хочет подчер-
кнуть именно данное действие. 

Например: æз кусгæ кæнын – я работаю (именно работаю, а не занимаюсь чем-
либо другим). На сложную форму глагола всегда падает логическое ударение во 
фразе: Ацæмæз худы. Нæ, Ацæмæз  кæугǽ кæны. 

В сложных формах приставка присоединяется к вспомогательному глаголу 
кæнын: сбад – бадгæ скæн – садись, бахæр – хæргæ бакæн – поешь.

361. Образуйте от простых глаголов сложные формы.

Ху ы з æ г :  сæттын – сæтгæ кæнын, асæттын – сæтгæ акæнын.

Хæссын, æрбахæссын; фæрсын, бафæрсын; зонын, базонын; кæуын, скæуын; хъу-
сын, фехъусын (фæ-).

362. а) Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

• Æппæлы сæ мыггагæй – хвастается своей фамилией.
• Мах кæмдæриддæр зонынц – нас знают везде
• Уый æцæг у – это правда
æ) Бакæсут текст æмæ йæ ратæлмац кæнут.
Бирæгъ æппæлы сæ  мыггагæй:
– Мах кæмдæриддæр зонынц æмæ нæ тæрсынц! 
Æхсæрæг бæласы къалиуыл бады æмæ йæм дзуры:
– Зонгæ уæ кæнынц, уый æцæг у. Тæрсгæ дæр уæ кæнынц. 

Фæлæ уæ æппæлгæ ничи кæны.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.
1. Кæмæй æппæлыдис бирæгъ?
2. Кæмæй тæрсынц кæмдæриддæр?
3. Кæм бадтис æхсæрæг?
4. Цы загъта æхсæрæг бирæгъæн?

363. а) Проверим логику мышления? Хъуыдыйæдтæ кæрæдзи фæдыл (друг за другом) раст 
сæвæрут æмæ саразут цыбыр радзырдтæ.

Чидæр доны ныххаудис (упал в воду) æмæ хъæр кæны:
1) Малхаз æм доны былæй дзуры:  
2) Ленк кæнын нæ зонын! Ленк кæнын нæ  зонын!
3) Ныр цæуыл хъæр кæныс? Æз дæр нæ зонын ленк кæнын, æмæ цы?
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Дохтыр, мæ сæр риссы. 
1) Уый хорз нæу! Арæхдæр цу сыгъдæг уæлдæфмæ.
2) Æхсæв дæр хъуамæ цæуон сыгъдæг уæлдæфмæ?
3) Постхæссæг дæн.
4) Æмæ бонæй цы фæкусыс?

æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Говорит с берега, не умею плавать, это нехорошо, чаще ходи, и ночью тоже должен 
ходить, чем занимаешься днем, на свежий воздух.

364. Образуйте от простых глаголов сложные формы. Ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

Ху ы з æ г :  цæуон – цæугæ кæнон, бацæуон – цæугæ бакæнон; цу – цæугæ кæн.

Дзурон, бадзурон; дзурин, бадзурин; дзур, бадзур;
цæуай, бацæуай; цæуис, бацæуис; цу, бацу;
куса, бакуса; кусид, бакусид; кусæд, бакусæд.

365. Фæбæрæг кæнут раст дзуæппытæ.

Æз кæсын – 
кæсгæ кæныс
кæсгæ кæны

кæсгæ кæнын
кæсгæ кодтой

Æз кæсон –
кæсгæ кæн
кæсгæ кæнын

кæсгæ кæнон
кæсгæ кæнæм 

æз кæсин –
кæсгæ кодтон 
кæсгæ кæнын

кæсгæ кæнин
кæсгæ кæнон

Ды фыстаис – 
фысгæ кодтай
фысгæ кæнис

фысгæ кодтаис
фысгæ кæн

Ды фыссис –
фысгæ кæнис
фысгæ кодтаис

фысгæ кæн
фысгæ кæнæд 

Ды фысс –
фысгæ кæнай
фысгæ кæнис

фысгæ кæн
фысгæ кодтай 

ныххауын (ныххаудис) – 
   упасть
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Уый худы – 
худгæ кодта
худгæ кæны

худгæ кæнæд
худгæ кæнид

Уый худтис – 
худгæ кæнæд
худгæ кодта

худгæ кæнид
худгæ кæндзæнис

366. а) Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут.

ахуыссын (ахуыссыдис) – погаснуть, 
   потухнуть
смæсты ис – разозлился, рассердился
арвитын (арвыста) – послать
нал – больше не

къæсæр – порог
цырагъ (цырæгътæ) – лампа 
уæртджын хæфс – черепаха
цумайы лæппу – мальчик на побегушках

æ) Бакæсут текст.

Иу изæр сырдтæ иумæ бадтысты. Сæ цырагъ ахуыссыдис, æмæ рувас загъта:
– Уæртджын хæфс кæстæр у æмæ цырагъмæ ацæуæд.
Иууылдæр сразы сты. Уæртджын хæфс ацыдис цырагъмæ. Дыууæ сахаты фæстæ 

сырдтæ смæсты сты:
– Ныр кæд æрбацæудзæнис?
– Цæмæн æй арвыстам?
– Фæрæдыдыстæм...
Уæд уæртджын хæфс къæсæрæй дзуры:
– Афтæ дзурут?! Уæд æз æппындæр нал ацæудзынæн! Æз цумайы лæппу нæ дæн!

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут: сидели вместе, пусть пойдет, через два часа, говорит с 
порога.

в) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæдæм арвыстой уæртджын хæфсы?
Цæмæн арвыстой цырагъмæ уæртджын хæфсы?
Цæмæн смæсты сты сырдтæ?
Цы загътой сырдтæ?
Кæдæм ахæццæ ис (добрался)  уæртджын хæфс?
Цавæр дзуапп радта сырдтæн уæртджын хæфс?

г) Сахуыр кæнут текст æмæ йæ радзурут. 
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«РАВДИСУТ МЫН ДЗÆУДЖЫХЪÆУ»

82-84 уроктæ

367. Бакæсут. Ратæлмац кæнут бæрæггонд  фразæтæ. Бахъуыды сæ кæнут. Дзуапп раттут 
фарстæн.

Батрадзмæ уазæгуаты æрцыдис Æхсар, йæ мады æфсымæры лæппу. Æхсар цæры 
Дзауы. Уый фыццаг хатт ис Дзæуджыхъæуы. Батрадз тыхсы: уазæгæн равдисын хъæуы 
нæ горæт. Цæмæй райдайа?

Сымахмæ гæсгæ, фыццагдæр цы равдисын хъæуы уазæгæн? Цæмæн?

• Сабырдзинады проспект
• Суннитаг мæзджыт
• Ирон аргъуан
• Кады мемориал
• Парк «Нæртон»
• Фæлладуадзæн парк
• Плиты Иссæйы цыртдзæвæн
• Ирон драмон театр
• Музыкалон театр
• Æндæр исты. Цы? 

368. Алан загъта: Мæнмæ гæсгæ, уазæгæн фыццагдæр равдисын хъæуы Сабырдзинады 
проспект. Уый у нæ горæты сæйраг бынат. 

Сымах та куыд хъуыды кæнут? Спайда кæнут дзырдбæстытæй.

Национ музей, бирæ кафетæ æмæ дуканитæ, рæсугъд скульптурæтæ, нæ республикæйы 
истори, хæстон цыртдзæвæнтæ, рæсугъд архитектурæ, Терчы былгæрон, бæрзонд бæлæстæ, 
сыгъдæг уæлдæф, хорз велотрек, бирæ аттракционтæ, зындгонд инæлар, ног спектакль, 
классикон музыкæ. 

б) Ныффыссут уæ дзуæппытæ æмæ саразут диалогтæ. 

369. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ саразут чысыл радзырд. Ныффыссут уæ радзырд 
тетрæдты.

Чи у Æхсар?
Цал азы йыл цæуы?
Кæм цæры Æхсар?
Лæппу искуы уыдис Дзæуджыхъæуы?
Кæмæ æрцыдис Æхсар уазæгуаты?
Цы равдисын хъæуы Æхсарæн?
Цæуыл тыхсы Батрадз?
Сымахмæ гæсгæ, фыццагдæр цы равдисын хъæуы уазæгæн?



149

370. а) Диалог баххæст кæнут хъæугæ дзырдтæй æмæ йæ бакæсут. 

Алан. Цæмæн байрæджы кодтай фыццаг урокмæ?
Батрадз. Бафынæй дæн (проспал). Уазджытæ нæм ис, æмæ дысон бирæ фæбадтыс-

тæм.
Алан. Уазджытæ?
Батрадз. О, (чи?) _____ нæм уазæгуаты æрцыдис.
Алан. Дæ мады æфсымæры лæппу? 
Батрадз. О, (кæцæй?) _____.
Алан. Æмæ ныр кæм ис Æхсар?
Батрадз. Нæхимæ мæм æнхъæлмæ кæсы. Абон хъуамæ тезгъо кæнынмæ ацæуæм.
Алан. Кæдæм цæудзыстут?
Батрадз. Нæма йæ зонын. Æхсар фыццаг хатт ис (кæм?) _____.
Алан. Уæдæ йын нæ горæт равдисын хъæуы.
Батрадз. Раст зæгъыс. Фæлæ цæмæй райдайон?
Алан. Мæнмæ гæсгæ, уазæгæн фыццагдæр равдисын хъæуы (цы?) _____.
Батрадз. Проспектæй райдайæм?
Алан. Уæдæ! Уый у нæ горæты сæйраг бынат. 

æ) Ссарут æмæ бакæсут фразæтæ.

У нас гости, и мы вчера вечером долго сидели.
Сегодня мы должны пойти гулять.
Пока не знаю.
Тогда ему надо показать наш город.
Но с чего мне начать?
Конечно! (А как же!) Это главное место в нашем городе.

371. Текстмæ ма кæсут, афтæмæй дзуапп раттут Аланы фæрстытæн.

Алан. Цæмæн байрæджы кодтай фыццаг урокмæ?
Батрадз. …
Алан. Уазджытæ?
Батрадз. …
Алан. Дæ мады æфсымæры лæппу? 
Батрадз. …
Алан. Æмæ ныр кæм ис Æхсар?
Батрадз. …
Алан. Кæдæм цæудзыстут?
Батрадз. …
Алан. Горæт ын æвдисдзынæ?
Батрадз. …
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Алан. Æмæ цæмæй райдайдзынæ?
Батрадз. ….

372. Дзуапп раттут фæрстытæн æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. 

(Кæмæ?) _____ уазæгуаты æрцыдис (чи?)_____. Уый цæры (кæм?) _____. Æхсар 
(кæдæм?) _____ фыццаг хатт æрцыдис. Æхсар тыхсы: (кæмæн?) _____ равдисын хъæуы 
(цы?) _____. «Цæмæй райдайон?» – бафарста Батрадз (кæй?) _____ . Лæппу загъта: 
«Фыццагдæр (кæмæн?) _____ равдисын хъæуы (цы?) _____». 

кæм – где
кæдæм – куда
кæцæй – откуда

кæй – кого
кæмæн – кому
цæмæй – с чего, из чего

373. Вспомните склонение полных и кратких личных местоимений.
Преобразуйте предложения, заменив выделенные полные местоимения  краткими местои-
мениями в нужной форме. Помните, что дополнения – краткие местоимения никогда не 
стоят в начале предложения.

Ху ы з æ г :  Махмæ уазджытæ ис. – Уазджытæ нæм ис. 

Æхсар махмæ уазæгуаты æрцыдис.
Æхсар мæнмæ хæдзары æнхъæлмæ кæсы. 
Уымæн горæт равдисын хъæуы. 
Уыимæ абон ныхас кодтон.
Мæнæн ахæм дзуапп радта.
Батрадз ууыл тынг цин кæны.
Батрадз уымæ рагæй æнхъæлмæ кастис. 
Батрадз уыимæ цæуы тезгъо кæнынмæ. 
Батрадз уымæ телефонæй дзуры.

374. а) Аланы хуыздæр æмбал Давид фæрынчын ис æмæ скъоламæ не ’рбацыдис. Алан æм 
телефонæй дзуры. Кæм фæрæдыдис Алан? 

Алан. Давид, салам! Куыд дæ? 
Давид. Салам. Абон дзæбæхдæр дæн (сегодня мне лучше).
Алан. Уый хорз у. Райсом скъоламæ æрбацæудзынæ?
Давид. Райсом нæма. Скъолайы цы хабæрттæ ис?
Алан. Иууылдæр дзæбæх сты. Абон Батрадз дыккаг урок-

мæ дæр байрæджы кодта.
Давид. Цæмæн?
Алан. Бафынæй ис. Дысон бирæ фæбадтис уазджытимæ. 

Æхсар æм уазæгуаты æрцыдис.
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Давид. Æхсар?
Алан. О, йæ фыды æфсымæры лæппу. Æхсар цæры Цхинвалы. Дзæуджыхъæумæ 

фыццаг хатт æрцыдис. Абон Батрадз æмæ Æхсар цæуынц тезгъо кæнынмæ.
Давид. Батрадз йæ уазæгæн горæт æвдисы?
Алан. Уæдæ. Райдайдзæнис фæлладуадзæн паркæй.

æ) Сраст кæнут Аланы рæдыдтытæ æмæ бакæсут диалог. Чиныгмæ ма кæсут, афтæмæй 
радзурут диалог рольтæм гæсгæ. 

375. Зæгъут иронау.

Ахсар приехал ко мне в гости.
Ахсар приехал к вам  в гости.
Мы впервые во Владикавказе.
Мы живем в Цхинвале.
Я переживаю: гостям надо показать город.
С чего мне начать?
С чего вам начать?
С чего нам начать?
Вначале (сперва) гостю надо показать проспект Мира.

376. Ссарут раст тæлмац.

Абон дзæбæхдæр дæн.
Сегодня мне хорошо. 
Мне уже лучше. 
Сегодня мне лучше.

Абон дзæбæх у.
Сегодня мне хорошо. 
Сегодня ему хорошо. 
Ему уже лучше.

Иууылдæр дзæбæх сты.
Все здоровы. 
Всем стало лучше. 
Нам уже лучше.

Он проспал.
Бафынæй дæн. 
Бафынæй ис. 
Бирæ фæбадтис.

Ты показываешь гостю наш город.
Уазæгæн нæ горæт равдис. 
Уазæгæн нæ горæт равдисдзынæ. 
Уазæгæн нæ горæт æвдисыс.

Начни со стадиона.
Райдай стадионæй.
Райдайдзынæ стадионæй.
Райдайдзыстæм стадионæй. 
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377. Задание на внимательность. Кому принадлежат эти реплики? 

Чи цы загъта?

Алан?

Батрадз?

Давид? 

1. Цæмæн байрæджы кодтай фыццаг урокмæ?
2. Бафынæй дæн.
3. Дæ мады æфсымæры лæппу? 
4. Абон хъуамæ тезгъо кæнынмæ ацæуæм.
5. Уазджытæ нæм ис, æмæ дысон бирæ фæбадтыстæм.
6. Нæхимæ мæм æнхъæлмæ кæсы.
7. Кæдæм цæудзыстут?
8. Раст зæгъыс. Фæлæ цæмæй райдайон?
9. Уæдæ! Уый у нæ горæты сæйраг бынат.
10. Абон дзæбæхдæр дæн.
11. Райсом скъоламæ æрбацæудзынæ?
12. Скъолайы цы хабæрттæ ис?
13. Абон Батрадз æмæ Æхсар цæуынц тезгъо кæнынмæ.
14. Батрадз йæ уазæгæн горæт æвдисы?

378. Зæгъут иронау.

Гостю (кæмæн?) надо показать город.
С гостем (кæимæ?) надо погулять.
Нам (кæй?) надо пойти в кино.
Гостю (кæуыл?) надо радоваться.

Мне сегодня лучше.
Тебе сегодня лучше.
Ему сегодня лучше.

Нам вчера было лучше.
Вам вчера было лучше.
Им вчера было лучше.

379. а) Повторим спряжение глаголов в условном наклонении. Проспрягайте глаголы.

Æз байрæджы кæнон
Ды  …
Уый …

Мах байрæджы кæнæм
Сымах байрæджы кæнат
Уыдон …

Æз равдисон
Ды …
Уый равдиса …

Мах …
Сымах …
Уыдон равдисой

æ) Зæгъут иронау.
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С чего мне начать?
С чего тебе начать?
С чего ему начать?

С чего нам начать?
С чего вам  начать?
С чего им начать?

380. а) Бакæсут æмæ дзуапп раттут фæрстытæн.

Знон Батрадз æмæ Æхсар уыдысты Сабырдзинады проспекты. Тезгъо кодтой, бад-
тысты бæлæсты бын, хъуыстой рæсугъд музыкæмæ. Уыдысты кафейы дæр. Уый фæстæ 
ацыдысты Хетæгкаты Къостайы номыл фæлладуадзæн паркмæ. Æхсары зæрдæмæ тынг 
фæцыдис нæ зæронд рæсугъд парк! 

Абон та кæдæм хъуамæ ацæуой?

Мæдинæ. Мæнмæ гæсгæ, Æхсарæн равдисын хъæуы Кады мемориал. Нæ бæстæйы 
ахæм мемориалтæ бирæ нæй. Мемориалы скульптурæтæ, барельефтæ, цыртдзæвæнтæ 
æвдисынц нæ республикæйы истори.

Фатимæ. Мемориалмæ хæстæг у зоопарк. Уырдæм дæр ацæуын хъæуы. Уадз æмæ 
Æхсар фена сырдты. Уым ис домбай, теуа, рувас æмæ æндæр сырдтæ.

Марат. Зоопаркмæ гыццыл сывæллæттæ фæцæуынц. Æхсар та сывæллон нал у. 
Мемориалмæ хæстæг ис æфсæнвæндаг дæр. Уадз æмæ йæ фена нæ уазæг.

Фатимæ. О, о! Фæлæ уый хуыйны «сывæллæтты æфсæнвæндаг».  Зоопаркыл та 
нæй фыст: «сывæллæтты зоопарк»!

Батрадз. Цæй, ма быцæу кæнут (не спорьте)! Фендзыстæм Мемориал дæр, зоо-
парк дæр æмæ æфсæнвæндаг дæр. 

1. Кæм уыдысты знон Батрадз æмæ Æхсар?
2. Цы фæцыдис Æхсары зæрдæмæ?
3. Абон та кæдæм цæуынц лæппутæ?
4. Мæдинæмæ гæсгæ,  цы равдисын хъæуы уазæгæн?
5. Фатимæ та цы зæгъы?
6. Марат та куыд хъуыды кæны?
7. Цæуыл быцæу кæнынц Марат æмæ Фатимæ?

æ) Сахуыр кæнут полилог (скъоладзауты ныхас) æмæ йæ радзурут.
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ЦЫРТДЗÆВÆНТÆ ХЪАХЪХЪÆНЫНЫ 
ÆППÆТДУНЕОН БОН

85-87 уроктæ

381. а) Байхъусут дзырдбæстытæм. Обратите внимание на ударение.

• Цыртдзǽвæнтæ æмæ истóрион бынæттæ
• Цыртдзǽвæнтæ хъахъхъæнын
• Æппǽтдунеон бæрæгбон 
• Цыртдзæвæнтæ æмæ истóрион бынæттæ хъáхъхъæныны æппǽтдунеон бон
• Æрмǽст нæ бǽстæйы 
• Æрмǽст нæ бǽстæйы нǽ, фæлæ ǽппæт дунейы дæр 
• Мингай туристтæ
• Уæлдáй хъæздыгдæр сты

æ) Иу хатт ма байхъусут æмæ дзурут дикторы фæстæ.
б) Бакæсут дзырдбæстытæ. Æнæзонгæ дзырдтæ ныффыссут уæ дзырдуæтты.

Цыртдзæвæнтæ æмæ  историон бынæттæ – памятники и исторические места
Цыртдзæвæнтæ хъахъхъæнын – защищать памятники
Æппæтдунеон бæрæгбон – Всемирный праздник
Цыртдзæвæнтæ æмæ историон бынæттæ хъахъхъæныны æппæтдунеон бон – Все-

мирный день защиты памятников и исторических мест
Æрмæст нæ бæстæйы – только в нашей стране
Æрмæст нæ бæстæйы нæ, фæлæ æппæт дунейы дæр – не только в нашей стране, но 

и во всем мире
Мингай туристтæ – тысячи туристов
Уæлдай хъæздыгдæр сты – особенно богаты  

382. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Сымахмæ гæсгæ, цавæр цыртдзæвæнтыл цæуы ныхас (идет 
речь)?

Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты Уæрæсейы дæр, иннæ бæстæты дæр. 
Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты æрмæст Уæрæсейы нæ, фæлæ æппæт дунейы 

дæр.

383. а) Разберем строение предложений из упр. 384.

В первом предложении однородные члены (Уæрæсейы, иннæ бæстæты) связаны 
повторяющимися союзами дæр…дæр (и.. и; тоже…тоже): Бирæ цыртдзæвæнтæ зынд-
гонд сты Уæрæсейы дæр, иннæ бæстæты дæр. – Многие памятники известны и в Рос-
сии, и во всем мире. Обратите внимание: если в русском предложении повторяющиеся 
союзы и…и стоят перед однородными членами, то в осетинском союзы дæр…дæр рас-
полагаются после однородных членов.
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æ) Бакæсут уырыссаг хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.

1. В нашей стране есть и памятники, и 
исторические места.
2. В нашей стране много памятников и 
исторических мест.
3. В Осетии много памятников и исто-
рических мест.
4. В Осетии есть и памятники, и исто-
рические места.
5. Мы были на проспекте Мира и на 
Мемориале славы.
6. Мы были и на проспекте Мира, и на 
Мемориале славы.

а) Нæ бæстæйы ис цыртдзæвæнтæ дæр, 
историон бынæттæ дæр.
æ) Нæ бæстæйы ис бирæ цыртдзæ-
вæнтæ æмæ историон бынæттæ.
б) Ирыстоны  ис бирæ цыртдзæвæнтæ 
æмæ историон бынæттæ.
в) Ирыстоны  ис цыртдзæвæнтæ дæр, 
историон бынæттæ дæр.
г) Мах уыдыстæм Сабырдзинады прос- 
пекты æмæ Кады мемориалы.
гъ) Мах уыдыстæм Сабырдзинады  
проспекты дæр, Кады мемориалы дæр.

б) Зæгъут иронау. Ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ.

• Марат играет и в футбол, и в шахматы.
• Марат играет в футбол и в шахматы.
• Марат играет только в шахматы.

• Батрадз и Ахсар в зоопарке видели льва и волка.
• Батрадз и Ахсар в зоопарке видели и льва,  и волка.
• Батрадз и Ахсар в зоопарке видели только  волка.

• Батрадз показал гостю и город, и свою школу.
• Батрадз показал гостю  город и свою школу.
• Батрадз показал гостю только свою школу.

384. Рассмотрим другое предложение из упр. 384.

Второе предложение имеет значение сопоставления, поэтому однородные члены 
связаны двойным (сопоставительным) союзом æрмæст нæ…фæлæ дæр (не только … 
но и ): Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты æрмæст Уæрæсейы нæ, фæлæ æппæт ду-
нейы дæр. – Многие памятники известны не только в России, но и во всем мире.

Обратите внимание на расположение частей двойного союза. В русском предложе-
нии: не только + однородный член, но и + однородный член: не только в России, но и 
в других странах.

В осетинском предложении другое расположение частей двойного союза: æрмæст 
+ однородный член + нæ, фæлæ + однородный член + дæр: æрмæст Уæрæсейы нæ, 
фæлæ æппæт дунейы дæр.

æ) Бакæсут уырыссаг хъуыдыйæдты ирон эквиваленттæ.
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1. В нашей стране есть  памятники и 
исторические места.
2. В нашей стране есть не только па-
мятники, но и исторические места.
3. В Осетии есть памятники и исто-
рические места.
4. В Осетии есть не только памятни-
ки, но и исторические места.
5. Мы были на проспекте Мира и на 
Мемориале славы.
6. Мы были не только на проспекте 
Мира, но и на Мемориале славы.

а) Нæ бæстæйы ис цыртдзæвæнтæ æмæ 
историон бынæттæ.
æ) Нæ бæстæйы ис æрмæст цыртдзæвæнтæ 
нæ, фæлæ историон бынæттæ дæр.
б) Ирыстоны ис цыртдзæвæнтæ æмæ исто-
рион бынæттæ.
в) Ирыстоны ис æрмæст цыртдзæвæнтæ нæ, 
фæлæ историон бынæттæ дæр.
г) Мах уыдыстæм Сабырдзинады проспек-
ты æмæ Кады мемориалы.
гъ) Мах уыдыстæм æрмæст Сабырдзинады 
проспекты нæ, фæлæ Кады мемориалы дæр.

б) Зæгъут иронау. Ныффыссут уæ хъуыдыйæдтæ.

• Марат играет не только в футбол, но и в шахматы.
• Марат играет и в футбол,  и в шахматы.

• Батрадз и Ахсар в зоопарке видели не только  льва, но и волка.
• Батрадз и Ахсар в зоопарке видели и льва,  и волка.

• Батрадз показал гостю и город, и свою школу.
• Батрадз показал гостю не только город, но и свою школу.

385. а) Бакæсут. Зæгъут, цавæр цыртдзæвæнтæ зонут Мæскуыйы æмæ Санкт-Петербургы?

Алы аз дæр 18 апрелы Уæрæсейы æмæ æндæр бæстæты бæрæг кæнынц 
Цыртдзæвæнтæ æмæ историон бынæттæ хъахъхъæныны æппæтдунеон бон. Нæ 
бæстæйы истори у тынг хъæздыг. Ис нæм бирæ цыртдзæвæнтæ, историон бынæттæ. 
Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты æрмæст нæ бæстæйы нæ, фæлæ æппæт дунейы 
дæр. Алы аз дæр уыцы цыртдзæвæнтимæ базонгæ вæййынц мингай туристтæ. Ахæм 
цыртдзæвæнтæй æмæ историон бынæттæй уæлдай хъæздыгдæр сты нæ бæстæйы дыууæ 
стыр горæты – Мæскуы æмæ  Санкт-Петербург. 

æ) Ссарут  тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

• отмечают Международный день защиты памятников
• ежегодно знакомятся с этими памятниками
• знакомятся тысячи туристов
• особенно богаты такими памятниками
• два больших города нашей страны

386. Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цы бæрæг кæнынц алы аз дæр 18 апрелы  Уæрæсейы æмæ æндæр бæстæты?
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2. Кæм бæрæг кæнынц алы аз дæр Цыртдзæвæнтæ хъахъхъæныны æппæтдунеон 
бон?

3. Кæм сты зындгонд бирæ цыртдзæвæнтæ?
4. Цавæр горæттæ уæлдай хъæздыгдæр сты цыртдзæвæнтæй?

387. а) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ саразут диалог.

Чермен. 18 апрель бæрæгбон у?
Маринæ. О, уый у …
Чермен. Ацы бон æрмæст Уæрæсейы бæрæг кæнынц?
Маринæ. …
Чермен. Мæнмæ гæсгæ, Уæрæсейы ис бирæ историон бынæттæ.
Маринæ. Æрмæст историон бынæттæ нæ, фæлæ …
Чермен. Æвæццæгæн, уыцы цыртдзæвæнтæ зындгонд сты…
Маринæ. Раст зæгъыс. Историон цыртдзæвæнтæй уæлдай хъæздыгдæр сты…

æ) Ныффыссут диалог. Сахуыр æй кæнут. 

388. Бакæсут. Цавæр дзырдтæ нæ зонут? Ссарут сæ дзырдуаты. 

историон агъуыст (агъуыстытæ) – историческое здание 
æхгæнын (æхгæдта) – закрывать
æхгæд – закрытый
æхгæд вæййынц – бывают закрыты
уавæр – состояние

389. а) Байхъусут. Зæгъут, цы у бæрæгбоны сæйраг нысан (основная цель)?
æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ. Куыд æмбарут хъуыдыйад «Лæвар бацæуæн вæййы 
музейтæм»?
б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

• Кæд райдыдтой бæрæг кæнын Цыртдзæвæнтæ æмæ историон бынæттæ 
хъахъхъæныны бон?

• Чи рахаста уынаффæ ацы бон бæрæг кæныны тыххæй?
• Кæй профессионалон бæрæгбоныл нымайæн ис 18 апрель?

390. Бакусæм грамматикæйыл. Вспомните, как выражается в осетинском языке возмож-
ность / невозможность действия. Для этого обратитесь к материалу уроков 28-30.

ис – есть
уыдис – был
уыдзæнис – будет
вæййы – бывает 
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а) Баххæст кæнут таблицæ.

возможность 
действия

невозможность 
действия

возможность 
действия

невозможность 
действия

Наст.вр. бацæуæн ис бацæуæн нæй фенæн ис

Прош. вр. бацæуæн 
уыдис

бацæуæн нæ 
уыдис

Буд.вр. бацæуæн 
уыдзæнис

бацæуæн нæ  
уыдзæнис

Бахъуыды кæнут
Значение (обычно) можно бывает сделать / нельзя бывает сделать выражается 

при помощи вспомогательного глагола вæййын: бацæуæн вæййы – можно бывает 
зайти; бацæуæн нæ вæййы – нельзя бывает зайти. Фенæн вæййы – можно бывает 
увидеть; фенæн нæ вæййы – нельзя бывает увидеть.

æ) Зæгъут æмæ ныффыссут иронау.

Можно бывает увидеть; нельзя бывает увидеть.
Можно бывает прочитать; нельзя бывает прочитать.
Можно бывает узнать; нельзя бывает узнать.
Можно бывает охранять; нельзя бывает охранять.
Можно бывает сохранить; нельзя бывает сохранить.

391. а) Бакæсут текст. Дзуапп раттут фарстæн.

Ацы бон бæрæг кæнын райдыдтой 1984 азы. 
Ахæм уынаффæ рахаста ЮНЕСКО. Бæрæгбоны 
сæйраг нысан у историон цыртдзæвæнтæ бахъахъ-
хъæнын. 

Бирæ бæстæты ацы бон сæ дуæрттæ байгом 
кæнынц историон агъуыстытæ æмæ архитектурон 
комплекстæ. Иннæ бонты æхгæд вæййынц, уымæн 
æмæ сæ уавæр хорз нæу. Лæвар бацæуæн вæййы 
музейтæм. Мингай туристтæ фенынц уникалон 
экспозицитæ.

18 апрель нымайæн ис архитекторты æмæ реставраторты профессионалон 
бæрæгбоныл.

• «Иннæ бонты æхгæд вæййынц, уымæн æмæ сæ уавæр хорз нæу». Цæуыл цæуы 
ныхас?

бахъахъхъæнын – 
   сохранить
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æ) Ныффыссут иронау.

Сохранить исторические памятники;
основная цель праздника;
во многих странах;
исторические здания открывают свои двери;
в другие дни бывают закрыты;
можно считать праздником.

392. Бацамонут раст тæлмац.

Можно спросить
Можно было спросить
Можно будет спросить
Можно бывает спросить

Бафæрсæн уыдзæнис
Бафæрсæн уыдис
Бафæрсæн ис
Бафæрсæн вæййы

Нельзя спросить 
Нельзя было спросить
Нельзя будет спросить
Нельзя бывает спросить

Бафæрсæн нæ уыдис
Бафæрсæн нæй
Бафæрсæн нæ вæййы
Бафæрсæн нæ уыдзæнис

Уæ зæрдыл æрлæууын кæнут
Состояние чего либо (каков он?) выражается прилагательным + вспомогатель-

ный глагол уæвын: музей æхгæд у – музей закрыт; музей æхгæд уыдис – музей был 
закрыт; музей æхгæд уыдзæнис – музей будет закрыт. Сказать об обычном состо-
янии можно при помощи вспомогательного глагола вæййын: музей æхгæд вæййы – 
музей бывает закрыт. 

393. Бацамонут ирон хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

Музейы сабыр у.
Музейы сабыр вæййы.
Музейы сабыр уыдис.
Музейы сабыр уыдзæнис.

В музее было тихо.
В музее бывает тихо.
В музее тихо.
В музее будет тихо.

394. а) Чермен æмæ Маринæ дарддæр ныхас кæнынц. Бакæсут диалог рольтæм гæсгæ.

Чермен. Æстдæсæм апрель кæддæриддæр (всегда) бæрæгбон уыдис?
Маринæ. Нæ уыдис. Цыртдзæвæнтæ хъахъхъæныны бон бæрæг кæнын райдыдтой 

1984 азы.
Чермен. Куыд æй бæрæг кæнынц?  
Маринæ. Бафснайынц цыртдзæвæнтæ. Байгом кæнынц ног цыртдзæвæнтæ. Бирæ 

музейтæм бацæуæн вæййы лæвар.
Чермен. Мах горæты дæр бæрæг кæнынц уыцы бон?
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Маринæ. Уæдæ! Дзæуджыхъæуы дæр, иннæ горæтты дæр.
Чермен. Хорз бæрæгбон у. Мæ зæрдæмæ цæуы. 

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

395. Сæвæрут хъæугæ дзырдбæстытæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Историон æмæ культурон _____ нæ бæстæйы арæзт æрцыдис сæрмагонд комитет.
2. Фæлæ цыртдзæвæнтæ хъахъхъæнын _____ хæс нæу. 
3. Алы адæймаг дæр хъуамæ архайа _____ хъахъхъæныныл. Уыцы хæзнатæ _____ 

иннæ фæлтæртæм дæр.

Д з ы р д б æ с т ы т æ  с п а й д а  к æ н ы н м æ : 
æрмæст комитеты, цыртдзæвæнтæ хъахъхъæныны тыххæй, хъуамæ фæхæццæ уой 
(должны дойти), нæ бæстæйы хæзнатæ.

ИРЫСТОНЫ ЦЫРТДЗÆВÆНТÆ 
ÆМÆ ИСТОРИОН БЫНÆТТÆ

88-90 уроктæ

396. Ссарут дзырдты эквиваленттæ.

алчидæр
хæстæг
уæлæмæ
уæле
ам
уырдæм
уырдыгæй
знон
ардæм 

всякий, каждый
наверх
наверху
близко
туда
здесь
оттуда
сюда
вчера 

397. Бацамонут антонимтæ æмæ сæ ныффыссут.

ничи 
дард 
уæлæмæ 
дæле
ам 
знон 
ардæм 
ардыгæй 

уæле 
уырдыгæй
дæлæмæ
уым
уырдæм
абон 
хæстæг 
алчидæр
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398. Æстæмкъласонтæ ныффыстой  Ирмæмæ фыстæг. Алчидæр (каждый) ныффыста иу  
скъуыддзаг.

а) Базонут-ма, чи цы ныффыста?

• Ирмæ, дæ бон хорз! Цы хабæрттæ дæм ис? Кæд ссæудзынæ Ирыстонмæ? Æз 
дын нæ горæт равдисдзынæн. Ма тыхс, æз ныр хорз экскурсовод дæн. Æрæджы 
нæм уазæг уыдис Хуссар Ирыстонæй. Равдыстон ын нæ горæты цыртдзæвæнтæ, 
историон бынæттæ, парктæ. Райдыдтон Сабырдзинады проспектæй. Уазæджы 
зæрдæмæ тынг фæцыдис Дзæуджыхъæу.

Цы хабæрттæ дæм ис? – Что у тебя нового? Какие у тебя новости?

• Ирмæ, æз та дын Кады мемориал равдисдзынæн. Уый у стыр архитектурон 
комплекс. Æвдисы нæ республикæйы историйы сæйраг цаутæ. Уый фæстæ та 
ацæудзыстæм зоопаркмæ. Уый мемориалмæ хæстæг у. Зоопарчы фенæн ис 
æрмæст сырдтæ нæ, фæлæ экзотикон мæргътæ дæр.

цау (цаутæ) – событие

• Ирмæ, салам! Æз та дæ сывæллæтты æфсæнвæндагмæ ахондзынæн. Уым вæй- 
йынц æрмæст гыццыл сывæллæттæ нæ, фæлæ хистæр кълæсты скъоладзаутæ дæр. 
Æхсызгон вæййы рæсугъд, сыгъдæг вагоны сбадын æмæ паркыл æрзилын. Уый 
фæстæ та кафемæ ацæудзыстæм.

паркыл æрзилын – пройтись (проехаться) по всему парку

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Цы равдыста уазæгæн Батрадз?
Цæмæй райдыдта Батрадз?
Цы фæцыдис уазæджы зæрдæмæ?
Цы равдисдзæнис Ирмæйæн Фатимæ?
Цы у Кады мемориал?
Цы æвдисы Кады мемориал?
Зоопарк Мемориалæй дард у?
Кæдæм ахондзæнис Ирмæйы Марат?

399. Вспомните склонение кратких местоимений и спросите по-осетински. Ныффыссут 
хъуыдыйæдтæ уæ тетрæдты.

а) Что у тебя нового? – Цы хабæрттæ дæм ис?
Что у него нового?
Что у нас нового?
Что у вас нового?
Что у них нового? 
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æ) Куда мне тебя повести? – Кæдæм дæ ахонон?
Куда нам тебя повести?
Куда мне вас повести?
Куда нам вас повести?
Куда мне его повести?
Куда мне их повести?

400. а) Бацамонут хъуыдыйæдты эквиваленттæ.

Æхсызгон у паркыл æрзилын.
Æхсызгон уыдис паркыл æрзилын.
Æхсызгон уыдзæнис паркыл æрзилын.
Æхсызгон вæййы паркыл æрзилын.

Приятно будет пройтись по парку.
Приятно было пройтись по парку.
Приятно пройтись по парку.
Приятно бывает пройтись по парку.

æ) Зæгъут иронау.
Летом приятно гулять в парке.
Летом приятно было гулять в парке.
Летом приятно будет гулять в парке.
Летом приятно бывает гулять в парке.

401 а) Баххæст кæнут репликæтæ æмæ саразут полилог. Спайда кæнут 400 фæлтæрæны 
текстæй.

Батрадз. Фатимæ, Ирмæ ацы сæрды Ирыстонмæ не ссæудзæнис?
Фатимæ. Куыннæ! Июлы ссæудзæнис æмæ æнæхъæн дыууæ мæйы ам уыдзæнис.
Батрадз. Уый хорз у. Горæт ын равдисын хъæудзæнис.
Марат. Æрмæст горæт нæ, фæлæ республикæйы иннæ бынæттæ дæр.
Батрадз. Раст зæгъыс. Горæт æз мæхимæ исын (беру на себя). Æз ныр хорз _____ 

дæн. Ирмæйæн равдисдзынæн _____.
Фатимæ. Æз та йын _____. Уадз æмæ фена стыр _____. Базонгæ уыдзæнис нæ рес-

публикæйы историйы _____. 
Марат. Æз та ахондзынæн _____. Сæрды æхсызгон вæййы _____.

æ) Ныффыссут уæ полилог æмæ йæ бакæсут рольтæм гæсгæ. Сахуыр æй кæнут. 

402. Æстæм къласы скъоладзаутæ сарæзтой презентаци æстдæсæм апрельмæ. Бакæсут пре-
зентацийы фыццаг текст. Сæххæст кæнут хæслæвæрдтæ.

Ирыстоны зындгонд историон цыртдзæвæнтæй иу у 
Гæздæнты авд æфсымæры цыртдзæвæн. Уый ис Дзæуджыхъæуæй 
Алагирмæ фæндагыл, Дзуарыхъæуы. Ацы хъæуы цардысты 
Гæздæнты бинонтæ. Авд æфсымæры ацыдысты Фыдыбæстæйы 
Стыр хæстмæ. Æмæ фæстæмæ нал раздæхтысты… Цыртдзæвæн 
æвдисы авд зырнæджы. Уыдон фæтæхынц арвмæ. Бынæй 
та æнкъардæй лæууы сæ мад… Цыртдзæвæнмæ кæсгæйæ, 
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адæймаджы зæрдыл æрлæууы Расул Гамзатовы æмдзæвгæ «Зырнæджытæ». Хъуыды-ма 
кæнут? «Мне кажется порою, что солдаты, / С кровавых не пришедшие полей, / Не в 
землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей…»

Фыдыбæстæйы Стыр хæст – Великая Отечественная война 
зырнæг (зырнæджытæ) – журавль

а) Ногæй цы базыдтат ацы текстæй?
æ) Ссарут æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

• один из известных исторических памятников
• жили в этом селе
• не вернулись обратно
• изображает семь журавлей
• улетают в небо
• глядя на памятник

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Кæм æвæрд ис Гæздæнты авд æфсымæры цыртдзæвæн?
2. Цы хуыйны ацы цыртдзæвæн? 
3. Цы æвдисы цыртдзæвæн?
4. Кæм цардысты  Гæздæнты æфсымæртæ?
5. Кæм фæмард сты (погибли) æфсымæртæ?
6. Чи ныффыста æмдзæвгæ «Зырнæджытæ»?

403. а) Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Æппæт бæстæйы дæр зындгонд у Гæздæнты авд æфсымæры (цы) _____. Уый 
æвæрд ис (кæм?) _____. Ацы хъæуы цардысты (чи?) _____. Авд æфсымæры ацыды-
сты (кæдæм?) _____. Лæппутæ нал раздæхтысты (кæдæм?) _____. Цыртдзæвæны авд 
зырнæджы фæтæхынц (кæдæм?) _____. Бынæй та (куыдæй?) _____ лæууы сæ мад.

æ) Радзурут Гæздæнты авд æфсымæры цыртдзæвæны тыххæй.

404. а) Бакæсут презентацийы дыккаг текст. Дзырдуаты ссарут 
бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ, ныффыссут сæ уæ тетрæдты.

Дзæуджыхъæуы астæу ис стыр рæсугъд цыртдзæвæн. 
Дыууæ барæджы фæцæуынц фæрсæй-фæрстæм. Сæ иуыл – 
кавказаг дарæс. Уый у ирон лæг. Иннæ барæг та – уырыссаг. 
Цыртдзæвæн хуыйны Хæлардзинады монумент. Уый æвæрд 
æрцыдис мин фарастсæдæ æстай дыккæгæм азы, æвдисы Иры-
стон æмæ Уæрæсейы иудзинад.
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æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цы хуыйны ацы цыртдзæвæн?
2. Цы æвдисы монумент?
3. Цы нысан кæны Хæлардзинады монумент?
4. Кæд æвæрд æрцыдис ацы цыртдзæвæн?

б) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

• был установлен
• едут рядом
• другой всадник

в) Повторим страдательные конструкции. Æвæрд æрцыдис – был установлен.

А как сказать: 
Памятник установлен – ?
Памятник будет установлен – ? 
Здание построено – ?
Здание было построено – ?
Здание будет построено – ?
Памятник защищен (хъахъхъæд у).
Памятник был защищен – ?
Памятник будет защищен – ?

г) Ахуыргæнæг фæрсы Сосланы. Феххуыс кæнут лæппуйæн – сусæгæй йæм бадзурут (ти-
хонько подскажите). 

Ахуыргæнæг. Цавæр у Хæлардзинады монумент?
Сослан. …
Ахуыргæнæг. Кæм æвæрд ис ацы цыртдзæвæн?
Сослан. …
Ахуыргæнæг. Чи фæцæуы фæрсæй-фæрстæм?
Сослан. …
Ахуыргæнæг. Цавæр дарæс ис ирон лæгыл?
Сослан. …
Ахуыргæнæг. Кæй иудзинад æвдисы ацы монумент?
Сослан. …

гъ) Ныр цæттæ стут цыртдзæвæны тыххæй радзурынмæ. Цы бахъуыды кодтат?

Бахъуыды кæнут
Для определения времени действия употребляются сложноподчиненные предло-

жения с придаточным времени (афоны уæлæмхæст хъуыдыйадимæ). Придаточное 
времени всегда стоит перед главным предложением. 
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Вопросы Союзы Соотноситель-
ные слова

Соотноси-
тельные пары

Примеры

кæд?
(когда?)

кæдмæ? 
(до каких 
пор?) 

кæдæй? 
(с каких 
пор?) 

куы 
(когда)

цалынмæ 
(пока)

уæд 
(тогда)

уæдмæ 
(до тех пор, к 
тому времени);

уæдæй 
фæстæмæ 
(с тех пор)

Куы-уæд Ирмæ Ирыстонмæ куы ссæуа, 
уæд ын нæ горæт равдисдзыстæм. 
Когда Ирма приедет в Осетию, 
то мы ей покажем наш город.

Куы-уæдæй 
фæстæмæ

Ирмæ Ирыстонмæ куы ссыдис, 
уæдæй фæстæмæ мах стæм 
хæлæрттæ. – С тех пор как Ирма 
приехала в Осетию, мы друзья. 
(букв. Ирма в Осетию когда при-
ехала, с тех пор мы друзья.)

Цалынмæ - 
уæдмæ

Цалынмæ Ирмæ Ирыстонмæ 
ссæуа, уæдмæ каникултæ рай-
дайдзысты. – Пока Ирма приедет 
в Осетию, начнутся каникулы.
(букв. Пока Ирма приедет в Осе-
тию, к тому времени начнутся 
каникулы.)

405. Бакæсут диалог æмæ ссарут вазыгджын хъуыдыйæдтæ афоны уæлæмхæст 
хъуыдыйадимæ (сложные предложения с придаточным времени).

Давид. Æз Æхсаримæ нæ базонгæ дæн.
Батрадз. Нæ базонгæ дæ? Цæуылнæ?
Давид. Æхсар ам куы уыдис, уæд æз рынчын уыдтæн. Скъоламæ нæ цыдтæн.
Батрадз. Æцæгдæр! Ферох мæ ис. 
Давид. Уазæгуаты нал æрцæудзæнис?
Батрадз. Куыннæ! Каникултæ куы райдайой, уæд та æрцæудзæнис.
Давид. Уый хорз у. Æхсар куы æрцæуа, уæд æз дæр йемæ базонгæ уыдзынæн.
Батрадз. Æнæмæнг. Æз уæ базонгæ кæндзынæн.

Комментарии
Сложноподчиненные предложения с придаточным времени с союзом куы (в при-

даточном) и соотносительным словом уæд (в главном) имеют значение действия, про-
исходившего в прошлом или происходящего в будущем. Если речь идет о событиях, 
происходивших в прошлом, то сказуемые-глаголы в обеих частях предложения имеют 
форму прошедшего времени изъявительного наклонения: Æхсар ам куы уыдис, уæд æз 
рынчын уыдтæн. – Когда Ахсар был здесь, то я болел.

Если речь идет о событиях, которые произойдут в будущем, то сказуемое – глагол 
в придаточной части имеет форму условного наклонения, а в главной части – форму 
будущего времени изъявительного наклонения: Æхсар куы æрцæуа, уæд æз дæр йемæ 
базонгæ уыдзынæн. – Когда Ахсар приедет, то я тоже с ним познакомлюсь.



166

406. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ ныффыссут.

Ирмæ Ирыстоны куы уыдис, 
Ирмæ Ирыстонмæ куы ссæуа, 
Ирмæ ссыдис Ирыстонмæ 

Бæрæгбон куы уыдис, 
Бæрæгбон куы уа, 
Бæрæгбон уыдис, 

Цыртдзæвæн куы байгом кодтой, 
Цыртдзæвæн куы байгом кæной,
Цыртдзæвæн байгом кодтой, 

æмæ ахуыр кодта ирон æвзаг. 
уæд ахуыр кодта ирон æвзаг. 
уæд ахуыр кæндзæнис ирон æвзаг. 

уæд нæ кълас ацæудзæнис музеймæ.
уæд нæ кълас ацыдис музеймæ.
æмæ нæ кълас ацыдис музеймæ.

æмæ Сослан дæр уым уыдис.
уæд Сослан дæр уым уыдис.
уæд Сослан дæр уым уыдзæнис.

407. Повторим спряжение глаголов в условном наклонении. Баххæст кæнут таблицæ.

базонгæ уæвын (познакомиться) базонгæ кæнын (познакомить)

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.

1 базонгæ уон 1 базонгæ уæм 1 1

2 базонгæ уай 2 базонгæ уат 2 2

3 базонгæ уа 3 базонгæ уой 3 3

байгом кæнын байгом уæвын  (открыться)

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.

1 байгом кæнон 1 байгом кæнæм 1 1

2 байгом кæнай 2 байгом кæнат 2 2

3 байгом кæна 3 байгом кæной 3 3

408. Переведи реплики и преобразуйте диалог. Бакæсут æй.

Давид. Æз Æхсаримæ нæ базонгæ дæн.
Батрадз. Цæуылнæ?
Давид. Когда Ахсар был во Владикавказе, (то) я был в Москве.
Батрадз. Æцæгдæр! Ферох мæ ис. 
Давид. Когда я приехал, (то) Ахсар был еще во Владикавказе?
Батрадз. Когда ты приехал, то Ахсар был в Алагире.
Давид. Дорога в Южную Осетию  была закрыта?
Батрадз. Да. Когда дорога открылась, то наши гости уехали.
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409. а) Бакæсут презентацийы æртыккаг текст. Ратæлмац кæнут бæрæггонд хæйттæ.

Ацы монумент та ис Куырттаты комы, Фыййагдо-
ны. Бæх лæууы æнкъардæй, йæ сæр æруагъта… Уый 
æнхъæлмæ кæсы йæ барæгмæ. Фæлæ барæг фæмард 
ис Фыдыбæстæйы Стыр хæсты. Нал сбаддзæнис йæ 
бæхыл, нал фендзæнис йæ райгуырæн хæхтæ…

Ацы цыртдзæвæн æвæрд æрцыдис куырттатаг 
хæстонты кадæн.

æ) Радзурут монументы тыххæй. 

УÆЛАХИЗЫ БОНМÆ

91-93 уроктæ

410. а) Байхъусут. Дзурут дикторы фæстæ.

Фыдыбæстæйы Стыр хæст
фæмард уæвын 
фæмард ис
Райгуырæн бæстæ 
Райгуырæн бæстæйы сæраппонд
тохы быдыр
Уæлахизы бон

æ) Бакæсут. Æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг кæнут дзырдуаты. Ныффыссут сæ.

Фыдыбæстæйы Стыр хæст райдыдта мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы.
Фыдыбæстæйы Стыр хæст фæцис мин фарастсæдæ цыппор фæндзæм азы.
Уæлахизы бæрæгбон бæрæг кæнæм фарæстæм майы.
Тынг бирæ хæстонтæ фæмард сты Райгуырæн бæстæйы сæраппонд.
Тынг бирæ хæстонтæ нал раздæхтысты тохы быдырæй.

411. а) Байхъусут æмæ дзуапп раттут фарстæн.

Цал адæймаджы ацыдис Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ?

æ) Иу хатт ма байхъусут æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Сæ _____ фæмард сты Райгуырæн бæстæйы сæраппонд.
Тохы _____ нал раздæхтысты Хестанты _____ æфсымæры.
Фæндзай бинонтæй фылдæр райстой фæйнæ _____ «сау гæххæтты».

сæраппонд – во имя



168

Комментарий
«Сау гæххæтт» – так осетины во время Великой Отечественной войны называли 

извещение о смерти, «похоронку».

412. Зæгъут иронау æмæ ныффыссут. Бахъуыды кæнут дзырдбæстытæ.

сто тысяч человек
большинство из них
не вернулись с поля битвы
по пять братьев
по четыре похоронки

413. Помните, как по-осетински сказать «по столько»? Мы говорили об этом на уроках 13–15.

по семь братьев æвдгай æфсымæртæ
фæйнæ авд æфсымæры

Зæгъут æмæ ныффыссут дыууæ хуызы дæр.

• по сто человек
• по четыре сестры
• по пять братьев
• по три года
• по десять лет

414. а) Бакæсут. Дзуапп раттут кæрæдзи фæрстытæн (на вопросы друг друга).

Цæгат Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ ацыдис сæдæ мин адæймаджы. Сæ 
фылдæр фæмард сты Райгуырæн бæстæйы сæраппонд. Тохы быдырæй нал раздæхтысты 
Гæздæнты авд æфсымæры, Хестанты æхсæз æфсымæры, Темырты æхсæз æфсымæры… 
Дыууын бинонтæй хæстмæ ацыдысты фæндзгай æфсымæртæ, æмæ иууылдæр баз-
задысты хæсты быдыры. Фæндзай бинонтæй фылдæр райстой фæйнæ цыппар «сау 
гæххæтты»…

1. Цал адæймаджы ацыдис Ирыстонæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ?
2. Кæдæм ацыдысты Ирыстонæй сæдæ мин адæймаджы?
3. Цал адæймаджы фæмард ис Райгуырæн бæстæйы сæраппонд?
4. Цæй сæраппонд фæмард сты хæстонтæ?
5. Цал бинонтæй ацыдысты хæстмæ фæндзгай æфсымæртæ?
6. Цал бинонтæ райстой цыппæргай «сау гæххæттытæ»?

æ) Цавæр цаутимæ баст сты ацы нымæцтæ? Ссарут дзуæппытæ тексты æмæ сæ бакæсут.

100 000; 7; 6; 5: 20; 50; 4.

б) Радзурут тексты сæйраг мидис.
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415. Равзарут хъæугæ мивдисджытæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

1. Хæст куы райдыдта, уæд Ирыстонæй тохы быдырмæ (ацыдис/ацæудзæнис) бирæ 
хæстонтæ.

2. Хæст куы фæцис, уæд сæ фылдæр фæстæмæ нал (раздæхдзысты/раздæхтысты).
3. Хæст куы цыдис, уæд нæ адæм (тох кодтой/тох кæндзысты) Райгуырæн бæстæйы 

сæраппонд.
4. Хæст куы райдыдта, уæд мæ фыдыфыд (ацæудзæнис/ацыдис) тохы быдырмæ.
5. Хæст куы фæцис, уæд дада (сыздæхтис/сыздæхдзæнис) уæлахизимæ.
6. Фарæстæм майы бæрæгбон куы уа, уæд æз (ахастон/ахæсдзынæн) дадайы къам.
7. Уæлахизы бон куы бæрæг кæнæм, уæд скъоламæ (æрбацыдис/æрбацæудзæнис) 

хæсты ветеран.

416. Текстмæ гæсгæ (416 фæлт.) саразут диалог æмæ йæ радзурут.

417. Бахъуыды кæнут ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

майдан – медаль
хорзæх – награда
хорзæхджын кæнын – награждать
схорзæхджын кæнын – наградить
Кады орден – орден Славы
ссис инæлар – стал генералом
систы инæлартæ – стали генералами
Советон Цæдисы Хъæбатыр – Герой Советского Союза

418. а) Повторим спряжение вспомогательного глагола суæвын (стать).

Ивгъуыд афон 
(прошедшее время)

Суинаг афон 
(будущее время)

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.

1 сдæн систæм 1 суыдзынæн суыдзыстæм

2 сдæ систут 2 суыдзынæ суыдзыстут

3 ссис (сси) систы 3 суыдзæнис (суыдзæни, суыдзæн) суыдзысты

æ) Зæгъут иронау.

Я стану генералом.
Ты станешь генералом.
Он станет генералом.

Мы станем адмиралами.
Вы станете адмиралами.
Они станут адмиралами.
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б) Бацамонут тæлмацтæ.

Фæндзай адæмаджы систы инæлартæ.
Фæндзай адæймаджы суыдзысты 
инæлартæ.
Уый ссис адмирал.
Уыдон систы адмиралтæ.
Сымах систут адмиралтæ.
Мах систæм адмиралтæ.

Он стал адмиралом.
Они стали адмиралами.

Вы стали адмиралами.
Мы стали адмиралами.
Пятьдесят человек стали генералами.
Пятьдесят человек станут генералами.

419. а) Бакæсут текст. Цы базыдтат ногæй?

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты азты алыхуызон ордентæй æмæ майдантæй 
схорзæхджын кодтой æхсай мин ирыстойнаджы. Æвдай фондз адæймаджы систы Со-
ветон Цæдисы Хъæбатыртæ; иуæндæс – Кады ордены æххæст кавалертæ, фæндзай 
адæймаджы систы инæлартæ æмæ адмиралтæ.

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Цæмæй схорзæхджын кодтой æхсай мин ирыстойнаджы?
2. Кæд схорзæхджын кодтой æхсай мин ирыстойнаджы?
3. Кæй схорзæхджын кодтой алыхуызон майдантæ æмæ ордентæй?
4. Цал ирыстойнаджы систы Советон Цæдисы Хъæбатыртæ?
5. Цал ирыстойнаджы систы Кады ордены æххæст кавалертæ?
6. Цал ирыстойнаджы систы инæлартæ æмæ адмиралтæ?

420. Равзарут хъæугæ мивдисджытæ æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ.

Æхсай мин ирыстойнаджы хæсты куы уыдысты, уæд сæ (схорзæхджын кодтой/
схорзæхджын кæндзысты) ордентæй æмæ майдантæй.

Æвдай фондз ирыстойнаджы хæсты куы уыдысты, уæд (суыдзысты/систы) Советон 
Цæдисы Хъæбатыртæ.

Иуæндæс ирыстойнаджы хæсты куы уыдысты, уæд (систы/суыдзысты) Кады орде-
ны æххæст кавалертæ.

Фæндзай ирыстойнаджы хæсты куы уыдысты, уæд (систы/суыдзысты) инæлартæ 
æмæ адмиралтæ.

421. Радзурут, куыд фесгуыхтысты (прославились) ирыстойнæгтæ Фыдыбæстæйы Стыр хæсты.

422. Равзарут раст дзуапп.

Фыдыбæстæйы Стыр хæст райдыдта

мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы
мин фарастсæдæ æртын фарæстæм азы
мин фарастсæдæ цыппор фæндзæм азы

ирыстойнаг = Ирыстоны цæрæг 
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Фыдыбæстæйы Стыр хæст фæцис 

мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы
мин фарастсæдæ æртын фарæстæм азы
мин фарастсæдæ цыппор фæндзæм азы

Уæлахизы бон бæрæг кæнæм
фыццæгæм майы
фарæстæм майы
æстдæсæм апрелы

Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ ацыдысты 

фæндзай мин ирыстойнаджы
æстай мин ирыстойнаджы
сæдæ мин ирыстойнаджы

Советон Цæдисы Хъæбатыртæ систы 

цыппор фондз ирыстойнаджы
æвдай фондз ирыстойнаджы
фæндзай авд ирыстойнаджы

Советон Цæдисы Дыууæ хатты Хъæбатыр у

Плиты Иссæ
Дзусты Ибрагим
Дзотты Лазарь

НÆ ФЕРОХ КÆНДЗЫСТÆМ…

94-96 уроктæ

423. Бакæсут дзырдтæ. Бахъуыды сæ кæнут.

æрбабырсын (æрбабырста) – напасть
бацахсын (бацахста) – занять
тох кæнын – бороться, воевать
фехалын (фехæлдта) – здесь: взорвать
хид – мост
маст исын – мстить
мастисæг (мастисджытæ) – мститель

424. Байхъусут дзырдбæстытæм. Дзурут дикторы фæстæ. Ратæлмац кæнут дзырдбæстытæ.
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• æрбабырстой Ирыстонмæ
• бацахстой хъæу Цыкола
• тох кодтой Райгуырæн бæстæйы сæраппонд
• мастисджыты къорд
• æрыгон мастисджыты къорд
• хидыл фæцæйцыдис
• хид фехæлдтой

425. Зæгъут иронау.

1. Фашисты напали на Осетию. 
2. Фашисты заняли селение Чикола.
3. За Родину воевали  и дети.
4. Организовал (сарæзта) отряд юных (молодых) мстителей.
5. Машина фашистов ехала по мосту.
6. Мальчики взорвали мост.

426. а) Бакæсут текст. Чи уыдысты дыууæ хъæбатыр лæппуйы?

Мин фарастсæдæ цыппор дыккæгæм азы немыцаг фашисттæ æрбабырстой  
Ирыстонмæ, бацахстой хъæу Цыкола. 

Цыколайы цардысты Гасанты дыууæ æфсымæры, Ханафи æмæ Омарби. Ханафи- 
йыл цыдис æртындæс азы, Омарбийыл та – дыууадæс азы. Райгуырæн бæстæйы 
сæраппонд тох кодтой æрмæст хистæртæ нæ, фæлæ сывæллæттæ дæр. Ханафи сарæзта  
æрыгон мастисджыты къорд. Иу бон фашистты машинæ хидыл куы фæцæйцыдис, уæд 
лæппутæ хид фехæлдтой. Немыцæгтæ фæмард сты.

æ) Тексты ссарут фæрстытæн дзуæппытæ æмæ сæ бакæсут.

1. Кæд æрбабырстой немыцаг фашисттæ Ирыстонмæ?
2. Цавæр хъæу бацахстой немыцаг фашисттæ?
3. Цал азы цыдис Ханафийыл?
4. Цал азы цыдис кæстæр æфсымæрыл?
5. Æрмæст хистæртæ тох кодтой немыцаг фашисттимæ?
6. Цавæр къорд сарæзта хистæр æфсымæр?
7. Куыд тох кодтой лæппутæ немыцаг фашисттимæ?

427. а) Выпишите из текста сложноподчиненное предложение с придаточным времени; 
укажите союз и соотносительное слово. Определите наклонение, время, лицо и число глаголов-
сказуемых.

æ) выпишите из текста предложение с однородными членами, связанными двойным сою-
зом. Укажите союз.

428. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ бакæсут. Ныффыссут хъуыдыйæдтæ.
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Фашисттæ Ирыстонмæ куы æрбабырстой, 
Хæст куы райдыдта, 
Хæст куы райдыдта, 

Фашисттæ Цыкола куы бацахстой, 
Фашисттæ хидыл куы фæцæйцыдысты, 

Лæппутæ хид куы фехæлдтой, 

уæд Ханафийыл цыдис дыууадæс азы.
уæд бацахстой хъæу Цыкола.
уæд Омарбийыл цыдис иуæндæс азы.

уæд фашисттæ фæмард сты. 
уæд Ханафи сарæзта æрыгон мастис-
джыты къорд.
уæд лæппутæ хид фехæлдтой.

429. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут.

1942 азы немыцаг фашисттæ æрбабырстой …
бацахстой …

Цыколайы цардысты чи?
чи?

Лæппутыл цыдис цал азы?
цал азы?

Райгуырæн бæстæйы сæраппонд тох кодтой чи?
чи?

430. Радзурут Гасанты дыууæ æфсымæры тыххæй. 

431. а) Сраст кæнут рæдыдтытæ æмæ бакæсут диалог.

Ритæ. Немыцаг фашисттæ Ирыстоны дæр уыдысты?
Алан. Уыдысты. Ирыстонмæ æрбабырстой мин фарастсæдæ цыппор фыццæгæм азы.
Ритæ. Æппæт Ирыстон дæр бацахстой?
Алан. Нæ, æрмæст йæ иу хай. Бацахстой горæт Цыкола дæр.
Ритæ. Мæнмæ гæсгæ, Гасанты дыууæ æфсымæры Цыколайы цардысты.
Алан. О, раст зæгъыс. Омарби уыдис хистæр, Ханафи та кæстæр. 
Ритæ. Уыдон фехæлдтой хид?
Алан. О. Фашисттæ хидыл куы фæцæйцыдысты, уæд лæппутæ хид фехæлдтой. 

æ) Сахуыр кæнут диалог æмæ йæ радзурут.

432. Базонгæ ут ног дзырдтимæ. Ныффыссут сæ уæ дзырдуæтты. Бахъуыды кæнут дзырдтæ.

сармадзан – пушка
æхсын (æхста) – стрелять
фехсын (фехста) – выстрелить
знаг (знæгтæ)  – враг
æрцахсын (æрцахста) – поймать
амарын (амардта) – убить
фат – стрела
баиу уæвын (баиу сты) – соединиться, объединиться
фæмард уæвын (фæмард ис) – погибнуть
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433. а) Байхъусут дарддæр текстмæ хъæбатыр æфсымæрты тыххæй. Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæд фæмард сты Гасанты дыууæ æфсымæры?
Цавæр скъола хæссы хъæбатыр æфсымæрты ном?

æ) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Дыууæ æфсымæры немыцаг сармадзанæй фехстой (кæй?) _____. 
Фæмард сты (цал?) _____ гитлероны.
Фашисттæ æрцахстой (кæй?) _____.
(Кæд?) _____ æфсымæрты схорзæхджын кодтой Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 

ордентæй.
(Кæм?) _____ лæууы æфсымæрты номыл цыртдзæвæн.

434. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ бакæсут.

Лæппутæ сармадзанæй куы фехстой, 
Лæппутæ цалдæр фашисты куы амардтой, 

Фашисттæ лæппуты куы æрцахстой, 
Хъæбатыр æфсымæртæ куы фæмард сты, 

уæд сæ æрцахстой.
уæд фæмард сты цалдæр гитлероны.

уæд сæ амардтой.
уæд уыдис декабры кæрон.

435. а) Преобразуйте предложения, заменив существительные сперва полными, а затем 
краткими местоимениями. Помните о месте краткого местоимения в предложении.

Ху ы з æ г :  Знæгты сармадзанæй фехстой. Уыдоны сармадзанæй фехстой. Фехстой 
сæ сармадзанæй.

Фашисттæ æрцахстой лæппуты.
Æфсымæрты схорзæхджын кодтой ордентæй.
Немыцаг фашисттæ æрбабырстой Ирыстонмæ.
Ханафийыл цыдис æртындæс азы.

æ) Ныффыссут цыбыр номивджытæ (краткие местоимения).

Ху ы з æ г :  бацыдысты сармадзанмæ, бацыдысты уымæ, бацыдысты йæм.

Фехстой фашисты, фехстой уый, фехстой  ;
Фехстой фашистты, фехстой уыдоны, фехстой _____;
Радтой лæппуйæн, радтой уымæн, радтой _____;
Радтой лæппутæн, радтой уыдонæн, радтой _____;
Бацыдысты æфсымæримæ, бацыдысты уыимæ, бацыдысты _____;
Бацыдысты æфсымæртимæ, бацыдысты уыдонимæ, бацыдысты _____.

436. а) Бакæсут. Раттут фарст алы хъуыдыйадмæ дæр (к каждому предложению). Ныффыс-
сут уæ фæрстытæ.
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Иннæ хатт та дыууæ æфсымæры немыцаг сармадзанæй фех-
стой знæгты. Фæмард сты цалдæр гитлероны. Фæлæ фашисттæ 
æрцахстой хъæбатыр лæппуты æмæ сæ амардтой. Уый уыдис мин 
фарастсæдæ цыппор дыккæгæм азы декабры кæрон. 

Мин фарастсæдæ æхсай фæндзæм азы Гасанты æфсымæрты 
схорзæхджын кодтой Фыдыбæстæйы хæсты ордентæй. Цыко-
лайы æртыккæгæм скъола хæссы ацы æфсымæрты ном. Скъо-
лайы  кæрты лæууы Омарби æмæ Ханафийы номыл цыртдзæвæн 
– дыууæ фаты баиу сты сырх стъалыйы раз.

æ) Уæ фæрстытæм гæсгæ саразут диалог æмæ йæ ныффыссут. 
б) Радзурут, куыд фæмард сты дыууæ хъæбатыр æфсымæры. 

ÆРХÆЦЦÆ КÆНЫНЦ КАНИКУЛТÆ!

97-99 уроктæ

437. Бакæсут дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Бахъуыды сæ кæнут.

æнæмæт – беззаботный; æнæмæт бонтæ – беззаботные дни
фæлварæн – экзамен; фæлварæнтæ дæттын – сдавать экзамены
фидæн – будущее; фидæныл хъуыды кæны – думать о будущем
дæсныйад – специальность, профессия; фидæны дæсныйад – будущая профессия
æвзарын (æвзæрста) – выбирать; дæсныйад æвзарын – выбирать профессию.

438. а) Саразут дзырдбæстытæ æмæ сæ ныффыссут.

Хъуыды кæнын (цæуыл?) – фидæн, дæсныйад, фæлварæн.
Фæлварæнтæ  дæттын (кæд?) – фарæстæм кълас, иуæндæсæм кълас, сæрд.
Цæттæ кæнын (цæмæ? к чему?) – каникултæ, фæлварæнтæ, дæсныйад.

æ) Зæгъут иронау.

Скоро начнутся каникулы.
Последние беззаботные каникулы.
Мы будем сдавать экзамены.
В девятом классе мы будем сдавать экзамены.
Думаем о будущей профессии.
Надо думать о будущей профессии.

439. а) Вспомните спряжение глагола дæттын (давать, сдавать). Обратите внимание на 
форму прошедшего времени.
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Нырыккон афон Ивгъуыд афон Суинаг афон
иу.н. бир.н. иу.н. бир.н. иу.н. бир.н.

1 дæттын дæттæм лæвæрдтон лæвæрдтам дæтдзынæн дæтдзыстæм
2 дæттыс дæттут лæвæрдтай лæвæрдтат дæтдзынæ дæтдзыстут
3 дæтты дæттынц лæвæрдта лæвæрдтой дæтдзæнис дæтдзысты

æ) Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.

• Девятиклассники летом будут сдавать экзамены.
• Вы летом будете сдавать экзамены.
• Мы в следующем году (иннæ аз) будем сдавать экзамены.
• Мой старший брат будет сдавать экзамены.
• Летом ты будешь сдавать экзамены.
• Летом я буду сдавать экзамены.

• Я еще не (нæма) сдавал экзамены.
• Ты еще не сдавал экзамены.
• Моя сестра еще не сдавала экзамены.
• Мы еще не сдавали экзамены.
• Вы еще не сдавали экзамены.
• Восьмиклассники еще не сдавали экзамены.

440. а) Сдать экзамен – фæлварæн раттын. Проспрягайте глагол раттын в прошедшем и 
будущем времени.

æ) Зæгъут иронау æмæ ныффыссут хъуыдыйæдтæ. Бацамонут мивдисджыты кæрæттæ. 
(окончания глаголов).

Я сдал экзамены. – Я сдам экзамены.
Ты сдал экзамены. – Ты сдашь экзамены.
Он сдал экзамены. – Он сдаст экзамены.
Мы сдали экзамены. – Мы сдадим экзамены.
Вы сдали экзамены. – Вы сдадите экзамены.
Они сдали экзамены. – Они  сдадут экзамены.

441. а) Бакæсут текст. Цæмæн хуыйны «Фæстаг æнæмæт каникултæ»?

Фæстаг æнæмæт каникултæ

Зæлинæ ныффыста  йæ боныджы.
«Фæвæййы ахуыры аз. Тагъд райдайдзысты каникултæ. Фæстаг æнæмæт 

каникултæ. Цæмæн? Уымæн æмæ иннæ аз, фарæстæм къласы, дæтдзыстæм 
фæлварæнтæ. Дæсæм къласы хъуыды кæндзыстæм фидæны дæсныйадыл. Цæттæ 
кæндзыстæм фæлварæнтæм, æвзардзыстæм институттæ, техникумтæ. Не ’мбæлттæй 
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иутæ баззайдзысты Ирыстоны, ахуыр кæндзысты нæхи институтты, академиты, кол- 
леджты. Иннæтæ ацæудзысты æндæр горæттæм. Фæлæ уый уыдзæнис æртæ азы фæстæ! 
Ныр та – æгас цæут, æнæмæт бонтæ!»

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

• учебный год
• скоро начнутся
• о будущей профессии
• будем выбирать институты
• одни из наших друзей
• уедут в другие города
• через три года

442. Текстмæ гæсгæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ бакæсут

Фæвæййы (цы?) _____.
(Кæд?) _____ райдайдзысты каникултæ. 
Фæстаг (цавæр?) _____ каникултæ. 
Уымæн æмæ (кæд?) _____ дæтдзыстæм фæлварæнтæ. 
Дæсæм къласы хъуыды кæндзыстæм (цæуыл?) _____.
Цæттæ кæндзыстæм  (цæмæ?) _____, æвзардзыстæм (цы?) _____.
Не ’мбæлттæй иутæ баззайдзысты (кæм?) _____.
Иннæтæ ацæудзысты (кæдæм?) _____.
Фæлæ уый уыдзæнис (кæд?) _____.

443. Радзурут текст «Фæстаг æнæмæт каникултæ».

444. Æстæм къласæн радтой хæдзармæ куыст – хъуамæ бацæттæ кæной чысыл радзырдтæ 
«Куыд арвитдзынæн мæ каникæлтæ». Базонгæ ут уе ’мгæртты фæндтимæ.

фæнд – желание, намерение

а) Бакæсут Маринæйы монолог. «Бирæ куыстытæ мын уыдзæнис», – загъта чызг. Цавæр 
куыстытæ йын уыдзæнис? 

Маринæ. Æз августы уыдзынæн Дзæуджыхъæуы. Бирæ куыстытæ мын 
уыдзæнис. Августы нæ горæты кусдзæнис сывæллæтты этнографион лагерь. 
Ирыстонмæ уазæгуаты ссæудзысты скъоладзаутæ Венгрийæ, Туркæй, Сирийæ. Уы-
дон сты ирон сывæллæттæ. Раджы кæддæр сæ фыдæлтæ æрцардысты  ацы бæстæты. 
Скъоладзаутæ ахуыр кæндзысты ирон æвзаг, зонгæ кæндзысты ирон культурæимæ, нæ 
адæмы историимæ. Æз дæр уыдзынæн уыцы лагеры. Мæ фæллад уадздзынæн æмæ 
æххуыс кæндзынæн ахуыргæнджытæн, иронау дзурдзынæн уазджытимæ. 
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Бирæ куыстытæ мын уыдзæнис. – У меня будет много дел.
кæддæр – когда-то æрцардысты – осели, стали жить

æ) Дзуапп раттут фæрстытæн.

Кæм уыдзæнис сæрды Маринæ?
Цавæр лагерь кусдзæнис Дзæуджыхъæуы?
Кæцæй ссæудзысты уазджытæ Дзæуджыхъæумæ?
Ирон сывæллæттæ æндæр бæстæты цæмæн цæрынц?
Цы ми кæндзæнис лагеры Маринæ?
Куыд æххуыс кæндзæнис ахуыргæнджытæн чызг?
Цы ми кæндзысты лагеры скъоладзаутæ?

б) Зæгъут иронау.

Они должны подготовить небольшие рассказы.
Я должен подготовить рассказ.
Ты должен сдать экзамен.
Мы должны готовиться к экзамену.
Вы должны готовиться к экзамену.

445. а) Иннæ скъоладзаутæм та цавæр фæндтæ ис? Базонгæ ут Анаидæйы фæндтимæ. 
Кæдæм цæудзæнис чызг? Цæмæн?

Анаидæ. Æз дæр лагерьмæ цæудзынæн, Урсдонмæ. Лагерь хуыйны «Фадау». Фарон 
дæр иу мæй уыдтæн уыцы лагеры. Фæзындис мын бирæ ног æмбæлттæ. Ацы аз дæр 
баныхас кодтам æмæ иумæ ацæудзыстæм Урсдонмæ. Искуы уыдыстут Урсдоны? Уым 
диссаджы рæсугъд æрдз ис! Хъæдтæ, сыгъдæг цæугæдæттæ, суадæттæ. Уыцы лагеры 
скъоладзаутæ сæ фæллад уадзынц æмæ сæхи дзæбæх кæнынц.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ.

В этом году мы тоже договорились и вместе поедем в Урсдон.
В этом лагере школьники отдыхают и лечатся.
У меня появилось много новых друзей.

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Анаидæ фыццаг хатт цæуы Урсдонмæ?
2. Цы хуыйны лагерь?
3. Цавæр æрдз ис Урсдоны?
4. Анаидæйы зæрдæмæ цæуы лагерь? Цæмæй бæрæг у?
5. Цы ми кæнынц скъоладзаутæ ацы лагеры?

в) Ссарут тексты æмæ бакæсут хъуыдыйæдтæ дзырдтимæ: в прошлом году, вместе, когда-
нибудь, там, лечатся.
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446. а) Вспомните, как в осетинском языке выражается желание при помощи модального 
глагола фæнды.

Мæн фæнды – фæнды мæ
Дæу фæнды – фæнды дæ
Уый фæнды – фæнды йæ

Мах фæнды – фæнды нæ
Сымах фæнды – фæнды уæ
Уыдоны фæнды – фæнды сæ

Я хочу лучше узнать. – Мæн фæнды хуыздæр базонын.

æ) Зæгъут иронау.
Я хочу лучше узнать Осетию.
Ты хочешь лучше выучить осетинский язык.
Он хочет лучше рисовать.
Мы хотим лучше отдохнуть.
Вы хотите поехать в лагерь.
Они хотят играть в футбол.

447. а) Ныр та базонут Фатимæйы фæндтæ. Найдите и выпишите сложноподчиненное 
предложение с придаточным времени.

Фатимæ. Æз дæр лагеры уыдзынæн. Ирмæ куы ссæуа Ирыстонмæ, уæд иумæ 
ацæудзыстæм. Ирмæйы тынг фæнды ирон æвзаг хуыздæр базонын. Ныр цалдæр азы са-
наторий «Ирыстон»-ы сæрды кусы сæрмагонд этнолингвистикон лагерь. Уый хуыйны 
«Цæр, мадæлон æвзаг!»  

Лагеры дзурынц æрмæст иронау, зонгæ кæнынц ирон æгъдæуттимæ, этикетимæ. Ирмæ 
дис кæндзæнис ирон хæринæгтыл дæр. Мæнмæ гæсгæ, йæ зæрдæмæ фæцæудзысты. Ацы 
аз Ирмæимæ Туркæй ссæудзæнис иу лæппу дæр – Пухаты Эмре. Уый дæр немæ уыдзæнис 
лагеры. Цæудзыстæм экскурситы, фендзыстæм Ирыстоны кæмттæ. 

сæрмагонд – специальный мадæлон æвзаг – родной язык
ком (кæмттæ) – ущелье

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Только по-осетински, знакомятся с обычаями, будет удивляться кушаньям, и один 
мальчик, будет с нами в лагере, увидим ущелья. 

б) Дзуапп раттут фæрстытæн.

1. Куыд арвитдзæнис йæ каникултæ Фатимæ?
2. Кæд ацæудзæнис Фатимæ лагерьмæ?
3. Кæм кусы уыцы лагерь?
4. Цавæр у ацы лагерь?
5. Кæимæ ссæудзæнис Ирмæ Ирыстонмæ?
6. Цы ми кæндзысты скъоладзаутæ лагеры?
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448. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффыссут.

Фатимæ дæр ацы сæрды ацæудзæнис (кæдæм?) _____.
Ирмæ куы ссæуа (кæдæм?)_____ , уæд иумæ ацæудзысты лагерьмæ.
Ирмæйы фæнды (цы?) _____ хуыздæр базонын.
Ирмæимæ ссæудзæнис (чи?)_____.
Уый дæр уыдзæнис (кæм?) _____.
Ацы лагеры иууылдæр дзурынц (куыд?) _____. 
Ирмæйы зæрдæмæ фæцæудзысты (цавæр?) _____ хæринæгтæ.

449. Радзурут Фатимæйы фæндты тыххæй. 

450. Ссарут хъуыдыйæдты хæйттæ æмæ сæ ныффыссут.

Ирмæ Ирыстонмæ куы ссæуа, 
Пухаты Эмре Туркæй куы ссæуа, 
Скъоладзаутæ лагеры куы уой, 
Ирмæ ирон хæринæгтæ куы фена, 

уæд йæ зæрдæмæ фæцæудзысты.
уæд Фатимæимæ ацæудзысты лагерьмæ.
уæд дзурдзысты æрмæст иронау.
уæд базонгæ уыдзæнис Фатимæимæ.

451. Баххæст кæнут репликæтæ æмæ саразут диалог.

Фатимæ. Чызджытæ, цавæр фæндтæ уæм ис каникулты тыххæй?
Маринæ. Æз…
Анаидæ. Æз та…
Фатимæ. Мах та Ирмæимæ…
Маринæ. Ирмæ иунæгæй ссæудзæнис?
Фатимæ. Нæ, ацы хатт... 
Анаидæ. Уый дæр... 
Фатимæ. О, махимæ лагеры уыдзæнис.
Маринæ. Мах лагерьмæ ссæудзысты уазджытæ…
Анаидæ. Ног æмбæлттæ дын фæзындзæнис.

ЦЫ БАЗЫДТАМ, ЦÆМÆ АРÆХСÆМ

100-102 уроктæ

452. Ацы сæрды лагерьтæм ацæудзысты æрмæст чызджытæ нæ, фæлæ лæппутæ дæр. 
Байхъусæм-ма сæм. 

а) Раздæр уал базонгæ ут ног дзырдтимæ

Дыгургом – Дигорское ущелье
цæттæдзинад – подготовка; готовность
æххуыс – помощь
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æвдисæндар – свидетельство
сусæгдзинад (сусæгдзинæдтæ) – секрет, тайна
фатæй æхсын – стрелять из лука

æ) Байхъусут Давиды ныхасмæ. Кæдæм цæудзæнис лæппу? 
б) Иу хатт ма байхъусут текстмæ æмæ баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ.

Туристон базæйы (кæд?) _____ байгом вæййы хæстон-спортивон лагерь.
Лагеры цæттæ кæнынц  фидæны (кæй?) _____.
Ацы лагеры уæгъд рæстæг (кæмæн?) _____ вæййы.

453. Преобразуйте предложения так, чтоб речь шла о действиях (событиях), которые про-
изойдут в будущем.

Ху ы з æ г :  Сменæ куы фæцис, уæд курсанттæн радтой сæрмагонд æвдисæндартæ. 
– Сменæ куы фæуа, уæд курсанттæн ратдзысты сæрмагонд æвдисæн-
дартæ.

1. Ахуыры аз куы фæцис, уæд Давид ацыдис Дыгургоммæ.
2. Давид лагеры куы уыдис, уæд базыдта фатæй æхсын.
3. Давид æстæм кълас куы фæцис, уæд ыл цыдис фынддæс азы.
4. Давид скъола куы фæцис, уæд бацыдис институтмæ.
5. Скъоладзаутæ лагеры куы уыдысты, уæд базонгæ сты нырыккон хæцæнгæрз-

тимæ.
6. Лæппутæ лагеры куы уыдысты, уæд базонгæ сты хæстон техникæимæ.
7. Лæппутæ лагеры куы уыдысты, уæд парашютимæ гæпп кодтой.

454. Давид загъта: «Ацы лагеры уæгъд рæстæг никæмæн вæййы». Зæгъут иронау.

• У меня не бывает свободного времени.
• У нас в лагере не бывает свободного времени.
• У курсантов не бывает свободного времени.
• У тебя не было свободного времени.
• У вас не было свободного времени.
• У них не было свободного времени.

455. а) А как вы ориентируетесь в пространстве? Вспомните местоименные наречия.

ам – здесь
уым – там
ардæм – сюда
уырдæм – туда

уæле – наверху
дæле – внизу
уæлæмæ – наверх
дæлæмæ – вниз
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æ) Попросите друг друга:

– сидеть здесь;
– пойти туда;
– подойти сюда;
– посмотреть наверх;
– посмотреть вниз.

456. а) Бакæсут текст. Кæй цæттæ кæнынц ацы лагеры?

Дыгургомы туристон базæ «Комы арт»-ы алы аз дæр байгом вæййы хæстон-
спортивон лагерь «Балц». Фарон мæ хистæр æфсымæр уым уыдис, æмæ йæ зæрдæмæ 
тынг фæцыдис. Лагеры цæттæ кæнынц фидæны хæстонты. Ацы лагеры уæгъд рæстæг 
никæмæн вæййы. Курсантты программæйы ис хæстон æмæ спортивон цæттæдзинад, 
нырыккон хæцæнгæрзтæ æмæ хæстон техникæимæ зонгæ кæнын, парашютон-десан-
тон цæттæдзинад, топографи, санитарон æххуыс, альпинизм. Сменæ куы фæцис, уæд 
курсанттæн радтой сæрмагонд æвдисæндартæ. Мæн дæр тынг фæнды уыцы лагерьмæ. 

æ) Задайте вопрос к каждому слову предложения.
Сменæ куы фæцис, уæд курсанттæн радтой сæрмагонд æвдисæндартæ.  

Ф æ р с т ы т æ :  цы ми бакодта? цы? цы ми бакодтой? кæд? цы? цавæр?

457. Выделенные местоимения и наречия замените существительными.

Ху ы з æ г :  Мæ хистæр æфсымæр уым уыдис. – Мæ хистæр æфсымæр лагеры уыдис.

Давид æмæ Батрадз уым фембæлдысты. – Лагерь, Дыгургом, скъола, турбазæ.
Давид лагеры ууыл фембæлдис. – Батрадз, йе ’мкъласон, йæ сыхаг.
Ам зонгæ кæнынц Ирыстоны историимæ. – Лагерь, Дыгургом, скъола, турбазæ.
Ардæм алы аз дæр æрбацæуынц бирæ скъоладзаутæ. – Лагерь, Дыгургом, турбазæ.
Лæппутæ базонгæ вæййынц уыдонимæ. – Сусæгдзинæдтæ, æмбæлттæ, хæцæн-

гæрзтæ.

458. Бацамонут раст дзуапп.

Ам алы аз дæр байгом вæййы …

лагеры    лагерь
лагерæн    лагерæй
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Мæ кæстæр æфсымæр уыдис …

лагеры      лагерь
лагерæн    лагерæй

«Балц»-ы цæттæ кæнынц…

фидæны хæстон    фидæны хæстонты
фидæнты хæстонæн    фидæны хæстонтæй

Уæгъд рæстæг никæмæн вæййы…

ацы лагерь     ацы лагеры
ацы лагерæй     ацы лагерьмæ 

Хæстон æмæ спортивон цæттæдзинад ис курсантты…

программæйы    программæйæн
программæйæ    программæтæ

Сæрмагонд æвдисæндартæ радтой…

курсанттæ     курсантты
курсанттæн     курсанттæй

Мæн дæр тынг фæнды…

уыцы лагерь     уыцы лагерьтæ
уыцы лагерьмæ    уыцы лагеры

459. а) Батрадз та цавæр лагеры уыдзæнис? Бакæсут текст æмæ дзуапп раттут фарстæн.

Батрадз. Давидимæ фембæлдзыстæм Дыгургомы. Æз дæр лагеры уыдзынæн. 
Æрмæст «Балц»-ы нæ, фæлæ æндæр лагеры. Уый хуыйны «Хохаг», у хæстон-патриотон 
лагерь. Ам зонгæ кæнынц Ирыстоны хæстон историимæ, рагон спортивон æмæ хæстон 
хъæзтытимæ. Скъоладзаутæ ахуыр кæнынц фатæй æхсын, хæххон фæндæгтыл цæуын,  
зонгæ кæнынц хæххон æрдзы сусæгдзинæдтимæ.

æ) Ссарут тексты æмæ бакæсут дзырдбæстытæ.

Ходить по горным дорогам, в другом лагере,с военной историей, со спортивными 
играми, учатся стрелять из лука.

460. Сымах та куыд арвитдзыстут уæ каникултæ? Радзурут уæ фæндты тыххæй.

461. Образуйте от глаголов сложные формы. Ныффыссут сæ.

Ху ы з æ г :  æхсын – æхсгæ кæнын; фехсын – æхсгæ фæкæнын
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Æмбæлын, фембæлын; хъазын, фæхъазын; цæуын, ацæуын; дæттын, раттын; 
кæсын, бакæсын; фыссын, ныффыссын; улæфын, баулæфын; зонын, базонын.

462. Бакæсут диалог. 

Батрадз. Ацы сæрды æз Дыгургоммæ цæудзынæн.
Давид. Æцæг? Æз дæр! Æвæццæгæн (наверно), иу лагерьмæ цæудзыстæм.
Батрадз. Æвæццæгæн. Æз «Хохаг»-мæ цæуын. Ды дæр?
Давид. Нæ, æз та «Балц»-ы уыдзынæн.
Батрадз. Ницы кæны, кæрæдзимæ хæстæг сты. 
Давид. Æз фыццаг хатт цæуын Дыгургоммæ. Ды та?
Батрадз. Æз фарон дæр уыцы лагеры уыдтæн. Мæ зæрдæмæ тынг цæуы «Хохаг».
Давид. Фатæй æхсын дæр уым базыдтай?
Батрадз. Уæдæ! Ды дæр бирæ цыдæртæ базондзынæ.
Давид. О, «Балц»-ы цæттæ кæнынц фидæны хæстонты.
Батрадз. Уæдæ хохы фембæлдзыстæм!

463. Батрадз æмæ Давиды диалогæй саразут монолог.
Р а й д а й у т  а ф т æ :
Ацы аз Батрадз æмæ Давид цæуынц Дыгургоммæ. Лæппутæ иу лагеры нæ уыдзы-
сты…

464. Бацамонут раст дзуапп.

Батрадз æмæ Давид фембæлдзысты…

Дыгургом    Дыгургомы
Дыгургоммæ    Дыгургомæй

Батрадз ацæудзæнис …

«Хохаг»-ы    «Хохаг»-æн
«Хохаг»-мæ    «Хохаг»-имæ

Давид уыдзæнис …

«Балц»    «Балц»-æй
«Балц»-ы    «Балц»-æн

Лагеры зонгæ кæнынц Ирыстоны …

истори    историимæ
историйæ    историйы

Скъоладзаутæ базондзысты æрдзы …

сусæгдзинæдты   сусæгдзинæдтимæ
сусæгдзинæдтæ   сусæгдзинæдтæй
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Каникултæ куы райдайой, уæд ацæудзынæн Дыгургоммæ.
уæд ацыдтæн Дыгургоммæ.

Каникултæ куы райдыдтой, уæд ацæудзынæн Дыгургоммæ. 
уæд ацыдтæн Дыгургоммæ.

Батрадз кæд лагерьмæ ацæуа, уæд фатæй æхсын базыдта.
уæд фатæй æхсын базондзæнис.

Батрадз кæд Дыгургоммæ ацæуа, уæд Давидимæ фембæлдысты. 
уæд Давидимæ фембæлдзысты.

Батрадз кæд «Хохаг»-мæ ацæуа, уæд Давид та «Балц»-ы уыдзæнис. 
уæд Давид та «Балц»-ы уыдис.

Каникултæ куы райдаиккой, уæд нæ фæллад суадзиккам. 
уæд нæ фæллад уадзæм.

Каникултæ куы райдаиккой, уæд лагерьмæ ацыдыстæм.
уæд лагерьмæ ацæуиккам.
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УÆЛÆМХАСÆН 

Номдар/Имя существительное

Номдарты тасындзæг/Склонение существительных

падеж вопрос значение
Номон/именительный Чи? Цы Кто? Что?
Гуырынон/родительный Кæй? Цæй? Кого? Чего? Чей?
Дæттынон/дательный Кæмæн? Цæмæн? Кому? Чему? Для кого? Для чего?
Иртæстон/отложительный Кæмæй? Цæмæй? Кем? Чем? От кого? От чего?
Арæзтон/направительный Кæмæ? Цæмæ? К кому? К чему?
Æддагбынатон/местный внешний Кæуыл? Цæуыл? На ком? На чем? О ком? О чем?
Цæдисон/союзный Кæимæ? Цæимæ? С кем? С чем?
Хуызæнон/уподобительный Кæйау? Цæйау? Подобно кому? Подобно чему?

1. Склонение существительных на согласную и на группу согласных

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.
Номон Чи? Цы? хæдзар хæдзæрттæ кæрт кæртытæ
Гуырынон Кæй? Цæй? хæдзары хæдзæртты кæрты кæртыты
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? хæдзарæн хæдзæрттæн кæртæн кæртытæн
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? хæдзарæй хæдзæрттæй кæртæй кæртытæй
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? хæдзармæ хæдзæрттæм кæртмæ кæртытæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? хæдзарыл хæдзæрттыл кæртыл кæртытыл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? хæдзаримæ хæдзæрттимæ кæртыл кæртытыл
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? хæдзарау хæдзарау кæртау кæртытау

Образование множественного числа.
Форма множественного числа образуется путем прибавления к корню суффикса –т: 

скъоладзау – скъоладзаутæ.
Если слово в единственном числе оканчивается на л, м, н, р, й, то суффикс мно-

жественного числа –т часто удваивается: хæдзар – хæдзæрттæ, ном – нæмттæ, хай – 
хæйттæ.

Если слово оканчивается на группу согласных, то во множественном числе между 
корнем и суффиксом –т часто вставляется –ы-: кæрт – кæртытæ, карк – кæрчытæ.

Если к корню, оканчивающемуся на удвоенную согласную, прибавляется часть сло-
ва (суффикс, окончание, другой корень), начинающаяся с согласной, то одна из соглас-
ных корня выпадает: дзуапп + мæ = дзуапмæ, зæхх+мæ = зæхмæ.
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2. Склонение существительных на –æг и -ыг

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.
Номон Чи? Цы? барæг барджытæ чиныг чингуытæ
Гуырынон Кæй? Цæй? барæджы барджыты чиныджы чингуыты
Дæттынон Кæмæн? 

Цæмæн?
барæгæн барджытæн чиныгæн чингуытæн

Иртæстон Кæмæй? 
Цæмæй?

барæгæй барджытæй чиныгæй чингуытæй

Арæзтон Кæмæ? 
Цæмæ?

барæгмæ барджытæм чиныгмæ чингуытæм

Æддагбынатон Кæуыл? 
Цæуыл?

барæгыл барджытыл чиныгыл чингуытыл

Цæдисон Кæимæ? 
Цæимæ?

барæгимæ барджытимæ чиныгимæ чингуытимæ

Хуызæнон Кæйау? 
Цæйау?

барæгау барджытау чиныгау чингуытау

Образование множественного числа.
Если слово оканчивается на –æг, то во множественном числе –æг переходит в  

–джы-: барæг – барджытæ, зарæг – зарджытæ.
Если слово оканчивается на –ыг, то во множественном числе –ы- выпадает, а меж-

ду –г и суффиксом –т появляется –уы: чиныг – чингуытæ. 

3. Склонение существительных на –г и на -к.

Иу.н. Бир.н. Иу.н. Бир.н.
Номон Чи? Цы? саг сагтæ карк кæрчытæ
Гуырынон Кæй? Цæй? саджы сагты карчы кæрчыты
Дæттынон Кæмæн? 

Цæмæн?
сагæн сагты каркæн кæрчытæн

Иртæстон Кæмæй? 
Цæмæй?

сагæй сагтæй каркæй кæрчытæй

Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? сагмæ сагтæм каркмæ кæрчытæм
Æддагбынатон Кæуыл? 

Цæуыл?
сагыл сагтыл каркыл кæрчытыл

Цæдисон Кæимæ? 
Цæимæ?

сагимæ сагтимæ каркимæ кæрчытимæ

Хуызæнон Кæйау? 
Цæйау?

сагау сагтау каркау кæрчытау
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В словах, оканчивающихся на –г и –к, эти согласные перед –ы- переходят в –дж и 
–ч: саг – саджы, карк – карчы.

4. Склонение существительных на гласную 

Иу.н. Бир.н.
Номон Чи? Цы? дамбаца дамбацатæ 
Гуырынон Кæй? Цæй? дамбацайы дамбацаты
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? дамбацайæн дамбацатæн
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? дамбацайæ дамбацатæй
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? дамбацамæ дамбацатæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? дамбацайыл дамбацатыл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? дамбацаимæ дамбацатимæ
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? дамбацайау дамбацатау

Русской конструкции многие из + имя в родительном падеже (многие из спорт- 
сменов) в осетинском языке соответсвует имя в отложительном падеже (окончание 
–æй/-йæ) + бирæтæ (спортсментæй бирæтæ). Как видим, здесь обратный порядок 
расположения компонентов конструкции, т.е. вначале имя (существительное, местоиме-
ние), затем слово бирæтæ: махæй бирæтæ – многие из нас, командæйæ бирæтæ – мно-
гие из команды.

Номивджытæ / Местоимения

1. Склонение личных местоимений

Æз, мах

полное краткое полное краткое
Номон Чи? Цы? æз – мах –
Гуырынон Кæй? Цæй? мæн мæ мах нæ
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? мæнæн мын махæн нын
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? мæнæй мæ махæй нæ
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? мæнмæ мæм махмæ нæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? мæныл мыл махыл ныл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? мæнимæ мемæ махимæ немæ
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? мæнау – махау –
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Ды, сымах

полное краткое полное краткое
Номон Чи? Цы? ды – сымах –
Гуырынон Кæй? Цæй? дæу дæ сымах уæ
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? дæуæн дын сымахæн уын
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? дæуæй дæ сымахæй уæ
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? дæумæ дæм сымахмæ уæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? дæуыл дыл сымахыл уыл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? дæуимæ демæ сымахимæ уемæ
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? дæуау – сымахау –

Уый, уыдон

полное краткое полное краткое
Номон Чи? Цы? уый – уыдон –
Гуырынон Кæй? Цæй? уый йæ уыдоны сæ
Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? уымæн йын уыдонæн сын
Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? уымæй дзы уыдонæй сæ
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? уымæ йæм уыдонмæ сæм
Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? ууыл йыл уыдоныл сыл
Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? уыимæ йемæ уыдонимæ семæ
Хуызæнон Кæйау? Цæйау? уыйау – уыдонау –

2. Склонение определенных и неопределенных местоимений

Алчи (каждый), алцы (каждый – неодушевл.), чидæр (кто-то), цыдæр (что-то)

Номон Чи? Цы? алчи алцы чидæр цыдæр
Гуырынон Кæй? Цæй? алкæй алцæй кæйдæр цæйдæр
Дæттынон Кæмæн? 

Цæмæн?
алкæмæн(дæр) алцæмæн(дæр) кæмæндæр цæмæндæр

Иртæстон Кæмæй? 
Цæмæй?

алкæмæй(дæр) алцæмæй(дæр) кæмæйдæр цæмæйдæр

Арæзтон Кæмæ? 
Цæмæ?

алкæмæ(дæр) алцæмæ(дæр) кæмæдæр цæмæдæр

Æддагбынатон Кæуыл? 
Цæуыл?

алкæуыл(дæр) алцæуыл(дæр) кæуылдæр цæуылдæр

Цæдисон Кæимæ? 
Цæимæ?

алкæимæ(дæр) алцæимæ(дæр) кæимæдæр цæимæдæр

Хуызæнон Кæйау? 
Цæйау?

алкæйау алцæйау кæйаудæр цæйаудæр



190

3. Склонение отрицательных местоимений ничи (никто), ницы (ничто)

Номон Чи? Цы? ничи ницы

Гуырынон Кæй? Цæй? никæй ницæй

Дæттынон Кæмæн? Цæмæн? никæмæн ницæмæн

Иртæстон Кæмæй? Цæмæй? никæмæй ницæмæй

Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? никæмæ ницæмæ

Æддагбынатон Кæуыл? Цæуыл? никæуыл ницæуыл

Цæдисон Кæимæ? Цæимæ? никæимæ ницæимæ

Хуызæнон Кæйау? Цæйау? никæйау ницæйау

Миногон / Имя прилагательное

Миногми / Причастие 
 

1. Сравнительная степень прилагательных образуется при помощи суффикса –
дæр: стыр – стырдæр, хорз – хуыздæр, тæрсаг (трусливый, от глагола тæрсын – бояться) 
– тæрсагдæр. 

2. Сравнение с кем-либо или с чем-либо в русском языке выражено конструкцией 
«прилагательное в сравнительной степени + существительное или местоимение в роди-
тельном падеже»: трусливее меня, трусливее зайца. 

В осетинском языке вначале ставится существительное или местоимение в отложи-
тельном падеже (с окончанием -æй / -йæ), а за ним – прилагательное в сравнительной сте-
пени: мæнæй тæрсагдæр, тæрхъусæй тæрсагдæр, кæрдойæ стырдæр.

3. От некоторых глаголов образуются прилагательные и причастия при помо-
щи суффикса –гæ. Например: рæвдауын (ласкать) – рæвдаугæ (ласковый, ласкающий), 
судзын (обжигать, сжигать) – судзгæ (обжигающий), хъæуын (быть нужным) – хъæугæ 
(нужный).

4. При помощи суффикса –аг от основы глагола образуются прилагательные; они 
обозначают постоянный признак предмета или лица: худын (смеяться) – худаг лæппу – 
смешливый мальчик.

От основы глагола при помощи суффикса –æг образуются причастия настоящего 
времени – формы глагола, обозначающие признак предмета или лица по его действию и 
отвечающие на вопрос цавæр? (какой?): кафын (танцевать) – кафæг лæппу (танцующий 
мальчик).

Таким образом, существительное + причастие с суффиксом –æг = тот, кто что-либо 
делает сейчас, лицо, что-либо делающее в настоящее время: фæйнæджы фарсмæ лæууæг 
скъоладзау – стоящий у доски школьник; существительное + прилагательное с суффик-
сом –аг = тот, кто обычно что-либо делает, имеющий какое-то качество: зараг цъиу – пев-
чая (которая обычно поет) птица. 
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Глагол дзурын

Причастие Прилагательное

Образование: основа глагола+æг Образование: основа глагола + аг

Значение: выполняющий какое-либо действие 
в настоящее время

Значение: имеющий постоянное свойство, 
склонный к выполнению какого-либо действия

Дзурæг – говорящий Дзураг – говорливый

Слова, определяющие принадлежность человека или предмета к определенному 
народу или местности, образуются от названия этого народа или местности путем при-
бавления суффикса –аг: уырыссаг – русский, персайнаг – перс, персидский; араббаг – 
араб, арабский. Несколько слов образуются при помощи суффикса –он: ирон – осетин, 
осетинский; кæсгон – кабардинец, кабардинский; мæхъхъæлон – ингуш, ингушский. 

Ели корень слова оканчивается на согласные р, н, то перед согласной чаще всего 
появляется й: авар – авайраг, Дагестан – дагестайнаг. Если корень оканчивается на 
гласную, то й вставляется между корнем и суффиксом: Хъæрæсе – хъæрæсейаг. 

5. Сходство, подобие предметов, людей, признаков в осетинском языке выражает-
ся сочетанием послелога хуызæн с существительным или местоимением в родительном 
падеже: дæу (дæ) хуызæн – похожий на тебя (как ты), арсы хуызæн – похожий на мед-
ведя (как медведь); Де ’фсымæр дæ хуызæн у. – Твой брат похож на тебя. Де ’фсымæр 
дæр дæ хуызæн бæрзонд у. – Твой брат тоже высокий, как ты.

6. Прилагательные, определяющие возраст человека, в осетинском язы-
ке образуются по той же модели, что и в русском языке: четырнадцатилетний – 
цыппæрдæсаздзыд. То есть к числительному прибавляется элемент –аздзыд (от 
аз+цæуын): дæсаздзыд – десятилетний, фынддæсаздзыд – пятнадцатилетний, 
æвддæсаздзыд – семнадцатилетний.

7. Состояние чего либо (каков он?) выражается прилагательным + вспомогательный 
глагол уæвын: музей æхгæд у – музей закрыт; музей æхгæд уыдис – музей был закрыт; 
музей æхгæд уыдзæнис – музей будет закрыт. Сказать об обычном состоянии можно при 
помощи вспомогательного глагола вæййын: музей æхгæд вæййы – музей бывает закрыт.

Фæрссагми / Деепричастие
Деепричастия образуются от глаголов при помощи суффикса -гæйæ: дзурын –

дзургæйæ. Деепричастия обозначают признак действия, отвечают на вопрос куыдæй? 
(как?, каким образом?) и в предложении предшествуют глаголу: худгæйæ дзурын – го-
ворить смеясь; бадгæйæ кæсын – читать сидя.

Нымæцон / Числительное
От количественных числительных образуются порядковые и разделительные чис-

лительные. 
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Количественные: иу, дыууæ, æртæ, цыппар, дæс, фынддæс

Порядковые Разделительные

Образование Значение Образование Значение

-аг (первые три) 
-æм (все остальные)

Порядок, располо-
жение предметов, 
явлений

-гай Распределение пред-
метов, явлений. В 
русском языке им 
соответствует кон-
струкция «по +коли-
чественное числи-
тельное»: по одному, 
по два.

фыццаг, дык-
каг, æртыккаг, 
цыппæрæм, дæсæм, 
фынддæсæм

Особые формы име-
ют фыццаг, дыккаг, 
æртыккаг. Во всех 
остальных числи-
тельных сильная 
гласная корня (а или 
о) переходит в сла-
бую гласную æ: цып-
пар – цыппæрæм, 
фондз – фæндзæм

Иугай, дыгай, 
æртыгай, цыппæргай, 
дæсгай, фынддæсгай

Особые формы име-
ют дыгай (от дыууæ), 
æртыгай (от æртæ). 
Во всех остальных 
числительных силь-
ная гласная корня (а 
или о) переходит в 
слабую гласную æ: 
цыппар- 
цыппæргай, фондз 
– фæндзгай.

Употребление разделительных числительных
Фæйнæ + количественное 
числительное + существи-

тельное

Разделительное числитель-
ное + существительное

Разделительное числительное 
+ глагол

Примеры Особенности Примеры Особенности Примеры Особенности
Фæйнæ чи-
ныджы (по 
книге – т.е. 
по одной),
Фæйнæ 
дыууæ чи-
ныджы (по 
две книги)
Фæйнæ 
æртæ те-
трады (по 
три тетра-
ди)

Существи-
тельное всегда 
в единствен-
ном числе, 
родительном 
падеже.

Иугай 
чингуытæ
Дыгай 
чингуытæ 
(по две кни-
ги); дыгай 
чингуытимæ 
(каждый с 
двумя книга-
ми)
Æртыгай 
тетрæдтæ, 
æртыгай 
тетрæдтæй 
(каждый с тре-
мя тетрадями)

Существи-
тельное во 
множествен-
ном числе, 
изменяется по 
падежам.

Дыгæйттæй 
лæууæм – мы 
стоим по двое
Æртыгæйттæй 
лæууыдыстæм 
– мы стояли по 
трое 
Цыппæргæйттæй 
лæудзыстæм – мы 
будем стоять по 
четыре

Числитель-
ное во мно-
жественном 
числе, окон-
чание –æй 
(иртæстон 
хауæн)
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Значение «по столько» в осетинском языке выражается разделительными числи-
тельными или сочетанием послелога фæйнæ с количественным числительным. При 
этом существительное, связанное с числительным, имеет форму родительного падежа 
единственного числа: фæйнæ дыууæ фæткъуыйы – по два яблока; но: дыгай дзырдтæ 
– по два слова. Если в конструкции нет существительного, то употребляются раздели-
тельные числительные во множественном числе: мах æртыгæйттæй сбадтыстæм – 
мы сели по трое.

Фæрсдзырд / Наречие
1. Для того, чтобы сказать по-осетински раньше, чем (раньше кого-либо, чего-

либо); позже, чем (позже кого-либо, чего-либо), употребляются конструкции имя в 
отложительном падеже (окончание –æй/-йæ) + раздæр / фæстæдæр: мæнæй раздæр 
– раньше меня (раньше, чем я); мæнæй фæстæдæр – позже меня (позже, чем я); мæ 
хойæ раздæр – раньше моей сестры (раньше, чем моя сестра); мæ хойæ фæстæдæр – 
позже моей сестры (позже, чем моя сестра). 

2. Значение совсем (совершенно) в осетинском языке выражается двумя разными 
словами – бынтон и æппындæр. Они отличаются способом употребления. 

Слово бынтон употребляется с другими наречиями и прилагательными в утверди-
тельных конструкциях (то есть в предложениях, в которых что-то утверждается): бын-
тон хорз – совсем хорошо, бынтон талынг – совсем темно (совсем темный), бынтон 
сырх – совсем (совершенно) красный.

3. Слово æппындæр употребляется в отрицательных конструкциях и стоит перед 
глаголом с отрицательной частицей нæ: æппындæр нæ ахуыр кæны – совсем (со-
вершенно) не учится, æппындæр нæ бæззы – совершенно не годится, æппындæр 
рæсугъд нæу (нæу букв. нæ у – не есть, не является) – совсем не красивый.

Мивдисæг / Глагол
1. В осетинском языке есть простые и сложные глаголы. Простые глаголы состоят 

из одной части (одной основы): худын, хъазын, зонын и пр. Сложные глаголы состо-
ят из двух частей – именной и вспомогательного глагола (чаще всего – кæнын): ахуыр 
кæнын, цин кæнын, ныв кæнын и пр. В сложных глаголах изменяется только глагольная 
часть: ахуыр кæнын – ахуыр кæныс – ахуыр кæны.

2. От многих простых глаголов образуются сложные формы путем прибавления к 
корню суффикса -гæ и вспомогательного глагола кæнын: цæуын – цæугæ кæнын, фыс-
сын – фысгæ кæнын, бадын – бадгæ кæнын. 

Сложные формы выражают те же самые действия, процессы, что и простые глаго-
лы, от которых они образуются, но употребляются, когда говорящий хочет подчеркнуть 
именно данное действие. 

Например: æз кусгæ кæнын – я работаю (именно работаю, а не занимаюсь чем-
либо другим). На сложную форму глагола всегда падает логическое ударение во фразе: 
Ацæмæз худы. Нæ, Ацæмæз кæугǽ кæны. 



194

В сложных формах приставка присоединяется к вспомогательному глаголу кæнын: 
сбад – бадгæ скæн – садись, бахæр – хæргæ бакæн – покушай.

3. Спряжение непереходных глаголов в изъявительном наклонении

Нырыккон афон /
настоящее время

Ивгъуыд афон / 
прошедшее время

Суинаг афон /
 будущее время

иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч. иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч. иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч.

1 цæуын цæуæм цыдтæн цыдыстæм цæудзынæн цæудзыстæм

2 цæуыс цæут цыдтæ цыдыстут цæудзынæ цæудзыстут

3 цæуы цæуынц цыдис цыдысты цæудзæнис цæудзысты

4. Спряжение переходных глаголов в изъявительном наклонении

Нырыккон афон /
наст.время

Ивгъуыд афон / 
прошедшее время

Суинаг афон /
 будущее время

иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч. иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч. иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч.

1 фыссын фыссæм фыстон фыстам фысдзынæн фысдзыстæм

2 фыссыс фыссут фыстай фыстат фысдзынæ фысдзыстут

3 фыссы фыссынц фыста фыстой фысдзæнис фысдзысты

5. Элемент -цæй- между приставкой и корнем придает глаголу значение: 
1) начатого, но не завершенного действия: фæцæйцыдис – проходил, бацæйцыдис – 

заходил (но неизвестно, зашел или нет), 
2) несостоявшегося действия: фæцæйхаудис – едва не упал; фæцæйхаста – проно-

сил, уносил, едва не унес.

6. При прибавлении приставок а-, ба, -ра начальная слабая гласная корня выпадает: 
а- +æмбæлын = амбæлын.

7. Глагольные приставки в осетинском языке выполняют три функции: 
1) придают значение совершенного вида: цыдис – шел, ацыдис – ушел;
2) при глаголах движения указывают направление движения, при этом «точка отсче-

та» – наблюдатель: ацыдис – ушел (в сторону от наблюдателя), бацыдис (зашел куда-то, 
при этом наблюдатель – снаружи), ссыдис – пришел (снизу вверх, наблюдатель – наверху);

3) глагольные приставки часто указывают на интенсивность действия; например, во 
многих глаголах приставка а- указывает на быстро или поверхностно совершающееся 
действие, а глаголы с приставкой ба- имеют значение основательно совершающегося 
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действия: акуыста – поработал (кое-как, недолго), бакуыста – поработал (долго, тща-
тельно, основательно).

8. Спряжение глаголов в условном наклонении 
В условном наклонении глагол обозначает действие, которое может или должно 

происходить в настоящем или произойти в будущем при наличии определенного усло-
вия. Образование: к основе глагола настоящего времени прибавляются особые личные 
окончания. Для выражения действия, которое может или должно произойти в будущем 
времени, к основе настоящего времени прибавляется приставка.

иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч.

1 фыссон фыссæм

2 фыссай фыссат

3 фысса фыссой

9. Условное наклонение глагола с частицами имеет значение не только долженство-
вания, но и пожелания, позволения какого-либо действия. Однако значение повеления, 
категорического пожелания выражается повелительным наклонением глагола

Сравним:

Глагол в услов-
ном наклонении

Частица 
хъуамæ

Глагол в услов-
ном наклонении

Частица уадз 
æмæ

Глагол в по-
велительном 
наклонении

Уарын: уара Хъуамæ уара Уарын: уара Уадз æмæ уара Уарын: уарæд

Зымæджы хъуамæ мит уара. Зымæджы уадз æмæ мит уара. Зымæджы мит 
уарæд.

Зимой должен идти снег. Зимой пусть идет снег (в значении: 
да пусть идет снег; ну и пусть идет 
снег; никому не мешает то, что 
идет снег)

Зимой пусть 
идет снег (непре-
менно).

10. Спряжение глаголов в желательном наклонении
Глагол в желательном (бæллиццаг) наклонении обозначает желаемое действие, ко-

торое не совершается в действительности и соответствует сослагательному наклонению 
в русском языке: я бы хорошо учился – æз хорз ахуыр кæнин. Глагол в желательном на-
клонении имеет формы настоящего и прошедшего времени со своими личными оконча-
ниями, которые прибавляются к основам настоящего и прошедшего времени.
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Нырыккон афон /
наст.время

Ивгъуыд афон / 
прошедшее время

иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч. иу.н. /ед.ч. бир.н./мн.ч.

1 фыссин фыссиккам фыстаин фыстаиккам

2 фыссис фыссиккат фыстаис фыстаиккат

3 фыссид фыссиккой фыстаид фыстаиккой

11. Спряжение глаголов в повелительном наклонении

Нырыккон афон /
наст.время

иу.н./ед.ч. бир.н./мн.ч.

1 — —
2 фысс фыссут

3 фыссæд фыссæнт

12. Спряжение глагола уæвын / быть в изъявительном наклонении

уæвын

Настоящее 
время

Будущее 
время

Прошедшее 
время

Несовершенный
вид

Совершенный 
вид

Несовершенный 
вид

Совершенный 
вид

1 дæн уыдзынæн/буду суыдзынæн/
стану

уыдтæн (был) сдæн ( я стал)

2 дæ уыдзынæ/ будешь суыдзынæ/
станешь

уыдтæ сдæ ( ты стал)

3 у уыдзæнис/будет суыдзæнис/
станет

уыдис ссис (он стал)

1 стæм уыдзыстæм суыдзыстæм/ 
станем

уыдзыстæм систæм (мы стали)

2 стут уыдзыстут/будете суыдзыстут/
станете

уыдзыстут систут (вы стали)

3 сты уыдзысты/будут суыдзысты/
станут

уыдзысты систы (они стали)
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13. Спряжение глагола уæвын в условном и повелительном наклонениях

Условное наклонение Повелительное наклонение

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

Несов. вид Сов. вид Несов. вид Сов. вид Несов. вид Сов.вид Несов. вид Сов. вид

1 уон суон уæм суæм

2 уай суай уат суат у су ут сут

3 уа суа уой суой уæд суæд уæнт суæнт

14. Спряжение глагола уæвын в желательном наклонении

Настоящее время Прошедшее время

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.

Несов. вид Сов. вид Несов. вид Сов. вид Несов. вид Сов. вид Несов. вид Сов. вид

1 уаин суаин уаиккам суаиккам уыдаин суыдаин уыдаиккам суыдаиккам

2 уаис суаис уаиккат суаиккат уыдаис суыдаис уыдаиккат суыдаиккат

3 уаид суаид уаиккой суаиккой уыдаид суыдаид уыдаиккой суыдаиккой

15. Глаголы со значением повторяющегося (часто совершающегося) действия 
В простых глаголах это значение появляется, если приставка присоединяется к гла-

голу в форме настоящего времени: дзурынц – говорят, фæдзурынц – обычно говорят, ху-
дыс – смеешься, фæхудыс – обычно смеешься. 

В сложных глаголах вспомогательный глагол вæййын (бывать, становиться) прида-
ет значение многократно или часто происходящего действия: æрæмбырд сты – собра-
лись, æрæмбырд вæййынц – собираются (обычно). 

Простые глаголы

Неопределенная 
форма

Настоящее время Прошедшее время Многократное 
действие

Несовершенный 
вид (без пристав-

ки)

Совершенный 
вид (с пристав-

кой)

Приставка + ос-
нова настоящего 

времени

Цæуын Цæуæм – (мы) 
идем

Цыдыстæм – 
(мы) шли

Ацыдыстæм – 
(мы) ушли

Ацæуæм – (мы) 
обычно уходим
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Сложные глаголы в страдательном залоге (с вспомогательным глаголом уæвын)

Неопределенная форма Прошедшее время Многократное действие

только совершенный вид Приставка + основа настоя-
щего времени

Æрæмбырд уæвын - собрать-
ся

Æрæмбырд стæм – (мы) со-
брались

Æрæмбырд вæййæм – (мы) 
обычно собираемся

16. Значения долженствования и желания в осетинском языке оформляются осо-
бым образом.

1. Для выражения желания употребляется модальный глагол фæнды с личным ме-
стоимением в родительном падеже: 

1 мæн фæнды (я хочу, мне хочется) кафын мах фæнды (мы хотим, нам хочется) кафын

2 дæу фæнды (ты хочешь, тебе хочется) 
кафын 

сымах фæнды (вы хотите, вам хочется) 
кафын

3 уый фæнды (он хочет, ему хочется) кафын уыдоны фæнды (они хотят, им хочется) 
кафын

Модальный глагол фæнды имеет формы прошедшего времени – фæндыдис (хотел, 
хотелось) и будущего времени – фæнддзæнис (буду хотеть, захочется)

Русскому «я хочу (мне хочется), чтобы + глагол» в осетинском соответствует 
«мæн фæнды, цæмæй + глагол в условном наклонении»: я хочу, чтоб скорей наступила 
зима – мæн фæнды, цæмæй тагъддæр ралæууа зымæг; ты хочешь, чтоб я стал художни-
ком – дæу фæнды, цæмæй æз нывгæнæг суон. 

2. Значение долженствования в осетинском языке выражается сочетанием части-
цы хъуамæ и глагола в условном наклонении: мы должны хорошо учиться (сейчас, в 
настоящем) – мах хъуамæ хорз ахуыр кæнæм; вы должны хорошо танцевать – сы-
мах хъуамæ хорз кафат; я должен пойти в кино (в будущем) – æз хъуамæ киномæ 
ацæуон. 

3. Возможность или невозможность совершения действия в осетинском языке вы-
ражается так же, как и в русском: глагол в неопределенной форме + можно / нельзя: 
можно сказать, нельзя сказать. Как видим, эти слова чаще всего стоят перед глаголом. 

В осетинском языке аналогичная конструкция выглядит так: неопределенная фор-
ма глагола с суффиксом –æн + ис / нæй. При этом обычный порядок слов предпола-
гает именно такое расположение: впереди глагол, за ним частица ис / нæй: зæгъæн ис, 
зæгъæн нæй, сбадæн ис (можно сесть), сбадæн нæй (нельзя сесть). 

4. Значение (обычно) можно бывает сделать / нельзя бывает сделать выражает-
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ся при помощи вспомогательного глагола вæййын: бацæуæн вæййы – можно бывает 
зайти; бацæуæн нæ вæййы – нельзя бывает зайти. Фенæн вæййы – можно бывает уви-
деть; фенæн нæ вæййы – нельзя бывает увидеть.

5. Действие, которое производится вместе с кем-либо, в русском языке выражает-
ся сочетанием мы с…, я с…: Мы с Сосланом опоздали на урок. Я с Сосланом играл в 
футбол. В таких фразах обязательно употребление личного местоимения (я, мы).

В осетинском языке личные местоимения чаще всего опускаются – они не нуж-
ны, потому что форма глагола указывает на лицо производящего действие: Сосланимæ 
урокмæ байрæджы кодтам. Байраджы кодтам – 1 лицо, множ.число (мы). Сосланимæ 
футболæй хъазыдтæн. Хъазыдтæн – 1 лицо, ед. число (я).

17. Пассивные конструкции
И в русском, и в осетинском языках есть активные и пассивные конструкции. В ак-

тивной конструкции подлежащее обозначает предмет (или лицо), которое совершает ка-
кое-либо действие, направленное на кого-либо или что-либо: Аслан строит дом. Аслан 
аразы хæдзар. В данных конструкциях подлежащее Аслан – лицо, которое совершает 
действие (строит – аразы), а дополнение дом (хæдзар) – это предмет, на который на-
правлено это действие, которое испытывает это действие. 

В пассивной конструкции подлежащее – это предмет, испытывающий действие со 
стороны кого-либо: Книга пишется. Книга пишется писателем. Дополнение же – это 
предмет (или лицо), совершающий действие (писателем). В пассивной конструкции в 
русском языке сказуемое – глагол в страдательном залоге (пишется).

В осетинском языке пассивная (страдательная) форма глагола – это причастие + 
вспомогательные глаголы цæуын или уæвын.

Пассивная форма глагола

несовершенный вид совершенный вид

Настоящее 
время

Прошедшее 
время

Будущее 
время

Настоящее 
время

Прошедшее 
время

Будущее 
время

цæуы цыдис цæудзæнис у уыдис уыдзæнис

Хæдзар арæзт 
цæуы. – Дом 
строится.

Хæдзар арæзт 
цыдис. – Дом 
строился.

Хæдзар арæзт 
цæудзæнис. 
– Дом будет 
строиться.

Хæдзар арæзт 
у. – Дом по-
строен.

Хæдзар арæзт 
уыдис. – Дом 
был постро-
ен.

Хæдзар арæзт 
уыдзæнис. 
– Дом будет 
построен.

В осетинском языке, в отличие от русского, в пассивной конструкции не может 
быть дополнения со значением производящего действие. Сравним: Книга пишется 
(кем?) писателем. Чиныг фыст цæуы. Нельзя сказать Чиныг фыст цæуы (кæмæй?) 
фыссæгæй. Если нужно указать, кто совершает действие, то употребляется активная 
конструкция: Чиныг фыссы фыссæг. Книгу пишет писатель. 
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18. Частицы
Частица ма имеет несколько значений:
1) отрицание; в качестве отрицательной частицы ма располагается перед глаголом 

в повелительном наклонении: ма ацу – не уходи; ма худ – не смейся;
2) выражает повторяемость действия, а также продолжение действия, процесса: 

Иу хатт ма бакæсут текст. – Прочитайте текст еще раз. Ныртæккæ ма æмдзæвгæ 
радзурдзынæн. – Сейчас я расскажу еще стихотворение. 

3) выражает побуждение к действию и смягчает повеление, просьбу, располага-
ясь после глагола в повелительном наклонении (или после первого слова в глагольной 
группе): зæгъ-ма – скажи-ка; цу-ма – иди-ка; базон-ма – узнай-ка; ардæм-ма рацу – 
иди-ка сюда, чиныг-ма æри – дай-ка книгу. В таком случае частица пишется со знамена-
тельным словом полуслитно.

Частица ма

Отрицательная частица Смягчение просьбы, указания Повторение действия 
(«еще», «еще и»

Перед глаголом в повелитель-
ном наклонении. Может быть 
первым словом в предложе-
нии, словосочетании.

После глагола-сказуемого или 
первого слова в глагольном 
словосочетании; полуслитное 
написание

Не может быть первым 
словом в предложении, сло-
восочетании. Может распо-
лагаться как перед глаголом-
сказуемым, так и после него.

Ударение всегда на отрица-
тельной частице.

Частица не имеет самостоя-
тельного ударения.

Частица не имеет самостоя-
тельного ударения.

Хъæрæй мá дзур. – Не гово-
ри громко. Мá ныхас кæнут. 
– Не разговаривайте.

Хъæрǽй-ма радзур 
æмдзæвгæ. – Расскажи(-ка) 
громко стихотворение. Зæгъ-
мá хъæрæй. – Скажи(-ка) 
громко

Иу хатт ма рáдзур 
æмдзæвгæ. – Расскажи еще 
раз стихотворение.

Частица ома, как и русское то есть, служит для уточнения информации: 
Персайнæгтæ æрхъуыды кодтой æндæр дзырд – «шахмат», ома «паддзах амардис». –
Персы придумали другое слово – «шахмат», то есть «шах (падишах) умер».

19. Послелоги
1. Послелог æхсæн, располагающийся после имени в родительном падеже, соответ-

ствует русскому предлогу среди: Сылгоймæгты æхсæн чемпионкæ ссис Ольгæ Рубцова. – 
Среди женщин чемпионкой стала Ольга Рубцова.

2. Послелог дæргъы, имеющий значение продолжительности действия, соответствует 
русскому предлогу в течение: в течение года – афæдзы дæргъы; в течение двух месяцев 
– дыууæ мæйы дæргъы; в течение трех недель – æртæ къуырийы дæргъы. Обратите вни-
мание, что существительное перед послелогом дæргъы стоит в родительном падеже. 
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3. Послелог бæсты соответствует русскому предлогу вместо. Слово перед после-
логом бæсты (существительное, местоимение, неопределенная форма глагола) стоит в 
родительном падеже: дзæбидыры бæсты – вместо тура, дæу бæсты – вместо тебя, 
кусыны бæсты – вместо того чтобы работать.

20. Союзы
1. Русским союзам словно, как будто в осетинском языке соответствует союз 

цыма. Он соединяет простые предложения в сложноподчиненном предложении с при-
даточным сравнительным: Мит тайы, цыма зымæг йæ цæссыгтæ калы. Снег тает, 
словно зима проливает слезы.

2. Однородные члены предложения могут быть связаны повторяющимися союза-
ми дæр…дæр (и.. и; тоже…тоже): Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты Уæрæсейы дæр, 
иннæ бæстæты дæр. – Многие памятники известны и в России, и во всем мире. Об-
ратите внимание: если в русском предложении повторяющиеся союзы и…и стоят перед 
однородными членами, то в осетинском союзы дæр…дæр располагаются после одно-
родных членов.

3. Если предложение имеет значение сопоставления, то однородные члены связа-
ны двойным (сопоставительным) союзом æрмæст нæ…фæлæ дæр (не только … но и 
): Бирæ цыртдзæвæнтæ зындгонд сты æрмæст Уæрæсейы нæ, фæлæ æппæт дунейы 
дæр. – Многие памятники известны не только в России, но и во всем мире.

Обратите внимание на расположение частей двойного союза. В русском предложе-
нии: не только +однородный член, но и +однородный член: не только в России, но и в 
других странах.

В осетинском предложении другое расположение частей двойного союза: 
æрмæст+однородный член+нæ, фæлæ+однородный член+дæр: æрмæст Уæрæсейы нæ, 
фæлæ æппæт дунейы дæр.

21. Сложноподчиненные предложения с придаточным условным
1. В осетинских сложноподчиненных предложениях с придаточным условным обя-

зательна так называемая соотносительная пара: союз кæд (в придаточном предложении) 
и соотносительное слово уæд (в главном предложении). Придаточное предложение от-
вечает на вопрос кæд? цавæр уавæры? (когда? при каком условии?) и предшествует 
главному. В аналогичном русском предложении такой же порядок расположения частей: 
если – то (Если солдат будет остроумным, то Суворов будет рад). 

2. Если в предложении говорится о действии, которое, при определенном условии, 
произойдет в будущем, то в придаточном глагол в условном наклонени, а в главном – в 
будущем времени изъявительного наклонения: Кæд салдат цыргъзонд уа, уæд Суво-
ров цин кæндзæнис. 

3. Сложноподчиненные предложения с придаточным условным могут выражать не 
только реально возможное действие, но и желательное действие. В русском языке это 
предложения со сказумым – глаголом в сослагательном наклонении (с частицей бы). 
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4. При выражении желательного действия (если бы – то) придаточное предложение 
присоединяется к главному при помщи союза куы (если бы). Сказуемые в обеих частях 
сложноподчиненного предложения имеют форму желательного наклонения: Уалдзæг 
куы ралæууид, уæд мит атаид. – Если бы наступила весна, то снег растаял бы.

22. Сложноподчиненные предложения с придаточным времени
1. Для определения времени действия употребляются сложноподчиненные предло-

жения с придаточным времени. Придаточное времени всегда стоит перед главным пред-
ложением. 

Вопросы Союзы Соотносительные 
слова

Соотносительные 
пары

Примеры

кæд? (когда?)

кæдмæ? (до 
каких пор?) 

кæдæй? (с 
каких пор?) 

куы (когда)

цалынмæ 
(пока)

уæд (тогда)

уæдмæ (до тех 
пор, к тому време-
ни);

уæдæй фæстæмæ 
(с тех пор)

Куы- уæд Ирмæ Ирыстонмæ 
куы ссæуа, уæд 
ын нæ горæт 
равдисдзыстæм. 
Когда Ирма приедет 
в Осетию, то мы ей 
покажем наш город.

Куы- уæдæй 
фæстæмæ

Ирмæ Ирыстонмæ 
куы ссыдис, уæдæй 
фæстæмæ мах стæм 
хæлæрттæ. – С тех 
пор как Ирма при-
ехала в Осетию, мы 
друзья. (букв. Ирма в 
Осетию когда при-
ехала, с тех пор мы 
друзья.)

Цалынмæ – уæдмæ Цалынмæ Ирмæ 
Ирыстонмæ ссæуа, 
уæдмæ каникултæ 
райдайдзысты. – 
Пóка Ирма приедет 
в Осетию, начнут-
ся каникулы. (букв. 
Пока Ирма приедет 
в Осетию, до тех пор 
начнутся каникулы.)

2. Сложноподчиненные предложения с придаточным времени с союзом куы (в при-
даточном) и соотносительным словом уæд (в главном) имеют значение действия, про-
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исходившего в прошлом или происходящего в будущем. Если речь идет о событиях, 
происходивших в прошлом, то сказуемые-глаголы в обеих частях предложения имеют 
форму прошедшего времени изъявительного наклонения: Æхсар ам куы уыдис, уæд æз 
рынчын уыдтæн. – Когда Ахсар был здесь, то я болел.

Если речь идет о событиях, которые произойдут в будущем, то сказуемое – глагол 
в придаточной части имеет форму условного наклонения, а в главной части – форму 
будущего времени изъявительного наклонения: Æхсар куы æрцæуа, уæд æз дæр йемæ 
базонгæ уыдзынæн. – Когда Ахсар приедет, то я тоже с ним познакомлюсь.
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ДЗЫРДУАТ

А

абхазаг (абхазæгтæ) абхаз; абхазский
авайраг (авайрæгтæ) аварец; аварский
агурын (агуырдта) искать
агъуыст (агъуыстытæ) здание
адæмыхатт (адæмыхæттытæ) народность
адджын вкусный; сладкий
адыгейаг (адыгейæгтæ) адыгеец; адыгейский
азербайджайнаг (азербайджайнæгтæ) азербайджанец, азербайджанский
аивад искусство
аивгъуыйын (аивгъуыдта) пройти (о времени)
айхъуысын (айхъуыстис) раздаться (о звуке)
алидзын (алыгъдис) убежать; переехать
алчидæр каждый, всякий
алы каждый, всякий
алыварс вокруг
алыхуызон разный
ам здесь
амæлын (амардис) умереть
амарын (амардта) убить
амбæлын (амбæлдис) встретиться, повстречаться
амонд счастье
амонын (амыдта) учить кого-либо
антикон античный
арæзт сделанный
арæх часто
арæхстдзинад (арæхстдзинæдтæ) умение
арæхсын (арæхстис) уметь
араббаг (араббæгтæ) араб; арабский
аразын (арæзта) строить
араст уæвын (араст ис) отправиться 
арвитын (арвыста) отправить, послать; провести (время)
аргъ (æргътæ) цена
аргъуан церковь
ардæм сюда
ардыгæй отсюда
арф глубокий; глубоко
архайæг (архайджытæ) участники
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архайд участие
архайын (архайдта) участвовать
асайын (асайдта) обмануть
асин лестница
астæуккаг средний
атайын (атадис) растаять
афæдз год
афтæ так
ахæццæ кæнын продолжить
ахонын (ахуыдта) повести, отвести 
ахсæв сегодня ночью, эта ночь
ахсын (ахста) ловить; занимать (место)
ахуыргонд ученый; образованный
ахуыссын (ахуыссыдис) погаснуть, потухнуть
ацæргæ пожилой

Æ

æваст вдруг
æвæрын (æвæрдта) ставить
æвæццæгæн наверно
æвдисæндар свидетельство
æвзарын (æвзæрста) выбирать
æвзист серебро; серебряный
æвиппайды внезапно, неожиданно 
æгъдау (æгъдæуттæ) обычай, традиция
æдæппæтæй всего
æддæмæ наружу
æдзард безжизненный 
æмбæлын (æмбæлдис) встречать
æмбæрзт укрытый, накрытый
æмбæрзын (æмбæрзта) укрывать, накрывать
æмбæхсын (æмбæхста) прятать
æмбæхсын (æмбæхстис) прятаться 
æмбис половина
æмбисонд (æмбисæндтæ) пословица
æмбæлын (æмбæлдис) встречать(ся)
æмбулын (æмбылдта) побеждать, выигрывать
æмгар (æмгæрттæ) ровесник
æмхъæлæсон согласный
æнад невкусный
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æнæмæт беззаботный
æнæхъæн целый
æнгуылдз палец
æнкъард грустный, печальный; грустно, печально
æнкъард кæнын грустить
æнус век, столетие
æнхъæлмæ кæсын (æнхъæлмæ кастис) ждать
æнцад спокойно
æппарын (æппæрста) бросать, кидать
æппæлын (æппæлыдис) хвастать; хвалиться; хвалить
æппæт весь
æппæтдунеон всемирный 
æппындæр нæ вовсе нет, совсем нет
æрæгвæззæг поздняя осень
æрæджы кæнын опаздывать
æрæмбырд вæййын собираться
æрбабон вæййы рассветает
æрбабырсын (æрбабырста) напасть
æрбайхъуысын (æрбайхъуыстис) послышаться, донестись (о звуке)
æрбацæуын кæнын заставить прийти 
æрвитын (æрвыста) отправлять; проводить (время)
æргом здахын (здæхта) обращать внимание
æрлæууын (æрлæууыдис) остановиться
æрдз природа
æрмæст только
æртæх капля
æрттивын (æрттывта) сверкать, блестеть
æрцæрын (æрцардис) обосноваться
æрцахсын (æрцахста) поймать
æрыгон молодой 
æрыгонæй молодым (будучи молодым), в молодости 
æфсад (æфсæдтæ) войско
æфсæнвæндаг железная дорога
æфсæрмæй от смущения
æфсæрмы кæнын стесняться, смущаться
æхгæд закрытый
æхгæнын (æхгæдта) закрывать; сæхгæнын закрыть
æхсад постиранный
æхсæн между 
æхсæр орех
æхсæрæг белка
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æхсæрдзæн водопад
æхситт кæнын (æхситт кодта) свистеть 
æхсызгон приятный; приятно
æхсын (æхсадта) стирать, мыть
æхсын (æхста) стрелять; топпæй æхсын стрелять из ружья 
æххæст кæнын выполнять
æххуыс помощь
æхца деньги
æцæг настоящий; в действительности
æцæгæлон чужой, чуждый
æцæгдæр правда, действительно

Б

бабырын (бабырыдис) залезть, заползти
базæронд уæвын (базæронд ис) состариться
баззайын (баззадис) остаться
баивын (баивта) заменить, поменять
баиу уæвын (баиу сты) соединиться, объединиться
балхъайраг (балхъайрæгтæ) балкарец; балкарский
балц путешествие, поход
бамбæрзын (бамбæрзта) укрыть, накрыть 
банымайын (банымадта) сосчитать, посчитать
барæг (барджытæ) всадник
бардзырд приказ
баст связанный
бафсæдын (бафсæстис) вдоволь что-либо сделать
бафынæй уæвын заснуть; проспать
бахæлар уæвын подружиться
бахауын (бахаудис) попасть
баххæст кæнын дополнить
бацархайын (бацархайдта) попытаться, попробовать
бацахсын (бацахста) занять
бацин кæнын обрадоваться
бæлæгъ лодка
бæллиц мечта
бæлццон (бæлццæттæ) путник, путешественник
бæрæггонд отмеченный, выделенный; определенный
бæрæг кæнын отмечать
бæстæ страна
бæсты (послелог) вместо 
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бæттын (баста) связывать
бердзенаг греческий; грек 
бирæтæ многие
бонæй днем
буар тело
бур кæнын желтеть
бын (послелог) под, внизу
бынæй внизу
бынæттон местный
бынтон совсем
быцæу кæнын спорить

В

вæййын бывать

Г

гагадыргъ ягода
галиу левый
гæппытæ кæнын прыгать
генион гениальный
голлаг (голджытæ) мешок
гуырдзиаг (гуырдзиæгтæ) грузин; грузинский
гуыр туловище
гуырыконд фигура

Д

дамбаца пистолет, револьвер
даргинаг (даргинæгтæ) даргинец; даргинский
даргъ длинный
дæлæмæ вниз
дæле внизу
дæргъ длина
дæргъы (послелог) в течение 
дæсны мастер
дæсныйад специальность, профессия
денджыз море
дидинæг калын (калдта) цвести
дин религия
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дис кæнын удивляться, удивительный
диссаджы чудесный
дуне мир, вселенная
дур камень 
Дыгургом Дигорское ущелье
дымгæ ветер
дысон прошлой ночью, прошлая ночь

ДЗ

дзаума вещь
дзæбæх кæнын лечить
дзæбидыр тур
дзырдбаст (дзырдбæстытæ) словосочетание
дзыхъхъ (дзыхъхъытæ) яма

З

зайын (задис) расти (о растении)
зæрдæ дарын (зæрдæ дардта) надеяться 
зæрдæмæ цæуын нравиться
зæрдæргъæвд смышленый, способный
зæрингуырд ювелир, золотых дел мастер
згъорын (згъордта) бежать
зивæг кæнын лениться
зивæггæнаг ленивый; лентяй
зилын (зылдта) поворачивать, кружить
змис песок 
знаг (знæгтæ) враг
знæм племя
зонгæ знакомый
зонгæ кæнын знакомить(ся)
зын трудно; трудный, сложный
зынаргъ дорогой; дорого
зындгонд известный
зындзинад (зындзинæдтæ) трудность
зынын (зындис) быть видным, виднеться 
зыр-зыр кæнын дрожать
зырзыргæнаг дрожащий
зырнæг (зырнæджытæ) журавль
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И

изæрæй вечером
инæлар генерал
ирд светлый, яркий
иуæй-иутæ некоторые, кое-кто
иугай по одному
иудзинад единство
иунæг единственный 

Й

йæхинымæр про себя 
йæхи (он) себя
йæхæдæг (он) сам 

К

кад слава, почет
кад кæнын делать честь 
Кады орден орден Славы 
кадджын славный; почетный
кæд (союз) если
кæд когда
кæдæм куда
кæдæмдæр куда-то
кæддæриддæр всегда
кæй кого, чей
кæлын (калдис) сыпаться
кæм где
кæмæн кому
кæмдæр где-то
кæрæдзи друг друга
кæрдæг трава
кæсæнцæстытæ очки
кæсагахсæг (кæсагахсджытæ) рыбак
кæсгон (кæсгæттæ) кабардинец; кабардинский
кæуаг плачущий, плаксивый
кæуын (куыдта) плакать; плач
кæцæй откуда
кæцæйдæр откуда-то
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кæцы который
ком (кæмттæ) ущелье
курдиат способность, талант
курын (куырдта) просить
кусаг работящий, трудолюбивый

КЪ

къаддæр меньше 
къалиу ветка
къах скъуырын (скъуырдта) споткнуться
къахвæндаг (къахвæндæгтæ) тропинка
къæвдаджын дождливый
къæдзæх скала
къæпхæн ступень
къæсæр порог
къорд группа
къутæр куст
къухдарæн кольцо

Л

ласын (ласта) везти
лæвар (лæвæрттæ) подарок
лæвар кæнын дарить
лæдзæг (лæдзджытæ) палка
лæмæгъ слабый; слабо
лæмбынæг внимательный; внимательно
лезгинаг (лезгинæгтæ) лезгин; лезгинский
ленк кæнын плавать
ленкгæнæг (ленкгæнджытæ) пловец, пловчиха
лидзын (лыгъдис) убегать
лыг кæнын резать; решать (о проблеме)

М

магуса бездельник, лентяй 
мадæлон (æвзаг) родной язык
майдан медаль
малусæг подснежник
марæг (марджытæ) убийца
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маргъ (мæргътæ) птица
маст горе, беда, обида
маст исын мстить
мастисæг (мастисджытæ) мститель
мæгуырдзинад бедность, нищета
мæзджыт мечеть
мæйдар безлунный
мæйрухс лунный 
мæнмæ гæсгæ по-моему
мæрзын (марзта) подметать
мæстджын рассерженный, разозленный, сердитый
мæсыг (мæсгуытæ) башня
мæт забота 
мæт кæнын переживать, волноваться 
мигъ туча
мидис содержание
миниуæг (миниуджытæ) признак
митджын снежный
мыдыбындз (мыдыбындзытæ) пчела
мысын (мысыдис) вспоминать
Мысыр Египет
мыхуыр кæнын печатать
мыхуыргонд напечатанный
мыхуыргонд æрцæуын (мыхуыргонд æрцыдис) быть напечатанным 

Н

найын (надта) купать; хи найын купаться
нал больше не
нарæг узкий
нау корабль 
нæхимæ дома (у нас); домой (к нам)
не ’вдæлы некогда, недосуг
ноггуырд новорожденный
ногуард (мит) свежевыпавший (снег)
ногъайаг (ногъайæгтæ) ногаец; ногайский
ном æвæрын (ном æвæрдта) называть, давать имя
номдзыд знаменитый, именитый
номхыгъд список, перечень
нывæфтыд узорчатый
нывгæнæг (нывгæнджытæ) художник
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нывкæнынад рисование, живопись
ныййарæг (ныййарджытæ) родитель
ныллæг низкий; низко
нымад уæвын считаться
нымæц число
нырма пока еще
ныртæккæ сейчас
ныртæккæйы нынешний 
нырыккон современный
нысан кæнын означать, обозначать
нысан цель, задача
нысаниуæг (нысаниуджытæ) значение 
ныссæлын (ныссалдис) замерзнуть
ныссæлын кæнын заморозить
ныууадзын (ныууагъта) оставить
ныуулæфын (ныуулæфыдис) вздохнуть (глубоко)
ныхас кæнын говорить; аныхас кæнын поговорить
ныхасыздæхт говор
ныххауын (ныххаудис) упасть (вниз)

О

ома то есть

П

паддзах (паддзæхтæ) царь, правитель
пайда польза
пайда кæнын пользоваться
парахат кæнын распространять(ся)
пæлæз плащ, накидка
пенсиисæг (пенсиисджытæ) пенсионер
персайнаг (персайгæгтæ) персиянин; персидский
постхæссæг (постхæсджытæ) почтальон
пропорционалон пропорциональный

Р

равдыст (равдыстытæ) выставка
рагæй давно, издавна
рагон старинный, древний
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рад очередь, черед
раджы рано
раз (послелог) возле, около
разамонæг (разамонджытæ) руководитель
раздæр раньше
раздæхын (раздæхтис) вернуться 
разынын (разындис) показаться; оказаться
Райгырæн бæстæ Родина, Отчизна
райсомæй утром
райхъал уæвын (райхъал ис) проснуться
ракæлын (ракалдис) высыпаться
ракæс-бакæс кæнын озираться, оглядываться
рамбулын (рамбылдта) победить, выиграть
раскъæфын (раскъæфта) выхватить; похитить
ратæхын (ратахтис) вылететь
ратонын (ратыдта) оторвать, вырвать
рауайын (рауадис) получиться
рахизын (рахызтис) выйти
рæвдаугæ ласковый
рæвдауын (рæвдыдта) ласкать
рæгъæд спелый
рæйын (рæйдта) лаять
рæнхъ (рæнхъытæ) строка, строчка
рæстæг время
рæстæмбис средний; средне
рæсугъддзинад красота
рох кæнын забывать; ферох кæнын забыть 

С

саг олень
сайын (сайдта) обманывать
салам дæттын (салам лæвæрдта) здороваться
салам раттын (салам радта) поздороваться 
сармадзан пушка
сатæг прохладный
сахуыр уæвын привыкнуть
сæраппонд во имя
сæрдар председатель
сæрмæтаг (сæрмæтæгтæ) сармат; сарматский
сæрмагонд специальный
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сæттын (саста) ломать, разбивать; асæттын сломать, разбить
сæудæджер кæнын (сæудæджер кодта) торговать
сæххæст кæнын выполнить
сбæрæг уæвын (сбæрæг ис) проявиться
сгуыхт заслуженный, прославленный
сихорæй в обед
скъуыд рваный
скъуынын (скъуыдис) рваться
скъуынын (скъуыдта) рвать
смæсты уæвын (смæсты ис) разозлиться, рассердиться
сомихаг (сомихæгтæ) армянин; армянский
ссарын (ссардта) найти
суадон (суадæттæ) ручей, родник
суазал уæвын продрогнуть, замерзнуть
судзын (сыгъта) жечь, обжигать
сурын (сырдта) гнать, прогонять; фæсурын прогнать
сусæгдзинад (сусæгдзинæдтæ) секрет, тайна
сфæлдыстад творчество
схизын (схызтис) подняться (наверх), выбраться
сырд (сырдтæ) зверь 
сыфтæртæ листва, листья дерева
сыхаг (сыхæгтæ) сосед

Т

тавын (тавта) греть(ся)
тагъд кæнын спешить
тæбæгъ блюдо, тарелка
тæвд жарко; горячий
тæргай кæнын обижаться
тæргай обиженный
тæргайгæнаг обидчивый
тæрсгæ-ризгæйæ трясясь от страха, дрожа
тæрсын (тарстис) бояться
тæрсын кæнын пугать
тæрхон решение; тæрхон рахæссын вынести решение
тæхын (тахтис) лететь
тезгъо кæнын гулять, прогуливаться
тигъ (тигътæ) утес 
тилын (тылдта) качать что-либо, махать чем-либо
тонын (тыдта) срывать
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тох битва; тохы быдыр поле боя
тох кæнын бороться, воевать
тымбыл круглый
тыххæй (послелог) для 

У

уавæр положение, ситуация
уадзын (уагъта) разрешать, давать что-то делать
уазæг (уазджытæ) гость
уасæг (уасджытæ) петух
уат комната
уацмыс произведение
уæвын (уыдис) быть; суæвын стать
уæгъд свободный
уæддæр все же
уæз вес
уæззау тяжелый
уæйгæнæг (уæйгæнджытæ) торговец, продавец
уæлæмæ наверх 
уæлдай лишний; особенно
уæлдайдæр особенно
уæле наверху
уæллаг верхний
уæнг слог
уæрæх широкий; широко
уæртджын хæфс черепаха
улæфын (улæфыдис) отдыхать; баулæфын отдохнуть
уромын (урæдта) останавливать; бауромын остановить
урс кæнын белеть; седеть
уыгæрдæн луг
уый бæсты вместо этого
уый тыххæй для этого
уый фæстæ потом, затем
уылæн волна
уым там
уымæн æмæ потому что
уынг улица
уырдæм туда
уырдыгæй оттуда
уырнын (уырныдта) верить



217

Ф

фарон в прошлом году
фарсмæ (послелог) возле, сбоку, рядом
фат стрела
фатæй æхсын стрелять из лука
фæвæййын (фæвæййы) заканчиваться
фæз площадь
фæзынын (фæзындис) появиться
фæйнæ (предлог) по (столько)
фæйнæрдæм в разные стороны
фæлварæн экзамен; фæлварæнтæ дæттын сдавать экзамены
фæлгонц образ
фæллад уадзын (фæллад уагъта) отдыхать
фæлмæн мягкий; мягко
фæлтæр поколение
фæмард уæвын (фæмард ис) погибнуть
фæнд желание, намерение
фæндын хотеться (модальный глагол)
фæрсæй-фæрстæм рядом (друг с другом)
фæсал высохшая трава
фæсарæйнаг заграничный
фæсарæнтæ заграница
фæсивæд молодежь
Фæскавказ Закавказье
фæстæдæр позже
фæтæргай уæвын (фæтæргай ис) обидеться
фæтæрсын (фæтарстис) испугаться
фæхæрд уæвын (фæхæрд ис) проиграть
фембæлын (фембæлдис) встретить(ся)
фенын (федта) увидеть 
фесгуыхын (фесгуыхтис) прославиться
фестын (фестадис) вскочить; оказаться, очутиться
фехалын (фехæлдта) здесь: взорвать; испортить
фехсын (фехста) выстрелить
фехъал уæвын (фехъал ис) проснуться (внезапно)
фидар крепкий; крепко; крепость
фидæн будущее
физикон физический
фистæгæй пешком
фыдæлтæ предки
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Фыдыбæстæйы Стыр хæст Великая Отечественная война
фыййау (фыййæуттæ) пастух
фылдæр больше
фын сон
фынæй кæнын спать
Фысджыты цæдис Союз писателей
фыссынад письменность
фысым хозяин (по отношению к гостю)
фыццаджыдæр сперва, с самого начала; во-первых
фыцын (фыхта) варить, кипятить
фыцын (фыхтис) вариться, кипеть

Х

хатгай иногда
хауын (хаудис) относиться; падать 
хæдтæхæг (хæдтæхджытæ) самолет
хæзна сокровище
хæлæггæнаг завистливый
хæлæг кæнын завидовать
хæлар приятель
хæлар уæвын (хæлар уыдис) дружить
хæларзæрдæ доброжелательный 
хæрæг осел 
хæссын (хаста) нести; æрхæссын принести 
хæст война
хæстæг близко; близкий; родственник
хæстон военный
хæфс (хæфсытæ) лягушка
хæххон горный
хæцæнгарз (хæцæнгæрзтæ) оружие
хид мост
хизын (хызтис) пасти(сь)
хинæйдзаг хитрый
хистæр старший
хонын (хуыдта) вести; ахонын повести 
хорзæх награда
хорзæхджын кæнын награждать; схорзæхджын кæнын наградить
худаг смешливый
худгæ смеющийся
хуызæн (послелог) подобный 
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хуыздæр кæсын казаться лучше
хуыздæр лучше
хуылыдз мокрый
хуыссын (хуыссыдис) лежать
хуыцау бог, божество
хызын сумка
хыл кæнын ссориться, ругать

ХЪ

хъазаг игривый
хъама кинжал
хъарм кæнын греть, согревать
хъаст кæнын жаловаться
хъахъхъæнын (хъахъхъæдта) защищать, оберегать; бахъахъхъæнын сохранить
хъæбæр твердый
хъæбыстæ кæнын обнимать
хъæздыг богатый; богато
хъæлæсон гласный
хъæлдзæгæй весело
хъæрæй громко
хъæрæсейаг (хъæрæсейæгтæ) карачаевец; карачаевский
хъæугæ нужный
хъæуын (хъуыдис) быть нужным
хъусцæг (хъусцæджытæ) серьга
хъуымыхъхъаг (хъуымыхъхъæгтæ) кумык; кумыкский

Ц

цавæрдæр какой-то
цавд ударение
цал сколько (об определенном количестве)
цалдæр несколько
цалдæр хатты несколько раз
цас сколько
цау событие
цæй тыххæй для чего
цæмæй с чего, из чего
цæмæй (союз) чтобы 
цæмæн зачем
цæрæг (цæрджытæ) житель



220

цæрдæг подвижный, резвый
цæссыг слеза
цæст нæ исын не отрывать глаз 
цæттæ кæнын готовить
цæттæдзинад подготовка; готовность
цæугæдон (цæугæдæттæ) река 
цæхæрадон (цæхæрадæттæ) огород
цæцæйнаг (цæцæйнæгтæ) чеченец; чеченский
цин кæнын радоваться
цуанон (цуанæттæ) охотники
цумайы лæппу мальчик на побегушках
цыбыр короткий; коротко
цымыдисаг интересный
цырагъ (цырæгътæ) лампа 
цыргъ острый
цыргъзонд остроумный
цыртдзæвæн памятник

ЦЪ

цъити ледник
цъупп (цъуппытæ) вершина
цъыбар-цъыбур щебет
цъыбар-цъыбур кæнын щебетать
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