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ЦÆЙ ДИССАГ СТУТ, СÆРДЫГОН БОНТÆ!

I. Раст дзур.

1. Дзæнгæрæг – зырзырæг
   уыдзысты – уызынтæ
   дзуг – зулкъ
   хæдзар – хæзна

2. Бауагъта – гагадыргътæ – лæгъстæ.
   Тезгъо кæнын – тагъд – сагъæс.

II. Дарддæр дæхæдæг радзур.

Фесты сæрдыгон бонтæ.
_____________________.

III. Бакæс æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

Уæ бон хорз!

Мæ ном у Æхсар. Æз дæн ирон 
лæппу. Райгуырдтæн Ирыстоны, хорз зо-
нын ме ’взаг. Мæныл цæуы 14 азы. Уар-
зын ме скъола. Рагæй дæр мæ бæллиц 
уыдис Мæскуымæ ацæуын, Сырх фæз 
æмæ Кремль фенын. Æмæ мæ фæнд 
сæххæст ис! Мæ мад æмæ мын мæ фыд 
скодтой диссаджы лæвар: сæрды ка-
никулты æртæйæ дæр ацыдыстæм нæ 
паддзахады сæйраг сахармæ. Цыма 
æндæр дунемæ бахаудтæн, афтæ мæм 
кастис. Тынг фæцыдис Мæскуы мæ 
зæрдæмæ, уæлдайдæр та метро. Зæххы 
бын – диссаджы аргъæутты бæстæ!

Уæ бон хорз!

Мæ ном хуыйны Иринæ. Мæныл 
дæр цæуы 14 азы. Ахуыр кæнын 
9-æм къласы. Æз дæн ирон чызг. Рай- 
гуырдтæн æмæ цæрын Норильскы. 
Скъоламæ цæуын бирæ уарзын, фæлæ 
тынг фæбæллын каникултæм. Кæд 
хæдзары иронау дзурæм, уæддæр мæ 
фæнды ме ’взаг хуыздæр базонын.
Ирыстоны нын ис бирæ хиуæттæ. Арæх 
сæрды каникулты ацæуын Ирыстонмæ. 
Кæм ма ис ахæм æрдз! Арф кæмттæ, 
бæрзонд урссæр хæхтæ, фынккалгæ 
цæугæдæттæ. Цы ма уа рæсугъддæр! 
Ацы аз дæр та сæрды æрцыдтæн мæ уар-
зон Ирыстонмæ.

Дæу та кæдæм фæндыди ацæуын каникулты?
Кæм арвыстай дæ каникултæ?
Дæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыдис?

1-аг ахуыр
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IV. Хъуыдыйæдтæ бакæс. Бæрæггонд дзырдбæстытæй куыд пайда кæнын 
хъæуы, уый бахъуыды кæн.

1. Гыццыл Алинæйы йæ хистæр æфсымæры æвджид бакодтой. 2. Георгийы зæрдæ 
нал фæлæууыдис, æмæ сæлдæг ахордта. 3. Зæронд ветераны цæстытыл уадысты 
йæ хæстон бонтæ. 4. Уалдзыгон хур бонтæ цин бауадзынц адæмы зæрдæты. 5. Алы 
ныййарæг дæр сагъæс кæны йæ сабийы хъысмæтыл. 6. Ахуыргæнæг Аланы фæцалх 
кодта ныв кæныныл. 7. Нанайы фæнд сæххæст ис.

V. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн.
___________ цин уадзы _________________ .
___________ цæстытыл уайы ____________ .
___________ сагъæстæ кæны ____________ .
___________ цæст нæ хæцы _____________ .
___________ æвджид бакодтой ___________ .

VI. Фыццаг цæджындзы лæвæрд дзырдтæн дыккаг цæджындзы сæ синонимтæ 
ссар.

1) къахдзæфтæ кæнын
2) сагъæс кæнын
3) фæцалх кæнын
4) улæфын
5) ныхас кæнын
6) сцæттæ кæнын
7) æвджид бакæнын

а) фæцахуыр кæнын
æ) фæллад уадзын
б) цæуын
в) хъуыды кæнын
г) бар бакæнын
гъ) дзурын
д) саразын

VII. Ныффысс 6 фарстон хъуыдыйады 
каникулты тыххæй. Лæвæрд дзырдтæй 
райдай дæ фæрстытæ.

Кæм ... ?  Цæуыл ... ?
Кæд ... ?  Цавæр ... ?
Кæимæ ... ?  Цы ... ?

Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, де ’мбалимæ  
сараз диалог сæрды каникулты тыххæй.

1. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Кæм арвыстай дæ каникултæ?
Кæимæ ацыдтæ?
Цас рæстæг дзы фæдæ?
Дæ зæрдæмæ дзы тынгдæр цы фæцыдис?

2. Ног дзырдтæ сахуыр кæн.

Дзырдуат
æвджид бакæнын – оставить на попече-  
     ние, поручить
æмгъуыд – срок
бæллын – мечтать
зæрдæ нал фæлæууыдис – не вытерпел
кулдуар – ворота
лæгъстæ – просьба, мольба
сагъæс кæнын – думать, переживать
сæ бон уыдис – они могли, были в 
     состоянии
уылæнтæ – волны
фæнд сæххæст ис – желание исполнилось
фæцалх кæнын – приучить
хæйрæг – ч рт 
хорзау нал фæцис – растерялся
хъысмæт – судьба
цæст нæ хæцы – невозможно уследить
цæстытыл уайын – стоять перед глаза-
     ми, мерещиться
цин бауадзын – обрадовать
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НАНАЙЫ АХУЫРГÆНДЖЫТÆ 

I. Раст дзур.

Зæлланг, диссаджы, баззайдзæнис, æмбæлттæ, æв-
вахс, сындæггай, уырыссаг, ныййарджытæ, æгъгъæд, сы-
вæллæттæ, фæлæууыдис, бахæццæ, ныттылдта.

II. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн æртыгай дзырд-
тæй.

1. Каникулты сывæллæттæ ацæуынц…, …, … .
2. Сабитæ уарзынц…, …, … .
3. Сæрдыгон бонтæ сты…, …, … .
4. Адæм сæхи найынц…, …, … .

III. Текст бакæс. Дæхи бацæттæ кæн фæрстытæн дзуапп раттынмæ.

Нанайы ахуыргæнджытæ

Ныййазæлыд фæстаг дзæнгæрæг. Скъоладзаутæ 
цин кæнынц. Æмæ куыннæ! Уыдонæй чи лагерьмæ 
ацæудзæнис, чи – уазæгуаты, чи – Сау денджызы 
былмæ, чи та хæдзары йæ фæллад уадздзæнис.

Ахуыры азы кæронмæ æнхъæлмæ кастысты 
Тузары бинонтæ дæр. Фатъимæт æмæ Тузар арæх 
сагъæс кодтой, сæ лæппу Сослан æмæ сæ чызг 
Зæлинæ горæты иронау кæй нал дзурынц, уый 
тыххæй. Хæдзары сæм иронау сдзур, æмæ дæ 
афæрсдзысты:

– Что?
– Сæрды каникулты сæ хъуамæ хъæумæ нанамæ акæнæм. Уый уырыссагау нæ зоны 

æмæ сæ ирон æвзагыл фæцалх кæндзæнис! – сфæнд кодтой ныййарджытæ.
Сывæллæттæ хъæуы æнкъард нæ кодтой. Куыстытæ бирæ! Фос æмæ кæрчытæм 

зылдысты, хæдзар æмæ кæрт æфснайдæй дардтой. Арæх-иу цыдысты хъæдмæ, быдырмæ. 
Æмбырд кодтой дидинджытæ, гагадыргътæ, зокъотæ, хосгæнæн кæрдæджытæ. Сæрдыгон 
æнтæфы бадтысты кæрты бæласы бын.

Мæй дæр нæма рацыдис, афтæмæй ныййарджытæн сæ зæрдæ нал фæлæууыдис æмæ 
хъæуы сæ цоты бæрæггæнæг бамидæг сты. Тузар æмæ Фатъимæт сæ кулдуары цурмæ куы 
бахæццæ сты, уæд айхъуыстой зæронд нанайы лæгъстæ ныхас:

– Сосо, лестницæйыл ма схиз, рахаудзынæ!

цæугæдон
хъазын
хъарм
денджыз
ленк кæнын
тæвд
цад
тезгъо кæнын
хох
æнтæф
уазæгуаты
лагерь

2-аг ахуыр
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– Зæли, къранты холоднæй вода цæуы, дæхи дзы ма хуылыдз кæн, фæпрастуд уы-
дзынæ!

Тузар хорзау нал фæцис, йæ сæр ныттылдта æмæ йæ сывæллæтты мадæн афтæ:
– Ай нæ хæйрæджытæ нанайæн йæхи æвзаг дæр ма куы ферох кæнын кодтой!

  Цгъойты Хазбимæ гæсгæ

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Лæвæрд нывтæй тексты мидис кæцытæ æвдисынц? 
2. Радзырд «Нанайы ахуыргæнджытæ» цæмæн хуыйны?
3. Цæуыл цин кæнынц ахуырдзаутæ?
4. Цæмæн æнхъæлмæ кастысты Тузары бинонтæ ахуыры азы кæронмæ?
5. Куыд арвыстой сабитæ сæ рæстæг хъæуы?
6. Чи разындис хуыздæр «ахуыргæнæг»? Цæмæн?

V. Сраст кæн пълан текстмæ гæсгæ.

Нана – диссаджы ахуыргæнинаг.
Сослан æмæ Зæлинæ хъæуы.
Ныййарджыты фæнд.
Нана – ахуыргæнæг.
Фæстаг дзæнгæрæг.

VI. Дзырдтæм бафтау уидаг -дзау. Зæгъæм: кæсаг + дзау = кæсагдзау. Бамбарын 
сын кæн сæ нысаниуæг æмæ æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ. 

Скъола, хъæд, дон, ахуыр, хос, куырой.

VII. Тексты ссар, сабитæ нанайæн куыд æххуыс кодтой, уыцы скъуыддзаг. 
Лæвæрд æрмæгмæ гæсгæ сараз Зæлинæ æмæ Сосланы диалог.

1. Дæхи бацæттæ кæн æвзаргæ кастмæ.
2. Пъланмæ гæсгæ тексты мидис цыбырæй дзурын зон.
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АХУЫРÆН – АФОН, УЛÆФТÆН – РÆСТÆГ

I. Раст дзур.

скъоладзау – скодта    хъарм – хал
къахдзæфтæ – каникултæ   айхъусын – айхуызæн
къуыри – куырой    хъомыл – хомæй
зокъо – уæрко     хъазын – халын

II. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Ахуыры азы дæргъы цал хатты вæййы скъоладзаутæн каникултæ? 
Тынгдæр цавæр каникултæм фенхъæлмæ кæсыс? Цæмæн?

III. Лæвæрд тексттæн раиртас сæ хицæндзинæдтæ.

1. Ацæмæз уарзы зымæгон каникултæ. Афæдзы дæргъы уыдонмæ фенхъæлмæ кæсы. 
Йæ зæрдæмæ тынг цæуы Ног азы бæрæгбон. Рæсугъд фæлыст заз бæлас æмæ диссаджы 
лæвæрттæ – цы ма уа уымæй хуыздæр! Ацæмæзы зæрдæмæ ма тынг цæуынц зымæгон 
хъæзтытæ. Уый уарзы къуыбырæй дзоныгъыл бырын, йе ’мбæлттимæ миткъуыбæрттæй 
хъазын. Арæх саразынц æцæг спортивон ерыстæ.

2. Аланæ уарзы сæрдыгон тæвд бонтæ, цъæх кæрдæг, цъиуты цъыбар-цъыбур. Сæр-
дыгон каникултæм фенхъæлмæ кæсы æнæхъæн афæдз. Куы ралæууынц, уæд ацæуы 
хохмæ, йæ дадамæ.

Уым, диссаджы æрдзы хъæбысы, арвиты сæрды бонтæ. Йæ фыды фыдимæ ацæуы 
гагадыргътæ тонынмæ. Фены хæххон цæугæдæттæ, рагон мæсгуытæ.

Аланæмæ афтæ кæсы, цыма хæхбæстæй рæсугъддæр бынат нæй дунейы.

IV. Радзур ды та дæхи тыххæй.

Æз цæрын Дзæуджыхъæуы.
Ам дзурынц иронау. 
Каникулты уыдтæн Мæскуыйы.
Уым иронау нæ дзурынц.

Æз цæрын Норильскы.
Уым нæ дзурынц иронау.
Каникулты æрцыдтæн Ирыстонмæ.
Ам хорз дзурынц иронау.

V. Æмбисæндтæ бакæс æмæ сæ бахъуыды кæн.

Мадæлон æвзаг мады ад кæны.
Куырд куырдыл ахуыр кæны.
Цы байтауай, уый æркæрддзынæ.

3-аг ахуыр



8

VI. Æмбисæндтæй пайдагæнгæйæ, æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ 
гæсгæ.

Хуызæг. Ирон ныхас куы фехъусын, уæд мын æхсызгон вæййы, уымæн æмæ 
мадæлон æвзаг мады ад кæны.

Æвзаг æмæ æгъдæуттæ сабитæ хистæртæй базонынц, уымæн æмæ куырд 
куырдыл ахуыр кæны.

Сывæллонмæ иронау куы дзурай, уæд уарздзæнис æмæ зондзæнис йе ’взаг, уымæн 
æмæ цы байтауай, уый æркæрддзынæ.

VII. Хъуыдыйæдтæ фæдаргъдæр кæн хуызæгмæ гæсгæ. Ныффысс сæ дæ  
Кусæн тетрады.

Хуызæг. Æз ахуыр кæнын.
Æз ахуыр кæнын скъолайы.
Æз хорз ахуыр кæнын скъолайы.
Æз ахуыр кæнын 43-æм скъолайы фарæстæм къласы.

1. Райдыдтой каникултæ.  
___________________. 
___________________.
___________________. 

2. Ацыдтæн лагермæ.
___________________.
___________________.  
___________________.

1. Мивдисджытæй спайда кæн æмæ радзур (ныффысс) дæ каникулты тыххæй.

Ацыдтæн, улæфыдтæн, федтон, базонгæ дæн, ленк кодтон, хъазыдтæн, тезгъо 
кодтон, базыдтон, æрцыдтæн, арвыстон рæстæг.
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ! 

I. Ратæлмац кæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ ирон æвзагмæ.

Срок, мечтать, ворота, просьба, думать, переживать, волны, желание исполнилось, 
стоять перед глазами, обрадовать, растерялся.

II. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Кæдæм ацыдис Æхсар сæрды каникулты?
Кæцæй æрцыдис Иринæ Ирыстонмæ æмæ цæмæн?
Цæмæн акодтой сæ сывæллæтты хъæумæ Тузар æмæ Фатъимæт?
Куыд æрвыстой сæ рæстæг хъæуы Сослан æмæ Зæлинæ?

III. Диалог баххæст кæн фарстон хъуыдыйæдтæй.

Зæлинæ. ___________________ ?
Агуындæ. Нæхимæ, мæ мадæн æххуыс кодтон. Ды та кæм уыдтæ сæрды кани-

култы?
Зæлинæ. Æз уыдтæн Сау денджызы был.
Агуындæ. ________________________ ?
Зæлинæ. Мæхи хурмæ тавтон, ленк кодтон, концерттæм цыдтæн, парчы тезгъо 

кодтон.
Агуындæ. _______________________ ?
Зæлинæ. Мæ ныййарджытæ æмæ мæ кæстæр æфсымæримæ.

IV. Текст ирон æвзагмæ ратæлмац кæн æмæ йæ дыууæ хъуыдыйадæй баххæст 
кæн.

Закончился учебный год. Начались летние каникулы. Дети сидели во дворе и 
разговаривали.

– Я свои каникулы проведу в горах у дедушки, – сказал со счастливым видом Витя.
– А я поеду в Волгоград к тёте, – сказала Света.
– А я с родителями отправлюсь на море, – радостно заявила Нина.
– А я останусь дома, буду смотреть за братиком, мне некогда будет грустить, – 

сказал Батрадз.

V. Цавæр æмбисонд зоныс мадæлон æвзаджы тыххæй?  
Дзырдуат

проведу – арвитдзынæн
радостно – цингæнгæйæ
останусь – баззайдзынæн
грустно – æнкъардæй
счастливый – амондджын

4-æм ахуыр
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СТÆМ ИРОН ÆВЗАГ ÆМÆ ÆГЪДАУÆЙ

I. Раст дзур.

Мæ Ирыстон, уыдис мын хай дæ уарзтæй.
Ды мын сырдтай мæ сон æмæ мæ рын.
Мæ амонд уыд дæ цин æмæ дæ мастæй,
Зæрондæй дæр æз уыдонæй цæрын!

          Уалыты Лаврент

II. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ зæгъ.

Мах цæрæм И… .
Нæ республикæйы ис бирæ х…, ц…, хъ…, к… .
Ирон адæмы рагфыдæлтæ уыдысты с…, с…, 

а… .
Ирыстоны зæххыл хæларæй цæрынц и…, 

у…, с…, к…, т… æмæ æндæр адæмтæ.

III. Дзырдуатæй пайда кæнгæйæ, дзырд-
бæстытæ ратæлмац кæн.

Верующий человек, ангелы и духи помогают, 
посланник бога, увидеть святилище, пойти в цер-
ковь, мусульманская вера, мое поколение, связь 
поколений.

IV. Лæвæрд дзырдтæй куыд пайда кæ-
нын хъæуы, уый бахъуыды кæн.

Кувæндон: аразын (сыгъдæг дарын, фенын).
Дин: пысылмон (чырыстон). 
Сæрмагонд: бынат (рæстæг, уавæртæ, хæс).
Фæлтæр: ног (зæронд, кæстæр, хистæр).
Фæтк: æххæст кæнын (æвæрын, зонын).
Аргъуан: райдзаст (ног, рагон).
Сауджын: æрыгон (зæронд, уæздан).
Минæвар: зонгæ (дзырдарæхст, ахуыргонд).
Æмзæрдион: бинонтæ (адæм, къорд).
Кувинаг: сыгъдæг (иумæйаг).
Дзуары лæг: кадджын (зæронд, куырыхон).
Арæзт цыдысты: аргъуантæ (кувæндæттæ, 

мæзджыттæ).

Дзырдуат
арæзт цыдысты – строились
аргъуан – церковь
æмзæрдион – единодушный
æнус – век
бастдзинад – связь
бæрæггæнæн – признак, оценка
дауæг – дух-покровитель
дин – вера
дингæнæг (æууæндæг) – верующий
дзæнæт – рай
дзуары лæг – выборный или наследствен-

ный священнослужитель в осетинском 
храме

зæд – ангел
зындон – ад
кувæн бон – день молитвы, праздник
кувæндон (дзуар) – святилище, храм 

осетинской религии
кувинаг – ритуальная пища (три пирога, 

пиво, определённые части жерт-
венного животного)

мæзджыт – мечеть
минæвар – посланник, посредник
молло – мулла
незаман – незапамятные времена
пысылмон – мусульманский, мусульманин
сауджын – христианский священник
фæлтæр – поколение
фæтк – правило, обычай, порядок 

5-æм ахуыр
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V. Зæгъ дæ хъуыды.

Цавæр адæмыхаттæй дæ?
_________________ .
Ды кувæндон искуы федтай?
_________________ .
Цавæр кувæндон федтай?
_________________.
Ды искуы уыдтæ аргъуаны?
_________________.
Чи цæуы аргъуанмæ кувынмæ?
_________________.
Ды искуы уыдтæ мæзджыты?
_________________.
Кæцы ран ис мæзджыт нæ горæты?
_________________.

1. Ног дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Зæдтæ æмæ дауджыты нæмттæ бахъуыды кæн.
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СТÆМ ИРОН ÆВЗАГ ÆМÆ ÆГЪДАУÆЙ

I. Раст дзур.

Хохы зæдтæ æмæ быдыры дауджытæ,
Сæумæйы зæдтæ æмæ изæры дауджытæ,
Баххуыс кæнут уæ кувæг адæмæн!
Цы зæд, цы дуаг дæ, ахъаз бакæн!

       (Ирон куывдæй)

II. Хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæн.

На земле Алании много святилищ.
На берегу Терека стоит красивая мечеть.
В нашем городе много церквей.
На праздничном столе должно быть три пирога.

III. Текст бакæс æмæ йын дзырдуаты æххуысæй йæ хъуыды бамбар.

Ирон адæм Хуыцау æмæ йе сконд1 зæдтæ, дауджытæм кувынц незамантæй фæстæмæ. 
Ирон дины фæткмæ гæсгæ Стыр Хуыцауæн ис минæвæрттæ – зæдтæ æмæ дауджытæ. Зæдтæ 
æмæ дауджытæн уыдис сæхи сæрмагонд2 нæмттæ: Уастырджи (Лæгты дзуар), Мады Майрæм, 
Уацилла, Фæлвæра, Тутыр, Аларды, Æфсати, Мыкалгабыртæ æмæ иннæтæ.

Ирон адæм Хуыцаумæ, зæдтæ æмæ дауджытæм куывтой куыд сæ хæдзæртты, афтæ 
сæрмагонд бынæтты дæр. Уыцы сæрмагонд бынæттæ иумæйаг номæй хуыдтой найфаттæ3, 
кувæндæттæ. Уыдон арæзт цыдысты сыгъдæгдæр, райдзастдæр, æдасдæр рæтты. 

1 йе сконд – сотворённый им 
2 сæрмагонд– особый, специальный
3 найфат– священное место, предназначенное для моления и принадлежащее определëнной родственной 

группе 

Рекомы кувæндонМыкалгабырты кувæндон 

6-æм ахуыр
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Кувæндæттæ афтæ кадджын уыдысты, æмæ сæ алфамбылай хъæрæй ничи ныхас 
кодта, фос сæм хæстæг нæ уагътой. Сæ бынмæ цыдысты кувæн бонты: лæгтæ – 
бæгъæмсарæй, сылгоймæгтæ æмæ сывæллæттæ та – бæгъæввадæй.

Ирон адæмы кувинæгтæ нымæцмæ гæсгæ сты æртыгæйттæ: æртæ кæрдзыны, æртæ 
нуазæны æртæкъахыг фынгыл.

Кувæндоны уынаффæгæнæг1 у дзуары лæг. Æвзарынц æй адæм сæхæдæг. Дзуары лæг 
хъуамæ æууæнда Хуыцау æмæ йе сконд зæдтыл, уа æгъдауджын, сыгъдæгзæрдæ2, адæмы 
’хсæн кадджын. Уый кувæндонмæ зилы, сыгъдæг æй дары, кувинæгтæ кувы.

Ирон динмæ гæсгæ, нæ фыдæлтæ æууæндыдысты, мæрдты бæсты3 дзæнæт æмæ 
зындон кæй ис, ууыл. Уырныдта сæ, удæгæстæ4 æмæ мæрдты æхсæн цавæрдæр æбæрæг 
бастдзинад кæй ис, уый.

Нæ адæм Хуыцау æмæ зæдтыл уыдысты иузæрдион5. Уыдис сын фыдæлтыккон, 
скифæгтæ æмæ алайнæгтæй баззайгæ дин. Уыцы дин у нæ культурæйæн йæ ахъаззаг 
хай.

IV. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ хъæугæ дзырдтæй.

Хуыцауы минæвæрттæ сты … æмæ...
Ирон адæм куывтой … æмæ … .
Сæрмагонд кувæн бынæттæ хонынц … æмæ … .
Фæстæдæр ирæттæй бирæтæ райстой … æмæ … дин.
Стыр Хуыцау, зæдтæ æмæ дауджытæм кувыны æгъдау нæ адæмæн баззадис …, … 

æмæ … .

1. Сфæлхат кæн ног дзырдтæ.
2. Бацæттæ кæн дæхи æвзаргæ кастмæ.
3. Ныффысс фондз фарстон хъуыдыйады текстмæ гæсгæ.

1 уынаффæгæнæг – распорядитель 
2 сыгъдæгзæрдæ – чистосердечный 
3 мæрдты бæстæ – загробный мир (царство м ртвых)
4 удæгас– живой
5 иузæрдион – верный, солидарный, единодушный

Дзырдуат
Иунæг Стыр Хуыцау – Единый Великий Бог
Уастырджи (Лæгты дзуар) – святой покровитель мужчин, путников, воинов, праведного труда и 

справедливости
Мады Майрæм – святая покровительница женщин и малых детей
Уацилла – владыка грома и молнии, святой покровитель урожая
Фæлвæра – святой покровитель домашнего скота
Тутыр – святой, повелевающий волками; его просят о защите стад
Аларды – святой, ведающий болезнями
Æфсати – святой покровитель диких животных, к которому с молитвой обращались охотники
Мыкалгабыртæ – святой покровитель мира, благополучия и плодородия
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Хъæуы зæды кувæндон 
Уæллаг Мызур

Рагъы Уастырджийы кувæндон

СТЫР ХУЫЦАУ ÆМÆ ЙÆ МИНÆВÆРТТÆ

I. Раст дзур.

Стыр Хуыцау, Уастырджи (Лæгты дзуар), Мады Майрæм, Уацилла, Фæлвæра, 
Тутыр, Аларды, Æфсати, Мыкалгабыртæ.

II. Бахъуыды кодтай æви нæ?

1. Ранымай кувинæгтæ.
2. Цавæр хъуамæ уа дзуары лæг?
3. Кæм куывтой ирон адæм зæдтæ æмæ дауджытæм?

III. Ныффысс мивдисджытæ нырыккон афоны.

Хуызæг. Куывтой – кувынц.  Нымадтой – 
Равзæрдысты –   Уыдысты – 
Арæзт æрцыдысты –   Фæзындысты – 
Æууæндыдысты –   Кодтой –

IV. Нæмттæн сæ «нысантæ» сбæлвырд кæн.

Уастырджи дикие животные, охотники
Мады Майрæм защита от болезней
Уацилла женщины, малые дети
Фæлвæра громовержец
Тутыр плодородие
Аларды мужчины, воины, путники
Æфсати защита от волков
Мыкалгабыртæ домашние животные

V. Пълан текстмæ гæсгæ сраст кæн.

Кувæндæттæ æмæ кувинæгтæ.
Дзæнæт æмæ зындон.
Дзуары лæг.
Кувæндæттæ æмæ дзуæрттæ.
Ирон дины фæтк.
Хуыцауы минæвæрттæ.

1. Пъланмæ гæсгæ тексты сæйраг хъуыды хи ныхæстæй дзурын сахуыр кæн.

Мады Майрæмы кувæндон

7-æм ахуыр



15

СТЫР ХУЫЦАУ ÆМÆ ЙÆ МИНÆВÆРТТÆ

I. Раст дзур.

Ирон куывдæй 

Уæ тæхгæ-нæргæ сыгъзæрин Уастырджи (Лæгты дзуар), Хуыцауæй ирон адæммæ, 
ирон адæмæй Хуыцаумæ дыууæрдæм минæвар дæ, Хуыцаумæ фæндаг дын уæгъд у, дæ 
фæндон æм бæрзонд æвæрд у, æмæ нæ йæ аудындзинадæй хайджын кæн.

Нæ кæстæртæ – де уазæг! Фыдбылызæй сæ хиз!

II. Æз загътон, ды дæр дзур!

Нæ сыхы знон бæрæгбон уыдис. 
Диссаджы рæсугъд æмæ хъæздыг фынгтæ æрæвæрдтой. 

Кæстæртæ лæггад кодтой. Хистæртæ куывтой. Фынгыл æвæрд 
уыдысты кувинæгтæ. Адæм цин кодтой.

III. Номдартæ миногонтимæ бабæтт. Дзырдбæстытимæ æрхъуыды кæн 
хъуыдыйæдтæ.

фæсарæн  зын   дæнцæг
тæнæг   уавæр   хæрзад
заман   ног   дзæрна
æвзæр   лауыз   дард

IV. Дарддæр дзур иронау.

1. Хиирхæфсæн программæ, место, игра.
2. Æхсæнадон цæстæнгас, деньги, работа.
3. Ахсджиаг хъуыддаг, слово, мысль.
4. Крепкая, новая, хъæугæ бастдзинад.

V. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн 
хæслæвæрдтæ.

1. Ныффысс дæ Кусæн тетрады, зæдтæ, дау-
джытæ æмæ сæ æххуыс чи куырдта, уыдоны нæмттæ.

2. Ныффысс мивдисджытæ дæ Кусæн тетрады. 
Цавæр дзырдтимæ баст сты, уый сбæлвырд кæн.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. II хæслæвæрды æрмæг дзурын зон.

ПРОДАЖЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

2 Заказ № 

Дзырдуат
ахсджиаг – важный, основной
æхсæнадон – общественный
æртхурон – ритуальный новогодний 

пирог
дæнцæг – пример
дзæрна – блюдо из варёных зёрен 

кукурузы и пшеницы
заман – эпоха, время, период
ирдæй – ясно, ярко
лауыз – блин
лæггад кæнын – служить, обслужи-

вать, прислуживать, оказывать
уважение

сæвзæрын – появиться
тыллæг райсын – получить урожай
уавæр – условие, положение
фæсарæн – заграница
фыдбылыз – беда, несчастье, зло
хиирхæфсæн – развлекательный
Цыппурс – осетинский праздник,

совпадающий с Рождеством

8-æм ахуыр
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ИРОН АДÆМЫ ТРАДИЦИОН БÆРÆГБÆТТÆ

I. Раст дзур.

150, 36, 26, 20, 18, 17, 16, 6.

II. Мæн фæнды базонын, баххуыс мын кæн.

Цавæр зæдтæ æмæ дауджытæм кувынц ирон адæм æмæ цæмæн?
Куыд хуыйнынц кувæн бынæттæ æмæ кæм арæзт цæуынц?
Цæмæй кувынц ирон адæм?
Кувæндоны æгъдау чи æвæры?

III. Байхъус текстмæ æмæ зæгъ, куыд арæзт цыдысты ирон адæмы 
традицион бæрæгбæттæ?

Ирон адæм кæд канд Ирыстоны нæ, фæлæ дунейы алы кæрæтты цæрынц, уæддæр 
сын ис иумæйаг бæрæгбæттæ: Цыппурс, Ногбон, Джеоргуыба, Хетæджы Уастырджи 
æмæ æндæртæ. 

Бæрæгбæтты фæтк æмæ æгъдæуттæ сæвзæрдысты царды алыхуызон уавæртæй. 
Уыдоны сæйрагдæртæ уыдысты хæдзарон куыстытæ. Зæххы æмæ фос дарыны куыстытæ 
ирон адæммæ рагон замантæй фæстæмæ уыдысты тынг ахсджиаг. Цæмæй сæ фыдæбон 
рæстмæ уыдаид, уый тыххæй та æххуыс куырдтой уæларвон тыхтæй.

Ирон адæмы традицион бæрæгбæттæ иууылдæр арæзт цыдысты уыцы иухуызон  
фæткыл: ритуалон архайд, куывд, хъæлдзæг хиирхæфсæн хъæзтытæ, зарджытæ, кæфтытæ.

Бæрæгбæтты фæтк æмæ æгъдæутты ирдæй зыны, адæймаг амондджын цардмæ, хъæздыг, 
бæркадджын тыллæг райсынмæ, фос бирæ кæнынмæ кæй тырны, уыцы хъуыды.

Бæрæгбæтты алы кары адæм кæй архайдтой, уый фидар кодта æмæ кæны фæлтæрты 
æхсæн бастдзинад

1. Куыд арæзт цыдысты ирон традицион бæрæгбæттæ раздæр? Уæ кæрты, сыхы, 
хъæуы та куыд арæзт цæуынц?

IV. Текстæн йæ сæйраг хъуыды сбæлвырд кæн æмæ йæ дæ тетрады ныффысс.

V. Дзырдтæн сæ синонимтæ ныффысс.

 горæт –   Уастырджи –  дуг   ахсджиагдæр
 заман –  сæйрагдæр –  Лæгты дзуар  сахар

1. Текст ратæлмац кæн.
2. Текстæн пълан сараз æмæ йæ уымæ гæсгæ дзурын сахуыр кæн.

9-æм ахуыр
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ХОНÆМ УÆ УАЦИЛЛАЙЫ КУЫВДМÆ!

I. Раст дзур.

Хъæуæй быдырмæ
Адæм ивылынц,
Æмæ айхъуысы
Дард сæ цины хъæр.
Мæнæу, зад мæнæу,
Дымгæ банкъусы,
Æфсир хъал зæнгтыл
Акъул, азæбул.

      Кочысаты Мухарбег

II. Дарддæр ды зæгъ!

Ирон адæммæ ис бирæ бæрæгбæттæ.

III. Лæвæрд миногонтæ зæгъ ног дзырдтимæ, ныффысс семæ хъуыдыйæдтæ.

Уæларвон, иумæйаг, хорз, хъæздыг, дзаджджын.

IV. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Ирон мифологийы Уацилла у адæмы уарзон-
дæр дзуæрттæй иу, арвнæрды бардуаг, тыллæгыл 
аудæг дзуар. Тыллæджы бардуаг кæй у, уымæ 
гæсгæ йæ  хонынц Хоры Уацилла дæр. Ирыстоны 
зæххыл ын ис цалдæр кувæндоны. Сæ сæйрагдæр 
у Тбау-Уациллайы кувæндон Дæргъæвсгомы.

Уациллайы бæрæгбон алы ран дæр вæййы 
хурхæтæны мæйы (июны), хосгæрдæнты размæ. 
Бæрæгбонмæ сцæттæ кæнынц бирæ кувинæгтæ. 
Æнæмæнг скæнынц æртæдзыхонтæ.

Дзуары лæгтæ Уациллайæ фæкурынц бæркадджын хорæрзад æмæ хорз фадат тыллæг 
бафснайынæн. Уациллайы номыл кусарт акæнынц, дзуары лæгтæ рагацау кæй равзарынц, ахæм 
нывонд, арæхдæр – гал. Иуæй-иу кæмтты йын нывондæн æргæвдынц урс нæл фыс кæнæ сæгъ.

Уациллайæн ма фæкувынц, хус рæстæг кæнæ къæвдатæ æгæр куы ныддæргъвæтин 
вæййынц, уæд.

Уациллайы дзуар

10-æм ахуыр
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Уациллайы куывд 

Уацилла! Хордæттæг дæ æмæ нæ хор æмæ цардæй бафсад! Уацилла хъæздыг комы 
хуым куы кодта, Фæлвæра галтæрæг куы уыдис, Мыкалгабыр – мыггагтауæг, Уастырджи 
бæрзондæй куы кастис, гъе уæд цы хор æрзадис, уыцы хор кувæг дзыллæйæн æрзайын кæн!

Амонæг. Цы курут, лæппутæ?
Иумæ. Хор! Хор! Хор!
              (Цалдæр хатты.)

1. Цавæр бардуаг у Уацилла?
2. Кæм кувынц Уациллайæн?
3. Цы фæкурынц дзуары лæгтæ ацы бардуагæй?
4. Кæд кæнынц ирон адæм Уациллайы куывд?

V. Мивдисджытæ ивгъуыд афоны ныффысс.

Хуызæг. у – уыдис    сцæттæ кæнынц –  
ис –     курынц –   
хонынц –    æргæвдынц –  
вæййы –    равзарынц –    
аразынц –    кувынц –  

VI. IV хæслæвæрды текст бакæс, архайд ивгъуыд афоны куыд цæуа, афтæмæй.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ кæн.

Джыккайты Мурат. Ирон бæрæгбон

Дзырдуат
æртæдзыхон – треугольный 

ритуальный пирог
бардуаг (аудæг) – дух-покро-

витель
дæргъвæтин фыдрæстæг – 

затяжная непогода
мысайнаг – приношение
нæл – самец
нывонд (кусæрттаг) – жертвен-

ное животное
рагацау – заранее
табу – молитвенное обращение
фадат – условие, возможность
хосгæрдæнтæ – сенокос
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ФЫДÆЛТЫ ÆГЪДÆУТТÆЙ ДИССАГДÆР НÆЙ!

I. Раст дзур.

Æрзад, æрзад нæ тыллæг,   
Сыгъдæг дзуæрттæн – кувинаг,  
Æмбисæндтæн – дзуринаг.
Фыдуанийæ – æнæ хæс.
Нæргæ Елиа – нæ зæхгæс,  
         (Хорæфснайджыты зарæгæй)

II. Æз загътон, ды дæр дзур.
   

Ирон фынг  Ирон…
Ирон…  Ирон…
Ирон…  Ирон…
Ирон…

III. Зæгъ, бахъуыды кæн æмæ ныффысс дæ Кусæн тетрады.

Бæрæгбоны фынгыл хъуамæ уа ...
Зæдтæ æмæ дауджытæн кувынц...
Кувинæгтæ фæхæссынц...
Бæрæгбон фæамоны...
Кувинаг нуазинæгтæ сты...

IV. Байхъус, бакæс æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

Алардыйы кувæндоны цъæх фæзы куывддзаутæй фезмæлæн нал уыдис. Дзуары 
лæг Дзамболат кувæг адæмы рухс Алардыйыл фæдзæхста. Урс бæмбæджы тыхтæй 
йæм цы мысайнæгтæ лæвæрдтой, уыдон дзуары сыгъзæрин тæбæгъы æфснайдта. 
Уалынмæ кусартгæнджытæ сæ куыст фесты. Нывонд уæрыччыты нард фыд цæнгæт агты 
бафтыдтой. Уазал суадоны донæй сæ къухтæ æрæхсадтой, æмæ уæд уазæгæй, фысымæй, 
чызгæй, лæппуйæ, сæ сæргъы Дзамболат, афтæмæй, дæларм-уæларм хæцгæ, куывддон 
бæласы алыварс дæрдтыл нæртон симды бацыдысты.

Хъайтыхъты Азæмæт 

1. Куыд иста мысайнæгтæ Дзамболат?
2. Чи сты бæрæгбоны архайджытæ?

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.  
2. III хæслæвæрды æрмæг дзурын сахуыр кæн.

Дзырдуат
бæмбæг – вата, хлопок
дæларм-уæларм – под ручку 
куывддзаутæ – участники пира 

(«куывд»-а); паломники
симды бацыдысты – начали 

танцевать симд
фæдзæхсын – поручать, 

наставлять, завещать
цæнгæт – чугун, чугунный
фезмæлæн нал уыдис – нельзя 

было повернуться

11-æм ахуыр
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ФЫДÆЛТЫ ÆГЪДÆУТТÆЙ ДИССАГДÆР НÆЙ! 

I. Раст дзур.

Уæрыччытæ, лæппу, дзуæрттæ, Уацилла, тыллæг, цæттæ, Цыппурс, лæггад, 
зæххон,  минæвæрттæ.   

II. Чи цы куыста, уый базон.

Дада тæскъ…     ласта
Нана кæрц…     кодта
Мæ фыд суг…     ахста
Мæ мад цыхт…     быдта
Мæ хо гуыл     хыл кодта
Нæ фыркъа…     хуыдта

1. Мивдисджытæ нырыккон афоны сæвæр æмæ æмдзæвгæ бакæс.

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн.

Уастырджи (Лæгты дзуар) – нæлгоймæгты, бæлццæтты, хæстонты æмæ рæстаг 
адæмы бардуаг. 

Мады Майрæм – сылгоймæгтæ æмæ сабиты бардуаг. 
Уацилла – арвнæрд, хор æмæ тыллæджы бардуаг.
Фæлвæра – хæдзарон фосы бардуаг.
Тутыр – фосдарджытæ кæмæ кувынц, бирæгъты уыцы бардуаг.
Аларды – низты бардуаг.
Æфсати – цуанæттæ кæмæ кувынц, уыцы хъæддаг цæрæгойты бардуаг.
Мыкалгабыртæ – бæркад, хорарæх æмæ сабырдзинады бардуаг.

IV. Байхъус, бакæс æмæ зæгъ.

Æфсати ирон мифологийы æвдыст цæуы урс даргъзачъеджын1 
зæронд лæджы хуызы, бады бæрзонд хохы сæр æмæ уырдыгæй 
фæлгæсы хъæддаг цæрæгойты æнæнымæц рæгъæуттæм.

Иннæ зæдтæ æмæ дауджытæй хъауджыдæр2 Æфсатийы 
номыл кувæндон нæ уыдис. Ацы бардуагæн сæрмагонд 
куывдтæ нæ кодтой. Фæлæ-иу цуанæттæ сæ балцы размæ 
куывтой Æфсатимæ æмæ дзы куырдтой, цæмæй сын йæ фосы 
рæгъæуттæй хай бакæна.

1зачъеджын – бородатый 
2 хъауджыдæр – в отличие 

12-æм ахуыр
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1. Цæмæй хицæн кæны Æфсати иннæ дзуæрттæй?
2. Цавæр цæрæгойтæ ис Æфсатийы рæгъæутты?
3. Цавæр æгъдау уыдис цуанæттæм? 

V. Тексты бæрæггонд дзырдтæн бацамон сæ хауæнтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Æфсати (чи?) ном. х.

1. Бацæттæ кæн фæрстытæ ирон адæмон бæрæгбæтты тыххæй ацæргæ 
куырыхон лæгæй интервью исынмæ.

Рагон чырыстон аргъуан Лисрийы хъæуы
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ХИСТÆР – ЗОНДАМОНÆГ, КÆСТÆР – ÆГЪДАУХÆССÆГ 

I. Раст дзур.

стъалы – стауы
тъæпæн – тæбын
тъæпæнсæр – тæбæгътæ  
тъæппытæ-тъуппытæ – тæппытæ-туппытæ 
стъæлф – стæвд
тъахтин – тахти  

II. Бакæс æмæ зæгъ, кæм фæрæдыдис Æхсар?

Хæдзары бинонтæн уынаффæ кæны кæстæр.
Фынгыл фыццаг сбадынц кæстæртæ, уый фæстæ та – хистæртæ.
Кæстæртæ бадынц, хистæртæ лæууынц.

III. Дзырдтæ адих кæн, адæймаджы хорз æмæ æвзæр миниуджытæ чи ’вдисы, 
ахæм дыууæ къордыл, æмæ сæ хицæн цæджындзтæй  ныффысс.

Æгъдауджын, чъынды, æгад, кадджын, стигъæг, зæрдæхæлар, давæг, куыстуарзаг, 
æввонгхор, æдзæстуарзон, сыгъдæгзæрдæ, адæмуарзон, æнæуынон.

В осетинском языке есть случаи перехода прилагательного в разряд имён 
существительных. В этом случае оно перестаёт обозначать признак предмета и 
начинает выполнять функции имени существительного. 

Например: Рынчын адæймаг тыхст вæййы.

Рынчын ныхас кодта дохтыримæ.

IV. Лæвæрд дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ. Спайда кæн раиртæс-
ты æрмæгæй. 

Уазал, тыхджын, зæронд.

V. Бакæс текст æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

Иу адæмыхатт иннæ адæмы æхсæн бæрæг фæдары йæ культурæйы фæрцы. 
Культурæйы сæйраг хай та сты æгъдау, æвзаг æмæ æфсарм – иу фæлтæрæй иннæ 
фæлтæрмæ цы хæзнатæ цæуынц, уыдон.

Бахъуыды кæн!

13-æм ахуыр
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Адæймаг æгъдауджын æмæ кадджын вæййы, 
йæ бинонтæ æмæ йæ адæмы куы æмбара, йæхи 
фæллойæ куы цæра, Райгуырæн бæстæ куы уарза, 
æрмæстдæр уæд.

Давæг, чъынды, стигъæг, æввонгхор, 
æдзæстуарзон, магуса никуы уыдзысты нымад 
æгъдауджын æмæ кадджын адæймæгтыл.

Ирон адæмы æгъдæуттæй алкæцы дæр баст 
уыди æмæ уыдзæн йæ рæстæгимæ.

XIII – XIV æнусты нæ фыдæлты паддзахад 
знæгтæ куы ныддæрæн кодтой, уæд ирон адæмæн 
хæхтæ систы сæ ирвæзынгæнæг. Зынвадæтты 
цардысты, фæлæ се ’взаг, сæ культурæ нæ 
фесæфтой. Хистæрæн кад кæнын, кæстæрыл аудын, 
сылгоймагæн аргъ кæнын, уазæгæн æгъдау дæттын, 
цины æмæ зианы рæстæг кæрæдзимæ æнгом 
æрбалæууын, кæрæдзийæн баххуыс кæнын алайнаг 
адæм нымадтой æмæ нымайынц зынаргъдæр 
хæзнатыл.

1. Адæймаг æгъдауджын æмæ кадджын кæд вæййы?
2. Цавæр адæм сты æгад?
3. Цæмæн систы нæ рагфыдæлтæн хæхтæ сæ ирвæзынгæнæг? 
4. Цы у ирон адæммæ зынаргъдæр хæзнатыл нымад?

VI. Бæрæггонд хъуыдыйад равзар уæнгтæм гæсгæ. Хуызæгмæ гæсгæ сараз 
хъуыдыйæдтæ, бæрæггонд дзырдтæй пайда кæнгæйæ. 

Хуызæг.
Æввонгхор никуы уыдзæн кадджын.

Æввонгхор адæймаг никуы уыдзæн кадджын.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Текст цыбырæй радзур.

Дзырдуат
аргъ кæнын – ценить
æгад – презираемый, бесславный
æввонгхор – тунеядец
æнæуынон – ненавистный
æнгом æрбалæууын – сплотиться
æфсарм – совесть
бæрæг дарын – выделяться
давæг – вор
зынвадат – тяжёлые условия
ирвæзын – выживать, спасаться
ирвæзынгæнæг – спаситель
лæгдзинад – мужество
ныддæрæн кæнын – разбить, разнести
стигъæг – грабитель (перен.)
худинаг – позор
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НАРТ НАРТ УÆД УЫДЫСТЫ…

I. Раст дзур.

Æфсарм, лæгдзинад, давæг, марæг, стигъæг, æввонгхор, расыггæнаг, æгад, æдзæсгом, 
цæсгомджын. 

II. Байхъус æмбисондмæ æмæ йæ бакæс,  бамбар ын йæ хъуыды. 

Нарт Нарт уæд уыдысты...

Нарты гуыппырсартæ æмбырдæй бадтысты. Тæрхон 
кодтой сæ дзыллæйы царды уагыл.

– Нарт Нарт уæд уыдысты, арв сæ нæрын уæд нæ 
уæндыди, æмæ мæлын куы зыдтой сæ дзыллæйы сæрыл, 
алчи сæ хæцын куы фæрæзта йæхиуыл. Нарт Нарт уæд 
уыдысты, æмæ нæртон адæймаг рæстдзинад йеддæмæ 
куы ницы дзырдта. Нæ дзыллæ дзыллæ уæд уыдысты, 
æмæ сæ сæр сæрмæ куы хастой, – афтæ радзырдта 
Нарты æмбырды иу хистæр.

– Адæм хæлæг уæд кодтой Нартмæ, сæ хорзы кой дардмæ уæд хъуысти Нартæн, сæ 
гуыбыныл хæцын куы фæрæзтой, нозтæй сæхи куы хъахъхъæдтой, ронгæй сæ бæрц куы 
зыдтой, – афтæ загъта дыккаг хистæр.

– Нæ адæм адæм уæд уыдысты, æмæ кæстæр 
хистæры куы нымадта, кад ын куы лæвæрдта, 
кæрæдзимæ куы хъуыстой, – афтæ загъта æртыккаг 
хистæр.

1. Цал хистæры уыди Нарты ныхасы?
2. Цæуыл тыхстысты Нарты хистæртæ?
3. Нарты хистæртæ цы хъуыддæгтыл дзурынц, уы-
   донæй нæ абоны царды кæцытæ сты ахсджиаг?

III. 1. Æцæг нæртон лæджы миниуджытæ 
текстæй рафысс дæ Кусæн тетрадмæ.
2. Ивгъуыд афоны мивдисджытæ суинаг 
афоны ныффысс. 

IV. Текст бакæс, архайд суинаг афоны куыд 
цæуа, афтæмæй.

1. Текст рольтæм гæсгæ дзурынмæ бацæттæ кæн.
2. Дзырдтæ сахуыр кæн.

Дзырдуат
арв нæрын нæ уæндыдис – гром

не смел греметь
бæрц зонын – знать меру
гуыбыныл хæцын фæразын – 

знать меру в еде
гуыппырсар – могучий, именитый, 

знатный
дзыллæйы сæрыл – за народ
кой – молва
мæлын зонын – уметь достойно 

принять смерть
нымайын – считаться, уважать
рæстдзинад – правда
ронг – хмельной медовый напиток
сæр сæрмæ хæссын – вести себя 

достойно
тæрхон кæнын – решать
хæлæг кæнын – завидовать
хиуыл хæцын фæразын – уметь 

держать себя в руках

14-æм ахуыр
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АДÆЙМАГ ЙЕ ’ГЪДАУÆЙ ФИДАУЫ 

I. Раст дзур.

Тæрхон кæнын, хиуыл хæцын, хæлæг кæнын, рæстдзинад дзурын, бæрц зонын, 
гуыбыныл хæцын, æнгом æрбалæууын, аргъ кæнын.

II. Нымай дарддæр хорз хъуыддæгтæ.

Мадæн æххуыс кæнын, …

III. Раст дзуапп ратт фæрстытæн æмæ, лæвæрд дзырдтæй пайда кæнгæйæ, 
диалог сараз.

–  Ды кæцон дæ?
__________________ . (осетин, русский, кабардинец…)
–  Де ’взаг зоныс?
______________ . (знаю хорошо, знаю плохо, понимаю, но не разговариваю, не знаю)
–  Ирон æвзаг рагæй ахуыр кæныс?
________________ . (с 1 класса, изучаю 3 года, начал учить в этом году)
–  Ирон æгъдæуттимæ кæм базонгæ дæ?
________________ . (в семье, в школе, по телевидению, по книгам)
–  Дæ зæрдæмæ ирон æгъдæуттæй тынгдæр цавæр цæуы?
________________ . (гостеприимство, почитание старших, взаимопомощь, уважи-
тельное отношение к женщине)
–  Æндæр адæмтæ та ацы æгъдæуттæй цавæртæ æххæст кæнынц?
________________ . 
–  Ирон адæммæ цавæр адæймæгтæ нымад сты æгад æмæ æнæгъдауыл? 
________________ . (бездельники, воры, пьяницы, наркоманы…)
– Æндæр адæмты æхсæн та чи цæуы нымад æгад æмæ æнæгъдауыл?
________________ .

15-æм ахуыр
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IV. Анахарсисы ныхæстæ бакæс, бахъуыды сæ кæн æмæ сæ абар абоны царды 
домæнтимæ.

1. Зон, ды уазæг дæ а зæххыл.
   (Знай, что ты гость на этой земле.)
2. Рæстдзинады тыххæй фæраз æфхæрдæн дæр.
   (За правду терпи и унижения.)
3. Кад кæн дæ къонайæн.
   (Домашний очаг чти.)
4. Гæнæн цæмæн ис, уымæй дарддæр мацы дом.
   (Желай только возможного.)
5. Фæллойæ кæн исбон.
   (Трудом приобретай состояние.)
6. Хистæрæн æгъдау дæтт.
   (Почитай старшего.)
7. Кæстæрæн зонд амон.
   (Младшего наставляй.)
8. Фыдæлтæн кад кæнын зон.
   (Чти предков.)
9. Дæ Фыдыбæстæйы сæраппонд дæ цард ма ’вгъау кæн.
   (Не жалей жизни своей во имя Отечества.)

1. Анахарсисы хъуыдытæй дæм ахсджиагдæр кæцытæ фæкастысты? Цæмæн?

Миногонтæ номдартæм кæм рахызтысты, уыцы хъуыдыйæдтæ рафысс дæ Ку-
сæн тетрадмæ. 

1. Диалог дзурын сахуыр кæн.
2. Анахарсисы ныхæстæй фондз сахуыр кæн.

Скифаг Алайнаг хæстон Ирон
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БИРÆ НЫН ЦÆРАТ, НÆ БУЦ ХИСТÆРТÆ 

I. Азарæм иумæ.

Бирæ нын цæрат, нæ буц хистæртæ,
Уæ фарнæй фæрнджын – ирон хæдзæрттæ.
Сымахæй цæуынц нæ хорз кæстæртæм
Хъæбатырдзинад, рæсугъд æгъдæуттæ.

II. Ды дæр радзур дæ дадайы тыххæй.

Мæнæн ис дада. Йæ ном у Тембол. Цæуы йыл 
82 азы. Ис ын урс рихитæ æмæ фæлмæн зачъетæ. 
Уарзы йæ хъæбулты хъæбулты. У куырыхон æмæ 
фæлмæнзæрдæ хистæр.

III. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ ратæлмац кæн æмæ хъуыдыйæдтæ баххæст 
кæн.

1. Зæронд адæмыл хъæуы…  (заботиться).
2. Карджын адæймаг йæ зæронды бонты хъуамæ ма уа…  (без присмотра).
3. Зæронд адæмæй бирæтæ сты…  (трудоспособный).
4. Мæ нана æмæ дада сты…  (пенсионер).
5. Хистæрмæ хъус, уымæн æмæ уый у…  (мудрый).

Дзырдуат
аудын – заботиться
атулын – покатиться, покатить
æвæгæсæг – без присмотра
бавæрын – здесь: сохранить
бийын – плести
хъус дарын – уделять внимание
карджын – пожилой
куырыхон – мудрый
куыстхъом – трудоспособный
къул – склон
пенсиисæг – пенсионер
тæскъ – большая корзина
фыдбылыз – зло, несчастье, вред
хæс фидын – платить долг
хъуаг – нуждающийся

16-æм ахуыр
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IV. Текстмæ байхъус æмæ дзуапп ратт фæрстытæн. 

Фыд æмæ фырт

(Æмбисонд)

Иу лæппу быдта тæскъ. Уæд æй йæ зæронд фыд фæрсы:
– Лæппу, уыцы тæскъ цæмæн бийыс, тæскъхъуаг куы нæ 

стæм?
– Ацы тæскъ æз бийын дæуæн. Куы йæ фæуон, уæд дæ 

уым сæвæрдзынæн æмæ дæ къулæй атулдзынæн.
– Хорз, мæ хур, хорз. Фæлæ-иу æй уый фæстæ бавæр. 

Уымæн æмæ ды куы базæронд уай, уæд дæ фырты дæр 
бахъæудзæнис, – загъта фыд.

Лæппу ахъуыды кодта йæ фыды ныхæстыл æмæ йæ тæскъ бийын ныууагъта.

1. Цæмæн хъуыдис лæппуйы тæскъ?
2. Цæмæн ныууагъта фырт йæ тæскъ бийын?
3. Бакæсут текст рольтæм гæсгæ.

Сложное предложение, в котором одна часть синтаксически подчинена другой,  
называется сложноподчинённым предложением (домгæвазыгджын хъуыдыйад). 
Подчиняющая часть называется главной, а подчинённая – придаточной частью. 
Придаточная часть чаще всего относится к одному слову в главной, выраженному 
указательным местоимением или местоимённым наречием: чи – кто, цы – что, 
кæй – кого, кæцы – который, цавæр – какой, кæм – где, кæдæм – куда, кæцæй – 
откуда, куы – когда, куыд – как, цыма – словно, уыдон – они, значение которого 
раскрывается придаточным предложением.

Например: Концертмæ чи æрбацыдис, уыдон æлхæдтой билеттæ.
Чаще всего придаточная часть предшествует главной или находится внутри 

главной. Средством связи между частями сложноподчинённого предложения являются 
союзы и союзные слова: кæй, цæмæй, цыма, куыд, уый тыххæй, уымæн æмæ а. д.

V. Бакæс æмбисæндтæ, сæ хъуыды сын бамбарын кæн. Домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ дæ Кусæн тетрадмæ рафысс. Бæттæг дзырдты бын бахахх 
кæн.

Æрыгонæй цы байтауай, уый зæрондæй æркæрддзынæ.
Хистæрмæ цы кæстæр нæ хъусы, уый йæхицæн фыдбылыз кæны.
Дæ рæдыд дын чи бацамона, уымæй бузныг у.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Æмбисонд рольтæм гæсгæ дзурын сахуыр кæн.
3. Куыд аудыс дæ дадайыл (нанайыл), уый тыххæй радзур.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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БИРÆ НЫН ЦÆРАТ, НÆ БУЦ ХИСТÆРТÆ! 

I. Азарæм иумæ.

Ацы дунейыл адджынæн баззад
Фыдæлты уæзæг – райгуырæн бæстæ.
Терчы донæй дæр, нæ буц хистæртæ, 
Нæ бафиддзыстæм уæ бирæ хæрзтæ.

II. Къæлæтты æвæрд дзырдтæ ратæлмац кæн, афтæмæй хъуыдыйæдтæ дæ 
тетрады ныффысс.

1. Карджын адæммæ хъæуы (уделять внимание).
2. Кæстæр хъуамæ хъуса хистæры (мудрый) ныхæстæм.
3. Дæ ныййарджытæ куы базæронд уой, уæд сыл хъæуы (заботиться).
4. Зæронд адæймагæн (без присмотра) зын у.

III. Алцы зонын дæр хорз у!

Хъороты Егор (ирон) фæцардис 157 азы. Архайдта цалдæр хæсты. Куыста 
уырыссаг инæлар Ермоловмæ.

Томас Парр (англисаг) фæцардис 152 азы. Дыккаг хатт ракуырдта ус 120-аздзыдæй 
æмæ йын райгуырдис фырт. Уый та фæцардис 123 азы. Томас Парры рæстæг кæрæдзи 
раивтой 10 къаролы.

Фома Корней (англисаг) аргъуаны чингуытæм гæсгæ фæцардис 207 азы.
Янош Ровен (венграг) амардис 172-аздзыдæй, йæ ус та – 164-аздзыдæй. Иумæ 

фæцардысты 147 азы. 

IV. Текст бакæс æмæ ды дæр арфæйы ныхæстæ ныффысс дæ хæдзары 
хистæртæй искæмæн.

Мæ уарзон дада (нана)!
Арфæ дын кæнын дæ райгуырæн боны фæдыл.
Мæ зæрдæ дын зæгъы æнæниздзинад æмæ цардамонд. Бирæ азты ма дæ уарзон 

бинонты æхсæн æнæмастæй фæцæр. Дæ кæстæрты цинæй дæ зæрдæ рухс кæнæд. Сæ 
амондæй амондджын у. Мæ сæрæй дын ныллæг кувын, мæ куырыхон, фæлмæнзæрдæ 
дада (нана)

1. Радзур дæ хæдзары хистæры тыххæй.
2. Дзырдтæ рафæлхат кæн.

17-æм ахуыр
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САБИТЫ КАФÆН ФÆЗ 

I. Раст дзур.

Сынк, сынк, сынк,  Сынк, сынк, сынк,
Сынк, сынк, сынк,  Сынк, сынк, сынк,
Æнгуылдзтæн   Сынк – уæлæфтуан,
Сæ кафт ыстынг.  Сынк – цæстсынк…

            Дауырæ 

II. Дзур дарддæр дæхæдæг.

Адæм уарзынц кафын.
___________________ .

III. Æмдзæвгæмæ байхъус æмæ йæ бакæс. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

        Сабиты кафæн фæз

…Хæрдмæ хаудæй ыскафæм,
Рæстæг уæгъды цы сафæм?
Цухъхъатæ ’мæ хъаматæ,
Чызджытыл – сырх къабатæ.    
Ацæуæм, цæй, цъæх фæзмæ,  
Уартæ уыцы уæлвæзмæ…    
Кафт ыстынг и уайтагъддæр,   

Рагæпп кодта хъайтардæр.
Къахфындзтыл ыслæууыди,
Ахæм ныфс кæмæ уыди!
Сауцæст чызг уæд рахызти,
Иу сыбыртт дæр нал хъуысти…
Къухтæ дардыл ахаста,
Сахъ лæппуйы басаста!

      Хозиты Макар

1. Æмдзæвгæ аив бакæс, йæ хъуыды йын бамбар.

2. Рафысс æмдзæвгæйæ дзырдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Архайджытæ: сабитæ, …
Архайд: ыскафæм, …
Миниуæг: кафæн, …

Дзырдуат
бадарын – подставить
басæттын – здесь: победить
карды фындз – острие ножа
кафгæ-кафын – во время танца
куыройы цалх – мельничное 

колесо
къахфындзтæ – носки (пальцы 

ног)
нæ фезмæлын кодта – не сдвинул
ныфс – здесь: решимость 
сахъ – смелый
симд – осетинский массовый 

танец
стынг уæвын – набрать силу
тымбыл кафт – круговой танец
уæгъды сафын – терять зря
уæлвæз – возвышенность
хæрдмæ хауын – подпрыгивать
хонгæ кафт – танец приглашения
хъайтардæр – самый смелый
хъама – кинжал
цухъхъа – черкеска
цъилау ныззилын – закружиться 

как юла

18-æм ахуыр
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IV. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн хъæугæ дзырдтæй. 

1. Ирон адæммæ ис бирæ рæсугъд кæфтытæ: ... 
2. Тынг рæсугъд вæййы, нæлгоймаг (сылгоймаг) … куы фæкафы, уæд.
3. Арæхстджын кафæг сценæйыл           
4. Ме ’фсымæрыл тынг рæсугъд фидауы ... 

V. Зæгъ хъуыдыйæдтæ, бæрæггонд дзырдтæ æндæртæй ивгæйæ.

1. Мæ зæрдæмæ цæуы ирон кафт.
2. Кафджыты къорды мах фæкафæм чызджыты кафт.
3. Ансамбль «Алан» тынг рæсугъд акафыди симд.
4. Чындзæхсæвы кафыдысты тымбыл кафт.

VI. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цавæр уæлæдарæс ис лæппутыл?
2. Цавæр уæлæдарæс ис чызджытыл?
3. Цавæр кафт кæны лæппу?
4. Чи амбылдта (победил) кафджытæй?

VII. Рафысс дæ Кусæн тетрадмæ хъуыдыйæдтæ. Стъæлфыты бæсты сæвæр 
хъæугæ дзырдтæ.

1) ... хорз кафын базонай, уый тыххæй бацу кафджыты къордмæ.
2) Хуыздæр ... зоны ирон кæфтыты нæмттæ, уымæн ратдзыстæм сæрмагонд лæвар.
3) ... ацæудзысты сабитæ сæ дæсныйад æвдисынмæ, уый бæрæг нæма уыди. 
4) ... ирон хæдзары хъомыл кодта, афтæ рæсугъд кафыди симд уырыссаг чызг.
5) Дæ афон ... æрцæуа, уæд ды дæр чындзæхсæвы кафдзынæ.

Дзырдтæ спайда кæнынæн: куы, кæдæм, цыма, цæмæй, чи.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Æмдзæвгæ аив кæсын зон.
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ÆРСИМУТ-МА ТЫМБЫЛ СИМДÆЙ! 

I. Раст дзур. (Хозиты Макар. «Сабиты кафæн фæз».)

II. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн Нарты кадджыты зындгонддæр персонажты нæмттæ.

III. Хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæн.

1. С незапамятных времён осетины танцуют симд.
2. Симд был любимым танцем нартов.
3. Осетинские танцы удивляют своей красотой людей всего мира.
4. Танцы свидетельствуют об обычаях народа.

IV. Текст бакæс æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæн.

Ирон адæмы кæфтытæ баст сты адæмы цард æмæ æгъдæуттимæ. Нæ фыдæлтæ нæм æнусты 
сæрты æрхæццæ кодтой бирæ кæфтытæ; уыдон абон дæр дисы æфтауынц дунейы адæмты.

Кафт ирон адæмы царды стыр бынат кæй ахста, ууыл дзурæг сты Нарты кадджытæ дæр. 
Таурæгъмæ гæсгæ, незаманты нæ хæхты бынаты уыдис тыгъд быдыр. Уым-иу æрæмбырд сты 

нæртон адæм сæ зонд, тых æмæ арæхстдзинад бавзарынмæ. 
Иу хатт сæм кафгæ-кафын æнæнхъæлæджы знаг æрбалæбурдта. Фæлæ Нарты гуыппырсартæ 

сæ кафын нæ ныууагътой. Симд æрдæгыл аскъуыныны бæсты кафджытæ къæдзæхтæ фестадысты. 
Знаг йæхи уыцы къæдзæхтыл ныппырх кодта. Афтæмæй, дам, фæзындысты нæ хæхтæ.

Таурæгътæм гæсгæ, нæртон симд кафыдысты æрмæст нæлгоймæгтæ. Хуыдтой ма йæ 
æддæгуæлæ кафт дæр: иутæ лæууыдысты иннæты уæхсчытыл æмæ афтæмæй симдтой.

Абон арæхдæр кафынц тымбыл симд. Кафты бацæуынц 
сылгоймæгтæ дæр æмæ нæлгоймæгтæ дæр.

Раджы дæр æмæ ныр дæр симд бæрæг кодта адæмы 
иудзинад, кæрæдзийы æмбарынад. 

V. Дзуапп ратт фæрстытæн, текстæй пайда 
кæнгæйæ.

1. Куыд равзæрдысты, таурæгъмæ гæсгæ, нæ хæхтæ?
2. Куыд ирхæфстой сæхи Нарты гуыппырсартæ?
3. Цæмæй хицæн кæны нæртон симд тымбыл симдæй?

VI. Рафысс текстæй домгæвазыгджын хъуы-
дыйæдтæ. Текстæн пълан сараз.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Хæхты равзæрды таурæгъ хи ныхæстæй 
дзурын сахуыр кæн.

Дзырдуат
арæхстдзинад – умение, сноровка
аскъуынын – оборвать; оборваться
æнæнхъæлæджы – неожиданно, 

вдруг
æнусты сæрты – через века
æрбалæбурын – напасть
æрхæццæ кæнын – донести
бавзарын – испытать
баст сты – связаны
бахъыгдарын – помешать
дисы æфтауын – удивлять
дзурæг сты – свидетельствуют
ерыстæ – соревнования
ирхæфсын – развлекать
незамантæ – незапамятные 

времена
хъазт – танцы

19-æм ахуыр
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АКАФÆМ, АЗАРÆМ ХЪÆЛДЗÆГÆЙ ИУМÆ! 

I. Азарæм иумæ. 

Амонæг. Æрсимут-ма тымбыл симдæй! 
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!
Амонæг. Тымбыл симдæй, æнгом симдæй!
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!
Амонæг. Къæхтæй – сабыр, уæнгтæй – рæуæг!
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!
Амонæг. Махæн нæ хистæр Уырызмæг у!
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!
Амонæг. Махæн нæ кæстæр Ацæмæз у!
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!
Амонæг. Махæн не ’фсин – Нарты Сатана!
Иумæ. Орæйдæ, орæйдæ!

II. Бакæс æмæ зæгъ.

Æз кафын нæ зонын. Ды та?

III. Байхъус, бакæс æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

… Байдыдта кафын Сослан дæр. Уый дæр фыццаг зæххыл æркафыдис. Дисы 
бацыдысты æгас Нарт, афтæ хорз кафыдис. Стæй уыцы кафгæйæ схызтис фынгмæ. 
Иууыл диссаг та фынгыл уыдис йæ кафт: фынджы былтыл-иу цъилау ныззылдис, 
афтæмæй иунæг къæбæр, иунæг къус нæ фезмæлын кодта йæ бынатæй; стæй йæм 
утæппæтæй адæм сæ кæрдты фындзтæ хæрдмæ арæзтæй бадардтой, æмæ уыдоныл 
кафын райдыдта, раст-иу сыл куыройы цалхау æрзылдис. «Мæнæ хæйрæг», – загътой, 
чи йæм кастис, уыдон.

1. Рафысс текстæй, Сосланы кафты фæзилæнтæ цы дзырдтæ æвдисынц, уыдон.
2. Цæимæ барст цæуы Сосланы арæхстдзинад?
3. Дæумæ та диссаг цы фæкастис?

IV. Куыд æмбарыс ацы дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты мидис? Семæ хъуыды-
йæдтæ æрхъуыды кæн.

Кафын, кафæг, кафаг, ракафыдис, кафæн фæз, кафджыты къорд.

1. Рафæлхат кæн дзырдтæ.
2. Текст аив кæсын сахуыр кæн.

20-æм ахуыр
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

I. Зæдтæ æмæ дауджыты нæмттæ ранымай.

II. Ратæлмац кæн дзырдбæстытæ ирон æвзагмæ.

Верующий человек, христианская вера, мусульманская вера, строить церковь, 
увидеть мечеть, знать обычаи.

III. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цæмæй кувынц Хуыцаумæ ирон адæм?  
2. Цы у нывонд?
3. Куыд хуыйнынц кувæн бынæттæ? 
4. Чи у дзуары лæг

IV. Адæймаджы миниуджытæ æвдисæг дзырдтæ ныффысс дыууæ къордæй: 
1) хорз миниуджытæ; 2) æвзæр миниуджытæ

Æдзæсгом, æфсармджын, давæг, чъынды, æгад, лæгдзинад, стигъæг, кадджын, 
æгъдауджын, æввонгхор, куыстуарзаг, адæмуарзон.

V. Кафæджы арæхстдзинад æвдисæг дзырдтæ ныффысс.

VI. Ранымай, цавæр ирон кæфтытæ зоныс, уый.

VII. Дзырдбыд.

4 Фæрсмæ:
1. Он выполняет поручения старших.
2. Обычай.
3. Лучший танцор среди Нартов.
4. Приношение.
5. Жертвенное животное.

Бынмæ:
1. Танцор.
2. Ангел.
3. Священное место.
4. Самый уважаемый человек в семье, 
   обществе.
5. Напиток, используемый во время молитвы.
6. Любимый танец Нартов.

1

2 1

3

2

5

4 6

5

 22-аг ахуыр. Резервон

21-аг ахуыр
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ФÆЗЗÆГ – НЫВГÆНÆГ

I. Раст дзур.

цъуй – цу
цъиу – циу
æнцъылд – æрцыд
æхсынцъы – æхсынынц
цъæх – цæхх
цъыбар-цъыбур – цыппор цыппар

II. Æркæс фæззæджы ахорæнтæм. Дæ алыварс æрдзы цавæр ахорæнтæ фыл-
дæр ис? Зæгъ, цыхуызæн сты бæлæсты сыфтæртæ, кæрдæг, арв, дон.

III. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн лæвæрд дзырдтæй, уырыссаг æвзагæй сæ 
ратæлмац кæн, афтæмæй.

      друг
1. Æнхъæлмæ кæсын   автобус
      лето

      земля
2. Æргуыбыр кæнын   цветок
      вода

      машины
3. Афардæг сты    люди
      дни

      бумага
4. Фенцъылд     лицо
      ягода

IV. Сбæлвырд кæн дзырдтæн сæ иумæйаг ном.
Ныффысс фæлтæрæн дæ Кусæн тетрады, алы
рæнхъмæ дæр дыгай дзырдтæ æфтаугæйæ.  

Дзырдуат
афардæг сты – промчались, ушли
æнхъæлмæ кæсын – ждать
æргуыбыр кæнын – наклониться
баныхæсын – приклеиться
бындзыг – пучок, клок
гæркъæраг – сорока
гоцора – здесь: кисть, гроздь
дзуг – отара, стадо
зым – горная индейка
кæркмисындзæг – облепиха
мыртгæ – калина
пака – широкий, развесистый
пуцал (цупал) – кисть, гроздь
тырты – барбарис
фæкъул уæвын – наклониться
фенцъылд уæвын – сморщиться
халон – ворона
хиуа – сойка
хихтæ – иголки, хвоя
хуыргарк – куропатка
цъуй – рябина

23-аг ахуыр
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1. Бур, сау, цъæх, сырх, …, …, –  … .
2. Мыртгæ, цъуй, кæркмисындзæг, …, …, –  … .
3. Бæрз, тулдз, нæзы, заз, уисхъæд, …, …, –  … .
4. Халон, митгур, гæркъæраг, хърихъупп, …, …, –  … .

V. Алы рæнхъы дæр ссар уæлдай дзырдбаст кæнæ хъуыдыйад æмæ йæ 
фæбæрæг кæн.

1. Картоф къахын, дыргътæ тонын, хуымтæ рувын, тыллæг æфснайын.
2. Сыфтæртæ згъæлынц. Мæргътæ æртахтысты. Кæрдæг фæбур. Бон фæцыбыр.
3. Хос кæрдын, уаргæ бонтæ, асæст рæстæг, уазал дымгæ.

VI. Зæгъ хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ. Спайда кæн V хæслæвæрды æр-
мæгæй.

Хуызæг. Фæззæджы картоф къахынц, дыргътæ тонынц, тыллæг æфснайынц, фæ-
лæ хуымтæ нæ рувынц.

Чи сарæзта цъиутæн хæрæндон æмæ цæмæн?  
Цавæр мæргътæ атæхынц хъарм бæстæм æмæ цæмæн?
Цавæр мæргътæ зымæгиуат кæнынц Ирыстоны?

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Ныффысс фондз хъуыдыйады фæззæджы тыххæй, ахорæнты нæмттæй пай-
да кæнгæйæ.

Рухæны мæй
Кæфты мæй

Джеоргуыбайы мæй
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ФÆЗЗЫГОН ХЪÆДЫ

I. Раст дзур. 

Хурмæ худынц           
Бур кæрдотæ,
Бур фæткъуытæ, 
Карст уыгæрдæн, 
Бур мæкъуыл.   

                 Чеджемты Геор

II. Нывтæм гæсгæ сараз хъуыдыйæдтæ.

Ралæууыдис фæззæг ...

III. Текст бакæс æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæн.

Афардæг сты сæрдыгон хъарм бонтæ. Ралæууыдис фæззæг. Адæм æфснайынц сæ 
фæллой. Æрмæст ма нартхоры стыр æфсиртæ сæ морæ дзыккутæ радардтой æмæ сæ 
сæртæ фæкъул сты. Нарæгастæу хæрзконд бæрз бæлæсты сыфтæртæ иннæ бæлæстæй 
раздæр згъæлын райдыдтой. Зæхх сын фаг хæринаг нал дæтты, æмæ сæ сыфтæртæ дæле 
уæлæмæ бургæнгæ ссыдысты.

Мыртгæйы сырх гагатæ сæ сæртæ зæхмæ æргуыбыр кодтой æмæ зымæджы уазалмæ 
æнхъæлмæ кæсынц. Цъуй бæлæстæн сæ пака пуцæлттæ бур-бурид адардтой. Туаг тыртыйы 
сырх дæргъæццон гоцоратæ чысыл фенцъылдтæ сты. Доны уырыл даргъсудзинджын кæрк-
мисындзæджы зад гагатæ нартхоры æфсиртау къалиутыл баныхæстысты.

Хæххон æхсæрдзæнты пырхæнтæ хуры тынтæм æрттывдтытæ калынц. Комы суадæттæ 
сты сыгъдæг, æмæ доны был цал урс дуры ис, уыдон иууылдæр зынынц.

Арвыл мигъы къуымбилтæ бындзыггай дымгæ рахæсс-бахæсс кæны.
Мæргътæн сæ фылдæр хъарм бæстæм атахтысты. Ардыгæй уалдзæгмæ нал фендзынæ 

зæрватыкк, сауцъиу, булæмæргъ. Уæлæ хърихъуппытæ дæр  хъарм бæстæм фæтæхынц.
Мæргътæй ма ам баззадысты хуыргæрчытæ, зымтæ, митгуртæ, халæттæ, хиуатæ æмæ 

гæркъæрæгтæ…

Хъуппеты Мысост

24-æм ахуыр
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Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цæмæй хицæн кæны бæрз бæлас иннæ бæлæстæй?
2. Цавæр гагадыргъты тыххæй цæуы ныхас тексты? 
3. Цавæр мæргътæ атахтысты хъарм бæстæм?
4. Цавæр мæргътæ арвитдзысты сæ зымæг Ирыстоны зæххыл?
5. Цæмæн згъæлынц бæлæсты сыфтæртæ?

IV. Рафысс текстæй, фæззæджы миниуджытæ цы хъуыдыйæдтæ æвдисынц, 
уыдон.

Сложносочинённое предложение (бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад) состоит из двух 
или более простых равноправных предложений, связанных между собой сочинительной 
связью. Эта связь бывает бессоюзной, а также может осуществляться при помощи следу-
ющих союзов:

Союз Русский
эквивалент

Пример

æмæ и Уарын тынгдæр райдыдта, æмæ адæм сæ хæдзæрттæм ацыдысты.
дæр тоже Ацы аз хорз тыллæг æрзадис, дæуæн дæр дæ фыдæбæттæ дзæгъæлы нæ фесты.
нæ... нæ ни... ни Нæ уаргæ кæны, нæ хур кæсы.
нæдæр... 
нæдæр

не... не Нæдæр  сæм дæхæдæг фæдзырдтай, нæдæр сæм де ’фсымæр бацыдис.

фæлæ но Ацы сæрд уарынтæ бирæ нæ уыдис, фæлæ тыллæг хорз æрзадис.
та а Картоф къахгæ æз кæндзынæн, æмбырд та йæ сымах кæнут.
куы... куы то... то Куы мигътæ æрбамбырд вæййынц, куы хур ракæсы.
кæнæ... кæнæ или... или Кæнæ нын комбайнтæ æрбарвитдзысты, кæнæ нæ тыллæг фесæфдзæнис.
æви или Хистæрæн бынат ратт, æви дæм ирон æгъдау нæй?
йе... йе или... или Чиныг йе дæхæдæг æрбахæсс, йе мыл æй де ’мбал сæмбæлын кæнæд.

V. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй лæвæрд бæттæгты руаджы сараз вазыгджын 
хъуыдыйæдтæ.

1. Арвыл ис мигъы бындзыгтæ.
   Дымгæ сæ рахæсс-бахæсс кæны.  
2. Ардыгæй уалдзæгмæ нал фендзыстæм зæрватыкк.
   Ам сæ зымæг арвитдзысты хуыргæрчытæ, саугæрчытæ, халæттæ. 
3. Гагадыргътæй бирæтæ хомæй хæрынæн сты тынг туаг.
   Æфсинтæ сæ кæнынц вареннæтæ, адджын дæттæ.   
4. Бæлæсты сыфтæртæ цъæх нал сты.
   Æрдз у тынг рæсугъд алыхуызон ахорæнтæй.  

1. Дзырдтæ сфæлхат кæн.
2. IV хæслæвæрды æрмæг дзурынмæ бацæттæ кæн.

æмæ

фæлæ

}

æмæ

фæлæ

}
}

}

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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ФÆЗЗÆГ БАЦЫДИС ЙÆ РАДЫ

I. Раст дзур.

Къæвда ’рцæуы – 
Сæпп-сæпп-сæпп. 
Хауы ’ртахгай – 
Тæпп-тæпп-тæпп. 
Дæлбазырты –  
Зæхх-зæхх-зæхх.
Тæдзынджыты –
Сæх-сæх-сæх.
Сарайы сæр –
Тъæпп-тъæпп-тъæпп.

      Бызыккаты Земфирæ

II. Фæззæджы тыххæй фысгæйæ лæвæрд дзырдтæ цавæр миногонтимæ бабæт-
дзынæ?

Хуызæг. Дон – сыгъдæг, уазал, рæсуг.
Сыфтæртæ – … , … , … .
Рæстæг – … , ... , … .
Фæззæг – … , … , … .

III. Бакæс æмдзæвгæйæ скъуыддзаг æмæ йын йæ хъуыды бамбар.

Зæххыл арæх бады мигъ,
Цады кæрон дон фæих.
Цæугæдон у ирд, сыгъдæг.
Быдыр алы ран – быгъдæг.
’Васт1 куы фæуазалтæ, уæд
Уайтагъд абæгънæг и хъæд.

Мæргътæн уазалы у зын
Æмæ хъарм бæстæм тæхынц.
Адæм бафснайдтой тыллæг,
Ома ралæууыд фæззæг.

          Абайты Амырхан

1 ’васт (æваст) – неожиданно 

Дзырдуат
бады мигъ – стелется туман
цад – озеро
быгъдæг – открытый, пустой
бæгънæг – раздетый, голый

25-æм ахуыр
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IV. Æмдзæвгæйæ рафысс, фæззæджы миниуджытæ цы дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстытæ бæрæг кæнынц, уыдон. Æрхъуыды кæн æмæ ныффысс хъуыдыйæдтæ 
хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Зæххыл арæх бады мигъ, уымæн æмæ ралæууыдис фæззæг. 
Ралæууыдис фæззæг, æмæ зæххыл арæх бады мигъ.

V. Нывмæ гæсгæ диалог сараз.

Дзырдтæ спайда кæнынмæ: 
тезгъо кæнын – гулять
фæззыгон дарæс – осенний наряд
къахвæндаг – тропинка
дис кæнын – удивляться 
тынг аивта – очень изменился
сыгъдæг уæлдæф – чистый воздух
рæстæг æрвитын – проводить время
рæсугъд бынæттæ – красивые места
æхсызгон у – приятно

Хуызæг. Мæдинæ.  Кæд ма уыдтæ фæстаг хатт парчы?
Ацæмæз. Сæрды. Æнтæф бонтæ куы уыди, уæд-иу æрбацыдтæн ардæм...

1. Æмдзæвгæ сахуыр кæн зæрдывæрдæй.
2. Рацыд æрмæг сфæлхат кæн.
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

I. Дзырдтæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæн.

Промчались, сорока, стая, горная индейка, облепиха, наклониться, барбарис, хвоя, 
куропатка, ждать, ворона, рябина.

II. Хъуыдыйæдтæ дарддæр ахæццæ кæн.

1. Бæлæстæ калынц сæ сыфтæртæ, уымæн æмæ … .
2. Мæргътæ атæхынц хъарм бæстæм, уымæн æмæ … .
3. Адæм скæнынц хъарм уæлæдарæс, уымæн æмæ … .
4. Суадоны цы дуртæ ис, уыдон зынынц, уымæн æмæ … .

III. Цавæр ахорæнтæй спайда кæндзынæ?

Хуызæг. Цъуй – бурбын  Мыртгæ –                   Сыфтæртæ – 
Кæркмисындзæг  –        Кæрдæг –         Кæрдотæ –  
Фæткъуытæ –   Мигътæ –           Дон – 

IV. Ныффысс фондз бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады фæззæджы тыххæй. 
Спайда кæн дзырдбæстытæй: 

Хъæздыг тыллæг, бæркадджын фæззæг, сыгъзæрин уæлæдарæс, диссаджы рæстæг, 
афæдзы афон.

V. Тексттæ бакæс æмæ зæгъ, цы сæм ис иумæйагæй, стæй цæмæй хицæн кæнынц.

1. Ралæууыдис фæззæг. Быдыртæ фæбур сты. Хъæды бæлæсты сыфтæртæ алыхуызон 
ахорæнтæй сæрттывтой: иутæ хъайлайы хуызæн  бур-бурид, иннæтæ – сырхбын-цъæх, 
аннæтæ – фæлурс бур. Æмæ дзы цы хуызæттæ нæ уыдис! Æрмæст ма фыццагау цъæх-
цъæхид дардта æнусон нæзыты къох хъæды астæуæй. 

Арв ма уыдис сыгъдæг. Хур кастис дардæй æмæ фæззыгон тавд кодта быдыртæ, 
хæхтæ.

 Мамсыраты Дæбе 

2. Фæззæг æнæнцой вæййынц алы цæрæгойтæ. Æхсæрæгтæ, мыстытæ æмæ иннæ 
æхсынæг сырдтæ сæхицæн зымæгмæ байдайынц æмбырд кæнын æхсæртæ, æхсынæнтæ 
æмæ бæртæ (запасы) фæкæнынц. Æрсытæ, рувæстæ æмæ лæгæты иннæ цæрджытæ 
фæхæссынц сæ хуынчъытæм фæлмæн хос, фæсал. Иу дзырдæй, сырдтæй дæр алчи йæхи 
фæцæттæ кæны зымæгмæ.

Мамсыраты Дæбе

26-æм ахуыр
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I. Раст дзур. 

Цымæ дын цы зарыд дæ ныййарæг мад,
Дæ авдæны раз-иу æнкъардæй куы ’рбадт?
Æвæццæгæн, мысыд йæ фыдæлты зæхх,
Мæкъуыламад мигътæ, бæрзонд арвы цъæх,
Йæ кæрдæгджын рæгътæ,
Йæ митсæр къæдзæхтæ?
Æвæццæгæн, мысыд йæ фыдæлты зæхх.

     Цæрукъаты Алыксандр
                           («Æцæгæлон бæсты»-йæ)

II. Дæ фыдæлтæ кæм цардысты, уый радзур.

Хуызæг. 1. Мæ фыдæлтæ цардысты Уæлладжыры комы, Зынцъары хъæуы.
     2. Æз нæ зонын, мæ фыдæлтæ кæм цардысты, уый.

III. Цæгат Ирыстон æмæ Хуссар Ирыстон цавæр республикæтимæ сыхагиуæг 
кæнынц, уый зæгъ.

Хуызæг. Ныгуылæны Цæгат Ирыстон æмарæн у (сыхагиуæг кæны) Кæсæг-Балхъары 
Республикæимæ.

IV. Рафысс дзырдуатæй миногонтæ æмæ æрхъуыды кæн семæ дзырдбæстытæ.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Цæгат Ирыстон æмæ Хуссар Ирыстон цавæр республикæтимæ сыхагиуæг 
кæнынц, уый тыххæй дзурын зон.

НЫЙЙАРÆГ ЗÆХХ, ДÆУÆН ÆМБАЛ КÆМ ИС!

Дзырдуат
ахадындзинад – значение, роль
æмарæн – общая граница
æмвæзад – уровень
æрдзон уавæртæ – природные 

условия
æфцæг – перевал
дæлвæз – долина
донхорыг кæнын – орошать
мæр – почва
сыфтæрджын – лиственный
суар – минеральный источник
сыхагиуæг кæнын – соседствовать
фæзуат – площадь
фæдзæхст бынат – заповедное 

место; заповедник
хæдбар – суверенный
хурныгуылæн – запад
хурыскæсæн – восток
хуссар – юг
хъæууонхæдзарадон – сельскохо-

зяйственный
цæгат – север

27-æм ахуыр
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НЫЙЙАРÆГ ЗÆХХ, ДÆУÆН ÆМБАЛ КÆМ ИС!

I. Раст дзур. 

Хурыскæсæн, хурныгуылæн, сыхагиуæг кæнын, уæнгроггæнæг, сыфтæрджын, 
ахадындзинад, донхорыг, буаргъæд.

II. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн, нывтæй пайда кæнгæйæ.

Ирыстоны ис æхсæз...        Ирыстоны æрдзы фидауц сты... 

Ирыстоны ис бирæ...        Ирыстоны ис бæрзонд... 

Ирыстоны ис сыгъдæг...        Ирыстоны ис хихджын... 

Научный стиль (наукон стиль) используется в учебниках, словарях, 
энциклопедиях, научных статьях и т. д.

Основная цель научного стиля речи – точная передача научных знаний 
(научной информации). Для научного стиля характерны термины, сложные 
предложения и некоторые другие средства языка.

III. Текст бакæс, дзырдуаты æххуысæй йын йæ хъуыды бамбар. Тексты стиль 
сбæрæг кæн.

Цæгат Ирыстон-Алани ис Кавказы бæрæгастæу. Бæлвырддæр дзургæйæ та ахсы 
Цæгат Кавказы хурыскæсæн хай. Йæ иумæйаг фæзуат у 7971 квадратон километры.

Цæгатæй хуссармæ республикæйы дæргъ у 144 км, ныгуылæнæй скæсæнмæ та – 127 
км. Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт у Дзæуджыхъæу.

Цæгат Ирыстонимæ иу географион хаххыл (параллелыл) сты Болгари, Итали, Франц. 
Цæгат Ирыстон-Аланийы зæххыл цæуынц сæйраг фæндæгтæ Уæрæсейæ Фæскавказмæ.

Ныгуылæны Цæгат Ирыстон æмарæн у Кæсæг-Балхъары республикæимæ, цæга-
ты – Стъараполы краимæ, скæсæны – Цæцæны республикæ æмæ Мæхъхъæлы рес-
публикæтимæ, хуссары – Республикæ Хуссар Ирыстон æмæ Гуырдзыстонимæ. 

Цæгат Ирыстоны фылдæр хай – 4121 кв. км – сты быдыртæ. Хæхтæ та ахсынц йæ 
фæзуаты 3850 кв. км. 

Цæгат Ирыстоны хæхты бæрзонддæртæ сты Сæнайы хох (Хъазыбег, 5033 м) 

Бакæс æмæ дæ зæрдыл бадар!

28–29-æм ахуыртæ
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æмæ Джимарайы хох (4780 м). Цъитидæттæ æмæ сæдæгай суæрттæ, хихджын æмæ 
сыфтæрджын бæлæсты фæрцы хæххон уæлдæф у æвдадзы хос1 адæймагæн.

Республикæ Хуссар Ирыстон дæр æрæнцадис Кавказæн йæ астæу, Ази æмæ 
Европæйы арæныл. Цæгатæй хуссармæ йæ дæргъ у 79 км, ныгуылæнæй скæсæнмæ та 
– 88 км. Хуссар Ирыстоны фæзуат у 3900 квадратон километры. Йæ сæйраг горæт у 
Цхинвал.

Хуссар Ирыстонæн йæ фæзуаты 90% сты хæхбæстæ. Дæлвæзтæ та сты цæугæдæттæ 
Стыр æмæ Гыццыл Леуахи, Меджуда æмæ Чысандоны тæрфытæ æмæ ахсынц Хуссар 
Ирыстоны фæзуатæн йæ 10%. Хæхтæн сæ бæрзонддæртæ сты Халацъайы хох (3938 м), 
Сау хох (3710 м), Хъил хох (3556 м), Бæрзонд дзуар (3419 м), Ресы хох (3285 м) æмæ 
æндæртæ.

Хуссар Ирыстон ис иу параллелыл Македони æмæ астæуккаг Италиимæ. 
Ныгуылæн, хуссар æмæ скæсæны Хуссар Ирыстон æмарæн у Гуырдзыстонимæ, 

Цæгаты та – РЦИ-Аланимæ.
Хуссар Ирыстон у Фæскавказы республикæтæн сæ къаддæр. 
РЦИ-Аланийы стырдæр цæугæдон у Терк. Æдæппæтæй йæ дæргъ у 623 км, 

уыдонæй 110 км бæрц кæлы Цæгат Ирыстоны зæххыл. Терчы гуырæнтæ сты Зилгæ-хохы 
цъититæ, денджызы æмвæзадæй 2700 метры уæлдæр. Терчы егъаудæр къабæзтæ сты: 
Æрыдон, Фыййагдон, Джызæлдон. 

Хуссар Ирыстоны сæйрагдæр цæугæдон та у Стыр Леуахи. Йæ дæргъ у 115 км, 
йæ донгуырæн та ис 3032 м бæрзæндыл. Йæ егъаудæр къабæзтæ сты: Пацъа, Сыбадон, 
Ерман, Рукъ, Едыс æмæ æндæртæ.

Хæхбæсты цæрджытæ раджы базыдтой, суæрттæ æвдадзы хос кæй сты, уый! 
Ныртæккæ сæ нымæц у æртæсæдæйы бæрц. Сæ химион буаргъæдтæм гæсгæ сты 
тынг хъæздыг. Пайда сæ кæнынц куыд дойны басæттынæн, афтæ низты ныхмæ тохы 
дæр. Адæмæн уæлдай тынгдæр сæ зæрдæмæ цæуынц «Тиб», «Зæрæмæг», «Урсдон», 
«Заманхъул», «Бæгъиатæ», «Дзауы суар» æмæ æнд.

Ирыстоны æрдз хъæздыг у алыхуызон зайæгойтæй. Уыдоны æхсæн ис бирæ 
хосгæнæн кæрдæджытæ. Денджызы æмвæзадæй 700 – 1800 метры уæлдæр æмбæлынц 
тæгæр, бæрз, тæрс, кæрз бæлæстæ. 1200 метрæй уæлæмæ райдыдтой хихджын хъæдтæ. 

1 æвдадзы хос– действенное, чудесное лекарство 
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Алы аз дæр республикæйы быдыртæй æрæмбырд кæнынц хъæууонхæдзарадон куль-
турты хъæздыг тыллæг: мæнæу, хъæбæрхор, æхсынæн, халсартæ, нартхор, картоф æмæ а. 
д.

Цымыдисаг у Ирыстоны цæрæгойты дуне дæр. Иры хæхтæ æмæ хъæдты сæмбæлæн 
ис бирæгъ, рувас, хъæддаг гæды, сæлавыр, дзæбидыр, сæгуыт, хъæддаг хуы æмæ 
сычъийыл. Мæргътæй нæм ис: цæргæс, хъæддаг бæлон, цъиусур, уыг, уари æмæ æнд.

Ирыстоны сæйраг хъæздыгдзинад у йæ диссаджы æрдз, æмæ йæ цæсты гагуыйау1 
хъæуы хъахъхъæнын фидæны фæлтæртæн 

1. Цавæр республикæтимæ сыхагиуæг кæны Цæгат Ирыстон? Хуссар Ирыстон та?
2. Цавæр бæстæтимæ ис Цæгат Ирыстон иу географион хаххыл? Хуссар Ирыстон 

та?
3. Цы ис иумæйагæй дыууæ республикæйæн сæ географион æрфысты?
4. Цæмæй хъæздыг у республикæты æрдз?
5. Цавæр æрдзон хæзнаты тыххæй ма дæ бон у радзурын?
6. Наукон терминтæ тетрадмæ рафысс, сæ нысаниуæг сын бамбарын кæн.

IV. Текстæй нымæцонтæ рафысс хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. 7971 – авд мины фарастсæдæ æвдай иу.

V. Текстæй дæ Кусæн тетрадмæ рафысс Терк æмæ Леуахийы тыххæй æрмæг 
æмæ йæ ратæлмац кæн.

1. Ног дзырдтæ сфæлхат кæн.
2. Текстæн пълан сараз æмæ йæ уымæ гæсгæ дзурын зон.

1 цæсты гагуы– зеница ока 
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УАРЗ ДÆ БÆСТÆ, ЗОН ДÆ БÆСТÆ!

I. Раст дзур.

Бæлвырддæр, хуссар, æппæт, фынккалгæ, цъитидæттæ, урссæр, бæрзонддæр, 
къаддæр, зæххытæ, ныртæккæ, басæттын, хъæддаг, хъахъхъæнын, сæраппонд.

II. Иринæйы ныхæстæ,  кæм хъæуы, уым хуызæгмæ гæсгæ сраст кæн.

Хуызæг. – Ирыстонимæ иу географион хаххыл сты Англис, Герман, Польшæ.
– Нæ, уый раст нæу. Ирыстонимæ иу географион хаххыл сты Франц, Болгари, 

Итали, Македони æмæ астæуккаг Итали.

1. Цæгат Ирыстоны фæзуат у 3564 кв. км, Хуссар Ирыстоны фæзуат та – 
2304 кв. км.

2. Цæгат Ирыстоны фæзуатæн йæ фылдæр хай ахсынц хæхтæ – 4121 
квадратон километры, Хуссар Ирыстоны фæзуатæн та быдыртæ сты йæ 90 %.

3. Ирыстоны зæхх хъæздыг у суардæттæй. Адæмы зæрдæмæ уæлдай 
тынгдæр цæуынц «Тиб», «Зæрæмæг», «Урсдон», «Заманхъул», «Бæгъиатæ».

4. Ирыстоны сæйраг дондадзинтæ сты Джызæлдон æмæ Чысандон.

III. Ссар тексты хъæугæ нымæцтæ æмæ хъуыдыйæдтæ баххæст кæн.

Цæгат Ирыстоны фæзуат у ...      Хуссар Ирыстоны фæзуат у ...
Терчы дæргъ у ...            Стыр Леуахийы дæргъ у ...

IV. Рафысс текстæй сæрмагонд нæмттæ лæвæрд къордтæм гæсгæ.

Сыхæгтæ:      Хæхтæ:
Цæугæдæттæ:      Суæрттæ:

V. Дзырдтæ къордгай рафысс дæ кусæн тетрадмæ:

Бæлас Сырд Маргъ Хъæууонхæдзарадон 
культурæ

Сычъи, цъиусур, тæгæр, хъæддаг гæды, мæнæу, бирæгъ, кæрз, цæргæс, нартхор, 
хъæддаг бæлон, дзæбидыр, сæлавыр, сæгуыт, хъæбæрхор, картоф, бæрз, хъæддаг хуы, 
тæрс, уыг, уари. 

4 Заказ № 

30-æм ахуыр
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Сравнительная степень (барæн бæрц) прилагательных 
обозначает, что какой-то признак проявляется в предмете 
или явлении в большей степени, чем в другом. В осетинском 
языке сравнительная степень образуется путем прибавления к 
корню суффикса -дæр: хъæздыг – хъæздыгдæр.

Рафысс текстæй, барæн бæрцы формæ цы миногонтæн ис, уыдон. Бамбарын 
сын кæн сæ арæзт æмæ сæ нысаниуæг.

VI. Лæвæрд миногонтæй хуызæгмæ гæсгæ сараз барæн бæрцы формæ. Æр-
хъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

Хуызæг. Сæйраг – сæйрагдæр
Рæсугъд – 
Сыгъдæг –
Тыхджын – 
Хус – 
Зындгонд – 

VII. Дзырдбыд.

2 3 4 Фæрсмæ:
1. Юг.
2. Восток.
3. Воздух.
4. Водопад.

Бынмæ:
1. Минеральный источник.
2. Перевал.
3. Запад.
4. Птица.
5. Зверь.
6. Название реки в 
   Северной Осетии.
7. Почва.
8. Север.

1

1

2 5 6

3

7 8

4

1. VI хæслæвæрды дзырдтæй пайдагæнгæйæ, ныффысс æхсæз хъуыдыйады 
Ирыстоны æрдзы тыххæй.
2. Цæугæдæтты нæмттæ сахуыр кæн.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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ÆРДЗ – НÆ ДАРÆГ, МАХ – ЙÆ ХЪАХЪХЪÆНÆГ

I. Раст дзур.

Кæсæг-Балхъары Республикæ, Стъараполы край, Цæцæны Республикæ, Мæхъхъæлы 
Республикæ, Гуырдзыстон.

II. Зæгъ дарддæр дæхæдæг.

Ирыстоны цæугæдæттæ сты: Терк, …, … .
Ирыстоны ис бирæ суардæттæ: Тиб, …, … .
Ирыстоны хъæдты зайы алыхуызон сыфтæрджын бæлæстæ: кæрз, …, … .
Ирыстоны хæхты æмæ хъæдты цæрынц алыхуызон цæрæгойтæ: дзæбидыртæ, …, … .

III. Текст бакæс. Йæ хъуыды йын бамбар.

Ирыстоны æрдз хъахъхъæнынæн арæзт цæуы бирæ мадзæлттæ. Уыдонæн сæ сæй-
рагдæртæ сты националон парктæ æмæ фæдзæхст бынæттæ. Цæгат Ирыстоны зындгонддæр 
сты Паддзахадон фæдзæхст бынат (Уæлладжыры комы), Националон парк «Алани» 
(Дыгургомы), Хуссар Ирыстоны та – Леуахийы фæдзæхст бынат (Цхинвалы районы). 

Цæмæн хъæуынц фæдзæхст бынæттæ?
Ирыстоны фæдзæхст бынæттæй зындгонддæр кæцытæ сты?

IV. Æркæс «Сырх чиныджы» сыфтæм æмæ зæгъ, цавæр цæрæгойтæ æмæ йæм 
зайæгойтæ хаст æрцыдис, уый.

         Хъæддаг гал           Европæйаг саг   Кавказаг саугарк     Сау кæсаглас  Азиаг леопард

        Тæнæгсыф              Фæтæнсыф           Хъæддаг        Бердзенаг            Кавказаг
   пион         малусæг               сæнæфсир           цъуй     нæзы 

Хуызæг. «Сырх чиныг»-мæ хаст æрцыдис … .

31-аг ахуыр
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V. Иринæ хуыцаубоны ацыдис йæ фæллад уадзынмæ. Æркæс нывмæ æмæ 
зæгъ, цавæр уавæры уыдис фæлладуадзæн бынат. Ныффысс нывмæ гæсгæ 
цыбыр нывæцæн.

Дзырдтæ спайда кæнынæн:
æрдзы хъæбыс – лоно природы
фæллад уадзын – отдыхать
бырæттæ – мусор
æнæфснайд – беспорядок, неубранный
æфснайд – убранный
ахуыссын кæнын – погасить, потушить
арт судзгæйæ ныууадзын – оставить костёр горящим
саст къалиутæ – сломанные ветки

Историческое развитие общества, развитие науки и техники, литературы и 
искусства, изменения в повседневной жизни вызывают появление новых слов, которые 
называются неологизмами (от греческих слов нео – «новый», логос – «слово»).

VI. Текстæй (46-48 ф.) рафысс неологизмтæ. Семæ æрхъуыды кæн дзырдбæс-
тытæ. Ныффысс æртæ хъуыдыйады неологизмтимæ.

1. «Сырх чиныг»-æн йæ фыццаг фарсыл адæммæ куыд фæсидис, ахæм текст 
æрхъуыды кæн.
2. V хæслæвæрды æрмæджы бындурыл сараз диалог.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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ИРЫСТОНЫ АДМИНИСТРАТИВОН ДИХ

I. Раст дзур.

Дзæуджыхъæу, Беслæн, Мæздæг, Æрыдон, Дигора, Цыкола, Елхот, Алагир, Ногир, 
Æрæф, Урсдон, Джызæлдон, Фыййагдон, Леуахи, Цхинвал, Дзау, Къуайса, Чысандон, 
Знауыр.

II. Баххуыс кæн Æхсарæн хъуыдыйæдтæ дарддæр ахæццæ кæнынмæ.

Ирыстон сыхагиуæг кæны …      Ирыстоны бæрзонддæр хæхтæ сты …
Ирыстоны ис … горæты.           Ирыстоны æрдз хъæздыг у … 

III. Административон картæйы ссар районтæ. Административон районтæ 
æмæ центрты нæмттæ ныффысс дæ тетрады æмæ сæ раст дзур. Сæ хуыз 
сын фæбæрæг кæн.

Цæгат Ирыстон – г. Дзæуджыхъæу  Хуссар Ирыстон – г. Цхинвал

Алагиры район – г. Алагир     Цхинвалы район –
Æрыдоны район –       Дзауы район –
Дыгуры район –       Знауыры район –
Æрæфы район  –      Ленингоры район –
Кировы район – 
Мæздæджы район – 
Рахизфарсы район – 
Горæтгæрон район –

IV. Картæйæ рафысс районты хъæуты нæмттæ æмæ сæ раст дзур. Бахъуыды 
сæ кæн.

Хуызæг. Æрыдоны районы хъæутæ: Хъæдгæрон, Мичурино, Красногор.

V. Æркæс картæмæ æмæ Ирыстоны районты цавæр цæугæдæттæ ис, уый ныффысс.

Хуызæг. Алагиры район: Æрыдон, Фыййагдон.

VI. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæн, районты нæмттæй пайда кæнгæйæ.

Хуызæг. Азæмæт никуы уыдис Мæздæджы районы.

Алинæйы дада ...    Цæгат Ирыстоны ис ...
Ме ’мбал цæры ...    Хуссар Ирыстоны ис ...
Леуахийы фæдзæхст бынат ис ...  Æрæфы донгуырæн ис ...

32-аг ахуыр
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VII. Хихъæппæрисадон къордты конкурсмæ æрцыдысты сабитæ Ирыстоны 
алы районтæй. Конкурсы архайджытæ кæрæдзиимæ зонгæ кæнынц. Бакæс 
æмæ бамбар,  лæппутæ цæуыл дзурынц, уый.

Бимболат. Дæ бон хорз! Фæнды мæ демæ базонгæ кæнын. Мæ ном 
у Бимболат.

Сæрмæт. Кæй бон у, уый хорзæх дæ уæд! Мæ ном хуыйны Сæрмæт.
Бимболат. Æз æрцыдтæн Æрыдоны районæй, Хъæдгæронæй. 
Ды та?
Сæрмæт. Æз та æрцыдтæн Цхинвалы районæй, 

Дменисы хъæуæй. Архайын кафджыты къорды. Сымах та 
цы бацæттæ кодтат конкурсмæ?

Бимболат. Нæ программæйы ис кæфтытæ дæр, зарджытæ дæр. Æз 
цæгъдын доулийыл. Хуссар Ирыстоны никуы уыдтæн. Диссаджы рæсугъд 
бынæттæ,  дам,  дзы ис.

Сæрмæт. Уый раст у. Нæ сыгъдæг цæугæдæттæ, нæ райдзаст 
быдыртæ, нæ тар хъæдтæ адæмы дисы æфтауынц сæ рæсугъддзинадæй. Бæрзондæй 
фæлгæсынц урссæр хæхтæ. Уæдæ нæ сыгъдæг уæлдæфы кой та кæнгæ дæр нæ кæнын.

Бимболат. Мах районы æрдзон рæсугъд бынæттæ уыйбæрц нæй, фæлæ нæ сойджын 
зæххытæ дæттынц хъæздыг тыллæг. Нæ хъæутæ æмæ нæ районы центр сты райдзаст 
æмæ сыгъдæг.

Сæрмæт. Автобусы цæугæйæ иу хатт федтон Æрыдоны уынгтæ, æмæ сæ 
сыгъдæгдзинад мæ зæрдæмæ тынг фæцыдис. Цæй, ныртæккæ конкурс райдайдзæнис. Мæ 
зæрдæ уын зæгъы, цæмæй  фæуæлахиз уат.

Бимболат. Тынг æхсызгон мын уыдис, кæй базонгæ стæм, уый!

Лæппуты ныхасæй пайда кæнгæйæ, сараз диалог æндæр районты минæ-
вæртты æхсæн.

VIII. Радзур искæцы æрдзон бынаты тыххæй (хæхбæстæ, цæугæдон, дæл-
вæзтæ, сыфтæрджын хъæд, æхсæрдзæн, хихджын хъæд). Хъуыдыйæдтæ райдай 
афтæ:

Мæ зæрдæмæ цæуы ...
Æз уыдтæн ...
Уым федтон ...
Мæн фæнды ...
Мæн бауырныдта ...

1. Районтæ æмæ хъæуты нæмттæ сахуыр кæн.
2. Ирыстоны районтæ цы республикæтимæ сты æмарæн, уый бахъуыды кæн 
æмæ йæ дзурын зон.
3. Фæрстытæн дзуапп дæттын зон.
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АЛЦЫ ЗОНЫН ДÆР ХОРЗ У

I. Раст дзур.

Уæлладжыргом, Куырттаты ком, Цъæйгом, Хъобангом, Дыгургом, Нары ком, Дæр-
гъæвсгом, Арвыком, Санибагом, Туалгом, Къуыдаргом, Дзауы ком, Ручъы ком, Лехурайы 
ком. 

II. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн миногонтæй.

Хуызæг. Ирыстоны хæхтæ сты бæрзонд, æнусон, фидар.
Ирыстоны цæугæдæттæ сты …, …, … 
Ирыстоны хъæдтæ сты …, …, … .

III. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ. 

1. Æрхъуыды кæн текстæн сæргонд.
2. Тексты сæйраг хъуыды цыбырæй радзур.

IV. Бакæс ацы цымыдисаг хабæрттæ, сæ хъуыды сын бамбар. Сæххæст кæн 
хæслæвæрдтæ.

Цæгат Ирыстоны хæхты чи цардис, ахæм дзæбидыры сыкъатæ 1968 азы Æппæтдунеон 
равдысты æрцахстой фыццаг бынат. Алы сыкъайæн дæр йæ дæргъ уыдис 115 сантиметры.

Æппæтæй тагъддæр чи тæхы, ахæм маргъыл нæ республикæйы нымад у сау чъима 
(стриж). Сахатмæ тæхы 150 километры.

Кавказы зайы 7000 зайæгойы хуызæй фылдæр. Уыдонæй 2000 хуызæй фылдæр ис 
Цæгат Ирыстоны зæххыл.

Хъазыбеджы (Сæнайы) хохмæ тæккæ дзыллондæр (массовый) спортивон балц уыдис 
1967 азы, Стыр Октябры революцийы кадæн. Уым архайдтой 1509 альпинисты.

Сылгоймæгтæй фыццагдæр Хъазыбеджы хохмæ (5033 м) схызтис Дзæуджыхъæуы 
гимназы ахуыргæнæг Мария Преображенская. Уый уыдис 1900 азы.

Цæгат Ирыстоны цæугæдæтты афæдзмæ дон акæлы 13 миллиард кубометры.
Терчы иумæйаг дæргъ у 623 километры, дон кæцæй æмбырд кæны, уыцы фæзуат та 

ахсы 4000 квадратон километрæй фылдæр.

1. Рафысс лæвæрд æрмæгæй неологизмтæ æмæ семæ дзырдбæстытæ æрхъуыды кæн.
2. Кæм ис Теркæн йæ донгуырæн? Цавæр цæугæдæттæ баиу вæййынц Теркимæ?
3. Дыккаг цымыдисаг хабар бакæс. Дыууæ хуымæтæг хъуыдыйадæй сараз домгæвазыг-
  джын хъуыдыйад. Цавæр бæттæгæй (куы, кæд, куыддæр, уымæн æмæ) спайда кæндзынæ? 

1. Исты цымыдисаг хабары тыххæй ныффысс цыбыр хъусынгæнинаг къулы 
газетмæ (10 хъуыдыйады).

сыгъдæг 
сыфтæрджын 
абухгæ
хихджын 
уазал
рæсугъд

33-аг ахуыр



55

ГЕОГРАФИЙЫ УРОК

I. Раст дзур.

дзæбидыр – зæбул   дзæгæрæг – зæрдæвæрд
æрдзон – æрзæронд  афæдз – афæзм
дзыллон – зылын   хæрдзæн – хъæрзын

II. Чи цы зоны?

1-аг ахуырдзау. Æз зонын, Теркæн йæ дæргъ у 623 километры.
2-аг ахуырдзау. Æз зонын, …
3-аг ахуырдзау. Æз зонын, …

III. Монологтæ бакæс, сæ хъуыды сын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Мæ ном хуыйны Кристи-
нæ. Æз дæн æстæм къласы 
ахуырдзау. Ацы аз райдыдтам 
ахуыр кæнын ног предмет – 
Ирыстоны географи. Нæ ахуыр-

гæнæг у Хъаныхъуаты Георги. Æрыгон у, 
фæлæ йæ куыст уарзы. Фыццаг нæм афтæ 
кастис, æмæ ацы урокты цымыдисагæй 
ницы уыдзæнис. Фæлæ нын нæ ахуыргæнæг 
бауарзын кодта Ирыстоны географи. Рар-
гом нын кодта нæ æрдзы сусæгдзинæдтæ. 
Ныр нæм ис бæлвырддæр зонындзинæдтæ 
нæ хæхтæ, кæмттæ, цæугæдæтты тыххæй. 
Базыдтам бирæ сырдтæ, бæлæстæ, 
кæрдæджыты нæмттæ.

Нæ ахуыргæнæг нын æмбарын 
кæны, куыд диссаг æмæ рæсугъд у 
Ирыстоны æрдз, æмæ йæ иудадзыгдæр 
хъахъхъæнын кæй  хъæуы, уый

Мæ ном у Сæрмæт. Æз 
дæн фарæстæм къласы ахуыр-
дзау. Ныр дыккаг аз ахуыр 
кæнæм Ирыстоны географи. 
Ног ахуыргæнæн чиныджы ис 
цымыдисаг æрмæг, хъæздыг у аив нывтæй, 
алыхуызон картæтæй. Алы темæйæн дæр 
дзы ис сæрмагонд таблицæтæ. Урокты 
зонгæ кæнæм, нæ республикæ админи-
стративон æгъдауæй куыд дихгонд у, 
Ирыстоны фæзуат куыд арæзт у, уыимæ.

Ныр бæлвырдæй зонæм, цавæр къахгæ 
хæзнатæ (полезные ископаемые) ис нæ 
зæххы æмæ кæцы рæтты сты, уый. Нæ 
бон æнæкъуылымпыйæ зæгъын у, цавæр 
адæмыхæттытæ цæры Ирыстоны. Зонæм, 
кæимæ сыхагиуæг кæны Ирыстон. Æмæ ма 
цас цымыдисаг æрмæг базондзыстæм нæ 
ахуыргæнæг Фидараты Зæирæйы руаджы!

1. Цы ис æмхуызонæй ацы монологты?
2. Тексттæн сæ хицæндзинæдтæ зæгъ.
3. Алы текстмæ дæр бафтау æртæ хъуыдыйады. Ныффысс сæ дæ Кусæн тетрады.
4. Тексттæм гæсгæ диалог сараз (Кристинæ æмæ Сæрмæт ныхас кæнынц).

1. Ирыстоны географийы уроктæ уæ къласы куыд амынд цæуынц, уый 
тыххæй радзур.

34-æм ахуыр
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БАЛЦ ИРЫСТОНЫ ЗÆХХЫЛ

I. Раст дзур.

Хур та хъазы
Йæ тынтæй,
Цомут хъæдмæ
Æмбырдæй.

Уым бирæ и
Кæрзытæ,

Нæзытæ ’мæ
Бæрзытæ.

Тулдзытæ ’мæ
Хæристæ,
Айсæфой мын
Уæ низтæ.

Куыдзæгты Валодя
II. Æз загътон, ды дæр дзур.

Æз цæрын Дзæуджыхъæуы.
Дзæуджыхъæу у Цæгат Ирыстоны сæйраг горæт.
Дзæуджыхъæуæй уæлдай ма Цæгат Ирыстоны ис æндæр горæттæ.
Цæгат Ирыстон у Уæрæсейы Федерацийы республикæтæй иу.
Йæ фæзуат у аст мин квадратон километры.
Цæгат Ирыстоны цæры æдæппæтæй авдсæдæ мин адæймаджы бæрц.

3. Ссар картæйы Ирыстоны бæрзонддæр хæхтæ æмæ сын рафысс сæ нæмттæ. 
Фæнысан сын кæн сæ бæрзæнд.

4. Хуызæгмæ гæсгæ ныффысс, ацы хъæутæ цы районтæм хауынц, уый.

Хуызæг. Кæлух – Æрæфы район  Джызæл –    Чеселт –   
Окона –    Заманхъул –   Хурыхъæу –
Мæцутæ –    Гуфта –   Зынцъар –  
Тиб –     Елхот –   Бехъмар – 
Гром –     Къоз –    Лескен –    
Нузал –     Кæрдзын –    Урсдон –  

III. Лæвæрд дзырдты къордтæй хъуыдыйæдтæ сараз æмæ сæ дæ Кусæн тет-
рады ныффысс.

1. Хæхтæ, бæрзонд, фидыц, æрдз, нæ, сты.
2. Хихджын, бæлæстæ, сыфтæрджын, æмæ, зайы, хъæдты, нæ.
3. Æрцыдысты, хаст, цæрæгойтæ, «Сырх чиныг»-мæ, зайæгойтæ, æмæ, бирæ.
4. Фæзуат, Ирыстон, дих, у, конд, район, административон, аст, Цæгат.
5. Зæхх, Ирыстон, суардон, у, хъæздыг.

35-æм ахуыр
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IV. Картæмæ гæсгæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

1. Ссар Дзауы район. Цы дзы ис фылдæр: быдыртæ æви хæхтæ?
2. Хуссар Ирыстоны  иннæ районты уæлцъары тыххæй та цы зæгъдзынæ?
3. Ссар Мæздæджы район. Цы дзы ис фылдæр: быдыртæ æви хæхтæ?
4. Цæгат Ирыстоны кæцы районты фæзуаты фылдæр хай ахсынц хæхтæ?
5. Цавæр районтыл кæлынц Ирыстоны стырдæр цæугæдæттæ?

1. Бацæттæ кæн фондз фарсты Ирыстоны географийæ де ’мкъласонты зо-
нындзинæдтæ сбæрæг кæнынмæ.



58

36-æм ахуыр

РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

1. Ацы республикæтæй кæцыимæ нæу 
æмарæн Цæгат Ирыстон?

а) Кæсæг-Балхъар
æ) Дагестан
б) Цæцæны республикæ
в) Хуссар Ирыстон

2. Ранымад хæхтæй бæрзонддæр кæцы у?
а) Джимара
æ) Уаза
б) Сæнайы хох
в) Ресы хох

3. Ацы районтæй йæ фæзуаты фылдæр 
хай быдыртæ кæцыйæн сты?

а) Мæздæджы район
æ) Æрæфы район
б) Знауыры район
в) Горæтгæрон район

4. Ацы сырдтæй Ирыстоны æрдзы кæ-
цыйыл нæй сæмбæлæн?

а) хъæддаг гал
æ) стай
б) домбай
в) дзæбидыр

5. Ранымад цæугæдæттæй Ирыстоны 
зæххыл кæцы нæ кæлы?

а) Джызæлдон
æ) Лехура
б) Æрæф
в) Малкæ

6. Ацы суардæттæй йæ гуырæн бынат 
Ирыстоны кæцыйæн нæй?

а) «Тиб»
æ) «Бæгъиатæ»
б) «Нарзан»
в) «Зæрæмæг»

7. Хуссар Ирыстоны фæзуат у:
а) 4 200 кв. км.
æ) 3 450 кв. км.
б) 3 900 кв. км.
в) 2 730 кв. км.

8. Ссар раст дзуапп. Стыр Леуахийæн 
йæ дæргъ у:

а) 93 км.
æ) 115 км.
б) 184 км.
в) 121 км.

9. Теркæн йæ кæрон кæм ис?
а) Сау денджызы 
æ) Хъаспы денджызы
б) Сырх денджызы
в) Азовы денджызы

10. Кæцы районы зæххыл кæлы Чы-
сандон?

а) Дзауы район
æ) Ленингоры район
б) Алагиры район
в) Цхинвалы район

11. Кæцы цæугæдæттæм гæсгæ лæ-
вæрд æрцыдысты нæмттæ админист-
ративон районтæн?

а) Терк
æ) Æрæф
б) Джызæлдон
в) Æрыдон

12. Цæгат Ирыстонæн йæ цæгатаг ад-
министративон район кæцы у?

а) Кировы район
æ) Мæздæджы район
б) Æрыдоны район
в) Æрæфы район

37-æм ахуыр. Резервон
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УАСТЫРДЖИЙЫ (ЛÆГТЫ ДЗУАРЫ) БÆРÆГБОН

I. Раст дзур.

Аларды, Æфсати, Мыкалгабыр, Тутыр, Уастырджи (Лæгты дзуар), Уацилла, Фæлвæра.

II. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн хъæугæ дзырдтæй.

Фæззæджы фæстаг бонты Ирыстоны адæм бæрæг кæнынц … бæрæгбон.
Ацы бонты фæкувынц … .
Уастырджи (Лæгты дзуар) у н…, б…, х… аудæг бардуаг.

III. Адæймаджы уæззау уавæр цы дзырдтæ æвдисынц, уыдон дзырдуатæй ра-
фысс дæ Кусæн тетрадмæ. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

Хуызæг. Мæгуыр адæймагæн æххуыс кæнын хъæуы.

IV. Стъæлфыты бæсты æвæр хъæугæ номдартæ. Фæбæрæг кæн номдартæн сæ 
хауæнтæ.

        ...
1. Зилын       ...
        ...
        ...
2. Фæаууон уæвын     ...
        ...
        ...
3. Мæгуыр      ...
        ...
        ...
4. Сифтындзын      ...
        ...

Хуызæг. Æфхæрд адæймаг, сывæллон, кусæг (н. х.).

V. Дзырдтæн сæ синонимтæ ссар. Æрхъуыды кæн семæ, архайд суинаг афоны 
кæм цæуа, ахæм хъуыдыйæдтæ æмæ сæ ныффысс.

бонджын   фæндаггон
бастайын   стауын
цъыфæйдзаг  фæстагæттæ

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Дыккаг хæслæвæрды æрмæг дзурын зон.

бæлццон
бафæллайын
чъизи
хъæздыг
æппæлын
байзæддæгтæ

Дзырдуат
æххуысагур – поиск помощи
æххуысгæнæг – помощник; помогающий
джихæй аззайын – растеряться; остолбенеть
зилын – обходить, кружиться
мæгуыр – бедный
мæлæты къахыл ныллæууын – быть при смерти
ныфс – надежда
сифтындзын – запрячь
фæаууон уæвын – скрыться
фæстагæттæ – потомки
фысым – лицо, оказывающее гостеприимство
цъыф – грязь, слякоть

38-æм ахуыр
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УАСТЫРДЖИЙЫ (ЛÆГТЫ ДЗУАРЫ) БÆРÆГБОН

I. Раст дзур.

Уæ тæхгæ-нæргæ сыгъзæрин Уастырджи! Хуыцауæй – ирон адæммæ, ирон адæмæй – 
Хуыцаумæ – дыууæрдæм минæвар дæ, æмæ нæ йæ аудындзинадæй хайджын кæн. Нæ 
кæстæртæ – де уазæг! Фыдбылызæй сæ бахиз!

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Ралæууыдысты Уастырджийы (Лæгты дзуары) бонтæ. Мæ мад цæттæ кæны кувинæгтæ.

III. Текстмæ байхъус æмæ зæгъ, чи сты таурæгъы архайджытæ.

Иу ахæмы Уастырджи йæхи уæларвæй рауагъта йæ урс бæхыл æмæ зылдис адæмтыл. Иу 
ран фæндагыл мæгуыр лæг суг фæцæйласта, æмæ йæ дзоныгъ асастис цъыфы. Йæ бон æй 
нæ уыдис сæппарын æмæ ацыдис хъæумæ æххуысагур. Галты æд суг уым ныууагъта æмæ 
загъта: «Уастырджи, дæ фæдзæхст фæуæнт мæ галтæ!» Лæг куы фæаууон ис, уæд Уастырджи 
дзоныгъ ног фестын кодта æмæ йыл галты сифтыгъта. Мæгуыр лæг куы раздæхтис, уæд 
дын йæ галтæ ног дзоныгъыл сугтæ амадæй раласынц. Лæг тынг бацин кодта.

Уастырджи дарддæр ацыдис. Иу мæгуыр лæгæн йæ хъæбул уæззау фæрынчын ис. 
Уастырджийы дзуары бон уыдис, æмæ лæг тыхстис: йæ кусæрттаг хæрнæгæн ныууадза 
æви бæрæгбонæн. Уæд æм Уастырджи бацыдис зæронд лæджы хуызы æмæ йын арфæ 
ракодта. Лæг уазæджы мидæмæ бакодта.

Фысым дзуры:
– Уазæг, ма мыл фæхуд. Иуæй абон Уастырджийы кувæн бон у, иннæмæй та мæ 

хъæбул уæззау рынчын у, æмæ цы кæнон, уый нæ зонын.
Уастырджи загъта:
– Дæ дзуарæн кув, рынчынæн ма тæрс!
Фысым скъæтмæ ныууадис кусæрттагмæ. Уæдмæ Уастырджи рынчыныл бафу кодта, 

æмæ лæппу йæ фыды размæ худгæ рауадис. Фысым дисы бафтыдис æмæ загъта:
– Сыгъзæрин фест, Лæгты дзуар, мæгуыр адæмы æххуысгæнæг!

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн, таурæгъы текстæй пайда кæнгæйæ.

1. Цавæр уавæры бахаудис мæгуыр лæг?   3. Цæуыл тыхстис рынчын лæппуйы фыд?
2. Чи йын баххуыс кодта æмæ куыд?     4. Куыд баххуыс кодта Лæгты дзуар рынчынæн?

V. Тексты ссар вазыгджын дзырдтæ. Рафысс сæ дæ Кусæн тетрадмæ.

Хуызæг. Ахуыргæнæг – ахуыр + кæнын.

1. Текстæн пълан сараз.
2. Таурæгъ пъланмæ гæсгæ цыбырæй дзурын зон.

39-æм ахуыр
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АЛЦЫ ЗОНЫН ДÆР ХОРЗ У

I. Раст дзур.

Дзуæрттæ, фæззæг, фыййау, ссарын, хъуыддаг, æмбæлттæ, Уацилла, гæппæл, 
ралæууыдис, вæййы, ныууадзын, хъахъхъæнæг.

II. Дзур дарддæр дæхæдæг.

Адæм тынг уарзынц бæрæгбæттæ.
______________________________.
______________________________.
______________________________.
______________________________.

III. Бахъуыды кæн Уастырджийы кувæн бынæттæ. Ныффысс сæ дæ Кусæн 
тетрады.

Хетæджы къох, Дзывгъисы Уастырджийы дзуар, Къобы Уастырджийы дзуар, 
Дыгуры Уастырджийы дзуар, Ныхасы Уастырджийы дзуар.

IV. Бахъуыды кæн бæрæгбон аразыны фæтк.

Ноябры æртыккаг хуыцаубон – Галæргæвдæн хуыцаубон.
Къуырисæр (изæрæй) – Уастырджимæ кувæн æхсæв.
Дыццæг
Æртыццæг Адæм æвæрынц фынгтæ, хонынц
Цыппæрæм сæ уарзон адæмы, цæуынц уазæгуаты.
Майрæмбон
Сабат
Хуыцаубон – Уастырджийыл хи фæдзæхсæн бон.
Къуырисæр (изæрæй) – бæрæгбон æрвитæн æхсæв. 

40-æм ахуыр
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V. Диалог бакæс, йæ хъуыды йын бамбар, хæслæвæрдтæ сæххæст кæн.

Æхсар. Дада, радзур-ма мын Уастырджийы тыххæй. Цавæр дзуар у, кæмæн æххуыс 
кæны?

Дада. Уастырджи у рæстаг дзуар, мæгуыртæ æмæ рæстдзинады сæрыл тохгæнæг. 
Уый, дам, æххуысмæ уайтагъд фæзыны, йæ ном ын куыддæр сдзурай, афтæ.

Æхсар. Дада, æмæ йæ бакаст та цавæр у? 
Дада. Нæ фыдæлтæ йæ уыдтой урсзачъе зæронд лæджы хуызы. Йæ цъæх бæхыл 

бадгæ фæлгæсы йæ кувæндоны сæрмæ цъæх айнæгæй. Фæндаджы райдиан ыл фыдæлтæ 
фæдзæхстой сæ бæлццæтты. Хонгæ дæр æй кодтой фæндагсар Уастырджи. Уый, мæ хур, 
ирон адæмы хъахъхъæнæг дзуар у, байрагæй – бæхгæнæг, лæппуйæ – лæггæнæг, æмæ нæ 
йæ хорзæх уæд!

Æхсар. Цы бирæ цыдæртæ зоныс, дада! Кæм сæ базыдтай?
Дада. Царды чиныджы, мæ къона. Ды дæр мæ кармæ куы рацæрай, уæд мæнæй 

фылдæр зондзынæ.

Таурæгъ æмæ диалогæй рафысс, Уастырджийы фæлгонц цы хъуыдыйæдтæ 
æвдисынц, уыдон. Абар сæ. 

Дзантиаты Юри, Саккаты Эльбрус. Уастырджи

Æркæс нывмæ, абар æй, тексты цы Уастырджийы фæлгонц ис, уыимæ. 

1. Фæрстытæн дзуапп дæттын зон.
2. Диалогæй рафысс вазыгджын дзырдтæ æмæ сын сбæрæг кæн сæ арæзт.

Хуызæг. Тæмæнтæкалгæ – тæмæн + калын.
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АХУЫРЫ ФÆНДÆГТЫЛ – РАЗМÆ!

I. Раст дзур.

Бадзырдта баба Бæппумæ –        Дзырдтæ хъуамæ уой æмдæргъ.
Сыхаг фондзаздзыд лæппумæ:      – Ахæм дзырдтæ, баба, хæрх!
– Разгъор та ма, ме ’рдхорд, цырд,      Иу – сæ азæлд, иу – сæ цæф!
Ар та, цæй, мæ дзырдмæ дзырд.      Ма тæрс! Сарæхсдзæн Алæф!

              Дауырæ

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Æхсар ахуыр кæны … скъолайы … къласы.

III. Рафысс дзырдуатæй дзырдтæ дыууæ 
къордæй: номдартæ æмæ мивдисджытæ.

IV. Дзырдтæн ссар сæ синонимтæ.

уавæр        фадат
дуг        адæм
цырты къæй       цыртдзæвæн
дзыллæ        рæстæг

V. Æрхъуыды кæн хуымæтæг хъуыдыйæдтæ. 
Пайда кæн синонимтæй хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Зæронд лæг радзырдта бирæ цымыдисаг 
цаутæ. Зæронд лæг радзырдта бирæ цымыдисаг хабæрттæ.

VI. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн, къæлæтты 
æвæрд дзырдтæ тæлмац кæнгæйæ.

1. Ладе хорз ахуырдзау кæй у, уый (не вызывает сомнения).
2. Гыццыл сывæллæттæн фылдæр чингуытæ хъæуы (выпустить) ирон æвзагыл.
3. Нæ республикæйы скъолаты ирон æвзаг ахуыр кæнынц (вплоть до 11 класса).
4. Хæдзар (разрушить) æнцон у, фæлæ йæ аразын зын у.

VII. Дзырдтæ æмæ дзырдбæстытимæ сараз хъуыдыйæдтæ, архайд ивгъуыд 
афоны куыд цæуа, афтæмæй. 
Ныппырх кæнын, хыгъдæг, хъус дарын, рауадзын, Бердзен.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Куыд ахуыр кæныс, уый тыххæй цыбырæй радзур.

Дзырдуат
ахуырад – образование
æхцайы фæрæзтæ – денежные 

средства
Бердзен – Греция
гуырысхойаг нæу – не вызывает 

сомнения
дуг – эпоха
дзыллæ – народ
ныббырст – наступление
ныппырх кæнын – разрушить
рауадзын – выпустить
рæстæг ахаста – время длилось
суанг – (усилит. част.) вплоть
хыгъдæг – ведомость
хъус дарын – уделять внимание
хъысмæт – судьба
цырты къæй – надгробная плита
цыртдзæвæн – памятник
цæгъдын – здесь: уничтожать

41-аг ахуыр
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ФЫЦЦАГ ИРОН СКЪОЛА

I. Раст дзур.

Лæг, цæрæг æмæ бæрæг.
Саг, хæрæг æмæ тæрæг!
Уис, хæрис æмæ цæдис.
Хъис, къæрис æмæ фæдис!
Дон, æндон æмæ хæдон.
Рон, фæдон æмæ фæндон!
Гуыр, дзыгъуыр æмæ гуыбыр.
Хъуыр, дзыгъуыр æмæ къуыбыр!

            Дауырæ

II. Дарддæр зæгъ дæхæдæг.

Æз скъоламæ цæуын, уымæн æмæ … 
___________________.
___________________.

III. Текст бакæс æмæ хæслæвæрдтæ сæххæст кæн.

1. Бакæс фыццаг абзац æмæ зæгъ, тексты сæргонд æргом кæны æви нæ? Цæмæн 
афтæ хъуыды кæныс?

2. Фыццаг абзацæй цавæр дзырдтæ райсдзынæ тексты пъланæн йæ фыццаг пункт 
фæбæрæг кæнынæн?

3. Бакæс текст абзацгай, йæ хъуыды йын бамбар. 
4. Тексты хъуыдыйæдтæй пайда кæнгæйæ, сараз пълан.

Фыццаг ирон скъола

Ирон адæмæн хъæздыг истори ис. Æртындæсæм æнусы 
иу бæлццон, Вильгельм де Рубрук, афтæ фыста алайнæгты 
тыххæй: «Сты чырыстон диныл хæст адæм. Уыцы дин райстой 
Бердзенæй. Ис сæм бердзенаг сауджынтæ, æмæ сæ фыссынад 
дæр у бердзенаг дамгъæты бындурыл». Уыцы дугæй нæм бирæ 
фыстытæ не ’рхæццæ, фæлæ нæ адæммæ фыссынад кæй уыдис, 
уый гуырысхойаг нæу.

Чиныг та нæм уымæн не ’рхæццæ, æмæ æртындæсæм 
æнусы райдыдта нæ адæмы иууыл трагикондæр цауты рæстæг.

Мæнæ куыд фыссынц уыцы дуджы тыххæй историктæ: 
Алайнаг герб

42-аг ахуыр
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«Монгойлæгты бирæнымæц ныббырстытæ сæфты 
къахыл ныллæууын кодтой алайнæгты. Ныппырх 
сын кодтой сæ паддзахад, фæцагътой сын сæ 
адæмы фылдæр, фесæфтысты сæ культурæйы 
цыртдзæвæнтæ». Ацы уæззау рæстæг ахаста суанг 
æстдæсæм æнусы онг.

Æстдæсæм æнусы æмбисы райдыдта ирон адæмы 
ног истори. Уыдон сфæнд кодтой сæ дарддæры 
хъысмæт Уæрæсеимæ бабæттын, æмæ 1774 азы 
официалон æгъдауæй Ирыстон баиу йæ цæгатаг 
сыхагимæ.

Цæмæй ирон адæм æнгомдæр балæууыдаиккой Уæрæсемæ, уый тыххæй æмбæлди 
чырыстон дин се ’хсæн сног кæнын. Уыцы хъуыддагæн та хъуыдис скъолатæ æмæ дины 
чингуытæ.

Ирыстоны чырыстон дин сног кæныны хъуыддаг арæзта Иры динхæссæг къамис. 
Уый арæзт æрцыдис 1743 азы. Уыцы къамис XVIII æнусы дæргъы архайдта ирон сабитæн 
иу дины скъола саразын æмæ дины чиныг рауадзыныл. Скъола арæзт æрцыдис 1764 азы 
Мæздæджы. Фыццаг ахуырдзаутæ уыдысты уæздан мыггæгтæй.

Ахуырдзауты бæлвырддæр мыггæгтæ базонæн ис хыгъдæгæй.

1767 азы скъолайы ахуыр кодтой:
1) Дыгургомæй – Хъæрæбугъаты Феофан.
2) Зæрæмæгæй – Магкаты Иван.
3) Захъайы комæй – Битарты Андрей.
4) Нары комæй – Хетæгкаты мыггагæй æртæ сабийы.

Скъолайы уыдис пансион: ахуырдзаутæн  æххуыс  кодтой æхцайы фæрæзтæй.
Хицæутты сывæллæттæн алы мæй дæр лæвæрдтой цыппæргай сомтæ, «хуымæтæг» 

адæмы сывæллæттæн – дыгай сомтæ.
Ахуыры системæ уыдис индивидуалон. Алы саби дæр ахуыр кодта, йæ хъару куыд 

амыдта, уымæ гæсгæ.
Ахуырдзауты нымæц бирæ никуы уыдис: æхсæзæй цыппор æхсæзы онг.
1797 азы Мæздæджы скъола æхгæд æрцыдис. Фæлæ скъолайы ахуырдзаутæй иуæй-

иутæ ахуыры фæндагыл дарддæр ацыдысты.

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цæмæй хъуыстгонд уыдысты рагæй нырмæ алайнаг адæм?
2. Цавæр трагикон цауты кой цæуы тексты?
3. Цавæр зынгæ цау æрцыдис Ирыстоны историйы 1774 азы?
4. Цавæр хъуыддæгтæ арæзта Иры динхæссæг къамис? Цæмæн?
5. Куыд æмæ цавæр уавæрты ахуыр кодтой скъоладзаутæ Мæздæджы скъолайы?
1. Ног дзырдтæ сфæлхат кæн.
2. Дæхи бацæттæ кæн æвзаргæ кастмæ.

Алайнаг аргъуан. Х æнус.
Зеленчук
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ФЫЦЦАГ ИРОН СКЪОЛА

I. Раст дзур.

– Тых, фæлвых æмæ æдых.       Раппæлыд баба Бæппуйæ, – 
– Фых, уæлвых æмæ къуылдых!       Фондзаздзыд къобор лæппуйæ:
– Мæт, мæлæт æмæ сæлæт.        – Ахæм дзырдтæй рæзы зарæг!
– Цъæт, æлæт æмæ къæлæт!       Зон: поэт дæ ды – сæ арæг.

         Дауырæ

II. Зæгъ, цы уыдис дарддæр.

Иринæ райсомæй сыстадис, йæхи 
срæвдз кодта æмæ араст ис скъоламæ.
_______________________________.

III. Лæвæрд хъуыдыйæдтæ фæцыбыр кæн, сæ мидис сын ма аив, афтæмæй. 
Дæ Кусæн тетрады сæ ныффысс.

1. Цæмæй ирон адæм æнгомдæр балæууыдаиккой Уæрæсемæ, уый тыххæй хъуыдис 
чырыстон дин ирæтты æхсæн сног кæнын.

2. Æртындæсæм æнусы иу бæлццон, Вильгельм де Рубрук, фыста алайнæгты тыххæй.
3. Иры дзыллæ сфæнд кодтой сæ дарддæры хъысмæт Уæрæсеимæ бабæттын, æмæ 

1774 азы официалон æгъдауæй Ирыстон баиу йæ цæгатаг сыхагимæ.

IV. Ссар тексты историон цаутæ æвдисæг дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ. Дæ 
Кусæн тетрадмæ сæ рафысс.

V. Бакæс хъуыдыйæдтæ æмæ сраст кæн рæдыдтытæ текстмæ гæсгæ.

1. Алайнæгтæ рагæй дæр хæст уыдысты пысылмон диныл, æмæ сæ фыссынад уыдис 
мысираг дамгъæты бындурыл. 

2. Нæ рагфыдæлты дугæй нæм æрхæццæ бирæ чингуытæ
3. Алайнæгтæ хæларæй сыхагиуæг кодтой монгойлæгтимæ бирæ æнусты дæргъы.
4. Фыццаг ирон скъола арæзт æрцыдис 1741 азы Дзæуджыхъæуы.
5. Скъолайы уыдис бирæ сабитæ.
6. Фыццаг ирон скъола кусы абон дæр ма.

VI. Цыппæрæм æмæ фæндзæм абзацтæ рафысс дæ Кусæн тетрадмæ æмæ сæ 
ратæлмац кæн.

1. Фыццаг скъолайы ахуырдзауты номæй радзур Мæздæджы скъолайы тыххæй.

43-аг ахуыр
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ЧИНЫГ – АХУЫРГÆНÆГ

I. Раст дзур.

       Ахæм дзырдтæй рæзы зарæг

Бадзырдта баба Бæппумæ –  
Сыхаг фондзаздзыд лæппумæ:
– Разгъор та ма, ме ’рдхорд, цырд,  
Ар та, цæй, мæ дзырдмæ дзырд.
Дзырдтæ хъуамæ уой æмдæргъ.
– Ахæм дзырдтæ, баба, хæрх!
– Иу – сæ азæлд, иу – сæ цæф!
– Ма тæрс! Сарæхсдзæн Алæф!
– Лæг, цæрæг æмæ бæрæг.
– Саг, хæрæг æмæ тæрæг!
– Уис, хæрис æмæ цæдис.
– Хъис, къæрис æмæ фæдис!
– Дон, æндон æмæ хæдон.
– Рон, фæдон æмæ фæндон!
– Гуыр, дзыгъуыр æмæ гуыбыр.
– Хъуыр, дзыгъуыр æмæ къуыбыр!
– Тых, фæлвых æмæ æдых.
– Фых, уæлвых æмæ къуылдых!
– Мæт, мæлæт æмæ сæлæт.
– Цъæт, æлæт æмæ къæлæт!
Раппæлыд баба Бæппуйæ – 
Фондзаздзыд къобор лæппуйæ:
– Ахæм дзырдтæй рæзы зарæг!  
Зон: поэт дæ ды – сæ арæг!

     Дауырæ

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Мæ уарзон предмет у … .
___________________.
___________________.
___________________.
___________________.
___________________.

Дзырдуат
аивгъуыйын – пройти, закончиться
æнтыстдзинад – успех
æппын къаддæр – наименьший
бар раттын – разрешить
дугъы уайын – бежать
иугæр – если
курæггаг – заимствованный
къухы бафтыдис – удалось
лыггонд – здесь: разрезанный
ныхæст – приклеенный
сæрыстыр уæвын – гордиться
тæхудиаг уæвын – иметь 
завидную 

участь
тых кæнын – побеждать
фаллаг фарс – противоположная 

сторона
хъул – игральная кость, альчик
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III. Сараз дзырдбæстытæ, фæрстытæй пайдагæнгæйæ. Ныффысс сæ дæ Кусæн 
тетрады.

1. Сæрыстыр у (кæмæй?)

2. Тых кæны (кæуыл?)

3. Дугъы уайы (кæдæм?)

4. Бар ратты (кæмæн?)

Дзырдбæстытæй сараз хъуыдыйæдтæ.

IV. Цавæр номдартимæ ис бабæттæн лæвæрд миногонтæ?

Хуызæг. Ныхæст гæххæтт, дзабыр, фæйнæг.
Курæггаг …, …, … .
Аслам …, …, … .
Лыггонд …, …, … .

V. Дзырд аивгъуыдта-имæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Зымæг аивгъуыдта, æмæ ралæууыдис уалдзæг.

VI. Ратæлмац кæн ирон æвзагмæ хъуыдыйæдтæ.

1. Мне удалось закончить учебный год без троек.
2. Моему другу удалось прочитать книгу за два дня.
3. Руслан не выучил урок, но ему удалось избежать двойки.

VII. Фæрстытæ бакæс. Дзырдуаты æххуысæй сын сæ хъуыды бамбар. Дзуапп 
ратт фæрстытæн. (Ответы предположительные. Потом они будут сравниваться 
с содержанием текста.) Дзуæппытæ райдай афтæ: «Мæнмæ гæсгæ...»

Цы ис фаллаг фарс?
Чи æмæ цæмæй сæрыстыр у?
Чи æмæ цæмæ тæхуды кæны?
Цы уыдзæнис лыггонд æмæ ныхæст?
Цæмæн хъæуынц хъултæ?
Чи, цы æмæ цæмæн ракуырдта? (курæггаг)

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Ныффысс радзырд чиныджы тыххæй (7 хъуыдыйады).

...

...

...

...

...

...

...

...
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ГÆБИЛЫ ЧИНЫГ

I. Раст дзур. 

хицауад – хистæрад   цаутæ – саутæ  бацыдис – басыдис
фæцагътой – фæсагътой  хицæн – хъисын  цæмæн – сæмæн
цæгат – сæгад    æхцатæ – æхсæртæ  цырт – сырд  
 
II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Иринæ бацыдис библиотекæмæ.
_____________________ .
_____________________ .

Стихи, рассказы, повести, романы, поэмы и т. д. – это произведения худо-
жественной литературы. В них используется художественный стиль. Цель худо-
жественного стиля – воздействовать эмоционально на читателя или слушателя. Для 
этого писатель рисует словами конкретные картины и образы.

III. Текст бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Цавæр сæргонд ис раттæн 
текстæн? 

Хъæуы фале, доны фаллаг фарс, – ног агъуыст. Цалдæр азы фæтох кодтой ацы 
комы цæрæг адæм, цæмæй сын паддзахы хицауад бар ратта ам скъола байгом кæнынæн, 
æмæ уыцы хъуыддаг æндæраз сæ къухы бафтыдис.

Сывæллæттæ æмбырд кæнынц скъоламæ. Цы тæхудиаг 
сты! Гæбилы æмбæлттæ ныр дыккаг аз цæуынц ахуыр 
кæнынмæ, фæлæ уый нырма скъолайы къæсæрæй кæсгæ 
дæр нæма бакодта… Æмæ, скъоламæ чи цæуы, уыдон 
цæмæй хуыздæр сты Гæбилæй? Хъæбысæйхæсты йыл 
уыдонæй ничи тых кæны, дугъы уайгæйæ йæ разæй ничи 
кæны, уыдонæй хæрæгыл бадын дæр ничи уæнды, фæлæ 
Гæбил бæхыл бадгæйæ дæр нæ тæрсы.

Гæбил хъуыды кодта йæхинымæр: «Ныр, мæнæй 
фыддæр чи у, уыдон чиныджы кæсын куы базоной, æз та 
куы нæ, уæд мæ мæлæт хуыздæр нæу?»

Фыййау кæмæ уыд, уыдоны лæппумæ уыди хъæбæр 
гæххæттыл ныхæст æмæ лыггонд абетæ. Гæбил йæхæдæг 
куыд дзырдта, афтæмæй уыцы абетæ балхæдта «туджы 

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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аргъæй» – дæс æмæ дыууиссæдз (50) хъулæй. Йе ’мбæлттæй скъоламæ чи цыд, уыдоны 
руаджы дамгъæтæ сахуыр кодта, фæлæ дарддæр та? Чиныг ын нæ уыди, æмæ кæсын 
кæм хъуамæ сахуыр уыдаид? Курæггаг чиныгæй дæр цæй чиныг ис? Уæдæ æлхæнгæ 
дæр цæмæй бакæна? Иугæр абетæ афтæ зынаргъ сты, уæд чиныг æппын къаддæр дыууæ 
фондзыссæдз (200) хъулæй асламдæр кæм ссардзæн? Стæй чи рауæй кæндзæн чиныг?

Зымæг аивгъуыдта Гæбилыл æнæ чиныгæй. Фæлæ уæддæр æнцад нæ бадтис. 
Кæд ын-иу чиныг кæсынмæ ничи радта, уæддæр-иу искæцы скъоладзауы цур хъуамæ 
сбадтаид æмæ кастаид уый чиныг йæхинымæр…

Дзесты Куыдзæг 
 «Æрдхæрæны лæвар»-æй скъуыддзаг

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Чи у радзырдæн йæ сæйраг архайæг? Куыд дæм кæсы, цал азы йыл цæуы? 
Цæмæн афтæ хъуыды кæныс?

2. Цæуыл тыхсы Гæбил? Цы у йæ бæллиц?
3. Цæмæй бæрæг у, лæппуйы ахуыр кæнын тынг фæнды, уый?
4. Цавæр æнтыстдзинæдтæ бафтыдис Гæбилы къухы? Цæй фæрцы?
5. Гæбилы фæлгонц дæ цæстытыл куыдæй уайы? Зæгъ дæ хъуыдытæ.
6. Текстæн йе стиль цавæр у? Цæмæн?

V. Абар тексты мидис раззаг урочы VII хæслæвæрды æрмæгимæ.

Цы уыдис раст дæ хъуыдытæй?
Кæм фæрæдыдтæ?

VI. Адих кæн текст йæ хъуыдымæ гæсгæ цалдæр хайыл. Алы хайæн дæр 
сæргонд ратт. Ныффысс сæ дæ Кусæн тетрады.

VII. Æркæс нывтæм æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цавæр чиныг у?
2. Кæцы кълæсты йæ ахуыр кодтай?
3. Цы базыдтай чиныджы руаджы?
4. Чи дын амыдта предмет?
5. Уарзыс (нæ уарзыс) предмет? Цæмæн?

1. Дзырдтæ сфæлхат кæн.
2. Текст пъланмæ гæсгæ цыбыргондæй дзурын зон.
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ЧИНЫГ – ЗОНДЫ СУАДОН

I. Раст дзур. 

Хъуыддаг, къæсæр, хъæбысæйхæст, хъуыды кæнын, скъола, æппын къаддæр, 
хъуамæ, къух, хъæбæр.          

II. Æхсары ныхæстæй пайдагæнгæйæ, зæгъ дæхæдæг.

Æз бакастæн «Ирон æмбисонды хабæрттæ». Чиныг сарæзта Цгъойты 
Хазби. Хабæрттæ фыст сты 382 фарсыл. Чиныджы ис бирæ цымыдисаг 
æрмæг. Мæ зæрдæмæ тынгдæр фæцыдысты скифæгты тыххæй таурæгътæ.

Æхсары ныхæстæй пайдагæнгæйæ, цы чиныг бакастæ, уый тыххæй радзур.

Метафора – слово или выражение, употребленное в переносном значении, потому 
что между обозначенными предметами есть сходство. Например: Тучки небесные, вечные 
странники. (М.  Ю. Лермонтов) Чиныг – ахуыргæнæг. (Гуыбаты Чермен)

III. Бакæс æмдзæвгæ, йæ хъуыды йын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

 Чиныг – зонды суадон,   Чиныг – цард нывгæнæг,
 Рухсгæнæг цырагъ.   Чиныг – бонты уаг,
 Алкæмæн дæр уарзон,  Чиныг – ахуыргæнæг,   
 Буц æмæ зынаргъ.   Чиныг – рухс фæндаг.

                 Гуыбаты Чермен

1. Цæмæн хуыйны æмдзæвгæ «Зонды суадон»? Цавæр сæргонд ма йын ис раттæн?
2. Цавæр дзырдты руаджы равдыста поэт йæ уарзондзинад чиныгмæ?
3. Цæмæн хоны поэт чиныг «зонды суадон», «рухсгæнæг цырагъ», «цард нывгæнæг», 
   «ахуыргæнæг», «рухс фæндаг»? Цавæр аивадон ныхасы фæрæз сты ацы дзырдтæ?
4. Хуызæгмæ гæсгæ ныффысс хъуыдыйæдтæ.

Хуызæг. Чиныг – зонды суадон. 
           Суадоны дон у тынг сыгъдæг.

IV. Текстмæ байхъус. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.
1. Тексты архайæг дын зонгæ у æви нæ? Чи у? 2. Цавæр хорздзинад æрцыдис 

лæппуйы царды? 3. Бахъуыды кæн æмæ радзур ахуыргæнæджы ныхæстæ.

1. Æмдзæвгæ дзурын зон. 2. Метафорæ цы у, уый бахъуыды кæн. 3. Ныффысс 6 
хъуыдыйады III (4) хæслæвæрды æрмæгмæ гæсгæ.

Бакæс æмæ дæ зæрдыл бадар!
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ФÆНДАРАСТ АХУЫРЫ БÆРЗÆНДТÆМ!

I. Раст дзур. 

– Цымæ мит цæмæн у, мæ хур, урс? –   
Бафарста йæ фырты фырты ус.   
– Цъæх куы уа, уæд æй хæрдзæни бæх,  
Зымæджы ныббыгъдæг уыдзæн зæхх.  

Урс митæй та – урс къоритæ скодтон!
Урс митыл та  – къахдзоныгътыл згъордтон!
– Зондджын мын дæ! – бацин кодта ус.
Лæппу худгæ аныхта йæ хъус.

             Дауырæ

II. Дзур, Æхсары ныхæстæй пайдагæнгæйæ.

1. Мæн фæнды инженеры дæсныйад райсын.
2. Скъолайы мæхи рагацау цæттæ кæнын.
3. Уæлдай тынгдæр мæ хъус дарын алгебрæ, геометри æмæ физикæмæ.
4. Скъола куы фæуон, уæд мæ нæ хъæуы æндæр горæтмæ цæуын дæсныйад 

исынмæ. Нæхи горæты ис университеттæ æмæ институттæ.

III. Бакæс. Ног дзырдтæй ныхасы мидæг куыд пайда кæнын хъæуы, уый 
бахъуыды кæн. Алы къордмæ дæр бафтау дыууæ хъуыдыйады.

Фадат – хорз фадат, æвзæр фадат, фадат ис, фадат нæй, фадæттæ аразын.
Мæнæн ис хорз фадæттæ ахуыр кæнынæн.
Алкæмæн фадат нæй институтмæ бацæуынæн.
Зонындзинæдтæ кæй хъæуы, уый æвзæр фадæтты дæр ахуыр кæны.

Хайад – ахуыры хайад, ног хайад, хайадмæ бацæуын, хайад равзарын, хайады 
ахуыр кæнын, хайад фæуын.

Институты байгом ис ног ахуыры хайад.
Ме ’мбал бацыдис хореографийы хайадмæ, ирон каф-

джыты къордмæ.
Нæ сыхаг фæцис медицинон академийы сабитæ 

дзæбæх кæныны хайад æмæ кусы поликлиникæйы.
Уагдон – наукон уагдон; хъæугæ уагдон; ног уагдон; 

бацыдтæн уагдонмæ; уагдон уыдис æхгæд.
Нæ горæты ис цалдæр наукон уагдоны.

Дзырдуат
галуан – дворец
уагдон – учреждение
уæндонæй – смело
уæрæх кæнын – расширять
хайад – отделение
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Хъæугæ уагдон ссарыны тыххæй бафарстон мæ сыхаджы.
Ног медицинон уагдонæн йæ бынат ничи зыдта.

Галуан – ног галуан; бæрзонд галуан; райдзаст галуан; галуан сарæзтой; галуаны 
æрæмбырд сты.

Нæ горæты байгом ис ног спортивон галуан.
Бæрзонд æмæ райдзаст галуан тынг фæцыдис сабиты зæрдæмæ.

Галуан аразынæн равзæрстой рæсугъд бынат.
Культурæйы галуаны æрæмбырд сты районты минæвæрттæ.

Уæрæх кæнын – уæрæх кæнын бынат; уæрæх кæнын зонындзинæдтæ; уæрæх 
кæнын фæндаг.

Мæ фыд машинæйы лæууæн бынат уæрæх кæны.
Уæлдæр ахуырад исгæйæ адæймаг уæрæх кæны йæ зонындзинæдтæ.
Æрыдон æмæ Дигорайы астæу фæндаг уæрæх кæнынц.

Уæндонæй – уæндонæй цæуын; уæндонæй кæсын; уæндонæй дзуапп дæттын; 
уæндонæй ерыс кæнын.

Адæймаг фæндаг куы зона, уæд уæндонæй цæуы размæ.
Мæ урок сахуыр кодтон æмæ уæндонæй дзуапп лæвæрдтон.
Нæ къласы командæ уæндонæй ерыс кодта сæхицæй хистæр ахуырдзаутимæ.

Мивдисæджы бадзырдон здæхæн
(Условное наклонение)

Соответствует в русском языке сослагательному наклонению, обозначает не реаль-
ные, но возможные действия. В этом наклонении окончания присоединяются к осно-ве 
настоящего времени.

Иууон нымæц Бирæон нымæц
I Æз куы фыссон Если я буду писать I Мах куы фыссæм Если мы будем писать
II Ды куы фыссай Если ты будешь писать II Сымах куы фыссат Если вы будете писать
III Уый куы фысса Если он (а) будет писать III Уыдон куы фыссой Если они будут писать

IV. Аифтындзæг кæн лæвæрд дзырдтæ бадзырдон здæхæны.

Зонын, дзурын.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Сараз диалог «Дæсныйад». Спайда кæн бадзырдон здæхæны мивдисджытæй.

Æрмæг спайда кæнынмæ: куы фæуон, куы райсон, куы раттон, фæлварæнтæ 
(экзамены), мæ бон куы бауа, мæ ныфс куы бахæссон, куы суон, зонындзинæдтæ радтой

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн! Ныхасы мидæг ацы æрмæгæй пайда кæнын зон.
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ФÆНДАРАСТ АХУЫРЫ БÆРЗÆНДТÆМ!

I. Раст дзур. 

Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон университет, Хæххон 
паддзахадон аграрон университет, Цæгат Кавказы паддзахадон технологон университет, 
Цæгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт, Цæгат Ирыстоны паддзахадон 
медицинон академи, гимнази, училище, техникум, аивæдты лицей.

II. Зæгъ дæ хъуыдытæ.

Æз скъола куы фæуон, уæд … .
_______________________ .
_______________________ .
_______________________ .

Публицистический стиль (публицистикон стиль) используется в газетных и журнальных 
статьях, в устных выступлениях.

Основная цель публицистического стиля – воздействовать эмоционально на читателя и 
слушателя, т. е. в чем-то их убедить, к чему-то призвать.

Название стиля публицистический происходит от латинского publicus – общественный.

III. Текст бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Дзæуджыхъæу у, ахуырад бæрзонд æвæрд кæм у, ахæм горæт. Нæ республикæйы 
фæсивæдæн ис тынг хорз фадæттæ дæсныйад райсынæн. Ирыстоны ис алыхуызон 
ахургæнæндæттæ: Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
университет, Хæххон паддзахадон аграрон университет, Цæгат Кавказы хæххон-
металлургон институт, Цæгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институт, Цæгат 
Ирыстоны паддзахадон медицинон академи, гимназитæ, училищетæ, техникумтæ, 
аивæдты лицей. Нæ горæты ис райсæн æфсæддон 
дæсныйæдтæ дæр.

Нæ республикæйы ис наукон библиотекæ. Уый 
у, Цæгат Кавказы фыццагдæр чи фæзындис, уыцы 
библиотекæтæй иу. 2015-æм азы йын сбæрæг кодтой йæ 
120-азыккон юбилей. Фыццаг ам уыдис æрмæстдæр 50 
чиныджы. Библиотекæйы фондæн сæ балæвар кодтой 
горæты  интеллигенци. Ныртæккæ чингуыты нымæц у 
1 милуан 200 минæй фылдæр. 

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!

48-æм ахуыр
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1967 азы библиотекæйæн лæвæрд æрцыдис наукон уагдоны ном.
1981 азы библиотекæйæн арæзт æрцыдис диссаджы галуан Терчы былгæрон.  

1. Цал дихы акæндзынæ текст? Цæмæн?
2. Ратт сæргæндтæ тексты хæйттæн.
3. Цы ныхасы стильтимæ базонгæ дæ, уыдонæй кæцымæ хауы ацы текст? Цæмæн?
4. Цавæр ахуырадон уагдæттæ ис нæ горæты? Дæу та кæцымæ бацæуын фæнды?
5. Библиотекæйы тыххæй ныхас кæм цæуы, уыцы скъуыддзаг ратæлмац кæн.

IV. Ахуырдзауты цавæр уæлдæр ахуыргæнæндæттæм бацæуын фæнды?

Дианæ Виктор Альбинæ
СКГТУ Военное учебное заведение Аграрный университет

архитекторы дæсныйад, 
хæдзæрттæ аразын, рæсугъд 
горæт, зæрдæмæ цæуын, ныв 
кæнын, хъæугæ предметтæ 
зонын.

æфсæддон, Райгуырæн 
бæстæ, знæгтæ, хъахъхъæ-
нын, æнæниздзинад, тых-
джын, цæттæ уæвын.

райгуырæн зæхх, хъæууон-
хæдзарадон куыстытæ, хорз 
тыллæг, æрдз хъахъхъæнын, 
фидар зонындзинæдтæ, пай-
да кæнын.

1. Библиотекæйы тыххæй дзурын зон.
2. IV хæслæвæрды æрмæгæй пайдагæнгæйæ сараз диалогтæ.
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АЛЦЫ ЗОНЫН ДÆР ХОРЗ У

I. Раст дзур.

  Саби рæзы хъазгæйæ,    Рæвдздæр чи у ахуырмæ,
  Сæууон уæлдæф нуазгæйæ,  Фондзтæ арæх чи райсы,
  Тынгдæр рæзынц ахæмтæ,   Æхсæр уисау чи тасы.

          Ситохаты Саламджери

II. Зæгъ дарддæр дзырдбæстытæ ахуыры тыххæй.

Дзуапп дæттын, …

III. Текст бакæс æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæн.

Иу бонджын адæймаг сфæнд кодта йæ цъæх хæрæджы чиныджы кæсын сахуыр кæнын. 
Ахуыргæнæгæн хорз мыздæй зæрдæ æвæрдта, фæлæ ахæм æдылыдзинадмæ йæ хъус ничи 
дардта. Æппынфæстаг фæзындис ахæм адæймаг дæр. Æцæг рагацау бацамыдта йæ мызд æмæ 
ахуыры æмгъуыд – дыууын фондз азы. Сразы бонджын лæг.

Ахуыргæнæг чингуытæ æлхæнынмæ дуканимæ куы бацыдис, уæд ын дуканигæс дзуры:
–  Æдылы дæ æви цы? Хæрæг уасын йеддæмæ куы ницы зоны!
–  Дыууын фондз азмæ йе хæрæг мæлдзæнис, йе йæ хицау, – уыдис ахуыргæнæджы дзуапп.

IV. Таблицæмæ æркæс æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Кæд уыдис Цæгат Ирыстоны фылдæр (къаддæр) скъолатæ? Ахуырдзаутæ та?
2. 1940–1941 ахуыры азы цал скъолайы уыдис горæтты (хъæуты)? Иннæ азты та?
3. Абар уæлдæр ахуырады уагдæтты бæрц азтæм гæсгæ.

1940 – 1941 
ах. аз

1960 – 1961 
ах. аз

1962 – 1969 
ах. аз

1970 – 1971
ах. аз

1980 – 1986
ах. аз

2000 – 2001
ах. аз

скъолаты нымæц 212 298 262 238 222 215
горæтты 46 108 112 108 98 102
хъæуты 166 190 150 130 124 113
ахуырдзауты нымæц 82,4 81,2 116,5 104,7 99,6 106,8
горæтты  30,8 42,1 68,6 62,1 63,2 72,6
хъæуты 51,6 39,1 47,9 42,6 36,4 34,8
уæлдæр ахуырадон 
уагдæтты нымæц 5 4 4 4 4 5

студентты нымæц 3,2 8,4 19,8 19,1 17,7 22,5

1. Кæсгон чызг Мæдинæйæн дæ фыстæджы радзур нæ горæты уæлдæр 
ахуыргæнæндæтты тыххæй.

49-æм ахуыр
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

I. Ныффысс лæвæрд дзырдтæ иронау.

Образование, наука, памятник, выпустить книгу, событие, гордиться, разрешить, 
дешевый, условие, отделение, расширять, дворец, учреждение.

II. Аифтындзæг кæн мивдисджытæ бадзырдон здæхæны.

Кусын, фæрсын.

III. Цавæр ахсджиаг хъуыддæгтæ æрцыдис ацы азты?

1774 аз –    
1743 аз – 
1764 аз –   
1797 аз – 

IV. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн Гæбилы фæлгонц. Куыд дæм кæсы, цæмæй 
фарста ахуыргæнæг Гæбилы, куы фембæлдысты, уæд? Ныффысс фондз 
фарстон хъуыдыйады ахуыргæнæджы номæй.

V. Текст ирон æвзагмæ ратæлмац кæн.

Университет был основан в 1920 году. Назывался он Терский институт народного 
образования. В настоящее время в университете функционируют различные  кафедры, 
на которых трудится много научных сотрудников и преподавателей. В университете 
учатся студенты из разных уголков Алании и Кавказа. Ежегодно университет выпускает 
большое количество специалистов.

VI. Ныффысс, нæ республикæйы наукон библиотекæйы тыххæй цы базыдтай, уый.

VII. Ныффысс фондз хъуыдыйады, цы дæсныйад райсынмæ хъавыс, уый тыххæй.

VIII. Баххæст кæн æмдзæвгæ хъæугæ дзырдтæй.

Зонды суадон

  Чиныг – зонды ... ,    Чиныг – цард ... ,
  Рухсгæнæг цырагъ.   Чиныг – бонты уаг,
  ... дæр уарзон,   Чиныг – ... ,  
  Буц æмæ зынаргъ.   Чиныг – рухс ... .

         Гуыбаты Чермен

50-æм ахуыр
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ÆГАС ЦУ, ЗЫМÆГ!

I. Раст дзур.

   Тæрхъус

Тар хъæды цæры тæрхъус,
Зымæджы бынтон ысурс.
Хъуамæ миты хуызæн уа
Æмæ макæмæ зына.
Фæлæ зæхх нырма у сау.
Мит куыннæ рауарыд? Ау?
Ма бад, зымæг, гъей, æнцад!
Фурды арфæй раскъæф уад!
Уадз æмæ æхситт кæна,
Арвæй зæхмæ мит кæла,
Тæрхъус сулæфдзæни уæд,
Нал кæндзæни сагъæс, мæт.

       Ситохаты Саламджери

II. Дзур, зымæгон æрдзы цы ивддзинæд-
тæ æрцыдис, уый тыххæй.

Бæлæстæ  _______       Кæрдæг _______       
Дон   __________          Зæхх    _______ 
Мæргътæ________        Хур  __________         
Бон    __________  Æхсæв ________

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй ныхасы мидæг куыд пайда кæнын 
хъæуы, уый. Бафтау алы къордмæ дæр иу хъуыдыйад.

Аныгъуылын – миты аныгъуылын; доны аныгъуылын; хъуыдыты аныгъуылын 
(задуматься). Сывæллон арф миты аныгъуылдис. Æнæзонгæ бынаты дæхи ма най – 
аныгъуылынæй тæссаг у. Зæронд лæг хъуыдыты аныгъуылдис.

Æвдулын – æвдулын миты; æвдулын ссады; æвдулын рыджы. Лæппутæ сæхи 
ногуард миты æвдылдтой. Нана хыссæ ссады æвдылдта. Кæрчытæ бæласы цур сæхи 
рыджы æвдылдтой.

Æвзалыйы къæртт – æвзалыйы къæрттæй сахорын; æвзалыйы къæрттæй ныв 
кæнын; æвзалыйы къæртт баппарын; æвзалыйы къæртт ацъæл кæнын. Æвзалыйы 
къæрттæй дурыл нывтæ кодтон. Дада æвзалыйы къæртт баппæрста пецмæ. Лыстæг 
æвзалыйы къæрттытæ Алинæ цъылынæй æрбамбырд кодта.

Ныссадзын – ныссадзын зæххы; ныссадзын уырыдзы; ныссадзын фæрæт. Инал 
лæдзæг хъæпæны ныссагъта. Скъолайы цур сабитæ ныссагътой дидинджытæ.

Дзырдуат
аныгъуылын – провалиться, утонуть
æвгъау кæнын – жалеть (для кого-то, 
        для чего-то)
æвдулын – валять, катать
æвзалыйы къæртт – кусок угля, угол к
батъыссын – засунуть
ныссадзын – здесь: воткнуть, посадить
хъуаг – нехватка, недостаток

51-аг ахуыр
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Æвгъау кæнын – æвгъау кæнын сыхагæн; æвгъау кæнын æмбалæн; æвгъау у 
æппарынæн (жалко выбросить); æвгъау нæу (не жалко). Ацы дзаума нæхи дæр хъæуы, 
фæлæ хорз сыхагæн раттынæн æвгъау нæу. Уыцы бандон æвгъау у æппарынæн. 
Сосланмæ фæдзурут – æвгъау у æгуыстæй бадынæн.

IV. Ссар уæлдай дзырдбаст æмæ йæ фысгæйæ фæбæрæг кæн.

1. Уазал дымгæ, хъызт рæстæг, цъæх быдыртæ, митæмбæрзт къуылдымтæ.
2. Миты хъæпæнтæ, хъарм æрмкъухтæ, ног дзоныгъ, тæвд бон.
3. Цыбыр æхсæв, цыбыр бон, даргъ æхсæв, салд рудзгуытæ.
4. Къуыбырæй бырын, цæугæдоны найын, миты къуыбæрттæй хъазын, их цъæл 

кæнын.

V. Зæгъ хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ. Спайда кæн IV хæслæвæрды 
æрмæгæй.

Хуызæг. 
1. Зымæджы дымы уазал дымгæ, у хъызт рæстæг, къуылдымтæ сты 

митæмбæрзт, фæлæ быдыртæ цъæх не сты.
2. Зымæджы дымы уазал дымгæ, у хъызт рæстæг, къуылдымтæ сты 

митæмбæрзт, фæлæ уалдзæджы та быдыртæ уыдзысты цъæх.

VI. Таблицæмæ гæсгæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ зымæджы тыххæй.

Тренировкæты Кæрты Скъолайы Уазæгуаты Хæдзары
Рæстæг  

куыд 
арвыстон?

цымыдисæй хъæлдзæгæй лæмбынæг диссаджы 
дзæбæх

тынг хорз

Цы 
куыстон?

мæ буар фидар 
кодтон

бырыдтæн, мит-
къуыбæрттæй 
хъазыдтæн, митын 
лæг арæзтон

дзуапп 
лæвæрдтон, 
базыдтон, 
райстон

базонгæ дæн, 
хабæрттæ 
кодтон, тезгъо 
кодтон

бадтæн, 
телевизормæ 
кастæн, 
уроктæм бацæттæ
 кодтон мæхи

Кæимæ 
уыдтæн?

ме ’мбæлттимæ, 
ме ’мкъласонтимæ, 
ме ’фсымæримæ, 
мæ хоимæ

ме ’мбæлттимæ, 
ме ’мкъласон-
тимæ,
мæ куыдзимæ

ме ’мкъласон-
тимæ

мæ хоимæ, 
ме ’фсымæ-
римæ, 
мæ ныййарджы-
тимæ, иунæгæй

иунæгæй, 
мæ хоимæ,
ме ’фсымæримæ, 
мæ ныййар-
джытимæ

Ме 
’нкъарæнтæ

фæуæндондæр дæн хорз зæрдæйы 
уагимæ (настро-
ние) æрбаздæхтæн

тынг 
æхсызгон
мын уыди

уæлдай тынгдæр
мæ зæрдæмæ 
фæцыди

цымыдисæй

1. Дзырдтæ сахуыр кæн. Ныхасы мидæг сæ куыд пайда кæнын хъæуы, уый 
бахъуыды кæн.
2. Таблицæмæ гæсгæ радзур, дæ зымæгон бонтæй иу куыд арвыстай, уый.
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РАБÆЛЦЦОН ТА ЗЫМÆГ...

I. Раст дзур: Цыппурсы мæй, тъæнджы мæй, æртхъирæны мæй.

  Хуры цæст æрныллæг,  Хъæууынгты дыууæрдæм
  Нал ис тафс йæ тынты.  Дымгæ кафы, симы.
  Рабæлццон та зымæг  Бон кæны куыддæртæ,
  Хъавгæ хохрæбынты.  Уад рæстæггай ниуы!

           Мæргъиты Венерæ

II. Дзур нывтæм гæсгæ.

III. Текст бакæс æмæ йын сæргонд æрхъуыды кæн.

Æхсæв-бонмæ фæуарыд мит, æмæ бæстæ урс адардта. Райсомæй раджы Тетейы дада 
кæрт ныммарзта æмæ мит иу ранмæ æрæмбырд кодта. Уынджы та суанг цæугæдоны онг 
фæндаг акодта миты астæуты. Тете скъоламæ куы араст, уæд ын зæронд лæг загъта:

– Цу, мæ хур, дæ дада дын фæндаг акодта, кæннод миты аныгъуылдаис.
Сывæллæттæ митыл тынг цин кодтой. Скъоламæ цæугæйæ дæр кæрæдзиуыл миты 

къуыбæрттæ æхстой, сæхи миты æвдылдтой. Урокты фæстæ Тете, Дзерассæ, Агуындæ 
æмæ Заретæ сфæнд кодтой митын лæг саразын. Цæугæдоны был сæ хызынтæ иуварс 
æрæвæрдтой æмæ бавнæлдтой митын къуыбылæйттæ кæнынмæ. Тете æмæ Агуындæ 
иумæ кодтой къуыбылой. Сæ къуыбылой стырдæр рауад, æмæ уый бынæй сæвæрдтой. 

Дзерассæ æмæ Заретæ кæй сарæзтой, уый та йын йæ 
уæлæ æрæвæрдтой. Ноджы ма иу гыццыл къуыбылой 
скодтой æмæ уый та дыууæ къуыбылойы сæрмæ систой. 
Чызджытæ стæвд сты, сæ рустæ ссырх сты, æмæ ма 
сæ пъалтотæ дæр раластой. Хъазыдысты, худтысты, 
кæрæдзийы митмæ æппæрстой. Иуцасдæры фæстæ 
Агуындæ загъта:

– Нæ митын лæг хорз рауад, фæлæ йын цæсгом 
саразын хъæуы. 

52-аг ахуыр
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– Раст у Агуындæ, – загъта Дзерассæ. – Æз ныртæккæ нæхицæй зæронд ведра, 
уырыдзы, стæй æвзалы æрхæсдзынæн. Æвзалыйæ йын цæстытæ æмæ æрфгуытæ 
скæндзыстæм. Фæлæ ма митын дадамæ лæдзæг дæр вæййы, æмæ нæм ахæм лæдзæг 
нæй.

Уæд Тете загъта:
– Лæдзæг та æз æрхæсдзынæн. Мах дадамæ бирæ лæдзджытæ ис.
Дзерассæ æмæ Тете сæ пъалтотæ скодтой, сæ хызынтæ райстой æмæ ацыдысты.
Тетейы дадамæ, æцæгæйдæр, бирæ лæдзджытæ уыдис, фæлæ дзы æппæты 

рæсугъддæр, Тетейы фыд ын кæй сарæзта, уый уыди.
Тете сæхимæ куы ссыдис, уæд хъуыды кодта, йæ дадайы лæдзджытæй кæцы ахæсса, 

ууыл: «Хъуамæ митын лæгмæ дæр рæсугъд лæдзæг уа». Æмæ райста хуыздæр лæдзæг.
Тетейы ныццыдмæ Дзерассæ æрбахаста уырыдзы, æвзалы æмæ зæронд сырх ведра. 

Чызджытæ митын лæджы сæрыл сырх ведра æркодтой, йæ цæсгомы астæу ын уырыдзы 
ныссагътой, уырыдзыйы сæрмæ дыууæ æвзалыйы къæрттæй цæстытæ скодтой.

– Ныр æцæг митын дадайы хуызæн у, –  загъта Заретæ. – Æрмæст ма лæдзæгхъуаг 
у.

Дадайы лæдзæг чызджыты зæрдæмæ тынг фæцыд. Агуындæ ма афтæ дæр загъта:
– Цы рæсугъд лæдзæг у! Æвгъау нæу? 
– Ницы йын уыдзæн, – дзуапп радта Дзерассæ. – Иу цалдæр боны фæуыдзæн 

митын лæгмæ, стæй йæ ахæсдзыстæм.

Будайты Милуся

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Цы куыста райсомæй раджы Тетейы дада æмæ цæмæн?
Сывæллæттæ сæхи куыд ирхæфстой (развлекались) миты?
Куыд арæзтой чызджытæ митын дада?
Куыд рахаста хæдзарæй дадайы лæдзæг Тете æмæ цæмæн?

V. Митын лæг цавæр рауадис, уый дæ Кусæн тетрады ныффысс.

VI. Мивдисджытæ ныффысс суинаг афоны.

Хуызæг. Уарыд – уардзæнис ныммарзта – 
акодта –    æхстой –    
æвдулынц –   æрæвæрдтой – 
сфæнд кодтой –   сарæзтой – 

VII. Тексты дыккаг абзац бакæс, архайд суинаг афоны куыд цæуа, афтæмæй.

1. Текстæн пълан сараз.
2. Текстæн кæрон æрхъуыды кæн æмæ йæ дзурын зон.

Cуинаг афоны мивдисджыты арæзт
Æз цæудзынæн
Ды цæудзынæ
Уый цæудзæнис

Мах цæудзыстæм
Сымах цæудзыстут
Уыдон цæудзысты
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ЗЫМÆГОН НЫВТÆ

I. Раст дзур.

Мит нæ тайы,  Хъазы митыл 
Их нæ сайы,  Чысыл гаги, 
Комы   Ихыл къах 
Уад нынниуы.  Фæчиуы…

          Баситы Мысост

II. Зымæджы тыххæй дзургæйæ цавæр миногонтæй спайда кæндзынæ?

Мит – уазал, урс, фæлмæн.
Рæстæг – …, …, … .
Дон – …, …, … .
Миты хъæпæн – …, …, … .

III. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн бæрцбарæнтæ. 
Сæххæст кæн хæслæвæрд хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Хорз – хуыздæр – æппæты хуыздæр
        уазал –   хъæлдзæг – 
          арф –    фæлмæн – 
          урс –    бырынцъаг – 
          даргъ –   салд – 

Æртæ дзырды равзар æмæ сын сæ бæрцбарæнтимæ æрхъуыды кæн 
хъуыдыйæдтæ.

IV. Лæвæрд схемæмæ гæсгæ сараз цыбыр радзырд зымæджы тыххæй.

1. Афæдзы афон 4. Сабиты хъæзтытæ
2. Æрдзы ивддзинæдтæ 5. Ног азы бæрæгбон
3. Хи дарыны фæтк 6. Зымæг уарзыс æви нæ? Цæуылнæ?

V. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

1. Цал хайыл адих кæндзынæ текст æмæ цæмæн?
2. Текстæй рафысс, сырдтæй чи цы кусы зымæджы, уый.

1. Лæвæрд схемæмæ гæсгæ зымæджы тыххæй дзурын зон.
2. Цыбыр нывæцæн (сочинени) фыссынмæ дæхи бацæттæ кæн.

ÆППÆТЫ
ХУЫЗДÆР

ХОРЗ
ХУЫЗДÆР

53-аг ахуыр
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ЗЫМÆГОН НЫВТÆ

I. Нывмæ гæсгæ ныффысс цыбыр нывæцæн.

1. Æрхъуыды кæн дæ нывæцæнæн сæргонд.
2. Сбæлвырд кæн, архайд кæд æмæ кæм цæуы, уый.
3. Æрфысс æрдзы уавæр (афон, боныхъæд, рæсугъддзинад).
4. Архайджыты тыххæй æрдзур (цалæй сты, читæ сты, цы кусынц, се ’нкъарæнтæ).
5. Ды та дæхи куыд ирхæфсыс зымæджы (кæм, кæимæ, куыд)?
6. Ныффысс де ’нкъарæнты тыххæй (мæнмæ 
   гæсгæ, мæ зæрдæмæ цæуы, æз афтæ хъуыды 
   кæнын).

1. Зымæджы тыххæй æмдзæвгæ сахуыр кæн.
2. Сараз диалог «Цом атезгъо кæнæм», рацыд 
æрмæгыл æнцойгæнгæйæ.

Дзырдуат
бырæн фæз – каток
бырынцъаг – скользкий
зæрдæмæ цæуын – нравиться
къуыбыр – горка
митын гæлæбутæ – снежинки
миты къуыбæрттæ – снежки
митæмбæрзт – покрытый снегом
миты хъæпæнтæ – сугробы
салд – зам рзший 
хъæлдзæг – вес лый

54-æм ахуыр
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УÆРÆСЕ – ДУНЕЙЫ СТЫРДÆР ПАДДЗАХАД

I. Раст дзур. 

Дæрдтыл мæ ахæссы мæ зæрдæ,   
Кæцæй нæ ракæсын, цы къуымæй,   
Фæлæ дзы не ссарын хуыздæртæ,   
Мæ фыд цы бæсты райгуырд, уымæй.  

      Айларты Чермен

II. Дæ зонгæтæй, хиуæттæй Уæрæсейы æндæр рæтты чи цæры, кусы, ахуыр 
кæны, уыдоны тыххæй радзур.

Мæнæн мæ фыды æфсымæр у инженер. Цæры æмæ кусы Ростовы. 
Уыдтæн сæм уазæгуаты. Ростов у егъау горæт. Цæры дзы бирæ 
адæмыхæттытæ. Горæтæн йæ иувæрсты кæлы цæугæдон Дон. Теркæй у 
бирæ арфдæр æмæ уæрæхдæр. Ростов мæ зæрдæмæ фæцыдис, фæлæ тынг 
мысыдтæн нæхи Дзæуджыхъæу.

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы ныхасы 
мидæг, уый.

Ахсын – ахсын бынат; ахсын гæлæбу; ахсын кæсаг.
Ног скъапп уаты ахсы стыр бынат.
Лæппу æрцахста гæлæбу.
Мæ фыд уарзы кæсаг ахсын.

Дæнцæг – дæнцæг æрхæссын; дæнцæг ныффыссын; дæнцæг зæгъын.
Дæнцæгтæ æрхæсс, цæмæй дын дæ хъуыды хуыздæр бамбарой, уый тыххæй.
Ахуырдзау тетрады дæнцæгтæ ныффыста.
Сослан раиртæст (правило) сахуыр кодта, 

фæлæ дæнцæгтæ зæгъын йæ бон нæ уыдис.

Намысджын – намысджын адæймаг; намыс- 
джын уæвын (у, сты); намысджын фæлтæр.

Бирæ намысджын адæм ис Уæрæсейы.
Бирæ намысджын фæлтæрты руаджы Уæрæ- 

се сси егъау æмæ тыхджын паддзахад.

Рухстауæн куыст – рухстауæн куыст кæны; 
рухстауæн куыст уарзы; хъæугæ рухстауæн куыст. 

Дзырдуат
ахсын – занимать, ловить
байзæддаг – потомок
дæнцæг – пример
намысджын – знатный, прославленный
рухстауæн куыст – просветительская 

деятельность
суанг – (усилит. част.) вплоть, даже
тырнын – стремиться
хæдæфсарм – скромный
хæстæгдзинад бакæнын – породниться
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Рухстауæн куыст кæнын алкæй бон нæу.
Рухстауæн куыст чи кодта, уыдонæй бирæты нæмттæ баззадысты историйы.
Æхсæнады (общество) мидæг рухстауæн куыст у хъæугæ хъуыддаг.

Суанг – суанг XIII æнусмæ; суанг хæдзармæ; суанг уалдзæгмæ.
Суанг XIII æнусмæ Алайнаг паддзахад уыдис тыхджын æмæ фидар.
Ме ’мбæлттæ мæ бахæццæ кодтой суанг хæдзармæ.
Тазе суанг уалдзæгмæ йæ куыст нæ ныууагъта.

Тырнын – тырнын размæ; тырнын зонындзинæдтæм; тырнын уæлахизмæ.
Йæ бон нал уыдис, фæлæ тырныдта размæ.
Скъоладзау хъуамæ тырна зонындзинæдтæм.
Ерысы архайджытæй алчидæр тырныдта фæуæлахиз уæвынмæ.

Хæдæфсарм – хæдæфсарм адæймаг; хæдæфсарм чызг.
Хæдæфсарм адæймагимæ æнцон цæрæн у.
Хистæрты зæрдæмæ тынг фæцыдис хæдæфсарм чызг.

Хæстæгдзинад бакæнын – хæстæгдзинад бакæнын бинонтимæ, хæстæгдзинад 
бакæнын мыггагимæ.

Хорз бинонтимæ хæстæгдзинад бакæнын амонд у!
Хæстæгдзинад цы мыггагимæ бакæнай, уыдонæн æгъдау дæттын хъæуы.

IV. III хæслæвæрды æрмæгыл æнцойгæнгæйæ ныффысс алы ног дзырдимæ 
дæр иу хъуыдыйад.

V. Æркæс картæмæ, дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цавæр бæстæтимæ сыхагиуæг кæны Уæрæсе?
2. Цавæр денджызтæ ис Уæрæсейы алыварс?
3. Уæрæсейы стырдæр цæугæдæттæ ранымай.
4. Уæрæсейы стырдæр горæтты нæмттæ зæгъ.

VI. Бакæс æмæ бахъуыды кæн.

Уæрæсе у дунейы стырдæр паддзахад. Йæ фæзуат у 17 075 400 км2 (æвддæс милуан 
æвдай фондз мины цыппарсæдæ квадратон километры). Йæ дæргъ цæгатæй хуссармæ у 4 
400 км, скæсæнæй ныгуылæнмæ – 9 000 км.

Уæрæсе сыхагиуæг кæны 16 паддзахадимæ.
Уæрæсейы алыварс ис 13 денджызы.
Уæрæсейы цæрджыты бæрц 2004 азы уыдис 144 168 000 адæймаджы.

1. Ног дзырдтæ сахуыр кæн, ныхасы мидæг сæ пайда кæнын зон.
2. Фæрстытæн дзуапп дæттын зон.
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УÆРÆСЕЙЫ
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ФЕДЕРАЦИ
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ХÆЛАРДЗИНАДЫ УИДÆГТÆ

I. Раст дзур. 

Уæ – Уæрæсе, уæрдон, уæрæх, уæндон, дæуæн, æууæндаг, цæуæг, уæлахиз, 
уæлхæдзар.

Уа – уалдзæг, уарзон, цуанон, рауадзын, милуан, хæлуарæг, уайдзæф, кулдуар. 

II. Зæгъ хъуыдыйæдтæ иронау.

1. Самое глубокое озеро (цад) в России и в мире – Байкал. Его глубина (арф) – 1637 м.
2. Самый большой российский остров (сакъадах) – Сахалин. Его площадь равна 76 400 км2.
3. Самая высокая вершина на территории России – гора Эльбрус. Её высота – 5642 м.

III. Текст бакæс. Дзуапп ратт фæрстытæн. Тексты хъуыды урочы темæи-мæ 
куыд баст у, уый бамбарын кæн.

Алайнаг адæмы истори рагæй фæстæмæ дæр æнгом баст у Уæрæсейы историимæ. 
Ацы хъуыды бафидар кæнынæн ис æрхæссæн бирæ дæнцæгтæ. Зæгъæм, алайнаг æлдары 
чызг Мария уыдис кънйаз Юрий Долгорукийы фырт Всеволод III бинойнаг. Рухс 
дунемæ сын фараст лæппуйы æмæ æртæ чызджы кæй рантыст (родились), уымæ 
гæсгæ кънйазы хуыдтой Всеволод Большое гнездо. Мария æмæ Всеволод схъомыл 
кодтой рæсугъд, намысджын æмæ хъæбатыр хæстонты, уæздан, хæдæфсарм чызджыты, 
тырныдтой иумæйаг егъау паддзахад саразынмæ.

Всеволод III æмæ Марияйы цот уыдысты:
Константин – 1183 азы гуырд.
Борис æмæ Глеб – фаззæттæ (близнецы), 1184 азы 

гуырдтæ.
Юрий – 1186 азы гуырд.
Ярослав – 1188 азы гуырд.
Святослав – 1189 азы гуырд.
Владимир – 1192 азы гуырд.
Дмитрий æмæ Иоанн – 1199 азы гуырдтæ.
Собиславæ – 1179 азы гуырд.
Еленæ – 1180 азы гуырд.
Верхославæ – 1177 азы гуырд.

Х–ХIII æнусты онг Алайнаг паддзахад уыдис тыхджындæртæй иуыл нымад.
Алайнæгтæ уыдысты хъæбатыр æмæ намысджын хæстонтæ. Сæ кой айхъуыст 

суанг Англис, Франц æмæ Китаймæ. Алайнаг хæстонтæй бирæтæ æфсæддон лæггад 
кодтой европæйаг паддзахæдты. Сæ хæстон арæхстдзинадæн сын стыр аргъ кодтой 
алы адæмыхæттытæ. Бирæ паддзахæдты фæндыдис семæ хæларæй цæрын, хæстæг-
дзинад бакæнын.

56-æм ахуыр
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Юрий Долгорукий

Андрей 
Боголюбский

Всеволод 
Большое гнездо

Ярослав, Всеволоды фырт
(Александр 

Невскийы фыд)

Александр Невский
(Ярославы фырт, 

Всеволоды фырты фырт)

Мария уыдис, чырыстон дин кæм æрфидар ис æмæ Зеленчукы аргъуантæ 
арæзт кæм æрцыдысты, уыцы бæстæйæ. Рухстауæн куыст кодта. Ацы фæндагыл 
ацыдысты йæ цот дæр. Уыдон Ярославлæй сарæзтой Уæрæсейы культурон центртæй 
иу. Уымæн æвдисæн уыдысты библиотекæтæ, училищетæ æмæ æндæр культурон 
артдзæстытæ.

1. Чи уыдис Мария æмæ кæм уыдис йæ райгуырæн бæстæ?
2. Цæмæн хуыдтой Всеволод III «Всеволод Большое гнездо»?
3. Цæмæн фæндыдис æндæр бæстæты паддзæхты алайнæгтимæ хæларæй цæрын?

IV. Лæвæрд дзырдтæн ссар сæ синонимтæ æмæ сæ къæйттæй рафысс дæ Кусæн 
тетрадмæ.

егъау
уæздан
схъомыл кæнын
фырт

лæппу
стыр
æгъдаужын
схæссын

рантыст
тыхджын
хъæбатыр
цардæмбал

ныфсджын
райгуырд
бинойнаг
хъаруджын

1. Дзырдты къæйттимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæн хуызæгмæ гæсгæ. 

Хуызæг. Уæрæсейы ис бирæ егъау горæттæ. Уæрæсейы ис бирæ стыр горæттæ.

V. Тексты ссар бæрæггонд хъуыдыйæдтæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ цавæр сты, 
уый зæгъ.

1. Текстæн пълан сараз.
2. Курсивæй бæрæггонд абзацтæ уырыссаг æвзагмæ ратæлмац кæн.
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УÆРÆСЕ – БИРÆНАЦИОН ПАДДЗАХАД

I. Раст дзур. 

Ирон, кæсгон, мæхъхъæлон, цæцæйнаг, гуырдзиаг, сомихаг, азербайджайнаг, 
балхъайраг (асыйаг), тæтæйраг, уырыссаг, дзуттаг, бурятаг, башкираг, чувашаг, марийаг, 
удмуртаг, хантыйаг.

II. Æз загътон, ды дæр дзур.

Æз цæрын фондзуæладзыгон хæдзары. Нæ хæдзары цæры бирæ адæмы-
хæттытæ: уырыссæгтæ, сомихæгтæ, гуырдзиæгтæ, ирæттæ, немыцæгтæ. Иууыл-
дæр цæрынц хæларæй, кæрæдзийы культурæ æмæ æгъдæуттæ нымайгæйæ. 
Цины дæр, зианы дæр кæрæдзийы фарсмæ æрбалæууынц. Мæнæн ис тынг хорз 
сомихаг æмбал. Мæнмæ гæсгæ, хæлардзинадæй зынаргъдæр ницы ис.

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй ныхасы мидæг куыд пайда 
кæнын хъæуы, уый. Алы къордмæ дæр бафтау иу хъуыдыйад.

Æрбынат кæнын – æрбынат кæнын доны был; бæласы цур; хæдзары.
Бæлццон æрбынат кодта стыр дуры раз.
Монгойлæгты ныббырсты фæстæ алайнæгтæ æрбынат кодтой хæхты.

Ирдæй – ирд бон; ирдæй зынын; ирд стъалы.
Дидинвæлыст бæлæстæй уалдзыгон бон уыдис уæлдай ирддæр. Ахуырдзаутимæ 

аныхас кæнгæйæ, ирдæй зыны, сабитæ сæ мадæлон æвзаг кæй уарзынц, уый. Нæ 
сæрмæ арвыл цырæгътау рухс кодтой ирд стъалытæ.

Минæвар – минæвар æрвитын; минæвар 
уæвын; кадджын минæвар.

Уæрæсе арвыста йæ минæвæрттæ æппæт- 
дунеон спортивон ерыстæм. Æмбырды уыдысты 
æппæт районты минæвæрттæ. Фидауынмæ (для 
примирения) æрбацыдысты мыггаджы кадджын 
минæвæрттæ.

Нымæцмæ гæсгæ – нымæцмæ гæсгæ æрæвæ-
рын; нымæцмæ гæсгæ раттын.

Ахуырдзауты нымæцмæ гæсгæ къласы 
æрæвæрдтой стъолтæ.

Лигъдæтты (беженцы) нымæцмæ гæсгæ 
дихгонд æрцыдис гуманитарон æххуыс.

Дзырдуат
æрбынат кæнын – расположиться
дзуттаг – еврей
ирдæй – ясно, ярко
кæсгон – кабардинец
мæхъхъæлон – ингуш
минæвар – посол, представитель
нымæцмæ гæсгæ – по численности
ныфс хæссын – надеяться на свои силы
рафыст – перепись
сомихаг – армянин
хъазахаг – казах
хъалмыхъаг – калмык
цардыуаг – образ жизни (уклад)
цæцæйнаг – чеченец
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Ныфс хæссын – ныфс хæссын куыстмæ; ныфс хæссын дзуапп дæттынмæ; ныфс 
хæссын саби хъомыл кæнынмæ.

Цæрай алы куыстмæ дæр йæ ныфс хаста. Ингæ дзуапп дæттынмæ йæ ныфс нæ 
хаста. Мад йæ ныфс хаста иунæгæй саби хъомыл кæнынмæ.

Фæсæвæрдтæ

фæрцы
руаджы  благодаря йеддæмæ

фæстæмæ  кроме

адæмы фæрцы – благодаря людям
æнæниздзинады руаджы – 
благодаря здоровью

æфсымæр йеддæмæ – кроме брата
мæнæй фæстæмæ – кроме меня

__________________ . 
__________________ . 

__________________ . 
__________________ . 

1. Ныффысс фæсæвæрдтимæ хъуыдыйæдтæ.

IV. Ратæлмац кæн хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ. Хъуыды дарддæр ахæццæ 
кæн.

На земле сейчас около 200 государств. Каждое государство имеет свою территорию, 
столицу, границы, язык. В некоторых крупных государствах говорят на многих язы-
ках. Таким государством является и Россия. По площади самое большое государство на 
Земле – Россия, по населению – Китай. Кроме России и Китая, в мире есть большие и 
сильные государства. Они считаются сильными благодаря…

1. Дзырдтæ сахуыр кæн. Ныхасы мидæг 
дзы куыд пайда кæнын хъæуы, уый 
бахъуыды кæн.
2. Радзур, дæ хæдзары, сыхы, скъолайы æндæр 
адæмыхæттыты минæвæрттæй кæй зоныс, 
уыдоны тыххæй. Спайда кæн фæрстытæй.

Йæ ном куыд у?
Йæ мыггаг кæмæй у?
Цал азы йыл цæуы?
Йæ бакаст цавæр у?
Кæм ахуыр кæны, кæнæ цы кусæг у?
Дæ зæрдæмæ цæмæй цæуы?
Йæ фыдæлтæ кæм цардысты?
Цавæр æгъдæуттæ ис йæ адæммæ?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!
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УÆРÆСЕ – АЛЫХУЫЗОН АДÆМЫХÆТТЫТЫ ИУМÆЙАГ ЗÆХХ

I. Раст дзур.

   Иумæйаг у зæхх

Адæмтæн цæрынæн  Адæмты хъысмæтæн
Иумæйаг у зæхх.  Иумæйаг у арв.
Фесафæм дзы иумæ  Асурæм дзы иумæ
Хæст æмæ фыдæх!  Ихзæй æмæ тар!

          Цæгæраты Гиго            

II. Дарддæр дзур иронау.

Уæрæсейы цæрынц русские, украинцы, белорусы, евреи, немцы, 
осетины, грузины, армяне, азербайджанцы, буряты, якуты, чеченцы, ингуши, 
кабардинцы, балкарцы и другие народы.

III. Текст бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Уæрæсе йæ цæрджыты нымæцмæ гæсгæ ахсы фарæстæм бынат дунейы паддза-
хæдты æхсæн (Китай, Инди, Америкæйы Иугонд Штаттæ, Индонези, Бразили, Пакистан, 
Бангладеш, Нигери, Уæрæсе).

Цæрджыты бæрц бæрæггонд æрцæуы иумæйаг рафыстыты руаджы.
Фæстаг азты Уæрæсейы цæрæг адæмы бæрц къаддæр кæнын байдыдта, уымæн 

æмæ социалон-экономикон уавæртæм гæсгæ сывæллæтты нымæц раздæры бæрц нал у. 
Ныййарджытæй бирæтæ иу кæнæ дыууæ сабийæ фылдæр нал хъомыл кæнынц.

Рафыстыты бæрæггæнæнтæм гæсгæ Уæрæсейы цæры 130 адæмыхатты минæвæрттæ. 
Уыдон кæрæдзийæ хицæн кæнынц æвзагæй, цардыуагæй, культурæйæ.

Се ’взæгтæм гæсгæ Уæрæсейы адæм хаст цæуынц æвзæгты цыппар стыр бинонтæм 
(семьям): индоевропæйаг, алтайаг, кавказаг æмæ урайлаг. Уыцы стыр бинонтæ дих 
кæнынц бирæ къордтыл æмæ хицæн æвзæгтыл.

Индоевропæйаг бинонты егъаудæр хай сты славяйнæгтæ. Славяйнæгты æхсæн та  
нымæцмæ гæсгæ сæ фылдæр сты уырыссæгтæ – Уæрæсейы цæрджытæн сæ 81,5%.

Иуæй-иу регионты уæлдай ирдæй бæрæг у, Уæрæсе бирæнацион паддзахад кæй 
у, уый. Цæугæдæттæ Идыл (Волгæ) æмæ Камæйы былгæрæтты æрбынат кодтой 
Чувашы, Мордвайы, Марийы, Тæтæры, Башкиры республикæтæ. Цæгат Кавказы ис 
авд республикæйы: Адыге, Хъæрæсе-Черкеси, Кæсæг-Балхъар, Цæгат Ирыстон-Алани, 
Мæхъхъæл, Цæцæн, Дагестан.

Сыбыр æмæ цæгатаг регионты цæры дæсгай бынæттон адæмыхæттытæ: ненецæгтæ, 
якутæгтæ, хантыйæгтæ, мансийæгтæ, бурятæгтæ æмæ æндæртæ.

58-æм ахуыр
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Уæрæсейы ма цæрынц, кæддæр Советон Цæдисы цы республикæтæ уыдис, уыдоны 
минæвæрттæ: украинæгтæ, белорусæгтæ, молдавайнæгтæ, гуырдзиæгтæ, сомихæгтæ, 
азербайджайнæгтæ, хъазахæгтæ, хъыргъызæгтæ, узбекæгтæ, таджикæгтæ, туркменæгтæ.

Историон уавæртæ афтæ рауадысты, æмæ Уæрæсейы цæры бирæ бердзенæгтæ, 
немыцæгтæ, дзуттæгтæ æмæ æндæр адæмты минæвæрттæ. Уыдонæй алчидæр нымайы 
Уæрæсе йæ Райгуырæн бæстæйыл.

Уæрæсейы адæмыхæттытæ (млн.)

I. Индоевропæйаг æвзæгты бинонтæ
уырыссæгтæ (120)
цигайнæгтæ (0,16)

 ирæттæ (0,4)
белорусæгтæ (1,2)

 сомихæгтæ (0,5)
 молдовæгтæ (0,17)

 украинæгтæ (4,4)
полякæгтæ (0,1)

  немыцæгтæ (0,8)

II. Алтайаг æвзæгты бинонтæ
тæтæйрæгтæ (5,5) 
 бурятæгтæ (0,4) 

азербайджайнæгтæ (0,3)
хъазахæгтæ (0,6) 

чувашæгтæ (1,8)
хъалмыхъæгтæ (0,2)

тувайæгтæ (0,2)
якутæгтæ (0,3) 

башкирæгтæ (1,3)
хъуымыхъхъæгтæ (0,3)

III. Урайлаг æвзæгты бинонтæ
мордовæгтæ (1,1)
удмуртæгтæ (0,7)

 комийæгтæ (0,5)
мансийæгтæ (0,01

 марийæгтæ (0,6)
карелæгтæ (0,1)

хантыйæгтæ (0,02) 
ненецæгтæ (0,03)

IV. Кавказаг æвзæгты бинонтæ
даргинæгтæ (0,4) 
цæцæйнæгтæ (0,9) 

 адыгейæгтæ (0,12)
гуырдзиæгтæ (0,14)

кæсгæттæ (0,4) 
солиæгтæ (аварцы) (0,5) 

мæхъхъæлæттæ (0,1)  лакæгтæ (0,1)

1. Текстæн йæ ныхасы стиль сбæрæг кæн. Дæ хъуыды бафидар кæн дæнцæгтæй.
2. Цæрджыты нымæц фылдæр кæм у, уыцы паддзахæдтæ ранымай. Уæрæсе кæцы 
   бынат ахсы се ’хсæн?
3. Цæмæн къаддæр кæны Уæрæсейы адæмы нымæц? Куыд дæм кæсы, цы бакæнын 
   хъæуы, цæмæй уавæр аива, уый тыххæй?
4. Цал адæмыхатты цæры Уæрæсейы æмæ цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ?
5. Уæрæсейы адæмты æвзæгтæ цавæр къордтæм хауынц, уыдон ранымай.
6. Цæгат Кавказы республикæтæ ранымай. Кæцытимæ дзы сыхагиуæг кæны Цæгат 
   Ирыстон?
7. Таблицæйæ пайдагæнгæйæ, рафысс дæ Кусæн тетрадмæ хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Индоевропæйаг æвзæгты бинонтæм хауынц уырыссæгтæ, украинæгтæ, 
белорусæгтæ, ирæттæ, немыцæгтæ, сомихæгтæ.

ирон, дыгурон,
кæсгон, мæхъхъæ-
лон, æссон, руймон

Иннæ адæмыхæттыты нæмттæ арæзт цæуынц бындурмæ фæ-
сæфтуан -аг æфтаугæйæ.
Зæгъæм: уырыссаг, сомихаг, бурятаг, цæцæйнаг æмæ афтæ дарддæр.

1. Адæмыхæттыты нæмттæ бахъуыды кæн.
2. Тексты мидисмæ гæсгæ фæрстытæн дзуапп дæттын зон.

Бакæс æмæ дæ зæрдыл бадар!
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МАХ УАРЗÆМ ДÆУ, НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ!

I. Раст дзур. 

Уырыссаг фæдзуры   Хъазахаг ныббуц и
Сæ кæсагджын дæттыл,  Сырхрихи мæнæутæй,
Сæнæфсирджын фæзтыл –   Хъыргъызаг – сæ урсхъуын
Гуырдзиаг æмбал.   Фысдзугты уындæй.

Узбекаг ныззары   Туркменаг – сæрыстыр
Фергайнаг дыргъдæттыл,  Сæ бæхты рæгъæуттæй,
Таджикаг Памирæй   Ирон лæг та – Зджыды
Цæуылнæ уа хъал!   Бæркадджын хуынтæй…

           Тыджыты Юри

II. Æз загътон, ды дæр дзур.

Мах скъолайы ахуыр кæнæм Уæрæсейы истори. Уæрæсейы уыдис 
æмæ ис бирæ зындгонд адæм: паддзæхтæ, фысджытæ, ахуыргæндтæ, 
нывгæнджытæ, композитортæ, зарæггæнджытæ.

Ды дзы кæй зоныс?

III. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ. 

1. Мæскуы кæм æмæ куыд арæзт æрцыдис, уый радзур.
2. Пъланы пункттæ текстмæ гæсгæ сраст кæн. 

Нырыккон Мæскуы.
Мæскуы – Уæрæсейы сæйраг сахар.
Мæскуы – фидар, Кремль.
Мæскуы – сахар.

IV. Хъуыдыйæдтæ фæцыбырдæр кæн, сæ хъуыды æнæ ивгæйæ.

1. Фæстаг азты Уæрæсейы цæрæг адæмы бæрц къаддæр кæнын байдыдта, уымæн 
æмæ социалон-экономикон уавæртæм гæсгæ сывæллæтты нымæц раздæры бæрц нал у.

2. Иуæй-иу регионты уæлдай ирдæй бæрæг у, Уæрæсе бирæнацион паддзахад кæй у, уый.
3. Уыдонæй уæлдай ма Уæрæсейы цæры, Советон Цæдисы цы республикæтæ уыдис, 

уыдоны минæвæрттæ: украинæгтæ, гуырдзиæгтæ, сомихæгтæ æмæ æндæртæ.
4. Рафыстыты бæрæггæнæнтæм гæсгæ Уæрæсейы цæры 130 адæмыхатты минæ-

вæрттæ.

59-æм ахуыр
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V. Сæххæст кæн хæслæвæрд хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Петросян Тигран цæры Пятигорскы. Уый у сомихаг лæппу. Хорз дзуры 
сомихагау, уырыссагау. Скъолайы ахуыр кæны немыцаг æвзаг.

Калоты Аланæ цæры Дзæуджыхъæуы…
Нахушева Мæдинæ цæры Налцыччы…
Воробь в Александр цæры Тулæйы…
Кинцурашвили Давид цæры Стъараполы…
Гамдуллаева Айнæ цæры Махачкалайы…

VI. Цыбыр диалогтæ сараз, V хæслæвæрды æрмæгыл æнцойгæнгæйæ.

VII. Бакæс æмæ бахъуыды кæн!

Дзæуджыхъæу у бирæнацион горæт. Алы адæмыхаттæн дæр дзы ис бар йæ 
культурæ, йе ’взаг, йе ’гъдæуттæ бахъахъхъæнынæн. Уый тыххæй арæзт æрцыдысты 
национ æхсæнæдтæ.

«Прометей» – бердзенаг национ æхсæнад.
«Эребуни» – сомихаг национ æхсæнад.
«Шолом» – дзуттаг национ æхсæнад.
«Русь» – уырыссаг национ æхсæнад.
«Эртоба» – гуырдзиаг национ æхсæнад.
«Азери» – азербайджайнаг национ æхсæнад.
«Дагестан» – дагестайнаг национ æхсæнад.
«Дом польский» – полякæгты национ æхсæнад.
«Батькивщина» – украинаг национ æхсæнад.
«Намыс» – кæсгон национ æхсæнад.
«Даймохк» – мæхъхъæлон национ æхсæнад.
«Суомалайнен» – финнаг национ æхсæнад.
«Ниневия» – ассирийаг национ æхсæнад.
«Немецкая культурная автономия» – немыцаг национ æхсæнад.
Габдулла Тукайы номыл тæтæйраг национ æхсæнад.
Салават Юлаевы номыл башкираг национ æхсæнад.

1. VII хæслæвæрды æрмæг дзурын зон.
2. Дæумæ гæсгæ, цы саразын хъæуы, цæмæй сабитæ сæ мадæлон æвзагыл 
хуыздæр дзурой, уый тыххæй.
3. Ранымай, сывæллæттæ сæ мадæлон æвзагыл кæй нæ дзурынц, уый ах-
хосæгтæ (причины).
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УÆРÆСЕЙЫ ЦЫТДЖЫН ГОРÆТ ─ БЕТЪЫРБУХ

I. Раст дзур. 

хъуыстгонд – куыстхъом
æнæхъæн – æнæконд
рахъавын – ракафын
хъæугæ – кæугæ
хъæздыг – кæрдæг
фехъусын – фæкусын
хъахъхъæнын – кад кæнын

II. Æз загътон, ды дæр дзур.

    Æз зонын, Бетъырбухы ис Эрмитаж.
_________________________________ .
_________________________________ .
_________________________________ .

III. Алы рæнхъ дæр баххæст кæн æртæ хъæугæ дзырдæй. 

Æддагон…, …, … .
Æнæмæлгæ…, …, … .
Базарад…, …, … .
Базмæлын кæнын…, …, … .
Бындуронæй…, …, … .
Зæрдылдарæн…, …, … .
Разамонæг…, …, … .
Бындур æвæрд æрцыд…, …, … .

Петр I

Бетъырбухы
герб

Дзырдуат
æддагон – внешний
æнæмæлгæ – бессмертный
базарад – торговля
базмæлын кæнын – расшевелить
бындур æвæрд æрцыдис – был основан
бындуронæй – основательно
зæрдылдарæн – памятный
иудадзыгон – постоянный
разамонæг – руководитель
хæцæнгарзуадзæн – оружейный
хицаудзинад – руководство

скъола
горæт
хæдзар

къам
бынат
фыстæг

куырыхон
ахуыргонд
кадджын

политикæ
знаг
бастдзинад

ныхæстæ
уацмыс
хъуыддаг

хорз
уæрæх
пайдаджын

цæрын
кусын
ахуыр кæнын

бæлас
адæм
зонд

60-æм ахуыр
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IV. Дзырдтæ бакæс, сæ хъуыды сын бамбар. Стъæлфыты бæсты ныффысс 
ныхмæвæрд дзырдтæ.

 саразын – фехалын   бацыдис – рацыдис
 рæсугъд – фыдынд    райхъал – бафынæй

 кадджын – æгад   цæгатаг – хуссайраг
 æввахс – дард   мадæлон – æцæгæлон
 размæ – …    сыгъдæг – …
 … – …    … – …
 … – …    … – …
 … – …    … – …

V. Æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ, IV хæслæвæрдæй пайда 
кæнгæйæ.

Хуызæг. Хæдзар фехалын æнцон у, фæлæ йæ аразын зын у.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. 500 азы фæстæ нæ зæххыл цы горæттæ уыдзæнис, уыдон дæ цæстытыл 
куыдæй уайынц, уый тыххæй ныффысс цыбыр нывæцæн.
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УÆРÆСЕЙЫ ЦЫТДЖЫН ГОРÆТ – БЕТЪЫРБУХ

I. Раст дзур. 

Æддагон, тæссаг, уырыссаг, тыххæй, куыстуæттæ, рæсугъддæр, ахуыргæнæндæттæ, 
фидæрттæ, ныффæрæзта, ныууагъта, æрхæццæ, бынæттæ, иннахæм, æрттиваг, цъуппытæ, 
æппæт, иттæг, æввахс.

II. Дзур дарддæр Уæрæсейы горæтты нæмттæ фæстаг дамгъæмæ гæсгæ.

Воронеж, Железноводск, …, …, …, … .

III. Текст бакæс, сæргонд ын æрхъуыды кæн.

Бетъырбухæн бындур æвæрд æрцыдис 1703 азы. 
Уæрæсемæ æддагон знæгтæ бырстой алы заманты дæр. 

Цæмæй паддзахадæн йæ цæгатаг сыхæгтæй тæссаг мауал уа,  уый 
тыххæй Петр I сфæнд кодта цæугæдон Невайы былгæрæттыл 
горæт-фидар саразын. 

Уырыссаг паддзахы ном хъуыстгонд уыдис æнæхъæн 
Европæйы. Йæ реформæтæ бындуронæй базмæлын кодтой 
Уæрæсе. Уыдоны фæрцы бæстæйы фæзындис индустриалон 
куыстуæттæ, хæцæнгарзуадзæн заводтæ, райрæзтис базарад, 
арæзт æрцыдысты æфсад æмæ денджызон флот.

Хæрз цыбыр рæстæгмæ Бетъырбух йæ бирæ 
ахуыргæнæндæттæ, фидæрттæ æмæ аргъуантимæ ссис дунейы 
рæсугъддæр горæттæй иу. Ам уыдис диссаджы рæсугъд хидтæ 
æмæ æндæр зындгонд бынæттæ.

1712 азæй суанг 1918 азмæ Бетъырбух уыдис Уæрæсейы 
сæйраг горæт. Уым уыдис паддзахы резиденци, Сенат, 
Уæрæсейы наукæты Академи. 1918 азæй 1990-æм азтæм горæт 
кадимæ хаста советон хицаудзинады бындурæвæрæг Владимир 
Ульянов-Ленины ном – Ленинград. Горæт бавзæрста æртæ 
революцийы, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты азты та – блокадæ. 
Горæты ис дæсгай уæлдæр ахуыргæнæндæттæ, музейтæ, 
уыдонимæ Эрмитаж æмæ Уырыссаг музей дæр, æмбал кæмæн 
нæй, ахæм зындгонд архитектурон ансамбльтæ: Петр æмæ 
Павелы фидар, Сыгъдæг Æртæиууон æмæ Александр Невскийы 
номыл нæлгоймæгты моладзандон (Александро-Невская лавра), 
Смольный, Зымæгон галуан, горæты бындурæвæрæджы цырт-
дзæвæн «Æрхуы барæг» (байгом ис 1782 азы). Уæдæ Исаакийы 

61-аг ахуыр
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аргъуан, Невайы проспект, театртæ, Марсы фæз (Марсово поле), 
Сæрдыгон дыргъдон, Нывкæнынады академи, иннæ ахæм – 
къанæуттæ æмæ хидтæ, уазæгуæттæ, Адмиралады бæстыхайы 
бæрзонд цыргъ цъуппытæ, Пискарёвы уæлмæрдты мемориалон 
комплекс, фæзтæ, парктæ – æппæт уыдæттæ сты горæты фидауц 
æмæ хъæздыгдзинад. 

Бетъырбухы иунæг хатт чи уыдис, уый йæ цæрæнбонтæм 
нал ферох кæндзæнис.

Ирыстон æмæ Бетъырбухы æхсæн æнгом бастдзинæдтæ 
фæзындис дыууæсæдæ азы размæ. Ацы горæты, Нывкæнынады 
академийы ахуыр кодта Хетæгкаты Къоста. Мадæлон æвзагау 
бауарзта уырыссаг æвзаг.

Фæстæдæр ирон фæсивæдæй бирæтæ афтыдысты ахуыр 
кæнынмæ Бетъырбухмæ, чидæртæ дзы уым кусгæйæ баззадысты. 
Æппæт Уæрæсейы дæр хъуыстгонд у медицинон наукæты 
доктор, академик Хъесаты Солтаны ном. Зындгонд нейрохирург 
цардис æмæ куыста Бетъырбухы.

Бирæ азты дæргъы архайы Ирыстон æмæ Бетъырбухы 
æхсæн хæлардзинад фидар кæныныл Боллоты Таймураз дæр 
(«Балтикæ»-йы фыццаг генералон директор). Кæй зæгъын æй 
хъæуы, Ирыстон сæрыстыр у хъуыстгонд дирижер, Мариинаг 
театры разамонæг Гергиты Валерийæ.

Хæлардзинады руаджы дард Цæгатаг Пальмирæ (афтæ 
хонынц Бетъырбух йæ рæсугъддзинады тыххæй) алы ирон 
адæймаджы зæрдæмæ дæр у æввахс: афтæ уыдис æмæ, 
æвæццæгæн, афтæ уыдзæнис фидæны дæр.

1. Бакæс текст абзацгай. Алы абзацæн дæр йæ сæйраг 
хъуыды равзар.
2. Дзуапп ратт фæрстытæн: 

Цавæр хъуыддæгты фæрцы хъуыстгонд уыдис Петр I 
кады ном Европæйы?

Цы амонынц нымæцтæ 1712 æмæ 1718?
Цы зоныс ды та ацы горæты тыххæй?

3. Хъуыдыйæдтæ ахæццæ кæн дарддæр, тексты æрмæгæй пайдагæнгæйæ.

Бетъырбух у (цавæр?)…, …, … .
Бетъырбухы фидауц æмæ хъæздыгдзинад сты (цы?)…, …, … .
Ирон адæм сæрыстыр сты, Бетъырбухы чи цæры, уыцы ’мзæххонтæй: …, …, … .

1. Æвзаргæ кастмæ бацæттæ кæн.
2. Радзур Петр I æнæмæлгæ хъуыддæгты тыххæй.
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АЛЦЫ ЗОНЫН ДÆР ХОРЗ У!

I. Раст дзур. 

цагъайраг – цæгатаг  æгъдау – æгад
аргъау – æргъæу  сыгъди – сугтæ
цырагъ – цыргъаг  сæгътæ – сагтæ
зæгъ – зæнг   маргъ – марг
æргъом – æргом  рагъ – равг

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Æз истори æмæ уырыссаг литературæйы 
урокты базыдтон бирæ уырыссаг зындгонд 
адæмы нæмттæ…
_______________.

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн.

1784 азы 25 апрелы æвæрд æрцыдис горæт Дзæуджыхъæуы бындур.
1808 аз. Владикавказы фидары арæзт æрцыдис уазæгуат бæлццæттæн. Фæстæдæр уым 

бафысым кодта А. Пушкин.
1818 аз. Фæскавказмæ фæндагыл абалц кодта А. Грибоедов, цыдис Персмæ.
1826 аз. Дзæуджыхъæуы уыдысты, Кавказмæ кæй ахастой, уыцы декабристтæ: А. 

Бестужев, И. Пущин, А. Розен, А. Беляев, В. Кюхельбекер, А. Одоевский, Е. Баратынский, М. 
Лунин, П. Коновницын, П. Муханов.

1829 аз. А. Пушкин дыккаг хатт æрцыдис Кавказмæ. 21–23 майы поэт цардис 
æрцæуджыты хæдзары. Ам ныффыста æмдзæвгæ «Калмычке».

1837 аз. М. Лермонтов йе ’мдзæвгæ «На смерть поэта»-йы тыххæй хаст æрцыдис, 
Кавказы чи архайдта, уыцы Тенгинский полкъмæ. Уыцы рæстæг уыдис Дзæуджыхъæуы дæр.

1883 аз. Октябры цытджын уырыссаг драматург А. Н. Островский æрцыдис Кавказмæ. 
Йæ боныджы фыста афтæ: «3 сахаты æмæ 33 минутыл æрхæццæ стæм Дзæуджыхъæумæ, 
æрлæууыдыстæм Терчы облæсты хицауады хæдзары, æхсæвиуат дæр кæнæм ам».

1851 аз. Октябры, Тифлисмæ цæугæйæ, Дзæуджыхъæуы уыдис Л. Толстой.
1886 аз. Нефты индустрийы хъуыддæгты фæдыл Владикавказы уыдис Д. Менделеев.
1888 аз. Августы Дзæуджыхъæуы уыдис А. Чехов.
1891 аз. М. Горький Беслæнæй фистæгæй араст ис Æрыдонмæ, уырдыгæй æрбацыдис 

Дзæуджыхъæумæ. Уыцы балц равдыста йæ уацмысты дæр. Йæ радзырдтæ «Два босяка», 
«Чужие люди»-йы Горький фыссы Дзæуджыхъæуæй Петровскмæ (ныры Махачкала) 
æфсæнвæндаджы тыххæй. Горький иуцасдæр рæстæг куыста Беслæнæй Петровскмæ 
æфсæнвæндаг аразджыты барак хъахъхъæнæгæй.

А. С. Пушкин

62-аг ахуыр
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IV. Ныффысс хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг: А. Островский уыдис драматург.

V. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

1. Текст йæ хъуыдымæ гæсгæ цалдæр хайыл адих кæн.
2. Дæ Кусæн тетрады ныффысс, тексты цы миногонтæ ис, уыдон.

1. Бацæттæ кæн хъусынгæнинаг Уæрæсейы зындгонд адæймæгтæй искæй 
тыххæй.
2. Дзæуджыхъæуы уæрæсейаг зындгонд адæмæй чи уыдис, уыдоны нæмттæ 
бахъуыды кæн.

   П. И. Чайковский             Н. И. Пирогов          Л. Н. Толстой       А. М. Горький

      А. П. Чехов                 И. К. Айвазовский       А. С. Грибоедов           М. Ю. Лермонтов

              Д. И. Менделеев              Ф. И. Шаляпин             А. Н. Островский



102

НЫВМÆ ГÆСГÆ КУЫСТ

Б. М. Кустодиев. Масленица

I. Дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Кæй конд у ацы ныв?
2. Цы æвдыст цæуы нывы (æрдз, цæрæн бынат, сырдтæ, адæм…)?
3. Цавæр ахорæнтæй спайда кодта нывгæнæг?
4. Цавæр æнкъарæнтæ дæм æвзæрын кæны ныв: цин, тæригъæд (жалость), сæры-

стырдзинад (гордость), æрхæндæг хъуыдытæ (грустные мысли)?
5. Чи (кæнæ цы) ахсы нывы сæйрагдæр бынат?
6. Куыд дæм кæсы, цы равдисынмæ хъавыдис нывгæнæг йæ куысты?

II. Ныффысс, цавæр миногонтæ, номдартæ, мивдисджытæ, фæрсдзырдтæй 
спайда кæндзынæ нывы тыххæй дзургæйæ.

Хуызæг. Номдартæ: арв, …
Миногонтæ: бæрзонд, …
Мивдисджытæ: федта, …
Фæрсдзырдтæ: уæлдæр, …

III. Нывмæ гæсгæ цыбыр нывæцæн ныффысс.

Сараз диалог «Нывты равдысты». Спайда кæн нывæцæны æрмæгæй.

63-аг ахуыр
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

I. Ныффысс дзырдтæ иронау.

Пример, скромный, посол, перепись, образ жизни, бессмертный, торговля, основа-
тельно, постоянный, памятный, руководство, оружейный.

II. Ранымай, Уæрæсейы адæмыхæттытæй кæй  бахъуыды кодтай, уыдоны.

III. Ратæлмац кæн текст ирон æвзагмæ.

Александр Блок прожил недолгую жизнь, всего 41 год (1880–
1921). Но за это короткое время в России произошло много 
исторических перемен. Эти перемены вызывали интерес у Блока.

Историей он заинтересовался благодаря своему деду, ректору 
Петербургского университета А. Бекетову. 

В 1898 году Блок поступил на юридический факультет Петер-
бургского университета, а впоследствии перевелся на филологический 
факультет.

Первыми его печатными газетными материалами были стихи и научные статьи.

Дзырдуат
фæстæдæр – впоследствии 
уыдысты цымыдисаг – вызывали интерес 
раивын – перевестись
ивддзинад – перемена
мыхуыргонд – печатный

IV. Цал паддзахадимæ сыхагиуæг кæны Уæрæсе? Ранымай дзы иу цалдæр.

V. Цы бæрæг кæнынц лæвæрд нымæцтæ?

17 075 400 км2  
147 000 000  
130 
1703 аз  
1774 аз  

VI. Дзæуджыхъæуы цы национ æхсæнæдтæ ис, уыдон ранымай.

VII. Уæрæсейы зындгонд адæймæгтæй Дзæуджыхъæуы чи уыдис, уыдоны 
нæмттæ ныффысс хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. А. Пушкин уыдис поэт.

64-æм ахуыр
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ИС ТЫХ НÆ КАДДЖЫН ÆФСАДЫ

I. Раст дзур. 
 

 Мах ыстæм      Цомут 
  Тау кæрдæг.         Æнгомдæрæй!
 Мах ыстæм       Рахиз!
  Цард-цæрдæг.          Рахиз!
 Мах ыстæм     Сисут уæ къахдзæф
  Рухстау           Цæрдæг.
  Æфсад!     Мачи ныл фæуа
                уæлахиз
       Иу! Дыууæ!
            Æртæ!
                 Хъамбердиаты Мысост

II. Дзур дарддæр дæхæдæг.

Мæнæн ме ’фсымæр (мæ дада, мæ фыд, мæ сыхаг) лæггад кодта 
æфсады. Уый уыдис танкист (моряк, артиллерист, десантник, арæн- 
хъахъхъæнæг…)

Кæд? Кæм? Цас рæстæг?

III. Ныффысс дзырдтæ миногонтимæ сæ бæтгæйæ.

Арæн …, …, … .      Арц …, …, … .
Æрдын …, …, … .      Æфсад …, …, … .
Равдыст …, …, … .      Хæцæнгарз …, …, … .

IV. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй ны-
хасы куыд пайда кæнын хъæуы, уый.
Бæрæггонд æрцæуын –  

Хъуыдыйады бæрæггонд æрцыдысты сæйраг уæнгтæ.
Ахуырдзау бæрæггонд æрцыдис зæрдылдарæн лæварæй.

Равдыст –  
Æз уыдтæн æрыгон нывгæнджыты равдысты.
Авд сахатыл уыдзæнис цымыдисаг равдыст.
Равдыстмæ нæ хор бацæттæ кодта æртæ зарæджы.

Æфсад – 
Уæрæсейы Æфсад у дунейы тыхджындæр æфсæдтæй иу.
Бæхджын æфсад тагъд кодта сыхаг хъæумæ.

Дзырдуат
арæн – граница
арæхстдзинад – ловкость, умение
арц – копьё
æргом здахын – обращать внима-

ние, поворачиваться лицом
æрдын – лук
æфсад – армия, войско
бæрæггонд æрцæуын – быть 

отмеченным, награждённым
кады гæххæтт – грамота
равдыст – здесь: смотр, выставка, 

передача
сæрвæлтау – за, во имя
сгуыхтдзинад – подвиг
уæлахиз – победа
фæрæт – топор
хæцæнгарз – оружие

65-æм ахуыр
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Æргом здахын –  
Инженеры дæсныйад райсын кæй фæнды, уый хъуамæ йе ’ргом тынгдæр здаха алгебрæ, 
геометри æмæ физикæйы уроктæм.
Сылгоймаг йе ’ргом раздæхта, кæрты цы сывæллон хъазыдис, уымæ.

Кады гæххæтт –
Конкурсы чи рамбылдта, уыдонæн лæвæрд æрцыдис кады гæххæттытæ.
Сослан цингæнгæ райста йæ къухмæ кады гæххæтт.

Сæрвæлтау –
Бирæ адæм радтой сæ цард Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау.
Æфсад знагимæ тох кодта йæ адæмы сæрвæлтау.

Сгуыхтдзинад –
Нарты Батрадзы сгуыхтдзинæдтæ дисы æфтауынц æвзонг кæсджыты.
Сгуыхтдзинад равдисын алкæй бон нæу.

V. Æмдзæвгæ бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ

Иумæйаг у зæхх
Адæмтæн цæрынæн 
Иумæйаг у зæхх. 
Фесафæм дзы иумæ 
Хæст æмæ фыдæх! 
Адæмты хъысмæтæн
Иумæйаг у арв.
Асурæм дзы иумæ
Ихзæй æмæ тар!

Адæмты рæвдыдæн
Иумæйаг у хур.
Æмæ алкæд худæд,
Фæззæгау уæд бур!
Адæмтæн нæма у
Иумæйаг сæ зард.
Уый дæр хъуамæ иу уа,
Афтæ домы цард.

Цæгæраты Гиго

1. Æмдзæвгæйæ рафысс дзырдтæ æртæ къордæй.

Хуызæг.  Номдартæ  Миногонтæ  Мивдисджытæ
          адæмтæ           иумæйаг     фесафæм

2. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Авторы хъуыдымæ гæсгæ, цы ис зæххыл адæмæн иумæйагæй æмæ цæмæн?
Куыд æвдисы автор, сабырдзинад æмæ хæлардзинадмæ кæй бæллы, уый?
Куыд æмбарыс ацы рæнхъытæ: «Адæмтæн нæма у иумæйаг сæ зард»?
Куыд дæм кæсы, цы бакæнын хъæуы, цæмæй зæххыл хæст мауал уа, уый тыххæй?

1. Дзырдтæ бахъуыды кæн.
2. Æмдзæвгæ сахуыр кæн æнæ чиныгмæ кæсгæйæ.
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ФЫДЫБÆСТÆ ХЪАХЪХЪÆНÆДЖЫ БОН

I. Раст дзур. 

Тыхджын, знаджы, ахсджиаг, хъуыддаджы, зарæджы, арæхстджын, хъаруджын, кад-
джын, адæймаджы, æнæхъуаджы.

II. Æз загътон, ды дæр дзур.

Æфсæддоны дæсныйад у тынг кадджын. Цæттæ кæнын æм хъæуы 
рагацау. Сабитæ цæуынц алыхуызон спортивон секцитæм, архайынц 
ерысты. Фæлæ бæстонæй æфсæддон ахуырад райсынмæ хи бацæттæ кæнæн 
ис Цæгат Кавказы суворовон æфсæддон училищейы. Уымæн бындур æвæрд 
æрцыдис 1943 азы. Цасдæр рæстæг нæ куыста. Фæлæ та 2000 азы ногæй йæ 
дуæрттæ байгом кодта æвзонг лæппутæн. 

III. Текст бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Фыццаг сæрмагонд æфсæдтæ фæзындысты хурыскæсæйнаг паддзахæдты 3500 азы 
размæ. Фæстæдæр та Мысыры, Бердзены, Ромы æмæ æндæр рæтты.

Рагон заманты æфсæддонтæ тох кодтой хуымæтæг хæцæнгæрзтæй: æрцытæй, 
фæрæттæй, фат1 æмæ æрдынæй, къоболатæй2.

3000 азы размæ фæзындысты æфсæйнаг цирхъытæ3.
Нæ эрæйы агъоммæ 200-йæм æмæ нæ эрæйы 400-йæм азты онг ромаг æфсад 

архайдтой тарантæ æмæ катапультæтæй. Уыдоны фæрцы æнцондæрæй ист цыдысты 
знаджы фидæрттæ.

Астæуккаг æнусты парахат уыдысты арбалеттæ æмæ шпагæтæ.
Фæстæдæр æрцыдис зынгæхсгæ4 хæцæнгарзы рæстæг.
Бæргæ, куы нæ уаид хæст, бæргæ, адæм хæларæй куы 

цæриккой. Фæлæ дунейы уавæр афтæ амоны, æмæ паддзахадæн 
хъуамæ йæ бон уа йæ арæнтæ, йæ адæмы бахъахъхъæнын. 

Нæ райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау æфсæддонтæ алкæддæр 
фидар лæууыдысты знаджы ныхмæ. Адæмы зæрдыл абон дæр 
лæууынц ивгъуыды сгуыхт хъайтартæ: кънйæзтæ Святослав 
æмæ Владимир Мономахы дружинæтæ, Александр Невский æмæ 
Дмитрий Донскойы æфсæддонтæ, Минин æмæ Пожарскийы 
бархионтæ, Полтавæйы хъæбатыртæ, Суворовы диссаджы 

1 фат – стрела, пуля 
2 къобола – дубина 
3 цирхъ – меч 
4 зынгæхсгæ – огнестрельный 

Борыхъуаты Алыксандр

66-æм ахуыр
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бæгъатыртæ, Бородинойы хæст æмæ Измаилы байсты архайджытæ, 
Порт-Артуры хъахъхъæнджытæ, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
хъæбатыртæ.

23 февраль Гæрзифтонг Тыхты бæрæгбоныл нымад цæуы 1923 
азæй фæстæмæ. 1981 азы йæ хонын райдыдтой Советон Æфсад æмæ 
Хæстон-Денджызон Флоты бон.

1993 азæй фæстæмæ бæрæгбон хонынц Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнæджы бон.

Нæ бæстæйы уæлдай æргом здæхт цæуы æрыгон фæлтæры 
патриотон хъомыладмæ1. Скъолаты арæзт æрцæуынц алыхуызон 
æфсæддон ерыстæ æмæ хъæзтытæ. 

Бæрæгбонмæ æрхонынц ветеранты æмæ æфсæддонты. Уыдон аргъ скæнынц 
ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ æфсæддон арæхстдзинадæн.

Ирыстоны ацы бæрæгбон у уæлдай уарзон æмæ кадджын. 
Нæ бæстæйы æфсæддон историйы ирддæр сыфтæй иу у Уæрæсейы æфсадимæ баст. 

Алы ирон нæлгоймаг дæр нымадта стыр хæс æмæ кадыл Уæрæсейы æфсады лæггад 
кæнын. Ирыстойнæгтæй бирæтæн лæвæрд æрцыдис инæлары цин. Уыдонимæ: Тугъанты 
Аслæнбег, Куындыхаты Муссæ, Фидараты Афæхъо, Борыхъуаты Алыксандр, Хъуысаты 
Инал, Мыстулаты Елмырзæ, Хоранты Созырыхъо, Хæбæлаты Сергей, Кочынаты 
Алыксандр æмæ иннæтæ. Ирæттæй 181 систы Георгийы дзуары кавалертæ.

XIX æнусы кæронмæ ирæтты нымæц уыдис 130 мины, æмæ уыдонæй 2580 
адæймаджы уыдысты Уæрæсейы æфсады афицертæ. Ирыстойнæгтæй бирæтæ сæ цард 
радтой Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау. Ирыстоны рæзгæ фæлтæр абон дæр кадимæ 
æххæст кæнынц се ’фсæддон хæс. 

1. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Цæмæн хъæуы æфсад?
Кæд æмæ кæм фæзындысты фыццаг æфсæдтæ? 
Цавæр хæцæнгæрзтæй пайда кодтой фыццаг хæстонтæ?
Кæд райдыдтой бæрæг кæнын Уæрæсейы Æфсады бæрæгбон?
Цы амонынц нымæцонтæ: 3500, 3000, 2580?
Цавæр æфсæддон ерыстæ арæзт цæуынц скъолаты æмæ цæмæн?

1 хъомылад – воспитание 

Есиаты Аслæмырзæ

Мамсыраты Хаджи-Умар Хетæгкаты Георги Плиты Иссæ Карсанаты Хъазыбег
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2. Текстæн пълан сараз.

1. Текстмæ гæсгæ фæрстытæн дзуапп дæттын зон.
2. Скъолайы æфсæддон ерысты куыд архайдтай, уый тыххæй радзур.

Дзанайты Азанбег. Алайнæгтæ стæры

1. Чи æвдыст æрцыдис нывы?
2. Цавæр хæцæнгæрзтæй ифтонг сты (вооружены) æфсæддонтæ?
3. Уыцы хæцæнгæрзтæй кæцытæй пайда кæнынц нырыккон æфсæддонтæ?
4. Цавæр уæлæдарæс ис алайнаг хæстонтыл?
5. Цæмæй бæрæг дары алайнаг хæстон разамонæг?



109

ФЫДЫБÆСТÆ ХЪАХЪХЪÆНÆДЖЫ БОН

I. Раст дзур.

Фыццаг, кæддæриддæр, бахъахъхъæнын, зæххытæ, æфсæддон, фæрæттæ, фидæрттæ, 
астæуккаг, фадæттæ, бæрæггонд, гæххæттытæ, ирддæр, ирæттæ.

II. Нымай дарддæр дæхæдæг.

Фыццаг, дыккаг…

III. Лæвæрд хъуыдыйæдтæ фæцыбырдæр кæн, сæ мидис сын ма аив, афтæмæй.

1. Кæддæриддæр æфсадæн йæ сæйрагдæр хæс уыдис Райгуырæн бæстæ знæгтæй 
хъахъхъæнын.

2. Кæй зæгъын æй хъæуы, хæсты фæуæлахиз вæййы, хуыздæр хæцæнгарз кæмæ 
вæййы, æфсæддон æгъдау фидар æвæрд цы паддзахады вæййы, уый.

3. Ацы хъуыддаджы фæдыл скъолаты арæзт æрцæуынц алыхуызон æфсæддон ерыстæ.
4. Бæрæгбонмæ æрхонынц хæсты ветерантæ æмæ æфсæддонты, уыдон аргъ скæнынц 

ахуырдзауты равдыстæн.
5. XIX æнусы кæронмæ ирæтты нымæц уыдис 130 мины, æмæ уыдонæй 2580 

адæймаджы уыдысты Уæрæсейы æфсады афицертæ.

IV. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ. 

1. Цæмæн рахуыдта автор йæ тексты сæргонд «Хæддзу уазæгæн фæндаг нæй», зæгъгæ?
2. Рафысс текстæй дзырдтæ къордгай: архайджытæ, миниуджытæ, архæйдтытæ.

VI. Лæвæрд дзырдтæн сæ антонимтæ ныффысс 
æмæ семæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды кæн.

хурыскæсæн –   хистæр –   
тыхджын –   æрхонын – 
хæст –    хуыздæр –   
хъæздыг –   кадджын – 

VII. Æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ æфсæддон 
цинтæ æвдисæг дзырдтимæ.

Сержант, лейтенант, капитан, майор, булкъон, 
инæлар, маршæл.

Скæн æфсæддоны ныв (кæнæ æрбахæсс къам). 
Радзур, чи у, цавæр адæймаг у, кæм кæны (кодта) æфсæддон лæггад. 

æгад
кæстæр
сылгоймаг
хурныгуылæн
мæгуыр

хæлар
арвитын
æдых 
сабырдзинад
æвзæрдæр

67-æм ахуыр

Дзырдуат
къæрцхъус – бдительный
бантысдзæнис – удастся
фæдысмуд куыдз – ищейка
фæлæбурдзæнис – здесь: укусит, схватит 
æнæхонгæ – незваный
лæггад кæнын – служить
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!
(Урок-хъазт) 

1. Æрхъуыды кæнут къордæн æфсæддон фæлыст æмæ ном.
2. Ралæуут кæрæдзийы фæстæ æмæ ранымайут дыууæ хуызы:

1-аг, 2-аг, 1-аг, 2-аг, 1-аг, 2-аг…
1-аг, 2-аг, 3-аг, 4-æм, 5-æм…

3. Алчидæр равзарæд æфсæддон цин æмæ зæгъæд йæхицæй, чи у, кæм кæны 
æфсæддон лæггад æмæ цал азы (фантазийы хуызы).

4. Цæмæй Уæрæсейы Æфсад тыхджын æмæ фидар уа, уый тыххæй цы бакæнын 
хъæуы? Ныффыссут уæ хъуыдытæ. (Алы уынаффæйæн дæр лæвæрд цæуы иу балл.)

5. Нæ дуджы агъоммæ 1000 азы цавæр хæцæнгæрзтæй ифтонг уыдаид уæ къорд?
6. Чи сты ацы æфсæддонтæ? Зæгъут сæ алкæй тыххæй дæр æртæ хъуыдыйады.

Чи тагъддæр райхалдзæн дзырдбыд

1 Фæрсмæ:
1. Копьё.
2. Орудие для взятия крепости.
3. Стрела.
4. Граница.
5. Меч.
6. Война.

Бынмæ:
1. Дубина.
2. Усовершенствованный лук.
3. Топор.
4. Ловкость.
5. Армия.
6. Оружие.

2

1

2 4 5

6 3 6 4

5

А. В. СуворовА. НевскийМ. И. Кутузов

68-æм ахуыр
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ДИСЫЛ ДИС ЧЫНДÆУЫ

I. Раст дзур.

Фыдæлтæй чи нæ у сæрыстыр!  
Сæ цытæй чи нæ у ныфсджын!  
Цы хох, цы быдырты цыдысты,  
Кæм-иу æвзæрстой цинтæ, зын, 
Фæрнджын у уыцы зæхх, фæрнджын.
Æз дæр ыл барджынæй цæуын.

              Джиоты Хазби

II. Зæгъ дæ хъуыдытæ.

Æз дын радзурдзынæн диссаджы хабар.
Æз æй фехъуыстон (бакастæн)…
Хабар æрцыдис (кæм?)…
Хъуыддаг уыдис афтæ…
Адæмы дисы бафтыдта…

III. Рафысс дзырдтæ æртæ къордæй.

Номдартæ: Миногонтæ: Мивдисджытæ:

IV. Ныффысс хъуыдыйæдтæ иронау.

В церкви были расписные стены и потолки. 
От землетрясения дома не разрушились. 
Каждый ремесленник выполнял свою работу.
Дворец украшали высокие прямые колонны.
Водопад притягивает взгляды путников.

V. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырд дæргъы-йæ 
куыд пайда кæнын хъæуы, уый.

Урочы дæргъы Вадим йæ тетрады иунæг дзырд 
дæр нæ ныффыста.

Дæс азы дæргъы мад нæ райста йæ фыртæй 
фыстæг.

Уалдзæджы дæргъы дададыргъдонмæ уæлдай 
тынгдæр фæзилы.

Дзырдуат
арты хай бакæнын – предать огню, 

сжечь
æрмдæсны – ремесленник, мастеровой
дæргъы – в течение, в продолжение
дургай-мургай фезгъæлын – разру-

шиться
дурдзæджындз – колонна
зæппадз – усыпальница, склеп
зæххæнкъуыст – землетрясение
налхъуыт-налмас – бриллиант, жемчуг,

изумруд
нывæфтыд – узор; расписной
пылыстæг – слоновая кость
снывæндын – создать; сделать; 

затянуть
тыгъд – открытый
фæлгонцгонд – украшенный
фæстагæттæ – потомки
фехæлын – разрушиться
фæцудын – пошатнуться
цæстæнгас здахын – притягивать 

взгляд

69-æм ахуыр
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Бæрæгбоны дæргъы бирæ уазджытæ æрбацыдис Лексойы хæдзармæ.
Афæдзы дæргъы сывæллон иу хатт дæр нæ фæрынчын ис.

1. Æрхъуыды кæн æмæ ныффысс дæ Кусæн тетрады æртæ хъуыдыйады, лæвæрд æр-
     мæгыл æнцойгæнгæйæ.

VI. Сараз дзырдбæстытæ.

1. Арты хай бакæнын
...
...
...

4. Фæлгонцгонд
...
...
...

2. Снывæндын
...
...
...

5. Тыгъд
...
...
...

3. Нывæфтыд 
...
...
...

6. Рæхснæг
...
...
...

статуя
уæлæдарæс
цыртдзæвæн

рудзынг
быдыр
дуар

цар
сæрбæттæн
тæбæгъ

галуан
заз бæлас
къухдарæн

VII. Лæвæрд дзырдтæн бацамон сæ арæзт.

Хуызæг. Æрмдæсны – арм+дæсны.
Дурдзæджындз – 
Зæххæнкъуыст – 
Къæдзæхдур – 
Нывæфтыд – 
Пылыстæг – 
Фæлгонцгонд – 
Цæстæнгас – 

VIII. Стъæлфыты бæсты бавæр хъæугæ дзырдтæ.

... арæзта диссаджы дурынтæ.
Акрополь фидыдта йæ бæрзонд ... .
Цыртдзæвæн ... алкæй бон нæу.
Къухдарæнтæ цæхæр калдтой ... .
Галуан ... уыдис ирд нывтæй.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Нывгæнæг кæнæ скульптор куы уаис, уæд куыд æмæ цæуыл кусис, уый тыххæй 
радзур.



113

ДУН-ДУНЕЙЫ АВД ДИССАДЖЫ

I. Раст дзур.

заман – саман     зындгонд – сындæг
фæстæмæ – фæзтæ    рæздзæн – рæстæг
размæ – райс-ма     зынд – сынт
фезгъæлын – фескъæрын   баззад – бастад
базтæ – бæстæ     хус – хуыз 

II. Ныхас дарддæр ахæццæ кæн. Уæвæн кæмæн нæй, ахæм цау æрхъуыды кæн.

Лæппу ныссагъта цæхæрадоны хъæдуры гага.
_____________________________ .
_____________________________ .
_____________________________ .

III. Текст бакæс, йæ хъуыды йын бамбар. Хæслæвæрдтæ сæххæст кæн.

Дун-дунейы авд диссаджы

Алы рæстæджы дæр царды æрцæуы цыдæр диссæгтæ, æмæ сæ адæм фæлтæрæй-
фæлтæрмæ æмбисондæн фæхæссынц.

Рагон заманты диссагдæр цы уыдис адæймаджы къухтæй арæзт, уыдон уыдысты 
нымæцæй авд. Хонгæ дæр сæ афтæ кодтой – «Дун-дунейы авд диссаджы». Цыдысты 
азтæ, фæлтæртæ ивтой кæрæдзийы, фæлæ рæстæджы ныхмæ ницы лæууы. Дун-дунейы 
авд диссагæй, сæ иуæй фæстæмæ, фæд дæр нал баззадис.

Фондз мин азы размæ Мысыры сарæзтой, 
арвы бын чи никуыма уыдис, ахæм бæрзонд 
зæппадз – Хеопсы пирамидæ. Сæ амæлæты 
фæстæ дзы бавæрдтой фараон æмæ йæ 
бинойнаджы. Уыцы зæппадз афтæ бæрзонд 
фæцыдис, афтæ рæсугъд уыдис архитектурон 
æгъдауæй, æмæ нымад æрцыдис дун-дунейы 
диссæгтæн сæ диссагдæрыл. Бирæ азты размæ 
куыд уыдис, афтæ абон дæр фæлгæсы Мысыры 
тыгъд быдыртæм.

70-æм ахуыр
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Дыккаг диссагыл нымад уыдис Вавилоны 
паддзахы галуан ауыгъд дыргъдæттимæ. Уый 
арæзт æрцыдис Вавилоны зындгонд паддзах 
Навуходоносоры уынаффæмæ гæсгæ 2600 азы размæ. 
Йæ бинойнаг, Семирамидæ, мысыдис йæ райгуырæн 
Мидийы хъæздыг æрдз. 

Рæсугъд нывæфтыд къæпхæнтæ къултæ арæзт 
уыдысты таргомау сырх агуыридурæй. Къæпхæнты 
уæлæ цъæх-цъæхид дардтой дыргъдæттæ. Фæлæ 
рæстæг йæ куыст бакодта: аиварæзт къултæ дургай 
æмæ мургай фезгъæлдысты бирæ сæдæгай азты 
дæргъы.

Æртыккаг диссаг та уыдис рагон Бердзенты 
бæстæйы. Зындгонд скульптор Фидий сарæзта 
бердзенаг Хуыцæутты Хуыцау Зевсы фæлгонц. 
Скульптурæйы бæрзæнд уыдис дыууадæс метры. 
Дæсны скульптор Зевсы буар снывæста пылыстæгæй, 
йæ дарæс та – сыгъзæринæй. Зевсы налхъуыт-
налмасæй конд цæстытæ Хуыцæутты Хуыцауæн йæ 
цæстæнгас кодтой ныфсджын, уæларвон. Уыдис 
бæргæ… Фæлæ та дунейы æртыккаг диссаг дæр мах 
замантæм не ’рхæццæ ис.

Цыппæрæм диссаг та уыдис, нырыккон 
Турчы зæххыл цы кувæндон арæзт æрцыдис, уый. 
Кувæндоны сæр æнцой кодта бæрзонд æмæ æмраст 
дурдзæджындзтыл. Аив фæлгонцгонд кувæндоны 
мидæг табугæнæг адæмы цæстæнгас сæхимæ здæхтой 
бердзенаг нывгæнджыты хуыздæр уацмыстæ. 262 
азы готтæ сæ хæстон бæхтыл бабырстой рагон 
Эфесмæ æмæ арты хай бакодтой уæларвон Дианæйы 
æмбисонды кувæндон.

Фæндзæм диссаг дæр уыдис ныры Турчы 
зæххыл, Галикарнасы сахары. Нæ дуджы размæ 
345 азы паддзах Мавзол куы амардис, уæд ын 
сарæзтой диссаджы зæппадз: алы хæзнадуртæ æмæ 
сыгъзæринæй йæ саив кодтой аразджытæ. Фæлтæрæй-
фæлтæрмæ æмбисондæн дзуринагæн баззадис 
Мавзолы зæппадз. Суанг ма дзырд «мавзолей» дæр 
Мавзолы номæй равзæрдис æмæ рох кæнын нæ 
уадзы рагон галикарнасаг паддзахы ном.
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Æхсæзæм диссаг – Родосы сакъадахыл Хуры Хуыцау 
Гелиосы бронзæ статуя. Йæ бæрзæнд уыдис дыууадæс æмæ 
ссæдз метры. 224 азы тыхджын зæххæнкъуысты рæстæг 
фæцудыдта, ныппырх ис. Йæ кой ма баззадис фæстагæттæн.

Дунейы æвдæймаг диссагыл нымад уыдис, Фаросы 
сакъадахыл кæй сарæзтой, уыцы фæндагамонæг цырагъ 
(маяк). Арæзт æрцыдис нæ дуджы агъоммæ 283 азы. Куыд 
зæгъынц, афтæмæй йæ бæрзæнд уыдис 180 метрмæ æввахс 
æмæ йæ цъуппыл сыгъдис арт. Уыцы арты рухсмæ денджызы 
наутæ 1500 азæй фылдæр сæ фæндаг бæлвырд кодтой дард 
балцы уæвгæйæ. Фаросы фæндагамонæн цырагъ бирæ 
мингай бæлццæттæн баххуыс кодта сæ хæдзар ссарынмæ. 
Фæлæ та уый дæр зæххæнкъуыстæн нæ бафæрæзта.

Дунейыл бирæ диссæгтæ уыдис æмæ ис, фæлæ, уæлдæр 
кæй кой ракодтам, уыдон сты дун-дунейы авд диссагыл 
нымад.

1. Текстæн йæ сæргонд цæмæн хуыйны «Дун-
дунейы авд диссаджы»?

2. Цавæр бæстæтæм абалц кодтам, цæмæй диссæгтæ 
фенæм, уый тыххæй?

3. Нæ балцæн йæ фыццаг (дыккаг, æртыккаг, 
цыппæрæм, фæндзæм, æхсæзæм, æвдæм) æрлæууæн кæм 
ис? Цы фенæн уыдис æрлæууæнты?

IV. Сæххæст кæн хæслæвæрд хуызæгмæ гæсгæ. 
Спайда кæн тексты æрмæгæй.

Хуызæг. Хеопсы пирамидæ – бæрзонд, рæсугъд, диссæгты диссагдæр.
Вавилоны ауыгъд дыргъдæттæ – … 
Зевсы статуя – …
Дианæйы кувæндон – …
Гелиосы статуя – …
Фæндагамонæг цырагъ – …
Мавзолы зæппадз – …

V. Бакæс фыццаг абзац æмæ дзы равзар дзырдтæ пъланы фыццаг пунктæн 
(дыккаг, æртыккаг…). Пълан ныффысс дæ Кусæн тетрады.

VI. Авд диссаджы кæм, кæй тыххæй æмæ кæй фæрцы арæзт æрцыдысты, уый 
текстæй рафысс.

Хуызæг. Хеопсы пирамидæ, Мысыр, фараон æмæ йæ бинойнаг.

1. Дзырдтæ рафæлхат кæн.
2. Дæхи æвзаргæ кастмæ бацæттæ кæн.
3. Авд диссагæй дæ зæрдæмæ тынгдæр кæцы цæуы, уый тыххæй дзурын зон.
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ДУН-ДУНЕЙЫ АВД ДИССАДЖЫ

I. Раст дзур. 
 

Мысыр, зæппадз, Хеопсы пирамидæ, Вавилон, Навуходоносор, Бердзенты бæстæ, 
Фидий, Зевс, Турчы зæхх, Эфес, Галикарнас, Мавзол, Родосы сакъадах, Гелиос, Фаросы 
сакъадах.

II. Дзур дарддæр дæхæдæг.

Бразили – Чырыстийы скульптурæ.
..............................................................
..............................................................

 
III. Хъуыдыйæдтæ фæцыбыр кæн, сæ мидис сын ма аив, афтæмæй.

1. Фондз мин азы размæ Мысыры сарæзтой, уæды онг цы нæма уыдис, ахæм 
бæрзонд зæппадз – Хеопсы пирамидæ.

2. Уыцы зæппадз афтæ бæрзонд фæцыдис, афтæ рæсугъд уыдис архитектурон 
æгъдауæй, æмæ нымад æрцыдис дун-дунейы диссагдæртæн сæ диссагдæрыл.

3. Нæ дуджы 345 азы паддзах Мавзол куы амардис, уæд ын сарæзтой зæппадз: алы 
хæзнадуртæ æмæ сыгъзæринтæй йæ саив кодтой аразджытæ.

IV. Текст фæцыбыр кæн, алы абзацы сæйраг хъуыды дæр ныффысс дыууæ 
хъуыдыйадæй.

V. Æрхъуыды кæн фондз фарстон хъуыдыйады диалог аразынæн.

Кæм ___________________ ?
Кæд ___________________ ?
Чи ____________________ ?
Цавæр _________________ ?
Цæмæн ________________ ?

1. Фæрстытæй пайдагæнгæйæ, аныхас кæн дæ сыхагимæ (æмбалимæ) дун-дунейы авд  
   диссаджы тыххæй.

1. Текст цыбырæй дзурын зон (IV хæсл.).
2. Æрмдæсны куы уаис, уæд цавæр æстæм диссаг саразис, уый тыххæй ныф-
фысс дæ хъуыдытæ (5-7 хъуыдыйады).

71-аг ахуыр
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БАЛЦ РАГОН ЦИВИЛИЗАЦИТÆМ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Кæсын, кæсын æз рæстæгæн йæ сæрты.                            
Уынын, куыд ивы ногæй-ногмæ дуг.
Йæ зæлдаг тын куыд нывæнды, куыд зæры
Сызгъæрин хур фæрныг зæххыл рæсугъд.

          Джиоты Хазби

II. Дзур дарддæр дæхæдæг.

Хеопс уыдис …
Мачъидон Алыксан уыдис …
Цезарь уыдис ...
Конфуций уыдис …
Навуходоносор уыдис ...

III. Адих кæн дзырдтæ æртæ къордыл хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Номдартæ   Мивдисджытæ    Миногонтæ            
          азнымад        сисын              биноныг

IV. Зæгъ хъуыдыйæдтæ иронау.

За 200 лет до нашей эры в Китае началось 
строительство Великой китайской стены (сис).

Фараон Хеопс правил в начале 3 тысячелетия до 
нашей эры.

В 1497–1499 годах нашей эры Васко да Гама 
проложил морской путь в Индию.

Рим – столица Италии, был основан в 7 веке до 
нашей эры.

V. Дзырдтæй сараз мивдисджытæ.

æнтыст – æнтысын
тыхтон –
фембæлд –

1. Æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ 
   гæсгæ.

Дзырдуат
æнтыст – достижение
æхсæр – лещина, фундук
бæмбæг – хлопок, вата
биноныг – подробный, подробно
гæн – конопля, лён 
къаннæг – маленький, небольшой
дуг – эра
лæгъзгонд – шлифованный, 
разглаженный
паддзахиуæг кæнын – править
сисын – здесь: стереть; поднять
сусæгдзинад – секрет, тайна
тыхтон – рулон, свиток
фембæлд – встреча
халын – здесь: разворачивать; 

разрушать
хи бакæнын – забрать, присвоить
хъамыл – камыш
хъузг – скорлупа
хъæдæрмæг – древесина
царм – шкура, кожа
цыллæ – шёлк, шёлковый

72-аг ахуыр
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КУЫД ФÆЗЫНДИС ЧИНЫГ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Хурыскæсæн, хуызæн, къахт, хонын, цахæм, паддзахад, гæххæтт, сæхи, ахæм, тыхтон, 
халын, æххуысæй, ахуыргæндтæ, хæрз чысыл, хуыздæр, цалх, цæхх, хонæг.

II. Дарддæр ды зæгъ.

Æз уарзын (нæ уарзын) чингуытæ кæсын…
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

III. Текст бакæс æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Хурыскæсæны рагон бæстæтæ адæмæн 
балæвар кодтой чиныг. Уæды чингуытæн 
абоныкконтимæ абарæн нæй, чингуыты 
хуызæн дæр нæ уыдысты. Фыссынады фыццаг 
цыртдзæвæнтæ сты къæдзæхтыл æмæ лæгъзгонд 
дуртыл къахт фыстытæ. Уыдон тынг рагон сты, 
хонгæ та сæ кæнынц «дурын чингуытæ». Æцæг 
чингуытæ фæзындысты 5–6 мин азы размæ. 
Мысыры Рагон Паддзахады дуджы чиныг 
аразгæйæ пайда кодтой дурæй, хъæдæй, цармæй, 

хъуымацæй æмæ ма ноджы æндæр æрмæджытæй. Цæугæдон Нилы былтыл  тархъæдау 
задис æртæ метры бæрзæндæн хъамыл. Бынæттон цæрджытæ йæ хуыдтой «па-п-иур» (ома 
донæй). Уымæй дæр пайда кæнын райдыдтой чиныг уадзыны хъуыддаджы.

«Па-п-иур»-æй фыссæн гæххæтт папирус куыд кодтой, уый биноныгæй фыссы Плиний 
Хистæр чиныг «Æрдзон истори»-йы. Папирус уыд тынг зынаргъ, йæ куыстад стыр пайдатæ 
хаста, æмæ йæ фараонтæ сæхи бакодтой. Дзæвгар дугты æрмæстдæр мысырæгтæ кодтой 
папирус. Фæстæдæр ромæгтæм дæр фæзындис папирусы фабрикæтæ. Уæды уагъд чингуытæ 
уыдысты тымбыл тыхтæттæ, кæсын сæ хъуыдис халгæйæ, дыууæ къухæй сыл хæцгæйæ.

Бердзентæм чиныджы хъуыддаг тынг бæрзонд æвæрд уыд. Императортæм уыдис 
сæхи библиотекæ 30 мин тыхтон-чиныгимæ. Суанг чысыл горæтты дæр уæй кодтой ахæм 
чингуытæ.

Ромы чиныгуæйгæнæн дуканитæн уыдис стыр залтæ. Уым арæзтой чингуытæ къухæй 
фысгæйæ. Авторæн фадат уыдис йæ чиныг рауадзынæн. Ромы чиныгуæйгæнæн дуканиты 
арæзтой фембæлдтытæ литератортæ, ахуыргæндтæ, литературæуарзджытæ. 

Мысираг фыстытæ

73-аг ахуыр



119

Фæстæдæр папирус баивтой пергаментæй. Цæттæ йæ 
кодтой фысы, роды æмæ сæгъы цармæй. Пергамент зынаргъ 
уыдис, фæлæ папирусау сæтгæ нæ кодта. Йæ дыууæ фарсыл 
дæр ын ахорæнтæ, стæй чернилæйæ фыстой. Уыимæ 
фыстытæ фехалæн уыдис, æмæ та-иу сыфтæй ногæй спайда 
кодтой. Пергамент чингуытæ систы абоны чингуыты 
хуызæн. Фæстæдæр райдыдтой 16-сыфон чиныджы хæйттæ 
кæнын, бердзентæ сæ хуыдтой «тетрад». Тетрадæн йæ ном 
уырдыгæй цæуы. Ахæм тетрæдтæй цалдæр куы баиу кæнай, 
уæд дзы рауайдзæнис чиныг.

Нæ дуджы размæ II æнусы Китайы æрхъуыды кодтой 
фыссæн гæххæтт. Европæйы та фæзындис XII æнусы. 
Раздæр æй цæттæ кодтой цыллæ бæмбæгæй, фæстæдæр та − 
хъæдæрмæгæй, гæнæй.

Гæххæтт уадзыны сусæгдзинад Китайæ фыццаджыдæр æрбахастой Астæуккаг Ази-
мæ – 751 азы, стæй та – 900 азы – Мысырмæ. Европæйы гæххæтты фабрикæтæ æппæты 
фыццаг фæзындысты Испанийы, 1150 азы. XII æнусы райдыдтой уадзын, чернилæ æмæ 
типографийы ахорæн кæм нæ хъардтой, ахæм гæххæтт. Чиныгуадзæн типографитæ куы 
фæзындысты, уæд гæххæтт фылдæр хъуыдис, æмæ аразын райдыдтой гæххæтты фабрикæ-
тæ − мануфактурæтæ.

Чиныгæн цъар фæзындис, тетрæдтæй йæ аразын куы райдыдтой, уæд. Астæуккаг 
æнусты цъар кодтой фæйнæгæй, царм кæнæ хъуымацæй. Цъарыл кодтой нывтæ, 
нывæфтыдтæ. Фæстæдæр чиныджы цъæрттæ кæнын райдыдтой хъæбæр пергамент æмæ 
картонæй.

IV. Дзуапп ратт фæрстытæн. 

Цæмæн  нымад у чиныг егъаудæр историон æнтыстытæй иуыл?
Фыссынады фыццаг цыртдзæвæнтæ цавæртæ уыдысты?
Куыд арæзт цыдысты чингуытæ Мысыры Рагон Паддзахады?
Цавæр бынат ахстой чингуытæ бердзенты царды?
Куыд уагътой чингуытæ Ромы?
Кæцæй рацыдис тетрады ном?
Кæм æрхъуыды кодтой гæххæтт æмæ йæ цæмæй кодтой?
Европæйы кæд æмæ цавæр бæстæйы фæзындысты гæххæтты фабрикæтæ?

V. Сраст кæн текстмæ гæсгæ дзырдты рæнхъæвæрд.

Гæххæтт, папирус, «дурын чингуытæ», хъæд, хъуымац, пергамент.

1. Текстæн пълан сараз.
2. Фæрстытæн дзуæппытæ бацæттæ кæн.    
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КУЫД ФÆЗЫНДИС ЧИНЫГ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Фыдæлты сидт   

Нæ фæстагæттæ! Не ’рцæудзыстæм мах
Сымахмæ никæд, фæлæ уын фæдзæхсæм:                      
Рох ма кæнут уæ фыдæлты гæнах, 
Уæд уæм сæ фарн æрцæудзæни, æрцæудзæн.  

           Джиоты Хазби

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Чиныг − зонды суадон.
........................................

III. Хъуыдыйæдтæ фæцыбыр кæн, сæ мидис сын ма баив, афтæмæй.

Кæй зæгъын æй хъæуы, уæды чингуытæ абоныкконтимæ абарæн нæй, чингуыты 
хуызæн дæр не сты.

Папирус уыдис тынг зынаргъ, йæ куыстад стыр пайдатæ хаста, æмæ йæ фараонтæ 
сæхи бакодтой.

Уæды уагъд чингуытæ уыдысты тымбыл тыхтæттæ, кæсын сæ хъуыдис халгæйæ, 
дыууæ къухæй сыл хæцгæйæ.

Уый фæстæ райдыдтой 16-сыфон чиныджы хæйттæ кæнын, бердзентæ сæ хуыдтой 
«тетрад».

ХII æнусы итайлæгтæ райдыдтой уадзын, чернилæ æмæ типографийы ахорæн кæм 
нæ хъардта, ахæм гæххæтт.

IV. Бахъуыды кæн!

куыстад − производство
арæзтад − строительство
базарад − торговля

хъомылад − воспитание
рауагъдад − издательство
хæстæгдзинад – родство

Лæвæрд дзырдтæ ныффысс иронау фæсæфтуан ад-ы руаджы.

Наука, образование, письменность, государство, изобразительное искусство.

Дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ.

74-æм ахуыр



121

V. Текст (118–119 фарс) абзацгай бакæс. Алы абзацæн дæр йæ сæйраг хъуыды 
ныффысс дыууæ хъуыдыйадæй.

VI. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Цавæр бæстæйы кой цæуы тексты?
Кæй бардзырдмæ гæсгæ арæзт æрцыдис Стыр китайаг сис æмæ цæмæн?
Цы загъд цæуы тексты китайаг фыссынады тыххæй?

1. V хæслæвæрды æрмæгыл æнцойгæнгæйæ, тексты мидис хи ныхæстæй дзу-
рын сахуыр кæн.
2. Æрхъуыды кæн дæхæдæг иероглифтæ æмæ ныффысс уыдоны фæрцы дзырд 
кæнæ хъуыдыйад тыхтоныл.
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РАФÆЛДАХÆМ ИСТОРИЙЫ СЫФТÆ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

   Хъама

 Æз сыссадтон фыдæлты хъама дурыл
 Налхъуыт-налмасау, калы уый тæмæн.
 Фæлæ йæ ныр куы нал сауыгътон къулыл, –
 Æз хъахъхъæнын мæ райгуырæн бæстæ.

 Фыдæй-фыртмæ цыдис уый къухæй-къухмæ,
 Фæлтæртæ уымæй хъахъхъæдтой сæ цард.
 Бæллыдысты-иу мах ыстыр æнусмæ,
 О, уый сæрвæлтау цас тугтæ ныккалд!

                 Плиты Илья

II. Сраст кæн, кæм хъæуы, уым Иринæйы ныхæстæ.

Чингуытæ арæзтой къухæй фысгæйæ.
Гæххæтт æрхъуыды кодтой Мысыры.
Нил кæлы Бердзены зæххыл.
Гæххæтты фабрикæтæ Европæйы æппæты фыццаг 
фæзындысты Испанийы, 1150 азы.

III. Тексттæ бакæс, сæ хъуыды сын бамбар. Зынæмбарæн дзырдтæн ссар сæ 
нысаниуджытæ дзырдуаты.   

Къæлиндар куыд фæзындис

Адæймаджы цард суткæгай куы нымаиккам, уæд-иу нæм рауаид егъау нымæц, æмæ 
ахæм нымæцтимæ архайын уаид зын. Уымæ гæсгæ рæстæг нымайынæн пайда кæнынц 
суткæ æмæ мæйæ нæ, фæлæ афæдзæй.

Дæргъвæтин рæстæг нымайыны тыххæй арæзт æрцыдис къæлиндар дæр. Хорз 
къæлиндар саразыны тыххæй зонын хъæуы, афæдзы дæргъ цæйбæрц у, уый.

Афæдзы дæргъ фыццаг хатт базыдтой мысираг адæм.
Раджы заман Мысыр хъæздыг æмæ тыхджын паддзахад уыдис. Тынг бæрзонд 

æвæрд дзы уыдис зæххы куыст. Чысыл зæххы гæппæлæй-иу мысирæгтæ райстой стыр 
тыллæг. Уый уыдис 7–8 мин азы размæ. Уыцы заман къæлиндар нæма уыдис. Ничи 
зыдта, афæдзы цал боны ис, уый.

75–76-æм ахуыртæ
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Зымæг æмæ сæрд Мысыры махау цæхгæр нæ хицæн кæнынц сæ кæрæдзийæ, 
уым зымæг дæр сæрдау хъарм вæййы. Чи зоны, бирæтæм диссаг фæкæса, фæлæ уæд 
Мысыры, халсар цы афон байтауын хъæуы, уый алчи нæ зыдта. 

Мысыры хъæздыгдзинад баст уыдис Нилы цæугæдонимæ. Нил алы аз дæр раивылы 
иу афон æмæ йемæ раласы бирæ лами. Лами хорз хъацæн у (удобрение). Мысираг адæм 
дзы базилынц сæ зæхмæ. Нилы раивылыны размæ-иу зæхкусджытæ хъуамæ бацæттæ 
кодтаиккой къанæуттæ. Фæлæ, Нил кæд раивылдзæнис, уый рагагъоммæ ничи зыдта. 
Мысирæгтæ бафиппайдтой, Нилы раивылд æмæ арвыл Сириусы фыццаг фæзынд иу 
рæстæджы кæй вæййынц, уый.

Рацæуы цасдæр рæстæг. Арвыл зилдух кæнгæйæ, Хур иу заман æрлæууы 
Сириусы ныхмæ æмæ йæ фæкæны йæ тыхджын рухсы бын. Уыцы заман Сириус нал 
фæзыны. Хур скæсæнырдæм куы фенкъуысы, уæд Сириус фæсте аззайы æмæ райсом 
сæумæцъæхæй арвыл цæхæртæ фæкалы.

Мысираг адæм бафиппайдтой, Сириусы иу фæзындæй иннæ фæзындмæ 365 боны 
кæй рацæуы, уый. Уыцы рæстæджы скъуыддзаг уыдон схуыдтой афæдз.

Уæдæй фæстæмæ алы бæстæты дæр рахызтысты афæдзгай нымадмæ.

Сиукъаты Никъала

Вавилон

Раззаг Азийы фæзуатæн йæ фылдæр 
хай ахсынц хæхтæ æмæ уæлхох быдыр-
тæ. Уыдоны æхсæнты кæлынц егъау 
цæугæдæттæ Евфрат æмæ Тигр. Ацы 
бынатæн ис цалдæр номы: Дыдон 
(Двуречье), Дыууæдонастæу (Междуречье), 
кæнæ Месопотами. Рагзаманты ацы 
цæугæдæтты былты сæвзæрдысты тыхджын 
горæт-паддзахæдтæ.

Уыдонæй иу уыдис Вавилон. Æрбынат 
кодта Евфраты былгæрæттыл. Вавилоны 
зæххыл цыдысты базарады фæндæгтæ. 
Ссис тыхджын æмæ хæдбар паддзахад. 
Нæ дуджы размæ V æнусы Геродот уыдис Вавилоны æмæ биноныгæй ныффыста ацы 
паддзахады тыххæй. Уыцы историон æвдисæнты руаджы мах бæлвырддæрæй зонæм 
уæды рæстæджы хабæрттæ.

Геродотмæ гæсгæ,  Вавилон уыдис Раззаг Азийы егъаудæр æмæ рæсугъддæр горæт. 
Горæты алфамбылай уыдис амад диссагæн дзуринаг къултæ мæсгуытимæ. Сæ дæргъ 
уыдис аст километры бæрц. Фæлæ уæлдай диссагдæр уыдис паддзахы галуан «уæлдæфы 
ауыгъд дыргъдæттимæ».

Вавилонмæ-иу чи æрцыдис, уыдоны ноджыдæр дисы æфтыдта горæтæн йæ 
тæккæ астæу арæзт, йæ бæрзæнд 90 метры кæмæн уыдис, ахæм кувæндон – мæсыг 
(Вавилонская башня).
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Рагон Бердзен

Европæйæн йæ хуссайраг хай ахсы Балканы æрдæгсакъадах. Ам æрбынат кодта 
гыццыл хæххон бæстæ − Бердзен (Греция). Æрдзы уавæртæм гæсгæ дих  кæны æртæ 
хайыл: Хуссар, Астæуккаг æмæ Цæгат Бердзеныл. Хæхтæ та йæ дих кæнынц ноджы 
гыццылдæр фæзуæттыл.

Рагзаманты иу ранæй иннæмæ бацæуæн уыдис æрмæст хæххон къахвæндæгтæ, 
кæнæ та денджызыл. Уымæ гæсгæ бердзенты зæххыл фæзындис бирæ хæдбар горæт-
паддзахæдтæ. Фæлæ бердзентæ æмбæрстой, иу адæм кæй сты, уый, æмæ сæхи 
рахуыдтой эллинтæ, сæ Райгуырæн бæстæ та – Элладæ. Нæ дуджы размæ V æнус уыдис, 
эллинаг культурæ йæ тыхы куы бацыдис, уыцы рæстæг.

Уæдæй нырмæ рацыдис 2 500 азы бæрц, фæлæ эллинаг культурæйы ахадындзинад 
æнкъарæм абон дæр. Бердзенаг фыссынады бындурыл арæзт æрцыдысты бирæ адæмты 
алфавиттæ, уыдонимæ уырыссаг алфавит дæр.

Бердзен уыдис театры райгуырæн бæстæ.
Зындгонд бердзенаг фысджытæ Гомер, Эсхил, Геродот æмæ æндæрты уацмыстæ 

тæлмацгонд æрцыдысты бирæ адæмты æвзæгтæм дæр.
Бердзенаг архитектурон арæзтæдтæ æмæ статуятæ уыдысты æмæ сты архитектортæ 

æмæ скульптортæн фæзминаг.
Бирæ бердзенаг дзырдтæй пайда кæнынц адæм нырыккон æвзæгты. Зæгъæм, 

«скъола», «арифметикæ», «театр», «хор», «трагеди», «комеди», «истори» æмæ æнд.
Нæ нæмттæй бирæтæ сты бердзенаг нæмттæ: «Пётр» бердзенагау − дур; 

«Алыксандр» − хъахъхъæнæг; «Георгий» − зæхкусæг æмæ а. д.
Бердзенæй нæм æрцыдысты Олимпаг хъæзтытæ дæр.
Уымæй уæлдай ма бердзенæгтæ фæбæлвырддæр кодтой бирæ наукон 

зонындзинæдтæ.
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Ромаг импери

Ромаг импери уыдис рагон цивилизацитæн сæ тыхджындæр æмæ хъæздыгдæртæй 
иу. Йæ тых æмæ хъæздыгдзинады фæрцы йæ фæзуат стырæй стырдæр кодта: Англи-
сæй − Астæуккаг Азимæ, Хуссар Германæй –  Зæххастæуы денджызмæ (Средиземное 
море). Ромаг империйы сæйраг сахар уыдис Ром. Цардис дзы милуан адæймаджы бæрц, 
æмæ уымæ гæсгæ нымад уыдис дунейы стырдæр сахарыл. Ромæгтæ арæзтой æнæкæрон 
ныббырстытæ сыхаг бæстæтæм, сæ адæмты сын истой уацары. Цагъайрæгтæ кодтой 
æппæт уæззау куыстытæ дæр, лæггад кодтой хъæздгуытæн.     

Ромæгтæ  бирæ уарзтой сæхи ирхæфсын. Уæлдай уарзондæр сын уыдысты 
гладиаторты ерыстæ (тохтæ). Уыцы ерыстæ аразынæн уыдис сæрмагонд бынæттæ − 
амфитеатртæ. Тæккæ стырдæр æмæ хъуыстгонддæр амфитеатр уыдис Колизей.

Цавæр рагон паддзахæдты кой цæуы лæвæрд æрмæджыты?
Цавæр бæстæйы æрхъуыды кодтой къæлиндар æмæ цæмæн?
Цæмæй хъуыстгонд уыдис Китайаг импери?
Цавæр уыдис Бердзены бæстæ  2 500 азы размæ?
Кæм æрбынат кодта Вавилон æмæ цæмæй дисы æфтыдта адæмы?
Цавæр фæзуат ахста Ромаг импери æмæ цæй руаджы ссис дунейы тыхджындæр 

паддзахæдтæй иу?

1. Зынæмбарæн дзырдтæ рафысс дæ дзырдуатмæ.
2. Рагон паддзахæдтæй иуы тыххæй текст хи ныхæстæй дзурын сахуыр кæн. 
Текстмæ бафтау уæлæмхасæн æрмæг (зындгонд адæм, историон цаутæ).
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РАФÆЛДАХÆМ ИСТОРИЙЫ СЫФТÆ 

I. Бакæс.

    Хур æмæ мæй
     (Скъуыддзаг)

Уый раджы уыди, незаманты, раджы…
Мæйдар æхсæвау талынг уыд нæ зæхх.
Æрмæст-иу æм дыдзы рухс дардтой арвæй
Ыстъалытæ. Нæ бон уыд, нæ – æхсæв,
Нæдæр фæззæг, нæдæр зымæг, нæ – уалдзæг.
Нæдæр кæрдæг, нæдæр бæлас, нæ – хъæд,
Лæууыдысты æгомыгхуызæй хæхтæ.
Æгæрон фæзтæ, денджызтæ – æдзæм,
Цыма æнустæм баисты фынæй…

                      Джиоты Хазби

II. Сраст кæн Æхсары ныхæстæ, кæм хъæуы, уым.

Мысирæгты къæлиндар арæзт æрцыдис Сириусы иу фæзындæй иннæ 
фæзындмæ гæсгæ.

Бердзенæгтæ не ’мбæрстой, иу адæм кæй сты, уый, нæ зыдтой сæ 
Райгуырæн бæстæ.

Император Цинь Ши Хуанди бардзырд радта Вавилоны алыварс сис аразыны 
тыххæй.

Китайæгтæ фыссынц латинаг дамгъæтæй. Сæ алфавиты ис 58 дамгъæйы.
Æрдзы уавæртæм гæсгæ Бердзен у дихгонд æртæ хайыл: Хуссар, Астæуккаг 

æмæ Цæгатаг Бердзен.
Вавилоны арæзт цыдысты гладиаторты ерыстæ (тохтæ).
Ромы цардис милуан адæймаджы бæрц, æмæ нымад уыдис дунейы стырдæр 

сахарыл.

Послелоги (фæсæвæрдтæ), употребляются с именем существительным в роди-
тельном падеже и придают словам следующие значения:
онг – расстояние, уровень, предел (соответствует русскому предлогу до); бæласы 
онг − до дерева; каникулты онг − до каникул;
хæстæг – близость расположения по отношению к другому предмету: хæдзармæ 
хæстæг – недалеко от дома; зæрдæмæ хæстæг − близко к сердцу;
æрдæм – направление движения или действия: скъолайы ’рдæм − в сторону школы, 
к школе; мады ’рдæм – к маме.

77-æм ахуыр
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ІІІ. Сæххæст кæн хæслæвæрд хуызæгмæ гæсгæ.

Бæстæ Мысыр Вавилон Китай Бердзен Ромаг паддзахад

Бынат Цæгат Африкæ, 
Нилы былгæрæттæ

Æрдзон 
уавæртæ

Хурæфсæст бæстæ, 
хъæздыг зæххытæ,
денджызмæ 
фæндаг

Горæтты 
нæмттæ

Александрия

Зындгонд 
арæзтадон 
объекттæ

пирамидæтæ, 
Сфинкс, 
Александрийы 
чиныгдон

Наукон æмæ 
культурон æн-
тыстдзинæдтæ

къæлиндар, 
фыссынад

Зындгонд 
адæм

Клеопатрæ, 
Хеопс

Паддзахады 
экономикон 
бындур

зæххы куыст

ІV. Ратæлмац кæн хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ. Спайда кæн уæлдæр лæвæрд 
фæсæвæрдтæй.

Греция была родиной театра.
Одно из семи чудес света – египетские пирамиды – сохранилось до XXI века.
Вавилон расположился недалеко от реки Евфрат.
Египтяне готовили каналы до разлива Нила.
Когда солнце клонится к западу, Сириус остаётся позади и рано утром ярко 

сверкает на небосклоне. 
Западная Римская империя существовала до 476 года нашей эры.

1. Рагон паддзахæдтæй иуы тыххæй текст хи ныхæстæй дзурын сахуыр кæн.
2. Ныффысс дыгай хъуыдыйæдтæ, лæвæрд фæсæвæрдтæй пайда кæнгæйæ.
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ИСТОРИЙЫ УРОК

I. Байхъус æмæ бакæс.

  хъузг − хуыз    хъæбæр − хæдбар
  хъуыды − худы   бахъуыди − бахуды
  хъазæн − хæцæн   хъæдæрмæг − хæдæфсарм

II. Цы радзырдта Иринæ дарддæр?

Мысыр æрæнцадис…
Вавилон æрбынат кодта…
Цинь Ши Хуанди бардзырд радта…
Бердзен у дихгонд…
Бердзентæ æмбæрстой, иу адæм кæй сты, уый, …
Ром уыдис…
Колизей уыдис…

III. Диалогæн йæ райдайæн бакæс. Ныхас цæуыл цæуы, уый бамбар. Диа-
лог дарддæр ахæццæ кæн.

– Абон цавæр бæстæйы тыххæй бацæттæ кодтай æрмæг?

– Æз ахуыр кодтон §19. Уым ныхас цæуы Бердзены тыххæй.

– Хорз. Кæм ис Бердзены паддзахад?

– Европæйы хуссайраг хай ахсы Балканы æрдæгсакъадах. Ам 
æрбынат кодта гыццыл хæххон бæстæ − Бердзен.

– Раст дзурыс! Ныр та мын зæгъ, цæмæн фæзынд Бердзены зæххыл 
бирæ хæдбар горæт-паддзахæдтæ?

– Хæхтæ дих кæнынц ацы диссаджы бæстæ бирæ гыццыл 
фæзуæттыл. Рагзаманты иу ранæй иннæмæ бацæуæн уыдис æрмæст хæххон 
къахвæндæгтæ кæнæ денджызыл. Уымæ гæсгæ Бердзены зæххыл фæзындис 
бирæ хæдбар горæт-паддзахæдтæ.

IV. Сараз де ’мкъласонтимæ диалог æндæр бæстæйы тыххæй. Спайда кæн 75-
æм ахуыры æрмæгæй.

78-æм ахуыр
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V. Равзар раст вариант æмæ зæгъ æххæст дзуапп.

1. Дæргъвæтин рæстæг нымайыны 
тыххæй арæзт æрцыдис

къæлиндар
чиныг
аргъуан

2. Мысыры хъæздыгдзинад баст уыдис
Ромаг империимæ
Нилы цæугæдонимæ
Евфратимæ

3. Геродотмæ гæсгæ, Вавилон уыдис
Раззаг Азийы егъаудæр горæт
Китайы сæйраг горæт
Мысыры стырдæр горæттæй иу

4. Гæххæтт æрхъуыды кодтой
китайæгтæ
бердзенæгтæ
ромæгтæ

5. Стыр китайаг сис хъуамæ 
бахъахъхъæдтаид Китай

вавилойнæгтæй
бердзенæгтæй
цæугæцард чи кодта, уыцы адæмтæй

6. Ромы цæрæг адæмы нымæц уыдис
300000
1000000
750000

1. Бацæттæ кæн фæрстытæ ахуыргæнæджы ролы хъазынмæ.
2. Рагон цивилизациты тыххæй æрмæг сфæлхат кæн.
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1. Стыр китайаг сисæн йæ дæргъ у:
а) 3 000 км;
æ) 6 000 км;
б) 10 000 км.

2. Папирус кæнын райдыдтой:
а) Вавилоны;
æ) Китайы;
б) Мысыры.

3. Пергамент кодтой:
а) цармæй;
æ) хъамылтæй;
б) хъæдæрмæгæй.

4. Фыссæн гæххæтт æрхъуыды код-
той:

а) Бердзены;
æ) Китайы;
б) Мысыры.

5. Афæдзы дæргъ фыццаг  базыдтой:
а) Вавилоны;
æ) Ромы;
б) Мысыры.

6. Хеопсы пирамидæ арæзт æрцыдис:
а) Бердзены;
æ) Мысыры;
б) Вавилоны.

7. 2 600 азы размæ арæзт æрцыдысты:
а) пирамидæтæ;
æ) Гелиосы статуя;
б) Вавилоны бæрзонд къултæ.

8. Зындгонд скульптор Фидий сарæз-
та:

а) Фæндагамонæг цырагъ;
æ) Уæларвон Дианæйы кувæндон;
б) Зевсы фæлгонц.

РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

9. Родосы сакъадахыл арæзт æрцыдис:
а) Зевсы фæлгонц;
æ) Гелиосы статуя;
б) Фæндагамонæг цырагъ.

10. Геродотмæ гæсгæ, Раззаг Азийы 
егъаудæр æмæ рæсугъддæр горæт уы-
дис:

а) Александрия;
æ) Афинæтæ;
б) Вавилон.

11. Топпыхос æрымысыдысты:
а) мысирæгтæ;
æ) бердзенæгтæ;
б) китайæгтæ.

12. Китайаг иероглифты нымæц у:
а) 2 000;
æ) 4 000;
б) 824.

13. Театры райгуырæн бæстæ у:
а) Китай;
æ) Ром;
б) Бердзен.

14. Олимпаг хъæзтытæ фæзындысты:
а) Вавилоны;
æ) Мысыры;
б) Бердзены.

15. Гладиаторты ерыстæ арæзт цыды-
сты:

а) Бердзены;
æ) Ромы;
б) Мысыры.

16. Дæ зæрдæмæ тынгдæр цы бæстæ фæ-
цыдис, уый тыххæй радзур.

79-æм ахуыр



131

ЗÆХХ У КЪОРИЙАУ ТЫМБЫЛ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

  къори – куры   хуыскъæл – хæрзконд
  къахы – кафы   æрыскъæф – æркæн
  къухтæ – кувгæ   фыркъа – фыранк
  къанау – калмау   бырынкъ – фæнык

II. Дзуапп ратт Æхсары фæрстытæн.

Кæдæм ис ацæуæн балцы?
Цæуыл ис ацæуæн балцы?
Кæм уыдтæ балцы?
Кæдæм дæ фæнды балцы ацæуын?

III. Сараз лæвæрд дзырдтимæ дзырдбæстытæ.

1. Æнæкæрон (цы?)
...
...
...

2. Басгарын (цы?)
...
...
...

3. Ныххæццæ уæвын (кæдæм?)
...
...
...

4. Æнцой кæнын (цæуыл?)
...
...
...

5. Дызæрдыг кæнын (цæуыл?)
...
...
...

6. Йæ къухы бафтыд (цы?)
...
...
...

Дзырдуат
алыварс − вокруг
æнæкæрон − бесконечный, 
                        безграничный
æнцой кæнын − опираться, 
прислоняться
дардбалцгæнæг − путешественник
басгарын − здесь: исследовать
дызæрдыг кæнын − сомневаться
къухы бафтыдис − удалось
ныххæццæ уæвын − здесь: добраться
сбæрæг кæнын − выявить
тыгъдад − пространство
уæртджынхæфс − черепаха
фæбæлвырддæр кæнын − уточнить

80-æм ахуыр
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7. Сбæрæг кæнын (цы?)
...
...
...

8. Фæбæлвырддæр кæнын (цы?)
...
...
...

Хуызæг. Фæбæлвырддæр кæнын (цы?) дзуапп, адрис, мыггаг.

IV. Хъуыдыйæдтæ бакæс, къæлæтты æвæрд дзырдтæ тæлмацгæнгæйæ. Спайда 
кæн дзырдуатæй.

Скъолайы (вокруг) сагъд уыдис бæрзонд бæлæстæ. 
Зелим лæууынæй бафæлладис æмæ къулыл (прислониться). 
(Безграничный) быдыртæм адæймаджы цæст кæсынæй не ’фсæстис.
Жюри (выявить) конкурсы хуыздæр архайджыты нæмттæ. 
Стыр доны (пространство)  хуыйны фурд. 
Нæма æрталынг, афтæмæй бæлццæттæ (дойти) иу гыццыл хъæумæ. 
Алыбег у хъæбысæйхæцæг, æмæ уымæн (удалось) Уæрæсейы ерысты фыццаг 

бынат бацахсын.

V. Дзырд кæнын-ы руаджы сараз вазыгджын мивдисджытæ æмæ сын сæ мидис 
бамбарын кæн.

Ныхас, фынæй, хæринаг, тезгъо, кад, дон, маст, хус, цуан, цæхх, урс, хыл, ныв.

1. Æрхъуыды кæн вазыгджын мивдисджытимæ хъуыдыйæдтæ.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Цыбырæй радзур, кæдæм ацæуис балцы, уый тыххæй.
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ГЕОГРАФИОН БАЛЦЫТÆ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Еврази, Цæгат Америкæ, Хуссар Америкæ, нæмттæ, адæммæ, æппæт, фыццаджыдæр, 
фæбæлвырддæр, зæххытæ, бæлццæттæ, баззад, ныххæццæ, дызæрдыггаг. 

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Юрий Гагарины зындгонддæр балц уыдис…
Кучиты Юрий атомон науыл сарæзта балц…
Мæргътæ фæззæджы  абалц кæнынц…
______________________________________

III. Текст бакæс абзацгай. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Нæ зæхх у, Хурæй ранымайгæйæ, æртыккаг космосон 
буар (тело). Уый Хуры алыварс æрзилы 365 суткæмæ. Хур 
æмæ зæххы астæу ис 149 600 000 километры.

Зæххы къорийыл ис материктæ. Уыдон кæрæдзийæ 
хицæнгонд сты егъау доны тыгъдæдтæй. Абон адæм 
зонынц материкты бæрц æмæ сæ нæмттæ: Еврази, 
Цæгат Америкæ, Хуссар Америкæ, Африкæ, Австрали, 
Антарктидæ. Фæлæ ацы бæлвырд хабæрттæ адæм алкæд 
нæ зыдтой.

Алы адæмыхатмæ дæр уыдис йæхи цæстæнгас, 
Зæхх куыд конд у, уый тыххæй. Рагон индиæгтæ афтæ 
хъуыды кодтой, цыма Зæхх æнцой кæны пылтыл. Пылтæ 
лæууынц, æнæкæрон фурды чи ленк кæны, ахæм егъау 
уæртджынхæфсыл.

Мысирæгтæ нымадтой Мысыры бæстæ æппæт 
дунейыл. Арв сæм кастис, хæхтыл чи æнцой кæны, ахæм 
тъæпæн цар.

Бердзенæгтæ та афтæ хъуыды кодтой, цыма Зæхх 
у стыр сакъадах уæрæх цæугæдоны астæу. Зæххæн йæ 
сæрмæ − æнусон арв, йæ быны та Тартар − мæрдты бæстæ.

Зæхх тымбыл къори кæй у, уыцы хъуыды 
фыццаджыдæр æрцыдис Пифагормæ. Аристотель архайдта 
уыцы хъуыды фæбæлвырддæр кæныныл. Эратосфен та 
сбæрæг кодта Зæххæн йæ ас.

Географи, куыд наукæ, афтæ фидар кæнын райдыдта Васко да Гама

81-аг ахуыр
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Сæндидзæны дуджы (Эпоха Возрождения). Адæм базыдтой бирæ 
ног зæххытæ æмæ бæстæтæ. Дардбалцгæнджытæ ныв кæнын 
райдыдтой картæтæ, уыдон азæй-азмæ бæлвырддæр кодтой.

Уыцы рæстæг арæзт æрцыдис, историйы чи баззадис, бирæ 
ахæм балцытæ.

1492 азы Христофор Колумб йæ балцы рæстæг байгом кодта 
Ног Дуне (Новый Свет) − Америкæ.

1492–1499 азты Васко да Гама сбæрæг кодта денджызон 
фæндаг Индимæ.

1510–1522 азты Магелланæн йæ къухы бафтыдис æрзилын 
Зæххы къорийы алыварс.

Голландиæгтæ ныххæццæ сты Австралимæ.
Беринг æмæ Чириков басгæрстой фæндаг Сыбырæй Амери- 

кæмæ.
Ацы географион балцыты руаджы, Зæхх къорийы хуызæн кæй у, уый дызæрдыггаг 

нал уыдис.

1. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæн.
2. Пъланы пункттæ раст равæр тексты мидисмæ гæсгæ.

Географи – наукæ.
Зæхх – тымбыл къори.
Зындгонд дардбалцгæнджытæ.
Зæхх – космосон буар.
Материктæ.
Адæмты фыццаг зонындзинæдтæ Зæххы тыххæй.

3. Бафæлвар дæхæдæг текстæн пълан саразын.

4. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Цавæр материктæ ис Зæххы къорийыл?
Цавæр материкыл цæрæм мах?
Кæд сфидар географи куыд наукæ æмæ цæй руаджы?
Куыдæй уадис сæ цæстытыл рагон адæмæн сæ алфамбылай дуне?
Цæмæн цыдысты адæм тæссаг балцыты?
Балцгæнджытæй чи цы ногдзинæдтæ бахаста географион наукæмæ?

1. Пъланмæ гæсгæ текст хи ныхæстæй дзурын сахуыр кæн.
2. Тексты цы зындгонд дардбалцгæнджыты кой нæй, уыдонæй искæй 
тыххæй цыбыр æрмæг бацæттæ кæн.

Дардбалцгæнæгæн йæ ном, йæ мыггаг.
Кæцон уыдис?
Кæд æмæ кæдæм уыдис йæ балц?

Ф. Магеллан
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ХУРНЫГУЫЛÆН ХАЙ
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ХУРЫСКÆСÆН ХАЙ



137

ГЕОГРАФИОН БАЛЦЫТÆ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Фæллад бæлццæттæ искæд бон, мыййаг,
Куы сфæнд кæной бæрзонддæр хохмæ схизын,
Ысхондзæн сæ мæ къахвæндаг, мæ таг
Уæд ацы ’фцæгмæ, дарддæр та – сæхи зын.

          Джиоты Хазби

II. Сраст кæн Æхсары ныхæстæ, кæм хъæуы, уым.

Евразийæ Африкæмæ нæй фæндаг сурзæххыл.
Африкæйæ Австралимæ ис бацæуæн поездыл.
Цæгат Америкæйæ Хуссар Америкæмæ ис фæндаг сурзæххыл.
Антарктидæ æрæнцадис Цæгат полюсы.
Австрали у материктæн сæ егъаудæр.
Евразийæ Америкæмæ ис фæндаг сурзæххыл.

III. Текст ратæлмац кæн ирон æвзагмæ, дзырдуатæй пайдагæнгæйæ.

На земле изменяется всё. Появляются новые горы. Они растут и разрушаются. Суша 
и море меняются местами. Наступают и тают льды. Богатые растительностью равнины 
превращаются в пустыни. Только всё это происходит медленно.

Вначале был один огромный материк − Пангея, в переводе − «Вся Земля». Силы 
земли Пангею раскололи на материки, которые постепенно заняли те места, на которых 
мы их видим на современных картах.

82-аг ахуыр
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1. Текстæн æрхъуыды кæн сæргонд.
2. Дзуапп ратт фæрстытæн:

Цавæр материк у тæккæ егъаудæр?
Цавæр материк нымад  у уазалдæрыл?
Куыд хуыйны тæккæ тæвддæр материк?
Йæ фæзуат къаддæр кæцы материкæн у?

ІV. Баххæст кæн хъуыдыйæдтæ, 79-æм ахуыры цы текст лæвæрд ис, уымæ 
гæсгæ.

1. Абон адæм зонынц материкты бæрц æмæ сын нæмттæ радтой: …, …, …, …, …, … .
2. Индиæгтæ афтæ хъуыды кодтой, цыма Зæхх æнцой кæны… .
3. Мысирæгтæ нымадтой Мысыры бæстæ … … .
4. Бердзенæгтæ хъуыды кодтой, цыма Зæхх у стыр… .
5. Зæхх тымбыл къорийы хуызæн кæй у, уыцы хъуыдыимæ разы уыдысты …, …, … .
6. Голландиæгтæ ныххæццæ сты… .
7. Магелланæн йæ къухы бафтыдис… .
8. Васко да Гама сбæрæг кодта… .
9. Христофор Колумб байгом кодта… .
10. Беринг æмæ Чириков басгæрстой….

V. Ныхасы стильтæм гæсгæ текст цавæр у? Дæ хъуыды бафидар кæн 
дæнцæгтæй.

IV фæлтæрæны æрмæгмæ гæсгæ бацæттæ кæн диалог географион балцыты 
тыххæй.

Дзырдуат
суша − сурзæхх
наступать − бырсын
пустыня − змисбыдыр
расколоть − адих кæнын
современный − нырыккон

Дунейы арæзт мысирæгты хъуыдымæ гæсгæ
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Дзырдуат
æнахуыр − здесь: неизведанный 
гæрах − выстрел 
зонгуытыл æрлæууын − встать на колени
къуымбил – шерсть
каис − здесь: тесть; родственник жены
тардзæсгом − темнолицый, смуглый

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Хур, дуне, æнусон, наукон, къух, фурд, бузныг, аудын, хуссар, дуг. 

II. Дарддæр ды зæгъ.

Китай ис Евразийы.
Мысыр ис…
Инди ис…
Бразили ис…
Англис ис…
Зимбабве ис…

III. Текстмæ байхъус. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Колумбы цард у тынг цымыдисаг. Уый райгуырдис 1451 азы октябры кæрон Генуяйы. 
Йæ фыд уыдис мæгуыр къуымбилгуыстгæнæг. Æрыгонæй Колумб ахуыр кодта географи 
æмæ навигаци. Йе стырдæр бæллиц та уыдис дард балцыты ацæуын.

80 азты Христофор ракуырдта Филиппæ Мунисы. Уый уыдис португайлаг науы хицауы 
чызг. Христофоры каис арæх цыдис денджызон балцыты æмæ-иу таурæгътæ кодта æнахуыр 
бæстæты тыххæй.

Æрыгон португайладжы фæндыдис Индимæ денджызон фæндаг байгом кæнын. Уыцы 
рæстæг сурзæххыл Индимæ фæндæгтæ сæхгæдта Осмайнаг импери. Колумб Португалийы 
къаролæй куырдта наутæ, фæлæ йын сæ уый нæ радта.

Христофорыл баууæндыдысты испайнаг къарол Фердинанд æмæ йæ ус Изабеллæ. Уыдон 
денджыздзæуæгæн  радтой 3 науы: «Нинья», «Пинтæ» æмæ «Санта Мария». Денджызон 
балц æнцон кæд вæййы! Иу рæстæджы дымгæ нал кодта, æмæ наутæ æрлæууыдысты.

Бæлццæтты нал уырныдта, искуы ма сæ хæдзæрттыл сæмбæлдзысты, уый. 1492 азы 
12 октябры нау «Пинтæ»-йæ райхъуыст гæрах: матрос Родриго де Триан федта зæхх. Уый 
уыдис Америкæйы бæстæ.

Колумб æрхызтис зæхмæ, йæ зонгуытыл æрлæууыдис æмæ скуыдта. «Амæй фæстæмæ 
ацы змис, пальмæтæ, къæдзæхтæ, тутитæ æмæ бæгънæг тардзæсгом адæм уыдзысты 
Испанийы къаролы къухы», – загъта зындгонд денджыздзæуæг.

Колумб фæстæмæ куы æрыздæхтис, уæд ын скодтой диссаджы кад: Изабеллæ æмæ йæ 
Фердинанд сæ фарсмæ сбадын кодтой.

Христофор Колумб амардис 1506 азы 20 майы. Йæ фæстаг ныхæстæ уыдысты: «Хуыцау, 
дæ къухтæм дæттын мæ уд».

1. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæн.
2. Цы базыдтай цымыдисагæй?

83-аг ахуыр
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IV. Текст бакæс абзацгай æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

1-аг абзац:
Кæд æмæ кæм райгуырдис Колумб?
Цæмæн ахуыр кодта Колумб географи æмæ навигаци?
2-аг абзац:
Чи уыдис Филиппæ Мунис?
Цавæр таурæгътæ кодта Колумбы каис?
3-аг абзац:
Цавæр фæнд уыдис æрыгон Колумбмæ?
Цæмæн хъуыдис ног фæндаг Индимæ?
4-æм абзац:
Чи баууæндыдис Колумбыл?
Цавæр наутыл ацыдис Колумб балцы?
5-æм абзац:
Цæуыл цин кодтой бæлццæттæ 1492 азы 12 октябры?
6-æм абзац:
Цы загъта Колумб ног зæххыл, йæ зонгуытыл лæугæйæ?
7-æм абзац:
Куыд сæмбæлдысты Изабеллæ æмæ Фердинанд Колумбыл?
8-æм абзац:
Цас фæцардис Христофор Колумб æмæ цавæр уыдысты йæ фæстаг ныхæстæ?

Глаголы в осетинском языке имеют восемь приставок. Главная их функция − 
указать направление движения.

Приставки Направление действия Пример

а- от говорящего ацыдис балцы
æрба- к говорящему æрбахаста картæ
ба- внутрь бакастис уатмæ
ра- наружу ракастис денджызмæ
æр- сверху вниз æрхызтис мачтæйæ
с- снизу вверх схызтис наумæ
ны- вниз ныббырыдис мæрайы
фæ- в сторону от говорящего фæлыгъдис дардмæ

1. Бафтау разæфтуантæ дзырдтæм: цæуын, кæсын, лидзын.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн!

Колумб Америкæйы зæххыл
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2. Ратæлмац кæн хъуыдыйæдтæ ирон æвзагмæ. Бæрæггонд мивдисджытæ тæлмац-
гæнгæйæ спайда кæн разæфтуантæй. 

Когда Колумб вернулся, его приняли с почестями.
С корабля «Пинта» раздался выстрел.
Колумб сошёл на землю, опустился на колени и заплакал.
Колумб мечтал отправиться в далёкие странствия.

Дæ бæллицты абалц кæн æнæзонгæ сакъадахмæ. Радзур дæ балцы тыххæй.

Чи у балцгæнæг?
Цæуыл ацыдис балцы (науты нымæц, сæ нæмттæ)?
Кæуылты акодта йæ фæндаг (денджыз, фурд, цæугæдон)?
Цавæр материкты цур æрлæууыдис?
Цы федта цымыдисагæй æрлæууæнты?
Цавæр сакъадах байгом кодта?
Куыд æй схуыдта?
Цæуыл бадис кодта?
Куыд æрыздæхтис фæстæмæ?
(Раст спайда кæн разæфтуантæй.)

1  

К 
2  

1. Открыватель Америки.
2. Исследователь северных широт.
3. Наука о Земле.
4. Жена испанского короля Фердинанда.
5. Философ, сторонник идеи 
   шарообразности земли.

3

5 4
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ДУНЕЙЫ АДÆМТÆ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Кæнын хъуыды, мæнæн цæуыл у заргæ, 
Нæ цард ныр дæр ма а зæххыл цы халы.
Нæу арвыл махæн рухс хурзæрин уаргæ,
Сты иумæйаг нæ хур, нæ мæй, ыстъалы.

     Хъайтыхъты Геор

II. Дарддæр ды зæгъ.

Фæсарæйнаг (иностранный) æвзæгтæй æз ахуыр кæнын 
францаг. Бауарзтон æй фæндзæм къласы. Мæ ахуыргæнæг хуыйны 
Плиты Зинаидæ. Францы сæйраг горæт у Париж. Ацы паддзахад ис 
Европæйы. Францаг æвзагыл ма дзурынц Бельгийы, Люксембургы, 
Монакойы, Швейцарийы, Гаитийы, Канадæйы, Гвианæйы, Алжиры, 
Конгойы æмæ æндæр паддзахæдты. Æз хорз арæхсын францагау 
дзурынмæ.

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, уый.

Æддаг бакаст – аив æддаг бакаст; æнахуыр æддаг бакаст; фæйнæхуызы æддаг 
бакаст.

Адæм хицæн кæнынц æддаг бакастæй.
Уазæгæн уыдис æнахуыр æддаг бакаст.

Зилын – зилын сæр, зилын цæсгом; зилын 
машинæ.

Дæхи размæ разил!
Зелим йæ сæр базылдта Тотрадзы ’рдæм.

Æцæгæлон – æцæгæлон бæстæ; æцæгæлон 
адæймаг.

Æцæгæлон бæстæйы адæймагæн зын цæрæн у.
Æцæгæлон бæстæ бæлццæттæм фæкастис 

æнахуыр.

Знæм – æнæзонгæ знæм; стыр знæм; гыццыл 
знæм; цæугæцард чи кодта, ахæм знæмтæ.

Дзырдуат
æддаг бакаст – внешность
бынæттон цæрæг – местный житель
зилын – здесь: поворачивать
знæм – племя
къæбæлдзыг – кучерявый, кудрявый
парахат – здесь: распространённый, 

много
разыйы нысан – знак согласия
тар – тёмный
тымыгъ – буран, метель
фæйнæрдæм – в разные стороны
фæкъул кæнын – наклонить
цæсгомы æвæрд – тип лица
цъар – кожа
æцæгæлон – чужак, чужой

84-æм ахуыр
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Цæугæцард чи кодта, уыцы знæмтæ дардтой бирæ фос. Æнæзонгæ знæмы цард 
дисы бафтыдта ахуыргæндты.

Къæбæлдзыг – къæбæлдзыг дзыккутæ; къæбæлдзыг хъуын.
Сылгоймагæн уыдис сау къæбæлдзыг дзыккутæ.
Гыццыл уæрыччытæн вæййы рæсугъд къæбæлдзыг хъуын.

Парахат – парахат кæнын; парахат у; парахат сты.
Нæ горæты парахат сты, англисаг æвзаг кæм ахуыр кæнынц, ахæм скъолатæ.

Фæйнæрдæм – фæйнæрдæм кæсын; фæйнæрдæм дзурын; фæйнæрдæм амонын.
Ахуырдзау фæйнæрдæм ракæс-бакæс кодта æмæ ахуыргæнæджы ныхас нæ бам-

бæрста.
Адæм фæйнæрдæм ахæлиу сты.

Цæсгомы æвæрд – рæсугъд цæсгомы æвæрд; æнахуыр цæсгомы æвæрд; фыдынд 
цæсгомы æвæрд.

Нывгæнæджы зæрдæмæ фæцыдис зæронд лæджы æнахуыр цæсгомы æвæрд.
Чызджы рæсугъд цæсгомы æвæрд уадис лæппуйы цæстытыл.

Цъар – урс цъар; сау цъар; бур цъар; сырх цъар; фæлмæн цъар; тар цъар.
Колумб æнæзонгæ бæстæйы зæхмæ куы æрхызтис, уæд федта тарцъар адæмыхатт.

IV. Хъуыдыйæдтæ ратæлмац кæн ирон æвзагмæ.

Из всех материков наибольшее количество людей проживает в Евразии.  
Ежегодно население земного шара увеличивается примерно на 70 млн. человек.
В Евразии на 1 кв.км. приходится 50 человек.
В Австралии на 1 кв.км. приходится 2 человека.
В Антарктиде постоянных жителей нет.
Учёные говорят, что в Индии проживает 4356 племён.

На земном шаре проживало:

в 1800 г. – 911 млн. человек;
в 1850 г. – 1 млрд. 181 млн. человек;
в 1900 г. – 1 млрд. 617 млн. человек;
в 1940 г. – 2 млрд. 252 млн. человек;
в 1965 г. – 3 млрд. 315 млн. человек;
в 1980 г. – 4 млрд. 437 млн. человек;
в 2000 г. – 6 млрд. 91 млн. человек.
в 2017 г. – 7 млд. 474 млн. человек

1. Дзырдтæ сахуыр кæн.
Ныхасы мидæг сæ куыд пайда кæнын хъæуы, уый бахъуыды кæн.
2. Цавæр фæсарæйнаг æвзаг ахуыр кæныс, уый тыххæй дзурын зон.
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АДÆМТÆН ЦÆРЫНÆН ИУМÆЙАГ У ЗÆХХ

I. Байхъус æмæ раст дзур.

Англисаг, францаг, испайнаг, немыцаг, итайлаг, уырыссаг, араббаг, китайаг, 
венграг, болгайраг, молдоваг, норвегаг, португайлаг, румынаг, финнаг, шведаг, эстойнаг, 
корейаг, монгойлаг, япойнаг.

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Фæсарæйнаг æвзаджы уроктæ нæм къуыри
вæййы дыууæ хатты.
______________________________________
______________________________________

ΙΙΙ. Текст бакæс. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

1-аг абзац.
XXI æнусы нæ Зæххыл цæрæг адæм сты 6 миллиардæй фылдæр. Адæмæн сæ бакаст 

у фæйнæхуызон. Хицæн кæнынц сæ буары хуыз, сæры хъуынтæ, цæстыты конд, цæсгомы 
æвæрдæй. Уыцы хицæндзинæдтæ фæзындысты тынг раджы. Уæд Зæххыл ныры бæрц адæм 
нæ уыдис. Знæмтæ цардысты кæрæдзийæ дард, фæйнæхуызон æрдзон уавæрты.

Цæйбæрц сты нæ Зæххыл цæрæг адæм?
Цæмæй хицæн кæны адæмтæн се ’ддаг бакаст?
Цæмæн рауадис афтæ?

2-аг абзац.
Тæвд бæстæты чи цардис, уыдонæн сæ цъар стар ис. Сæ сæры 

хъуынтæ систы къæбæлдзыг, сæ фындз æмæ былтæ та – фæтæн. Уазал 
рæтты чи æрбынат кодта, уыцы адæмтæ бæрæг дардтой сæ урс цъарæй. 
Уыдис сын нарæг фындзтæ, уазал уæлдæфæй цæмæй арф ма улæфой, 
уый тыххæй. Тыгъд быдырты тыхджын æмæ уазал дымгæ кодта, арæх-иу 
дзы тымыгъ рыг систа. Уымæ гæсгæ ахæм бынæтты чи цардис, уыдонæн 
сæ цæстытæ уыдысты нарæг, сæ буар та – бурбын.

Цавæр æддаг бакаст уыдис, тæвд бæстæты чи цардис, уыцы адæмæн?
Цæмæй хицæн кодтой, уазал рæтты чи æрбынат кодта, уыцы адæм?
Сæ цæстытæ нарæг æмæ сæ буар бурбын кæмæн уыдис, уыцы адæм кæм цардысты?

3-аг абзац.
Се ’ддаг бакастмæ гæсгæ адæм дих кæнынц стыр къордтыл. Уыцы къордтæ хуыйнынц 

расæтæ æмæ сты æртæ: европæйаг, азиаг (монголоидон), африкæйаг (экваториалон).

85-æм ахуыр
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Цавæр къордтыл дих кæнынц адæм се ’ддаг бакастмæ гæсгæ?
Кæм цæрынц, европæйаг расæмæ хаст чи цæуы, уыцы адæмтæ?
Сæ бæрц кæцы бæстæты фылдæр у азиаг расæйы адæмтæн?
Цавæр континентыл æрбынат кодтой, африкæйаг расæмæ чи хауы, уыцы адæмтæ?

4-æм абзац.
Ныртæккæ Зæххы къорийы паддзахæдты нымæц у 200 бæрц. Алкæцыйæн дæр дзы ис 

йæхи фæзуат, сæйраг горæт, арæнтæ, паддзахадон æвзаг. Егъау паддзахæдты (Уæрæсе, Инди, 
Китай æмæ æнд.) дзурынц бирæгай æвзæгтыл.

Цал паддзахады ис Зæххы къорийыл?
Цæмæй хицæн кæны иу паддзахад иннæмæй?
Цавæр бæстæты адæм дзурынц бирæгай æвзæгтыл?

5-æм абзац.
Алы адæмыхаттæн дæр ис йæхи æгъдæуттæ. Зæгъæм, мах нæ сæр размæ куы фæкъул 

кæнæм, уæд уый у разыйы нысан. Болгайрæгтæ та разыдзинад æмбарын кæнынц сæр 
фæйнæрдæм тилгæйæ. Фæлæ кæд цыфæнды фæйнæхуызон бакаст, æгъдæуттæ, æвзæгтæ 
ис адæмæн, уæддæр архайынц кæрæдзи æмбарыныл. Ахуыр кæнынц æндæр æвзæгтæ, 
бирæтæ дзурынц цалдæргай æвзæгтыл. Дунейы парахатдæр сты англисаг, францаг, испайнаг, 
португайлаг, немыцаг, уырыссаг, араббаг, китайаг æвзæгтæ. Уыдонæй уæлдай ма Зæххы 
къорийыл цæрæг адæм дзурынц сæдæгай æвзæгтыл.

Бæстæ Æвзаг Бæстæ Æвзаг

Бердзен бердзенаг Румыни румынаг

Венгри венграг Финлянди финнаг, шведаг

Болгари болгайраг Чехи чехаг

Молдова молдоваг Эстони эстойнаг

Норвеги норвегаг Корея корейаг

Итали итайлаг Монголи монгойлаг

Испани испайнаг Япон япойнаг

Куыд æмбарын кæнынц болгайрæгтæ разыдзинад?
Кæм ис сахуыр кæнæн фæсарæйнаг æвзаг?
Дунейы цавæр æвзæгтæ сты парахатдæр?
Куыд уæм кæсы, кæм дзурынц англисагау (францагау, испайнагау, португайлагау,  

немыцагау, уырыссагау, араббагау, китайагау)?
Зæгъ хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ. (Спайда кæн таблицæйæ.)

Хуызæг. Венгрийы паддзахадон æвзаг у венграг.

1. Дыккаг абзац ратæлмац кæн уырыссаг æвзагмæ.
2. Текстæй скъуыддзаг дзурын зон.
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АДÆМТÆН ЦÆРЫНÆН ИУМÆЙАГ У ЗÆХХ

I. Байхъус, бакæс æмæ раст дзур.

Англисæгтæ, францæгтæ, испайнæгтæ, немыцæгтæ, итайлæгтæ, уырыссæгтæ, 
араббæгтæ, китайæгтæ, венгрæгтæ, болгайрæгтæ, молдовæгтæ, норвегæгтæ, полякæгтæ, 
индиæгтæ, португайлæгтæ, румынæгтæ, финнæгтæ, шведæгтæ, чехæгтæ, эстойнæгтæ, 
корейæгтæ, монгойлæгтæ, япойнæгтæ.

II. Сраст кæн Иринæйы ныхæстæ.

Экваториалон расæмæ чи хауы, уыцы адæмыхæттытæ цæрынц 
Китайы, Уæрæсейы, Канадæйы.
Азиаг расæмæ чи хауы, уыцы адæмыхæттытæ цæрынц Хуссар 
Америкæйы, Австралийы æмæ Антарктидæйы.
Европæйаг расæйы минæвæрттæ (представители) цæрынц алы 
материктыл дæр.

III. Хъуыдыйæдтæ раст равæр тексты мидисмæ гæсгæ.

Адæм цы стыр къордтыл дих кæнынц,  уыдон хуыйнынц расæтæ.
Адæмæн кæд сæ бакаст, æгъдæуттæ æмæ æвзæгтæ сты фæйнæхуызон, уæддæр 

архайынц кæрæдзи æмбарыныл.
Адæм хицæн кæнынц буары хуыз, сæры хъуынтæ, цæстыты конд, цæсгомы 

æвæрдæй.
Алкæцы паддзахадæн дæр ис йæхи фæзуат, сæйраг горæт, арæнтæ, паддзахадон 

æвзаг.
Адæмтæн æрдзон уавæртæ фæзындысты (повлияли) се ’ддаг бакастыл.

ІV. Текстмæ байхъус æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

Сабыр фурды (Тихий океан) цы сакъадæхтæ ис, уыдонæй иуы цæрджытæм ис 
æнахуыр æгъдау. Сывæллон куы райгуыры, уæд нымайынц, цыма йыл 60 азы цæуы, 
афтæ. Азæй-азмæ йæ кар нымад цæуы къаддæрыл. Азтæ куы фæвæййынц, уæд сæм 
бафтауынц 10 азы. Адæймаджы та фæнымайынц «дыккаг хатт гуырдыл», ома, зæрондыл.

1. Кæм цæрынц, ацы æнахуыр æгъдау кæмæ ис, уыцы адæм?
2. Кæд «сæххæст вæййы» (исполняется) адæймагыл 60 азы?
3. Кæд бафтауынц адæймаджы карыл 10 азы?
4. Кæй нымайынц «дыккаг хатт гуырдыл» ацы адæм?

86-æм ахуыр
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V. Кæм хъæуы, уым хъуыдыйæдты мидис сраст кæн текстмæ гæсгæ.

Зæххыл цæрæг адæмæн се ’ддаг бакаст у æмхуызон. 
Раздæр Зæххыл цардис нырæй фылдæр адæм.
Уазал рæтты чи æрбынат кодта, уыцы адæмтæн сæ цъар уыдис урс.
Тыгъд быдырты чи цардис, уыцы адæмтæн сæ цъар уыдис тар, сæ сæры хъуынтæ 

– къæбæлдзыг.
Тæвд бæстæты чи цардис, уыдонæн сæ цæстытæ уыдысты нарæг, сæ цъар та – 

бурбын.
Зæххы къорийыл ис 450 паддзахады.
Алы паддзахадæн дæр ис йæхи фæзуат, сæйраг горæт, арæнтæ, паддзахадон æвзаг.
Зæххы цæрджытæ се ’ппæт дæр дзурынц иу æвзагыл.

1 1 Фæрсмæ:
1. Представитель, посланник.
2. Самый холодный материк.
3. Народы со сходными 
   внешними признаками.
4. Человек.
5. Народность.

Бынмæ:
1. Средство общения.
2. Государство.
3. Страна с наибольшим 
   количеством жителей.
4. Площадь.
5. Совесть.
6. Остров.

2 4

2 3

3 5

6

4

5

1. Текстæн пълан сараз.
2. Ныффысс фыстæг фæсарæйнаг æмбалмæ. Йæ бæстæйы, йæ адæмы, йе 
’взаджы тыххæй йын цы зоныс, уый радзур.
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АЛЧИДÆР ДЗУРЫ ЙÆХИ ÆВЗАГЫЛ

I. Байхъус æмæ раст дзур.

Бирæнацион, фæйнæхуызон, паддзахадон хицæндзинæдтæ, алыхуызон, æддаг бакаст, 
экваториалон, адæмыхатт, сæры хъуынтæ, æцæгæлон, фæсарæйнаг, бынæттон.

II. Тæлмац кæн ирон æвзагмæ Æхсары ныхæстæ.

Во Вьетнаме говорят по-вьетнамски (вьетнамагау).
В Иордании говорят по-арабски.
В Узбекистане говорят по-узбекски.
На Кипре говорят по-гречески и по-турецки.
В Гондурасе говорят по-испански.
В США говорят по-английски.
В Бразилии говорят по-португальски.
В Конго говорят по-французски.

ΙΙΙ. Текстмæ байхъус æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Цал æвзагыл дзурынц Индийы?
2. Цал азы бахъуыдис, цæмæй сбæлвырд кодтаиккой Индийы æвзæгты нымæц? 

Цал æвзагыл дзурынц Индийы?

Куыд алы бирæнацион паддзахæдты, афтæ Индийы дæр дзурынц 
бирæ æвзæгтыл. Уæддæр цал æвзагыл? Уыцы фарстæн дзуапп раттыны 
тыххæй бахъуыдис аст азы бахардз кæнын. Куыд сбæрæг ис, афтæмæй 
Индийы дзурынц 2000-мæ хæстæг æвзагыл. Паддзахадон æвзæгтыл 
нымад сты хинди æмæ англисаг. Уыдонæй уæлдай ма административон 
куысты мидæг ис пайда кæнæн 22 æвзагæй: бенгайлаг, гуджараг, 
кашмираг, маратхаг, урду, тамилаг, раджстхайнаг æмæ æндæртæй. Стыр 
ахадындзинад ис санскрит, пракриттæ æмæ палийæн. Ацы æвзæгтыл 
фыст сты рагон литературон уацмыстæ. Фæлæ ныр дæр традицион бæрæгбæтты рæстæг дины 
кусджытæ фæдзурынц санскритыл.

Алы знæм дæр дзуры йæ мадæлон æвзагыл. Æрмæстдæр гондæгтæ дзурынц, цы знæмты 
’хсæн цæрынц, уыдоны æвзагыл. Индийы уæрæх пайдагонд цæуы непайлаг æвзаг. Бирæ 
штатты дзурынц гуджараг æвзагыл.  

1. Цавæр æвзæгтыл дзурынц индиæгтæ?
2. Цæмæй хицæн кæнынц гондæгтæ иннæ знæмтæй?

87-æм ахуыр
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3. Цавæр æвзагыл фæдзурынц дины кусджытæ бæрæгбæтты рæстæг?
4. Дæуæн та дæ мадæлон æвзаг цавæр у?
5. Цавæр æвзаг ма ахуыр кæныс?

IV. Дунейы алы рæттæй Ирыстонмæ уазæгуаты æрцыдысты бирæ сывæл-
лæттæ. Радзур иронау сывæллæтты номæй.

Хуызæг. Мæ ном у Родриго. Мæныл цæуы 14 азы. Мæ Райгуырæн бæстæ у Арген-
тинæ. Уый ис Хуссар Америкæйы. Аргентинæйы сæйраг сахар у Буэнос-Айрес. Аргенти-
нæйы дзурынц испайнагау. Æз ма зонын англисаг æвзаг дæр.

Мари – 13 лет, Гвиана, столица Кайенна, Южная Америка, французский.

  Джон – 15 лет, США, столица Вашингтон, английский.

Али – 14 лет, Ливан, столица Бейрут, Азия, арабский.

  Юта – 15 лет, Германия, столица Берлин, Европа, немецкий.

Анна – 14 лет, Польша, столица Варшава, Европа, польский.

V. IV хæслæвæрды æрмæджы бындурыл сараз цыбыр диалогтæ.

Де ’мкъласонимæ бацæттæ кæн диалог IV хæслæвæрды æрмæгмæ гæсгæ.

С. Рерих. Мæ бæстæ тынг рæсугъд у
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

I. Ды ацыдтæ балцы. Ныффысс дæ боныджы цыбырæй, цы бæстæтæ федтай, 
уыдоны тыххæй.

88-æм ахуыр
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УАЛДЗÆГ – НÆ БУЦ УАЗÆГ

I. Байхъус æмæ бакæс.

        Цъиуты цъиу-цъиу,   Цъуйы цъуппæй –   
        Цъиуты цъипп-цъипп  Цъыбар-цъыбур,
        Цъæл-цъæмæлтæй,   Цъимас-цъумас,
        Цъиу-цъыбырттæг.   Цъамис-цъист!

                     Цæрукъаты Алыксандр

II. Нывтæм гæсгæ радзур уалдзæджы тыххæй.

Дзырдуат
астым – выпас
æфтауын сыфтæр – распускать листья
гуылфæй уайын – бурлить
зæй – снежная лавина
ивылд – разлившийся
мæр – почва
нæу æгъгъæд – недостаточно

рагъ – хребет, гребень горы
райын – радоваться
сисын къуыззитт – поднять свист
стонын – здесь: пробить
судзын цинæй – светиться от радости
фæз – равнина

III. Сараз дзырдбæстытæ.

  высокий  
рагъ   снежный   
  зелёный   

         безграничная   
фæз         зелёная   
         огромная

                опасная    
зæй          большая    
                небывалая (æвирхъау)

   чёрная
мæр   мягкая
   вскопанная

   каменистый
астым   далёкий
   ближний

   Терек
ивылд   Фиагдон
   Ираф
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                               дуб        водопады
æфтауы сыфтæр            берёза      уайынц гуылфæй  реки
                               липа       талые воды
                   (сахадæттæ)

                                 соловьи              глаза
сисынц къуыззитт            скворцы      судзынц цинæй
                                 иволги       щёки

IV. Æмдзæвгæмæ байхъус æмæ зæгъ, цæмæн хуыйны «Æцæг уалдзæг».

V. Æмдзæвгæ бакæс æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Æцæг уалдзæг

Куы ’ртайы рæгъты, фæзты мит,
Куы сисынц сауцъиутæ къуыззитт,
Куы сдары малусæг йæ сæр,
Куы ’фтауы донхæрис сыфтæр, –  
Нæу уый уæд уалдзæгæн æгъгъæд.

Куы хъуысы булæмæргъы зард,
Куы тæхынц гæлæбутæ дард,
Куы ’рцæуы хохы фарсыл зæй,
Куы уайы ивылд дон гуылфæй,
Нæу уый уæд уалдзæгæн æгъгъæд.

Куы райы хуры тынтæй бон,
Куы калы дидинæг дыргъдон,
Куы хизы астымы рæгъау,
Куы цæгъды уадындзæй фыййау, – 
Æцæг уалдзæг уæд вæййы, уæд!

Мæнæуы ’взар куы стоны мæр,
Нæ зæххыл тракторты уынæр
Куы кæны зарæгимæ иу,
Куы судзы уыдон цинæй риу, – 
Æцæг уалдзæг уæд вæййы, уæд!

           Тохты Иван

Бакæс фыццаг фондз рæнхъы æмæ зæгъ, цавæр ивддзинæдты кой дзы ис, уый.
Дыккаг фондз рæнхъы та цавæр уалдзыгон ивддзинæдты тыххæй дзурæг сты? 
Бакæс æмдзæвгæ кæронмæ æмæ зæгъ, кæд ралæууы æцæг уалдзæг.

VI. Дзырдтæн ныффысс сæ бирæон нымæцы формæ.

   малусæг –    зæхх –  
   дыргъдон –    зæй – 
   сыфтæр –    булæмæргъ – 
   зарæг –    хох –
   дидинæг –    рæгъау –
   дон –     фыййау –
   гæлæбу –     тын –

1. Ног дзырдтæ сахуыр кæн.
2. Æмдзæвгæ аив кæсынмæ бацæттæ кæн.
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УАЛДЗÆГ ИРЫСТОНЫ

I. Байхъус æмæ бакæс.

 Рагуалдзæг райгæ фæзынди,  Цæгæтты арф миттæ тайынц,
 Ногæй та сулæфыд зæхх.   Райдыдтой дæттæ сæр-сæр.
 Малусæг фæзты фæзынди,   Бæлæстæй мæргътæ ныззарынц,
 Кæрдæгæй къуылдым фæцъæх.  Арв та ныннæрыд кæмдæр.

                   Плиты Харитон

II. Уалдзыгон æрдзы цы ивддзинæдтæ æрцыдис,  уый зæгъ.

Бæлæстæ _________   Кæрдæг ________
Зæхх ___________   Хур ________ 
Дон _________    Бон _________
Мæргътæ _________   Æхсæв ________

III. Нывмæ гæсгæ æрхъуыды кæн фондз фарстон хъуыдыйады.

90-æм ахуыр



155

IV. Текст бакæс æмæ зæгъ, цæмæн ын ис ахæм сæргонд. Дæ хъуыды 
дæнцæгтæй бафидар кæн.

Уалдзæг Ирыстоны

Уалдзæг æрцыд. Бон фæдаргъ ис. Дон фæбур. Хуссар фæцъæх. Цæгат фæхъулон. 
Бæстæ сгæлладау цъæх адардта, йæ мидбылты худы, уарзон, хъæлдзæг цæстæнгас 
дæтты. Бæлæстæ сыфтæр рафтыдтой. Хурыскæсæны ирдгæйæн фæлмæн хъырнынц. 
Зымæгæй æфхæрд фосы дзугтæ уалдзæджы цъæхæй сæ мондæгтæ уадзынц. Дзæбидыртæ 
хохы фидæртты бæрзонд хæтын райдыдтой. Сæ сæныччытæ сæ разæй гæппытæ кæнынц. 
Уалдзыгон мæргътæ алы æвзæгтæй зарынц, ахстæттæ кæнынц. Хур æрæндæвта. Мит 
дон фестад. Цæугæдæттæ денджызмæ тындзынц. Адæм уалдзæджы куыст райдыдтой: 
чи гутон аразы, чи дзывыр кæны, чи мыггаг тауы, чи йæ фос хизæнмæ тæры. Зæхх йæ 
тарф фынæйæ райхъал æмæ цæрджыты базмæлын кодта. Бындзытæ, къогъотæ ратæх-
батæх кæнынц. Уалдзæджы уддзæфæй чи нæ базмæлыд, ахæм уд кæм ис?

Гæдиаты Секъа

Дзырдуат
æрæндавын – пригреть
æфхæрд – измученный
гутон – плуг
дзывыр – соха
ирдгæ – прохладный ветер

мидбылхудт – улыбка
сгæллад – сукно
тарф фынæй – глубокий сон
уддзæф – струя воздуха, дуновение ветра
хъырнын – подпевать

V. Хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ кæрæдзийы фæдыл раст равæр.

Адæм уалдзæджы куыстытæ райдыдтой.
Бон фæдаргъ ис.
Бæлæстæ сыфтæр рафтыдтой.
Дзæбидыртæн сæ сæныччытæ сæ разæй гæппытæ кæнынц.
Фосы дзугтæ кæрдæгæй сæ мондæгтæ уадзынц.
Бындзытæ, къогъотæ ратæх-батæх кæнынц. 
Цæугæдæттæ денджызмæ тындзынц.
Мæргътæ алы æвзæгтæй зарынц, ахстæттæ кæнынц.

VI. Тексты æрмæгæй пайда кæнгæйæ, зæгъ хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг.Уалдзæг æрцыдис, æмæ бон фæдаргъ ис.
         Бон фæдаргъ ис, уымæн æмæ уалдзæг æрцыдис.

1. V хæслæвæрды æрмæгыл æнцойгæнгæйæ, радзур уалдзæджы тыххæй.
2. Текстæй рафысс дзырдтæ къордгай: номдартæ, мивдисджытæ, миногонтæ.
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УАЛДЗÆГ – ЦИНХÆССÆГ

I. Байхъус æмæ бакæс.

Æрцыдтæ нæм уалдзæг,
Дæ бонæй уай, уастæн!
Нæ уарзондæр уазæг,
Æнхъæлмæ дæм кастæн.

Нæ уалдзæг, дæ фæрцы
Æгас дуне райхъал.
Æнусон цъæх æрдзы
Рæсугъд фынтæ райхал.

            Айларты Михал

II. Дзур Иринæйы ныхæстæ иронау.

Козлята бегают, прыгают, пасутся.
Вода течёт, шумит, бурлит.
Люди пашут, работают, радуются.
Птицы летают, поют, вьют гнезда
Трава пробивается, зеленеет, растёт.

III. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн миногонты бæрцбарæнтæ (степени сравнения). 
Сæххæст кæн хæслæвæрд хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Даргъ – даргъдæр – æппæтæй даргъдæр.
бур – 
уарзон –
цыбыр –
бæрзонд –
ивылд –
егъау –

1. Дзырдтимæ æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ.
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IV. Лæвæрд схемæмæ гæсгæ сараз цыбыр радзырд уалдзæджы тыххæй.

Афæдзы афон
Æрдзы ивддзинæдтæ
Уалдзыгон куыстытæ
8-æм Мартъи
Улæфты бонтæ
Уалдзæг уарзыс æви нæ? Цæмæн? Цæуылнæ?

V. Текстмæ байхъус æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Уалдзыгон бон

Уалдзæг… Бæстæ зынг фестад. Хур арвы астæу хæтын систа. Зæхх йæ риу 
уæлгоммæ фæзылдта. Бæстæ кæрдæгæй цъæх сгæлладау сæрттывта. Алы цæрæг удгоймаг 
райгас. Мæргътæ зарыдысты. Дзæбидыртæ хохы фидæрттæм ссыдысты, хъал цæстæнгас 
лæвæрдтой. Бæлæстæ сыфтæртæй сæхи сфæлыстой. Хурыскæсæны дымгæ фаг улæфыд, 
æмæ йын бæлæстæ фæлмæн хъырныдтой. Адæм æрнæджытæм рацыдысты, уалдзыгон 
куыстытæ кодтой. Алы къуыбыртæй фыййæутты зарæг кæмттæ арыдта. Иу дзырдæй, 
бæстæ бæрæгбон кодта. Адæм хъæлдзæг уыдысты…

          Гæдиаты Секъа

1. Цы ис æмхуызонæй Гæдиаты Секъайы дыууæ текстмæ? 
2. Рафысс текстæй зынæмбарæн дзырдтæ.
3. Текстæн йæ хъуыды цыбырæй радзур.

1. Уалдзæджы тыххæй V хæслæвæрды æрмæгмæ гæсгæ дзурын зон.
2. Уалдзæджы тыххæй цыбыр нывæцæн фыссынмæ дæхи бацæттæ кæн.

Зæрдæвæрæны 

мæй

Хуымгæнæны 

мæй

Тæргæйтты 

мæй
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НЫВМÆ ГÆСГÆ КУЫСТ

I. Нывмæ гæсгæ ныффысс цыбыр нывæцæн.

1. Æрхъуыды кæн дæ нывæцæнæн сæргонд.
2. Æрфысс æрдзы уавæр (афон, боныхъæд, рæсугъддзинад).
3. Сбæлвырд кæн, архайд кæд æмæ кæм цæуы, уый.
4. Архайджыты тыххæй æрдзур (цалæй сты, цы кусынц, се ’нкъарæнтæ).
5. Ды та дæхи куыд фæирхæфсыс уалдзыгон каникулты рæстæг (кæм, кæимæ, куыд)?
6. Ныффысс де ’нкъарæнты тыххæй (мæнмæ гæсгæ, мæ зæрдæмæ цæуы, æз афтæ 
   хъуыды кæнын).

1. Уалдзæджы тыххæй æмдзæвгæ сахуыр кæн.
2. Сараз диалог «Зæрватыччы ахстон».

Г. Яралова, И. Абдурахманов. Уалдзыгон каникултæ
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АХУЫРЫ АЗЫ КÆРОН

I. Байхъус æмæ бакæс.

Дуар дын байгом и парахат –
Æмæ риуы ссыгъд цырагъ!
Абон бавæрдтай фыццаг хатт
Зонды галуанмæ дæ къах.

Скъола – рухсы суадон, уымæй
Мады урс æхсырау нуаз.
Гутон адардтай, дæ хуымæй
Уæд нæртон тыллæг æрлас!

         Тыджыты Юри

II. Æхсары ныхæстæ дарддæр ахæццæ кæн.

Ахуыры аз кæронмæ фæхæццæ кæны.
Баззадис ма __________________________
Мах ахуыр кодтам ____________________
Зындæр уыдис _______________________
Мæ зæрдæмæ тынгдæр цыдысты _______
Дарддæр æз _________________________

III. Дзырдбæстытæ баххæст кæн. Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.
                             друга
Æвзарын (цы?)           платье
           депутата

                      пойти
Æнæмæнг    выучить 
      построить

                                             брату
Бауынаффæ кæнын (кæмæн?)    другу
             сыну

                  ученика
Зондыл бафтауын (кæй?)      младшего
                  дочь

                   учеников 
Хъуыдытыл бафтауын (кæй?)           сына
                     дочь

                    посидеть
Дзæвгар   поработать
    выучить
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       слушать
Лæмбынæг      смотреть
                       писать

                   прийти
Рагацау          сесть
                   подготовиться

            списать
Сусæгæй    взять
              уйти

                                   алгебра
Фæлварæн (цæмæй?)          осетинский язык
               история

IV. Хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ ратæлмац 
кæн. Фæткæвæрдтæм (к правилам) бафтау æр-
тæ, фæлварæнты тыххæй.

Скъоламæ цу æнæцухæй.
Уроктæм æрæджы ма кæн.
Къласы лæмбынæг хъус ахуыргæнæгмæ.
Цы куыст дын радта, уый æххæст кæн.
Дæ кълас сыгъдæг дар.
Сыгъдæг дар дæ чингуытæ æмæ дæ дарæс.

1. Дзырдтæ сахуыр кæн, куыд дзы пайда кæнын хъæуы, уый дæ зæрдыл бадар.
2. Фæткæвæрдтæ дзурын зон.

2 Фæрсмæ:
1. Лучшая оценка
   за ответ. 
2. Ученик.
3. Книга.
4. Рабочее место
   ученика.
5. Оценка.
6. Доска.
7. Праздник.

Бынмæ:
1. Учитель.
2. Ответ.
3. Дневник.
4. Начало.

1

1

2

3 3 4 4

5

6 7

Дзырдуат
æвзарын – выбирать
æнæмæнг – здесь: обязательно, 

несомненно
бауынаффæ кæнын – здесь: решить,

посоветовать, посоветоваться
дзæвгар – порядочно, довольно 

много
зондыл бафтауын – научить,

надоумить
иу дзырдæй – одним словом
лæмбынæг – внимательно
рагацау – заранее 
сусæгæй – тайком, незаметно, 

исподтишка
фæлварæн – экзамен
феддæдуар уæвын – выйти за дверь
хъуыдытыл бафтауын – заставить 

задуматься
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ФÆЛВАРÆНТÆ

I. Байхъус æмæ бакæс.

хъæудзæн – хаудзæн                            тыххæй – дзыхъхъæй
фæхъазыс – фæхæссын                         хъæлæс – халас
хъахъхъæнын – хахх кæнын                   хъуыды – худы
хъайтар – хатыр                                 аныхъуырын – аныхын
хъæбæр – хабар                                 хъус – хус

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Æз равзæрстон фæлварæн историйæ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––

III. Текстмæ байхъус æмæ зæгъ.

Цæй тыххæй у текст?
Цал архайæджы ис тексты?

IV. Текст бакæс æмæ сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Нæ ахуыры аз та кæронмæ фæхæццæ кæны. Фæлæ ацы аз 
хуымæтæг аз нæу. Мах ныр стæм фарæстæмкъласонтæ æмæ нæ 
хъæудзæнис фыццаг хатт дæттын фæлварæнтæ. Цымыдисаг нæм кæсы 
ацы хъуыддаг! Фæнды нæ ссарын дзуапп фæрстытæн: кæд? куыд? 
цал? цавæр? кæм? Ме ’мбæлттимæ бауынаффæ кодтам 10-æм къласы 
ахуырдзауты афæрсын фæлварæнты тыххæй. Æмæ нын мæнæ цы 
радзырдтой:

– Ехх! Мæ зæрдыл-ма мын æй ма лæууын кæнут 
уыцы рæстæг, – загъта Аланæ. Ныр дæр ма мæ зыр-
зыр ссæуы. Хорз бæрæггæнæнтæ райстон, фæлæ 
уæддæр зын уыдис! 

Цæй, хъусут!
Æнæмæнг дæттын кæй хъæуы, уыцы фæлварæнтæ сты цалдæр. 

Математикæ æмæ уырыссаг æвзаг сты фысгæ фæлварæнтæ – ОГЭ-йы 
хуызы. Ирон æвзагæй та дзуапп дæттын хъæуы дзургæйæ, билеттæм 
гæсгæ. Уыдонæй уæлдай ма уæм уыдзæнис, уæхæдæг кæй равзарат, 
ахæм фæлварæнтæ дæр.

– Уæхи-иу рагацау цæттæ кæнын райдайут, – загъта Эльбрус. Зивæг Эльбрус

Аланæ
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кæнын нæ хъæуы. Иу дзырдæй, куыст уын ис. Хорз æмæ мæ ацы аз 
фæлварæнтæ дæттын нæ хъæуы!

– Цæй-ма, цы сæ тæрсын кæнут! – фæрæвдз ис Артур. – Сусæгæй 
искæцæй истытæ рафысдзыстут, æмæ уе ’ртæтæ – уæ дзыппыты. Æрмæст 
сусæгæй фыссын дæр зонын хъæуы, кæннод дæ дыууæимæ феддæдуар 
уыдзынæ. Кæд искæй фæнды, уæд уын бацамондзынæн, «хъæугæ 
гæххæттытæ» кæм æмбæхсын хъæуы, куыд архайын хъæуы семæ, 
уыдæттæ.

– Ма йæм хъусут! – бахудтис Агуындæ. – 
Хорз зондыл уæ нæ бафтаудзæнис Артур. Æнцон 

нæу фæлварæнтæ дæттын, фæлæ дзы зынæй дæр ницы ис. Афæдзы 
дæргъы ахуыртæм дæхи куы цæттæ кæнай, лæмбынæг куы кусай, уæд 
фæлварæны размæ рацыд æрмæг дæ зæрдыл æрлæууын кæн, æмæ дæ 
дзуапп – цæттæ. Фæлæ зивæг куы кæнай ахуырмæ, уæд зын у.

Нæ хистæр æмбæлтты ныхæстæ нæ хъуыдытыл бафтыдтой. Сфæнд 
кодтам нæ ахуырмæ лæмбынæгдæр цæстæй æркæсын. Æрбацæут нæм 
азы кæрон фæлварæнтæм, æмæ фендзыстут уæхæдæг!

1. Æрхъуыды кæн текстæн сæргонд.
2. Цæуыл тыхсынц ахуырдзаутæ?
3. Цы амонынц хистæр скъоладзаутæ фарæстæмкъласонтæн?
4. Архайд кæд цæуы?
5. Цы сфæнд кодтой фарæстæм къласы ахуырдзаутæ?

V. Ратæлмац кæнут скъоладзауты ныхæстæ.

1-аг къорд – Аланæйы ныхæстæ.
2-аг къорд – Эльбрусы ныхæстæ.
3-аг къорд – Артуры ныхæстæ.
4-æм къорд – Агуындæйы ныхæстæ.

VI. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Чи радзырдта фарæстæмкъласонтæн, цавæр фæлварæнтæ дæттын хъæуы, уый? 
Цы загъта Эльбрус фæлварæнтæ дæттыны тыххæй? 
Цæмæй фæлварæнтæ æнцонæй лæвæрд æрцæуой, уый тыххæй цы кæнын хъæуы?
Цавæр зонд амыдта Артур ахуырдзаутæн?
Цæуыл дзырдта Аланæ фарæстæмкъласонтимæ?
Кæй ныхæстæ фæцыдысты дæ зæрдæмæ æмæ цæмæн?
Ды та цы зоныс фæлварæнты тыххæй?

1. Бацæттæ кæн 5 фарсты, 10-æм къласы ахуырдзауты фæлварæнты тыххæй 
бафæрсынмæ.
2. Текст рольтæм гæсгæ дзурынмæ бацæттæ кæн.

Артур

Агуындæ
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ФÆЛВАРÆНТÆ

I. Байхъус æмæ бакæс.

Æз уарзын, зæрдæрухс куы вæййы ныййарæг, 
Йæ къæбицы бирæ куы вæййы бæркад. 
Йæ фæрнджын хæдзарæй куы фæхъуысы зарæг, 
Куы вæййы сæрыстыр йæ цæуæтæй мад.

                                                           Дарчиты Дауыт

II. Цы зæгъынмæ хъавыдис Иринæ дарддæр?

Æз ныр зонын, фæлварæнтæ куыд фæдæттынц, уый.
––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––

III. Дзуапп ратт фæрстытæн.

Кæм? в школе, 9 класс в школе, 11 класс техникум, училище институт
Кæд? июнь июнь июль август
Куыдæй? письменно, устно письменно, устно письменно, устно письменно, устно
Цал? 5 экзаменов 6 экзаменов 2 экзамена 3 экзамена
Цавæр? алгебра,

русс. яз.,
осет. яз.

алгебра,
русс. яз., лит-ра, 
осет. яз.

2 – по выбору 2 – по выбору

IV. Радзур фæлварæнты тыххæй сывæллæтты номæй.

Дæ сыхагимæ диалог «Фæлварæн» аразынæн фæрстытæ бацæттæ кæн.

95-æм ахуыр
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РАВДИС ДÆ ЗОНЫНДЗИНÆДТÆ!

Сæххæст кæн ирон æвзагæй фæлварæны 5-æм билеты хæслæвæрдтæ.

5-ÆМ БИЛЕТ

I. Бакæс æмæ ратæлмац кæн текст.

Дзывылдар

Ацы цъиуы уын амонын нæ хъæуы, уымæн æмæ йæ иууылдæр зонут. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, арæхдæр ыл фембæлæн ис хъæуты, фæлæ Терчы былмæ хæстæг 
чи цæры, кæнæ уырдæм арæх чи ’фты, уыдоны цæст дæр ыл æнæ ’рхæцгæ нæ 
фæвæййы.

Уалдзæг куы ралæууы, æмæ хуры тынтæ зæхх æндавын куы райдайынц, уæд 
æппæты фыццаг хуссарæй чи ’ртæхы, уыцы мæргътимæ вæййынц дзывылдæрттæ. 
Зæрватыччыты хуызæн уыдон дæр сты адæмы уарзондæр мæргътæ. Дзывылдар куы 
’ртæхы, уæд зæхкусæг йæ хуыммæ дардæй нал фæкæсы, фыццаг ауæдз акæны

Ирон адæммæ дзывылдаримæ баст æмбисæндтæ цалдæр ис. Мæнæ дзы дыууæ: 
«Дзывылдары ’ртахт – уалдзæджы нысан», «Дзывылдар – уалдзæджы минæвар».    

     Агънаты Æхсар

Дзырдуат
ауæдз – борозда
кæй зæгъын æй хъæуы – конечно 
цæст æнæ ’рхæцгæ нæ вæййы – нельзя не заметить

II. «Мæ фидæны дæсныйад». Цыбыр радзырд æрхъуыды кæн æмæ йæ радзур.

III. Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн антонимтæй.

Фæззæджы мæргътæ хъарм бæстæм ... , уалдзæджы æртæхынц фæстæмæ.
Хъæлдзæг адæймаг ...  кæнын нæ уарзы.
Тæвд рæстæг зæрдæ ...  дон агуры.
Сыгъдæг пъолыл ...  къæхтæй ма бацу.

1. Дæ фидæны дæсныйады тыххæй радзурынмæ дæхи бацæттæ кæн. Цавæр 
фæлварæнтæ дæ раттын хъæуы уæлдæр ахуырады уагдонмæ, уый тыххæй  радзур.

96-æм ахуыр
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Дзырдуат
æвзæгты къорд – языковая группа
æвзæгты мыггаг – языковая семья
æнæнымæц – бесчисленный, множество
æнгом – сплочённый
æмбис – половина
æмуд – единодушный
æмхуызондзинад – общность, схожесть
мард æвзаг – мёртвый язык
сфæлдисын – создать
цас – здесь: сколько
уыйас – здесь: столько

КÆМÆН НÆУ АДДЖЫН МАДÆЛОН ÆВЗАГ

I. Байхъус æмæ бакæс.

Кæмæй ферох уа райгуырæн хæдзар,
Уый не ’рымысдзæн райгуырæн хъæуы дæр,
Æмæ йæ дард фæхаста, зæгъгæ, цард,
Уæд не стыхсдзæн, Фыдыбæстæ, дæуыл дæр!

Кæмæ нæ фæкаст мады ’хсыр хæрзад,
Уый адæмæн нæ фæлæудзæни дзагдар.
Кæмæн нæу адджын мадæлон æвзаг,
Уый никуы уарздзæн искæйы æвзаг дæр.

                                   Дзаболаты Хазби

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Ирон æвзаджы бон бæрæг кæнынц 15 майы. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

III. Бакæс æмæ бахъуыды кæн, дзырдтæй куыд пайда кæнын хъæуы, уый. 
Æрхъуыды кæн семæ хъуыдыйæдтæ.

             хлеб        
æмбис (æрдæг)           предложение    
                             груша 
        семья      
æмуд        люди      
        общество     
                              есть      
æмхуызондзинад           видно    
                               нет      
        войска
æнæнымæц      легенда
        сказание
        хороший
фæтк       плохой
        красивый
   семья
æнгом  класс
   группа
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IV. Æрхъуыды кæн хъуыдыйæдтæ хуызæгмæ гæсгæ.

Хуызæг. Цас фылдæр цыдис, уыйас йæ тыхтæ къаддæр кодтой.
          (Чем дальше он шёл, тем сил у него становилось меньше.)

1. Цы у генеалогион бæлас?
2. Цавæр æвзæгты мыггаджы генеалогион бæлас ис нывы?
3. Цавæр æвзæгты къордтыл дих кæны индоевропæйаг æвзæгты мыггаг?
4. Ацы æвзæгтæй кæцы зоныс (дзурыс, кæсыс, æмбарыс, тæлмац кæныс, хорз зоныс, 
   æвзæр зоныс)?
5. Ирон æвзагимæ иу къорды цавæр æвзæгтæ ис?

1. Дзырдтæ сахуыр кæн, ныхасы мидæг дзы куыд пайда кæнын хъæуы, уый 
бахъуыды кæн.

2. Æмдзæвгæ зæрдывæрдæй сахуыр кæн.

IV. Æркæс нывмæ æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

Индоевропæйаг æвзæгты генеалогион бæлас
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ИРОН ÆВЗАДЖЫ УИДÆГТÆ

I. Байхъус æмæ бакæс.

Ныууагътой мын мæ фыдæлтæ æвзаг –
Мæ ис, мæ бон, мæ царды рухс хæзна.
Æмæ йыл никуы сивдзынæн мæ зæрдæ.
Мæ зæрдæйæн йæ уадындзтæ – йæ зæлтæ.

                                                        Джиоты Хазби

II. Дарддæр ды зæгъ.

Ромайнаг æвзæгты къордмæ хауынц: францаг, испайнаг, 
португайлаг, итайлаг, румынаг.
––––––––––––––––––––––––––

III. Текст бакæс, дзырдуатæй пайдагæнгæйæ. Сæххæст кæн хæслæвæрдтæ.

Адæймаг дзурын кæд райдыдта, уый бæлвырд ничи зоны. Æвзæгтæ-иу фæзындысты  æмæ 
цасдæр рæстæджы фæстæ фесæфтысты. Уыцы æвзæгтæ хонынц «мард» æвзæгтæ. Æвзæгтæй 
бирæтæ æрхæццæ сты абоны онг æнусты сæрты æмæ сты адæмты культурæйы бындур. Зæххыл 
цæрæг адæм цы æвзæгтыл дзурынц, уыдон дих кæнынц æвзæгты бинонтыл (языковая семья). 
Дунейы æппæты стырдæр у индоевропæйаг æвзæгты бинонтæ. Зæххыл чи цæры, уыдонæн се 
’мбисæй фылдæр дзурынц ацы æвзæгтыл. Иу æвзаджы бинонтæм цы æвзæгтæ хауынц, уыдонæн 
сæ дзырдты уидæгты, сæ грамматикон формæты ис æмхуызондзинад.

Æвзаг 1 2 3
Ирон мад ды æртæ
Уырыссаг мать ты три
Немыцаг муттер ду драй

Фæлæ ноджы хæстæгдæр та сты кæрæдзимæ, иу къордмæ чи хауы, уыцы æвзæгтæ.

Иронау Афгайнагау Таджикагау Персайнагау Курдагау
сæр сар сар сæр сæри
цонг (рука) цанг чанг чæнг чæнг
дыууæ два ду до до
фондз пиндзæ пандж пæндж пæндж
арв оврæ арб æрб евир
рудзынг руадз руз руз рож
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Ирон æвзаг хауы индоевропæйаг æвзæгты бинонты ирайнаг къордмæ.
Саби фыццаг зарæг цы æвзагыл фехъусы, фыццаг къахдзæфтимæ цы фыццаг 

дзырдтæ фæзæгъы, уыдон вæййынц мадæлон æвзагыл.
Фыдæлтæ ирон адæмæн ныууагътой хъæздыг æмæ рæсугъд æвзаг. Æвзагыл цас 

фылдæр дзурой æмæ фыссой, уыйас фидардæр кæны. Адæм се ’взагæй адæм сты.
Ирон æвзаджы хæзнатæ бирæ сты: Нарты кадджытæ, алыхуызон таурæгътæ æмæ 

аргъæуттæ, цымыдисаг æмбисæндтæ, цардыуаджы æнæнымæц фæтктæ æмæ æндæр 
фæллæйттæ. Уыдонæн бахъахъхъæнæн ис æрмæстдæр æвзаджы фæрцы. 

Æвзаг куы нал вæййы, уæд фесæфынц æппæт уыцы æнæнымæц диссæгтæ дæр æмæ 
адæм сæхæдæг дæр.

Цы базыдтай дунейы æвзæгты тыххæй?
Иу æвзаджы мыггагмæ цы дзырдтæ хауынц, уыдон цæмæй бæрæг сты?

1. Текстæн сæргонд æрхъуыды кæн æмæ дæ хъуыды бафидар кæн дæнцæгтæй.

2. Бакæс фыццаг абзац æмæ йын йæ сæйраг хъуыды ныффысс иу хъуыдыйадæй.

3. Бакæс дыккаг абзац. Йæ сæйраг хъуыды йын сбæлвырд кæн æмæ йæ ныффысс 
дæ Кусæн тетрады.

4. Текст дарддæр абзацгай бакæс. Алы абзацæн дæр йæ сæйраг хъуыды иу хъуыды-
йадæй ныффысс.

IV. Пъланы пункттæ раст равæр тексты мидисмæ гæсгæ.

1. Адæм се ’взагæй адæм сты.    
2. Æвзæгты къордты æмхуызондзинад.  
3. Дунейы æвзæгты бæрц. 
4. Нæ фыдæлты хæзнатæ.
5. Дунейы æвзæгты мыггæгтæ.
6. Индоевропæйаг æвзæгты мыггаг.

1. Текст æвзаргæ каст кæнынмæ бацæттæ кæн.
2. Цы фæсарæйнаг æвзаг ахуыр кæныс, уыцы 
æвзаджы, уырыссаг кæнæ ирон æвзагимæ 
абаргæйæ, кæд исты æмхуызондзинæдтæ ис, уæд 
сын таблицæ скæн.
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НЫУУАГЪТОЙ МЫН МÆ ФЫДÆЛТÆ ÆВЗАГ 

I. Байхъус æмæ бакæс.

Ныртæккæ, зæххыл, ссæдз, мыггæгтæ, адæмыхæттытæ, хъазахъхъаг, æппæт, грамма-
тикон, уæддæр, фыццаг, вæййынц, ныууагътой, фыссын, æмуддæр, аргъæуттæ.

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Ирон æвзагыл дзурынц Ирыстоны.
.............................................................

III. Тексты фæстаг абзац ратæлмац кæн уырыссаг æвзагмæ.

IV. Хъуыдыйæдтæ, кæм хъæуы, уым сраст кæн текстмæ гæсгæ.

Æвзаг куы нал вæййы, уæддæр адæмæн нæ фесæфынц йæ бирæ национ хæзнатæ.
Æвзагыл куы нæ дзурой æмæ фыссой, уæддæр фидар кæны.
Ирон æвзаг у тюркаг æвзæгты къордмæ ахæсгæ.
Зæххыл чи цæры, уыдонæн се ’мбис дзурынц, кавказаг æвзæгты къордмæ чи 

хауы, уыцы æвзæгтыл.
Мард æвзæгтæ сты 4 мины бæрц.
Ныртæккæ адæмтæ дзурынц 7 мин æвзагыл.

V. Лæвæрд хъуыдыйæдты бæрæггонд дзырдтæ баив номивджытæй.

1. Ирон æвзаг хауы индоевропæйаг æвзæгты бинонты ирайнаг къордмæ.
2. Нæ фыдæлтæ нын цы хæзнатæ ныууагътой, уыдон афтæ бирæ сты, æмæ се 

’ппæтæн ранымайæн дæр нæй.
3. Адæм се ’взагæй адæм сты.
4. Æвзаг цас фылдæр куса, уыйас фидардæр кæны.
5. Æвзаг куы нал вæййы, уæд фесæфынц адæм сæхæдæг дæр.

VI. Æрхъуыды кæн фарстон хъуыдыйæдтæ текстмæ гæсгæ.

1. Бацæттæ кæн хъусынгæнинаг дæ мадæлон æвзаджы тыххæй.

Цавæр æвзаг у дæ мадæлон æвзаг?
Зоныс де ’взаг æви нæ?
Цавæр æвзæгты бинонтæм, къордмæ хауы де ’взаг?
Кæм дзурынц дæ мадæлон æвзагыл?
Цыбыр æмдзæвгæ радзур дæ мадæлон æвзагыл.

99-æм ахуыр
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ИРОН ÆВЗАДЖЫ УРОК

I. Байхъус æмæ бакæс.

 Ныстуан

Ныббар мын, кæд-иу дæм мæ зарæг
Кæуæгау фæкæса, мыййаг,  – 
Кæй зæрдæ нæ агуры хъарæг,
Уый зарæд йæхи фæндиаг!..

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

           Хетæгкаты Къоста

Куыд бамбæрстай æмдзæвгæйы мидис?
Рафысс æмдзæвгæйæ зынæмбарæн дзырдтæ. Дæ бон кæмæн у, уыцы дзырдтæн сæ 

хъуыды сбæлвырд кæн.
Бакæс æмдзæвгæ уырыссагау.

Завещание

Прости, если отзвук рыданья 
Услышишь ты в песне моей:  
Чьё сердце не знает страданья,
Тот пусть и поёт веселей.

Но если б народу родному
Мне долг оплатить удалось, 
Тогда б я запел по-другому,
Запел бы без боли, без слёз.

           (пер. П. Панченко)

II. Дарддæр дзур дæхæдæг.

Æз ахуыр кæнын ирон æвзаг.
––––––––––––––––––––––––     
–––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––   

100-æм ахуыр
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III. Байхъус монологтæм æмæ зæгъ, цы сæм ис æмхуызонæй æмæ цæмæй 
хицæн кæнынц.

1. Мæ ном хуыйны Кристинæ. Æз ахуыр кæнын 43-æм скъолайы, 
9-æм къласы. Æз дæн ирон чызг. Уарзын æмæ зонын мæ мадæлон æвзаг. 
Зæрдиагæй йæ ахуыр кæнын. Ирон æвзаг æмæ литературæ нæм вæййы 
къуыри æртæ хатты. Мæ зæрдæмæ тынгдæр цæуынц литературæйы 
уроктæ. Нæ ахуыргæнæг Тыбылты Зæлинæ нын радзуры тынг цымыдисаг 
хабæрттæ фысджыты цардæй. Уый нæ ахуыр кæны литературон 
уацмыстæ æвзарыныл (анализировать). Арæх саразæм дискусситæ, 
викторинæтæ, æрбахонæм зындгонд фысджыты. Уыдон нын радзурынц се 

сфæлдыстады (творчество) тыххæй. Æз уарзын ирон æмдзæвгæтæ кæсын. 
2. Меня зовут Дениэль. Я ученик 9 «Б» класса 43 школы. По 

национальности я – русский. В Осетию приехал 5 лет тому назад. 
Сразу в школе стал изучать осетинский язык. Вначале было трудно. 
Теперь привык (сахуыр дæн) и мне очень нравится. Я научился 
считать, читать, писать. Я уже знаю названия диких и домашних 
животных, птиц, растений. Могу назвать предметы, которые меня 
окружают. Я могу рассказать по-осетински о себе, о своей семье, о 
школе. Я хорошо запомнил названия ущелий, рек, городов.

Больше всего я люблю заучивать скороговорки (тагъддзуринаг).

1. Цы базыдтай Кристинæйы тыххæй?
2. Куыд дæм кæсы, цавæр къорды ахуыр кæны Кристинæ? Дæ хъуыды баххæст кæн 

дæнцæгтæй.
3. Цы базыдтай Дениэлы тыххæй?
4. Дениэль та цавæр къорды ахуыр кæны? Цæмæ дæм афтæ кæсы?
5. Дениэлы монолог ратæлмац кæн ирон æвзагмæ, Кристинæйы монолог та – 

уырыссаг æвзагмæ.

ІV. Монологтæй пайдагæнгæйæ, сараз диалог (Кристинæ æмæ Дениэлы 
ныхас).

1. Бацæттæ кæн хъусынгæнинаг ирон æвзаджы урокты тыххæй.
2. Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Ныстуан» сахуыр кæн зæрдывæрдæй.

Кристинæ

Дениэль
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ÆГАС ЦУ, СÆРД!

I. Нывмæ гæсгæ ныффысс цыбыр нывæцæн.

В. Трифонов. Æвзонгдзинад

1. Æрхъуыды кæн дæ нывæцæнæн сæргонд.
2. Сбæлвырд кæн, архайд кæд æмæ кæм цæуы, уый.
3. Æрфысс æрдзы уавæр (афон, боныхъæд, рæсугъддзинад).
4. Архайджыты тыххæй æрдзур (цал сты, чи сты, цы кусынц, се ’нкъарæнтæ).
5. Ды та кæдæм ацæудзынæ сæрды (кæимæ, цас рæстæг, цы кусдзынæ)?
6. Ныффысс де ’нкъарæнты тыххæй (мæнмæ гæсгæ, мæ зæрдæмæ цæуы, æз афтæ 

хъуыды кæнын).

Дзырдуат
æнтæф бонтæ – жаркие дни
æнæмæтæй – беззаботно
хæларæй – дружно
хортæ æфснайын – убирать урожай злаков
æххуыс кæнын – помогать
хъæмп – солома

мæкъуылтæ – скирды
цъæх арв – голубое небо
быдыр – поле
зæрдæмæ цæуын – нравиться
зæрдæ райы – сердце радуется

1. Сæрды тыххæй æмдзæвгæ сахуыр кæн зæрдывæрдæй.

101-аг ахуыр68-æм ахуыр
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АХУД, ÆМÆ АЙРÆЗАЙ

* * *
Фатимæйæн скъолайы хæдзармæ куыстæн зын хынцинаг радтой. 

Чызджы мад æмæ фыд ыл бирæ фæцархайдтой.
Дыккаг бон чызг æвзæр бæрæггæнæн æрхаста, æмæ 

ныййарджытæ фенкъард сты.
− Папæ! Мамæ! Ма тыхсут! – сабыртæ сæ кæны чызг. − Иннæ 

ныййарджытæн дæр æвзæр бæрæггæнæнтæ сæвæрдтой.

* * *
Фæндзæм къласы историйы урочы ахуыргæнæг фæрсы Ацæмæзы: 
− Зæгъ-ма, Ацæмæз, цы зоныс Конфуцийы тыххæй: кæм царди, 

кæд цардис, цы кусæг уыдис?
− Æз нырма ницы зонын Конфуцийы тыххæй, − хъуыддагхуызæй 

дзуры Ацæмæз. − Фæлæ дзы куыддæр исты базонон, афтæ дын æй 
æнæмæнг зæгъдзынæн…

* * *
Æхсар − фæндзæм къласы ахуыргæнинаг − у тæлфаг, фыдуаг 

лæппу. Изæры сæхимæ куы ’рбацыдис, уæд ын йæ фыды фыд Азæмæт 
уайдзæфтæ кæны:

− Цал хатты дын загътон, лæппу, дæхи хорз дар, зæгъгæ?! Абон та 
мæм дæ ахуыргæнæг дзырдта… Зæгъ-ма, цы бæллæх та сарæзтай знон 
скъолайы?

Æхсар тынг бадис кодта:
− Знон? Ацы ахуыргæнджытæ дæр диссаг сты! Æз знон скъолайы 

кæртæй кæсгæ дæр нæ бакодтон!..

* * *
Астаздзыд Аслан йæ фыды фæрсы:
− Папæ, скъолайы куы ахуыр кодтай, уæд нæ сыхаг 

Асæхмæтимæ иу къласы бадтыстут?
− О, − дзуапп радта фыд, − æмæ мæ цæмæн фæрсыс?
Лæппу йæ уæхсчытæ базмæлын кодта:
− Уымæн уæвæн нæ уыдис …
− Уæд цæуылнæ? − бадис кодта фыд.
− Уымæн æмæ Асæхмæт дæр йæ фыртæн афтæ 

загъта, цыма сæ къласы уымæй хуыздæр ничи ахуыр 
кодта…

102-аг ахуыр69-æм ахуыр
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* * *

− Ацæмæз, абон скъоламæ цæуыс æви нæ? − 
фæрсы фыд йæ дæсаздзыд фырты.

− Нæ цæуын.
− Цæуылнæ? − йæхи фæтызмæг кодта фыд.
− Ахуыргæнæг афтæ загъта, абон, дам-иу, дæ фыд 

æрбацæуæд.

    * * *

Ныртæккæ алы скъолайы дæр ис ног уагæвæрд: фыццаг 
къласмæ бацæуыны агъоммæ хъуамæ алы сывæллон дæр 
аныхас кæна психологимæ.

Æхсæзаздзыд Аланы дæр йæ фыд æрбакодта скъоламæ, 
æмæ йæ психолог фæрсы:

− Зæгъ-ма, Алан, гæдыйæн цал хъусы ис?
− Дыууæ, − дзуапп радта сывæллон.
− Уæд ын къæхтæ та цал ис?
− Къæхтæ та – цыппар. − Аланы ацы фæрстытæ дисы 

бафтыдтой, фæлæ уæддæр йæхиуыл хæцы.
− Æмæ уæд уасгæ та куыд кæны?
Алан йæ фыдмæ скастис æмæ загъта:
− Папæ, кæд ацы ахуыргæнæг гæды никуыма федта, уæд ын райсом нæ Гинойы 

æрбахæссæм.

* * *

Æртыккæгæм къласы ахуырдзаутæ Аслан æмæ Æхсар дуармæ бадынц æмæ ныхæстæ 
кæнынц.

− Кæй фылдæр уарзыс, − фæрсы Æхсар, − дæ гыццыл хойы æви дæ хистæр 
æфсымæры?

− Мæ гыццыл хойы, − дзуапп радта Аслан.
− Æмæ йæм цы ис уарзинагæй? − бадис кодта 

Æхсар. − Дæ ахуыргæнæн чингуытæ дын иууылдæр 
куы ныскъуыдтæ кодта…

− Æмæ йæ æз дæр уый тыххæй уарзын, − йæ 
мидбылты бахудтис Аслан.

Хъæлдзæг хабæрттæ бакæс. Кæд исты худæг 
цау зоныс, уæд æй радзур, æмæ иумæ ахудæм.
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Дзырдуат

А

аивгъуыйын
алыварс
аныгъуылын
арæн
арæхстдзинад
аргъ кæнын
аргъуан 
арты хай бакæнын 
арц
аскъуынын
аслам
астым
атулын
ауæдз
аудын
афардæг уæвын
афтидармæй
ахадындзинад
ахсджиаг
ахсын
ахуырад
ахъаззаг

Æ

æвæгæсæг
æвдадзы хос
æввонгхор
æвджид бакæнын
æвдулын
æвгъау кæнын 
æвзалы
æвзарын
æвзаг
æгад 
æддаг бакаст
æддагон

пройти, закончиться
вокруг
провалиться, утонуть
граница
ловкость, умение
дорожить, уважать, ценить; оценивать
церковь
предать огню, сжечь
копьё
прервать, порвать
дешевый
выпас
покатиться
борозда
заботиться
промчаться, уйти, улизнуть 
с пустыми руками
значение, роль
главный, основной
занимать; ловить
образование
важный, существенный, отменный

без присмотра
действенное, чудесное лекарство
тунеядец, дармоед
оставить на попечение
валять, катать
жалеть (для кого-то, для чего-то)
уголь, уголёк
выбирать
язык
презираемый, бесславный
внешность
внешний
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æдзæсгом
æдылыдзинад
æлыг
æлхъывдад
æмарæн
æмбис
æмвæзад
æмгъуыд
æмзæрдион
æмуд
æмхуызондзинад
æнахуыр
æнæкъай
æнæкæрон
æнæмæлгæ
æнæмæнг
æнæмæтæй
æнæнымæц
æнæуынон
æнæхуынд
æнæнхъæлæджы
æнгом
æнгом æрбалæууын
æнтæф 
æнтыст
æнус
æнхъæлмæ кæсын
æнцой кæнын
æппæты къаддæр 
æрæндавын 
æрбалæбурын
æрбынат кæнын
æргом
æргом здахын
æргуыбыр кæнын 
æрдын
æрмæг
æрмдæсны
æртæдзыхон
æртхурон

бессовестный
глупость
глина
давление
общая граница
половина
уровень
срок
единодушный
единодушный
схожесть
необычный, непривычный
нечётный, без пары
бесконечный, безграничный
бессмертный
обязательно, несомненно
беззаботно
бесчисленный; множество
ненавистный
непрошеный
неожиданно
сплочённый
сплотиться
жаркий
достижение; успех
век
ждать
опираться
наименьший
пригреть
напасть
расположиться
открыто, откровенно
обращать внимание
наклониться 
лук
материал
ремесленник, мастеровой
треугольный ритуальный пирог
ритуальный новогодний пирог
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донести, довести
армия, войско
совесть
распускать листья
обида, оскорбление, обиженный
перевал
общественный
лещина, фундук
помогать
оказывать помощь
деньги
чужак, чужой

сохранить
испытать
подставить
удивиться
стлаться; сидеть 
торговля
расшевелить
крылатый
потомок, потомство
упросить
путешественник
приклеиться
святой покровитель, святой патрон
разрешить
разбить
исследовать
связь
быть связанным
засунуть
решить; посоветовать
поверить
помешать
раздетый, голый
точный (точно), подробный (подробно)
мечтать

æрхæццæ кæнын
æфсад
æфсарм
æфтауын сыфтæр
æфхæрд
æфцæг
æхсæнадон
æхсæр 
æххуыс кæнын 
æххуысы цæуын
æхца
æцæгæлон

Б

бавæрын
бавзарын
бадарын
бадис кæнын 
бадын
базарад
базмæлын кæнын
базырджын
байзæддаг 
балæгъстæ кæнын
балцгæнæг
баныхæсын 
бардуаг (аудæг)
бар раттын 
басæттын
басгарын
бастдзинад 
баст уæвын
батъыссын
бауынаффæ кæнын
баууæндын 
бахъыгдарын
бæгънæг 
бæлвырд
бæллын
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бæмбæг
бæрæггæнæн
бæрæггонд æрцæуын
бæрæг дарын
бæрц зонын 
Бердзен
бийын
биноныг
буаргъæд
буц кæнын 
быгъдæг
бынæттон
бындзыг
бындур
бындуронæй
бырæн фæз
бырынцъаг

Г

галуан
гæн 
гæрах
гæркъæраг 
гоцора 
гутон
гуылфæй уайын
гуылфгæнгæ
гуыппырсар
гуырæн 
гуырысхо

Д

давæг
дауæг
дæларм-уæларм
дæлвæз 
дæнцæг
дæргъвæтин

хлопок, вата
признак; оценка
быть отмеченным, награждённым
выделяться
знать меру
Греция
плести
подробный (подробно), основательно
вещество
баловать
открытый, пустынный
местный
пучок, клок
основа
основательно
каток
скользкий

дворец
конопля, лён
выстрел
сорока
кисть, гроздь
плуг
бурлить
бурный
могучий, именитый, знатный
месторождение, источник
сомнение

вор
дух-покровитель 
под руки
долина
пример
затяжной, длительный
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дин 
дингæнæг (æууæндæг)
дисы æфтауын
донбакæлæн
донхорыг кæнын 
дуг
дугъы уайын 
дургай-мургай фезгъæлын 
дурдзæджындз 
дызæрдыг кæнын

Дз

дзæвгар
дзæнæт
дзæрна 

дзуары лæг

дзуг 
дзуттаг 
дзывыр 
дзыллæ
дзыллон

Е

Ерыстæ

З

заман
зæд
зæй
зæппадз
зæрдæ
зæрдæ æвæрын
зæрдæмæ цæуын
зæрдылдарæн 
зæххæнкъуыст 

вера, религия
верующий
удивлять
устье
орошать
эпоха, эра
бежать, участвовать в скачках
разрушиться потихоньку
колонна
сомневаться

порядочно, довольно много
рай
блюдо из варёных зёрен кукурузы и пше-
ницы
выборный или наследственный священно-
служитель в осетинском храме
отара, стадо
еврей
соха
народ
массовый

соревнования

эпоха, время, период
ангел
снежная лавина
усыпальница, склеп
сердце
обещать
нравиться
памятный
землетрясение
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зилын 
знæм 
зонад
зонгуытыл æрлæууын
зондыл бафтауын
зым
зынвадат
зындон 
зынгæхсгæ

И

ивддзинад
ивылд
ирвæзын
ирвæзынгæнæг 
ирдгæ
ирхæфсын
иугæр
иудадзыгон
ирдæй
иу дзырдæй
иузæрдион

К

кады гæххæтт 
каис
карджын
карды фындз
кафгæ-кафын 
кæй зæгъын æй хъæуы
кæркмисындзæг
кæсгон
кой
кувæн бон
кувæндон (дзуар) 
кувинаг

поворачивать, поворачиваться
племя
наука
встать на колени
научить
горная индейка
тяжёлые условия
ад
огнестрельный

перемена 
разлившийся
выживать, спасаться
спаситель
прохладный ветерок
развлекать
если
постоянный
ясно, ярко
одним словом
верный, солидарный

грамота
тесть, родственник жены
пожилой
острие ножа
во время танца, танцуя
конечно 
облепиха
кабардинец
молва
день молитвы, праздничный день
святилище, храм
ритуальная пища (три пирога, пиво,   
определённые части жертвенного 
животного)  
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кулдуар 
курæг
курæггаг
куывддзау
куырой
куырыхон
куыстхъом

Къ

къаннæг
къахфындз
къæбæлдзыг
къæрцхъус 
къобола
къул
къуыбыр
къуымбил

Л

лауыз
лæггад кæнын 

лæгдзинад
лæгъзгонд 
лæгъстæ
лæмбынæг
лыггонд

М

марæг 
мард 
мæгуыр
мæзджыт
мæкъуыл 
мæлын зонын
мæр
мæхъхъæлон 

ворота
проситель
заимствованный
участник пира («куывд»-а); паломник
мельница
мудрый
трудоспособный

маленький, небольшой
носок (пальцы ног)
кудрявый
бдительный
дубина
склон
горка, холм
шерсть

блин
служить, обслуживать, прислуживать, ока-
зывать услугу
мужество
шлифованный, разглаженный
просьба, мольба
внимательно
разрезанный

убийца
мёртвый
бедный
мечеть
скирда
уметь принять смерть
почва
ингуш
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мидбылхудт 
минæвар
митæмбæрзт
митгур 
миты гæлæбу 
миты къуыбар
миты хъæпæн
молло
мызд
мыртгæ
мысайнаг
мыхуыргонд

Н

Найфат

намысджын 
нæл 
налхъуыт-налмас
незаман
ныббырст
нывæфтыд
нывонд (кусæрттаг) 
ныддæрæн кæнын 
нымайын 
нымæц
ныппырх кæнын
ныссадзын
ныфс
ныфс хæссын
ныхæст
ныххæццæ уæвын

П

паддзахиуæг кæнын
пака 
парахат

улыбка
посланник, посредник, посол, представитель
покрытый снегом
снегирь
снежинка
снежок
сугроб
мулла
зарплата
калина
приношение
печатный

священное место, предназначенное для 
моления и принадлежащее определённой 
родственной группе людей
знатный, прославленный
самец
бриллиант, жемчуг, изумруд
незапамятное время
наступление
расписной; орнамент, узор; разрисовка
жертвенное животное
разбить, разнести
считать, уважать
число, численность
разрушить; разнести, раскидать
воткнуть, посадить
смелость, решимость; надежда, опора
надеяться на свои силы
приклеенный
добраться

править, царствовать
широкий, развесистый
распространённый; раскидистый
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пенсиисæг 
пылыстæг
пысылмон

Р

равдыст
рагацау
рагъ
разамонæг
разыдзинад
раивылын 
райын
расыггæнаг
рауадзын
рафыст
рæстæг
ронг
рухстауæн

С

сагъæс
сагъæс кæнын
салд 
сауджын 
сахъ 
сæвзæрын
сæрвæлтау
сæрмагонд 
сæр сæрмæ хæссын
сæрыстыр уæвын
сбæрæг кæнын
сгæллад
сгуыхтдзинад 
симд
сисын 
скъуыд
снывæндын
солиаг

пенсионер
слоновая кость
мусульманский, мусульманин

смотр, выставка, передача
заблаговременно, заранее
хребет, гребень горы
руководитель
согласие
разлиться
радоваться
пьяница
выпустить
перепись
время
хмельной медовый напиток
просветительский

забота, дума
переживать, беспокоиться; горевать
замёрзший, мороженый
христианский священник
смелый
появиться, возникнуть
за, во имя
особый, специальный
вести себя достойно
гордиться
вычислить, выявить; отметить
сукно
подвиг
осетинский массовый танец
поднять; вознести
рваный
создать, сделать
аварец, аварский
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сомихаг
стигъæг
стонын 
стынг уæвын
суанг 
суар
судзын
сусæгдзинад
сусæгæй

сфæлдисын 
сыгъдæг
сыгъдæгзæрдæ
сыдæй мæлын 
сыфтæрджын
сыхагиуæг кæнын

Т

табу 
тала 
тар
тарф 
тардзæсгом
тæлм
тæрхон кæнын
тæскъ
тæхудиаг уæвын
тых кæнын
тыгъд
тыгъдад
тыллæг райсын
тымбыл 
тымыгъ
тырнын
тырты
тыхтон

армянин, армянский
грабитель (перен.)
пробить, вырвать
набрать силу
(усилит. част.) вплоть, даже
минеральный источник
гореть
секрет, тайна
тайком, незаметно, исподтишка, 
     втихомолку
создать, сотворить
чистый
честный
умирать с голоду
лиственный
соседствовать

молитвенное обращение к высшим силам
саженец
тёмный
глубокий
темнолицый, смуглый
полоса
принимать решение; судить
большая корзина
быть в завидном положении
побеждать, притеснять
открытый
пространство
получить урожай
круговой, круглый
буран, метель
стремиться
барбарис
рулон, свиток, свёрток
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У

уавæр 
уагдон
уæгъды сафын
уæлахиз
уæлвæз
уæлдæф
уæнгроггæнæн 
уæндонæй
уæрæх кæнын
уæртджынхæфс
уддзæф
уыйас
уылæн
уымæлад
уынаффæгæнæг

Ф

фадат 
фат
фæбæлвырд кæнын
фæдзæхсын
фæдысмуд (куыдз) 
фæзуат
фæйнæрдæм
фæкъул кæнын
фæкъул уæвын
фæлæбурын
фæлварæн 
фæлгонцгонд
фæлтæр 
фæлыст
фæндаггаг

фæнд
фæрæт
фæсарæн
фæстагон

условия, положение
учреждение
терять зря
победа
возвышенность
воздух
бодрящий, оживляющий
смело
расширять
черепаха
струя воздуха, дуновение ветра
столько
волна
влажность
распорядитель, советчик

условие, возможность, обстоятельства
стрела
уточнить
поручать; давать наказ
ищейка (собака)
площадь
в разные стороны; вширь
наклонить
наклониться
укусить, схватить
испытание, экзамен
украшенный
поколение
комплект одежды, наряд, убор
то, что необходимо в дороге (провизия,
деньги)
желание
топор
заграница
потомок
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фæтк
фæцалх кæнын
фæцудын
фæцудын кæнын 
феддæдуар уæвын
фембæлд
фенцъылд уæвын
фехæлын
фыдбылыз
фын
фынккалгæ
фыр

Х

хайад
халон
халын
хæдбар
хæдæфсарм
хæйрæг
хæларæй 
хæлæг кæнын
хæрзгæнæг
хæрдмæ хауын
хæстæгдзинад бакæнын 
хæс фидын
хæцæнгарз
хæцъил
хи бакæнын
хиирхæфсæн
хиуа 
хицаудзинад
хихтæ

Хъ

хъазахаг 
хъазт 
хъайтар

правило, обычай, порядок
приучить
пошатнуться
пошатнуть
выйти (за дверь)
встреча
сморщиться
разрушиться
беда, несчастье; зло
сон
пенящийся
баран

отделение
ворона
разворачивать; разрушать
суверенный
скромный
чёрт
дружно
завидовать
благодетель
подпрыгивать
породниться
платить долг
оружие
лоскуток
забрать, присвоить
занимательный, развлекательный
сойка
руководство
хвоя

казах
танцы, игра
смелый
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хъалмыхъаг
хъама
хъамыл 
хъæдæрмæг 
хъæмп
хъæууонхæдзарадон 
хъомылад 
хъуаг
хъузг
хъул
хъус дарын
хъуыдыйыл бафтауын
хъырнын
хъысмæт

Ц

цад
цас 
царм 
цауд 
цæстæнгас здахын
цæгат
цæгъдын

цæнгæт
цæстытыл уайын
цæцæйнаг
цин бауадзын 
цирхъ
цупал (пуцал)
цухъхъа
цыллæ 
цыртдзæвæн

Цъ

цъар
цъил
цъуй 

калмык
кинжал
камыш
древесина
солома
сельскохозяйственный
воспитание
нуждающийся; нехватка, недостаток
скорлупа
игральная кость, альчик
уделять внимание
заставить задуматься
подпевать
судьба

озеро
сколько
шкура, кожа
уступающий (по качеству), слабый
притягивать взгляд
север
уничтожать; играть на музыкальном 
инструменте
чугун, чугунный
стоять перед глазами, мерещиться
чеченец
обрадовать
меч
кисть, гроздь
черкеска
шёлк, шёлковый
памятник

кожа, шкура, обложка, кора
юла
рябина
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цъыф

Чъ

чъынды

грязь, слякоть

скупой
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