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Дзурд. Гъудиадæ. Текст

Ахур кæндзинан:
 текст æма гъудиадæ æртасун;
 нихасæй гъудиадæ хецæн кæнун;
 гъудиæдтæ раст финсун;
 диалог раст кæсун.

1-аг фæлтæрæн. Ниффинсӕ дӕ тетради ӕма ба-
гъуди кӕнӕ ӕмбесонд.

2-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтӕй исаразӕ гъуди-
æдтæ æма сæ дæ тетради ниффинсӕ.

1-2 -аг уроктæ

Уалдзёги мийнёвар - 
дзубулдар.
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уалдзæги, мæргътæ, хонсарæй, æртæхунцӕ.
гъар, думгæ, кæнуй, рæфти.
сæхе, уалдзигон, адæн, куститæмӕ, цæттæ 

кæнунцӕ.

Алли гъудиадӕн дæр æ фиццаг дзурд цӕхӕн 
дамугъайæй райдайуй, уой зӕгъӕ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ æма базонӕ бацеутӕ.

Æнæ фæрæт, æнæ дзæбокæй скæнуй 
хæдзарӕ.

Æнæ къахæй цæуй æма æнæ къохæй амонуй.

  Цал дзурди ес фиццаг бацеуи?

4-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ æмбесæндтӕ, æма сӕ 
куд лӕдӕрис, уой зӕгъӕ. Дæ тетради сæ ниффинсӕ.

Уасагӕ тикис мистӕ нæ ахӕссуй.

Лӕгъуз æхе фестауй.

Цӕвагӕ гал æ сиуӕ сæттуй.

Гъудиади фиццаг дзурд циуавæр дамугъайæй рай-
дайуй?
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5-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ гъудиæдтӕ æма сӕ 
рафинсӕ дæ тетрадмæ.

Уалдзæг æ медбилти ходуй. Бæлæстæ 
ниббоз ӕнцӕ сæ уалдзигон цъæх фæлустæй. 
Гъæдæ цъæх радардта. Куд рӕсугъд ӕй 
уалдзӕг!

Куд лӕдӕрис бӕрӕггонд дзурдбӕститӕ?
Еу гъудиадӕ иннемæй цæмæй хецæн кæнӕн?
Цал дзурди ес дуккаг гъудиади?

6-аг фæлтæрæн. Бакæсæ финститæ. Æркæсæ 
хузтæмæ.

Дзурдтӕ ӕма хузти ӕхсӕн бастдзийнадӕ сбӕрӕг 
кӕнӕ. 

игъосун дзорун

кæсун финсун
нихас
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7-аг фæлтæрæн. Аййев гъӕлӕси уагӕй бакӕ-
сетӕ ӕмдзӕвгӕ.

– Минкъий гиккӕ, кӕми адтӕ?
– Нанайетӕмӕ фӕууадтӕн.
– Цитӕ дин дзурдта нана?
– «Мӕ бӕдолӕ, мӕ къона,
Мӕ зӕрдтаг, мӕ минкъий дзӕццӕ».
– Ци дин равардта нана?
– Æхсири гъосин мӕ хӕццӕ!

Англисаг фольклорӕй ист
Уруссаг ӕвзагӕй

Астемурати Изети тӕлмац

Цал адӕймагей дзубанди ӕвдист цӕуй ӕмдзӕв-
ги?
Куд ӕййевуй гъӕлӕси уагӕ алли гъудиади дӕр?
Циуавӕр нисан ес алли гъудиади кӕрони дӕр?

Гъудиади райдайӕни дзурд фин-
сун гъӕуй устур дамугъайӕй.

Гъудиадӕн ӕ кӕронӕй ӕвӕрун 
гъӕуй стъӕлфӕ (.), гъӕри нисан (!) 
кенӕ ба фарсти нисан (?).
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8-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ текст.

Заур ахур кæнуй дуккаг къласи хуарз ахур-
дзау æй æ райгурæн бонмӕ ин ӕ фидӕ 
балæвар кодта компьютер Заур цийнӕ кæнуй æ 
фиди лæварбӕл.

Бавдесӕ текст.
Нур ба гъудиӕдтӕ
хецӕнтӕй бакӕсӕ

Тексти цал гъудиади ес, уой зӕгъӕ. Цæмæй бæ-
рæг æй?
Рафинсӕ гъудиӕдтӕ стъӕлфитӕй хецӕнгӕнгӕ.

9-аг фæлтæрæн. Хузтӕмӕ гӕсгӕ ӕргъуди кӕнӕ 
гъудиӕдтӕ ӕма сӕ ниффинсӕ дӕ тетради.

Ци гъудиӕдтӕ ӕргъуди кодтай, уонӕн текст 
исхонӕн ес?
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Текст арӕзт фӕууй дууӕ кенӕ фулдӕр 
гъудиадемӕй.

Гъудиӕдтӕ сӕ гъудимӕ гӕсгӕ 
фӕуунцӕ кӕрӕдзебӕл баст.

10-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ текст.

Минкъий биццеу Болат гъӕунги гъазта къозо-
йӕй. Æ рӕзти велосипедбӕл кизгӕ ӕруадӕй. 
Биццеу æ фæсте ралигъдӕй æма æнæзонгæ 
гъӕунгӕмӕ бадзæгъæл ӕй. Болат нӕбал ирдта 
æ хæдзарӕмæ над æма кæун райдӕдта.

Идарддæр дӕхуӕдӕг радзорӕ.
Цал гъудиадемӕй арӕзт ӕй текст? Циуавӕр 
дамугъайӕй райдайуй алли гъудиади фиццаг 
дзурд дӕр? Цæмæй хецӕн кӕнӕн еу гъудиадӕ 
иннемӕй?
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Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Текст арӕзт ӕй ______________________ .
Гъудиадӕ арӕзт ӕй ______________________ .
Гъудиади медӕгӕ фиццаг дзурд финсӕн ___ .
Гъудиади кӕрони ӕвӕрӕн ________________ .

Гъæлæсон æма æмгъæлæсон муртæ. 
Дамугъатæ

Ахур кæндзинан:
гъæлæсон æма æмгъæлæсон муртæ;
муртæ æма дамугъатæ кæрæдземæй 
хецæн кæнун;
муртæ дамугъатæй раст нисан кæнун;
дувæргонд дамугъатæ игъосун æма финсун.

11-аг фæлтæрæн. Ниффинсӕ дӕ тетради ӕма 
багъуди кӕнӕ ӕмбесонд.

3 -аг урок

Ёгъдау кёмё ес, уомё 
зунд дёр ес. 
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12-аг фæлтæрæн. Гъӕлӕсонтӕ бафинсӕ, уотемӕй 
дамугъати къуӕрттӕй исаразӕ дзурдтӕ. Рафинсӕ 
дзурдтæ дӕ тетрадмӕ. 

Ур.сс.г, ф.зз.г, у.лдз.г, б.цц.у, д.д.н.г, 
с.в.лл.н.

Бӕрӕггонд дзурдти ци бафеппайдтай?

13-аг фæлтæрæн. Гъудиӕдтӕ бакӕсӕ ӕма сӕ 
рафинсӕ.

Дзӕбодур ӕй рӕсугъд цӕрӕгой.
Ес ин устур ӕма федар сиутӕ.
Дзӕбодур ӕй нӕ ӕрдзи федауцӕ.

Цӕбӕл си цӕуй дзубанди? Фиццаг гъудиади дзурд-
ти баханхӕ кӕнӕ ӕмгъӕлӕсонти буни, дуккаг гъу-
диади ба – гъӕлӕсонти буни.

14-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ бацеу.

Бор кӕркгъос кӕркдонӕмӕ ӕрбацудӕй 
ӕгъдау ӕвӕрунмӕ. Гъолон кӕркитӕ банимад-
та, ӕ хӕццӕ дӕр си фӕххаста.

Базонетӕ бацеуи дзуапп ӕма ӕй ниффинсетӕ уӕ 
тетрӕдти.
Дзурдӕн искӕнетӕ схемӕ.
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Гъæлæсонтæ ӕнцӕ:

а, æ, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я

15-аг фæлтæрæн. ӕркӕсетӕ дамугъати цӕгин-
дзитӕмӕ. Ци бафеппайдтайтӕ?

ӕркӕсетӕ дамугъати цӕгиндзитӕмӕ. Ци бафеп-
пайдтайтӕ?
Дзурдти нисанӕййевæг дамугъатӕ исбӕлвурд 
кӕнетӕ.

16-аг фæлтæрæн. 15-аг фӕлтӕрӕни ци дзурдтӕ 
рауадӕй, уонӕй ӕртӕ равзарӕ ӕма сӕ хӕццӕ 
ӕргъуди кӕнӕ гъудиӕдтӕ. Ниффинсӕ сӕ дæ тетра-
ди. Æмгъӕлӕсонти буни баханхӕ кӕнӕ.

Ь æма Ъ ӕнцӕ æгомуг дамугъатæ

б л

т л

н л

м л

д р

х р

с р

б р

м н

д н

б н

ф н
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Æмгъæлæсонтæ ӕнцӕ:
б, в, г, гъ, д, дж, дз, ж, з, й, к, къ, л, м, н,

п, пъ, р, с, т, тъ, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ, ш, щ

17-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ дзурдтæ. 
Хузӕгмӕ гӕсгӕ си исаразетӕ æндæр дзурдтӕ. 
Ниффинсетӕ сӕ уӕ тетрӕдти.

Фæндаг, кæсалглас, гъӕргуройнӕ.

Х у з æ г. Фæндаг – фагӕ, фæд, дæн, агӕ, адӕ, нæ, 
над.

18-аг фæлтæрæн. Æргъуди кӕнӕ ӕма ниффинсӕ 
фӕйнӕ ӕртӕ дзурди лӕвӕрд дамугъати хӕццӕ 
хузӕгмӕ гӕсгӕ. ӕмгъӕлӕсонтӕ фӕббӕрӕг кӕнӕ.

хъ, къ, цъ, ф

Х у з æ г. Хъ – хъæдорӕ, хъаз, хъæндел.

19-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ дзурдтæ.

Цӕмӕдессаг, рæсугъд, авдисæр, цæугæдон.

Дзурдти медæгӕ римӕхст ӕндӕр дзурдтæ иссерӕ.
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Хузæгмæ гæсгæ сæ ниффинсӕ. Гъӕлӕсонтӕ 
фӕббӕрӕг кӕнӕ.

Х у з æ г. Цӕмӕдессаг: цӕмӕ, дес, агӕ, мадӕ.

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Раст зæгъæ алли дамугъа дæр.
Дамугъатæ хецæн къуæрттæ цæмæн æнцæ?

а
æе
ё

и
о

ы

у

э

ю
я

ъ ь

гъ
дж

дз
къ тъ

хъ
цъ

чъ
пъ

ы
Дж
Чъ

Ч

а
æе

и
у
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Иуонг. Дзурдтæ 
еу рæнгъæй иннемæ хæссун

Ахур кæндзинан:
 дзурдти медæгæ иуæнгтæ хецæн кæнун;
 дзурди хай еу рæнгъæй иннемæ хæссун;
 дзурдтæ раст дзорун.

20-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ ӕмбесонд ӕма ӕй 
ниффинсӕ дӕ тетради.

21-аг фæлтæрæн. Иуӕнгтӕй дзурдтӕ исаразӕ 
æма сӕ ниффинсӕ дӕ тетради.

 цъеу   цӕр   го   гъӕд

  къуӕр   ха   гӕс  ба

 сор    гуз   буз    лон

Циуавæр еумæйаг ном ес аци дзурдтæн? Дууӕ 
къуаребӕл сӕ радех кӕнӕ. Алли иуонги дæр 
гъæлæсони буни баханхӕ кæнӕ.

4-5 -аг уроктæ

Цард кустёй федауй.
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Дзурди цал гъæлæсони уа,
иуæнгтæ дæр си уал фӕууй.

22-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ аци рӕнгъитӕ.

Татхатӕбӕл рӕнгъитӕй,
Хуӕрзгъудгондӕй, ӕхсӕстӕй,
Къумбултӕ, гъӕдиндзитӕ,
Бодӕнтӕ ’ма цивзитӕ,
Æпхитӕ, хуӕргӕнӕстӕ
Каурӕбун ба – бор нӕстӕ.

Цӕбӕл си цӕуй дзубанди? Циуавæр еумæйаг 
номӕй исхонӕн ес бӕрӕггонд дзурдтӕ. Дзурдтӕ 
бакӕсӕ ӕма, цалгай иуӕнгтӕй конд ӕнцӕ, уой 
зӕгъӕ. Рафинсӕ дзурдтæ дæ тетрадмæ.

Дзурдтæ еу рæнгъæй иннемæ 
хæссун гъæуй иуонггай: зо-къо-тæ, 
зокъо-тæ; бæ-лæс-тæ, бæлæс-тæ.

Дзурд еу рæнгъæй иннемæ хæс-
сунӕн ес сӕрмагонд нисан (-).

23-аг фæлтæрæн. Ци уинис хузти? Хузтӕмӕ гӕсгӕ 
ӕргъуди кæнӕ фæйнæ гъудиади æма сæ ниффинсӕ 
дӕ тетради.
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Кӕци хузӕ ӕй «уӕлдай»? Цæмæ гæсгæ?

24-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ иуонггай бакæсæ.

Расӕрфун, ӕнафонӕ, радио, ӕрцудӕй, 
ракастӕй, абони, балигъдӕй, зумæг.

Дзурдтӕ еу рӕнгъӕй иннемӕ куд хӕссун гъӕуй, 
уотӕ сӕ радех кӕнӕ.

Х у з æ г. Ӕр-цу-дӕй, ӕрцу-дӕй, ӕр-цудӕй.

Еу дамугъæйæн рæнгъӕбӕл нæ-
дæр ниууадзæн ес, нæдæр ин иннæ 
рæнгъӕмæ рахæссæн ес.

Дзурд еу рæнгъæй иннемæ хæс-
сун гъæуй мӕнӕ атæ: ӕна-фонӕ, 
ӕнафо-нӕ.
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25-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ дзурдтæ. Радех сæ 
кæнӕ иуæнгтӕбӕл. Иннæ рæнгъӕмæ рахæссæн ци 
дзурдтæн нæййес, уони рафинсӕ.

Стъол, къела, хæдзарӕ, хуссӕн, этаж, авар, 
кард, цонг.

Дзурдтӕн иннæ рæнгъӕмæ рахæссæн цӕмӕн нӕ 
ес, уой зӕгъӕ.

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Дзурди цал гъæлæсони уа, уал ____________ .
Дзурд еу рæнгъæй иннемæ хæссун гъæуй ________ .
Еу дамугъайæн ______________________ .

Ахур кæндзинан:
  дзурдти медæгæ дууæнисанон дамугъати 
муртæ раст дзорун;
 дууæнисанон дамугъати муртæ раст игъо-
сун æма финсун;
  дувæргонд дамугъатæ игъосун, финсун 
æма еу рæнгъæй иннемæ хæссун;
  æмгъæлæсонтæ Й æма У дзурдти ме-
дæгæ.

6-7 -аг уроктæ
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26-аг фæлтæрæн. Ниффинсӕ ӕмбесонд дӕ тетра-
ди ӕма ӕй багъуди кӕнӕ.

27-аг фæлтæрæн. Æрæмбурд кæнетæ дзурдтæ 
æма сæ бакæсетæ.

Цӕмӕй хецӕн кӕнунцӕ кӕрӕдземӕй дзурдти  
къуӕрттӕ? Еумӕйагӕй ба сӕмӕ ци ес?
Ци дзурдтӕ нӕ лӕдӕретӕ, уони ранимайетӕ.
Дзурдти фиццаг дамугъатӕмӕ ӕркӕсетӕ. Кӕци 
си хецӕн кӕнуй иннетӕй? Цӕмӕй? Дзурди хӕццӕ 
гъудиадӕ ӕргъуди кӕнетӕ.

Дамугъатӕ дз, дж, гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, 
чъ нисан кӕнунцӕ еугай муртӕ. Уомӕ гӕс-
гӕ син кӕрӕдземӕй хецӕнгӕнӕн нӕййес.

Дигорон дзурдтӕ финсгӕй, дамугъатӕ 
дж ӕма чъ-ӕй нӕ пайда кӕнунцӕ.

асæ

т

ф

л

уадæ

м

р

к

б
огæ

д

дз

Ц

м

Зийнадёгёнаги мадё 
тёрегъёд ёй.
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28-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ ӕмдзӕвгӕ. Ставд-
дӕрӕй финст дзурдтӕ рафинсӕ. ӕмгъӕлӕсонтӕ 
фӕббӕрӕг кӕнӕ.

Мулдзуг-гулдзуг, 
Къӕбӕлдзуг, 
Æ хӕссуйнаг
Нӕ гӕлдзуй.

Кумӕ уайуй
Уотӕ тагъд? 
Гъӕубӕстаг ӕй, 
Горӕттаг?

  Рӕмонти Александр

29-аг фæлтæрæн. Дзурдтӕ рӕнгъӕгай бакӕсӕ.

сахат – сахъат – хъӕдорӕ
цай – ӕхсинцъӕ – хӕцъелӕ
зар – радзурд – дзабур
кӕсӕ – тӕскъӕ – къӕсӕр
партӕ – пъӕсту – пъирипъуф
тӕбӕгъ – тъепа – стъӕлфӕ

Ставддӕрӕй финст дзурдтӕ еу рӕнгъӕй иннемӕ 
хӕссунмӕ радех кӕнӕ. Æмгъӕлӕсонтӕ хъ, пъ, тъ, 
къ, дз, цъ-йи буни баханхӕ кӕнӕ.
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30-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ ӕма рафинсӕ ӕм-
дзӕвгӕ. Ставддӕрӕй финст дзурдтӕ иуӕнгтӕбӕл ра-
дех кӕнӕ.

Хори тунтӕ –
Сугъзӕринттӕ,
Сӕ медӕгӕ –
Æндзӕринттӕ.
Мудибиндзӕ ӕртӕхуй –
Уӕргъти хӕццӕ ӕздӕхуй...

     Рӕмонти Александр

Финсгӕй дӕргъвӕтийнӕ муртӕ 
нисан конд цӕунцӕ дувӕргонд даму-
гъатӕй: цуппар, хӕссун.

Дувӕргонд дамугъати хӕццӕ дзурд-
тӕ иуӕнгтӕбӕл дех кӕнун гъӕуй 
атӕ: гъӕд-даг, уӕз-зау.

31-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ дзурдти къуӕрттӕ.

нана, аргъӕуттӕ, сувӕллӕнттӕн, дзоруй.
хӕссуй, мулдзуг, уӕргътӕ, уæззау.

Алли рӕнгъи дзурдтæй дæр исаразетæ гъудиадӕ. 
Дувӕргонд дамугъатӕ ци дзурдти ес, уони, иуӕнг-
тӕбӕл дехгӕнгӕй, гъудиӕдтӕ ниффинсетӕ.
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32-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ ӕмдзӕвгӕ ӕма ӕй 
исахур кӕнӕ.

Раскъӕрдзӕнӕн нӕ уӕлитӕ
Донуордӕги лӕгъзӕрбӕл.
Фӕххездзӕнӕн нӕ уӕситӕ
Бонизӕрмӕ зӕлдӕбӕл.

Æз зийнадӕ некӕд зонун,
Æй фӕллойнӕ царди сӕр.
Мӕ хӕццӕ ма дӕу дӕр хонун,
Мӕ лимӕнти лимӕндӕр.

            Тамати Хъазбег

Дувӕргонд дамугъатӕ ци дзурдти ес, уони иссе-
рӕ.
Радех сӕ кӕнӕ еу рӕнгъӕй иннемӕ рахӕссунмӕ 
ӕма сӕ ниффинсӕ дӕ тетради.

33-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ гъудиæдтæ. Рафинсæ 
сӕ дӕ тетрадмӕ. Ставддæрæй финст дзурдтæ радех 
кæнӕ еу рæнгъæй иннемæ рахæссунмæ.

Рагон дзамани хуӕнхбӕсти цӕрӕг адӕнӕн 
нӕ адтӕй спортивон залтӕ, фал уӕддӕр ерис-
тӕ аразтонцӕ.
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Æхстонцӕ дортӕ, 
уадӕнцӕ догъи, хуӕс-
тӕнцӕ гъӕбесӕй, 
кодтонцӕ аллихузи 
гъӕзтитӕ сӕ хъаурӕ 
равдесунмӕ.

34-аг фæлтæрæн. Дзурдтӕ бакӕсӕ иуонггай ӕма 
сӕ рафинсӕ.

Сагойнӕ, уӕлдӕф, уӕййаг, гъӕунгӕ, уорс, 
урок, унӕр, уалдзӕг, пайда, цайдан, мӕйӕ, 
ахурдзау.

Æмгъӕлӕсонтӕ й ӕма у ци иуӕнгти ес, уони буни 
баханхӕ кӕнӕ. У ӕма й кӕми ес, еци дзурдтӕ еу 
рӕнгъӕй иннемӕ куд рахӕсдзӕнӕ?

Æмгъӕлӕсонтӕ й ӕма у иуонг 
ци гъӕлӕсони хӕццӕ дӕттунцӕ, 
уомӕй сӕ хецӕн кӕнун нӕ гъӕуй, 
дзурдтӕ еу рӕнгъӕй иннемӕ хӕс-
гӕй: адӕй-маг, фӕй-нӕг, сау-дор.

35-аг фæлтæрæн. Æмдзӕвгӕ бакӕсӕ ӕма ӕй дӕ 
тетрадмӕ рафинсӕ.
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Нӕ бор гъог

Нӕ бор гъоги берӕ уарзун,
Кӕрдӕгӕй ӕй фӕххинцун,
Уой ӕной ӕз нӕ фӕразун,
Е дӕр мӕбӕл ӕй ӕхцул.

Æ фӕздонӕ – ӕхсирдонӕ,
Бакӕнуй ӕй цъоппидзаг.
Раттуй мӕнӕн алли бонӕ
Гъар ӕхсирӕй къоси дзаг.

   Сабайти Сулейман

Дамугъа у ӕмгъӕлӕсон кӕми ӕй, еци дзурдти 
буни баханхӕ кӕнӕ.

36-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ гъудиӕдтӕ. Ставд-
дӕрӕй финст дзурдтӕ фиццаг радех кӕнӕ иуӕнг-
тӕбӕл, уой фӕсте ба – еу рӕнгъӕй иннемӕ 
хӕссунмӕ (ӕнӕфинсгӕй).

1. Зӕлинӕ саулагъз кизгӕ ӕй. 2. Гъӕунгӕй 
игъусуй сувӕллӕнтти унӕр. 3. Аслан фӕй-
нӕгбӕл финсуй дзурдтӕ. 4. Исон Алан цӕуй 
балци. 5. Артур уарзуй фӕллойнӕ кӕнун.

Рафинсӕ гъудиӕдтӕ. Æмгъӕлӕсонтӕ й ӕма у ци 
иуӕнгти ес, уони буни баханхӕ кӕнӕ.
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Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Дамугъатӕ дз, дж, гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ нисан 
кӕнунцӕ ___________________________ .
Финсгӕй дӕргъвӕтийнӕ муртӕ нисан конд цӕунцӕ  
___________________________ .
ӕмгъӕлӕсонтӕ й ӕма у _________________________ .

Дамугъуат

Ахур кæндзинан:
 дамугъати рæнгъæвæрд кæрæдзей фæдбæл;
  дамугъати нимæдзæ æма дех къуæрт-
тæбæл.

37-аг фæлтæрæн. Æмбесонд дӕ тетради 
ниффинсӕ ӕма ӕй багъуди кӕнӕ.

38-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ дзурдтӕ. Зӕгъӕ син сӕ 
еумӕйаг ном. 

8 -аг урок

Маддёлон ёвзаг мади 
адё кёнуй.
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Зумæг, уалдзæг, сæрдӕ, фæззæг.

Рафинсӕ дзурдтæ. Къæлæтти æвæрӕ гъæлæсонтӕ 
æма æмгъæлæсонти нимæдзӕ хузæгмæ гæсгæ.
Х у з æ г. Уарун (2, 3)

39-аг фæлтæрæн. Дамугъуатмӕ æркӕсæ. Даму-
гъатæ раст бакæсæ. Дæ зӕрдӕбӕл сæ бадарӕ.

А а
а

Æ æ
æ

Б б
бæ

В в
вæ

Г г
гæ

Гъ гъ
гъæ

Д д
дæ

Дз дз
дзæ

Е е
йэ

Ё ё
йо

Ж ж
жæ

З з
зæ

И и
и

Дж дж
джæ

К к
кæ

Къ къ
къæ

Л л
лæ

М м
мæ

Н н
нæ

О о
о

Й й
йæ

Пъ пъ
пъæ

Р р
рæ

С с
сæ

Т т
тæ

Тъ тъ
тъæ

У    У
у     уæ

П п
пæ

Х х
хæ

Хъ хъ
хъæ

Ц ц
цæ

Цъ цъ
цъæ

Ч ч
чæ

Чъ чъ
чъæ

Ф ф
фæ

Щ щ
ща

ъ
хъæбæри нисан

ы
ы

ь
фæлмæни нисан

Ш ш
шæ

Э э
э

Ю ю
йу

Я я
йа
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Дамугъати рæнгъæвæрд кæрæ-
дзей фæдбӕл хуннуй дамугъуат 
кенæ алфавит.

Дамугъуати ес 43 дамугъай. Алли 
дамугъайæн дæр ес сæрмагонд ном 
æма бунат.

40-аг фæлтæрæн. Ниффинсӕ дзурд: æ фиццаг 
дамугъа дамугъуати лӕууй л-и фæсте, æ дуккагæй 
райдайуй дамугъуат, æртиккаг лæууй гъ-и фæсте, 
цуппӕрӕймаг ба дамугъуати ӕй дуккаг.

Ци дзурд дæмӕ рауадӕй, уой хӕццӕ гъудиадӕ 
æргъуди кæнӕ.

41-аг фæлтæрæн. Аци нæмттæ ниффинсетӕ 
дамугъуати уагæбæл.

Æхсарӕ, Сослан, Хæмиц, Батраз, Урузмæг, 
Сирдон, Ацæмæз, Сатана

42-аг фæлтæрæн. Базонӕ дзурд æма æй ниф-
финсӕ.

Дзурди ес 5 дамугъай: ӕ фиццаг дамугъа да-
мугъуати ӕй дуккаг, дуккаг дамугъа дамугъуати ӕй 
нӕудӕсӕймаг, æртиккаг дамугъа ӕй æртиккаг, 
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цуппæрæймаг дамугъа дамугъуати ӕй фиццаг, 
фæндзæймаг дамугъа ба ӕй ӕстдӕсӕймаг.

Ци дзурд дæмӕ рауадӕй, уой хӕццӕ гъудиадӕ 
æргъуди кæнӕ.

43-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ лæвæрд дзурдтæ. 
Циуавæр еумæйаг номӕй сӕ ес исхонӕн? Дзурдтӕ 
дамугъуати уагӕбӕл райвæрӕ.

хуцаубон  майрӕнбон  цуппӕрӕн

   ӕртиккӕг  сабат

 геуӕргибон     авдисӕр

Бакӕсетӕ диалоги райдайӕн.

– Æз авдисæри адтæн скъолай. Ду ба?
– Æз ба адтæн ... .

Идарддæр радзоретӕ уӕхуӕдтӕ.

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Дамугъуат ӕй ___________________________ .
Дамугъуати ес __________________________ .
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Фæрститæ ка æма ци-йæн 
дзуапп дæттæг дзурдтæ 
кæрæдземæй æртасун

Ахур кæндзинан:
  дзурдтæмæ фæрститæ ка æма ци раст 
дæттун;
 предметтæ къуæрттæбæл дех кæнун;
 предметти берæон нимæдзæ æртасун.

44-аг фæлтæрæн. Ниффинсӕ дӕ тетради.

45-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ. Цал къуаребӕл ес 
радех кæнæн аци дзурдтæ? Циуавæр еумæйаг 
номӕй ес исхонӕн алли къуари дзурдтæ дæр?

Мадӕ, фидӕ, баба, нана, кизгӕ, биццеу, 
дзӕгъдзӕгъагӕ, мӕтӕг, хъаппӕ-хъуппӕ, дом-
бай, саг, пил, рӕубес.

Ниффинсетӕ дзурдтæ хузæгмæ гæсгæ.
Х у з æ г. Ка? Мадӕ, ..., ... .                Ци? …, ..., ... .

9 -аг урок

Дигоргом рёсугъд ёй.
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Адæймæгти нæмттæ ци дзурдтæ 
нисан кæнунцӕ, уонӕмæ дӕттæн 
фарст ка: тæхæг, дохтур, тукангӕс, 
хуӕрӕ, æнсувӕр, аразæг.

Предметтӕ ӕма иннӕ уодæгӕс-
тӕмӕ ба дӕттӕн фарст ци: арв, стъа-
лу, уæриккӕ, бабуз, киунугӕ.

46-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ гъудиӕдтæ.

Ралæудтӕй уалдзæг. Хор хъӕбӕрдӕр та-
вуй. Гъар бæстæй æртахтӕнцӕ мӕргътӕ. Адæн 
кæнунцӕ сæ уалдзигон куститæ. Сослан ба 
ӕнгъæлмæ кæсуй… .

Дæумæ гæсгæ, цæмæ æнгъæлмæ кæсуй Сослан? 
Идарддæр дæхуæдæг радзорӕ.Фӕрститӕ ка 
æма ци-йæн дзуапп ци дзурдтæ дæттунцӕ, уони 
исбæлвурд кæнӕ. Ци дзурдтӕбӕл баст ӕнцӕ, уони 
хӕццӕ сӕ рафинсӕ.

47-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ дзурдтæ. Кæсгæ-кæсун 
сæмӕ дæттӕ фӕрститӕ ка кенæ ци.

Тæхæг, хуæдтæхæг, кæсалгӕ, кæсалгдзау, 
дон, дондзау, цауӕн, цауӕйнон, хуасӕ, хуасдзау.

Дзурдтæ фӕрститæмӕ гæсгæ ӕрфинсӕ хецæн 
цæгиндзити.
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49-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ предмет-
ти нæмттæ зæгъетæ. Раттетæ сæмæ фарст æма 
сæ уæ тетрæдти ниффинсетæ. Дзурдти хæццæ 
æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ.

50-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ бакæсæ, сæ гъуди син 
балæдæрæ.

Цæмæй хецæн кæнунцæ дзурдти дууæ къуари 
кæрæдземæй?
Берæ предметтæ æвдесæг дзурдтæ дæ тетрадмæ 
рафинсæ.

мегъ

тегъ

ех

тæ

болæ

дорæ

давæ

хъæ
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Куд нæмæ рауадæй берæон нимæдзæ? Фæб-
бæрæг кæнæ берæон нимæдзæ æвдесæг дзурдти 
хай.
Дæхуæдæг дæр æрхæссæ дæнцитæ.

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Фарст ка дӕттӕн _______________________.
Фарст ци дӕттӕн _______________________ .
Дзурдти берӕон нимӕдзӕ рауайуй _______________ .

Устур дамугъа 
адæймæгти нæмтти 

æма муггæгти. Устур дамугъа 
цæрæгойти нæмтти

Ахур кæндзинан:
  устур дамугъайæй финсун ци дзурдтæ 
гъæуй, уони æртасун æма раст финсун.

51-аг фæлтæрæн.  Ниффинсӕ дӕ тетради.

10 -аг урок

П      Пъ     Т     Тъ



32

52-аг фæлтæрæн. Гъӕугӕ дамугъа равзаретӕ ӕма 
текст раст ниффинсетӕ.

(Мм)æнæ (Зз)æлинæ æма (Ææ)хсарӕ. (Зз)æ-
линæ æма (Ææ)хсарӕ ӕнцӕ (Ææ)мбæлттæ.
(Зз)ӕлинæн æ (Мм)уггаг ӕй (Фф)æдантæй, 
(Ææ)хсарæн ба (Бб)етрозтӕй. (Зз) æлинæ
(Цц)æруй (Дздз)æуӕгигъӕуи, (Ææ)хсарӕ ба – 
(Мм) æскуй. (Зз)æлинæмæ ес (Тт)икис (Гг)ино, 
(Ææ)хсарӕмæ ба – (Кк)уй (Гъгъ)осой.

Адæймæгти нæмттæ æма муггӕгтӕ 
финсунцӕ устур дамугъайæй. Дзоблати 
Дауити кизгӕ Индирӕ.

Цӕрӕгойтӕн сæрмагонд нæмттæ 
ку фӕууй, уӕд уони дӕр финсӕн устур 
дамугъайæй: уæриккӕ Уæрко, куй 
Мела.

Устур дамугъа финсун гъæуй бæстити, 
горæтти, гъæути, кæмтти, дæнтти æма 
гъӕунгти сæрмагонд нæмтти: Уæрæсей 
Федераци, Кавказ, Цæгат ИристонАла-
ни, Дигорӕ, Æрӕдон, Гъæдгæрон, Терк, 
Къостай номбӕл проспект, Цикола.



33

53-аг фæлтæрæн. Мӕнӕ дессаги фӕткъу бӕла-
сӕ! Хумæтæг фæткъути хӕццӕ ма ибӕл за-
йуй алæмæттаг фæткъутæ – дамугъатӕ. Аци 
дамугъатӕй райдайгӕ дзурдтӕ тагъддӕр ка иссе-
ра, е алӕмӕттаг фæткъутæ æртондзæнӕй. 

æ д о р æ
и г о р а

æ у æ г и г ъ æ у
а з и б е г

е д е н æ г
æ л у х

æ б о д у р
а р к

54-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ райвӕретӕ, текст си 
куд рауайа, уотӕ. Рафинсетӕ текст уæ тетрæдтæмæ.

Тикис Гино

Нанай рӕбун сбадуй ӕма фунӕй 
кӕнуй мурмургӕнгӕ.

Уарзуй миститӕ ахӕссун. Мӕнӕ 
нӕ тикис Гино. Гино сдӕруй ӕхсир. Гино берӕ 
уарзуй хуссун. Нана ин арӕх фӕддӕттуй ӕхсир.

Фӕрститӕ ка æма ци-йæн дзуапп ци дзурдтæ 
дæттунцӕ, уони иссерӕ. Сæ бунти син бахӕнхитӕ 
кæнӕ.
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55-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ. Фӕрститӕ ка ӕма ци-
йӕн дзуапдӕттӕг дзурдтӕ иссерӕ. Рафинсӕ сӕ дӕ 
тетрадмӕ. Ду ба зонис аци гъазт?

Дзеу-дзеу –
Дзеути мадӕ
Кӕрдзин кӕнуй,
Сӕ киндзӕ ба
Донмӕ цӕуй.
Дзеути мадӕ
Пӕррӕст кӕнуй.
Пӕррӕст!

56-аг фæлтæрæн. Хузӕмӕ гӕсгӕ ӕргъуди 
кӕнетӕ диалог. Испайда кӕнетӕ сӕрмагонд 
нӕмттӕй.
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57-аг фæлтæрæн. Стъӕлфити бӕсти ниффинсӕ 
гъӕугӕ дзурдтӕ ӕма радзорӕ дӕхе номӕй.

Ном… 
Фиди ном… 
Муггаг … 
Æз цæрун Республикæ … 
Æ сæйраг горæт ӕй…
Мӕ гъæуи (горæти) ном…
Гъӕунги ном…
Цӕугӕдон хуннуй…

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Устур дамугъайӕй финсун гъӕуй __________________ .

Фарст ци кæнун-æн дзуапп ци дзурдтæ 
дæттунцæ, уони æртасун

Ахур кæндзинан:
 архайдæвдесæг дзурдтæ æртасун;
  архайдæвдесæг дзурдтæмæ фæрститæ 
дæттун;
 нихаси медæгæ си раст пайда кæнун.

11 -аг урок
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58-аг фæлтæрæн.  Ниффинсӕ дӕ тетради.

59-аг фæлтæрæн. Бакӕсӕ гъудиӕдтӕ. Къӕлӕтти 
ӕвӕрд фӕрститӕн дзуӕппитӕ раттӕ. Ниффинсӕ 
ӕнхӕст гъудиӕдтӕ. Стъӕлфити бӕсти ӕвӕрӕ 
гъӕугӕ дзурдтӕ.

1. Тикис (ци кӕнуй?) ... миститӕ.
2. Карк (ци кӕнуй?) ... нӕмгутӕ.
3. Кизгӕ (ци кӕнуй?) ... туй.
4. Хелагӕ (ци кӕнуй?) ... ӕ цъасӕмӕ.

Д з у р д т ӕ  и с п а й д а  к ӕ н у н м ӕ :  ахӕссуй, едзуй, 
ӕвӕруй, буруй.

60-аг фæлтæрæн. Æркӕсетӕ ӕма хузӕмӕ гӕс-
гӕ ӕргъуди кӕнетӕ гъудиӕдтӕ.

Лёгъуз ёхе фестауй.

гун
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Фарст ци кӕнун-ӕн дзуапп ци дзурдтӕ 
дӕттунцӕ, етӕ ӕнцӕ предметти архайд-
ӕвдесӕг дзурдтӕ: дзорун, ходун, уасун.

61-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ. Гъудиӕдтӕ банхæст 
кæнӕ цохгонд дзурдтæй æма текст рафинсӕ дæ 
тетрадмæ.

... сӕумӕраги,
Мӕ фӕсте цурд ... .
Мӕ дзӕкъолӕ ӕй мӕ рагъи, –
Æскъоламӕ ... .

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ :  фӕууайун, ра-
рӕвдзӕ ун, ӕфснайун.

62-аг фæлтæрæн. Бакæсӕ. Предметти нæмттæмӕ 
бафтауӕ архайдӕвдесӕг дзурдтӕ æма сæ хузæгмæ 
гæсгæ ӕнкъæйттæй ниффинсӕ.

Х у з ӕ г. Цъеу тӕхуй.

Цъеу ... .    буруй
Хелагӕ ... .   заруй
Кизгӕ ... .    тӕхуй
Биццеу ... .   накӕ кӕнуй
Кæсалгӕ ... .   хузӕ кӕнуй
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63-аг фæлтæрæн. Хузи ке уинис, уонӕн нæмттæ 
раттӕ. Зæгъӕ, ка си ци архайуй?

Хузӕмӕ гæсгæ исаразӕ гъудиæдтæ. Ниффинсӕ 
сæ дæ тетради. Сæрмагонд нæмтти буни баханхӕ 
кæнӕ.

Фæрститæ цæхæн, циуавæр, 
цихузæн-æн дзуапп ци дзурдтæ 

дæттунцæ, уони æртасун

Ахур кæндзинан:
 минеуæгæвдесæг дзурдтæ æртасун;
 минеуæгæвдесæг дзурдтæмæ фæрститæ 
дæттун;
 нихаси медæгæ си раст пайда кæнун.

12 -аг урок
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64-аг фæлтæрæн. 

Дзурдтæ 

Предметтæ Предметти
минеугутæ

Предметти 
архæйдтитæ

ка? ци? циуавæр? 
цихузæн? ци кæнун?

кизгæ
биццеу

ахурдзау
къела

деденæг
робас

уасæнгæ

сурх
минкъий

саст 
цæрдæг

бор
 хуæнхаг
нæуæг

косун
зонун
кафун

ирæзун
амонун
финсун
зарун

ӕркӕсетӕ фиццаг цӕгиндзи финститӕмӕ. Ци бӕ-
рӕг кӕнунцӕ?
ӕркӕсетӕ ӕртиккаг цӕгиндзи финститӕмӕ. Ци 
бӕрӕг кӕнунцӕ?
Бакӕсетӕ астӕуккаг цӕгиндзи финст дзурдтӕ. Ци 
бӕрӕг кӕнунцӕ?
Цӕхӕн фарста сӕмӕ дӕттӕн?
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65-аг фæлтæрæн. Базонӕ бацеутӕ.

Минкъий гъосини – уорс нӕмгутӕ.
Сӕрдӕ фунукхуз фӕууй, зумӕг ба – уорс.
Æ тумбул бор цӕсгон сӕумӕй хорискӕ-

сӕнмӕ даруй, изӕрӕй ба – хорнигулӕнмӕ.

Фӕрститӕ циуавӕр ӕма цихузӕн-ӕн дзуапп ци 
дзурдтӕ дӕттунцӕ, уони иссерӕ. Рафинсӕ сӕ 
хузӕгмӕ гӕсгӕ.

Х у з æ г. Циуавæр? Минкъий, ... . Цихузæн? Цъӕх, ... .

Фӕрститӕ цӕхӕн, циуавӕр, циху-
зӕн-ӕн дзуапп ци дзурдтӕ дӕттунцӕ, 
етӕ нисан кӕнунцӕ предметти ми-
неугутӕ.

Фарст цӕхӕн-ӕн дзуапп дӕттунцӕ 
еугур минеуӕгӕвдесӕг дзурдтӕ дæр.

        циуавӕр? – адгин, тумбул,
Цӕхӕн?

        цихузӕн? – цъӕх, сурх.



41

66-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ ӕмдзæвгитæ.

Минкъий кизгӕ тумбулрос,
Æ дзиккотӕ ба – хӕмпос.
Гъазуй тургъи киндзитӕй,
Тӕрсуй къуми синдзитӕй.

Æрбауайуй къӕбула,
Уорс гъолӕнттӕ сау Мела,
И тукумӕ нигъгъирнуй,
Цума ходгӕ никкӕнуй.

Фӕрститӕ циуавæр æма цихузæн-æн дзуапдӕт-
тӕг дзурдтӕ иссеретӕ ӕма сӕ ниффинсетӕ уæ 
тетрӕдти.

67-аг фæлтæрæн. Бакæсетӕ дзурдтæ. Хузи ци 
сирдтӕ ес, уони нæмттæ сæмӕ бафтауетӕ æма 
си дзурдбӕститӕ исаразетӕ.

Устур   Минкъий   Хъаурӕгин
Æнӕхъаурӕ Бӕрзонд   Ниллӕг
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Хузæгмæ гæсгæ гъудиӕдтӕ уæ тетрæдти ниф-
финсетӕ.
Х у з æ г. Пил устур ӕй, мистӕ ба – минкъий.
Сӕ гъудимӕ гӕсгӕ нихмӕвӕрд дзурдти буни ба-
ханхӕ кӕнетæ.

68-аг фæлтæрæн. Хузтӕмӕ ӕркӕсетӕ. Гъуди-
ӕдтӕ гъӕугӕ дзурдтӕй банхӕст кӕнетӕ ӕма 
сӕ уӕ тетрæдти ниффинсетӕ.

Сауæдонæ минкъий æй, 
цæугæдон ба ...

Зумæг уазал æй, сæрдæ ба ...
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69-аг фæлтæрæн. Бакӕсетӕ. Байвӕретӕ гъӕу-
гӕ дзурдтæ. Ниффинсетӕ гъудиæдтæ уӕ 
тетрæдти.

Мæнæ фæцӕй … анз. Æз базудтон …, … 
æма … . Нур æз ахур кæндзӕнæн … къласи.

Ци базудтай, уой сбæрæг кæнæ: 

Фӕрститӕ ка ӕма ци-йӕн дзуапп дӕттунцӕ______ .
Фӕрститӕ циуавӕр, цихузӕн-ӕн дзуапп дӕт-

тунцӕ ___________ .
Фарст ци кӕнун-ӕн дзуапп дӕттунцӕ ____________ .

Хелагæ буруй, цæргæс ...
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