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1-аг урок

Æвзаджы темæ: Фонетикæ. Мыртæ æмæ дамгъæты бастдзинад. Орфоэпи
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 1-аг дæлтемæ: «Ды дæ мæ цин, мæ 

цардамонд, Фыдыбæстæ...» (Кочысаты Мухарбег)

1-аг фæлтæрæн. Бацамонут, æвзаджы кæцы хай ахуыр кæны хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон 
мырты хуызтæ, сæ ивддзинæдтæ æмæ сæ равзæрд, цавд (дзырдон æмæ логикон), интонаци. 

Фонетикæ Лексикæ æмæ 
фразеологи Дзырдарæзт Морфологи Синтаксис

Мыртæ æмæ дамгъæты бастдзинад. Орфоэпи
Мыртæ æмæ дамгъæтæ иу æвзаджы дæр бæрцæй æмхуызон не сты, уымæн 

æмæ æппæт мыртæ дамгъæтæй нысангонд нæ цæуынц, иуæй-иу мыртæ та амынд 
сты дыгай æмæ фылдæр нысæнттæй. Зæгъæм, [гъ], [дз], [къ], немыцаг æвзаджы 
– [sch]). Уыцы иу дамгъæйæ ирон æвзаджы амынд сты хъæлæсон [у] æмæ 
æмхъæлæсон [у].

2-аг фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йæ радзурут. 

А. Æвиппайдон æзылангон æмхъæлæсон мыртæ [к], [п], [т], [ч] фылдæр хатт 
дзурæм тыхджын раулæфтимæ: куынæг, парахат, тæлтæг, пыхцыл, чырæг. Уы-
дон æмхъæлæсонтæ [с], [ф], [х]-йы фæстæ æвæрдæй свæййынц æнæраулæфтон, фæлæ 
уæддæр бæрæггонд цæуынц дамгъæтæ к, п, т, ч-йæ: стын, æхтонг, мæскуы6. 

Æ. Æвастхъæртæ æмæ тыхджындæргæнæн хайыгты раулæфт, фысгæйæ, нысан 
кæнæм дамгъæ гъ-йæ: гъе-ри-гъа, гъæй-джиди, оххай-гъе, гъа, гъе. 

Б. Дзырды уыцы иу дамгъæ фæлхат куы цæуа, уæд æй кæсын хъæуы 
дæргъвæтинæй: ныббарын, гакк, æрра, фиддон, хъæууон.

1. Дзырдуатæй рафыссут дзырдтæ æнæраулæфтон æмæ дывæргонд æмхъæлæсонтимæ.

– Дæ райсом хорз!
– Кæй райсом у, уый хорзæх дæ уæд! (– Хорз райсомтæ дыл кæнæд!) 

Ныффыссут, салам раттынæн цы ныхæстæ зонут, уыдон.

3-аг фæлтæрæн. Мыртæ [з], [дз], [с], [ц] иронау æмæ уырыссагау куыд дзурын хъæуы? 
Раст бакæсут ирон æмæ уырыссаг дзырдтæ. 

Зарын – жар, зилын – жилистый, зети – жест, зоныг – мажор; сир6 – ширь, сы-
быртт – шиповник, салам – шалость, селф6 – шелест. 

Дзæнгæрæгой6, дзæгъындзæг6, дзамбас6; царв – цапля, цæуын6 – гаубица, бæллиц 
– безумец, æнцой – кольцо.
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Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут
Зыхъхъырон æмхъæлæсон фонемæтæ [з] æмæ [с] ирон литературон æвзаджы 

дзурын хъæуы уырыссаг мыртæ [ж] æмæ [ш]-мæ хæстæг, æрмæст – фæлмæндæр. 
Аффрикатæтæ [дз] æмæ [ц] дзурын хъæуы зыхъхъырон æмхъæлæсонтæ [з] 

æмæ [с]-мæ хæстæг.
Дыгурон литературон æвзаджы [дз], [ц] æмæ [з], [с] дзурын хъæуы 

цъæхснагæй: дзатма, кæдзос*; цæлæнбуд*, æхцæуæн*; зихъир, ихæсгун*. 
Раст бакæсут дзырдты къæйттæ иронау æмæ дыгуронау: уыцы – еци, 

сойдзæст – сойнæ, байзæрын – байзæрун, артдзæст – артдзæстæ.

Зæгъут, кæд спайдагæнæн ис дзырд «Байрай»-йæ.
– Байрай! (Байриат!)
– Æгас цу!

Хъæлæсон мырты хуызтæ ирон 
литературон æмæ дыгурон литературон æвзæгты

Ирон литературон æвзаджы ис 7 хъæлæсоны, уыдонæй дыууæ сты лæмæгъ 
хъæлæсонтæ [æ], [ы], иннæтæ та – тыхджын.

Дыгурон литературон æвзаджы та ис 6 хъæлæсоны. Уыдон дæр дих кæнынц 
тыхджын æмæ лæмæгъ [æ], [и], [у] хъæлæсонтыл. Нæй дзы хъæлæсон [ы]. Аба-
рут: мыст – мистæ, зылын – зулун, хъæбыс – гъæбес, уымæн – уомæн.

4-æм фæлтæрæн. Цы зонут ацы дамгъæты тыххæй: ё, э, ю, я; ж, ш, щ; ь, ъ? Ныффыссут, 
ацы дамгъæтæ кæм уа, ахæм æрбайсгæ дзырдтæ. Бафæлварут сæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæнын. 

1. Куыд кæсын хъæуы уырыссагау æмæ иронау хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ. 
2. Бамбарын кæнут æрбайсгæ дзырдты растфыссынад иронау фæлмæны нысанимæ (ь).

кæдзос – сыгъдæг 
цæлæнбуд – чъынды
æхцæуæн – æхсызгон 
ихæсгун – хæсджын



5

Мæн равзарын хъуыди уырыссаг кæнæ гуырдзиаг алфавит. Ирæтты 
дарддæры хъысмæтыл хъуыдыгæнгæйæ, стæй, ирæттæн сæхицæй дыууæ 
фыссынадимæ зонгæ чи уыди, уыдон уырыссаг фыссынад сæ зæрдæмæ 
хæстæгдæр кæй истой, уымæ гæсгæ æз хуыздæрæн равзæрстон уырыссаг алфа-
вит.

А. М. Шёгрен, 1844 аз

5-æм фæлтæрæн. Цы зонут ирон графикæйы равзæрды тыххæй? Бацæттæ кæнут реферат 
ахæм темæйыл: «Ирон фыссынады историйæ».

6-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йæ радзурут. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд.

Бамбарын кæнут æнгом дзырдбæстыты мидис дзырд уд-имæ: уд атæхын, 
уд суынгæг уæвын, уд ауайын, уд хъуырмæ ссæуын, удæй хъазын, уд къæхты бын 
фæвæййын, уд къæхты бынæй атæхын, уд къухты хæссын. Бафтаут-ма сæм 
æндæртæ.

Дзырд удварн арæзт у дыууæ дзырдæй: уд æмæ фарн-æй. Цы нысан кæнынц уыцы 
дзырдтæ? Предметтæ бæрæг кæнынц æви иппæрдон æмбарынæдтæ сты; къухæй сæ 
басгарæн ис, цæстæй фенæн? Æви сты æрмæстдæр нæ хъуыдыйы? 

«Уд» йæ равзæрдæй æмхуызон у «уддзæф»-имæ», – зæгъы Абайты Васо, зындгонд 
иранист, ирон æвзаг, литературæ, фольклор иртасæг, лексикограф. Ацы дзырдæй хонынц 
адæймаджы цавæрдæр æбæрæг миддуне кæнæ йæ психикон уавæр. 

Фарн у «иумæйагирайнаг æрдæгдинон æмбарынад; нысан кæны, адæймаджы царды 
хорзæй цыдæриддæр ис, уый; йæ равзæрд ын нæ рагфыдæлтæ бастой арвимæ – хуримæ: 
«æрвон бæркад», «дзæбæхдзинад», «æнтыстдзинад», «фидыд», «сабырдзинад» (Абайты 
Васо). 

Уды фарн (удварн) у уды хорздзинад. Удварны хæзнатæм хауынц, адæймаг 
хъуамæ цы хорз миниуджытыл хæст уа, уыдон: фыдыбæстæ æмæ адæммæ уарзондзи-
над, зæрдæхæлар уæвын, ныййарджыты нымайын, сыгъдæгзæрдæйæ цæрын, адæмимæ 
лымæн уæвын, хистæртæм хъусын, кæстæртыл аудын, сылгоймагæн аргъ кæнын, тыхы 
фæдыл нæ, фæлæ зонды фæдыл цæуын, бахъуаджы сахат лæгдзинад æвдисын æ. æнд.

Арфæйы ныхæстæ дзырд «фарн»-имæ: Фарн дæ (уæ) хæдзары; Фарнимæ 
(фæрнæй) цæр (цæрут); Фарн дæм (уæм) бадзурæд; Фарны къах æрбавæр 
(æрбавæрæд); Фæрнæйдзаг у (ут; уæнт); Фæрнджын у (ут; уæнт).
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7-æм фæлтæрæн. Саразут текстæн пълан фæрстыты хуызы æмæ йæ уыцы пъланмæ гæсгæ 
радзурут. Сбæрæг кæнут тексты стиль. 

Фыды уæзæг, зынаргъ мын у дæ дур дæр,
Дæ хъарм узæлдæй никуы уыдтæн цух.
Æнæ дæу царды ницы дæн æз мур дæр,
Фæхæрын ард дæ сау зæххæй æдзух.

                         Хæмыцаты Албег

Дзырдуат

Лейтмотив – музыкалон уацмысы фæлхат чи фæцæуы, ахæм мотив, йæ сæйраг 
темæ; дзырды ахæсгæ нысаниуæг – «сæйраг хъуыды, идейæ».

Кад – иппæрдон æмбарынад; адæймаджы нымайын, йæ ном ын бæрзонд кæнын.
Намыс – иппæрдон æмбарынад; «честь», «слава»; Адæймаг исты хъуыддаджы куы 

фесгуыхы, уæд фæзæгъынц: «Намыс æм ис, намысы аккаг у».
Патриотизм – фыдыбæстæмæ, адæммæ уарзондзинад. 
Уæзæг – адæймаг кæм райгуырд кæнæ, кæм цæры, уыцы бынат; сæ мидисæй йæм 

хæстæг сты дзырдтæ «артдзæст» æмæ «къона».
«Фыды уæзæг» æмæ «фыды зæхх» сты синонимтæ. 
Этикæ – хæрзæгъдаудзинады нормæты тыххæй ахуырад; цы у сæ нысан æмæ 

цавæр сты уыцы нормæтæ, цавæр ахадындзинад сын ис æхсæнады æмæ сæ куыд 
æххæст кæнын хъæуы, уый тыххæй ахуырад.

Сæр сæрмæ хæссын – ном сыгъдæгæй хæссын, æгад митæ нæ кæнын.
Стратегион – æфсæддон операциты иумæйаг пълан сæххæст кæнынмæ, страте-

гимæ цыдæриддæр хауы, уый.

Фыдыбæстæ æмæ адæмы сæраппонд тох кæнын

Нæртон намысы сæр…вæрæн5 фæтк у патриотизм. Нæ фыдæлтæм уыцы дзырд 
нæ уыдис, фæлæ сæм стыр кады нысан уыдис фыдыбæстæ æмæ адæмы сæра…
онд5 тох кæнын. Нарты хистæр дзуры: «Нарт нарт уæд уыдысты, арв сæ нæрын уæд 
нæ уæндыдис, æмæ мæлын куы зыд…ой5 сæ дзыллæйы сæрыл…». Ацы ныхæсты ис 
бæрзонд патриотон хъуыды æмæ арф хæстон-стратегион æмбарынад. Адæм хъайтар 
куы уой, сæ сæр сæрмæ куы хæссой, æгады цардæй сæм мæлæт хуыздæр куы кæса, уæд 
сæ знаг кæнæ тæрс…æ5 кæны, кæнæ æфсæрмы. Нæ фыдæлтæн уыдис хъæздыг истори-
он æрмæг патриотон хъуыдытæ с…взæрынæн5, æмæ уыцы хъуыдытæй рæзы нæ эпосы 
идейон-этикон атмосферæ…

Эпосы лейтмотивæй цæуы бæрзонд этикон хъуыды: адæймаг æххæст æмæ нæртон 
у æрмæст Фыдыбæстæйы; адæймаг йæ адæм æмæ йæ зæххæй и…пæрдæй5 у æгад æмæ 
ницæйаг. 
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Худинаг æмæ æгад уыдис, мард искæй зæххыл куы баззадаид, 
уый дæр. Нартæ дард балцы бастадысты*, æмæ Уырызмæг 
мадзæл…æ5 агуры, цæмæй ма се стæгдар Нарты уæлмæрдтыл 
сæмбæла, уымæн.

Джыккайты Шамил

1. Рафыссут текстæй аргъгæнæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ æмæ 
зæгъут, цавæр хæсимæ сæ пайда кæны автор (хъуыдытæ 
фæбæлвырддæр кæнынæн, ирддæрæй сæ равдисынæн). 
2. Раст кæсут уырыссаг æвзагæй ист дзырдтæ.
3. Дамгъæтæ цы дзырдты уагъд сты, уыдоны растфыссынад бамбарын кæнут.

8-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут æмбисæндты мидис.

● Райгуырæн бæстæ адджын у.
● Æнахуыр бæсты æлдарæй дæр зын цæрæн у.
● Искæй уæзæгыл мæ Хуыцау æхсин дæр ма скæнæд.

Фыды уæзæг тынг зынаргъ кæй уыдис нæ фыдæлтæн, ууыл дзурæг сты скифаг лæг 
Анахарсисы базырджын ныхæстæ дæр:

● Кад кæн дæ артдзæстæн.
● Знæ…тæй дæхи хъахъхъæн. 
● Цæттæ у Фыдыбæстæйы сæраппонд мæлынмæ.

1. Бацæттæ кæнут реферат ахæм темæйæ: «Чи уыдис Анахарсис?» 

9-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад разæфтуан ны-имæ.

Ны + сæлын = ныссæлын, ны + риуыгъын = нырриуыгъын, ны + уасын = ныууа-
сын, фæлæ ны + здухын = ныздухын, ны + скъæрын = ныскъæрын;
ны + исын = ныйисын, ны + ихсийын = ныйихсийын;
ны + æвдулын = нывдулын, ны + æвналын = нывналын;
ны + амайын = ныццамайын, ны + ауазын = ныццауазын;
ны + удайын = ныуудайын.

10-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут дзырдтимæ дзырдбæстытæ-этикон æмбарынæдтæ. 

Кад, намыс, фæтк, æмбарынад, æнæхæлд, адæмуарзон, базырджын, бæрзонд, хъо-
мыл кæнын, æфсæрмы кæнын, æнаипп, æмбалад, æнауæрдон1, удварн. 

Хуызæг: бæрзонд аивад (нысан, хъуыдытæ, цардарæзт); æфсæрмы кæнын хистæрæй.

бастадысты – бафæллад æнцæ
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2-аг урок

Æвзаджы темæ: Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты ивддзинæдтæ 
ныхасы мидæг. Орфографи. Орфограммæ. Орфогра-
фийы принциптæ

Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 2-аг дæлтемæ: «Адæймаджы ном кад
æмæ радимæ хæссын»

Æмхъæлæсон мырты ивддзинæдтæ:

1) æххæст æмæ æнæххæст æмхуызонад (ассимиляци) (мæнмæ – мæммæ; фæзтæ – 
фæстæ); 2) алыхуызонад (диссимиляци) (фылдæр – фырдæр-æй); 3) æмхъæлæсонты рахауд 
(хуыздæр – хорздæр-æй); 4) æмхъæлæсонты бынативд (хъæбатыр – бæгъатыр); 5) иу мыр 
иннæмæй ивынад (портфель – пъартфел); 6) æмхъæлæсоны рахауд (æрмттæ – æрттæ; 
сыгъд – сыгътон, ивд – ивтон; мæй – мæимæ); 

Хъæлæсон мырты ивддзинæдтæ:

1) хъæлæсоны рахауд (æнæ амонд – æнамонд); 2) хъæлæсонты æлвæстад (нæ 
æхсæн – не ’хсæн); 3) хъæлæсонты кæрæдзийы ивынад (аст – æстæм, æлвисын – 
æлвыст); 4) хъæлæсонты ’хсæн æмхъæлæсоны бавæрд (ра + агурын = рацагурын, 
ны + арц = ныййарц, ны + удæсын = ныуудæсын) æ. æнд.

11-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдты къордтæ. Бамбарын кæнут хъæлæсон æмæ æмхъæ-
лæсон мырты ивддзинæдты хуызтæ æмæ сæ растфыссынад. Рафыссут иугай дæнцæгтæ мырты 
ивддзинæдты хуызтæй.

1) Сцæуын – ссæуын, æрлæууын – æллæууын; æрцæвын – æрцафта, хæрзтæ – 
хæрстæ, ныппарын – ныббарын, фындзтæ – фынцтæ, дыгътон – дыхтон, аив куыст – 
аиф куыст, къай – къаимæ, фæлывд – фæлывтон, амондджын – амонджын, хахх – хахныв, 
сдзырдта – здзырдта, уæрдзарм – уæлдзарм; хорздæр – хуыздæр, æхсæрдæс – æхсæз + 
дæс), цæлмартæн – цæрм + артæн, хъæбатыр – бæгъатыр; стол – стъол, полковник – 
булкъон; цурк – цурчы, дзуг – дзуджы, дæркъ – дæрчъы.

2) Де ’фхæрд, æнæгъдау, адæмы ’хсæн, м’ амонд, рацаразын, ныййарц; хæлар – 
хæлæрттæ, кæсын – касти, зонын – зыдтон, риссын – рысти.

3) Лæппуйау, уæрæсейаг, хохы йас, рацагурын, ауыл, йæхиуыл, ацамайын, дæуццаг, 
дыккаг, фыстаиккам, ныццауазын.

12-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Бацамонут тексты 
сæйраг хъуыды. Зæгъут, цавæр мырон ивддзинæдтæ æрцыдис бæрæггонд дзырдты. 
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Дзырдуат

Илци – Ирыстоны кæмтты фæндагыл цæуыны тыххæй фистæг, бæхджын, 
уæрдонджын адæмæй цы хъалон истой, уый. 

Нырыккон ирон литературон æвзаджы уыцы дзырд сног ис æмæ нысан кæны «та-
моженный налог». Уымæй уæлдай ма йæ бындурыл арæзт æрцыдис æндæр дзырдтæ 
дæр: илциисæн (таможня), илциисæг (таможенник).

Æгъдау дæттын – ам: хистæрæн кæстæриуæг кæнын.
Гормон – у æвастхъæр æмæ æххуыс у адæймаджы æнæразыдзинад искæмæй 

равдисынæн.

Илци-хай уæрст куы фæци, уæд адæм рараст кæ-
нынмæ хъавыдысты Æркъайы фæзæй. Фæсивæд сæ хис…
æртæн5 тагъд скъæ…той5 сæ бæхтæ æмæ сын лæвæрд…
ой5 æгъдау. Раст уыцы рæстæджы æрбахæ…æ5 Ахбол дæр 
йæ кæстæр Аслæнбегимæ. Адæмæн салам ра…гæйæ5, Ах-
бол йе (ргом) аздæхта Дудайы (рдæм) æмæ …дзырдта5:

– Дуда, банхъæлмæ кæсын (ма)5 дæ хъуыди махмæ.
– Дыууæ боны дæм фенхъæлмæ кастыстæм: ды иу 

дæ, мах та бирæ стæм, – …бустæ5 кодта Дуда.
– Уæ гормон, æмæ мыл бустæ та цы кæныс, куыд хъæрæй мæм дзурыс, исты дæ 

сывæллон дæн, æмæ мæ дæс мæйы дæ гуыбыны фæхастай? – бауайдзæф кодта Ахбол.
– Æмæ мын ды исты паддзах5 дæ, цæмæн дæм хъуамæ æнхъæлмæ кæсон? – 

ерысæй …дзырдта5 Дуда.
Уыцы ныхæстæм Ахбол йæ бæх базылдта Дудайы (рдæм)5:
– Па…дзах нæ дæн, фæлæ дæ разы кæс…æртæ5 ис, æмæ 

уыдоны цур хистæрмæ тызмæг ма дзур, науæд дæуау (æнæ)гъдау 
ахуыр кæнынц! – загъта Ахбол æмæ йæ …хсы5 бырынкъ бахас…а5 
Дудайы цæстмæ.

Дуда сонт риуыгъд æрбакодта йæ бæхы рохтæ æмæ …хсæй5 
æрцавта Ахболы, ды ехс кæй цæстмæ хæссыс, зæгъгæ4…

Скъуыддзаг Санаты Уарийы таурæгъ «Бæтæйы фырттæ»-йæ.

1. Дзуапп раттут фарстæн: «Куыд уæм кæсы, цæуыл дзурæг у Ахбол æмæ Дудайы быцæу?»
2. Бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад цухгонд дамгъæтимæ, къæлæттæ байгом кæнут.

13-æм фæлтæрæн. Зæгъут, кæцы ныхæстæ сты этикетон æмæ цæмæн. Курдиат сæ ис æви 
бардзырд? 

1. Уæ хорзæхæй, гыццыл басабыр ут. 
2. Кæд гæнæн ис, уæд-ма сабырдæр дзурут. 
3. Цыма чидæр æгæр хъæрæй ныхас кæны, афтæ мæм кæсы.
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4. Гыццыл-ма басабыр ут. 
5. Банцайут! 
6. Ныхъхъус ут! 
7. Курын уæ, басабыр ут.

14-æм фæлтæрæн. Бакæсут диалог. Сымахмæ гæсгæ, дыууæ лæппуйæ кæцы растдæр у? 
Фæстаг хъуыдыйады бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд. 

– Чермен, бамбæрстай, цавæр хъуыддаджы фæдыл æрæмбырд сты адæм Æркъайы 
фæзы, уый?

– О, Аслан, кæцы бег, ды дæр ма йæ куы бамбæрстай. Æз 
кастæн Санаты Уарийы таурæгъ «Бæтæйы фырттæ». Таурæгъы 
Алыккаты Бæтæйы æхсарджын, кадылмард2 фырттæ Аслæнбег 
æмæ Будзи, номылусæй6 гуырд, кæвдæсæрдтæ, фесæфтысты2 
мæнгард Дудайы ардыдæй: лæппуты сæ мыггагимæ сызнаг кодта. 
Æппæт3 бæллæхты райдиан та ссис, Æркъайы фæзы Аслæнбег 
æмæ Дудайы ’хсæн цы быцæу рауадис, уый.

– Дæумæ гæсгæ, дыууæ лæгæй тынгдæр аххосджын чи у?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, Дуда, уымæн æмæ уый халы ирон 

æгъдауы домæн, гуымиры дзуапп дæтты Аслæнбеджы фарстæн, 
йæ фæстиуджытыл ын нæ ахъуыдыгæнгæйæ.

15-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут, цавæр хæстæ æххæст кæнынц 13-æм фæлтæрæны 
тексты фарстон æмæ разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ. Зæгъут, цавæр хъæлæсы уагæй сæ кæсын 
хъæуы. Уыцы хъуыдыйæдты кæцы дзырдтæ кæнæ дзырдты къордтыл хъуамæ хауа логикон цавд?

Орфографи. Орфограммæ. Орфографийы принциптæ

Орфографи (кæнæ растфыссынад) амоны, дзырдтæ æмæ сæ хæйттæ куыд 
фысгæ сты, дзырдтæ иумæ кæнæ дефисимæ кæд фыссын хъæуы, цавæр дзырдтæ 
райдайынц стыр дамгъæйæ, дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ куыд хæссын хъæуы, 
уыцы æгъдæуттæ. 

Орфограммæ у дзырды, дзырдбасты, ахæм бынат, орфографион рæдыд 
æруадзæн кæм ис, цалдæр хуызы фыссæн кæмæн ис, фæлæ иу хуызы фыст кæм 
у раст. 

Орфографийы иумæйаг принциптæ сты: фонетикон, морфологион, истори-
он (традицион) æмæ бадзырдон. Ирон æвзаджы дзырдтæ арæхдæр фыст цæуынц 
фонетикон æмæ морфологион принциптæм гæсгæ, къаддæр – историон æмæ бад-
зырдон принциптæм гæсгæ.

Фонетикон принцип – дзырдтæ фыст цæуынц, куыд хъуысынц, афтæ 
(кæимæ, æмдзæрæн, зæхмæ). 
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Морфологион принцип – дзырды хæйттæ (морфемæтæ) æмхуызон фыссынц, 
морфемæты ’хсæн æмхъæлæсонтæ алыхуызон куы хъуысой, уæддæр (адджын, 
æмбæрзт, мæнмæ). Историон принцип – дзырдтæ фыссын, æвзаджы куыд ныф-
фидар ис, афтæ (гъей, æддæмæ). Бадзырдон принцип – дзырды мыры хуыз (зы-
лангон/æзылангон) сбæрæггæнæн куы нæ вæййы, уæд дзы фыссæм æзылангон 
æмхъæлæсонтæ (лæппу, аккаг, фыццаг). Ацы принципмæ гæсгæ хицæн дзырдты 
фыссын хъæуы е, о (йе æмæ уо-йы бæсты) (оммен, ехс) æ.æнд.

16-æм фæлтæрæн. Бацамонут орфограммæтæ. Зæгъут, цавæр орфографион принциптимæ 
баст у дзырдты растфыссынад.

Æвиппайды, уæддæр, цъупп, сыбырттон, рынчын, æмдзæрæн, лæудзынæн, арт-
дзæст, ныййарæг, лæгъстæ кæнын, арæзт, гæппæл, фыццаг, аккаг, цæттæ, уддзæф, сæпп-
сæпп, къуыс-къуыс, æхсæв-бонмæ, уæлзæхмæ, уæлвæндаг, æнæвнæлд, æнæнхъæлæджы, 
сывæллæттæ, æмбисæндтæ, æнæ азым, æмгардзинад. 

17-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр мырон ивддзинæдтæ æрцæуы лæвæрд дзырдты, куы сæ 
фæдзурæм, уæд. Бамбарын сын кæнут сæ растфыссынад.

Адджын, æруагъта, зæхмæ, хæсдзынæ, паддзах, æнæгъдау, сдзырдта, æнæрцæугæ, 
йе ’ргом, аздæхта, загъта, лæвæрдтой, æрбахæццæ, ратгæйæ, сбустæ кæнын, æрцавта.

3-аг урок

Æвзаджы темæ: Уæнг. Цавд. Цавды æгъдæуттæ
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 3-аг дæлтемæ: «Сылгоймаджы 

æфсарм, намыс æмæ рæсугъддзинад»

18-æм фæлтæрæн. Зæгъут, дзырдтæ уæнгтыл цавæр фæткмæ гæсгæ дихгонд сты, уый.

А-ккаг, а-ууон, æр-уагъ-та, а-рæзт, е-рыс, фы-ццаг, кæ-рæ-ттæ, æ-ййа-фын, хъæ-рæй, 
сы-вæлл-æ-ттæ, хæрд-джын, цы-ппæ-рæм, уæ-лæ-вæ-рæн, æм-гу-сæ-гæн, ар-фæ, хъæр-
гæ-нæг, хай-уан6, хæрз-уаг.

Уæнг
Иу раулæфтæй загъд мыр кæнæ цалдæр мыры аразынц уæнг. Ирон æвзаджы 

уæнг арæзт цæуы хъæлæсон мыримæ, уымæ гæсгæ дзырды вæййы уал уæнджы, 
цал хъæлæсоны дзы ис: а-ив, на-мыс, бур-дза-лыг, у-зæ-лын, уа-йын.
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Цавд
Цавд у, дзырд йе та дзырдбасты искæцы уæнг тыхджын æмæ бæрзонд 

хъæлæсы уагæй дзырд куы фæцæуы, уæд уый. Ирон æвзаджы цавд фæхауы 
дзырдтæ æмæ дзырдты къордтыл (акцентуалон къордтыл).

Цавд æвæрыны æгъдæуттæ ирон æвзаджы

Ирон æвзаджы цавд фæхауы дзырды фыццаг кæнæ дыккаг уæнгыл.
Цавд æвæрыны æгъдау баст у, уæнгты хъæлæсон мыртæ тыхджын сты æви 

лæмæгъ, уыимæ. 
Дзырды дыууæ тыхджын хъæлæсоны куы уа, уæд цавд хаудзæнис фыц-

цагыл, лæмæгъ æмæ тыхджын хъæлæсонтæ куы уа дзырды, уæд та цавд 
хаудзæнис тыхджын хъæлæсоныл, дыууæ лæмæгъ хъæлæсонимæ та – дыккагыл.

Уыцы фæтк хæлд цæуы: æрбайсгæ дзырдты (хабáр, студéнт); дзырды фыц-
цаг хъæлæсон куы ахауы, уæд (зды�хсын, хæ�лын); ныхас куы фæцæуы бæлвырд 
предметыл (Лæппу у фыды ныфс. – Лæ�ппу рамбылдта шахмæттæй ерысты).

Ирон нæмтты цавд хауы дыккаг уæнгыл (Аза�ухан). Уырыссаг æвзагæй ист 
нæмтты цавд арæхдæр баззайы йæ бынаты (Алекса�ндр, фæлæ Алы�ксандр).

Мыггæгты æмæ ирон нæмтты цавд фылдæр хауы дыккаг уæнгыл: Дзе�стæ, 
Цопа�нтæ, Дзодзы́ккатæ, Фари́зæт, Фати́мæ).

Дыгурон æвзаджы цавд дзырдты фæхауы æртыккаг уæнгыл дæр: гуруму�хъ, 
лæгдзийна�дæ, балæдæ�рдтæн, амае�тæ.

балæдæрдтæн – бамбæрстон

19-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут цавд æвæрыны æгъдау дзырдты. Адих кæнут дзырдтæ 
уæнгтыл.

Æфса�рм, на�мыс, суа�зæг^кæнын, ра�арфæ^кæнын, Хъазы�бег, Ами�нæт, Миха�л, 
Ма�миатæ, Тæбæ�хсæутæ, къу�бал, дывæ�лдахæй, хъа�мбул, сæ�фын, а�гуывзæ, карто�ф, 
уы́дон, дыкка�г, лати́наг, фестива́ль.

20-æм фæлтæрæн. Бакæсут дыууæ тексты æмæ сын сбæрæг кæнут сæ темæтæ. Дыккаг 
текстæн æрхъуыды кæнут сæргонд.  

Дзырдуат

хæрдгæбыд – зынаргъ (сызгъæрин) æндæхтæй быд уадздзаг исты бæттынæн кæнæ 
истæуыл бахуыйынæн
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хуссайраг калм – маргджын сау калм
цæстмæ митæ – гæды, фæлывд митæ
дывæлдахæй – ам: дыууæ быдæй

Сæлимæт

Бады æнкъардæй Сæлимæт, 
Нал хæцы цæстыл хуыссæг. 
Йе ’гъдау æмæ йын йæ сурæт 
Никуы ныффысдзæн фыссæг.

Цæстытæ доны ызмæлынц,
Стъалытау ферттивынц раст.
Дзыккутæ зæххыл ныдзæвынц,
Аив хæрдгæбыдæй баст.

Сатæгсау – йе ’рдын æрфгуытæ,
Хуссайраг калмау зынынц. 
Денджызы хъазау – йæ хъуыртæ,
Риутæ къуыбыртæй лæууынц.

Даргъ нарæг астæу, гуырвидауц,
Сауцæст, сырхуадул – йæ уынд;
Разынынц дæндæгтæ митау, –  
Ахæм рæсугъд ма кæм уыд!

Цагъта-иу хъазты фæндырæй,
Симды та – денджызы хъаз,
Уымæ-иу хохæй, быдырæй
Курджытæ цас уыди, цас!

Чи-иу йæ сау бæхыл хъазыд
Кадджын Сæлимæты цур,
Чызг-иу кæд худгæ нæ разынд,
Гъеуæд-иу зæрдæ ныддур.

Чи та цæстмæ митæй хъазты
Хъаматыл кафыд цæрдæг.
Чызг-иу нæ баззади састы:
Йе уæнгты айст уыд бæрæг.

хæсгард – кæрдæн
хæстонты – тугъдонти

Чызг театр 
«Арвайдæн»-ы дарæсы. 

XXI æнусы райдиан
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Знæгтæ куы бырстой сæттынмæ,
Арты Ирыстон куы сыгъд,
Гъеуæд Сæлимæт хæцынмæ
Сахъ партизантимæ цыд.

Уый-иу цæф хæстонты* баста,
Кодта сын хойау лæггад, 
Дон уæд, хæринаг сын хаста, 
Се ’хсæн уыд кадджын, нымад.

Скъуыддзаг Плиты Харитоны поэмæ «Сæлимæт»-æй

Уæрæх Кæсæджы быдырты Азнауыртæм
Ныхъхъомыл ис æрдхæрæны Бæстырæсугъд.
Йæ сатæг цæст уым денджызау куы сæрттивы,
Кæсагласæн йæ къубалау бæмбæгайнæг
Дæллагхъуыртæ ныддаргъ вæййынц.
Æргом цæсгом мæйтæй æмæ ыстъалытæй
Куы ферттивы…
Сæнтсау дзыкку дывæлдахæй йæ фадхъулмæ
Æрдаргъ вæййы.
Гуырвидауцæй йæ кондыварц – цæй, хъуазæй ма
Цы загъдæуа?.. 

     Скъуыддзаг Барахъты Гинойы кадæг 
                    «Азджериты Куыцыкк»-æй

1. Бамбарын кæнут, тексты цы вазыгджын дзырдтæ ис, уыдоны морфологион арæзт. 
2. Раст цавдимæ бакæсут нысангонд дзырдтæ æмæ дзырдты къордтæ. 
3. Рафыссут, чызджыты аивдзинад æмæ удыхъæд цы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ амо-
нынц, уыдон.

Хуызæг: а) эпитет: сатæг (цæст), бæмбæгайнæг (дæллагхъуыртæ)…
æ) абарст: цæст денджызау сæрттивы, кæсагласæн йæ къубалау дæллагхъуыртæ…

XX æнусы 50-æм азтæ.
Хохаг сылгоймæгтæ
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4. Бацамонут зæгъинæгты хуызтæ: Се ’хсæн уыд кадджын. Нал хæцы цæстыл хуыссæг. 
Ахæм рæсугъд ма кæм уыд. Кодта сын хойау лæггад.

Ирæттæ сты хæрзконд, фидар, хъаруджын, стæй иумæйагæй – гуырвидауц. 
Сæ нæлгоймæгтæ вæййынц 2 адылийы1 æмæ иу уылынгæй2 2 адылийы æмæ 2 
уылынджы онг, стæм хатт сæм вæййы стæвдтæ.

Цъæхдзæстытæ æмæ бурдзалыгтæ ирæтты ’хсæн вæййы тынг арæх. 
(В. Пасек, 1838 аз)

21-æм фæлтæрæн. Дзырдты къордты сбæрæг кæнут ныхасы хæйтты хуызтæ (номдар, 
миногон…) æмæ сæ рафыссут. Сæвæрут сыл цавд. Бацамонут, къордты «уæлдай» ныхасы 
хæйттæ.

 тæссонд, фæлмæн, дзагцарм, уыдонæн; 
 бакаст, æууæлтæ, ирддæр, ерысгæнæг, æмбастдзинад;
 æппынæдзух, афтæ, ахæм, уыйбæрц, зына-нæзына; 
 тыххæй, уæддæр, йас, гæсгæ, хуызæн.

22-æм фæлтæрæн. Дæлдæр лæвæрд уацмыстæй искæцымæ гæсгæ цыбырæй ныффыссут 
сылгоймаджы фæлгонц. 
Бацамонут, фыссæг цы сылгоймаджы сныв кодта, уымæн йæ: а) удыконд; æ) йе ’ддаг ба-
каст; б) йæ цæстæнгас цардмæ. 

Хатдзæг скæнут, уæ зæрдæмæ цæмæй цæуы (кæнæ нæ цæуы), цы литературон 
хъайтары тыххæй фыссут, уый: Госæма (Къубалты А., кадæг «Æфхæрдты Хæсанæ»), 
Чабæхан (Хетæгкаты Къ., поэмæ «Хетæг»), Азау (Гæдиаты С., радзырд «Азау»), 
Ханиффæ (Коцойты А., радзырд «Ханиффæ»), Хансиат æмæ Асиат (Брытъиаты Е., 
драмæ «Дыууæ хойы»), Сæлимæт (Плиты Х., поэмæ «Сæлимæт»). 

4-æм урок
Æвзаджы темæ: Акцентуалон къордтæ
Ныхасы темæ: Лæгдзинады бæрæггæнæнтæ

23-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бахъуыды кæнут акцентуалон къордты арæзт. 
Дæнцæгтæм бафтаут æмæ сæ ныффыссут.

1 адыли – дæргъбарæн: 0,71 м.
2 уылынг – хистæр æмæ амонæн æнгуылдзты æхсæн ивæзтæй дæрддзæг 
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Акцентуалон къордтæ

Ирон æвзаджы цалдæр дзырдæн – акцентуалон къордæн – вæййы иу цавд. 
Акцентуалон къордтæ аразынц:

а) бæрæггæнæн (миногон, номдар, номивæг, миногми, мивдисæджы 
æбæлвырд формæ) бæрæггæнинаг дзырдимæ (ца�рды^бæрзонд^нысан, фæз-
ми�наг^хъуыддæгтæ, йæ^зæ�ххы^сæраппонд, ку�сыны^фадат); 

æ) сæрмагонд ныхасы хæйттæ разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтимæ 
(æнæ�^намыс, æд^сы�вæллон; хо�йы^хуызæн, бо�ны^дæргъы, зæххы�^бын, ныры�^онг);

б) цæсгомон номивджыты цыбыр формæтæ, цы дзырдты дæлбар сты, 
уыдонимæ (зо�ны^йæ, дзу�ры^мæм); 

в) иуæй-иу хайыгтæ сæрмагонд дзырдтимæ (иу, ма, нæ, нал, та: ды^-и�у 
радзур, ма�^хæлæг кæн, æз^та�);

г) нымæцон номдаримæ бастæй (дыууæ�^зонды, фыцца�г^бон); 
д) фарстон номивджытæ æмæ фæрсдзырдтæ зæгъинæгтимæ (Кæ-

цы�^амоны?; Кæдæ�м^касти?);

24-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут акцентуалон къордты арæзт. Раст бакæсут дзырдты 
къордтæ.

Йæ^у́дæнцой, сыгъдǽг^уд, ма́ды^фарн, уæзда́н^чызг, йæ^а́ив^кафт æмæ^дæсны́^
фæндырдзагъд, дзу́ры^мæм, йæ^ма́ды^фæлмæн^къухтæ^-иу, рæвда́угæ^дзыхы^ныхас, 
фæзмǽ^хæстæг, æнǽ^фæхæцæг, сылго́ймаджы^æфсарм, дыууǽ^стыр^дуры, ма́ды^æхсы-
ры^хъуыртт, мæ^чы́згон^бонтæ, ко́ммæгæс æмæ^сæрǽн чызг, куыры́хонзонд^сылгоймаг, 
кæцǽй^здæхтис, ма́^-иу^ын^зæгъ, æз^та́^ма^дын тæрсгǽ кодтон.

25-æм фæлтæрæн. Бакæсут дыууæ тексты æмæ хатдзæг скæнут, цавæр хæстæ æвæрд ис, 
литературон архайджыты хъуыдымæ гæсгæ, нæлгоймагыл æхсæнады æмæ бинонты ’хсæн. 

Дзырдуат

Бæззондзинад – цард адæймаджы размæ цы стыр хæстæ æвæры, уыдон æххæст 
кæнынмæ арæхстдзинад. 

Æгъдæнцой – барæг, бæхмæ хизгæйæ, йæ къах кæм атъыссы, ахæм къæлæтгонд.
Æрттивагцырыхъджын – ам: афицер; у метоними (адæймаджы ном амынд цæуы, 

иннæ адæмæй йæ цы къахыдарæсы хуыз хицæн кæны, уый номæй). 
фыды уæларт – фыды хæдзар

(1) Чысыл Куыцыкк, æндонæхсар, хъыг у дæуæн,
Бæззондзинад кæй агурын? Хъыг у дæуæн,
Кæй сидын æз фыд…знагæн5 тых кæнынмæ?
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Хъыг нæу дæуæн, лæгдзинад нæм кæй нал зыны?..
Лæппу дæ ды, – нæма федтай, нæма зоныс,
Лæджы тæф нæ кæй нал цæуы…
Арапп-дзыллæ сæ къахы бын нæ хъарутæ
Кæй ны…кодтой5, нæ хæссын æз мæ сæрмæ уый.
Цæйнæфæлтау фæцæуон æз хъаруджынтæн
Сæ ницымæ; цæйнæфæлтау æз ахæмæн ысразы уон,
Йæ цæсгомыл уæлæ схæцын чи нал уæнды…
Ны…уадз5, фæлтау фыды уæларт зæронд кæнын…
Æз ахæмæн куы бакомин, йæ сау фыды
Цæ…тæй5, лы…тæй5 хъæрзгæ дæр-иу чи не скæны,
Æндонæхсыст – йæ уæнгты конд.

Скъуыддзаг Барахъты Гинойы кадæг 
«Азджериты Куыцыкк»-æй 

(2) Х а н с и а т . Дæ хорзæхæй, рæсугъд æхсадæй быдырты йе хæхты балцы цал хат-
ты уыдтæ? Кæй зоныс? Чи дæ зоны? Адæмы ’хсæн цал зон…джын5 ныхасы ракодтай?

К а с а л ы - ф ы р т. Æмæ мæ у…дæттæ5 цæмæн хъæуынц?
Х а н с и а т . Дæ къахыл сæрак дзабыр, афтæмæй йæ æгъдæнцойы цал хатты 

атъыстай?
К а с а л ы - ф ы р т . Æмæ афтæ æнхъæлыс, дæумæ æрттивагцырыхъджын йæ къах-

фындзтыл слæууыд? Сæрак дзабыр сылты дарæс у. Мæнæн мæ æрчъи – мæ дарæс, мæ 
хъама – мæ ныфс.

Х а н с и а т . Хъама къулыл ауыгъдæй рæсугъд…æр5 фидауы. Æрчъийæ раст 
зæгъыс: уый у æцæг дæ дарæс; фæлæ æрчъи рæхсын нæ зонын, æмæ дæхи а…каг5 усаг 
бацагур. Куыннæ йæ æмбарыс, кæрæдзийæн нæ бæззæм, уый. Цы мæ дæ ныхтæ ныс-
са…тай5? Ныууадз мæ...

Скъуыддзаг Брытьиаты Елбыздыхъойы драмæ «Дыууæ хойы»-йæ

1. Рафыссут тексттæй акцентуалон къордты алы хуызтæ, сæвæрут сыл цавд.
2. Ныффыссут, тексты ныхæстæй спайдагæнгæйæ, цæуыл хъыг кæны Бæстырæсугъд, 
цы нæ цæуы йæ зæрдæмæ йæ адæмы царды, цæмæ бæллы. Цæмæй нæ цæуы Хансиаты 
зæрдæмæ Касалы-фырт, цавæр фаутæ йыл æвæры? 
3. Сымахмæ гæсгæ, удварны цавæр хæрзтæй хъуамæ хайджын уа ирон лæппу?

26-æм фæлтæрæн. Ныффыссут æнгом дзырдбæстытæн се ’мнысаниуæгон дзырдтæ кæнæ 
фразеологизмтæ. Сæвæрут дзы цавд.

Къахы бын ныккæнын (хъарутæ), лæджы тæф нал цæуы, цæсгомыл уæлæмæ 
схæцын нал уæндын, къахфындзтыл слæууын, ком раттын, хос зонын, зæрды уæвын.
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5-æм урок

Æвзаджы темæ: Лексикæ. Дзырдты бастдзинад кæрæдзиимæ сæ 
мидисмæ гæсгæ 

Ныхасы темæ: Ирон национ культурæ: нывкæнынад. 
Хетæгкаты Къоста − нывгæнæг

Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут

Æвзаджы æппæт дзырдтæ иумæ хуыйнынц лексикæ кæнæ æвзаджы дзырд-
уатон сконд.

Дзырдтæ ныхасы мидæг иугонд цæуынц сæ мидисмæ гæсгæ æмæ æвдисынц, 
предметтæ, фæзындтæ æмæ се ’ууæлты æхсæн цы бастдзинæдтæ ис, уый. 
Зæгъæм: уæздан адæймаг, зæрдæзæгъгæ цард, чызджы уæздан, фæзминаг цард, 
зæрдаивæй дзурын, иттæг хорз зарын.

27-æм фæлтæрæн. Бацамонут, кæцы дзырдтæй нæй саразæн дзырдбæстытæ æмæ 
цæуылнæ. Бацамонут дзырдбæстыты сæйраг дзырдты морфологион арæзт.

Уæздан, ныхас, æфсымæр, зæронд, цъæх, арв, зарын, хинымæр, картоф, зæхбын, за-
рын, буар, зилын, æвæрын, амалхъом, зонд, æдзæстхиз, цæлхдур, ксерохалдих, æнæтел, 
телефон, тыгъдад, тæлфын, мидхъуыды, уæлтæмæн, йодцух, фæдзæхстад.

Адæмы иудзинад æнæ фыдыбæстæ, æнæ æвзаг æмæ культурæ нæ сырæзы, 
нæ ныффидар вæййы. Дзырд «культурæ» (лат. cultura – кусын, зилын) нысан 
кæны æнтыстыты бæлвырд къæпхæн æхсæнадон, удварнон, хæдзарадон æмæ 
æрвылбоны царды. Удварнон культурæйы зынгæ хæйттæ сты литературæ, фило-
софи, нывкæнынад, театралон, музыкалон аивад æ. æнд. 

Ирыстоны парахатæй райрæзыдысты нывкæнынады, скульптурæтæ кæныны, 
фæлындæнтæ аразыны æмæ аивæдты æндæр хуызтæ.

28-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг кæнут, цавæр стильмæ ахæсгæ у (официалон-
хъуыддагон, наукон, публицистикон æви дзургæ ныхасы ). Саразут текстæн пълан æмæ йæ ра-
дзурут уыцы пъланмæ гæсгæ. 

Дзырдуат

Фрескæ – доныл змæст ахорæнтæй конд ныв, уымæл ма чи у, ахæм сæрстыл. 
Фрескæтæ конд цæуынц аргъуантæ æмæ алыхуызон галуанты къултыл.
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Графикæ – нывкæнынады аивад хæххытæ æмæ штрихтæй æнæ ахорæнтæй, стæй 
уыцы аивады уацмыстæ.

Кæрдгæныв (ваяние) – аивадон уацмыс æлыгæй, гипсæй кæнæ дурæй.
Станкон – кæттагыл ахорæнтæй нывтæ кæнынмæ æмæ кæрдгæнывмæ ахæсгæ аивад.
Орнамент – геометрион, зайæгхæлтты, цæрæгойты хæйтты бастдзинæдты 

æххуысæй арæзт нывгæнæн, графикон æмæ скульпурон фæлындæнтæ.
Аскетикон – царды цинтæ æмæ хæрзтæй хи цухкæнынад. 

Хетæгкаты Къоста − нывгæнæг

Ирон профессионалон нывкæнынады бындурæвæрæг 
у Хетæгкаты Къоста Леуаны фырт. Уый сахуыр кодта Бе-
тъырбухы Императорон Аивæдты академийы æмæ базыдта 
нывкæнынады бирæ сусæгдзинæдтæ. 

Къоста æрмæст Ирыстоны нæ, фæлæ æгас Цæгат 
Кавказы дæр бындур æрæвæрдта портретон, цардыуагон, 
пейзажон, станкон, фрескон, фæлындæн (декоративон) 
æмæ аивгæнæн жанртæн. Ныв кодта иконæтæ дæр, æрмæст 
уыдон арæх дзуапп нæ лæвæрдтой аргъуаны канонтæн, дард 
лæууыдысты абстрактон-аскетикон формæтæй. Нывгæнæг 
Алагиры аргъуаны цы фрескæтæ скодта, уыдоны дæр зæдтæн 
ис зæххон адæймæгты бакаст.

Цæгат Кавказы фыццагдæр Къоста райдыдта уæрæх дзыллæты зонгæ кæнын 
нывкæнынады аивадимæ, уый хъæппæрисæй райдыдтой нывты равдыстытæ аразын.

Хетæгкаты Къоста Владикавказы нывты равдысты цы фыццаг уацмыс æрæвæрдта, 
уый уыди «Хъыггæнæг зæд» («Сыгъдæг Нинæ»). 

Дурсæттæг сабитæДон хæссынмæ Зикъарайы æфцæг
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Хетæджы-фырт зæрдылдаринагæй равдыста йæ Райгуырæн зæххы алæмæттаг æрдз 
(«Тебердайы ком», «Æрдзон хид», «Мады хох» æ.æнд.), ирон цардарæзт («Царды скъо-
ла», «Дон хæссынмæ» æ.æнд.); баззади ма йын альбомты конд нывтæ, карикатурæтæ, 
сарæзта «Автопортрет». 

Ныв «Дурсæттæг сабитæ» у профессионалон станкон хуызфыссынады фыццаг 
зæрватыкк канд Ирыстоны нæ, фæлæ æппæт Цæгат Кавказы историйы дæр. 

Къостайы нывты нæй æрттиваг ахорæнтæ, хуызты интенсивондзинад. Фæлæ нывтæ 
цух не сты тоналон иудзинадæй. Нывгæнæг арæх пайда кæны рухсдзыд, æвзистхуыз 
ахорæнтæй.

Нывкæнынад Къостайæн ссис ирон адæмы эстетикон хъомылады фæрæз. 

Тугъанты Махарбег æмæ Хъотайты Гришамæ гæсгæ

нывгæнæг – хузæгæнæг

æппæлæн – ста́уæн

1. Рафыссут текстæй аивадимæ баст дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ 
(миногон номдаримæ, номдар номдаримæ, мивдисæг номдаримæ 
(фæрсдзырдимæ, номивæгимæ). 
2. Зæгъут, дзырдтæн сæ грамматикон формæтæй уæлдай ма сæ цавæр 
миниуджытæ зонын хъæуы, цæмæй сæ дзырдбæстытæ саразæн уа.
3. Баивут бæрæггонд дзырдтæ синонимтæй. Зæгъут, цавæр ныхасы 
хæйттæ сты. 
4. Саразут тексты бындурыл диалог.

Хуызæг: 
– Куыд дæм кæсы, Алан, нырыккон ирон нывкæнынады аивад 

истæмæй баст у нæ рагфыдæлты (скифæгты, алайнæгты) аивадимæ?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, æнгом баст у. Уымæн æвдисæн 

у, ирон адæм абон дæр кæй пайда кæнынц рагон орнаменттæй, 
уый. Æрмæст нывгæнджытæ, ювелирон дзаумæттæ чи кæны, 
æфсæйнагыл, сызгъæриныл, æвзист дзаумæттыл нывæфтыдтæ чи 
аразы, уыдон нæ пайда кæнынц, фæлæ хуымæтæг адæймæгтæ дæр.

Зонгæ кæнын:
– Базонгæ уæм. Мæ ном у Фатимæ. Мæ мыггаг – Алыккатæй.
– Æхсызгон мын у. Æз та – Мелыкаты Аллæ Барисы чызг.

29-æм фæлтæрæн. Зæгъут, Ирыстоны кæм фенæн ис нывгæнджытæ æмæ скульпторты 
куыстытæ. Райсут иу нывгæнæгæй интервью.
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6-æм урок

Æвзаджы темæ: Лексикон бастдзинады фæрæзтæ тексты хъуыдыйæд-
ты ’хсæн

Ныхасы темæ: Нарты кадджыты темæ ирон нывкæнынады

Лексикон бастдзинады фæрæзтæ тексты хъуыдыйæдты ’хсæн

Тексты хъуыдыйæдтæ кæрæдзиуыл баст вæййынц лексикон-грамматикон 
фæрæзты руаджы.

Тексты темæ цы дзырд кæнæ дзырдтæ амонынц, уыдон 2-аг, 3-аг æмæ 
дарддæр иннæ хъуыдыйæдты ивд æрцæуынц номивæгæй кæнæ синонимон 
дзырдæй, кæнæ та уыцы иу дзырд фæлхатгонд фæцæуы.

30-æм фæлтæрæн. Бацамонут, фыццаг хъуыдыйады тексты темæ цы дзырдтæ амонынц, 
уый. Зæгъут, уыцы дзырдтæ дарддæр цæмæй ивд цæуынц. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд. 
Бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад цухгонд дамгъæтимæ.

Дык…аг5 райсом, аходæн афон, Куыр…таты5 æфцæ-
гыл, хур (варс)5, лæууыдысты дыууæ адæймаджы. Иу 
уыдис и…тонг5 гæрзтæй, касти сырддзастæй. Иннæ уы-
дис уæгъд (рон)5. Æрмæст йæ фарсмæ чысыл æддæдæр 
зæххыл æнаив æппæрстæй зындис гæрзтæ.

Уым с…мбæлдысты5 иумæ Тæхонты Мулдан æмæ 
Пхалæгаты Къомбох. Уырдæм расид…ис5 Мулдан йæ 
туджджын Къомбохмæ, радта йын æууæнк, радта йæм, 
ронбæгъд уæвгæйæ, йæ къух æмæ дзырдта:

– Мæнæн дзырдтой… Æз æнхъæлдтон, ды фыр 
хъалæй амардтай ме ’фсымæры, никæй ницæмæ дард-
тай. Ныр федтон мæхи цæстæй… Дæумæ хæрзæг…
урæггаг5 фæуынмæ чи бацыдис, уый уыдтæн мæхæдæг. 
Æз федтон дæ зын (дзинад)5 æмæ дын дæттын ме 
(ууæнк)5. Цæр, мæ хур, Къомбох, æмæ мын у æфсымæр 
(Б. Г.). 

1. Хатдзæг скæнут, цæмæ гæсгæ ныххатыр кодта Мулдан йæ туджджынæн.
2. Ныффыссут синонимтæ ахæм дзырдтæн: гæрзтæ, сырддзастæй, уæгъдрон, йæ фарсмæ, 
чысыл, æддæдæр, зындзинад. Сбæрæг кæнут текстмæ гæсгæ, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

Хуызæг: уæгъдрон – æнæ ронæй.

3. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд тексты фыццаг абзацы.
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31-æм фæлтæрæн. Бацамонут, цавæр дзырдтæ ивынц æмдзæвгæйы кæрæдзи. 

Ном

Ахæм æгъдау уыд кæддæр ирæттæм:    
Ноггуырдыл-иу никуы ’вæрдтой ном.  
Хистæртæ дзырдтой сæ сывæллæттæм:   
«Чызг, цы фæдæ?! Лæппу, мемæ цом».     
Стæй-иу ыл куы рацыд иу-дæс азы,           
Радтой-иу ын ном æрмæст гъе уæд.         

Номæн афтæ стыр аргъ кодтой раджы.
Уый хъахъхъæнын уыд лæгæн йæ мæт.
Уыцы ’гъдауæн раджы асаст й’ асин.
Саби райсы авдæнмæ ныр ном.
Фæлæ афтæ мачи зæгъæд, мачи:
«Ном хæссын ныртæккæ у æнцон».

Ситохаты Саламджери

1. Цавæр этикетон сидæнтæй пайда кæнынц абон ирон адæм, сывæллонмæ дзургæйæ? 
2. Куыд уæм кæсы, цæмæн хъæуы ном хъахъхъæнын, сыгъдæгæй йæ хæссын? Уæ 
хъуыдытæ ныффыссут.

32-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут, сæйраг темæ цы дзырдтимæ баст у, уы-
дон тексты цавæр дзырдтæ æмæ дзырдты къордтæй ивд цæуынц. Саразут тексты пълан æмæ йæ 
радзурут уыцы пъланы фæрстытæм гæсгæ. 

Дзырдуат

Акварель – сасмы бындурыл конд æмæ доныл змæст ахорæнтæ.
Тушь – сæрмагонд хуызы конд сау (кæнæ хуызджын) акварелон ахорæн ныв 

кæнынæн, хахнывæн (черченийæн) кæнæ фыссынæн.
гуашь – тар акварелон ахорæн
монументалон – тынг егъау, цæсты ахадгæ

Нарты кадджыты темæ ирон нывкæнынады

Нарты кадджыты сюжеттæй бирæтæ æвдыст æрцыдысты ирон нывгæнджыты ку-
ыстыты. Æппæты фыццаг уыцы темæмæ йе ’ргом аздæхта Цæгат Ирыстоны адæмон 
нывгæнæг æмæ Гуырдзыстоны ССР-ы сгуыхт архайæг Тугъанты Махарбег Сафары 
фырт (1881–1953). Уый райгуырдис Дур-Дуры. 

Астаздзыдæй Махарбег ссис Владикавказы Серебряковайы пансионы ахуырдзау. 
Уый фæстæ бацыдис Владикавказы реалон училищемæ æмæ йæ каст фæцис 1899 азы. 
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1901–1903 азты та ахуыр кодта Бетъырбухы Аивæдты академийы 
зындгонд нывгæнæг Репины æрмадзы. 

Йæ ахуырад Махарбег ахæццæ кодта Мюнхены горæты (1905 
аз) Антон Ашбейы студийы. 

1907 азы Тугъаны-фырт æрбаздæхтис Ирыстонмæ æмæ 
Владикавказы байгом кодта аивадон студи, бацæттæ кодта 
сфæлдыстадон фæсивæды равдыстытæ, сарæзта нывгæнджыты 
æхсæнад. 

20–30-æм азты Тугъанты М. нывты темæтæ баст уыдысты 
мидхæсты цаутимæ æмæ социалистон цардарæзтадимæ. Фæлæ 
уæлдай ирдæй нывгæнæджы курдиат рабæрæг ис, ирон адæмон эпос «Нарты кадджыты» 
фæлгонцтæ æмæ сюжеттæм гæсгæ нывтæ аразын куы райдыдта, уæд. Тугъаны-фырты 
хуыздæр уацмыс у «Нарты куывд». Ирдæй дзы зыны йæ нывкæнынады бæрзæнд. Нывæй 
цæуы, кæй мотивтæм гæсгæ арæзт у, уыцы Нарты кадджыты тых.

Нарты кадджыты хъайтартæ æвдыст цæуынц Махарбеджы иннæ уацмысты дæр: 
«Батрадзы хæст æрвон цæрджытимæ», «Куырдалæгон», «Уастырджи æмæ Дзерассæ». 
Уыцы нывты разындис нывгæнæджы хъæздыг фантази. Æппæт нывтæ дæр бæрæг дарынц 
сæ монументалондзинадæй. 

Нывгæнæг куыста зетийæ, гуашæй, акварелæй, тушæй. Ахорæнты хуызтæ æмæ 
фæлгъуызтæ сты ирд, цыма зæлланг кæнынц, цæст сæм кæсынæй не ’фсæды. Тугъаны-
фырты къухы бафтыдис хи сфæлдыстадон фæндаг ссарын.

Нарты кадджыты темæимæ баст зæрдылдаргæ нывтæ ма сарæзтой: Дзанайты 
Азанбег, Дзантиаты Юри, Сæбанты Хаджумар.

Тугъанты Махарбег.
Æхсар æмæ Æхсæртæджы мæлæт

Тугъанты Махарбег.
«Нарты куывд»-æй 
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Нырыккон нывгæнджытæй дæр бирæтæ се ’ргом здахынц ацы фæрныг темæмæ: 
Дзанæгаты Зауырбег («Нарты Сослан æмæ Балсæджы Цалх»), Джыккайты Мурат 
(«Нарты гуыппырсартæ», «Нарты Сослан æмæ хъомгæсы фырт», «Батрадз Хызы фидар 
куыд басаста») æ. æнд.

Дзантиаты Анатолимæ гæсгæ

1. Рафыссут текстæй нывкæнынадимæ баст терминтæ. Цыбырæй ныффыссут хъусынгæ-
нинаг иу ирон (кæнæ фæсарæйнаг) нывгæнæджы (скульпторы) тыххæй.

33-æм фæлтæрæн. Бакæсут диалогтæ. Бацамонут диалогты темæтæ 
æмæ сæ арæзт.  

Æнæниздзинадæй фæрсын:
– Куыд у де ’нæниздзинад, нæ мады хай?
– Бузныг, нæ зынаргъ* дохтыр, ныртæккæ мын ницы у. Дæ хостæ 

мын тынг феххуыс сты.
– Дæхи куыд æнкъарыс? Исты ма дæ риссы?
– Бузныг, кæй мыл тыхсыс, уый тыххæй. Гыццыл фæсæрæндæр 

дæн.

– Куыд дæ, мæ дзæбæх нана? Истæмæй тыхсыс?
– Стыр лæг мын ауай, нанайы уæрыкк*. Дæ ныхæстæ мæ адзæбæх кодтой. Дæ 

мады фæндиаг байрæз.

Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут

Ныхасы культурæ у, адæмы царды хъæугæ чи у, ахæм зонындзинæдтæ, 
æмбарынæдтæ, фæлгонцтæ зæгъынæн, бамбарын кæнынæн æвзаджы (ныхасы) 
цы хуыздæр, фæзминагдæр æвзагон формæтæ ныффидар сты, уыдонæй ныхасы 
пайда кæнын зонын.

34-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут æмбисæндты мидис. Ныффыссут, æвзаджы тыххæй 
цы æмбисæндтæ зонут, уыдон. 

● Æвзаг тыхджын у. 
● Мадæлон æвзаг мады ад кæны. 
● Æнæ мадæлон æвзагæй нæй мад æмæ фыд. 
● Æвзаг дзырдтæй рæзы. 
● Дзырдты мæгуыр – æвзаджы мæгуыр. 
● Дзырдæн Дзодзийы дурау авд æвæрæны ис.
● Дзырдæн дæр – барæнтæ, æмæ ныхасæн дæр.
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7-æм урок
Æвзаджы темæ: Дзырды лексикон нысаниуæг. Дзырдты тематикон 

къордтæ
Ныхасы темæ: Рæвдауæн дзырдтæ

Дзырды лексикон нысаниуæг
Дзырдтæн вæййы лексикон æмæ грамматикон нысаниуджытæ.
Сæ предметон мидис у сæ лексикон нысаниуæг. Уый амоны, предметтæн, 

фæзындтæн цы иумæйаг æмæ хицæнгæнæн æууæлтæ ис, уыдон. Зæгъæм, бæлас 
нысан кæны зайæгой – йæ иумæйаг æууæл; йæ хицæнгæнæн æууæлтæ та йын 
æвдисдзысты ахæм дзырдтæ: фæткъуы бæлас, бæрзонд бæлас æ. æнд.

Грамматикон нысаниуæг у дзырдты-ныхасы хæйтты иумæйаг нысаниуæг, 
зæгъæм: афоны, цæсгомы, нымæцы, хауæны æ. æнд.

35-æм фæлтæрæн. Бацамонут дзырдтæн сæ иумæйаг æууæлтæ амонæг дзырдтæ.

Хох, къæдзæх, айнæг; был, сæрсæфæн, къардиу, куыдзæппарæн, къæмбыр; 
æрыскъæф, мæнæргъы, хъæлæрдзы, саунæмыг, дзедырæг; Хазби, Чермен, Фатимæ, Мы-
зылон; хуырхæг, пысыра, басгæрдæг*; цыт, намыс, цæсгом.

Хуызæг: Хуырхæг, пысыра, басгæрдæг – хæрынæн бæзгæ кæрдæджыты нæмттæ.

басгæрдæг – фидхуасæ

36-æм фæлтæрæн. Бацамонут, кæцы дзырдтæн нæй лексикон нысаниуджытæ. Кæм пайда 
кæнынц ахæм дзырдтæй?

Агна-егна,    
Балба-егна,    
Балба-чина,    
Хъуды-гуды,    
Хъуданачъи!    

Адта-бадта, 
Кæфтыры кæфой!
Рахау-бахау,
Къæдзтæ-мæдзтæ,
Тигъгæ-уигъгæ,
Ципойы сæрæн – æртæ къæрццы! 

Журнал «Ногдзау»-æй
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Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут
Æппæт сæрмагонд ныхасы хæйтты дзырдтæн дæр ис лексикон æмæ грамма-

тикон нысаниуджытæ. Уыдон сты æнгом баст: дзырдæн йæ лексикон нысаниуæг 
куы аивы, уæд ын фæзыны ног грамматикон нысаниуæг: зынг (номдар) хуыссын 
кæнын – зынг (миногон) цæстæнгас; сырды фæдыл (номдар) цæуын – лæппуйы 
фæдыл (фæсæвæрд) кæсын; хъæдын (ахастæвдисæг миногон) бандон –  хъæдын 
(миниуæгæвдисæг миногон) къухтæ.

37-æм фæлтæрæн. Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæн ссарут, иу сæ чи кæны, ахæм 
дзырдтæ æмæ сæ ныффыссут.

1. Кард, хъама æмæ дамбаца дæр йæ уæлæ. 2. Марадз-ма, йæ диссаджы хотыхтæ* 
йын райс æмæ йæ ракæн! 3. Иугай-дыгай здæхтысты дзагармæй. Цыхты гуымбылтæ, 
царвы хъуырæуттæ*, дарæсы хæррæгътæ*, къуымбилтæ* сцагъд кодтой уынджы. 
4. Зæронды буар уазал кæны, кæд схъарм уаис. 5. Хуыздæр дын уыдаид, зæронд 
хæррæгъ, дæ зæронд стджытæ ды дæр иннæтау фæсæфцæгмæ куы ахастаис, уæд. 
6. Гъе зæронд халон, æгæр бирæ æнхъæлмæ кæсын дæ бахъæудзæн. 7. Зæронд æррайæ 
зæронд куыдз хуыздæр у, æз мæ кард дæ хуызæттæм нæ ласын, зæронд хæрæг. 
8. Хъал цы нæ кæны! Фæлæ ницæйагæн йæ хъуыдытæ дæр ницæйаг вæййынц! 
9. Хъал цы нæ кæны! Ницыфенæг цæмæйты нæ хъазы! 10. О бецау, зæронд Дзанг! Иу 
хатт ма уæддæр куы ракæсис! (Дз. К.)
11. Нæй дзыллæтæй уæлдай «хæрзтæ», «æвзæртæ»,

Зынаргъ сын у сæ фыдæлты цæсгом.
Сты се ’взæгтæ æмбар æмæ æмсæртæ –
Францусаг уа, уырыссаг уа, кæсгон…

12. Æгас дуне нæ байста Македойнаг,
Нæ йæ байста Атиллæ, Чингисхан.
Сæ фæстиуæг – зæххон цотæн фыдбойнаг,
Фыдты фыддæр – сæ бабырсты нысан.
Наполеон… Зынгæфтауæг хæстонтæй          хотыхтæ – тохæнтæ

хъуырæуттæ – доринтæ
хæррæгътæ – дивилтæ
къуымбилтæ – цъоппитæ

Кæуыл нæ худт былысчъилæй хъысмæт? (Ц. А.)  

Хуызæг: Кард, хъама, дамбаца – хæцæнгæрзтæ.

Рæвдауæн дзырдтæ

Нæ ныхас цæмæй фæлмæн, зæрдæмæхъаргæ уа, искæмæ уарзæгой ахаст 
равдисæм, уый тыххæй пайда кæнæм рæвдауæн дзырдтæй. Уыдон сты алыхуы-
зон: мæ хур, мæ удлæууæн, мæ дзæцц, мæ бæлон, бабайы хур, нанайы уæрыкк, 
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мæ гоко, мæ цæргæс, мæ мæсыг, мæ цæхæрцæст, мæ ныфс, мæ зæрдæйы уидаг, 
мæ зынаргъ. 

Бафтаут сæм, кæй зонут, ахæм æндæр рæвдауæн дзырдтæ.

38-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, бацамонут рæвдауæн ныхæстæ.

Аланæн йæ мады мад радта адджинæгтæ. Лæппу сæ уарын райдыдта:
– Гъа, нана, ды дæхæдæг дæр фæлмæн гагатæ уарзыс.
– О, нанайы дзиба, дæхæдæг ахæр.
– Гъа, дада, уæдæ ды айс.
– Дада дæ фæхъхъау фæуа, дæхæдæг сæ ахæр.
Йæ хистæр хойæн та афтæ бакодта:
– Дæуæн дæр зæгъин, айс, зæгъгæ, фæлæ сæ ды æцæгæй айсдзынæ. 

                       Журнал «Ногдзау»-æй

Дзырдты тематикон къордтæ

Дзырдтæ æмхуызон кæнæ хæстæг лексикон нысаниуджытимæ аразынц тема-
тикон къордтæ. Уыдон загъд вæййынц уыцы иу ныхасы хайæ. 

Тематикон къордты баиу вæййынц дзырдтæ бæлвырд лексикон 
нысаниуæгимæ: адæймаджы буары хæйттæ (сæр, цæсгом, уадул…); хæдзарон 
фос (бæх, хъуг, гал…); бинонтæ (баба, нана, мад, фыд…); астрономион 
буаргъæдтæ (арв, стъалы, хур…); халсартæ (уырыдзы, цæхæра, джитъри…); 
этикон æмбарынæдтæ (кад, намыс, ном…); змæлды мивдисджытæ (цæуын, 
тæхын, лæсын…); дзурыны мивдисджытæ (дзурын, хъæр кæнын, дзуапп 
дæттын, курын…); хуыз бæрæггæнæг дзырдтæ (сырх, цъæх, бурбын…).

Ирæттæ сты хæрзконд, гуырвидауц, къæсхуыр æмæ нуарджын. Асæй – 
рæстæмбис, арæх та – рæстæмбисæй бæрзонддæр.

Хурсыгъд тызмæг цæсгæмттæ сын, сæ цæстытæ хуымæтæджы цæстытæй 
стырдæртæ, стæй цæрдæг æмæ хъæддагхуыз, сæ иумæйаг бакаст – дæлбархуыз нæ, 
фæлæ сæрибар.

(Штедер, 1781 аз)

39-æм фæлтæрæн. Рафыссут дзырдтæ тематикон къордтæм гæсгæ, бацамонут сын сæ 
иугæнæг нæмттæ. Нысангонд дзырдтæн ссарут синонимтæ.

1. Ныртæккæ нæ адæмы ницы æндавы. Нæдæр Спартачы уавæр, нæдæр Гамле-
ты хъынцъым, нæдæр Хазбийы тох. Абон хъуыды æмæ сагъæсы рæстæг нæу. 2. Хъуы-
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ды, идеал æмæ бæрзонд нысан кæм нæ вæййы, уым фæзыны формализм, абстракцио-
низм æмæ æндæр измтæ. Хъайтар кæм нæй, уым сценæмæ рацæуынц Гæвз, Фæныкгуыз 
æмæ Æрраби (Дж. Ш.). 
3.  Мæ хъæбысмæ ’рбаппар,  Фен, йе знæт цæхъалтæй

Мæ хъæбул, дæхи,   Куыд смисын дон – змæст.
Мæ уд уа дæ баппа,   Дæ чысыл фæхъхъаутæ,
Дæ фæлмæн дзыкки!   Мæ битъынацæст!
Цом, Терчы ызмисыл   Уым стъалыгуппартау
Гуккутæ фыцæм!   Сты дидинтæ бардз.
Дæ лакъонхæбизджын   Мæнæн сæм гуыпп артау –
Куыд адджын уыдзæн.  Мæ зæрдæйы уарзт.
Мæ цæуæнтæ зонай:   Дæ Фыдызæхх уарзай,
Уым баззад мæ уд.   Мæ сауномхæссæн.
Ызных æмæ ’хсонау   Уый чи цæгъды уазал
Хъæрмудæй цæрут!   Дзæнхъадуртæ ’хсæв!? 
              Абайты Эдуард

40-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут рæвдауæн дзырдты арæзт. Зæгъут, цавæр рæвдауæн 
ныхæстæй пайда кæнынц уæ бинонтæ кæнæ уæ зонгæтæ.

Арæх æрымысын…

«Ма ку, мæ урс уæрыкк», «ма ку, мæ хуры тын», –
Махмæ-иу кар адæм «хуртæ»-й дзырдтой,
Канд сæхи цотæн нæ зыдтой ныфс æвæрын, 
Хъæуы сабиты сæ нæмттæй хуыдтой.
«Фестон дын царды хос!», «Цу-ма, мæ зæрватыкк!»,   

мæ уды гага
мæ урс уæрыкк 
нанайы карк
мæ зæрдæдарæн«Цу-ма, мæ къона, дæ нывонд – мæ сæр!» –

Авд хохы сæрты-иу тахтыстæм, ам-уым цъыкк, –
Цумайы бæхыл нæ хæцыд цæст дæр. 

Дауырæ

41-æм фæлтæрæн. Рафыссут дыууæ текстæй официалон, æхсæнадон-политикон, экономи-
кон æмæ æфсæддон терминтæ. 

1. Уæрæсейы Президент милицæйы инæлар-лейтенант Андрей Морозовы æмæ 
инæлар-майор Михаил Ивановы сфидар кодта бæстæйы мидхъуыддæгты министры 
хæдивджытæй.

Уымæй уæлдай, Президент йæ къух æрæвæрдта УФ-йы Мидхъуыддæгты минист-
рады æхсæз хицауиуæггæнæг адæймаджы куыстæй арвитыны тыххæй указы. Амынд 
ведомствойы экономикон æмæ хъалонты фыдракæндты федералон службæйы хицау 
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инæлар-лейтенант Сергей Поляков, фæсчъылдымы службæйы хицау инæлар-булкъон 
Антон Берёзов, министры хæдивæг инæлар-булкъон Евгений Самойлов æмæ æхсæнадон 
æдасдзинады службæйы хицау Владимир Королёв куыстæй æрвыст æрцыдысты 
(«Рæст.»).

2. Указ

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Алфамбылай æрдз
æмæ æрдзон æвæрæнтæ хъахъхъæныны комитеты сæрдары тæххæй

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 83 статьяйы 1 
хаймæ гæсгæ уынаффæ хæссын:

1. Тотыккаты Таймураз Зауырбеджы фырт нысангонд æрцæуæд 
Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Алфамбылай æрдз æмæ æрдзон æвæ-
рæнтæ хъахъхъæныны комитеты сæрдарæй.

2. Ацы Указ йæ тыхы цæуы къух дзы æрæвæрыны бонæй фæстæмæ.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Сæргълæууæг ... 

г. Дзæуджыхъæу, 2007 азы 17 сентябрь, № 17 («Рæст.»)

1. Сбæрæг кæнут, цавæр стильмæ ахæсгæ сты ацы дыууæ тексты.

42-æм фæлтæрæн. Ныффыссут реферат, Нарты кадджыты хъайтарты чи ныв кодта, уыцы 
нывгæнджытæй иуы тыххæй.  

43-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут арфæ кæныны æфсон. Бафтаут сæм æндæр арфæтæ. 
Бацамонут вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сæ хуызтæ.

1. Арфæ дын кæнын дæ гуырæн боны фæдыл! Æнæнизæй, амондджынæй цæр! Дæ 
хъæбулты хурæй бафсæд! 

2. Дæ къухы цы стыр æнтыст бафтыдис, уый фæдыл дын арфæ кæнын! Царды 
мидæг хуыздæр цы ис, уымæй хайджын у! 

3. Уæ ноггуырд цæрæццаг фæуæд! Йæ мад æмæ йæ фыды фыдæбон бафидын йæ 
бон куыд суа, ахæм кæстæр рауайæд! 

4. Дæ ног хæдзармæ амондджын къахдзæф æрбавæр! Фылдæр кæй уарзыс, 
уыдонимæ бирæ азты æнæнизæй фæцæр!
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8-æм урок

Æвзаджы темæ: Иунысаниуæгон æмæ бирæнысаниуæгон дзырдтæ. 
Метафорæ. Метоними 

Ныхасы темæ: Ирон адæмон зарджытæ

Бирæнысаниуæгон дзырдтæ

Дзырдæн вæййы иу кæнæ цалдæр нысаниуæджы – комкоммæ æмæ 
ахæсгæ. Æппæт ахæсгæ нысаниуджытæ дæр баст сты дзырдæн йæ комкоммæ 
нысаниуæгимæ.

Зæгъæм: Хур æркаст, нывæнды / Хохæй хохмæ тын… – Гъе ныр хæрзбон, 
мæ хур!.. Нал мæ уындзынæ (Х. Къ.). Ацы дыууæ хъуыдыйады дзырд хур ис 
йæ комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджыты. Уыдон æнгом баст сты мидисæй 
æмæ нысан кæнынц тавын, цин хæссын. 

Абарут: Арт къæр-къæрæй судзы. – Чызг æфсæрмæй судзы. Хъарм бон 
скодта. – Хъарм ахастытæ сæвзæрди сыхæгты ’хсæн.

44-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд.  

Дзырдуат

Акцентуаци – хъæлæс бæрзонд кæнын, зарæджы ритмикæ цы хай аразы, ууыл.
мифологион – хуыцæутты, таурæгъон хъайтарты тыххæй хабæрттимæ баст
кварто – нотæ «до» – «фа» 
квинтæ – нотæ «до» – «соль» 
октавæ – нотæ «до»-йæ «до»-мæ (до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до)

Ирон адæмы музыкæ у хæдбындур, зæрдæмæхъаргæ2. Музыкæ нæ дард фыдæлты 
царды уаджы стыр бынат кæй ахста, уый базонæм героикон Нарты кадджытæй: ис сæ 
«арвнæрды хуызæн» зарджытæ. 

Ирæтты музыкалон-поэтикон5 сфæлдыстад æвдыст у зарджыты алыхуызон жанрты: 
мифологион, цардыуагон, героикон, фæллойадон, хъазæн æмæ сатирикон, стæй, фын-
джы уæлхъус кæй зарынц, уыдоны.

Героикон зарджытæ фехъусæн ис Ирыстоны алы къуымты. Адæмæн зындгонд сты 
бирæ адæмон зарæггæнджытæ: Гулчиты Епо, Дзугаты Барту, Сæбанты Хаджумар, Хъай-
сынты Виктор, Джиоты Æхсар, Байаты Юри æ. æнд. 

Хъусæг сæрыстыр у адæмы хъæбулты æхсар æмæ намысæй, йæ зæрдæмæ хæстæг 
исы, социалон æнæрастдзинæдтæ æмæ, æгъдæутты амæттаг чи бацис, адæмы уыцы 
минæвæртты хъысмæт4. 
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Зарджыты темæтимæ баст сты сæ музыкалон æууæлтæ дæр: уæрæх æмæ 
уæгъдибар ритмикон акцентуаци, хæдбындурон равæрд афтид æмæ зæлгæ-нæргæ квар-
то-квинтовон æмæ октавон æмзæлынад.

Фыццаг героикон зарджытæ ныффыстой С. И. Танеев æмæ профессионалон му-
зыкант П. Б. Мамулов. Гуырдзиаг композитор В. И. Долидзе та æрæмбырд кодта æртын 
аст ирон героикон зарæджы. Уыдон 1948 азы мыхуыры рацыдысты æмбырдгонд «Ирон 
музыкалон фольклор»-ы.

Героикон зарджытæй бирæтæ равзæрдысты 
хъарджыты бындурыл. Фыццаг уыдон, æвæццæгæн, 
уыдысты нæлгоймаджы хъарæг хъайтарыл. 

Адæм уæлдай хуыздæр зонынц ахæм героикон 
зарджытæ: «Задæлески Нана», «Тлаттаты Чермены 
зарæг», «Хъаныхъуаты Есены зарæг», «Кодзырты 
Таймуразы зарæг», «Берозты Тотрадзы зарæг», 
«Бæтæйы фыртты зарæг», «Цæлхъости Гуймани 
зарæг», «Тотиты Акимы зарæг», «Антъоны зарæг», «Пухаты Иликъойы зарæг» æ. æнд.

Хъайтартыл зарджытæ фæсивæдæн амыдтой ирон адæймаджы хуыздæр 
миниуджытæ: сæрибармæ тырнын, æхсарджын, уæндон, сæрыстыр æмæ хæдбар уæвын, 
цыфæнды æнæрасты, цагъарад æмæ тыхмийы ныхмæ тох кæнын, худинаг сæрмæ нæ 
хæссын, мæлæтæй нæ тæрсын æ. æнд.

1. Рафыссут текстæй бирæнысаниуæгон дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.
2. Бацамонут тексты, ирон адæймаджы идеалтæ амынд кæм сты, уыцы скъуыддзаг. 
3. Цавæр миниуджытæй хъуамæ хайджын уа, сымахмæ гæсгæ, нæлгоймаг, цæмæй йæ адæм 
хоной сæ ныфс æмæ æнцой æмæ йыл кады зарджытæ скæной?

Арфæйы гæххæтт

Нæ зынаргъ фыд! 

Арфæ дын кæнæм дæ гуырæн боны фæдыл. Нæ зæрдæ дын зæгъы æнæ-
низдзинад. Бирæ азты ма нын амондджынæй фæцæр! Дæ кæстæрты хурæй 
æфсæст у!

Дæ хъæбултæ Алинæ æмæ Марат

Бирæнысаниуæгон дзырды сæйраг ахæсгæ нысаниуджытæ равзæрынц 
метафорæ æмæ метонимийы бындурыл.

Метафорæ (бердз. μετάφορα – ахæссы, ахæсгæ) – дзырды пайдакæнынад 
ахæсгæ нысаниуæджы. 

Дзырдтæн ног, ахæсгæ нысаниуджытæ сæвзæры, предметтæ æмхуызон куы 
вæййынц асæй, бæрцæй, хуызæй, гуырахстæй; æмхуызон функцитæ куы феххæст 
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кæнынц: адæймаджы сæр – хъуыддаджы сæр; их тайы – мæтæй тайы; уазал 
суадон – уарзты суадон; змæнтын цæхæр – змæнтын цард, маргъы базыр – 
хæдтæхæджы базыр.

Метоними (бердз. μετωνυμία – æндæр ном дæттын) у, иу предмет иннæимæ 
баст куы вæййы исты уавæртæй, æмæ уый фæрцы предметтæ иу ном куы 
фæхæссынц.

Бынаты ном дзурын, цы адæм дзы ис, уыдоны бæсты: Куырттатæ æмæ 
Уæлладжыр фароны зæрдæтахтæй хъуамæ фæзивæг кæной (Б. Е.).

Уацмысы бæсты авторы ном дзурын: Елбыздыхъойы балхæдтон.
Мигæнæны ном дзурын, йæ мидæг цы ис, уый бæсты: Иу агуывзæ ануæзта. 
Архайд æмæ йæ фæстиуæг иу дзырдæй зæгъын: Мæ фыдæбон уын лæвар 

кæнын. 
Адæймаджы йæ цавæрдæр дзаумайы номæй амонын: Майданджын цæмæй 

æнæмастæй ацæуа, уый мæ нæ фæндыд (Б. Е.).

45-æм фæлтæрæн. Рафыссут дыууæ къордæй иунысаниуæгон æмæ бирæнысаниуæгон 
дзырдтæ.

1. Юбилей амидин æмæ рæзын кæны зонынад, æнхъизын кæны наукæ, – уыдонæй 
уæрæхдæр æмæ бæрзонддæр кæны адæмы зондахаст, æхсæнады историон æмæ монон 
хъуыды.

2. Фæрныг адæмтæ хорзæй мысынц сæ разагъды лæгты, сæ зæрдыл дарынц  
зынгæ историон цаутæ…

3. Адæймаг цы хæрзтæ сфæлдыста, уыдонæн сæ сæйрагдæр, сæ зынаргъдæр æмæ 
сæ диссагдæр у чиныг. Уый у алæмæт, уый у цыкурайы фæрдыг, уый у фыдрохгæнæн 
цъæх дур, уый у æвдадз æмæ зонды чыргъæд*.

4. Уыцы хæзна кæй къухы ис, уымæн йæ зæрдæ у дзаг, йæ зонд – рухс, йæ 
ныфс – фидар. 

5. Уымæн æхсæв ис цырагъ, фæндагыл ын – йæ фæндаггаг, хъуыддаджы та – хотых. 
Джыккайты Шамил

Ирæттæм кæсгæйæ-иу мæ цæст уæлдай тынгдæр æрхæцыд сæ гуырыконд 
æмæ сæ къахайстыл. Алчидæр сæ ахæм цыд кодта, раст цыма цавæрдæр кънйаз 
уыди: уæздан, хиуылхæцгæ æмæ сæ сæрæн кад кæнын – ууыл дзырдта сæ алы 
къахдзæф дæр.

(А. В. Верещагин, 1878 аз)

46-æм фæлтæрæн. Спайда кæнут лæвæрд дзырдтæй комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджы-
ты, саразут семæ дзырдбæстытæ. 

чыргъæд – цетенæ
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Айдæн, паддзах, хид, чъизи, сау, сыгъзæрин, хъæдын, карз, нæрсын, цыбыр, фы-
цын, фыццаг, змæнтын, хуым, судзын, хъæлæс, æмпылын, зæлдаг, авдæн, стъалы, ден-
джыз, фæндаг, дидинæг, хъæндил, арт, æвзаг, дуар, рувас, цъымара, къахдзæф.

Хуызæг: абухгæ денджыз – царды денджыз 

Бамбарын кæнут дзырдты растфыссынад фæсæфтуантæ -аг- æмæ -æг-ы 
разæй: хъæу + аг = хъæуккаг, дыккаг, дæуццаг, æвæрццæг;

хъуыды + аг = хъуыдыйаг, арфæйаг.

9-æм урок
Æвзаджы темæ: Омонимтæ
Ныхасы темæ: Ирон зарæг

47-æм фæлтæрæн. Рафыссут, ахæсгæ нысаниуæг цы дзырдтæн ис, уыдон. 

Плиты Иссæйы зарæг

Кавказы урс хæхтæ, йæ даргъ быдыр-фæзтæ,
Хъæбатыр* тох хъуысы хъæбатыр бæстæй.
Уый Райгуырæн бæстæн фырты кадджын хæстæ
Æхсарджынæй фиды хъæбатыр Иссæ!
Уæй, додой уæ сæр кæны, тугхор лæгмартæ,
Иссæ уæм ысласта Куырдалæгон-кард.
Уый хæстмæ куы цыди, хæстон тохы артмæ,
Уæд Иры сыджытæй* куы бахордта ард:
«Хæрам мын æрбауæд, Ирыстоны зæххыл
Кæй фæхордтон адджынæн, уыцы кæрдзын,
Æз искуы куы хъусон мæ райгуырæн хæхтæй
Фыдгулы фыдмитæ, мæ бæсты хъæрзын.
Фашистытæн искуы куы ныббарон хæсты
Нæ бæсты тухитæ, нæ адæмы маст,
Фæуон уæд æлгъыстаг мæ Райгуырæн бæсты,
Уæд тохы æрцæуæд мæ зæрдæсæр саст!»
Æмæ йын фæндараст уæд загъта Ирыстон,
Фæндараст ын загъта йæ ныййарæг мад...

Ходы Камал

1. Бацамонут, кæцы дзырдтæ æмæ фразеологион иуæгтæ æвдисынц æнкъарæнтæ.

хъæбатыр – бæгъатæр  
сыджытæй – сикъитæй
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Омонимтæ (бердз. όμός – æмхуызон, όνυμα – ном) сты ахæм дзырдтæ, 
дзургæ æмæ фысгæ æмхуызон кæй кæнæм, сæ нысаниуджытæ та алыхуызон 
кæмæн сты. 

Ирон æвзаджы æмбæлынц æххæст æмæ æнæххæст омонимтæ. 
Æххæст лексикон омонимтæ вæййынц уыцы иу ныхасы хайы дзырдтæ. 

Уыдонæн се ’ппæт грамматикон формæтæ дæр вæййынц æмхуызон: æнæфыд саби 
– æнæфыд стæг; даргъ дзыкку – къухы дзыкку аскъуыдис.

Æнæххæст омонимтæ æппæт грамматикон формæты æмхуызон нæ хъуысгæ 
нæ кæнынц, нæ фыст нæ цæуынц. Уыдон сты ахæм хуызтæ: омоформæтæ – 
дзырдты иу цавæрдæр грамматикон формæтæ рауайынц æмхуызон: (хос) кæрдæг 
(миногми) – кæрдæг (номдар; бæзджын кæрдæг) – кæрдæг (номдар; хъуымац 
кæрдæг); омофонтæ, кæнæ фонетикон омонимтæ, – æмхуызон сæ дзурæм, фæлæ 
сæ алыхуызон фыссæм: хъаст (хæссын) – (сывæллæтты) хъазт; (уæрæх) фæзтæ 
– (хæдзары) фæстæ; омографтæ, кæнæ графикон омонимтæ – æмхуызон сæ 
фыссæм, фæлæ сæ фæйнæхуызон дзурæм: Сахълæу (ном) – сахъ (фæрсдзырд) 
лæуу.

48-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут омонимты мидис. 

Хъазы хъазы сисæй дон.   Кæрдæг, кæрдæг кæрд фæрнæй.
Худы худы гоппыл рон.   Давон давон? Давд – æгад.    
Авдæн авдæн уыд дзæнæт.   Сæрд, сæрд сойæ алкæм цард.        
Къахæн къахæн бел – йæ мæт.   Сисæн сисæн белæй нæй.
Сæрты сæрты хизæн нæй.   Зарæг, зарæг зар фæрнæй. 

Богъаты Таймураз

49-æм фæлтæрæн. Бацамонут орфограммæтæ, бамбарын кæнут дзырдты растфыссы-
над. Зæгъут, лæвæрд дзырдтæ æнæ контекстæй раст ныффыссæн ис æви нæй. Саразут ацы 
дзырдтимæ дзырдбæстытæ.

Бамбæр…та – бамбæр…та, ны…арын – ны…арын, та..д – та..т, хъа…т – хъа…т, 
фæ…тæ – фæ…тæ, с…æрын – с…æрын, ры…ти – ры…ти, бары…т – бары…т.

50-æм фæлтæрæн. Нысангонд дзырдтæн ссарут омонимтæ.

1. Уырыдзы хæрынæн бæззы. 2. У йæхицæй разы. 3. Бацин сыл кодта. 4. Магу-
сайæн райсомæй æртæх у. 5. Хъазт фидауы фæндырдзæгъдæгæй. 6. Сис амад фæци. 
7. Дурджын хæрд фæстейы аззади. 8. Æфсин зад скодта. 9. Хъазæн фæз дзаг у 
сывæллæттæй. 10. Саукуыдз у куыройгæс. 11. Авдæхстон къулыл ауыгъдæй лæууы. 
12. Знаджы азар сæ баййæфта. 13. Айдагъ хæдоны аззади.
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51-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут омонимон дзырдты мидис, бацамонут сын сæ хуызтæ. 
Дзырдтимæ саразут дыгай (кæнæ фылдæр) дзырдбæстытæ. Бæрæггонд дзырдтæн, гæнæн кæм 
ис, уым ныффыссут антонимтæ.

Сæрæн, нæ, рахиз, кæсаг, уай, фысс, дæтты, æхсын, хъусы, хос, кæлæн, цæуæн, 
нотæ, тæн, дæттæн, тыд, хъус, бæсты, хæст, фидар, ныннæмын, фыд, фыр, бæрц, 
æфтаугæ, æргъæвæг, æрцæгъдын, куыд, сир, сæрд.

Х у ы з æ г : сæрæн лæппу – сæрæн цæф; мæ сыхаг Фæрныг – фæрныг бинонтæ; 
дæтты цæуын – хусты уайын; пурти дæтты – чиныг исы.

52-æм фæлтæрæн. Куыд æмбарут, дæлдæр цы дзырдтæ амынд ис, уыдоны алыхуызон 
нысаниуджытæ? Бамбарын сæ кæнут ахæм хуызы: саразут семæ дзырдбæстытæ; ссарут 
сын синонимтæ; сæ мидис сын раргом кæнут цыбыр æмбарынгæнæн æрфыстыты руаджы. 
Дзырдтæ-омонимты фарсмæ сæвæрут цифрæтæ 1, 2. 

Цæджындз, фæрдыг, æртæх, зылд, тухæн, акци, цард, ком, раз, хид, хуртау, лæсæн, 
хилæг, карст, хæс, фидарæй, кæрдæг, бæсты, раст, мæй, хъызт, хæсты, æфтаугæ.

Хуызæг: Бæсты (1, 2): 1) бæсты сагъæс (у номдар, амоны, предмет кæй у, бынат); 
2) искæй бæсты бакусын (у фæсæвæрд, амоны искæй (кæнæ исты) баивын).

Омонимтæй арæх пайда кæнынц уыци-уыциты, тагъддзуринæгты, æмдзæв-
гæтæ æмæ худæг ныхæсты ирд фæлгонц саразыны, худæг уавæр равдисыны тыххæй.

10-æм урок 

Æвзаджы темæ: Синонимтæ. Градаци
Ныхасы темæ: «Бæрзонд ном у – хæстон лæппу, салдат!» 

Джусойты Нафи

53-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг æмæ йæ радзурут.

Синонимтæ (бердз. συνώνυμος – æмхуызон, иуномон) сты ахæм дзырдтæ, 
сæ нысаниуджытæ æмхуызон кæнæ хæстæг кæмæн сты.

Синонимтæй иутæ æвзаджы вæййынц цæттæйæ – æвзагон синонимтæ; 
иннæтæ та равзæрынц исты контексты уавæрты, уымæ гæсгæ сæ хонæм кон-
текстуалон синонимтæ. Абарут: хæлар – лымæн (æвзагон синонимтæ); хæрын – 
сæрфын; къухтæ – æндæхтæ (контекстуалон синонимтæ).

Амонынц лексикон, фразеологион æмæ грамматикон синонимтæ.
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Синонимон дзырдтæ (æмæ синонимон фразеологион иуæгтæ) аразынц 
цалдæр къорды: 1) семантикон (кæнæ идеографион) синонимтæ. Уыдон 
хицæн кæнынц сæ иумæйаг нысаниуæджы фæлгъуызтæй, сæ баивæн вæййы: 
æлхъивын – æлвасын; зæрдæ æхсайын – зæрдæ дзурын; 2) семантикон-сти-
листикон синонимтæ: кæрæдзийæ хицæн кæнынц стилистикон нысаниуæгæй 
– иутæ вæййынц чиныгон дзырдтæ, иннæтæ та – дзургæ ныхасы, вæййы 
сын куы бæрзонд, куы та ныллæг æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуæг 
(ахуырст): æппарын – дыввытт кæнын; смæллæг и – скъæсхуыр и – батадис – 
бахус и; цинæйдзаг – цинæвдылд. Ацы синонимон рæнхъыты фыццаг дзырдтæ 
(æнгом дзырдбæстытæ) сты иумæйаглитературон, уымæ гæсгæ цавæрфæнды ны-
хасы дæр фидауынц. Иннæ дзырдтæ (дзырдбæстытæ) та æмбæлынц æрмæстдæр 
дзургæ ныхасы, архайд, æууæл æвдисынц тыхджынæй, цæстуынгæйæ, фæлгонц-
джынæй. 

3) логикон (абсолютон) синонимтæ. Уыдон æмхуызон сты куыд сæ 
мидисæй, афтæ сæ стилистикон æууæлтæй дæр: уарын – къæвда; раздарæн – 
куатæ. 

Грамматикон синонимтæ сты, сæ нысаниуджытæ æмхуызон кæмæн сты, сæ 
грамматикон формæтæ та – алыхуызон: сæ фæдыл – сæ фæстæ; кусын райдайын 
– куысты сæргъы æрлæууын. 

Синонимтæй пайда кæнынц, цæмæй: уыцы иу дзырд фæлхатгонд ма цæуа; 
предмет, æууæл, архайд бæстон, алывæрсыгæй æвдыст цæуой; ныхас уа ирд æмæ 
зæрдылдаргæ.

54-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæй, синонимон рæнхъытæ цы дзырдтæ аразынц, 
уыдон. Бамбарын кæнут, цæмæй хицæн кæнынц синонимтæ кæрæдзийæ. 

1. Дæттæ сдымстысты, сæ былгæрæттæ æхсынынц, кæм уылæн искæй хуы-
мы кæрон астæры, кæм – цы (М. С.). 2. Нæ зæронд мад цæмæн иунæгæй бады? Цом, 
базонæм æй. Сабыр, хъуызæгау æрбацыдысты æмæ дын æнцад кастысты се стыр 
мадмæ6 (Н. к.). 3. Ох, ох, лæппутæ! Сылæй хæрзтæ куыннæ вæййы! (Б. Г.). 4. Цæй ха-
тыр? Дæуæн хатыр хъæуы? Искуы ма сылгоймаг уыйбæрц йæ цæсгом суагъта? (Б. Е.). 
5. Сайын, фæливын дын нæ бакомдзынæн (Ниг.). 6. Тæмæнтæ калы, ’рттивы дон; / Ыз-
гъоры, уайы, ’мæ йæ хъæрмæ / Сæдæ хъæлæсæй зары ком (Ниг.). 7. Атыдта, арæмыгъта 
зæрдæ йæ бæттæнтæ (Г. С.). 8. Кæмдæр сыхæгты уасæг йæ базыртæ ныууыгъта. 
Æнхъæлдæн, уый та йæхи гоппойы къæхты къупп-къупп ссыд. 9. Йæ сабиты цины аргъ 
не сты хурæй, денджызæй. 10. Кæд йæхи хъæбултæй дæр лæгау лæгтæ рахъомыл уаид. 
11. Бузныг йæ хæлæрттæй: цух æй нæ уадзынц. 12. Æхсæвæй-бонæй йæ уæлхъус бадт 
йæ рагон лымæн. 13. Уалынмæ Езейы-фырты къухмæ бахауд. Йе ’рдхорд ын йе ’фсур-
гъы барц æрцахста. 14. Сатæг уддзæф рудзынгæмбæрзæнтæ* фæйнæрдæм аппæрста 
æмæ уаты рæбынты хъазы. Лæг йæ риуы дзаг сулæфыд: «Бузныг, уадымс, æгайтма 
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фæзындтæ» (М. С.). 15. Бырсы, цæуы, лæгæрды хъал дон (Ниг.). 16. Сусæны судзгæ-
уыраугæ хур / хъæууынгты зилы æгуыппæгæй (Х. К.).

1. Фæлтæрæны бацамонут бирæнысаниуæгон дзырдтæ. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты.

рудзынгæмбæрзæнтæ – къæразгææмбæрзæнтæ

55-æм фæлтæрæн. Ныффыссут дзырдтæн сæ синонимтæ. Бацамонут сын сæ хицæнгæнæн 
æууæлтæ.

Фыдыбæстæ – …; Ирыстон – …; хæдзар – …; мад – …; фыд – …; фыды фыд – …; 
мады мад – …; сывæллон – …; чызг – …; зæнæг – …; адæм – … .

Цæуын – …; згъорын – …; худын – …; хæрын – …; дзурын – …; къахдзæф 
кæнын – …; уигъын – … .

Æввонгхор – …; фæлмæн – …; рæсугъд – …; сæрбæрзонд – …; мæстыгæр – …; ци-
ной – …; хорз – ... .

Хуызæг: хур – хурзæрин – хурты хурзæрин. Ацы дзырдтæ нысан кæнынц иу 
предмет: фыццаг у иумæйаглитературон дзырд, доминантæ, иннæ дыууæ дзырдæн 
ис бæрзонд стилистикон ахуырст, пайдагонд цæуынц чиныгон ныхасы æмæ адæмон-
поэтикон сфæлдыстады. 

Ус – къæбæргæнæг – сасирцæгъдæг. Ацы æртæ дзырды кæрæдзийæ хицæн кæнынц 
нысаниуæджы фæлгъуызтæй дæр, стилистикон ахуырстæй дæр. Дыккаг æмæ æртыккаг 
дзырдтæн сæ мидформæ у бæлвырд: сæ лексикон нысаниуджытæ сты æнцонæмбарæн. 
Дзырдтæ ист сты дзургæ ныхасæй.

56-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæтæ. Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ? Зæгъут, цы 
æххуыс сты фыццаг æмдзæвгæйы вазыгджын хъуыды бамбарынæн æвзагон æмæ контекстуалон 
синонимтæ.

          Салдат

Удæнцой ма фена, махæн нæ цардывæнд
Чи халы барынвæндæй!..
О мæ ныййарæг, æвзаргæ тын ма нывæнд, –
Цухъхъатæ дарæн мын нæй!..
Морæ фæсбынæй дæ буц хъæбулы зæрдæ 
Нал ысрухс кодтай, мæ мад! –
Исчи дæ фыртæн куы асæтта йе ’фсæртæ,
Додой, куы райса йæ над!
«Стонгæй мæлын, гыцци!», – никæмæ бадзурдзæн, –
Буц хæринагæн ын – кас…
Талынг къазармайы къуымы-иу батулдзæн, 
Сау хъæмп – йæ гобан, йæ баз…

1941 азы салдат
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Иртæст йæ дзыллæйæ, уайтагъддæр базондзæн
Фидиссаг цардæн йæ ад.
Усгур лæппуйау дæ ницæуыл бадомдзæн, –
Хорз уа, æвзæр уа – салдат!
Исчи куы ныммара искуы дæ дарæджы, –
Чи ма йын райсдзæн йæ туг?
Ракæн-иу, ракæ йæ сагъæс дæ хъарæджы,
Аргæвд-иу хистæн нæ хъуг!..
О мæ ныййарæг, уæд дын æз æрбамæлон, 
Ма ку!.. Фæуром дæхи!..
Фенæм уал… Фесæфæд сау лæппу, цардбæллон, –
Чи мæ цы айса – йæхи!..

                         Хетæгкаты Къоста

       Салдат

Бæрзонд ном у – хæстон лæппу, салдат!
Нæ уарт у хæсты, къаты6 бон – нæ дарæг.
Мæнæн цæссыгау у цæхджын йæ ад,
Йæ коймæ та тæфсы мæ удыл хъарæг.

Салдаты ном ныфсы сæр у, æхсар,
Мæйдар æхсæв, – сæууон рухсы тыфылау!..
Йæ хъысмæты нæ Иры дудгæ сар,
Нæ ристы фурд фыдæй-фыртмæ ивылы…

Мæ рагбонты æмгартæ дзы мæнæн
Æнæ номæй æрцыдысты ныгæды…
Нæй а зæххыл сæ маройæн фæуæн, –
Сæ цæссыгæй мæ зарæн хъуыр æхгæд у!..

Уæззау ном у – хæстон лæппу, салдат!
Мæ зæры бон æм ногæй æз нæ бæллын,
Фæлæ лæгыл бæсты сæрвæлтау хатт
Салдаты цæуын хæцæнмæ æмбæлы!
                               Джусойты Нафи

1. Бацамонут æмдзæвгæты эпитеттæ æмæ матафорæтæ. 
2. Æрхъуыды кæнут бæрæггонд дзырдтæн синонимтæ.
3. Бацамонут дзургæ ныхасæй ист мивдисджытæн сæ синонимтæ: батулдзæн, ныммара, 
æрбамæлон. Куыд уæм кæсы, Къоста сæ цавæр хæсимæ спайда кодта?

Советон салдат 60-æм азты

Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты æфсæддонтæ
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57-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йæ бахъуыды кæнут

Аивадон литературæйы синонимтæ æвæрд æрцæуынц кæрæдзийы фæстæ ра-
нымады хуызы, цæмæй аивадон ныв ирддæр æмæ цæстуынгæдæр суа. Иу синоним 
иннæ синонимы нысаниуæг фæтыхджындæр кæны, æмæ афтæмæй равзæры градаци.

Градаци (лат. gradatio – сындæггай бæрзонддæр кæнын) саразынц 
абарстытæ, эпитеттæ, метафорæтæ æмæ æндæр аивадон фæрæзтæ: Кæрæдзи 
тынг уарзтой, иу хæдзар, иу бинонтау цардысты (Г. С.); Додой, сар мын дæ 
уд! (Ниг.); Йæ бæсты цард æхсиды ’мæ фыцы (Ниг.); Æваст нæ хæдзармæ 
лæгæрды, / Лæбуры, тоны, къахы загъд (Ниг.).

58-æм фæлтæрæн. Бакæсут синонимон рæнхъытæ. Бамбарын кæнут, куыд хицæн кæнынц 
синонимон дзырдтæ кæрæдзийæ.

Зындгонд – хъуыстгонд; зæронд – рагон – фыдæлтыккон – незаманон; зæронд – адар-
гæ – дæрдджын; зæронд – кæлддзаг; чызг – чызгай – зæрватыкк – дзыкъы-мыкъы; рæсугъд 
– зæдæнгæс; тынг – иттæг – хъæбæр – хæрз; заман – дуг – рæстæг; дзыллон – адæмон; 
æмхуызон – халдих; мæнг – гæды; алидзын – ныййарц уæвын; зæгъын – ныкъкъæрцц 
кæнын; бæрзонд – уæлмонц; сылгоймаг – æхсин; агæпп кæнын – асæррæтт кæнын; сдзурын 
– срæцугъын; тыххæй – фыдæй.

59-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ æмæ йын бамбарын кæнут йæ хъуыды. Рафыссут 
бæрæггонд дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæ, ссарут сын синонимтæ. 

Гыццыл чызджытæ

Æфсис нæ зонынц къæл-къæлæй æппындæр, 
Сæ сыгъдæг удтæ – аргъуаны æртытæ,
Кæрæдзиимæ байдайынц хъылдымтæ.
Кæрæдзиуыл æрхъæцмæ дæр нæ хъæцынц,     
Тыччыдзуан6 сисынц доны былты зилын,
Нæма хатынц, хъуыды дæр ыл нæ кæнынц, – 
Чындздзон чызджы рæстæг сæ фæд-фæд сиры6.
Чындздзон чызджы дуг ралæудзæнис иу бон,
Хъысмæт сæ искæй авæрдзæни хурварс6, –
Рæсугъддæры ном ратдзæни сæ иуæн,
Æмæ уæд се ’хсæн ацъелф кæндзæн рувас.

Хостыхъоты Зинæ

Хуызæг: Ацъелф кæнын – ацъыгъгъуытт кæнын – ауайын.
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11-æм урок
Æвзаджы темæ: Антонимтæ. Антитезæ. Оксюморон
Ныхасы темæ: Хидарыны уаг

60-æм фæлтæрæн. Бакæсут эпиграф, бамбарын ын кæнут йæ мидис.

Ирон æфсарм!

Кæд къорд хатты дæуыл
æз сусæг-æргом рацыдтæн мæнгардæй,
кæд мисхал дæр нæ бафтыдтон дæ фарныл,
уæддæр дæуыл, дæуыл лæууы мæ уд!

Ходы Камал

61-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, сымахмæ гæсгæ та хи куыд дарын хъæуы би-
нонты ’хсæн, сыхбæсты, æхсæнады. 

Дзырдуат

быгъдуаны цæуын – ам: хæс химæ исын
уаг – æгъдау
хъыджы нæ цæуын (фраз.) – зæрдæхудты нæ цæуын (фраз.)
къæбæр – хæринаг
рæдыд цæстыл бафтауын (фраз.) – рæдыд бацамонын
хæдзардзин цæстæй кæсын (фраз.) – хъахъхъæнын, ауæрдын
æнæцам – æнæхæлд, сыгъдæгцæсгом, æназым
нымд – сабыр, уæздан

Хидарыны уаг

Хидарыны уаг у хиуылхæцыны2 фæтк адæймагæн райгуырынæй фæстæмæ, æмæ, 
куыд рæза, афтæ йемæ цæуы вазыгджындæргæнгæ.

Сывæллоны хидарыны уаг. Æгъдауджын, фæрнджын бинонты сывæллон «уый 
мæ хъæуы, уый мæ нæ хъæуы»-йæ нæ рæзтис4. Сывæллонæн цы хæринаг радтаиккой, 
уый хордта æнæ уæлдай тæргæйттæй, бустæйæ, цы фæлыст ыл скодтаиккой, уым цы-
дис райгондæй. Бинонтæ сывæллæтты хъуагæй къæбæр адæн нæ хордтой. Фæлæ 
стонгæн, бæгънæгæн быхсын нымадтой сывæллонæн хæрзæгъдауыл, хæрзахуырыл.

Ирон хæдзары, сыхы, хъæубæсты сывæллæттæн уæлдай хъæлæба, цъæхахст, 
æнæуаг дзыхæй дзурын æмæ митæ кæнын нæ фидыдта. 

Хистæр дзуры, уæд æм хæрзæгъдау сывæллон хъуыста æнцад, лæмбынæг. Уый 
бады, уæд йæ разы балæууыдаид. Ирон сывæллæттæ рæзтысты æрдзы хъæбысы æмæ 
хъомылгонд цыдысты райгуырæн бæсты æрдзмæ хæдзардзины цæстæй кæсыныл. 
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Хъомылты хидарыны фæтк. Цыппæрдæс азæй фæстæмæ3 лæппутæ сабыр-
гай хызтысты сæ усгурты кармæ. Уыдон хистæртæн кæстæриуæджы хæрзты цы-
дысты, кæстæртæн та – хистæриуæджы. Куысты уыдаид, хъазты кæнæ фæндагыл, 
уæддæр лæппу йæхицæн сæйраг хæсыл нымадта чызгæмбæлтты быгъдуаны6 цæуын. 
Чызджытæй куысты, хъазты, фæндагыл йæхи æгъдауыл дарын чи нæ фæрæзта, 
уыдонæн лæппумбал кодта уайдзæф, домдта фæтк.

Сыгъдæг намыс, нымд æфсарм, уæлмонц æууæнк æмæ хæрзудыбæстæ уыдысты 
ирон адæймаджы сæрыстыры, æнæрцæфы фидыцтæ. Уыцы барæнтæй барстой удгой-
маджы цард райгуырæн бонæй амæлынмæ.

Айларты Измаил
сыгъдæг – кæдзо́с

1. Куыд аивдзæн тексты хъуыды, бæрæггонд дзырдтæ антонимтæй куы баивæм, уæд?
2. Зæгъут, тексты цы бирæнысаниуæгон дзырдтæ ис, уыдон цавæр ныхасы хæйттæ сты.
3. Рафыссут, морфологион принципмæ гæсгæ цы дзырдтæ фыст цæуынц, уыдонæй фондз 
дзырды.

Антонимтæ сты, ныхмæвæрд нысаниуджытæ кæмæн ис, ахæм дзырдтæ.
Уыдон, иуæй, æвдисынц, предметтæ, фæзындтæ, архæйдтытæ алыхуызон 

кæй сты, архæйдтытæ кæрæдзийы кæй ивынц, уый, иннæмæй та, ныхас ирддæр 
кæнынц. 

Антонимтæ вæййынц æвзагон æмæ контекстуалон. Æвзагон антонимтæ 
не ’взаджы сты цæттæйæ, хаст сты дзырдуæттæм (сау – урс, бæрзонд – ныллæг, 
лæууын – бадын). Контекстуалон антонимтæ та сты,  контекст кæй бахæстæг 
кæны, ахæм ныхмæвæрд дзырдтæ: Æнхъæлы уасæг – Дуне у кæркдон, / Нæ 
федта, мæгуыр, цæргæсты хæтæнтæ, / Нæ сын зоны сæ бæллицтæ, сæ маст 
(Дж. Ш.). Уасæг – хæдзарон æрмахуыр маргъ, цæргæс та – сæрибарæй цæрæг 
хъæддаг маргъ, æмæ уыцы нысаниуджыты дзырдтæ «уасæг» æмæ «цæргæс» 
систы контекстуалон антонимтæ. 

62-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ æмæ сæ бахъуыды кæнут.

Хорзæн бын ма скæн, æвзæрæн бын ма ныууадз.
Бирæ – гуыбынæн, гыццыл – зæрдæйæн.
Хæдзары æгъдау уынгмæ куыдз æмæ сывæллон хæссынц.
Тæвд хæринаг æмæ уазал дон – дæндагнизтæ.

            Айларты Измаил

63-æм фæлтæрæн. Саразут антонимтæ, вазыгджын дзырдты фыццаг хæйттæ ивгæйæ. Бам-
барын кæнут дзырдты мидис.
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Хорзæх, галиуфарс, фæтæнуæхск, фыдгæнæг, тагъддзурæг, тæнæгзæрдæ, цыбыр-
къух, лæппумбал, æхгæдзæрдæ, рогсæр, хурварс, хæрзæбон, хæрзконд, цыбырхъуыр, 
цыбырдым, хъæбæрзæрдæ, æргомзæрдæ, æппæтхъом*. 

Хуызæг: цыбыркъух – даргъкъух.    æппæтхъом – алцъигъон

64-æм фæлтæрæн. Ссарут алыхуызон антонимтæ бирæнысаниуæгон дзырдтæн æмæ сæ 
ныффыссут.

Ирд (тын, ахорæн, радзырд, цæсгом), арф фæд (хуыссæг, цад, зонындзинæдтæ), уа-
зал (дымгæ, цæстæнгас, зæрдæ).

Хуызæг: ирд тын – фæлурс (тар, тарбын) тын.

65-æм фæлтæрæн. Ссарут антонимтæ æмæ зæгъут, æвзагон сты æви контекстуалон. Бам-
барын сын кæнут сæ хæстæ. 

1. «Цæргæ æви мæлгæ? – ныхъхъусы уый йæхимæ, – / Цы у нæ хъысмæт – цин æви 
фыдæх?» / Æмæ дыууæ æнæсæтгæ тыхимæ / Йæ уд, йæ туджы бацайдагъ ис тох (Ц. А.). 
2. Фæхудæнт мыл хъалтæ, – / Ды се ’мбал нæ дæ! / Мæ гутон, мæ галтæ – / Мæнæн дæр –
цæттæ! (Х. Къ.). 3. Ныббар мын, кæд-иу дæм мæ зарæг / Кæуæгау фæкæса, мыййаг, – 
/ Кæй зæрдæ нæ агуры хъарæг, / Уый зарæд йæхи фæндиаг!.. (Х. Къ.). 4. Адæмæн сæ 
рæсугъд уæттæ / Хъармæй, райдзастæй лæууынц, / Махæн та нæ сывæллæттæ / Уазал 
лæгæтты кæуынц… (Х. Къ.). 5. Мæрдтæн диссаг! / Æцæг у æви фын? / Сæтæлæг* мæнæ 
рабырыд йæ хъузгæй! / Цы уыл æрцыд? (Дж. Ш.). 6. Дæ мыггаг æмæ хистæртимæ мах / 
Нæ кæрæдзийæн кард æмæ фыдау стæм. / Зынг æмæ донæн иугæнæн куыд нæй, / Куыд 
нæй мæлæтæй царды ’хсæн лымæнад, – / Нæй уыйау махæн фидыды нысан (П. Г.). 8. Кæ-
сыс, дæуæн æз аууон дæн æрмæстдæр, / Ды та мæнæн бæллиц дæ æмæ рухс (Рост.). 9. Фæнд-
тæ мæм фурды дзаг уыдис, / Æмæ дзы скæнын къусы дзаг нæ бантыст (Дж. Ш.). 

сæтæлæг – гъонцъир

Бакæсут текст æмæ йæ радзурут

Антонимтæй куыд нывгæнæн мадзалæй уæрæхæй пайда кæнынц аивадон 
литературæйы, стæй публицистикон уацты. Антонимты бындурыл æвзæрынц 
ахæм стилистикон фигурæтæ, куыд антитезæ æмæ оксюморон. Антитезæ у аи-
вадон ныхмæвæрддзинад. Ныхмæвæрд фæцæуынц алыхуызон æмбарынæдтæ, 
фæлгонцтæ, уавæртæ: 

Мæйдар æхсæв. Æнцад æмæ ызнæт,
Æдзæм зæппадзау – талынг. Фæлæ арвæй
Æрхауд дыдзы рухс – ирд æмæ сыгъдæг.
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Ысхъомпал бæстæ. Аууæттæн сæ дуне
Ныррызт, ыскатай. Сызмæста йæ рухс…
Цæй талынг у! Æдзæм æмæ мылазон.
Цы кæндзæн, мæгуыр, рухсы иу тæпп ам? (Дж. Ш.)

66-æм фæлтæрæн. Рафыссут антонимтæ. 

1. Чызгон хуызы æрцыди зæд нæ бæстæм, / 
Æрхаста йемæ уарзт æмæ фыдæх. 2. Дзæнæтмæ 
фæндаг чи не ’взары, уый / Цæуы зындонмæ 
барвæндæй. 3. Нæ, сау рæсугъд! Хæйрæг фестай 
йе зæд, / Уæддæр дын нал ис ирвæзæн мæ къухтæй! 
4. Рæдийыс ды. Алæмæт у ныхас. / Ыскæны уый 
фыдгæнæгæй хæрзгæнæг, / Хæрзгæнæджы та фестын 
кæны знаг (Дж. Ш.). 5. Ныййарæг, ды æппæтæй дæр 
цард æмæ уарзт дæ. Не ’хсæны цырагъдар дæ ды. Нæ 
даргъ фæндæгты æмбæлццон, нæ размæйы фæкаст 
æмæ фæстæмæ фенцойы фидар цæджындз.

Кæугæйæ дæр худгæ чи кæны нæ мæтæй, худгæйæ 
дæр кæугæ чи кæны, фыдындæй* дæр – хæрзконд, 
гæвзыккæй та хъæздыг чи у, уыцы зæххон æнæбазыр 
зæд дæ ды.

Нæ райгуырды фыццаг ныхас, нæ фæстаг сахаты 
удлæууæн. Цы кадджын дæ, цы уарзон дæ!

Ды æппæтæй* дæр уарзт æмæ цард дæ. Дæ бафхæ-
рæгæн æрдз дæр нæ ныххатыр кæндзæн (Гуырдз. Бар.).

1. Уæ зæрдыл бадарут, мадмæ ахаст цы рæнхъыты æвдыст цæуы, уыдон.

Оксюморон у стилистикон фигурæ; сæ нысаниуджытæ ныхмæвæрд кæмæн 
сты, ахæм дзырдты бастдзинад: удæгас мард, уарзты катай, хус* сæн, сæрибар 
цагъар, адджын æрхæндæг, цины цæссыгтæ.

хус – сор

67-æм фæлтæрæн. Рафыссут текст. Бацамонут антонимтæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ 
хæстæ (хъуыды кæнæ æнкъарæн бæлвырддæрæй, ирддæрæй æвдисын; æцæгдзинады 
предметтæ æмæ æууæлтæ ныхмæвæрд кæй сты, уый уынын кæнын).

Цы ’нкъарæн у, æмбисонд æмæ диссаг:
Æнцонæй – зын; æнтæфæй – уазал; рог –

фыдындæй – фудко́ндæй
æппæтæй – æга́сæй

Челæхсаты Магрез.
Мады фæлгонц
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Уæззауæй; пиллон – ихæнæй; фынау та –
Æгъуыссæгæй; хъуыды дзы нæй, уæддæр
Хъуыдыджын у; хæрз афтидæй та – йедзаг.

   Шекспиры трагеди «Ромео æмæ 
   Джульеттæ»-йæ (Плиты Грисы тæлмац)

12-æм урок

Æвзаджы темæ: Æрбайсгæ дзырдтæ 
Ныхасы темæ: Ирон музыкалон аивад

68-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, раттут ын сæргонд. Текстæн саразут пълан æмæ йæ 
уыцы пъланмæ гæсгæ радзурут. Æрбайсгæ дзырдты мидис бамбарын кæнут.  

Дзырдуат 

Оперæ – театры кæй февдисынц, ахæм музыкалон-драмон уацмыс; архайджытæ 
фæзарынц оркестры цагъдимæ иумæ.

хъисын фæндыр – музыкалон инструмент, дыууæ кæнæ æртæхъисын скрипкæ
опереттæ – зард, ныхас æмæ кæфтытæ иумæ кæм вæййынц, ахæм хъæлдзæг оперæ
симфони – стыр музыкалон уацмыс оркестрæн
камерон – нымæцæй гыццыл музыкалон инструменттæ кæнæ хъæлæстæн фыст 

музыкæ
адажио – сабыргай, ивазгæ (музыкалон уацмыстæ æххæст кæныны темп)
ари – парти иу хъæлæсæн (фылдæр – оперæйы) кæнæ иу инструментæн
бельканто – зарыны хицæн хуыз, сæвзæрдис Италийы
баритон – нæлгоймаг зарæггæнæджы хъæлæсы хатт тенор æмæ басы астæу
тенор – нæлгоймаг зарæггæнæджы бæрзонд хъæлæсы хатт
меццо-сопрано – сылгоймаг зарæггæнæджы хъæлæсы хатт йæ бæрзæндмæ гæсгæ 

сопрано æмæ контральтойы астæу

Ирон адæммæ раджы уыди æмдзæгъды* зарæг: «Даккы-даккы-дыгыры-дыгыры-
дыгыры-дыгыры-дыгыры-дыгыры-дак-кы…». Ацы зарæгæй ныртæккæ ничиуал пайда 
кæны. 

XIX æнусы астæуæй фæстæмæ ирон адæм сæ къухмæ райстой ирон хъандзал 
фæндыр. Цагътой дзы фылдæр сылгоймæгтæ. Фыццаг зындгонд нæлгоймаг-
фæндырдзæгъдæг уыдис Мерденты Хъайсын. Ирыстоны бирæ уыдис æмæ ис 
хъуыстгонд сылгоймаг æмæ нæлгоймаг фæндырдзæгъдджытæ: Реуазты Симæ, 
Мыстулаты Ирæ, Гæздæнты Булат, Дзуццаты Сослан æ. æнд.  
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Ирон эстрадон зарджыты мелодиты автортæ сты композитор-
тæ Гуырдзыбеты Георги, Борæты Барис, Алыккаты Ахболат, Суанты 
Федыр, Хаханты Дудар, Кокойты Тæтæрхъан, Æлборты Феликс, 
Кокайты Барис æ. æнд. 

Профессионалон музыкалон культурæйы ахсджиаг бынат ахсынц 
ирон оперæты, опереттæты, симфонион, камерон музыкæйы авторты 
уацмыстæ: Гæбæраты Ильяйы, Плиты Христофоры оперæтæ æ. æнд. 

Оперæтæ æмæ опереттæтæ æвæрд æрцыдысты Цæгат Ирыстоны 
паддзахадон музыкалон театры сценæйыл. Ныртæккæ Мариинаг театры 
филиал ис Цæгат Ирыстон-Аланийы. Ацы театры сценæйæ бирæ 
ирон оперон зарæггæнджыты хъæлæстæ зæлыдысты æмæ зæлынц, 
уыдонимæ: Абайты Хаджумар, Дзуццаты Виктор, Суанты Федыр, 
Харебаты Тимур, Билаонты Долорес, Бæцæзаты Юри, Хъуылаты 
Елхъан, Хъоцыты Хæсанæ æ. æнд. Музыкалон театры сценæйыл æвæрд 
æрцыдысты дунейыл хъуыстгонд музыкалон уацмыстæ: оперæтæ 
«Травиатæ», «Отелло», «Риголетто», «Бал-маскарад» (Джузеппе 
Верди), «Тоскæ» (Джакомо Пуччини), «Паяцы» (Руджеро Леонкавалло), 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама» (Пётр Чайковский), «Сельская 
честь» (Пьетро Масканьи), «Фауст» (Шарль Гуно) æ. æнд.

Кокойты Тæтæрхъан ныффыста фыццаг ирон симфони (1949 аз). 
Симфонион музыкæйы автортæ ма сты Плиты Христофор, Гæбæраты 
Илья, Хаханты Дудар, Æлборты Феликс, Махъоты Ацæмæз, Плиты 
Жаннæ. 

Ирон классикон музыкалон аивады дарддæры рæзтæн ныр-
тæккæ ис æппæт фадæттæ дæр.

æмдзæгъд – æрдзæф

Композитор 
Хаханты Дудар

Композитор 
Гæбæраты Илья

Композитор 
Цорионти Резван

Билаонты Долорес æмæ 
Хъоцыты Хæсанæ. 
Оперæ «Тоскæ»-йы

Бæцæзаты Юри æмæ 
Хъоцыты Хæсанæ.

Оперæ «Бал-маскарад»-ы
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Бакæсут æмæ бахъуыды кæнут

Ирон æвзаджы дзырдуаты рахицæнгæнæн ис сæ равзæрдмæ гæсгæ дзырдты 
дыууæ сæйраг фæлтæры: бындурон ирон æмæ æрбайсгæ дзырдтæ.

Бындурон ирон дзырдтæ сты нæ дзырдты æппæты рагондæр фæлтæр – 
ирайнаг (æрвад, арв, рувас, фыд).

Æрбайсгæ дзырдтæ сты, ирон æвзагмæ æндæр æвзæгтæй цы дзырдтæ 
æрбафтынц, уыдон. Не ’взаг нын кæнынц хъомысджындæр, сæ руаджы йæ бон 
у æхсæнадон-политикон, культурон царды йæ хæстæ хуыздæр æххæст кæнын. 
Уæлдай арæхдæр æрбайсгæ дзырдтæ æмбæлынц чиныгон ныхасы – офици-
алон-хъуыддагон, наукон, публицистикон æмæ аивадоны. Сæ иутæн ис ирон 
синонимтæ: суффикс – фæсæфтуан, преверб – разæфтуан, иннæтæн та нæй: 
адажио, бельканто, пианист, оркестр, ари, тенор, баритон, меццо-сопрано, ди-
рижёр, социалон-политикон, федералон, репортёр æ. æнд. 

Æрбайсгæ дзырдтимæ тох кæнын хъæуы æрмæстдæр уæд, æмæ уыдон ирон 
дзырдты бæсты æнæхъуаджы пайдагонд куы цæуой.

69-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут музыкалон терминты нысаниуджытæ.

Дискант, бас, контральто, сопрано, колоратурное сопрано.

Ногæй бафæрсыны интонаци æмæ ныхæстæ
– Кæдæм цæуы ацы фæндаг?
– Фæндаг цæуы улæфæн базæ «Цъæй»-мæ.
– Кæдæм, загътай?
– «Цъæй»-мæ.

70-æм фæлтæрæн. Кæцы дзырдтæн ис ратæлмацгæнæн ирон æвзагмæ? Ныффыссут 
бæрæггонд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ иронау.

Искусство, композитор, симфонический, певец, певица, консерватория, золотой 
диск, соната, абстрактный, префикс, предприниматель, налогоплательщик, товаро-
производитель, нефондовые средства, налог, катастрофа, оборот, простуженный, стра-
хование, таможенник, бизнес-проект, грейфер, эфир, психотропный, антиглобалист, 
долгосрочный, евроремонт.

71-æм фæлтæрæн. Бакæсут курдиаты ныхæстæ. Саразут ахæм диалог, æндæр курдиаты 
ныхæстæ кæм уа.

– Дæ хорзæхæй, кæд дын зын нæу, уæд-ма мæм хынцинаг кæнынмæ фæкæс. 
– Табуафси. Æгайтма дæ ме ’ххуыс бахъуыдис;
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– Курæг уæ дæн, æмæ хъæрæй ма дзурут. 
– Нал, нал дзурдзыстæм. Бахатыр кæн, кæд дæ бахъыгдæрдтам, уæд;
– Æфсæрмы дæ кæнын, фæлæ-ма мæ бæсты, дæ хорзæхæй, афтекмæ суай æмæ 

мын зæрдæйы хос балхæн. 
– Табуафси. Мæнæн уый æппындæр зын нæу. Ныртæккæ дын æрдавдзынæн.

72-æм фæлтæрæн. Рафыссут æрбайсгæ дзырдтæ. Зæгъут, цавæр наукæты терминтæ сты. 

Зæххы кар бахынцынæн нырыккон наукæ цы алыхуызон методтæ зоны, уыдонæй 
æцæгдзинадмæ æппæтæй æввахсдæр у радиоактивондзинады метод. Æркæсæм уыцы 
методмæ лæмбынæгдæр. Куыд загътам, афтæмæй радиоактивондзинад æмхиц у, 
фыццаджыдæр, Менделеевы периодикон системæйы кæронæй цы элементтæ ис, 
уыдонмæ: уранмæ, торимæ, радимæ æмæ æндæртæм.

Радиоактивондзинад хуыздæр бамбарынæн мах хъуамæ æркæсæм, атомы апп* 
цæмæй конд у, уымæ. ХХ-æм æнусы райдианы цы ног физикон фæзындтæ ссард-
той, уыдонæй сбæрæг, атомы апп кæд цыфæнды къаннæг* у, уæддæр хуымæтæг арæзт 
кæй нæу, уый. Фæлæ, цавæр хæйттæ ис атомы аппы, уый ничи зыдта. Æрдзы цы бирæ 
хуымæтæг хайыгтæ ис, уыдонæй уыцы рæстæджы дыууæ йеддæмæ нæма зыдтой. Уы-
дон уыдысты протон æмæ электрон.  

Сиукъаты Никъала

апп – хъаппæ                  къаннæг – минкъий

73-æм фæлтæрæн. Саразут æрбайсгæ æмæ бындурон дзырдтæ разæфтуантæ æмæ 
фæсæфтуантимæ: анти-, авиа-, гео-, моно-, пост-; -изм-, -ист-.

13-æм урок

Æвзаджы темæ: Диалектон дзырдтæ
Ныхасы темæ: Бинонты фарн

74-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Йæ хъуыды йын бамбарын кæнут. Сбæрæг кæнут ны-
сангонд дзырдтæн сæ равзæрд. 

Дзырдуат

дзырдамонд – дзурынмæ дæсны; йæ синоним – дзырдарæхст 
уыттыл кæнын (дзург.) – тыхсын кæнын
калак (дзург.) æхсæвтæ – ам: даргъ æхсæвтæ 
зæрдæджынæй – зæрдæхæларæй 



48

Уæ ныхасы фарн уадзут!

Нæ сыхы зæрæдтæ! Тæхуды, сымахау дзырдарæхст, дзуапджын чи у, дзырдамонд 
кæй фæцис сымахау. Æз уемæ цы ацардтæн, уый мæрдты дæр – мемæ. Кæддæриддæр-
иу уæм зæрдиагæй хъуыстон.

Мæхи дзæбæх хистæртæ – мæ фыды фыд Бола æмæ 
мæ фыды мад Мелес. Ныббарут мын, æгæр-иу уæ кæй 
уыттыл кодтон* зымæгон калак* æхсæвты, уæ дæлфæдты 
абыргæйæ, уæ фæллад цæстытæ уын æрцъынд кæнын 
кæй нæ уагътон, исты таурæгътæ мын ракæнут, зæгъгæ. О, 
куыд комдзог-иу мыл рацыдтæ, хуыссæг! Сæ разæй-иу мæ 
бафынæй кодтай. 

О, куыд хуымæтæг, куыд зæрдæджынæй фæцардыстут, мæ дзæбæх дадатæ, 
нанатæ! Цыма дыргъафон зынгæ дæр нæ кодта уæ дыргъ*. Фæлæ кæсæн куы асæтты, 
уæд разыны. Ныр ма уæ æрæгвæззæджы дыргъ бæлæстау ныттилын, ныууигъын. Агу-
рын ма уыл иугай фæткъуытæ. О, куыд адджын мын у се ’мбыд дæр, куыд! Уæхи 
загъдау, сæрд, дам, дæ къахфындзæй цы баппарай, уый де рагъмæ æрбахиздзæнис. 
Кæрдæгафон нæ фесмуды фароны хосмæ фос, фæлæ йæ зымæджы та мыды хæрд кæны. 
Кæд уæ фарны ныхасмæ хъусын нæ зыдтон? Уæд – хатыр.

Ныр фæцæут, фæтæхут бæлццон мæргъты халау. Фæлæ куыннæ аууон кæнут 
арвгæрон? Кæд уæ халыл фæхæст дæн, уæ фарны ныхасы халыл æмæ йæ аскъуынын 
нæ уадзын? Фæлæуут! Уæ ныхасы фарн уадзут! Уæ ныхасы фарн уадзут!

Абайты Эдуард

уыттыл кодтон – иселлæг^кодтон
калак (æхсæвтæ) – даргъ (æхсæвтæ)
дыргъ – рæзæ

1. Сымах та ахæм уаз, бæрзонд ныхас кæй тыххæй фæнды зæгъын?
2. Рафыссут текстæй аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ (абарст, метафорæ). Бамбарын кæнут, 
цæмæн сæ спайда кодта автор.

Бахъуыды кæнут

Ирон æвзаджы лексикæйы сæйраг хай сты, цыфæнды ныхасы дæр 
пайдагæнæн кæмæй ис, ахæм дзырдтæ: бон, цæсгом, мад, зарын, æфсымæр, 
цæуын, мæн, бæрзонд, стъалы æ. æнд. Уыдон сты фысгæ æмæ дзургæ ныхасы 
лексикæйы фылдæр хай. 

Фæлæ ис ахæм дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ, сæ пайда кæныны уавæртæ 
къуындæг кæмæн сты. Уыдонмæ хауынц диалектон дзырдтæ æмæ сæрмагонд 
лексикæ (терминтæ æмæ профессионалон дзырдтæ).
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Диалектон дзырдтæ æмбæлынц бæлвырд бынаты цæрæг адæмы æмæ со-
циалон къорды ныхасы: къен, тулфæ, «цъæхтæ» (доллæртæ). Уыдон хатгай 
бацæуынц литературон æвзагмæ дæр. Диалектон дзырдтæй пайда кæны, зæгъæм, 
поэт Цæрукъаты Алыксандр (гъонц, цæфсын, идзылд, бурдæн, имонау, бæгъет).

къен – шашкæ
тулфæ – тæф (пар)
бæгъет –дзагъыр
бурдæн – уад
имонау – буц

изол – дард
гъонц – хъынцъым
цæфсын – судзын
идзылд – мидбылхудт

75-æм фæлтæрæн. Диалектон дзырдтæн ныффыссут, ирон литературон æвзаджы сын цы 
синонимтæ ис, уыдон.

1. Æцæгдзинад-иу агуырдтон æдзух, – / Бæллыдтæн æм мæ райынты, мæ 
гъонцты, æппындæр ыл нæ хæст кодта мæ къух. 2. Æз уыцы кулдуарыл нæ ахызтæн 
– уый сайд уыд… / Уый – сабион мæнгыл сæнтты зæриндаг рухс. 3. Хур, байдзылæд 
дæ худтмæ / Фæллад удæн йæ мид. 4. Телыхъæдыл бандзыг стыр цæргæс хуылыдзæй, 
/ Не змæлы, æвæдзы, рагфынтæ уыны. 5. Цъæпотæ сбæттин хурнывæст тынтæй, / 
Цъæх арвы къуым – ныв кæнынæй кæттаг. 6. Æхсæвы тар – дæ сауцъыдагъ дзыкку. 
/ Æристон къускæй афтид нуазæн къус: / Нывæфтыд авг, рæсугъд æмæ кæдзус. / 
Ныккодтон дзы мæхи быркуыйæ ронг. 6. Нæ быдыр алы рæзæй – хургæнд. 7. Уалæ- 
ма уасæгмæ – татхатæ зджилы. 7. Мæ фæндаг фесты суйтæгонд къуыбылой, / Уый 
фесхъиуы хæппулты, / Гъе стæй æрбайсæфы бынтон… (Ц. А.)

76-æм фæлтæрæн. Зæгъут, лæвæрд ныхасы формулæтæй кæцытæй спайда кæнын хъæуы, 
арфæ кæнгæйæ. Саразут диалог.

Хорз бонтæ дыл кæнæд! Дæ мад, дæ фыды фæндиаг байрæз! Хуыздæр арфæ кæмæн 
ракодтой, уый æмбал дæ Хуыцау фæкæнæд! Базонгæ уæм! Мæ ном – Алинæ! Куыд у 
де ’нæниздзинад? Фæндаджы зæдтæ дын æххуысгæнæг уæнт! «Бон хорз» зæгъынхъом 
куыд уай, ахæм амонд дæ уæд! Дæ бон хорз!

77-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Йæ хъуыды йын бамбарын кæнут. Зæгъут, цы нысан 
кæнынц бæрæггонд дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæ.

           Фыдæлтæ æмæ мах

Чындзыл-иу хыз нæ æрытыдтой хинæн –
Фæсномыгæй йын уый руаджы* фæдзæхстой:
Чызгон æфсарм куыд баззайа йæхимæ,           

руаджы – рæуагиÆмæ фæсмой куыннæ суадза йæ цæсгом.
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Мæ фыд! Нæ хастай худинаг дæ сæрмæ.
Ныййарæг мад! Фæдадтон æз дæ дзидзи,
Цæмæй уон хайджын де ’рдхæрæн æфсармæй.

Фæлæ у рæстæг ног, æмæ уæ фæстæ
Куы нæ бафтауон ног хæзна уæ хæрзтыл,
Уыдзæн мæ уæд мæрдты уæ цæсгом чъизи.

Дзаболаты Хазби

78-æм фæлтæрæн. Рафыссут дыгурон-уырыссаг дзырдуатæй, ирон æвзаджы чи нæй, 
ахæм дæс æнкъарæнтæ æвдисæг æмæ дæс аргъдæттæг дыгурон дзырды. Ратæлмац сæ 
кæнут ирон æвзагмæ.

14-æм урок

Æвзаджы темæ: Сæрмагонд лексикæ. Терминтæ æмæ профессиона-
лон дзырдтæ

Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз

79-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Равзарут ын сæргæндтæй иу: «Хъæдмæ зилын 
хъæуы», «Хъæд адæймаджы царды», «Сыгъдæг уæлдæф». Рафыссут терминтæ æмæ аргъгæ-
нæн дзырдтæ.

Цæгат Ирыстоны æрдзон хъæздыгдзинæдты ’хсæн хъæд у тæккæ ахсджиагдæр. 
Фыдæлты заманæй фæстæмæ уый махæн канд хъæдæрмæг æмæ фæрссаг продукттæ нæ 
дæтты, фæлæ ма нæ æфсады туаггуырæй, æвзалытуаггаз та йæ руаджы куынæггонд цæуы. 
Уымæй уæлдай, хъæдæн ис нæ алфамбылай зайæгойтæ фылдæр кæныны æмæ уыдон 
хъахъхъæныны ахадындзинад дæр.

Нæ республикæйы территорийы хъæд ахсы 239,4 мин гектары. Йе ’ппæт фæзуаты 
дæр зайы тæрс, фатхъæд, тулдз, бæрз, нæзы, кæрз, сусхъæд, хъарман, уисхъæд, стæй 
хъæддаг дыргъ бæлæстæ. 

Фæстаг фондз азы хъæды 60 проценты сагъд цæуы хуыздæргонд культуртæ4. 
Хъæд сырæзын кæнынæн ахсджиаг мадзæлттæ сты алыхуызон санитарон куыстытæ. 
Уымæн æмæ хъæды культурон фонды бирæ ис, абон æмæ райсом дæр пайда чи нæ 
ратдзæнис3, ахæм бæлæстæ, æмæ сæ фæхъæуы калын, сæ бынаты та сын фæхъæуы 
садзын ног талатæ. Хъæдыл ахæм хуызы аудын стыр æххуыс фæуыдзæнис, цæмæй 
хъæдтæ куынæг ма кæной, экологон уавæр та кæна хуыздæр.

Сабеты Аламбегмæ гæсгæ

1. Бацамонут терминтæ.
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Терминтæ æмæ профессионалон дзырдтæ

Сæрмагонд лексикæмæ ахæсгæ сты ахæм дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ, 
бæлвырд куысты кæнæ наукæйы къабазы кæмæй пайда кæнынц. Сæрмагонд 
дзырдтæм хаст сты терминтæ æмæ профессионалон дзырдтæ.

Термин у, наукон, техникон, æхсæнадон-политикон æмбарынæдтæн бæл-
вырд ном чи дæтты, ахæм дзырд кæнæ дзырдты къорд, фидаргонд вæййы 
официалон хуызы. Алы наукæ æмæ куыстады къабазæн дæр ис йæхи терминты 
æмдзыгуыр – терминологи. Терминтæ ирон æвзаджы адихгæнæн ис дыууæ 
хайыл: ирон дзырдтыл (уидаг, донбакæлæн, къори, нывæцæн) æмæ æндæр 
æвзæгтæй æрбайсгæ дзырдтыл (импичмент, презентаци, префект).

Профессионалон дзырдтæ сты æрдæгофициалон дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстытæ, алыхуызон куыстытæ, предметтæ æмæ æмбарынæдты нæмттæ. 
Зæгъæм, цуанæтты æвзаджы арсæн ис ахæм нæмттæ: тъæпкъах, зылынкъах, 
цыбыркъах, мыдхор, цымхор, дату; Машинæйы раззаг авг сыгъдæггæнæнтæ 
хонынц мæрзджытæ.

Профессионалон дзырдтæ фылдæр хатт баивæн вæййы иумæйаглитературон 
синонимæй: къуыбырхъус – бирæгъ, Сырдоны дымæг – рувас, цыхт – зды.

80-æм фæлтæрæн. Терминтæ адих кæнут тематикон къордтыл. 

Витамин, аспирин, аортæ, тугдадзин; метафорæ, фæлгонц, рифмæ, стихамад;  
дзырдуат, фысгæ ныхас; æрдззонæн, уымæлад, газæмбæрзт; хæдтæхæг, тæрх, фатæг; 
президент, сæрдар, министр, хиуынаффæйад; дихкæнынад, уæз, нымæц.

81-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йæ стиль. Зæгъут, цавæр терминтæ ис 
тексты.

Мыртгæ

Арæх, хъæдбынмæ бацæугæйæ, нæ цæст æрхæцы, йæ цъупп зæхмæ кæмæн æркъул 
ис, ахæм мыртгæ* къутæрыл. Цыма сырх фæрдгуытæ вæййынц, уыйау йæ дыргътæ ферт-
тивынц фæззыгон хуры тынтæм4. 

Ахуыргæндтæ куыд раиртæстой, афтæмæй мыртгæйæн йæ дыргътæ, йæ 
дидинджытæ, суанг ма йæ цъар дæр, тынг пайда сты адæймаджы æнæниздзинадæн4. 
Цъары ис алыхуызон пайдайаг буаргъæдтæ: органикон 
туагæдтæ, чъиутæ, æлдыгъгæнæн буаргъæдтæ, витаминтæ 
С æмæ Р. Мыртгæйы цъар цы доны сфыцы, уым вæййы 
изовалерианон туагад. Уымæ гæсгæ хорз у хуыссæджы 
хосæн, стæй нервытæ æрсабыр кæнынæн. 

Мыртгæйы дидинджытæ куы ныуудайай* иуцалдæр 
боны, уæд сæ донæй дзæбæхгæнæн ис, йæ ахсæны туагад 
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ныллæг кæмæн у, ахæм рынчынты*. Уæлдай пайдадæр та сты йæ дыргътæ. Ацы лыстæг 
сырх фæрдгуыты витамин С æмæ провитамин А лимон æмæ апельсинæй ис дыууæ 
хатты фылдæр4. Сæры магъзы æхсызгон чи хъæуы, ахæм æфсæйнаг æмæ фосфор та – 
цитрустæй фондз хатты фылдæр. Мыртгæйы дон кæнæ фых дон дæргъвæтин рæстæджы 
куы нуазай, уæд холестерин фæныллæгдæр вæййы туджы, сойæгты ивддзинæдтæ 
тыхджындæр кæнын райдайынц. Мыртгæ хорз у æндæр низтæ дзæбæх кæнынæн дæр.

Газет «Рæстдзинад»-æй

мыртгæ – муркъæ  ныуудайай – ниффæлдайай  рынчынты – сæйгити

1. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд 1 æмæ 2 хъуыдыйæдты.

82-æм фæлтæрæн. Бакæсут терминтæ. Куыд уæм кæсы, æвзаджы бирæ куы уа синонимон 
терминтæ, уæд уый æвзагæн пайда хæссы æви зиан?

Фольклор – дзыхæйдзургæ сфæлдыстад – адæмы сфæлдыстад – адæмон-поэтикон 
сфæлдыстад; префикс – преверб – разæфтуан; уазалдзыд – простуд; пайда – æфтиаг; 
хъармуат – тавсуат – дидинуат; лингвистикæ – æвзагзонынад – æвзагиртасынад – 
æвзагахуырад; термометр – тæвдбарæн – тæвдбæрæггæнæн.

83-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Раттут ын сæргонд. Рафыссут текстæй эпитеттæ, 
олицетворенитæ æмæ метафорæтæ.

Дзырдуат

фæтумар кæнын – размæ цæуыныл фæтагъд кæнын
фыдахин – фыдуаг 
згъуыд – хохы гом фахс
лæнкау – дæлвæз

Пыси йæ цæст ахаста йæ алыварс æмæ фæкодта 
схъиуæгау…

О дунескæнæг, уый цы цæуы зæххыл?! Уæртæ цъæх 
нæзы къох кафы тымбыл кафтæй сæрыстырæй. Сирынæй 
дзы чи сфæлмæцыдис, уыцы къæбæдатæ бæгъæввадæй 
фæтумар кодтой хохы фахсыл æмæ къордтæ-иунæджытæй 
акастысты йæ сæрты…

Тулдз бæлас рагæй дæр зондджын у, зоны, иунæджы 
цард – абонæй соммæ, æнæхъæн мыггагæй уымæн 
лæууынц сæ кæрæдзийы фарсмæ. 

Зæронд лæджы цæстæнгас андæгъд, сæхирдæм 
фæндагмæ хæстæг лæнкауыл куыд сирвæзт арт, йæ сырх 
æвзæгтæ ивæзынц арвмæ.
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Йæ ронæй фелвæста йæ бинокль, акаст æм, æмæ барухс йæ зæрдæ: Мыртгæджын 
судзын райдыдта йæ сыфтæрты артæй. Фæззыгон хъарм хуры тынтимæ ма йæ уый 
хъуыдис, æмæ тагъд йæ зæузæугæнаг цупæлттæ фæйнæрдæм гудзиццытæ кæнын 
райдайдзысты сæ къæйных сырх гагуытæй…

Йæ ныхмæ доны иннæ фарс уыдис уагъылы. Цæмæй йæм Пыси хуыздæр зындаид, 
уый тыххæй йæ бирæ лыстæг æнгуылдзтæй ныхъхъил кодта судзгæ цырæгътæ æмæ 
йæм кастис уыдоны рухсмæ…

Æппæт дæр: знæт дон дæр, цырæгътыл хæцæг уагъылы дæр, йæ мидбылхудт 
ныууромæг дæр, кафæг бæлæстæ дæр – кастысты йæм нывы хуызæн, æнæзмæлгæ, 
æнæсым… Æмæ уыцы алæмæты нывы хъæдæй, кафгæ, рахызтысты къæбæлдзыгсы гал 
дзæбидыртæ…

Хъазиты Мелитон

1. Абарут ацы текст 73-æм æмæ 81-æм фæлтæрæнты тексттимæ. Бамбарын кæнут, æртæ 
тексты æвзаджы хицæндзинад цæимæ баст у, уый.

84-æм фæлтæрæн. Ныффыссут миногонтимæ ног номдартæ. Бамбарын кæнут, цавæр 
стильты пайда кæнынц, цы дзырдбæстытæ сарæзтат, уыдонæй.

Политикон хъæзтытæ (…), кусæн уат (…), кусæг балц (…), хицауадон уæнгтæ (…), 
национ хиæмбарынад (…), сфæлдыстадон сгуыхт (…), кадджын бынат (…), тыхджын 
удыхъæд (…), номдзыд фыссæг (…), аивадон символ (…).

Хуызæг: Аивады апофеоз, аивады тых, аивады æрдз, аивады нысан, аивады сим-
вол.

85-æм фæлтæрæн. Ратæлмац кæнут терминтæ уырыссаг æвзагмæ. Зæгъут, цавæр наукæты 
сæ пайда кæнынц.

Æфтиагджын, хъалонфидæг, автофæдзæхстад, мæнгдингæнæг, парламент, со-
циалон кусæг, æрвылазон æрвыстæг, дардæхсаг, илциисæг, зынгуадзæн бæндæн, 
агурæн мадзæлттæ, марсылдзог, микробуаргъæд, дзыппыдаргæ телефон, æрвон буар, 
химæлвасæн тых, гуырдз, донгуыр донниз, дзоныгъ, зных, зырнæг, иронвæндаг, какон, 
автоматон дзуапдæттæг, номыр зонынгæнæг.

15-æм урок
Æвзаджы темæ: Зæронд æмæ ног дзырдтæ  
Ныхасы темæ: Балц Шотландимæ

86-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Ссарут дзы æндæр æвзæгтæй æрбайсгæ дзырдтæ, бамба-
рын сын кæнут сæ мидис. 
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Эдинбург: XIV æнусы – цыма вулканыл!

Эдинбург у Шотландийы сæйраг горæт. Шотланди хонынц студенттæ æмæ 
фестивальты, галуантæ æмæ цыртдзæвæнты, пабтæ æмæ ресторанты бæстæ. Уый нымад 
у Европæйы хъæддаг æрдзы фæстаг оазистæй иуыл. Ландшафт уæлдай аив у бæстæйы 
цæгат-ныгуылæн фарсы. Уым хæхтæ æмарæн кæнынц денджызимæ, уыгæрдæнтæ та – 
хъæдтимæ. Ам ис Великобританийы æппæты бæрзонддæр бынат – Хох Бен-Невис æмæ 
таурæгъон цад Лох-Несс, йæ доны рагисторион мамм (кæфхъуындар) цæры, зæгъгæ, 
кæмæй дзурынц, уый. Ам сты, зындгонд шотландиаг виски кæм уадзынц, уыцы бирæ 
заводтæ дæр.

Эдинбург хъуыстгонд у VI æнусæй. XV æнусы астæу ацы 
горæт сси Стюартты резиденци æмæ Шотландийы сæйраг горæт. 
Абон уый æрмæст культурон æмæ промышленнон центр нæу, 
милуаны æрдæгæй фылдæр цæрджытимæ, фæлæ ма у студент-
ты горæт дæр. Уым ис рагон университет, Шотландиаг академи 
æмæ бирæ æндæр ахуырадон уагдæттæ. Горæты стыр галуаны 
кулдуары раз цы гыццыл фæзуат ис, уый алы аз дæр свæййы ду-
неон æфсæддон оркестрты концерты бынат, байгом æй кæнынц 
шотландиаг барабан æмæ волынкæйæ цæгъдджытæ.

Прицесс-стриты уынджы ис Национ нывты галерей – ныв-
ты хъæздыгдæр æмбырдгонд – Фæлрæзты2 заманæй фæсим-
прессионизммæ.

Холирудхаусы (арæзт æрцыдис 1498 азы) англисаг принц 
Чарли 1745 азы сарæзта бал, Эдинбург тыхæй кæй байста, уый 
кадæн. Ныртæккæ галуаны ис музей, æмбырдгонд дзы сты рагон 
хæдзары дзаумайы диссаджы коллекци, хæзнатæ æмæ шотланди-
аг къаролты хуызтæ сæдæйæ фылдæрæй.

Иу ныхасæй, баууæндын æмбæлы ныхæстыл, зæгъгæ, Шот-
ланди йæ хæхтæ, хъæдтæ æмæ цадтимæ кæй у Великобританийы 
æппæты колоритондæр хай, ацы карз, фæлæ нывджын бæстæйы 
сæйраг горæт та кæй у Европæйы горæтты цымыдисагдæртæй2 иу. 

Журнал «Лиза»-йæ

Зæронд æмæ ног дзырдтæ  

Ирон æвзаджы дзырдуат фылдæр, ногдæр кæны. Дзырдтæй иутæ цæрынц 
бирæ æнусты дæргъы æмæ ма цæрдзысты, иннæтæ та сабыргай, æнæ зынгæйæ, 
ацæуынц æвзагæй. Уымæ гæсгæ æвзаджы дзырдуатон сконды амынд цæуынц 
активон æмæ пассивон дзырдтæ.

Активон дзырдуаты сты, æрвылбоны царды алы уавæрты фылдæр адæм 
кæмæй пайда кæнынц æмæ æвзагыл дзурджытæ кæй æмбарынц, уыдон.
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Пассивон дзырдуаты сты зæронд дзырдтæ кæнæ, ног чи фæзындис æмæ 
æппæт адæм кæй нæма зонынц æмæ кæмæй нæма пайда кæнынц, ахæмтæ.

Зæронд дзырдты ’хсæн хицæн кæнынц историзмтæ æмæ архаизмтæ. 
Историзмтæ сты, нырыккон царды цы предметтæ æмæ фæзындтæ нал 

æмбæлынц, уыдоны нæмттæ (кæвдæсард, сырхгвардион).
Архаизмтæ сты предметты, фæзындты, архæйдтыты зæронд нæмттæ (улупа, 

мызд, кæфой).

87-æм фæлтæрæн. Бацамонут зæронд дзырдты хуызтæ. Кæцы дзырдтæн ис æндæр 
нысаниуджытæ нырыккон ирон æвзаджы?

1. Тæвдгæнæн ирон адæммæ æрæджы, мыййаг, нæ фæзынд, рагæй фæстæмæ 
ис алы хæдзары дæр. 2. Кæцыфæнды ирон цæрæнуаты дæр æнæмæнг вæййы хæдзар. 
Хæдзар, иуæй, цæлгæнæн у, иннæмæй та – уæздæттæн сæ лæггадгæнджыты бы-
нат. Сау адæмы тыххæй куы дзурæм, уæд уыдоны бинонтæ та хæдзары сæ рæстæг 
æрвитынц æнæхъæн боны дæргъы. 3. Нæ бæстыхæйтты уазæгуат нæ разынд. 4. Æрæм-
бырд сты хистæртæ æмæ тæрхоны лæгтæ, уымæн æмæ, дам, абон тæрхоны бадыны 
бон у. 5. Ды чиныджы бакастæ æмæ, æвæццæгæн, кæцыфæнды хъуыддаг дæр махæй 
хуыздæр æмбарыс. Лæппу-писырæн йæ куыст фæдзæхст у æртæ мæйы æмгъуыдæй. 
6. Чернилæдон зæххыл æрæвæрдта, фыссæнгарз йæ къухмæ райста æмæ æн-
хъæлмæгæсæджы бадт кæны. 7. Ахæм фæлыст ын балхæндзынæн, æмæ йæ ханмæ кæнæ 
пашамæ моймæ ратдзынæн (Хъ. И.). 8. Цæмæн бадут нæ кувæндоны ам, / Цæмæн ис 
кувæн къалиутæ уæ къухты? 9. Цытджынты хуыздæр! / Курæг ыстæм мах: / Мæлæтæй 
бахиз адæмы. 10. О, хъæлдзæг у нæ уацхæссæг, / Æндæр нæ хæссид уый цъæх лавыртæ 
йæ ныхыл (Шекс.). 11. Æрбацæуынц Атох æмæ йæ уæчелтæ хъæлдзæгæй (Дж. Ш.).

Ног дзырдтæ (неологизмтæ) сты, ног предметтæ, фæзындтæ, æмбарынæдтæ 
цы дзырдтæй схонынц, уыдон. Дзырдæй арæх пайда кæнын куы райдайынц, уæд 
ног дзырдыл нымад нал фæцæуы. Иуæй-иу неологизмтæ та цыбыр рæстæгмæ 
зæронд дзырдты къордмæ дæр бахауынц. Ирон æвзаджы ног дзырдтæ арæхдæр 
фæзыны периодикон мыхуыры æмæ поэзийы.

Ног дзырдты къордмæ хауынц авторон ног дзырдтæ дæр. Уыдон 
саразынц хицæн фысджытæ сæ искæцы уацмысы. Ирд вæййынц сæ мидисæй, 
литературон æвзаджы хай алкæд не свæййынц. Гæнæн ис, æмæ иу уацмысæй 
уæлдай фыст макуы æрцæуой: Шекспиры дзырдфæлдисы тæваг!.. (Ц. А.); Урс 
цæргæсæй мæм куы ’рбатæхыс ивгъуыдæй, / Куы абадыс  зæрдæйы халасдзæф 
цъуппытыл (Х. З.).

Авторон ног дзырдтæ арæзт цæуынц æвзаджы дзырдарæзтон мадзæлттæй.



56

88-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ æмæ сæ ныффыссут дыууæ къордæй: 1) зæронд; 2) 
ног. 

Автодугъ, илци, илциисæг, хъалонфидæг, амалхъом, амалиуæгад, къуыввитт, 
даргъæмгъуыдон, евроцалцæг, марсылдзог, дæлкъамис, принтер, йодцух, уæззаууæзон, 
гæзæнхъæд, ксерохалдих, бирæмандатон, дурцæссыг, хахныв, артагуадзæн (сæууон), 
рыгрухс, хурныв (цæстытæ), сыгхæсс (дымгæ), сыгсæр (хуымбыдыртæ), хæстривæд 
(бæстæ).

89-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Ссарут зæронд æмæ ног дзырдтæ. Бамбарын 
кæнут, дзырдтæ цæмæн базæронд сты, уый. 

1. Рынæй тас нал уыдзæн, фæлæ фердæхут* æмæ Æлбегаты сгуыхтыты уæлæуыл 
ма ныууадзут, худинаг у (Б. Ч.). 2. [Ислам:] Цы хабар у, уый базоныны тыххæй 
мæн фæнды, хорз адæм, хъулон гæххæтты цы фыст ис, уый фехъусын. – Ай-гъай! 
Банымайæд нын æй исчи! 3. [Хазби:] Ныр де ’рттивæгтæм чи бакæса, дæ ныхæстæ 
цы лæппу фехъуса, уый цæуылнæ сдызæрдыг уа? Кæннод хъалонæн йæ зындæр 
кæвдæсæрдтæ æмæ фæрссæгтыл цæмæн æвæры? Стъаршинтæн сæ илцийы хай куы 
айса, уæд сын уый æгъгъæд æфхæрд у (Б. Е.). 4. Уалæ Инал дæр йæ урс бæхыл рацæуы; 
/ Йемæ – йæ зæронд, йæ фæлтæрд æмгæрттæ: / Иу – йе ’мсæрон Солтан, иу – абазехаг 
кънйаз, таубитæ, хантæ, æнæуи æлдæрттæ (Х. Къ.). 5. Басмахътæ мын-иу æрлас, æмæ 
сæ дæ номыл фæдардзынæн, науæд мын цыллæ хыз балхæн (Хъ. И.). 6. Советон бæсты 
хъахъхъæнæгæн / Æцæгæй æмæ æндонæй Сырх Æфсад ыскодта. 7. Тæхуды, ды искуы 
сæрибар куы ссарис, / Коммунæ куы уаид дæ царды бындур! (Б. Ч.). 8. Нæ фондзтигъон 
стъалы ныррухс кæндзæн кæмттæ. 9. Уыцы дуджы Сомихстоны та хицауад кодтой 
дашнактæ, Азербайджаны муссаватисттæ. 10 «Цъупхудджынтæ» лæвæрдтой ныфс 
иутæн, «цъупхудджынтæ» мигъ бадын кодтой иннæты уоны (Хъ. С.). 

фердæхут – фезмæлетæ

1. Зæронд дзырдты ’хсæн бацамонут, нырыккон ирон æвзаджы æндæр нысаниуæгимæ 
кæмæй пайда кæнынц, ахæмтæ. 
2. Раст кæсут дзырдтæ хъæлæсон у æмæ æмхъæлæсон у-имæ.

90-æм фæлтæрæн. Рафыссут газет «Рæстдзинад»-æй хъуыдыйæдтæ æхсæнадон-
политикон, социалон, техникон, культурæимæ баст, медицинон, ахуырадон, юридикон, 
æфсæддон терминтимæ.

16-æм урок. Рацыд æрмæг зæрдыл лæууын кæнын
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17-æм урок

Æвзаджы темæ: Æнгом дзырдбæстытæ 
Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз. Хъолайы цъити

91-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут бæрæггонд дзырдбæстытæ æмæ зæгъут, куыд 
хицæн кæнынц дзырдбæстытæ кæрæдзийæ сæ хæйтты семантикон-синтаксисон бастдзинадæй. 
Цавæр стильмæ ахæсгæ у текст?

Хъолайы цъити

Джимарайы хохы цæгатварс, Гæналдоны гуырæны, ис, цæст йæхимæ чи æлвасы, 
фæлæ адæймаджы тас чи уадзы, Цæгат Ирыстоны уыцы цъититæй иу – Майлийы цъити. 
Уымæй галиуæрдæм ауыгъдæй лæууы Хъолайы цъити. Йæ рахиз фарс у къæдзæхджын, 
кæрзуырдыг æмæ цъитийæ у 1200–1500 метры уæлдæр. Къæдзæхы сæрмæ, 4000–4700 
метры бæрзæнды, æрцауындзæг сты цъитийы фæхстæ. Хъолайы цъити иудадзыг рæзы 
митзæйтæ æмæ ихтæй. Рæстæгæй-рæстæгмæ райхъал вæййы, æмæ йе знæт туг скусы4. 

Уый фезмæлыдис 1902 æмæ 1969 азты. 1902 азы фыдбылыз æрцыдис сæрды тæккæ 
æнтæфы. Хъола схæрог, фæзындысты дзы скъуыдтытæ. Йæ иу хай ратыдта, рæстæгмæ 
Гæналдон æрæхгæнгæйæ4. Фыдбылыз æрцыдис 3 июлы. Дурæмхæццæ ихзæй цалдæр 
уысммæ æрхæццæ, бæрзонд ран чи æрæнцадис, уыцы Тменыхъæуы бынмæ. Фыдбы-
лызы рæстæг сæ боны рухс ахуыссыдис 30 адæймагæй фылдæрæн, фос мин сæрæй 
фылдæр таппызары хай баисты.

1969 азы ракалдис 28 сентябры, цыдис сабыргай. 6 бонмæ 
ацыдис 1300 метры. Хъола асаста Майлийы цъитийы кæрон 
æмæ уыцы ихтæ дæр йæ хъæлæсы ахаста. Ихзæйы бæзн уы-
дис 100–130 метры. Æрлæууыдис æрмæстдæр 1970 азы январы 
райдианы. 

20 сентябры 2002 азы цъити æнæхъæнæй дæр ратахтис 
йæ бынатæй. Цалдæр уысммæ ихты, дурты уыцы æбуалгъ зæй 
февзæрдис Хъæрмæдоны кулдуармæ. Бабын кодта бирæ адæм.

Æрдз тыхджын æмæ æгъатыр у, кæддæриддæр цæттæ 
уæвын хъæуы йæ алы æнæнхъæлæджы цæфмæ дæр. 

Малиты Хасанмæ гæсгæ («Рæст.»)

Уæгъдибар æмæ æнæуæгъдибар дзырдбæстытæ

Дзырдбæстытæ цы дзырдтæй арæзт сты, уыдон кæрæдзиимæ сæ мидис 
(семантикæ) æмæ синтаксисон æгъдауæй æнгом баст сты æви нæ, уымæ гæсгæ 
вæййынц уæгъдибар æмæ æнæуæгъдибар дзырдбæстытæ – æнгом (фразеоло-
гион) æмæ æнæдихгæнгæ.
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Уæгъдибар дзырдбасты алы дзырдæн дæр вæййы æххæст лексикон 
нысаниуæг, уымæ гæсгæ æххæст кæнынц хицæн хъуыдыйады уæнгты хæстæ: 
(цавæр?) бæрзонд (цы?) нысан; (цы ми кæнын?) фæзмын (кæй?) адæмты.

Æнгом (фразеологион) дзырдбасты нысаниуæг равзæры, цы дзырдтæй арæзт 
вæййы, уыдоны ахæсгæ нысаниуæгæй. Арæх æнгом дзырдбаст æнцонæй баивæн 
вæййы иу дзырдæй: цæст дарын – кæсын, царм æмæ стджытæ – мæллæг, 
зæрды æфтын – мысын. Фразеологион дзырдбаст æххæст кæны иу хъуыдыйады 
уæнджы функци: Æз дæр ын дзырдтон, гыцци, æмæ коммæ нæ кæсы (зæгъинаг) 
(Т. Д.); Арвæй зæххы ’хсæн (бынаты фадат) иунæг ды дæ мæ ныфс.

Æнгом дзырдбæстытæ амонынц æндæр терминтæй дæр: фразеологизмтæ, 
фразеологион здæхтытæ, фразеологион иуæгтæ.

Æнæдихгæнгæ дзырдбасты сæйраг дзырдæн йæ мидис æнæ дæлбар 
дзырдæй хъуыдыйады æххæст нæ вæййы: Иры дзыхъхъ, иу фыдыбæстæ, ссады 
тæпп. Æнæдихгæнгæ дзырдбæстытæ дæр вæййынц иу хъуыдыйады уæнг.

92-æм фæлтæрæн. Саразут хъуыдыйæдтæ раздæр уæгъдибар дзырбæстытимæ, стæй та – 
фразеологион æмæ æнæдихгæнгæтимæ. 

Къахы фындзæй къуырын, сæрмæ хæссын‚ къухтæ сдарын‚ цъæх фæндаг‚ къæхтыл 
лæууын‚ рахиз къух‚ дыстæ бафистæг кæнын‚ къухтæ æруадзын‚ митæй мæсгуытæ 
амайын‚ рохтæ тонын‚ рыг нæ калын‚ æнæбын къæрта, арсы зæрдæ, армы дзыхъхъы да-
рын, маст тонын, фæндæгтæ æхгæнын, сæрды кæрон, иу Фыдыбæстæ, арвы цъæх, хуры 
хай, раджы кæддæр, райсомæй изæрмæ.

Хуызæг: Хус къæбæр хъуыры фæбадтис. – Сæ хин сæ хъуыры фæбадтис.

93-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ, ссарут æнгом дзырдбæстытæ æмæ зæгъут, 
цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты.

1. Хъасайæн фæстаг рæстæг цæстæй хай нал ис. Рынчын нæу. Йæ фæллад 
уадзынмæ йæ нæма равдæлд. 2. Ничи йыл бафæдзæхста кæрæф сæудæджерты. 
Йæхæдæг сыл сæнувыд æрæгæй нырмæ. Æмæ уæдæ кæдмæ хæцдзысты цæрджыты 
хурхыл? 3. Мæ уд куы ауад. Кæд мыл, зæгъын, нал æрвæссут. Цомут кефгæнæнмæ, 
фысымты хардзæй нæхи хорз фенæм. 4. Хъобайнæгтæн дæ зæрдæ-мæ зæрдæ ны-
хас бацайдагъ. 5. Дæллаг æмæ Уæллаг Хъобаны ’хсæн фыдæй-фыртмæ фидыд нæй. 
Зæххъуаг нæ аргæвста. Уалдзæджы къæсæрыл кæрæдзи ратон-батонæй сфæлмæцæм. 
6. Хорз адæм, абон мах æфсымæртау бадæм. Абон мах нæ цæхх æмæ нæ кæрдзын 
иумæ хæрæм. Знон кæрæдзимæ топпы дзыхæй кастыстæм. Карды комыл дардтам 
нæ æнаххос удтæ (М. С.). 7. Лæгмæ дæ ныфс макуы бахæсс йæ зæронды тыххæй, бæх 
макуы равзар йæ хъустæй (И. т.).
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Ирон æвзагмæ бирæ фразеологизмтæ æрбацыдис уырыссаг æмæ æндæр 
æвзæгтæй (чъизи доны кæсаг ахсын; хæдоны райгуырын; Дамоклы кард). Фæлæ 
æнгом дзырдбæстытæн сæ фылдæр хай равзæрдысты ирон æвзагæн йæхи мидæг: 
фындзы бын нæ уынын; доны къусы сæфт кæнын; ардыгæй дæумæ; сау лæппу; 
Амондджын къахдзæф акæнæд; Дæ тын дæ къух ссардта. Чиныгон ныхасы 
фразеологизмтæ сты: къух бафыссын, уынаффæ рахæссын. Базырджын ныхæстæ 
аивадон литературæйæ: Йæ фыды фæндиаг кæм вæййы фырт дæр (Х. Къ.); 
Рæсугъд фæндонтæй дзæнæтмæ хид ис (Б. Е.).

94-æм фæлтæрæн. Баххæст кæнут æнгом дзырдбæстытæ хъæугæ дзырдтæй æмæ сын бам-
барын кæнут сæ хъуыды.

Царды бонтæ…; æфсæртыл куырой…; разæй…; сыдæй…; хурмæ…; былы-
цъæрттæ…; дзыхыл цъутта…; цæсгом туджы…; арвы кæрæтты…; царм æмæ…; хъус-
тыл…; хъарм…; хъуыддæгты…; зæрдыл…; фæллойы фæндагыл…; хъуыддæгты…; 
хъуыры цъар…; амонд зæвæтæй…; къуырцдзæвæнмæ… .

Дзырдтæ спайда кæнынæн: разилын, лæууын, зилын, магъз, хæрын, æрвитын, 
къуырын, лидзын, стджытæ, сæвæрын, мæлын, хæссын, уайын, цæстæнгас, лæууын, 
сæр, ивазын, скæнын, цæуын.

95-æм фæлтæрæн. Бакæсут æнгом дзырдбæстытæ. Иронау фыст цæуылнæ сты? 
Тæлмацгæнæн сын ис æви нæ? Цы нысан кæнынц, уый базонут дзырдуæттæм гæсгæ.  Саразут 
семæ хъуыдыйæдтæ. 

Alma mater; a priori; carte blanche; post faktum; post scriptum; salto mortale; status 
guo; volens nolens.

96-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут дефисы æвæрд. Ссарут раст дзуапп.

1. Рацу-бацу, кæсгæ-кæсын, ракæс-ракæс, 
сæрмæ-сæр, урс-урсид, музыкалон-дра-
мон уацмыс…

Хайыгтæ иу, ма. Æвастхъæртæ

2. Рауай-ма, куыста-иу, ай-гъай, оххай-
гъе… Вазыгджын дзырдтæ

3. Иу-дыууæ, иу-æртæ… Дыкъæдзыгты æвæрд уацмысты нæмт-
тæ, дзырдтæ; дамгъæтæ фæрссаг хауæнты

4. «Мах дуг»-мæ, завод «Электроцинк»-
мæ, «а»-йæ, дзырд «æмбал»-æй… Нымæцон иу
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5. Дохтыр-сылгоймаг, куыдз-бирæгъ… Æмхасæн

6. Вице-адмирал, де-юре, форс-мажор… Æрбайсгæ дзырдтæ-терминтæ

7. Ростов-на-Дону, Измаил-бей, Жолио-
Кюри, Харун ар-Рашид

Вазыгджын географион æмæ сæрмагонд 
нæмттæ

97-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæ æнгом дзырдбæстытимæ. Зæгъут, цæмæн 
спайда кодта фыссæг дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæй.

Номылус

Куыстмæ дæр номхæссæн уыдис Зæли. Хосгæрдæн (афон)5-иу халамæрзæны* 
бырынкъæй куы фæцагайдта хохы (йас)5 уылæны, уæд-иу йæ тъæпп уыгæрдæны 
рæбын фæцыдис.

– Ма кæ, нана дæ нывонд фæуа, м…ййаг5, фыд…скъуыд5 кæныс.
Фæлæ уый коммæ нæ каст, фæринк æхсаргардау – хъæ…ых5 æмæ цырд, æгас 

уыгæрдæн хъæлдзæг кодта; йæ зæлланг ху…т5, йæ хъæлæба иу хохæй иннæмæ хъуыст.
Æрмæст æм зæрдæ чысыл къæйных æмæ фыдсылæй æхсайдта, уæлдай никæмæн 

ауа…таид, хъауджы дæр ын нæ уыд: алкæмæн, цы ’мбæлд, уыцы дзуа…5 раттаид.
– Чызгæн афтæ не ’мбæлы, уæлдайдæр мæгуыр лæджы чызгæн, – дзырдтой йын йæ 

мад æмæ йæ фыд, фæлæ-иу сæ уый хынджылæджы бын фæкодта:
– Гъæйтт, мæн лæппу цы нæ фæкодта, уый хæрæгау суаса. Æниу, æвæдза, чызгæй 

дæр уæ тугисæг чи уыдзæн, уый – мæнæ…
– Банцай, тугисæг æмæ рацæуæг ма уа, цы хæдзармæ фæцæуай, уыдонæй!
– Фæнды сæ бынтондæр мыггаг ма рацæуæд!..
– Æ, де ’фсæртыл дур æруайа, дæ даргъ æвзаг дын ныллыг кæндзынæн! – загъд 

кодта Музук.
– Нæ зонын, нæ зонын, куыд уыдзæн ацы чызджы хабар, мæ хæдзар мын куы нæ 

ныххудинаг кæнид, – хъуыды кæны Музук; йæхæдæг дæр нæ зоны, мæсты йæм кæна 
æви худгæ.

– Хорз чызг хъуамæ фæстæмæ ма дзура, æфсæрмы хъуамæ кæна йæ хистæртæй, 
нæлгоймæгтæй се ’ппæтæй дæр, сæ цуры бынтон дзурын куыд нæ уæнда! Афтæ ахуыр 
кодтой нæ фыдæлтæ, афтæ дзурынц ныр дæр адæм се ’ппæт. 

Хъуылаты Созырыхъо
халамæрзæн – пахса

1. Цавæр æгъдауыл хæст хъуамæ уа чызг, Музукы хъуыдымæ гæсгæ? Разы стут йемæ æви нæ? 
2. Бацæттæ кæнут уæхи, чызджы æгъдауы тыххæй цы фыст ис, уый дзурынмæ.

98-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут, 97-æм фæлтæрæны тексты цы дзырдтæ нысангонд 
сты, уыдоны мидис. Ныффыссут сын синонимтæ.
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99-æм фæлтæрæн. Æнгом дзырдбæстытæй пайдагæнгæйæ, æрхъуыды кæнут уацхъуыд 
æхсæнадон-политикон темæйыл. 

Кадджын ном раттын, цины бафтауын, ницæмæ æрдарын, къахы фындзæй аиу-
варс кæнын, фæндон бахæссын, а ныр а уæд, æфхæрд æййафын, цæсты ахадгæ уæвын, 
зæрдæмæ ныххизын, иумæйаг тыхтæй, ном хæссын, тыхы цæуын, цыбыр рæстæгмæ, 
фыццаг пъланмæ рахæссын.

100-æм фæлтæрæн. Дзуапп раттут викторинæйы фæрстытæн (I). Уæ дзуæппытæ сбæлвырд 
кæнут, чиныджы кæрон цы æрмæг ис, уымæ гæсгæ.

(I) 1. Бамбарын кæнут фразеологион здæхтыты мидис: фæныкæй къусбæрттæ 
кæнын; дæ тын дæ къух ссардта; зæрдæйы дон уадзын; Габанты хардзæй; иу абонæй 
иннæ абонмæ.

2. Сæвæрут цавд дзырдтæ æмæ дзырдты къордтыл: Сæрд Ирыстоны йæ барты куы 
бацæуы, уæд цæст фæрæвдауынц быдырон æмæ уæлхох уыгæрдæнтæ.

3. Ацы къæйтты ’хсæн ссарут омоформæтæ: 
а) æхс дæхи – æхс сырды;   гъ) бæхбæттæн баихсыдис – 
æ) ком миты бын – ком æнхъæвзын;   йæ бæхбæттæн асастис;
б) сис фæкъул ис – сис зæххæй;  д) фæзтæ – фæстæ;
в) худ дæхиуыл – ног худ;   дж) фидар – Фидар;
г) картофы бын – бæласы бын;  дз) æртæхы – æртæхы
4. Баххæст кæнут æнгом дзырдбæстытæ.
Фыды фарн …; сæр бæрзæндты …; арвы хин æмæ зæххы …; иу къæпхæнæй 

иннæмæ …; дзырд …; ма амæлайы къæбæр …; мыды къæм …; мыггагæй…; уидæгтæ … . 
5. Зæгъут, кæцы дзырдтæ сты «уæлдай» синонимон рæнхъыты?
а) æмбал, лымæн, æмкусæг, хæлар, æрдхорд; 
æ) цыд, къахайст, къахæвæрд, къахдзæф; 
б) æгъдау, фæтк, уаг, хидард; 
в) хæст, тох, быцæу, хæцæн; 
г) бырст, лæбурд, риуыгъд; 
гъ) алыхуызон, фæйнæхуызон, цыдæрхуызон.

18-æм урок

Æвзаджы темæ: Фразеологион синонимтæ, антонимтæ æмæ омонимтæ 
Ныхасы темæ: Ирыстоны зæххы хъæздыгдзинæдтæ

101-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг. Цы æрмæгимæ базонгæ стут, уый 
бацæттæ кæнут хи ныхæстæй дзурынмæ.
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Æнгом дзырдбæстытæ аразынц синонимон рæнхъытæ (зæрдæ æхсайын – 
зæрдæ дзурын) æмæ антонимон къæйттæ (дзых суадзын – дзыхыл хæцын; хæдзар 
былтæй кæлы – хæдзары дымгæ зилы).  

Æнгом дзырдбæстытæ вæййынц бирæнысаниуæгон æмæ омонимон: сæр 
дзæгъæл кæнын: I. сæр зилын; хи æвзæр æнкъарын; II. сайын; къах скъуырын: 
I. фенын (кæйдæр); II. фæкъуыхцы уæвын (исты хъуыддаджы): Фыццаг зын-
дзинадыл йæ къах скъуырдта (ома фæкъуыхцы ис). – Йæ амæттагыл йæ къах 
скъуырдта (ома йæ размæ фæцис).

102-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут æнгом дзырдбæстытæ æмæ сын ссарут сино-
нимон дзырдтæ кæнæ фразеологизмтæ. 

Нæ зæххы хъæздыгдзинæдтæ

Бирæ азты дæргъы нæ республикæ хъуыстгонд уыдис, æвзист, зды æмæ 
цинчы хъæздыг æвæрæнтæ кæм ис æмæ сæ кæм амал кодтой, ахæм бынæттæй иуыл. 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты размæ къахтой, зды æмæ цинк дзæвгар кæм уыдис, ахæм 
æрзæт, æмæ-иу æй бакуыстой Ирыстоны заводтæ æмæ фабрикты. Фæлæ XX æнусы 60-æм 
азтæй фæстæмæ Ирыстоны хуызджын металлургийы 
къабазы куыст зæрдæзæгъгæ2 нал уыдис, уымæн 
æмæ йын хомаг нал фаг кодта. 

Уæдæй нырмæ рацыдис бирæ рæстæг, фæлæ 
уавæр нæ фæхуыздæр. 

Ныртæккæ нæ республикæйы стыр æргом 
здæхт цæуы, арæзтадон индустри æмæ химион 
куыстуæттæн цы æрмæджытæ бæззынц, уыдон 
амал кæнын æмæ сæ пайда кæнынмæ: змис æмæ 
хуыр, доломит, чъырдур, æлыг, æмбæрзæн сланцтæ, 
аивгæнæн дуртæ, дзæнхъадурæмхæццæ змис, туфтæ 
æмæ æндæр æнæзгъæрдур æрмæджытæ.

Махмæ ис фæлындæн декоративон дурты стыр 
æрдзон æвæрæнтæ, стæй мраморы алы хуызтæ. 

Сæрд Ирыстоны йæ барты куы бацæуы, 
уæд цæст фæрæвдауынц быдырон æмæ уæлхох 
уыгæрдæнтæ. Æрдзмæ цыдæриддæр2 рæсугъд 
ахорæнтæ вæййы, уыдон айтауы уыгæрдæнтыл. 
Адæймаджы зæрдæ ахæм алæмæттаг рæсугъддзи-
нады уындæй уæрыккау скафы, цины базыртæ 
йæ сисынц, цæст нæ фефсæды фæйлаугæ дидин-
джыты кафтмæ кæсынæй. 
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Ирыстоны æрдз кæддæриддæр2 адæмæн лæггад кæндзæнис, сæ зæрдæтæ сын рæв-
даудзæнис йæ рæсугъд уындæй, йæ хъæздыг къæбицы бæркæдтæй сын хай кæндзæнис, 
æрмæст ыл хъæуы аудын, хæдзардзин цæстæй йæм кæсын, æрдзхортæй йæ хъахъхъæнын. 

Беруаты Барисмæ гæсгæ

Хуызæг: Зæрдæ кафы – цин кæнын. 

1. Бæрæггонд хъуыдыйады æрхæцæн нысæнтты æвæрд бамбарын кæнут.
2. Радзурут текст хи ныхæстæй, йæ бындурыл ын саразут диалог. 

103-æм фæлтæрæн. Ныффыссут æнгом дзырдбæстытæн антонимтæ.

Цинæй мæлын – мæстæй мæлын; уазал цæстæнгас – …; хур æмæ мæйтæ 
кæсынц – …; дзырд æппарын – …; «а» æмæ «о»-йæ цæрын – …; фарс хæцын – …; ных 
къуырын – …; æргом здахын – …; хъуын цæгъдын – …; роны схъарм кæнын – …; хур 
æрныгуылын …; амонд хæссын – …; галы цæстæй кæсын – …; ныхасы сæрты хи-
зын – …; хъуыры фæбадын – … .

Æнгом дзырдбæстытæ спайда кæнынæн:  цъиуы цæстæй кæсын; хæйрæ-
джы цæстæнгас дæттын; хъарм цæстæнгас; дзыхыл хæцын; кард æмæ фыды цард 
кæнын; ныхмæ лæууын; чъылдым здахын; сындзын артмæ дарын; хъыцъы дæттæ да-
рын; хур ракæсын; фыбылыз хæссын; ныхасыл дыууæ нæ зæгъын; «ма кæ» нæ зæгъын.

104-æм фæлтæрæн. Рафыссут синонимон фразеологион здæхтытæ. Æрхъуыды кæнут 
бæрæггонд æнгом дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ. 

Цæсгом хæрын, цæсгом ныддарын, къæрттæй цъула не ’ппарын, зæрдæ хæрын, 
зæрдæ кæрчытæ хæрынц, цæстытæ туджы зилын, мæстæй тъæппытæ хауын, маст 
хъуырмæ ссæуы, зæрдæ фæрчытæ хауы, æвзаг аныхъуырын, дзых сæхгæнын, дзых 
æркъæпп кæнын, размæ схойын, топпы кæсæнæй кæсын, маргзæрдæ дарын, дзыхы 
къæбæл, арсы хъуыны мæлдзыг, æцæг дуне, æнусон дуне, мæрдты бæстæ, тъæпæн 
хъæу, уæлмæрдтæ.

105-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр ныхасы (официалон æви æнæофициалон) пайдагæнæн 
ис фразеологизмтæй.

1. Мæ бон бакалдис, кæм ис уыцы сывæллон. 2. Æ, куыдзæй цы куыдз рай-
гуырд, уыцы Буртæг (Н. к.). 3. Хæйрæджытæ дæ ахæссæнт! 4. Æрдузæй йæм дыууæ 
сæгуыты сæ цæстытæ ныццавтой (Хъ. А.). 5. Лæг ном цæмæй скæна йæхицæн, ахæм 
ном нæу æрмæст. 6. Лæгæн иучысыл йæ маст уромын хъæуы. 7. Дæ сæр мæ бахъуыдис, 
æмæ мын баххуыс кæн. 8. Уæххай, гъе! Дæ фыдгул фæуæд хъарæггаг. 9. Мæ хæдзар 
хæлгæ кæны, мæ дуне – талынг, мæ зæрдæйы тугтæ кæлынц… Цы бон мыл ис! Цы 
сагъæссаг у мæ сæр?.. 10. Лæгыл афтæ хинæй рацу, уый худинаг у. 11. Æтт, мæ хæдзар 
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куыд фехæлдис, цæй сайд мыл æрцыдис, цæй! 12. Мæ фæндæгтæ мын алырдыгæй 
сæхгæдтой. 13. Æвæццæгæн, дзæгъæлы мæ ных æрбатардтон, ам æз зæрдæдарæн 
никæмæн дæн, мæ хуры хай мæнæн нæ рухс кæны (Б. Е.).

106-æм фæлтæрæн. Бацамонут бирæнысаниуæгон æмæ омонимон фразеологизмтæ. Ныф-
фыссут семæ хъуыдыйæдтæ.

Базыры бын дарын, баст куыдз, сæр бæрзæндты хæссын, зæрдæ æрæнцайын, зæрдæ 
раттын, къухтæ хæрын, калм роны дарын, сæрыл цæуын.

Хуызæг: Базыры бын дарын: I) æххуыс кæнын; II) сулæфын нæ уадзын; æддæмæ 
ракæсын нæ уадзын. Ахмæт-иу цыфæнды хъуыддаджы дæр йæ хæрæфырты йæ базы-
ры бын бакодта. Мад йæ лæппуйы цæрæнбонты йæ базыры бын фæдардта, æмæ йын 
уымæ гæсгæ адæмы хъæр нæ бамбæрста.

107-æм фæлтæрæн. Баивут бæрæггонд уæгъдибар дзырдбæстытæ синонимон фразеоло-
гион здæхтытæй æмæ сæ ныффыссут.

1. Дыууæ хæлар лæппуйы кæрæдзи æнгæс тынг уыдысты. 2. Æрыгон сылгоймаг 
алцæмæ дæр хорз арæхсти: хуыйынмæ, чъиритæ кæнынмæ, фæндырæй цæгъдынмæ. 
3. Ныртæккæ арæзтады куыст æрлæууыдис, фæлæ уый рæстæгмæ у. 4. Мæхæдæг 
дæр æй не ’мбарын, йæ фарстæн ын дзуапп цæуылнæ радтон. 5. Сывæллонæн «ма 
кæ» зæгъæг куы нæ уа, уæд фыдуаг кæны. 6. Мæ ног æмбалимæ базонгæ дæн Дард 
Скæсæны æмæ йæ хорз базыдтон. 7. Лæг удуæлдай куысты руаджы йæ цард сарæзта.

Æнгом дзырдбæстытæ спайда кæнынæн: иу мады зæнæджы хуызæн, кæрæдзи 
халдих уæвын, дыууæ къухы хуызæн, сыгъзæрин къухты хицау, сæр нæ ахсын, рохтæ 
суадзын, хи фæнд тæрын, дымгæ æхситт кæны, уазал смаг цæуын, æхсæв, бон нæ 
иртасгæйæ, абон-райсом.

19-æм урок

Æвзаджы темæ: Литературон æвзаг æмæ йæ нормæтæ
Ныхасы темæ: Национ парк «Алани»

108-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут, цавæр стильмæ ахæсгæ у. Рафыссут 
текстæй стиль аразæг лексикон фæрæзтæ. Сбæрæг сын кæнут сæ нысаниуджытæ æмæ зæгъут, 
æрвылбоны царды уавæрты сæ пайда кæнæм æви нæ. 

Национ парк «Алани»

1998 азы 18 февралы Цæгат Ирыстоны Хицауад рахаста Уынаффæ Дыгургомы 
национ парк «Алани» саразыны тыххæй. Парк у экологон-рухстауæн5 æмæ наукон-
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иртасæн уагдон, йæ фæзуаты ис бирæ æрдзон, историон 
æмæ культурон цыртдзæвæнтæ.

Парчы цæгатаг арæн цæуы Æрæфы районы 
Мæцутæйы хъæуыл, хуссарæрдыгæй та – Сонгуыты 
доны былгæрæтты Дунты хъæуы онг. Дарддæр азыл-
дис уæрдонвæндагыл Зджыды æфцæгмæ, уырдыгæй та 
хуссар-ныгуылæнмæ цæуы Цæгат Ирыстоны паддзаха-
дон фæдзæхст бынатыл Уæрæсейы Федераци æмæ Гуыр-
дзыстоны ’хсæн арæныл.

 «Алани»-йы зæххыты иумæйаг фæзуат у 55 мин 
гектары. Уыдонæй 7508 га ахсынц хъæдтæ. Ис дзы 11 
гыццыл хъæуы, цæры дзы 2000 адæймагмæ ’ввахс.

Кусынц дзы туристон базæтæ «Дзынагъа», «Ды-
гур», «Ростсельмаш», фæлладуадзæн базæтæ «Автодор», 
«Цæргæсы ахстон», «Таганрог», Цæгат Ирыстоны æмæ 
Цæгат Кавказы цалдæр кусæндоны профилакторитæ, аль-
пинистты лагерь æмæ ирвæзынгæнæн службæ.

Ардæм фыццаг хатт чи æрбафты, уымæ афтæ 
фæкæсы, цыма аргъæутты дунемæ бахаудис. 
Адæймаджы цæстæнгас сæхимæ уæлдай тынгдæр æлва-
сынц Гуылæры хæххон цады, Донысæры хох Фастаджы, 
Чефанзар æмæ Къубусы торфы цъымараты æрдзон 
диссæгтæ æмæ алæмæты рæсугъддзинад. Дыгургомы 
бирæ ис дзæбæхгæнæн-нуазæн суарты гуырæнтæ дæр. 

Ацы æрдзон къæбицы хорздзинæдтæй пайда кæнын 
хъæуы, йæ æрдзон миниуджытæ йын нæ сафгæйæ, йæ 
экологи йын хъахъхъæнгæйæ. Уый къухы бафтдзæнис, 
йæ бæстыхайыл фæлладуагъд æмæ хæдзарадон архайд 
æмбæлгæ æмвæзадыл æвæрд куы уой, уæд.

Беруаты Барис æмæ Сабеты Аламбегмæ гæсгæ 
(газет «Рæстдзинад»-æй) 

1. Рафыссут бæрæггонд вазыгджын хъуыдыйад. Бамбарын ын кæнут йæ арæзт, саразут ын 
схемæтæ.
2. Зæгъут, аивадон-нывгæнæн мадзæлтты цавæр хуызтæ ис тексты æмæ цæмæн хъæуынц.

Литературон æвзаг æмæ йæ нормæтæ

Литературон æвзаг у иумæйагадæмон æвзаджы сæйраг формæ, йæ хуыздæр хай. 
Литературон æвзаг хъуамæ дзуапп дæтта бæлвырд нормæтæн. Уыцы нормæтæ 

аразынц, æвзаджы цы хуыздæр, æвзагон иуæгтæ ныффидар сты, уыдон.
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Нормæ у æнæмæнг æххæстгæнгæ, вæййы кодификацигонд, ома фидаргонд 
æрцæуы грамматикæты, æмбарынгæнæн æмæ æндæр лингвистикон дзырдуæтты.

Литературон æвзаг саразыныл бакусынц фысджытæ, публицисттæ, 
политиктæ, наукон кусджытæ, артисттæ, дзыллон хъусынгæнæг фæрæзты 
кусджытæ. 

109-æм фæлтæрæн. Бацамонут, литературон нормæ хæлд кæм цæуы, уыцы бынæттæ. 
Рæдыдтытæ сраст кæнут. Зæгъут, æвзаджы цавæр нормæ хæлд цæуы (орфографион, орфоэпион, 
лексикон, дзырдарæзтон, грамматикон).

1. – Æз, мæ хъæбул, автæбузыл не ’рцыдтæн, фæлæ олгæйыл æруадтæн. – Кæй 
Олгъаимæ? – Мæ къона, Олгъаимæ нæ, фæлæ олгæйыл. Нæ колхозы сæрдар Дзамæрзы 
олгæйыл. Дзамæрз мæ тæккæ цур алæууыд, кæдæм, дам, цæуыс, Дзенокка Хытъое-
вич?.. (М. Л.) 2. Ды та, искæйы ахуыр кæнгæйæ, дæхæдæг дæхи куыннæ ахуыр кæныс? 
3. Фæлæ уыдон – куыд рыг, дымгæйæ сист («Ног фæдзæхст»). 4. Зилынц дардуын, зи-
лынц фæлтæрд цæстытæ къæбырæй къæбырмæ, лæнкæй лæнкмæ. Хаттæй-хатт сæ 
йæхиуыл фæуромы бурдзалыг къæбыр, сапп кæнæ къæдзæхæй раджы хауд, бурбын 
хъуынайæ æмбæрзт, æмæ уæд æдзынæг нымдзаст вæййынц зæрдæ фæгуыппимæ. 
5. Зæрдыл æрбалæууыдис цуанонæн, иу мæйы агъонмæ куыд æргуыбыр, куыд лæгъстæ 
кодта Бадилайæн уæтæры. 6. Æзæры фос куы ’рцæуой, уæд авзардзынæ дæхиуæттæ 
(Бедж. Ч.). 7. Бадынц уазджытæ сæ бирæгъдзæрмтты, сæргуыбырæй, цæстытæ зæхмæ 
ныббыцæуæй. 8. Иууылдæр хъуыддаг Бадилайæ рацыдис, – сдзырдта Аслан, ибон 
æхсæв дæр уый ардыдæй æрцыдысты хуыснæгмæ. 9. Оххай, Бадила, æппæт æнхъæл дæ 
уыдтæн, фæлæ мæм дæ сæр дзурынмæ æрдардзынæ, уый мæ фæсонæрхæджы дæр нæ 
уыдис (Бедж. Ч.).

110-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр стильмæ ахæсгæ у интервьюйы текст. Бацамонут дзы 
терминтæ æмæ сæ бамбарын кæнут. Ранымайут интервьюйы æвзаджы бæрæггæнæнтæ.

Æнæрзæт къахинæгтæ

– Æнæрзæт пайдайаг къахинæгты æвæрæнтæ нæ республикæйы цы рæтты 
сты æмæ сæ цавæр пайда райсæн ис?

– Куыд зонæм, афтæмæй паддзахадон унитарон куыстат «Кавдоломит» дæргъвæтин 
рæстæг пайда кæны Боснины гуырæнæй. Ардæм æввахс геологтæ раргом код-
той Гæналдон æмæ скæсæн Гæналдоны гуырæнтæ. Сæ химион скондæй Боснинæй 
дæлдæр нæ лæууынц. Хорзæрдæм та хицæн кæнынц уымæй, æмæ сæ аразæн ис 
æрдæгдекоративон блоктæ, къултæ састæрæн кæмæй ис, ахæм дуртæ, артæн фæразон 
æрмæджытæ, доломиты ссад æ. æнд.

– Цавæр хуызтæ ма ис æнæрзæт пайдайаг къахинæгтæй махмæ? Промышлен-
нон æгъдауæй сæ цавæр куыстуæтты пайдагæнæн уаид?
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Зæгъæм, буройнаг граниттæй аразæн уаид лæгъзгæнæн дзаумæттæ, фæндаджы 
былтæ фæлгонцгæнæн дуртæ, хæдзары къултæ астæрæн æрмæджытæ, æхсызгон 
хъæуынц керамикон æмæ фарфоры промышленносты дæр. Цъæйы фарфоры дуртæ 
(альбитофиртæ) æвæджиауы хорз сты æрдæгфарфор æмæ туаггæдтæн фæразон хæйттæ, 
керамикон къæйтæ, хæтæлтæ, æрдæгурс авг уадзынæн.

Кварцы змис разындис, Майрæмадаг æмæ Хæтæлдоны æхсæн цы къуылдым ис, 
уым. Йæ уæрх хæццæ кæны 30 метрмæ.

– Куыд дæм кæсы, Виктор, æнæрзæт пайдайаг къахинæгтæй нæ рес-
публикæйы промышленнон куыстуæттæй кæм хуыздæр уаид продукци уадзын?

– Кæй зæгъын æй хъæуы, Садоны хæххон промышленнон куыстуаты4. Хæхбæсты 
вулканы срæмыгъды2 фæстæ цы тарфæлурс дуртæ баззадис (базальтоидтæ) æмæ æндæр 
хæххон дуртæ (амфиболиттæ), уыдонæй ам аразæн уаид къæйтæ, дурфæскъау, хъарм 
æмæ уынæр чи уромы, ахæм æрмæджытæ. 

Тохсырты Къоста («Рæст.»)

æвæджиау – дессаги

111-æм фæлтæрæн. Абарут æртæ тексты æмæ бамбарын кæнут, се ’взаг цæмæй хицæн 
кæны кæрæдзийæ, уый. Кæцы тексты хæлд цæуы литературон нормæ? Ратæлмац кæнут 
бæрæггонд дзырдтæ уырыссаг æвзагмæ.

1. Знон уыдис Тæрхоны пъырыстыфты федералон службæйы РЦИ-Аланийы 
управленийы коллегийы æмбырд. Æрныхас кодтой 2007 азы управленийы куысты 
бæрæггæнæнтыл æмæ ацы азы размæвæрд хæстыл. Коллегийы æмбырды архайдтой 
республикæйы барадхъахъхъæнæг оргæнты, горæт Дзæуджыхъæуы администрацийы 
минæвæрттæ. Тæрхоны пъырыстыфты федералон службæйы РЦИ-Аланийы управле-
нийы сæргълæууæг, юстицийы дыккаг къæпхæны паддзахадон уынаффæгæнæг Коза-
ты Валери доклад скодта ивгъуыд азы куысты бæрæггæнæнты тыххæй, сæ къухы цавæр 
æнтыстдзинæдтæ бафтыдис, управленийы куысты ма цавæр хъуагдзинæдтæ ис æмæ 
сæ аиуварс кæныныл тæрхоны пъырыстыфты размæ цы хæстæ лæууы, уыдон æххæст 
кæныныл куыд кусдзысты, уыдæттыл.

Газет «Рæстдзинад»-æй

2. Алхæст бульвары кæронæй фынддæс сардзины нæма æрбахызтис, афтæ кæсы, 
æмæ йæм ныхæй-ныхмæ уæртæ дыууæ æдрихийы æрбацæуынц. Дзурынц цæуылдæр 
хъæлдзæгæй, фæлæ ныхас нæма хъуысы… Хæстæгдæр цæуынц… Тынгдæр хъуысы сæ 
худынæмхæццæ ныхас:

– Æз ын возразидт куы скодтон, уæд уый йæ сæр опустит скодта æмæ замолчат скодта.
– Ну, зачем! Цæмæн æй обидедт скодтай? Тынг чистосердечнæй куы у! – дзуапп 

лæвæрдта дыккаг.
Алхæстæн йæ дзых дзурынæввонг сыгом ис: афæрсынмæ хъавыдис, ирон сты, нæ, 

уымæй, фæлæ æххæст нал сфæрæзта: уыдон æрбаивгъуыдтой. Сæ фæдыл аджих ис, 
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æмæ бирæ цæуылдæрты йæ зæрдæ адзырдта… Уалынмæ та æваст чъылдымæрдыгæй иу 
гом рудзынгæй райхъуыстис сылгоймаджы тызмæг ныхас:

– Акънойы раз ма бад, науæд дæ ветер ныддут кæндзæнис, æмæ фæпъырæстуд 
уыдзынæ!

Рудзынгмæ хæстæгдæр базгъордта Алхæст æмæ дзуры: «Гъей! Уæ, гъей! Ирон дæ, 
цы? Рауай-ма, афæрсон дæ цæмæйдæр».

Никуы æмæ ницы: уынæр, сыбыртт нал райхъуыстис уатæй. Фæстæмæ 
фæкæсфæкæсгæнгæ, сабыргай рараст ис Алхæст. Бакæсгæйæ, тынг æнæууæнк лæджы 
хуызæн зындис. Æмбæлæг адæм ыл дис кодтой, цымæ исты давы æви фæстæмæ цы 
фæкæс-фæкæс кæны, зæгъгæ.

Барахъты Гинойы радзырд «Тæлмац»-æй скъуыддзаг

3. «Æ» у ирон æвзаджы фæрныг зæл, ирон дзырд дзы сфидауы импрессиони-
стон ахорæнтау, арвæрдыны хуызтау ивылы фæйнæрдæм ирон уды музыкæ, ныхъуыры 
æмхъæлæсонты (хъ, цъ, пъ æмæ иннæты) хъæбæрдзинад æмæ дæрзæгдзинад. Зæгъæн ис, 
«æ» у ирон æвзаджы сæйрагдæр зæл.

Биазырты Къамерлан

1. Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ æртæ тексты фысгæ æмæ дзургæ ныхас?

20-æм урок

Æвзаджы темæ: Стилистикæ æмæ ныхасы культурæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз. Цæгат Ирыстоны æхсæрдзæнтæ

112-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст, сбæрæг ын кæнут йæ 
стиль. Радзурут ын йæ мидис. Зæгъут, нымæцтæ дæсгæйттæй 
кæсын æнцондæр у æви ссæдзгæйттæй. Уæхи бацæттæ кæнут 
диктант фыссынмæ, æхсæзæм абзацæй райдайгæйæ.

Цæгат Ирыстоны æхсæрдзæнтæ

Куырттаты комы налхъуыт-налмас сты Мидæгрæ-
бинаг тæрфы æхсæрдзæнтæ. Мидæгрæбын у иу-авд 
километры дæргъæн гыццылфарсон ком. Фæвæййы, 
Джимара, Зæйгæлæн æмæ Донджынты цъитиджын 
цъуппытæм бацæуæн чи æхгæны, къæдзæхты ахæм тынг 
егъау цæлхдурæй.

Мидæгрæбинаг комы фондз километрмæ зыны Стыр 
Зæйгæлæны æхсæрдзæны доны тыхджын цыхцыр. Доны Мидæгрæбинаг
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лæсæнтæ згъорынц хæхты фæхстыл, æмæ сæ рауайы æхсæрдзæнтæ æмæ къæдзæхтыл 
донкæлæнтæ (водоскаты).

Мидæгрæбинаг æхсæрдзæнтæ æмæ къæдзæхтыл донкæлæнтæ (сты 9) сæ тыхы 
бацæуынц, иумæ æмзæл оркестры хуызæн кусынц æрмæстдæр сæрды дыууæ мæйы. 
Уый у сæ иунæг аипп.

6. Кавказы рæсугъддæр æхсæрдзæнты нымæцмæ ха-
уынц Дыгургомы æхсæрдзæнтæ дæр. Уыдон кæлынц Тайма-
зийы къæдзæхтæй. Зымæгон фестынц ихын тæдзынджытæ. 
Сæрдыгон Хуымесы фæзæй зынынц æртæ æхсæрдзæны. 

Æхсæрдзæнтæн радтам хуымæтæг нæмттæ: Цъæййаг, 
Мидæгрæбинаг, Таймазаг. Уæвгæ, раджы заманы тайма-
заг диссаг хуыдтой «Æртæ хумеси» («Хумеси æртæ»), 
æрæгæй нырмæ та – «Æртæ хойы».

Хæресы комыл цæугæйæ, Комартыйы фæзы размæ, 
Суганы фахсыл 50 метры бæрзæндæй тæхы æхсæрдзæн 
Бурæндон, иннæ æхсæрдзæн та хуыйны Æхсæвиуат. 
Уыдонæй диссагдæр та у Хæресы æртæкъæпхæнон 
æхсæрдзæн Байради. Йæ цыхцыр абухы Бурхохæй 150 ме-
тры бæрзæндæй.

Бирæ алæмæттаг бынæттæ ис Ирыстоны алы къуым-
ты, уæлдайдæр – хæхты. 

Хъуысаты Генримæ гæсгæ

1. Текст цыбыргондæй радзурут. 
2. Йæ бындурыл ныффыссут диалог.
3. Рафыссут текстæй, ныхас аив чи кæны, уыцы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ.

113-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг. Бацæттæ кæнут уæхи дзуапп дæттынмæ.

Стилистикæ æмæ ныхасы культурæ
Стилистикæ (франц. stylіstіque, арæзт у лат. stіlus-æй) у æвзагзонынады 

къабæзтæй иу. Уый ахуыр кæны æвзаджы аивгæнæн, нывæфтыд мадзæлттæ, чи-
ныгон æмæ дзургæ ныхасы лексикон-грамматикон иуæгтæ, стæй æвзаджы хицæн 
хуызтæ (ныхасы стильтæ). 

Стилистикон миниуджытæ ис ирон æвзаджы æппæт хæйттæн дæр: 
фонетикæ, орфоэпи, лексикæ, фразеологи, дзырдарæзт æмæ грамматикæ.

Стилистикæйы теори æвæрд ис ныхасы культурæйы бындуры. Ныхасы 
культурæ у литературон æвзаджы растдæр формæтæй пайда кæнын зонын ны-
хасы уавæртæ æмæ нысæнттæм гæсгæ. Йæ сæйраг домæнтæ сты: ныхас хъуамæ 
уа раст, бæлвырд, сыгъдæг, цыбыр, æнæдызæрдыг, аив. 

«Æртæ хойы»

Байради
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Æвзагæй пайдагæнгæйæ, литературон нормæйæ уæлдай зонын хъæуы сти-
листикон нормæ. Уый у æвзаджы стилистикон гæнæнтæй пайда кæнын, ныхас 
кæныны бæлвырд къабазы нысæнттæ, хæстæ æмæ мидис хынцгæйæ. 

Цыфæнды текст дæр, æппæты фыццаг, хъуамæ æххæст кæна литературон 
æвзаджы нормæтæ.

114-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ зæгъут, цавæр стильмæ ахæсгæ у. Раттут ын 
сæргонд.

Цæгат Ирыстонæн ис æвæджиауы эстетикон гæнæнтæ, æнцонвадат географион 
уавæр æмæ историон-археологион æмæ этнографион цыртдзæвæнты æмбырдгонд. Сæ 
бындурыл рæзы туристон-экскурсион хъуыддаг, альпинизм, хæххон къахдзоныгътыл 
бырын, хохаг цæугæдæтты бæлæгътыл ленк кæнын (слалом).

Цæгат Ирыстоны фæзуат стыр нæу, фæлæ йæ æрдз та у алæмæттаг йæ урссæр 
хæхтæй, нывæфтыд кæмттæ-каньонтæй, знæт æмæ тагъд цæугæдæттæй, гуылфгæнгæ 
æхсæрдзæнтæй, сойджын альпаг æмæ субальпаг уыгæрдæнтæй, хихджын æмæ 
сыфтæрджын хъæдтæй, сæдæгай суартæй, æнæниздзинадхæссæг2 æмæ сатæгхæссæг 
хæххон уæлдæфæй. Цæмæй æрдз хъахъхъæд цæуа, уый тыххæй арæзт æрцыдис бирæ 
фæдзæхст бынæттæ, национ парктæ. Уыдонимæ – «Цъæй», цуангæнæн хæдзарæдтæ 
«Заманхъул», «Турмон», «Мæхческ» æ. æнд.

Ирыстоны зæххыл цæрæг æппæт адæмæн дæр сæ хæс у æрдзыл аудын.
Газет «Рæстдзинад»-æй

115-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут, цавæр дзырдтæ æмæ фразеологизмтæн ис ирд 
æнкъарæнджын-аргъгæнæн нысаниуджытæ, уый. Зæгъут, чиныгон ныхасы сæ пайда кæнæм æви 
æрвылбоны дзургæ ныхасы. Бацамонут, цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ. 

Хæдзары хицау

«Хохаг æлыгсæр, ала къул* ирон хæдзары цы фарн, уæздандзинад, æфсарм æмæ 
рæсугъд æгъдæуттæ ис, ныгуылæны сыгъзæрин галуанты уыдонæн сæ кой, сæ хъæр 
дæр нæй», – фыста дыууæ æнусы размæ зындгонд немыцаг бæлццон Кох.

Æцæгæй дæр ирон хæдзары нæргæ кад, æфсарм æмæ лæгдзинад уæле исгæ, бынæй 
ахадгæ кæй уыдысты, уый абон дызæрдыггаг нæу. Бæллæх уый у, æмæ ныл ацы 
фыдæнусы хæрæгхæлмагау сыгъзæрин галуанты гæбæр низ кæй бахæцыдис. 

Æцæгæй дæр ирон хæдзар мыды чыргъæдау уыдис. Бинонты сæргъы дзы бын-
дзыты æлдарау бадтис хистæр – хæдзары хицау. Йæ ныхасы уыдис кад, уæз, «дыууæ» 
зæгъын ыл никæй бон уыдис. Доны дæхи баппар, зæгъгæ, бинонтæй кæмæн загъта-
ид, уый йæ цæст дæр не ’рныкъуылдтаид, афтæмæй хистæры дзырд сæххæст кодта-
ид. Уыйбæрц кад ын кодтой, æмæ уый разæй хуыздæр дзаума йæ уæлæ ничи скод-
таид, хистæры разæй йæ дзыхмæ комдзаг ничи систаид. Хæдзары къæсæрæй хистæр 
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бахызтис, уæд-иу ын бинонтæ се ’ппæт дæр фестадысты æмæ цырæгътау лæууыдысты, 
цалынмæ уый æрбадтаид, уæдмæ.

Гъе ахæм кад, ахæм цыт йæ кæстæртæ цы хистæрæн кодтой, уый куыннæ цардаид 
100–150 азы! 

Хæдзары хицау йæ бынат, йæ намыс хъахъхъæнынхъом куы нæ уа, уæд бинон-
тыл ныхы сæрау цард нæ хæцы, æмæ фæстагмæ бинонты къорд æнæлдар бындзытау 
фæйнæрдæм адзæгъæл вæййы4.

Хъайтыхъты Азæмæт

ала къул – скъорæ^фарс

1. Цавæр вазыгджын хъуыдыйад у комкоммæ ныхас? Саразут ын схемæ?

116-æм фæлтæрæн. Ныффыссут реферат ахæм темæйыл: «Ныхасы стильтæ ирон 
æвзаджы».

21-æм урок

Æвзаджы темæ: Ирон лексикæйы стилистикон миниуджытæ. Дзырды
стилистикон нысаниуæджы æмбарынад

Ныхасы темæ: Ирон удыконд

117-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бахъуыды кæнут лингвистикон терминты мидис. 
Æрхæссут уæхи дæнцæгтæ иумæйаглитературон, чиныгон æмæ дзургæ ныхасы лексикæйæ.

Иумæйаглитературон æмæ, стилистикон нысаниуæг 
(æмæ ахуырст) кæмæн ис, ахæм дзырдтæ 

Стилистикон миниуджытæ æппæт дзырдтæн нæй. Иутæ сты иумæйаг-
литературон. Уыдон нысан кæнынц хæстæгдзинад, ном дæттынц астрономион 
æмбарынæдтæн, æрдзон фæзындтæн, предметты æууæлтæн, архæйдтытæ æмæ 
уавæртæн, буары хæйттæн. Вæййынц алыхуызон ныхасы хæйттæ (ном, чызг, 
стъалы,хорз, кусын, уарзын, сæр æ.æнд.). 

Дзырдæн, йæ лексикон æмæ грамматикон нысаниуджытæй уæлдай, 
иртасынц уæлæмхасæн нысаниуæг. Ахæм стилистикон нысаниуæг цы дзырдæн 
вæййы, уый: 1) æвдисы æнкъарæн; 2) аргъ дæтты истæмæн (искæмæн); 
3) вæййы чиныгон ныхасы кæнæ 4) дзургæ ныхасы дзырд. 

Зæгъæм, дзырд мад у иумæйаглитературон, цыфæнды ныхасы дæр ын бынат 
ис, фæлæ йæ синоним гыцци та у дзургæ ныхасы дзырд. 
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Дзырд Сæрдар у чиныгон, пайда дзы кæнынц официалон ныхасы, 
аргъгæнæн нысаниуæг ын нæй. Чиныгон дзырдтæ равзæрынц æмæ пайдагонд 
цæуынц чиныгон-фысгæ ныхасы.

Хаст сæм цæуынц дзырдты (дзырдбæстыты) алыхуызон тематикон къордтæ: 
æхсæнадон-политикон (уынаффæгæнæг, сæрдариуæг кодта); официалон-хъуыд-
дагон (хъусынгæнинаг, суагъæ, барад); наукон (хъомылад, хуры батарей); публи-
цистикон (дзыллон хабархæссæг (фæрæзтæ), сау сыгъзæрин, цъæхмæйон); поэти-
кон (уæлмонц, уаз, алæмæт).  

Дзургæ ныхасы лексикæ та равзæры дзургæ ныхасы, æрвылбоны царды 
уавæрты уæгъдибар, æдзæттæ ныхасы. Хицæн кæны йæ ныллæг стилистикон 
ахуырстæй, стæй йын ис ирд аргъгæнæг æмæ æнкъарæнæвдисæг мидис. 

Абарæм синонимон рæнхъыты дзырдтæ: фыд – дада, сывæллон – гæбул, 
цæвын – дзæхст кæнын, ныппарын – нысхойын, дзурын – бæр-бæр кæнын. 

118-æм фæлтæрæн. Бакæсут хъуыдыйæдтæ. Хатдзæг скæнут, ирон адæймаджы миниу-
джытæй цавæртыл цæуы ныхас. Куыд уæм кæсы, уыцы миниуджытæ фæзминаг сты, æви сæ 
хъæуы фауын?

1. Рагæй дæр Хæсанæ уыд сыгъдæг ирон лæг: / Æрæгмæ хъараг у маст ирон 
зæрдæмæ, / Фæлæ куы бахъара, уæд та-иу, хорз адæм, / Ирон туджы фыцын æрæгмæ 
банцайы (Къ. А.). 2. Хуымæтæг ир, сæрыстыр дæн сымахæй, / Фæлварынц уæ сайтан 
æмæ æлдар: / Уæ зæрдæ разынд фидардæр гæнахæй, / Уæ намыс – ирд, уæ рухс 
хъуыды – хæдбар. Æрвон фарн баззад Хуры цотæн Нартæй, / Тæссаг уын не сты 
хинтæ æмæ кард. / Уыны уæ цæст æнусты сæрты дард, / Уæ хуыз нæ ивут уавæрты 
мæнгардæй. Уæ сæртыл калдтой цъулбертæ цæхæр, / Уæддæр уæ хъузон не скодтой 
сæ митæн. / Сындзын арты куы судза лæг, уæддæр / Нæ уæй кæны йæ ном æмæ йæ 
фидæн. 3. Ис иу хæрзиуæг дунетыл лæгæн, / Йæ ном – Сæрибар, цинты цин, æлутон. / 
Быхсæм йæ тыхæй маст æмæ зынтæн, / Йæ фарнæй уый ыскæны мах æвдудон. 4. Нæ 
кад дæр – уый, нæ исбон дæр. Æфсарм, / Сæрибар кæм ис, уым вæййы æрмæстдæр… 
/ Дæттыс нын ды уæлмонц æмæ æхсар, / Цæуынц дæ номыл фидыд æмæ хæст дæр. 5. 
Ирон чи у, уый та – йæ зæххыл хæстон, / Æвæры мæсыгау нæмыгмæ йæ гуыр. 6. Дæ 
рухс къæсæрыл ма ’рбауадз фыдгулы, / Дæ ауæдзыл хæстон мæсыгæй лæуу! / Æндæр 
ран цард – уый зон! – лæджы цард нæу! / Нæй рахæссæн фыды зæххæн дзæкъулы. 
7. Куы стæлфынц хатгай бирæгътæ кæмдæр, / Уæд сæм æрдзуры сау цæргæс 
бæрзондæй: «Фынæй Домбайы ма хъал кæнут сонтæй, / Уæ хус хъамылы ма змæнтут 
цæхæр» (Дж. Ш.). 8. У, джауыртæ! Худинаггæнджытæ! Сой æмæ нозтыл йæ сæрибар 
чи ивы!.. Йæ дуне æмæ дзыллæйы арахъхъыл чи ауæй кодта! (Б. Е.) 9. Хæсты бон 
къонайы фарсмæ гуыдынтæ нымайын йæ сæрмæ чи нæ хæсса, уыдон рацæудзысты. 
Иннæтæ хъæугæ дæр нæ кæнынц. (Б. Е.) 10. Æрдхорд, дам! Кæд æрдхорд дæ, уæд дæ 
æз куыд хъахъхъæнын*, ды дæр мæ афтæ хъахъхъæн, хъуыды мæ кæн. Кæннод ды 
дæ сæр уæлæуæзты хæссай, мæ сæр ссæндгæ? Уый нæй!.. (Б. Е.) 
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1. Рафыссут дзырдты дыууæ къорды: чиныгон æмæ дзургæ ныхасы.
2. Бæрæггонд дзырдтæн ныффыссут синонимтæ æмæ антонимтæ.

хъахъхъæнын – гъæуай кæнун

119-æм фæлтæрæн. Рафыссут текстæй дзургæ ныхасы дзырдтæ. Ныффыссут сын 
синонимтæ.

1. Адæймаг æрдзы хъæбул у æмæ дзы хъуамæ кæддæриддæр бузныг уаид, фæлæ 
лæг æнæфсис у, æмæ, хæзнатæм куы баирвæзы, уæд бæрц нал фæзоны. Нал фæцауæрды 
фидæныл дæр, æрдзыл дæр. Кæй зæгъын æй хъæуы, æппæт адæм не сты, цардмæ иу 
боны цæстæй чи кæсы, ахæмтæ, фæлæ хатгай зыдыкатæ, тонагæнджытæ фæфылдæр 
вæййынц. («Ногдз.»). 2. Нæ цæстыты раз февзæрдысты нæ уарзон хæхты рæгътæ. Зæрдæ 
фыр цинæй йæхи къултыл ныххоста уыцы хæхты цъуппыты уындæй, æмæ нæ цавæрдæр 
уæларвон тыхтæ скъæфтой размæ – райгуырæн бынæттæм, уарзон хъæумæ. 3. Мæ фыд 
куы бамбæрста, хуыздæр гæнæн ын кæй нал ис, йе ’ххуырстытæ йын кусджытæ кæй нал 
сты, уый, уæд дысвæлдæхтæй бавнæлдта куыстытæм, бон-æхсæв нæ иртасгæйæ. Æваст 
дзы æрбайрох, кæддæр айдагъ йæ цъæх бæх æмæ хæцæнгарзæй дарддæр кæй ницæй 
мæт кодта, саугуыст йе ’нæуынон кæй уыд, уыдæттæ. Афтæмæйты, йæ хъару æмæ 
йæ уæхскуæз фæллойы фæрцы нæ хæдзар йæ къæхтыл слæууыдис. Фæлæ цæмæндæр 
Хуыцауы афтæ бафæндыдис, æмæ мын мæ фыды цард айста. Бæстæ ныл рафæлдæхтис, 
нæ царды бындур ныззылдис (Хъ. И.). 3. Фыцы, мæгуыр, йæхæдæг дæр зындоны, / 
Уæддæр нæ кæны иу дзырдæй бæрæг / Йæ уарзондзинад (Рост.). 4. Ныртæккæ уый 
зæххы бикъ* у дæ цæсты. / Уæддæр, зæгъæм, уый разынди сæрхъæн? (Рост.) 

бикъ – нафæ

1. Ссарут хъуыдыйæдты æнгом дзырдбæстытæ.

120-æм фæлтæрæн. Рафыссут текстæй: 1) цалдæр иумæйаглитературон дзырдты, алыхуызон 
ныхасы хæйттæ; 2) æрвылбоны дзургæ ныхасы дзырдтæ. Саразут семæ синонимон 
рæнхъытæ. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд комкоммæ ныхасы.

1. Куывдтæ, чындзæхсæвтæ нæ хъæуы арæх уыдис. Ахæм рæстæг хайгур 
сывæллæттæм иуæй-иу лæгтау Науырыз къуырма нæ уыдис, сырдау къæпп нæ кодта. 
Æнхъæлмæгæсджытæм-иу, рауай-ма, зæгъгæ, амонæн æнгуылдзæй ацамыдта æмæ-иу сæ 
дзæбæхдæр хæйттæй арæвдыдта.

– Науырыз, дæ къухтæ дæ хæргæ кæнынц, æви нын æдзух нæ фынг къул-
бадджытæн цы уарыс! – иуахæмы йæм фæкъæртт йе ’мвынг бадæг пыхцылрихи лæг.

Налат лæджы сау цæстытæ ферттывтой, кусарты сгуы фелвæста æмæ дзы йе 
’лхыскъгæнæджы былтæ бакъуырдта, гъа, кæд абондæргъы нæма бафсæстæ, уæд дæ 
куыдзы гуыбын байдзаг кæн, зæгъгæ.
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2. Науырыз саргъы гоппыл райгуырдис, – дзырдтой-иу адæм, се ’муд куы ’рцыдыс-
ты, уæд æмæ-иу æрымысыдысты: æфсадмæ кæмæ асидтысты, уыцы хохаг лæппуты 
къорд æрбадын кодтой къазармайы кæрты нæууыл*. Раст уыцы рæстæг чысыл фалдæр 
тыгъд быдыры дыууæ салдаты бæхты рæгъауы ’хсæн æрцахсыныл архайдтой иу 
æнæдомд уырсы, фæлæ сæ уый, гæды мыстæй куыд хъаза, афтæ хъазыдис. 

Ног æрцæуджытæй иу лæппу йæ мидбынаты скатай. Дыууæ салдаты æгуыдзæг-
дзинадмæ кæсынмæ куынæуал фæрæзта, уæд фæсæррæтт ласта æмæ хъал бæхы 
фæстейы басырдта. Йæ дымæг ын ацахста, гъе стæй уыцы уайгæ-уайын3 йæхи хæрдмæ3 
гæдыйау фехста æмæ йе ’ккой абадтис. Æнæдомд уырс ма, чъыллиппытæгæнгæ3, йæхи 
бæргæ радав-бадав кодта, фæлæ йын сахъгуырд йæ улæфæнтæ куы ацахста, зæнгтæй 
йын йæ нарæг астæутæ куы ’рбалвæста, уæд «æрчындз ис».

Хохаг лæппуйы сæрæндзинад йæхи цæстытæй федта дивизионы командир. 
Фæсидын æм кодта, æмæ, сахъгуырд йæ разы куы алæууыдис, уæд æй бафарста:

– Кæцон дæ?4

– Ирон, господин инæлар.
– Дæ ном, дæ мыггаг?
– Хъайтыхъты Науырыз Сабаны фырт, дæ бæрзонддзинад.
– Молодец, хæххон джигит, хорзæхджын дæ кæнын урядничы цинæй, – загъ-

та тызмæг инæлар, æрыгон салдаты уæхскыл йæ арм æруадзгæйæ. Æмæ ходон лæппу 
уыцы бон пъагонджынæй агæпп ласта.

Хъайтыхъты Азæмæт
нæууыл – зæлдæбæл

121-æм фæлтæрæн. Рафыссут газет «Рæстдзинад»-æй чиныгон дзырдтæ, дзырдбæстытæ 
(æхсæнадон-политикон, публицистикон, культурæимæ баст, наукон) æмæ сын сбæрæг кæнут сæ 
морфологион арæзт.

22-æм урок
Æвзаджы темæ: Чиныгон æмæ дзургæ ныхасы фразеологион иуæгтæ 
Ныхасы темæ: Æфсæддон намыс

122-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Йæ бындурыл саразут диалог. Ссарут æнгом 
дзырдбæстытæ æмæ зæгъут, иумæйаглитературон сты æви сын ис стилистикон миниуджытæ. 

Æфсæддон намыс

Фыдыбæстæ хъахъхъæнæг Уæрæсейы кæддæриддæр уыдис кадджын. Райгуырæн 
бæстæйæн-иу тæссаг куы уыдис æддагон знагæй, уæд-иу кънйаз дæр, æппæт хуымæтæг 
адæм дæр, инæлар æмæ салдат дæр цыфæнды ахсджиаг хъуыддæгттæ дæр ныууагътой 
æмæ-иу сыстадысты знаджы ныхмæ. Афтæ уыдис кæддæриддæр.
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Диссагæн дзуринаг сты Сырх Æфсады хæстон хабæрттæ. Уæрæсейы 1917 азы 
фæуæлахиз Октябры революци2. Æрыгон Советон республикæмæ алырдыгæй лæбурын 
райдыдтой (фæсарæйнаг бæстæтæ, мидызнæгтæ), цæмæй, уæрæсейаг фылдæр адæм 
цы ног фæндаг равзæрстой, уырдыгæй сæ сæ раздæры царды уавæртæ æмæ уагмæ раз-
дахой. 1918 азы, Уæрæсейы мидхæст куы райдыдта, уæд фидаргонд æрцыдис декрет 
Сырх Æфсад æмæ Флот саразыны тыххæй

Бирæ цæфтæ баурæдта Сырх Æфсад æмæ бахсысти хæсты быдырты. Цы егъау хъа-
руйы хицау ссис, уый рабæрæг, фашистон Германи 1941 азы 22 июны нæ бæстæмæ 
куы ’рбабырста, уæд. Сырх Æфсады тых мин хатты фæфылдæр, уымæн æмæ алы со-
ветон адæймаг дæр йæхи нымадта хæстоныл. Знагæн ныхкъуырд лæвæрд цыдис 
Райгуырæн зæххы алы гæбазы тыххæй дæр.

Кардимæ нæм чи ’рбабырста, уый уыцы кардæй мард æрцыдис. Раст у ирон 
æмбисонд: «Дур фехсын чи нæ зоны, уый дзы йæ къæбут цæвы».

Чиныгон фразеологизмтæ равзæрынц чиныгон-фысгæ ныхасы æмæ сæ 
пайда дæр уым кæнынц. Уыдонмæ хауынц, зæгъæм, ахæмтæ: къух бафыссын, 
уынаффæ рахæссын, базыртыл сисын, фыццаг къахдзæф акæнын, бартæ исын.

Фразеологион иуæгты зынгæ хай равзæрдис дзургæ ныхасы. Æвзаджы сты 
æппæты фылдæр: фæд галиумæ саразын, цæстытæ ныццæвын, дзырдыл лæууын, 
хъусты фæрсты уадзын. Сæ мидисæй базонæн ис ирон хъуыдыкæнынад, 
дунемæ ахаст, этикæ, удварны хæзнатæ.

123-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр стилистикон миниуджытæ ис æнгом дзырдбæстытæн. 
Ссарут сын синонимтæ.

1. Ирыстон – лæгыстон, хъысмæтæй – æвдудон, – / Дæ сæрыл фæзылди историйы 
цалх… / Дæ тугæй нæ сау зæхх кæм нæ дары хъулон, – / Фæлæ дыл дæ фыдгул, нæй, не 
’ркъуырдта къах!.. (И. В.). 2. Уæвгæ, мæ зæды хай, ды мæнæн чындз дæр дæ, чызг дæр 
æмæ лæппу дæр, фæлæ дын æртæ азы дæ уд сындзæхгæд гæркъайы хуынчъы* фæралас-
балас кодтон. Бирæ хъыцъыдæттæ* дын бадардтон (Хъ. А.). 3. Æмæ уавæртæм гæсгæ сæ 
къухы хорз æнтыстдзинæдтæ æфты («Рæст.»). 4. Ацы закъон ист æрцыдис УФ-йы Кон-
ституцийы 72-æм æмæ 75-æм статьятæм гæсгæ, фæлæ, федералон закъонад кæй нæ ба-
цамыдта, уыцы барадон акттæм гæсгæ нымад у РЦИ-Аланийы закъоныл æмæ лыг кæны 
республикæйы фæрстытæ («Рæст.»). 5. Мæ мæрдты хатыр бакæн, ахъуытты у (И. т.). 
6. Æнæрæвдыд сабийы зæрдæ фæйнæрдæм рæмыгъта, йæ фыр катайæ йæ хъуыры нарæгмæ 
схæццæ ис (Хъ. А.). 7. Æвæдза, ахæм хæрам нæ тайы куыдзы гуыбыны дæр (Дж. Ш.). 
8. Уас хорз – уæ хæдзар, кæд мæ бастæй цы дарут! (Н. к.) 9. Дæ хорзæхæй, гал ба-
стыгътай æмæ кард къæдзилыл мауал асæтт (П. Г.) 10. О Хуыцау, мæ фæндтæ мын раст 
фæндагыл ауадз! (П. Г.). 11. Дзыхъхъы* лæуд нæу хистæр лейтенант Гиоты Артур дæр. 
Æфсæддонты хæстон æмæ физикон цæттæдзинадæн дзуапп дæтты. Æфсæддон хайы ко-
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мандир æмæ штабы хицау разы сты саджы фисынтыл амад ирон лæппуйы архайдæй 
(«Рæст.»). 12. Кæстæр хистæры фæдыл куы цæуа, уæд уый амонд у4 («Рæст.»). 13. 
Фæндаг та æхгæд уыдзæн, цалынмæ йæ байгом кæныны тыххæй РЦИ-Аланийы Хица-
уад сæрмагонд уынаффæ рахæсса, уæдмæ («Рæст.»).

хуынчъы – цъаси  хъыцъы – хъицу  дзыхъхъ – къахт

124-æм фæлтæрæн. Рафыссут текстæй цалдæр иумæйаглитературон дзырды (номдар, 
мивдисæг, номивæг, фæрсдзырд, бæттæг, хайыг) æмæ, стилистикон миниуджытæ кæмæн ис, 
ахæм дзырдтæ. 

Кодзырты Таймураз

1. Нæ фыдæлты рæстæджы иу быдираг æлдар йæ фæсдзæуинтимæ хохмæ хъалон 
исынмæ бацыдис æмæ Санибайы Кодзырты Таймуразы кæрты æрхызтис. 

Таймуразы бинонтæ уазджытæм тынг хъæлдзæг цæстæй ракастысты. Уай-
тагъд сын æрæвæрдтой хæрд, нозт парахатæй æмæ æмхуызонæй сæ уæлхъус уырдыг 
æрлæууыдысты. Æлдар рæбынæй бады. Бандоныл йæхи фæстæрдæм дзæгуæз ауагъта 
æмæ мæстыхуызæй, тарæрфыгæй Таймуразы мады фæрсы:

– Зæронд ус, ды ацы хæдзарæн цы бавæййыс?
– Æз дæн, мæ хур, сæ мад.
– Уæдæ-ма мын зæгъ, дæ фырттæ кæм сты?
– Тепсарыхъо æмæ Сæудженыхъо быдыры, Таймураз та – фыййау.
– Нæ, фæлæ кæд, чи зоны, мæнæй бамбæхстысты?
– Оххай, мæ хур, уанцон æмбæхст нæу, лæгæй чи бамбæхса, ахæм лæппутæ мын не сты.
– Цæй-ма3, уæдæ, æз чи дæн, уый ды зоныс æви нæ?
– Хорз дæ нæ хъуыды кæнын, фæлæ уæддæр мæ буц уазæг дæ.
– Уæдæ æз дæн уыцы æлдар, сымах хъалон кæмæн нæ фидут.
– Дæ хорзæхæй, нæ буц æлдар, хохаг адæмæй кæй хъалон агурыс? Дæ зæххыл 

цæрынц æви дæ фыдæлты кусджытæ уыдысты?.. Уæдæ ’мæ фыдæлты æмбисонд æцæг 
у: «Хорз ма ракæн æмæ фыд ма ссарай!» Цалдæр хатты уыл хорхъуаг азтæ скодта, æмæ 
уæ мах нæ чысыл хæххон хорæй фервæзын кодтам4.

– Ау, æмæ уæдæ ныр уый тыххæй хъалон фидынмæ нæ хъавут?
– Тыхы дон, мæ хур, хæрдмæ ласы, цæй тыххæй нæ хъавæм? Бафиддзыстæм.
– Æниу-ма мын ма бафидут, уæд уын æз кæм дæн!..

Таурæгъ «Кодзырты Таймураз»-æй скъуыддзæгтæ

1. Таурæгъы бацамонут уæздан æмæ æнæуæздан ныхæстæ. 
2. Баивут таурæгъы диалогон ныхас монологæй. Зæгъут, цавæр хъуыдыйæдты хуызтæ арæх 
сты архайджыты диалогты æмæ цæмæн.
3. Тексты сбæрæг кæнут æххуысгæнæг ныхасы хæйтты хуызтæ.
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23-æм урок

Æвзаджы темæ: Дзырдты æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуæг
Ныхасы темæ: Ирыстоны намысы лæгтæ. Абайты Васо

125-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бацамонут дзы ирдгæнæн æвзагон мадзæлттæ 
(дзырдтæ, фразеологион иуæгтæ, сидæнтæ).

Зынаргъ Васо!

Мах стæм Хуыцауæй арфæгонд адæм: XIX æнусы нын 
уыдис Къоста. XX æнусы нын ис Васо. Хетæджы-фырт нын 
сфæлдыста аивад. Абайы-фырт – зонынад.

Арфæйаг уæд, ды цы зæххæй рантыстæ, уый. Фæрнæй-
дзаг уæнт, дæу цы адæм схастой, уыдон4. Ды – нæ Иры кад 
æмæ намыс4.

Дæ курдиат – Теркау æвидигæ. Ды кæныс Титаны 
куыст. Дæ фæллой æлутонау – бæркадджын æмæ ахъаззаг, 
уый нын у тыхдæттæг æмæ царддæттæг æвдадзы хос. 
Æвзаг æмæ фольклор, дин æмæ истори, монон æмæ æрмдзæф культурæ, этнографи 
æмæ литературæ – уыдон сты нæ адæмы цард; ды сын райхæлдтай сæ сусæгдзинæдты 
къуыбылой. Уый у, æмбал кæмæн нæй, ахæм зонынадон сгуыхт.

Фæлæ дæ куыстæн йæ ахадындзинад æрмæст зонынады нæу, ис ын национ 
нысаниуæг. Ды махæн дæ цырагъдар. Уæззау дуджы бацыдтæ адæмы бæрны. Нæ исто-
ри нын дардтой талынджы, ды йын байгом кодтай йæ дуæрттæ, æмæ нæм кæлы æнусты 
рухс. Ссардтам нæ хорз фыдæлты, базыдтам нæ равзæрды уидæгтæ. Бæрзонд систай нæ 
адæмы намыс, федтой нын дзыллæтæ нæ уды хæзнатæ – мах дзыхъхъылæуд нал стæм, 
ды нæ скодтай сæрыстыр æмæ цардхъом. Сæфтой нын не ’взаг. Уæд ды сдзурын кодтай 
нарт æмæ скифæгты, афтæмæй нын адджын кодтай зонд, æхсар æмæ сæрибары æвзаг. 
Ды – нæ хæрзгæнæг, нæ аудæг.

Мæхæмæтты Ахуырбег

1. Радзурут, фæзминаг уæм чи кæсы, ахæм адæймаджы тыххæй.
2. Сбæрæг кæнут, тексты мидис æмæ йæ нывæфтыддзинад куыд баст сты зæгъинæгтимæ.

126-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг æмæ йæ радзурут. Бахъуыды кæнут 
терминтæ æмæ, цы нысан кæнынц, уый.

Дзырдты æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуæг

Дзырдтæн вæййы æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуæг кæнæ ахуырст. 
Уый руаджы сæ бон у фæзындтæ, удджын æмæ æнæуд предметтæ, архæйд-
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тытæ ирдæй ныв кæнын. Зæгъæм, дзырдтæн: зæрдæхæлар, фæзминаг, рæучи, 
фыдракæнд – ис аргъгæнæн нысаниуæг, цин кæнын, уарзт, фыдæх-æн та 
– æнкъарæнджын нысаниуæг. Æнкъарæнджын-экспрессивон æууæлтæ ис 
фæлгонцджын дзырдтæн дæр (царддæттæг хос, бæрзонд, хъуыды). 

Фæлгонцджын нысаниуæг равзæры дзырдты ахæсгæ нысаниуæджы бынду-
рыл [кæс 8-æм урокмæ].  

Фæлгонцджын дзырдты ’хсæн хицæн къорд аразынц, адæмон-поэтикон 
сфæлдыстады чи фæзындис, уыдон – иугæндзон эпитеттæ æмæ метафорæтæ: 
сау къæдзæх, сау бæгæны, цъæх бирæгъ, сыгъзæрин хур, буц хъæбул; цæугæ 
мæсыг, лæугæ хох, хуры фырт (нæлгоймагæй) æ. æнд.

Стильты пайда кæнынц фæлгонцджын дзырдты алы хуызтæй. Официалон 
æмæ наукон æвзаджы уыдонæн, ног æмбарынæдтæ, терминтæ аразгæйæ, сæ 
ирд æууæлтæ мынæг вæййынц. Зæгъæм: иу къæпхæнæй иннæмæ хизын, дзырды 
гуырæнтæ, культурон рæзт.

Фæлгонцджын дзырдты алы хуызтæ уæрæхæй бацæуынц публицистикон 
уацмысты æвзагмæ, сæ фылдæрæн вæййы автор. Уыдон публицистикон уацы 
ахадындзинад кæнынц хъомысджындæр: æнæсæрбос (дуг), «тæвд» (регион), 
стъалыджын (намыс), æхсидгæ (азтæ).

Фæлгонцджын дзырдтæ сты аивадон уацмысы зынгæ хай: Цы богътæ 
систай ам? Æгас мыггаджы ногуагъд карчы цъиутау цы бакодтай дæ 
дзæмбыты? (П. Г.) Ацы дыууæ хъуыдыйады фæлгонцад сырæзтис метафорæ, 
гиперболæ æмæ литотæйы фæрцы.

127-æм фæлтæрæн. Бакæсут дзырдтæ æмæ зæгъут, абон цы теори базыдтат, уыимæ дзы 
кæцытæ баст сты.

Адæмон-поэтикон, фæлгонцджын, дзырд, публицистикæ, ахæсгæ (нысаниуæг), дык-
каг (нысаниуæг), сæйраг (нысаниуæг), фыццаг (нысаниуæг), стилистикон, социалон, 
эпитет, метафорон (нысаниуæг), æнкъарæнджын, экспрессивон, ныв кæнын, ирд, жанр.

128-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут текстæй, бæрзонд æнкъарæнджын-
экспрессивон нысаниуджытæ цы дзырдтæ æмæ фразеологизмтæн ис, уыдон. 

Р о к с а н æ  (ризгæ хъæлæсæй).
Уырны мæ, уарзыс ды…

С и р а н о
Æгæрон уарзтæй!
Тызмæг у уарзт, уый амонд у уæддæр.
Йæ арты судзын, тайы дзы мæ зæрдæ,
Фæлæ мæ сисы стъалытæй уæлдæр,
Æмæ кæнын алæмæты бæрзæндты
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Мæ хиуарзон æнкъарæнтæй сыгъдæг.
Мæхи амонд, мæ чысыл цин, мæ сæнттæ
Нæ бакæнин æвгъау æмæ хæлæг,
Æрхæссин сæ æхсызгон æмæ ’нцонæй
Дæ цин æмæ дæ амондæн нывонд,
Цæмæй цæуа дæ фæрныг цард фæндонæй.
Куы дæ уынын, хызт вæййын уæд фыдбонæй,
Вæййын мæ бæллицты уæлмонц æмæ бæрзонд.
О, ацы ’хсæв мын цас амонд æрхаста, –
Æмбарыс уый? Дæумæ тæхы мæ уд, –
Нæ йæ хатыс? О рухс монцы ныхæстæ,
Уæ зæлты мын мæ уды арт хæссут! –
Нæ дæ судзынц? – Цы фæлæудзæни артæн!
Æз хъизæмары уарзты цин ыссардтон!
Разы дæн ныр мæлæтыл дæр!..

Эдмон Ростаны хъæбатырон комеди 
«Сирано де Бержерак»-æй 

(Джыккайты Шамилы тæлмац)

1. Бамбарын кæнут, æнкъарæнджын-экспрессивон дзырдтæ æмæ фразеологион дзырд-
бæстыты хæстæ. 
2. Æрхъуыды кæнут бæрæггонд дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ.

129-æм фæлтæрæн. Рафыссут аргъгæнæн-æнкъарæнджын дзырдтæ æмæ æнгом дзырд-
бæстытæ. Ныффыссут сын синонимтæ. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд.

Иурайсом мæ фосимæ ныфтыдтæн донгоммæ. Фæссихор фæзындис дондыппыр 
хæрæ мигъ, æмæ бон нытталынг ис; фосы нал уыдтон, хъуысыдис ма мæм æрмæст се 
стыф*. Нал зарыдысты мæргътæ дæр. Мæ зæрдæ суынгæг, цыдæр тас мæ бацыдис. Мæ 
фыдмæ цалдæр хатты ныхъхъæр кодтон. Дзуапп куы нæ уыдис, уæд аххæй ныккуыдтон. 
Цас ма рацыдаид, афтæ мæм хæрз хæстæгæй æрбайхъуыстис кæйдæр фæлмæн ныхас:

– Лæппу, мæ хур, кæугæ ма кæн, фæцæуын дæм.
Æваст фæхъус дæн. Уый хыгъд мыл хæкъуырццæг бахæцыдис, ныффæлурс дæн. 

Зæрдæлхæнæн дзыбандытæгæнгæ*, мæ уæлхъус æрлæууыдис æнæзонгæ зæронд лæг.
– Уый хæрз къаннæг лæппу куы дæ, – æруагъта мæ русыл йæ дæрзæг арм. − Уæ, 

тæригъæдджын фæуай, Гæба, кæд æнахъом сабийы куыд æфхæрыс. Фæлæуу, мæ бар æй 
бауадз, æз ын алывыдтæ куы нæ акалон. Айразмæ мын дзырдта дæу тыххæй.

– Æмæ ды чи дæ? – афарстон æй уынгæг хъæлæсæй.
– Æз Аслæнбег дæн, уæ хæстæг, далæ Зджыды цæрын. Ам та фыййау вæййын, 

мæнæ Дуцæны бадын. Мæ фосы къорд* кæйдæр бар фæуагътон, зæгъын, уыцы 
лæппумæ бауайон.
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Гæбайы æрбацыдмæ мын хаста æмбисæндтæ, кодта худæджы ныхæстæ. Æз 
бахъæлдзæг дæн. Уалынмæ фæзындис мæ фыд дæр. Аслæнбег ын мæн тыххæй «йæ 
хъуын» ацагъта:

– Уыцы кары сывæллон зæрдылдараг у, рагбонты йæ куы фæриссын кæнай, йæ 
зæрдæ йын куы скъахай, уæд дæм хæрам ахæсдзæн, дæ цæстмæ дын æй дардзæн, 
фæстагмæ та дæ коммæ нал кæсдзæнис.

– Уадз, иу къорд азы ма рæза уæзæгыл*, хъаза йе ’мгæрттимæ, – дзырдта йын 
Аслæнбег. 

Бекмæрзты Афон

стыф – уынæр        къорд – къуар 
дзыбандытæгæнгæ – ныхæстæгæнгæ        уæзæгыл – ам: æ^хæдзари

1. Бацамонут хъуыдыйæдтæ æмхуызон æмæ иртæстгонд уæнгтимæ.

24-æм урок
Æвзаджы темæ: Этикетон ныхас
Ныхасы темæ: Сæ нæмттæ цæрдзысты мыггагмæ. Леонардо да Винчи

130-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Саразут текстæн пълан æмæ йæ уыцы пъланмæ гæсгæ 
радзурут. Фыццаг абзацæй рафыссут зæгъинæгтæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ морфологион 
арæзт. 

Дзырдуат

амбициозон – хи тынг уарзыны, хи хъал хуызы æвдисыны миниуæг; ацы тексты: 
æнæфенгæ, стыр, цæсты ахадгæ

Фæлрæзты Дуг (кæнæ Æндидзæн Дуг) – астæуккаг æнусты фæстæ наукæтæ æмæ 
аивæдты дидинкалд, сæ райрæзт Европæйы

гени – æрдз егъау сфæлдыстадон миниуджытæй кæй схайджын кодта, ахæм 
адæймаг

фæстагæттæ – фидæны фæлтæртæ
Ренессанс – Фæлрæзты Дуг (Эпоха Возрождения)
фигурæ – ахæсгæ нысаниуæг: цыдæр хорз кæнæ æвзæр миниуджытæй хайджын 

адæймаг
рæгъмæ хæссын – исты хъуыддаг, цау æхсæнадæн, адæмæн зонын кæнын

Леонардо да Винчи

Фæлрæзты2 Дуджы номдзыддæр лæгтæй иу у Леонардо да Винчи (1452 – 1519). 
Уый райгуырдис Флоренцийы. Леонардо да Винчи уыдис тæккæ стырдæр нывгæнæг. 
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Фæлæ, фæстагæттыл йæ аивад куыд фæзындис, уымæ гæсгæ та Леонардо да Винчи 
æххæст не ’ййафы5 Микеланджелойы. Афтæ хъуыды кæнынц бирæ ахуыргæндтæ.

Леонардо да Винчимæ уыдис иу æппæрццæг миниуæг: амбициозон проекттæ-
иу райдыдта, фæлæ-иу сæ кæронмæ нæ ахæццæ кодта4. Уымæ гæсгæ, æххæстæй кæй 
фæцис, уыцы нывты5 нымæц бирæ нæу.

Фæлæ уæддæр ацы итайлаг нывгæнæг нымад у Ренессансы тæккæ стырдæр 
фигурæйыл. Цæмæн? Уымæн æмæ йæ курдиат уыдис алывæрсыг: йæ блокнотты 
ныууагъта1 бирæ техникон æмæ æндæр æрхъуыдыты нывтæ – анатоми, оптикæ, 
ботаникæ, перспективæйы закъонтæ æмæ бирæ æндæр хъуыддæгты тыххæй. Скодта 
аэропланы æмæ дæлдонцæуæг бæлæгъы фыццаг проекттæ. Уый ууыл дзуры, æмæ 
генийы зонд уыдис æнæкæрон тыхджын, уыдта фидæны ногдзинæдты нысæнттæ.

Цы нывтæ ныууагъта, уыдонæн æмбал нæй. Йæ диссаджы куыст «Мона Лизæ»-
йæн абон дæр аивадиртасджытæ йæ сусæгдзинæдтæ ахуыр кæнынц. Цыдæр æнахуыр 
тых цæры ацы нывы, йæ цæстæнгас цыма кæлæнтæ кæны3, афтæ дæр фæкæсы 
адæймагмæ.

Леонардо да Винчийы æмдугонтæ куыд дзурынц, афтæмæй уый уарзта музыкæ, 
хорз зарыдис, цагъта лирæйыл, уыдис уазæгуарзон. Мулкæй йæм ницы уыдис, фæлæ 
уæддæр дардта æххуырст лæггадгæнджытæ, стæй бæхтæ.

(1) Леонардо уыдис, (3) йе ’мдугонтæ кæй не ’мбæрстой, (2) ахæм адæймаг.
(1) Йæ райгуырдæй рацыдис æнустæ, (2) фæлæ йе стыр намыс, йæ генийы 

тæмæнкалд абоны онг дæр нæ мынæг кæнынц.
Малиты Васомæ гæсгæ

1. Нысангонд дзырдтæн сбæрæг кæнут сæ стилистикон миниуджытæ.
2. Саразут схемæтæ фæстаг дыууæ хъуыдыйадæн. 

131-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг. Бахъуыды йын кæнут йæ мидис. Уæхи 
бацæттæ кæнут текстмæ гæсгæ фæрстытæн дзуæппытæ дæттынмæ. 

Леонардо да Винчи Чызг сыбираг 
мыстулæгимæ. 1483 аз

Мона Лизæ (Джокондæ)
1503 аз

Мадоннæ 
дидинæгимæ
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Прагматикæ – æвзаг ахуыр кæныны хуыз; æвзаджы иуæгтæ бæрæггонд æмæ 
иртæст фæцæуынц, æвзагæй чи пайда кæны, уыдонимæ бастæй.

Формулæ – ныхасы цæттæйæ кæмæй пайда кæнæм, ахæм загъды, æвзагон арæзты 
иумæйаг ном.

Клише – арæх кæмæй пайда кæнынц æмхуызон ныхасы уавæрты, ахæм ихсыд 
дзырдтæ, дзырдбæстытæ.

Этикетон ныхас

Этикет (францусаг дзырд etiquette амоны «гакк», «нысан») – хи дарыны 
æгъдæуттæ æхсæнады, бинонты ’хсæн.

Этикетон ныхас та у уæздан ныхас. Мах нæ царды арæх пайда кæнæм 
этикетон ныхæстæй (хонæм ма сæ этикетон формулæтæ). Алы адæмтæм ис 
æмхуызон этикетон ныхæстæ: Бузныг; Бахатыр кæн; Дæ бон хорз; Фæндараст. 
Иннæмæй та, алы адæмыхатмæ дæр ис, сæ мидис æмæ æвзагон арæзтæй чи 
хицæн кæны, ахæм уæздан ныхæстæ. 

Сæ темæтæм гæсгæ этикетон ныхæстæ дихгонд цæуынц бирæ хуыз-
тыл: салам дæттыны æмæ фæндарасты ныхæстæ, хатыр курыны, курдиаты, 
æнæниздзинадæй фæрсыны, зонгæ кæныны, арфæ кæныны, бузныг зæгъыны, 
«нæ» зæгъыны, фынгмæ хоныны ныхæстæ; хыл, быцæу бауромыны ныхæстæ; 
зæрдæвæрды, ныфсæвæрды ныхæстæ; этикетон сидæнтæ æ. æнд. Этикетон 
ныхæсты спайда кæнынц рæвдауæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй.

Уæздандзинады ныхæсты мидисы ирон адæм бавæрдтой се ’гъдау, 
сæ цардæмбарынад, этикон хæзнатæ, динмæ ахаст. Уыдон æххуыс сты иу 
адæймагмæ кæнæ адæймæгты къордмæ царды бæлвырд уавæрты хæлар, фæлмæн 
ахаст æвдисынæн.

132-æм фæлтæрæн. Комкоммæ загъд курдиаты ныхæстæ баивут фæрссаг хуызы загъд кур-
диаты ныхæстæй. Спайда кæнут уæздандзинад æвдисæг дзырдтæй.

1. Чиныг-ма мын авæр. 2. Рудзынг-ма ахгæн. 3. Мæ бæсты-ма дуканийæ дзул 
æрбадав. 4. Хæдзармæ афойнадыл æрбацу. 5. Дæ сывæллæтты куы басабыр кæнис. 
6. Дæ чыргъæд-ма гыццыл фалдæр сæвæр. 7. Абон дæ ныййарджытимæ абад.

Уæздандзинад æвдисæг ныхæстæ: дæ хорзæхæй, бахатыр кæн, хорз уаид, 
кæд дын зын нæу, мæ хур акæнай, нæ мады хай, мæ хур, мæ къона.

Хуызæг: Мæ къона, макуы-иу бафæстиат у, мæ зæрдæ дæм æхсайдзæн; Мæнæн 
мæ чызг хæдзармæ афойнадыл æрбацæуы, нæ?; Мæ чызг абон никуы бафæстиат 
уыдзæн?
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133-æм фæлтæрæн. Бацамонут, цавæр иумæйаг хæйттæ ис этикетон арæзтытæн, уый. 
Зæгъут, уыцы хæйттæ цы нысан кæнынц.

Дæ бон хорз! Хорз фæндæгтыл фæцу! Фарнимæ фæцæр! Фарн дæ цытджын бы-
наты! Хуыцауы хорзæх уæ уæд! Бирæ цæр! Дæ салам бирæ! Æхсызгон бонтæ дыл 
кæнæд! Амондджынæй цæр! Нæ буц хистæртæ, бирæ нын цæрут! Стыр хатыр уæ ку-
рын, кæд истæмæй фæрæдыдтæн, уæд! Арфæйаг уæнт уæ хъуыддæгтæ! Алыбон æгас 
цу! Зæрдæбын арфæ дын кæнын дæ ног уæлахизы фæдыл! æ. æнд.

Этикетон ныхæсты хуызтæ ирон бинонты царды

Ирон æгъдаумæ гæсгæ бинойнагмæ, стæй хи сывæллонмæ адæмы ’хсæн 
номæй дзурын не ’мбæлдис.

Ус йæ мойы номы бæсты дзырдта: уæртæ лæг, махон, нæхион, сывæллæтты 
фыд, уæ фыд, уыцы лæг, лæгай. Сылгоймагæн не ’мбæлдис йæ хицауы, æфсины, 
тиуы, стæй, цы мыггагмæ смой кодта, уыцы мыггаджы хистæр нæлгоймæгты сæ 
номæй хонын.

Лæг йæ бинойнаджы номы бæсты дзырдта: уæртæ ус, уæ мад, сæ мад, уыцы 
ус, сывæллæтты мад, не ’фсин, нæ къæбæргæнæг, усай. Сылгоймагмæ йæ мойы 
хæдзары номæй нæ дзырдтой, ивтой йæ æндæр дзырдтæй: чындз, дзыцца, хистæр 
чындз, кæстæр чындз, Æмбалты чызг, Хъæцмæзон, Саниан. Æфсин-иу куы уыди, 
уæд та – æфсин. Сывæллæттæ дæр мадмæ арæхдæр дзырдтой йæ номæй. 

Сывæллæттæм дзырдтой: лæппу, лæппыз, чызг, уæ хо, уе’фсымæр, уыцы чызг, 
уыцы лæппу, хистæр лæппу, кæстæр лæппу.

134-æм фæлтæрæн. Бакæсут, салам раттыны фæстæ ныхасгæнджытæ кæрæдзийы цар-
ды хабæрттæй, æнæниздзинадæй куыд фæрсынц, уый æмæ уыцы зæгъдтытæ бахъуыды кæнут. 
Зæгъут, куыд фæзыны этикетон ныхæсты мидис æмæ грамматикон арæзтыл, ныхасы архайджытæ 
æмсæр кæй не сты сæ карæй, социалон уавæрæй, æрдмæ гæсгæ, адæймагмæ ахастæй, уый.

– Мæнæ ма кæй федтон!; Кæдæй-уæдæй ма!; Кæдæй-уæдæй ма дæ федтон! Къулыл 
зылын хахх; Цы хур, цы къæвда дæ æрбахаста?; Куыд ма нæм фæрæдыдтæ?; Цы хорз у, 
кæй дæ федтон. 

– Куыд дæ?; Куыдтæ цæрыс?; Дæ цард куыд у?; Дæ цард куыд цæуы?
Адæймаг йæ цардæй разы куы вæййы, уæд дзуапп фæдæтты:
– Ницæмæй хъаст кæнын; Хорз; Тынг хорз; Арфæйаг у, хорз; Мæ цардæй куы ра-

хъаст кæнон, уæд Хуыцаумæ дæр хъыг фæкæсдзæнис.
Адæймагæн йæ цард зæрдæйы фæндон куы нæ фæцæуы, уæд фæзæгъы:
– Хуыздæрхъуаг; Раппæлинагæй – ницы; Бонæддæдæр кæнын; Ардыгæй дæумæ 

цæрдтытæ кæнæм; Цæмæй раппæлон*, нæ зонын; Æвзæр; Гъæ, мæ цард дæр цард у? 
Хуыцау мæ ралгъыста; Чидæр мын хинтæ скодта.
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Дзуапп раттыны фæстæ бафæрсынц:
– Дæхи (уæхи) хъуыддæгтæ та куыд сты (куыд цæуынц?)?; Дæхæдæг (уæхæдæг) 

куыдтæ стут?; Дæхимæ (уæхимæ) ногæй цы ис?
Æнæниздзинадæй фæрсыны ныхæстæ сты:
– Уæ рынчын куыд у?; Уæ рынчын нæма фæдзæбæх ис?; Уæ рынчын нæма 

фæсæрæндæр ис?
Дзуаппон ныхæстæ ахæм фæрстытæн уыдзысты:
– Ныртæккæ мын ницы у (дзæбæх дæн), бузныг; Саг-сырды хуызæн; Хуыцау дæ 

æнæниз скæнæд, ницы мын у; Бузныг, дæ хъæбулты хурæй бафсæд, фæдзæбæх дæн; 
Ницы ахæм; Гыццыл фæсæрæндæр дæн; Хъазгæйæ, фæзæгъынц: – Дæ хостæ мын 
æххуыс кæнынц.

Салам дæттыны ныхæстæ æмæ саламæн дзуапп, уый фæстæ загъд ныхæстæ сты 
дзырдон аивад, бæрæг кæнынц хæлар, лымæн ахастытæ дзурджыты ’хсæн, сæ царды 
фæлтæрддзинад.

раппæлон – растауон

135-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр формæйæ пайда кæнут сымах та, 
хистæрмæ, æнæзонгæ адæймагмæ дзургæйæ, стæй официалон уавæры.

«Ды» æви «Сымах»?
Ирон æгъдаумæ гæсгæ, цыфæнды кары адæймагмæ дæр, хион уыдаид æви 

æцæгæлон, уæддæр дзырдтой «ды». Фæлæ куыдфæстæмæ уыцы æгъдау ивын рай-
дыдта: хистæрмæ, стæй официалон уавæрты æмæ æцæгæлон адæймагмæ дзурын 
райдыдтой «Сымах». Уыцы фæтк нæма ныффидар ис ирон æвзаджы.

136-æм фæлтæрæн. Бацамонут этикетон ныхæсты хуызтæ, сбæрæг сын кæнут сæ арæзт 
æмæ сæ пайда кæныны уавæртæ. Зæгъут, ацы таурæгъ нын цы зонд амоны, уый абоны 
цардæн бæззы æви нæ (уазæгæн æгъдау дæттын, зæрдæлхæнæнтæ йын кæнын, знагæй хи 
хъахъхъæнын, фыдгæнæгæнæн нæ хатыр кæнын). 

Æвдзæрæны хæст

Æвдзæрæн йæхицæн бынат нал ардта æмæ зæгъы: «Нарты Борæмæ фæцæуон фи-
дыды алдзæн6, стæй йæ хинæй ныммардзынæн»...

Цæуы Æвдзæрæн. Уагуадзæн6 афонты æрбахæццæ ис æмæ дзуры мидæмæ:
– Борæ, ракæс æддæмæ!
Борæ Æвдзæрæны хъæрмæ рауади æмæ зæгъы:
– Фыдæхы охыл кæд дæ, уæд мæм фæлæуу, кæд хорзы охыл, уæд мидæмæ рахиз.
– Фыдæхæй хорз хуыздæр у, уый тыххæй дæм æрцыдтæн иунæгæй дæр.
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– Мæ Хуыцау – ме ’вдисæн. Хæрзгæнæгæн æз хорзы бацæуын, фыдгæнæгæн та ак-
каг фæвæййын.

– Уæдæ мын хорзæрдæм5 фысым фæу.
– Рахиз мидæмæ.
Æвдзæрæн бацыди мидæмæ, арфæ ракодта æмæ уырындыхъ6 здухгæ3 бандоныл 

рабадти. Борæ дæр йæхи æруагъта5 йæ цуры. Борæйы мад сын сæ разы фынг авæрдта 
æмæ сыл узæлы.

Фæсхæрд Борæ дзуры Æвдзæрæнмæ:
– Фыдæхы охыл мæм кæй не ’рцыдтæ, уый тыххæй дын – мæ лæвар.
– Цы мын лæвар кæныс?
– Мæ бæх.
– Бæх дæхи уæд. Ахæм сугхæссæнтæй фæлмæцыд дæн.
– Уæд та дын мæ фат.
– Уыцы фæныксхъауæнтæй дæр мæ къона дзаг у.
– Уæд та дын мæ кард.
– Фенын-ма мын æй кæн.
Борæ йæм йæ кард радта. Æвдзæрæн фестади, кард куы райста, уæд. Стæй зæгъы:
– Хæрæг-цыдæр, ды æцæгæй афтæ фенхъæлдтай, æмæ дын æз дæ кæрдзын 

хæрынмæ æрцыдтæн? Æз дæ марынмæ фæзындтæн.
Æвдзæрæн кард фæхаста, Борæ йæм артдзæстæй æртыскæн6 фелвæста. Уый йæм 

фæдардта. Æвдзæрæн æртыскæн атæхын кодта. Дыккаг цæфæн æм стуан6 фæдардта. 
Æвдзæрæны кард рæхысыл атыхсти, æмæ Борæ йæхи ныццавта Æвдзæрæныл, йæ быны 
йæ ракодта æмæ йæм арцы фындз ныддардта. Æвдзæрæн зæгъы:

– Йæ-й-йи, ма мæ амар, æз дæ мад, дæ фыды уазæг! Нал дæ бахъыгдардзынæн.
– Дæуыл æууæнк нæй. Мæхи хæдзары мæ марынмæ кæм хъавыдтæ, уым мæ æддæ 

бынтон æнцад нал ныууадздзынæ.
Йæ арц ныссагъта Борæ Æвдзæрæны риуы, стæй йын йæ мард доны баппæрс-

та (Н. к.).

1. Рафыссут текстæй контекстуалон синонимтæ. 
2. Бацамонут дзургæ ныхасæй ист дзырдтæ æмæ фразеологион иуæгтæ.

25-æм урок

Æвзаджы темæ: Дзырдарæзт. Морфемикæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны намысы лæгтæ. Хъантемыраты бæхыл-

бадджытæ

137-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йæ радзурут. Зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ уæм 
гуырын кæнынц Хъантемыраты бæхылбадджыты хабæрттæ. Сбæрæг кæнут фæстаг абзацы 
хъуыдыйæдты синтаксисон арæзт.
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Дзырдуат

Пикадор – бæхджын лæг арцимæ, архайдта богътимæ хæсты. Пикадорты къорд то-
реадоры рацыды размæ сызнæт кæнынц богъы арцы рæхуыстытæй.

Тореадор – богъты хæсты чи архайы, уыцы адæймæгты иумæйаг ном, сæ сæйраг, 
матадор, богъæн ныккæны фæстаг, мæлæтдзаг цæф. 

Корридæ – тореадоры хæст богъимæ, испайнаг адæмы национ хъæлдзæггæнæн, 
ирхæфсæн архайд.

Мæ лæппу, кæмфæнды куы уай, уæддæр 
иу хъуыддаг дæ зæрдыл дар: адæймагæн
æппæтæй зынаргъдæр у йæ намыс.

Хъантемыраты Алиханы (Алыбеджы) 
мады ныстуан

Хъантемыраты Алыбег (йæ бинонтæ, хиуæттæ йæ хуыд-
той Алихан) Тузары фырт – зындгонд бæхылбадæг, УСФСР-йы 
адæмон артист, ЦИАССР-йы аивæдты сгуыхт архайæг, «ирон 
джигитовкæйы фыд». Бæхыл бадыны дæсныйад сæ мыггаджы 
лæвæрд цыдис фæлтæрæй-фæлтæрмæ.

Алихан циркмæ æрбахаста йæхи трюк: бæхыл уайгæ-уайын 
аныгъуылын бæхы гуыбыны бын, стæй, бæхы къæдзилыл хæцгæйæ, 
абырын бæхы фæстаг къæхты ’хсæнты æмæ абадын саргъыл. 
Къорды джигитовкæ дæр Алихан æрхъуыды кодта. 

Ирон бæхылбадæг ссис уырыссаг цирчы бæрзонд стъалы. Али-
хан кусынмæ ацыдис фæсарæнмæ, раздæр Австро-Венгримæ, стæй 
та  – Болгаримæ. 1931 азы æрбаздæхтис Уæрæсемæ. Ростовы Алихан 
базонгæ ис фидæны сгуыхт бæхылбадæг Тугъанаты Михалимæ. Рай-
дыдтой иумæ кусын. 

Цирчы хъазæг къорд арæзт æрцыдис, Алиханæн йæ кæстæр 
æфсымæр Ибрагим семæ кусын куы райдыдта, уæд. 

Йæ бинойнаг Маря, дæргъæвсаг чызг, уыдис дæсны фæндыр-
дзæгъдæг. Алихан оркестры цагъд баивта адæмон инструментты 
музыкæйæ æмæ нæ фæрæдыдис. 

Алыбег цирк ныууагъта нæуæдзаздзыдæй.
Цирчы артисттæ систы йе ’ртæ фырты дæр: Хасанбег, Ирбег æмæ Мухтарбег. Йæ 

фыдæй дарддæр цы фырт нæ ацæуа, уый баззайдзæнис йæ фыды аууон æмæ бахус 
уыдзæнис. Алиханæн йæ фырттæ сæ фыды амындæй, стæй сæхи хъару æмæ архайды 
фæрцы схызтысты бæхылбадыны дæсныйады бæрзонддæр къæпхæнмæ...

Хъантемыраты Алыбег æмæ йæ фырттæ сысты бæхылбадджытæ-каскадёртæ æмæ 
архайдтой ссæдз кинойæ фылдæры («Смелые люди», «Война и мир», «Белое солнце 
пустыни»). 

Алыбег гыццылæй
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Æвæццæгæн, мад арфæ кодта йæ лæппутæн: «Цард уæ макуы раппарæд уæ 
саргъæй, мæ лæппутæ». Æмæ уыцы арфæ æрцыдис йе ’ртæ хъæбулыл: схызтысты цир-
чы бæхылбадджыты бæрзонддæр бынатмæ. Сæ нæмттæ сын ирон адæм никуы ферох 
кæндзысты. 

В. Марсяновскийы чиныгæй «Кантемировцы»

1. Бæрæггонд дзырдтæн бацамонут сæ арæзт.

Дзырдарæзт. Морфемикæ 

Дзырдарæзт ахуыр кæны дзырдты сконд. Дзырдтæ аразынæн пайда кæнынц 
морфемæтæй. Алы морфемæйæн дæр ис бæлвырд нысаниуæг. 

Дзырды нысаниуæгджын хæйтты тыххæй ахуырад хуыйны морфемикæ.
Алы морфемæйæн дæр ис бæлвырд нысаниуæг. 
Дзырдтæ хицæн кæнынц сæ бындуры арæзтæй. Морфемæтæ рахицæнгæнæн 

кæм вæййы, уыдон сты аразгæ бындуртæ: фыццаг-дæр, кад-джын, с-араз-
ын. Морфемæтæ рахицæнгæнæн кæм нæ вæййы, уыдон та сты æнæаразгæ 
бындуртæ: намыс, кад, фыд.

Дзырдтæ арæзт цæуынц, бындуртæ кæрæдзимæ æфтаугæйæ (вазыгджын дзырд-
тæ) (фæтæнуæхск, зæрдылдарæн), стæй, дзырдты фыццаг дамгъæтæ иугæнгæйæ 
(аббревиатурæтæ) (ЦИАССР, ЦИПУ, РЦИ-Алани, Агропромхими).

Ног дзырдтæ арæзт цæуынц æндæр хуызты дæр:
1) дзырдæн йæ нысаниуджытæ куы адард вæййынц æмæ сæ омонимтæ 

куы рауайы (лексикон-семантикон фæрæз): хос: I) хусгонд кæрдæг; II) низ 
дзæбæхгæнæн буаргъæд; цъæл: I) пырх; II) бæгæныйы бынтæ;

2) дзырд иу ныхасы хайæ æндæр ныхасы хаймæ куы ахизы, йæ формæ нæ 
аивгæйæ (семантикон-морфологион фæрæз): кæрдæг (миногми æмæ номдар), 
сæрибар (миногон æмæ номдар);

3) æндæр æвзаджы дзырдтæ, хи æвзагмæ сæ хайгай тæлмацгæнгæйæ (калькæ 
сæ кæнын): хиуынаффæйад, æнæаразгæ, æвзагзонынад.
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138-æм фæлтæрæн. Рахицæн кæнут дзырдты морфемæтæ. Ныффыссут бæрæггонд 
дзырдтæн се ’муидагон дзырдтæ.

Архайд, райрæзт, æмгуыстад, минæварджын, æмархайд, архайджытæ, барадон, 
хъæууон, цыдæриддæр, бастдзинад, дæлхайад, астæуккаг.

139-æм фæлтæрæн. Сбæрæг кæнут вазыгджын дзырдты хæйтты морфологион арæзт. 

Зындгонд, кусæнгæрзтæ, бæхылхъазæг, фæлтæрæй-фæлтæрмæ, фыдракæнд, ба-
радхъахъхъæнæг, закъонæвæрынад, уайгæ-уайын, бæхылбадæг, киноныв, гуыры-
конд, фæтæнуæхск, наукон-иртасæн5, уæлæмæцæуæг, хуыздæрæрдæм5, закъонæвæрæг, 
æгъдаухæлдтытæ5, хæдбардзинад, удварн, фыццаградон, зæхкусæг5, уацхæссæг, царда-
монд, цалцæггæнæн-аразæн, æппæтирон5.

Хуызæг: фæтæнуæхск (мин. + номд.)

140-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут таблицæйы амынд теори.

Предметы æнæххæст кæнæ лæмæгъгонд æууæл чи нысан кæны, 
миногонты ахæм фæсæфтуантæ

Фæсæф-
туантæ

Дзырдарæзтон
нысаниуæг

Уæлæмхасæн 
нысаниуæг

Аразæг
дзырд Дæнцæгтæ Ахадындзина-

ды къæпхæн

-гомау-
-бын-
-дзæф-
-аив-
-уст-

Бæрæг кæнынц, 
аразæг дзырд цы 
амоны, уымæй 
предмет 
хайджын кæй у, 
уый.

Нысан кæны,
аразæг дзырд цы 
амоны, уымæй 
йæ сæйраг хай 
иуцасдæр хайджын 
кæй у, уый. 

Миногон бургомау
роггомау
фæлурсбын
мæллæгдзæф
зулаив
хъæрмуст

Ахадгæ сты
дзургæ æмæ 
аивадон ны-
хасы, наукон 
терминоло-
гийы.

-бын- Бæрæг кæны, 
аразæг дзырд цы 
амоны, уымæй 
предмет хайджын 
кæй у, уый.

Нысан кæны, 
аразæг дзырд цы 
амоны,
уый йæ миниуæг 
кæй у, уый. 

Номдар уæзбын
хуырбын

Ахадгæ у 
цыфæнды 
ныхасы дæр.

141-æм фæлтæрæн. Раст бацамонут дзырдтæ аразыны хуызтæ.

I) хæст (тох), II) хæст (куыдзы, калмы); I) цагъд (фæнды-
рыл), II) цагъд (чъырæй); I) стауын (æппæлын), II) стауын 
(змæнтын)

семантикон-морфологион
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рынчын (миногон æмæ номдар), кусæг (миногми – ном-
дар), зæронд (миногон – номдар) лексикон-семантикон

телеуынынад, хиуынаффæйад, киноныв, газеткæсджытæ морфологион

дзуаппон, цæгатирыстойнаг, дæсныйад, режиссёрон, 
раныхас, æрсидтонтæ, бадзырд, сгуыхт, æнæферохгæнгæ, 
зæрдæисгæ

калькæтæ

Морфемæты стилистикон æууæлтæ

Разæфтуантæ æмæ фæсæфтуанты руаджы саразæн ис, стилисти-
кон нысаниуæг кæмæн ис, ахæм дзырдтæ – чиныгон æмæ дзургæ ныхасы, 
æнкъарæнджын-экспрессивон ахуырстимæ кæнæ æнæ ахæм ахуырстæй. Зæгъæм, 
наукон терминтæ: лингвистикон (фæсæфтуан, хъæрон, фарстон, иувæрсыг), 
æхсæнадон-политикон (æгуыст, æхсæнадон); æрвылбоны дзургæ ныхасы 
лексикæ (сæтой, фындзи, лæппыз, былджын).

142-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут дывæргонд æмхъæлæсонты растфыссынад.

1. Зæмбын – ныззæмбын, цъист кæнын – ныцъцъист кæнын, уигъын – ныууигъын, 
уромын – ныууромын; азæлын – ныййазæлын, арауын – ныццарауын, фæлæ: исын – 
ныйисын, æвгæнын – нывгæнын, здухын – ныздухын, схойын – нысхойын. 

2. Кæттаг, цæттæ; æддæ; бæззын, аххос; гуыпп, къæрцц, хатт.
3. Æртыккаг, амæттаг; æфсæддон, сæууон.

143-æм фæлтæрæн. Саразут аффиксты руаджы чиныгон æмæ дзургæ ныхасы дзырдтæ. 

-он-, -аг-, -æг-, -д-, -т-, -ад-, -дзинад-, -джын-, -раз-, анти-, -уæл-, -æн-, -ой-, -ыка-, 
-унка-, -и-, -ай-, -дзи-, -ыз-, -къа-, -хъо-.

Хуызæг: хæдзарадон, кадджын, зыдыка.

144-æм фæлтæрæн. Ныффыссут дыууæ цæджындзæй арфæйы ныхæстæ æмæ сæ дзуæп-
пытæ, стæй хуынды гæххæтт.

Хуызæгтæ:

Арфæйы ныхæстæ бæрæгбоны фæдыл (гуырæн боны фæдыл)

Мæ зынаргъ мад æмæ фыд! 
Арфæ уын кæнын …бæрæгбоны фæдыл!

Бузныг, мæ хъæбул! Дæ цард дæ зæрдæйы 
фæндиаг уæд!
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Мæ зынаргъ мад æмæ фыд!

Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд! Уæ хъæбулты хурæй бафсæдут.
Мæ зæрдæ уын зæгъы æнæниздзинад æмæ хъæлдзæг цард.
Фылдæр кæй уарзут æмæ уæ чи уарзы, уыдонимæ æрвитут уæ царды бонтæ.

Царды стыр ныфс кæмæн стут æмæ уæ цæрайæ чи цæры, 
уæ уыцы кæстæр хъæбул Геуæрги.

Мæ зынаргъ æмкъласонтæ Аланæ, Фатимæ æмæ Мæдинæ!

Хонын уæ, Цæгат Ирыстоны Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
университетмæ ахуыр кæнынмæ кæй бацыдтæн, уый фæдыл куывдмæ. 

Æнхъæлмæ уæм кæсдзынæн Къостайы проспекты, 11 хæдзары 14 сахатыл. 

                             Бирæ уæ чи уарзы, уыцы Зæринæ.

26-æм урок

Æвзаджы темæ: Морфологи. Ныхасы хæйттæ ирон æвзаджы.
Сæрмагонд ныхасы хæйтты грамматикон категоритæ. 
Хауæнты нысаниуджытæ

Ныхасы темæ: Киноаивад Ирыстоны

145-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Саразут ын пълан æмæ йæ радзурут уыцы пъланмæ гæсгæ. 

Дзæуджыхъæуы кинематограф сæдæ азы размæ

Кинойы дуг райдыдта 1895 азы декабры Парижы, Луи Люмьер «цæугæ» къамтæ 
æвдисæг аппарат куы базонын кодта, уæд. Цалдæр мæйы фæстæ кино фæзындис Бе-
тъырбухы æмæ Мæскуыйы. Ног диссаг цы уæрæсейаг горæттæ федтой, уыдоны ’хсæн 
уыдис Дзæуджыхъæу дæр. 1897 азы 16 июны уырыссаг драмон театры залы равдыстой 
ссæдзминутон «гоби»* кино. Дыккаг бон газет «Терские ведомости» уыцы цау баны-
мадта æнусы диссагыл.

Ссæдзæм æнусы райдианы кинотеатртæ – уæд сæ хуыдтой «электробиограф-
тæ» – фæзындысты Терчы облæсты бирæ горæтты: Налцыччы, Грознайы, Мæздæджы, 
Пятигорскы, Кисловодскы, Георгиевскы. Кинотеатры зынгæ хай уыдис Дзæуджыхъæ-
уы – регионы административон æмæ культурон центры. Александры проспекты (ныры 
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Сабырдзинады проспект) уыдис цыппар кинотеатры: «Пате» (ныры «Комсомолец»), 
«Модерн», «Риччи» (уыдис, Афицерты хæдзары раз цы фонтан ис, уый бынаты) æмæ 
«Гигант». Æртæ кинозалы та куыстой клубты – æрмгуыстгæнджыты, приказчикты æмæ 
Горæты æхсæнадон æмбырды клубты…

Сæ репертуары зынгæ хай уыдысты документалон кинонывтæ ног цаутæ, медицинæ 
æмæ техникон ногдзинæдты тыххæй. Кинонывтæ «Нывæфтыд Уæрæсе», «Кавказы 
хæхты»-йæн уыдис егъау хъомыладон ахадындзинад, киномæкæсджыты зонгæ код-
той райгуырæн æрдзы рæсугъддæр бынæттимæ, историон цыртдзæвæнтимæ. Ацы 
кинонывтæй фыццаг равдыстой «Млетæй Дзæуджыхъæумæ». Адæм дзы федтой зонгæ 
бынæттæ – Терк, Дайраны комы нарæг, Реданты фидæрттæ, Мады Хох хурныгуылды 
размæ æ. æнд. Æвдыст цыдысты куыд уæрæсейаг, афтæ фæсарæйнаг кинонывтæ дæр.

Цогойты Витали

гоби – къуæтти

1. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ. 
2. Рафыссут текстæй гуырынон хауæны æвæрд географион нæмттæ æмæ сын бамбарын кæ-
нут сæ растфыссынад.

Сæрмагонд æмæ æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ

Ныхасы хæйттæ вæййынц сæрмагонд æмæ æххуысгæнæг. Сæрмагонд ны-
хасы хæйттæ ирон æвзаджы сты æхсæз: номдар, миногон, нымæцон, номивæг, 
мивдисæг, фæрсдзырд. Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ дæр сты æхсæз: разæвæрд, 
фæсæвæрд, бæттæг, хайыг, модалон дзырд, æвастхъæр.

Сæрмагонд ныхасы хæйттæн вæййы æххæст лексикон нысаниуджытæ. 
Зæгъæм, номдартæ ном дæттынц предметтæ æмæ фæзындтæн (æрдз, бынат, æнус, 
ногдзинад), миногонтæ – предметты æууæлтæн, миниуджытæн (фæсарæйнаг, ног, 
хъомыладон), мивдисджытæ – архæйдтытæн (фæуæлахиз уæвын, банымайын) æ. 
æнд. 

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæн нæй ахæм нысаниуджытæ. Уыдонæн ис 
алыхуызон хæстæ хъуыдыйад æмæ тексты. Зæгъæм, бæттæгтæ бæттынц хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ æмæ вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ, фæсæвæрдтæ 
бæттынц дзырдбаст æмæ хъуыдыйады мидæг сæрмагонд ныхасы хæйттæ (ис 
хæдзары раз, фæзындис цалдæр мæйы фæстæ) æ. æнд.

146-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Радзурут æй хи ныхæстæй. Зæгъут, цавæр ирон 
кинонывтæ зонут.
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Кинорежиссёр Уалыты Владимир

Уалыты Владимир райгуырдис 1910 азы. Ахуыр кодта Тифлисы ирон адæмон 
скъолайы. Уый фæстæ бацыдис Мæскуыйы Кинематографийы æппæтцæдисон паддза-
хадон институтмæ. Йæ ахуыргæнджытæ уыдысты советон киноаивады дæснытæ: Сер-
гей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Михаил Ромм æ. æнд.

Владимир йæ дыууæ æмкурсонимæ систа фыццаг 
кинолентæ Хуссар Ирыстоны, Знауыры районы, Хетæгкаты 
Къостайы юбилейы фæдыл цы бæрæгбон арæзт æрцыдис, 
уый тыххæй.

1936 азы Владимир сыздæхтис йæ райгуырæн уæзæгмæ 
æмæ режиссёрæй кусын райдыдта киностуди «Грузия-
фильм»-ы. Фылдæр иста хроникалон-документалон 
кинонывтæ.

1942 азы сарæзта киноисæг къорд, æмæ йæ арвыстой 
Цæгат Кавказы фронтмæ. Хæцæг æфсадимæ фæцыдис мин-
гай километртæ, систа мингай метртæ киноплёнкæтæ.

Уыдонæй спайда кодтой 20-серион киноэпопея «Вели-
кая Отечественная»-йы.

Фæцис Фыдыбæстæйы Стыр хæст. 1946 азы Владимир 
альпинистты къордимæ схызтис Ушбайы хохмæ æмæ систа 
киноныв «Ушба». Ацы кинонывы тыххæй йын 1947 азы Ве-
нецийы дунеон кинофестивалы саккаг кодтой преми æмæ 
диплом. Афтæмæй Кавказы фыццагдæр Уалыйы-фырт ссис 
дунеон премийы лауреат.

1955 азы уый ссис горæт Сталиниры ирон скъола-сту-
дийы бындурæвæрæг.

1956 азы сарæзта киноныв Хетæгкаты Къостайы поэмæ 
«Фатимæ»-мæ гæсгæ. Музыкæ йын ныффыста композитор 
Галаты Барис.

Йе сфæлдыстадон æнтыстыты тыххæй Уалыйы-
фыртæн саккаг кодтой Гуырдзыстоны аивæдты сгуыхт 
архайæджы ном. Хорз зындгонд сты йæ кинонывтæ: «Хæхты райгуыргæ аивад», 
«Бæрæгбон аланты зæххыл», «Ныхас Абайты Васойы тыххæй», «Къостайы юбилей», 
«Инæлар Плиты Иссæ», «Фыдыбæстæ хъахъхъæнынмæ», «Уæлахизимæ фæстæмæ», 
«Тугъанты Махарбег» æ. æнд.

Уалыты Владимирæн фæзминаг сты йæ цард, йе сфæлдыстадон æнтыстытæ, 
Райгуырæн зæхмæ уарзондзинад.

Черчесты Хъасболат ( «Рæст.»)

1. Саразут тексты бындурыл диалог. 
2. Бацамонут бæрæггонд дзырдтæ аразыны фæрæзтæ æмæ, цавæр ныхасы хæйттæ сты, уый.

Кинорежиссёр 
Уалыты Владимир

Киноныв «Чермен»,
артист Уататы Бимболат
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147-æм фæлтæрæн. Бацамонут ныхасы хæйтты хуызтæ. Раттут сæм фæрстытæ.

Ирыстон, кино, хæдтулгæ, хатдзæг, лæг, æгъдæуттæ… ?

Артагæвгæнæн, дзæуджыхъæуккаг, уæлмонц, паддзахадон… ?

Мин, фыццаг, æртыгай, иу цыппæрæм хай… ?

Уый, ахæм, æппæт, кæрæдзи, цас, мах, чидæр, нæхæдæг… ?

Фидар кæнын, домын, узæлын, стауын, тъизын, зæмбын… ?

Барæй, мыггагмæ, иронау, иттæг, кæдæм, уæд… ?

Нæ, ма, цы, æгайтма, марадз, алæ, æууæ, уæдæ, и, гъы, гъе, о ?

Æмæ, стæй, та, куы, цыма, цæмæй, кæй, уæддæр, кæнæ… ?

Æд, æнæ ?

Ныхмæ, размæ, сæраппонд, фыдæй, гæсгæ, йеддæмæ, онг… ?

Гъæй-джиди, оххай-гъе, уæууа, ау, о-о-о, гъе-ри-гъа… ?

148-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг æмæ бахъуыды кæнут, цы нысан кæнынц 
номдартæ алыхуызон хауæнты, уый.

Хауæнты нысаниуджытæ

Номдартæ ивынц нымæцтæ æмæ хауæнтæм гæсгæ, ома кæнынц тасындзæг. 
Тасындзæг ма кæнынц миногон æмæ нымæцон (номдаримæ баст куы нæ вæййынц, 
уæд), номивæг æмæ мивдисæджы æбæлвырд формæ (фæсæфтуан -ын-имæ). 

Алы хауæнæн дæр ис йæхи грамматикон формæтæ (хауæнты кæрæттæ) æмæ 
нысаниуджытæ. Номдартæ уыцы формæтæ æмæ нысаниуджытæм гæсгæ æххæст 
кæнынц алыхуызон синтаксисон хæстæ. 

Номдар номон хауæны нысан кæны:
а) архайæг предмет: Адæм кæрæдзийы цинæй цæрынц (Æмб.).
æ) предмет цы у, уый: Рæстæг – дугъон, лæг – барæг (Æмб.).
б) æууæлхæссæг предмет: Цард тох у (Æмб.).
г) тыгъдад, бæрц: Ацыдыстæм километр. Харбызæн бафыстон туман.
гъ) сидæны функцийы нысан кæны, ныхас кæмæ арæзт у, уый: Ох, ох, æмгæрттæ! 

Ох, ох, лæппутæ, / Æфхæрды маст куыд зын вæййы! (Б. Г.) æ. æнд.
Номдар гуырынон хауæны нысан кæны:
а) предмет кæй у, уый: Мыст къахта æмæ йæхицæн гæдыйы сæр (Б. Е.).
æ) предметы хай: Стъолы къах асастис.
б) архайды бынат, объект, афон, æфсон, нысан æ. а. д. фæсæвæрдимæ кæнæ æнæ 
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уымæй: Дæ зæрдæйы йæм сусæг хæрам ма хæсс! (Рост.); Знаджы раз æркъул кæнон 
мæ сæр?; Нæ дуджы та рæсугъд зæрдæйы бæсты / Хъæуынц æрмæстдæр базырджын 
ныхæстæ (Дж. Н.); Æмбалы тыххæй цыфæнды дæр бакæндзæнис. 

Номдар дæттынон хауæны нысан кæны:
а) архайд цы предметы пайдайæн конд цæуы, уый: Мад æмæ фыд фыдæбон 

кæнынц сæ цотæн.
æ) предмет кæмæн (кæнæ цæмæн) хъæуы, уый: Хос æрцæттæ кодтой рынчынæн. 
б) архайды æфсон æмæ нысан: Стонгæн ма ардыгæй райсоммæ кæд фæлæууин (Б. Е.); 

Хуыскъæл амонынц хосæн æ. æнд.
Номдар иртæстон хауæны нысан кæны:
а) архайд цы предметы фæрцы цæуы, уый: Ныхæстæй цы ис (Б. Б.).
æ) архайд кæм райдайы, уый: Къуырфæй абухгæ ссæуы æмæ сырдау йæхи аппары 

уырдыгмæ (Б. А.).
б) архайды афон: Æхсæз сахатæй нырмæ дæм æнхъæлмæ кæсын.
в) архайды æфсон: Сывæллæттæ нал фæрæзтой дойныйæ æ. æнд.
Номдар арæзтон хауæны нысан кæны:
а) афон: Хуры скастмæ цæттæ куыд уой, афтæ.
æ) архайд кæдæм кæнæ кæмæ здæхт у, уый: Нал æфтыд хæхты бæрзæндтæм, 

цъуппытæм (Б. А.); 
б) архайд кæм æмæ цас цæуы: Нæ хъæу æвæрд ис донмæ хæстæг; Къуыримæ нæ 

куыстытæ фестæм.
в) исты цæмæ кæнæ кæмæ вæййы, уый: Пурти лæппумæ ис.
г) архайды нысан: Цæуын доны былмæ дидинджытæм.
Номдар æддагбынатон хауæны нысан кæны:
а) архайд цы предметы уæлæ цæуы: Рæгътыл адардтам Хъивоны ’рдæм (Б. А.).
æ) ныхас цы предметы тыххæй цæуы, уый: Лæгыл афтæ хинæй рацу, уый худи-

наг у (Б. Е.).
б) архайд цы афон цæуы (кæнæ цыдис) æмæ кæд фæцис (кæнæ фæуыдзæнис): 

Боныцъæхтыл сæмбæлдыстæм нæ къонатыл æ. æнд.
Номдар цæдисон хауæны нысан кæны:
архайд цы предметимæ цæуы, уый: Уацмысы идейæ баст вæййы йæ темæимæ.
Номдар хуызæнон хауæны нысан кæны:
иу предмет цы æндæр предметимæ барст вæййы, уый: Рагон нæртон лæгау зарын 

куы зонин (Х. Къ.).

Дыгурон æвзаджы нæй цæдисон хауæн. Цы нысаниуæг ын ис, уый æвдыст 
цæуы номдарæй фæсæвæрд хæццæ-имæ: Мæ фиди хæццæ цæуæн хуасæ 
кæрдунмæ.

Фæлæ дыгуроны ис мидæгбынатон хауæн (ке? кæми? цæми?), йæ кæрон у 
и: есгæми – искуы, кæрдбадзи – кæрддзæмы, адæймаги. 
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Æддагбынатон хауæны дыгурон æвзаджы кæрон у бæл: Фурттæ исарази 
æнцæ сæ фиди фæндонбæл. – Фырттæ сразы сты сæ фыды фæндоныл.

1. Ныффыссут реферат иу кинорежиссёры тыххæй.

149-æм фæлтæрæн. Дзуапп раттут викторинæйы фæрстытæн (II). Уæ дзуæппытæ 
сбæлвырд кæнут, чиныджы кæрон цы æрмæг ис, уымæ гæсгæ.

(II) 1. Ныффыссут æнгом дзырдбæстытæн (1) синонимтæ æмæ (2) антонимтæ: фарс 
хæцын, мæстæй мæлын, зæрдæ дзуры, коммæ нæ кæсын.

2. Зæгъут, цавæр дзырдты æххуысæй райста текст æнкъарæнджын-экспрессивон 
ахуырст: 

Дæ рухс фæлгонц мæ зæрдæйы æрцард,
Уым рæзы уарзт, мæ фыдæнæн дзы, хъавгæ, 
Амур, къæбæда саби, уарзты зæд, æнцад
Йæхицæн сæвæрдта æнусы бонтæм авдæн.

Эдмон Ростаны комеди «Сирано де Бержерак»-æй 
                            (Джыккайты Шамилы тæлмац)

3. Бацамонут, дзырдтæ сæ стилистикон ахуырстмæ гæсгæ раст амынд кæм сты, 
уыцы вариант:

а) хъæбатыр, намысджын, æхсарджын, номдзыд, бонджын, сæрæн;
æ) мæт кæнын, уарзын, æнкъард кæнын, рæвдауын, тæрсын, хъыг кæнын;
б) адде кæнын, чыр-чыр кæнын, чопп-чопп кæнын, æвзилын, ризын.

4. Бацамонут дзырдтæ аразыны фæрæзтæ: 
а) бафтауинæгтæ, радон, лæггадкæнынад; 
æ) хабархæссæг, æппæтвæрсыгæй, нысанмæарæзт; 
б) хорз, зæронд, кæрдæг; 
в) ком, хос, тын.

5. Бацамонут ныхасы хæйтты хуызтæ:
а) бæттынц дзырдбаст æмæ хъуыдыйады мидæг сæрмагонд ныхасы хæйттæ; 
æ) хъуыдыйады вæййы зæгъинаг; 
б) бæрæг кæны архайды æууæл, стæй, архайд цавæр фадæтты цæуы, уый; 
в) бæттынц вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ; 
г) бæрæг кæны предметы æууæл, миниуæг. 

6. Сбæрæг кæнут дзырдты хауæнтæ. Саразут номдартимæ хъуыдыйæдтæ æмæ 
зæгъут, цавæр нысаниуджытæ ис номдартæн.

Уыгæрдæнмæ, дидинджытæй, арвыл, сæрибарыл, дойныйæн, æмбалы тыххæй, 
цардæн, хъаруйæ, бинонтæй, цæстæй, чиныгмæ, афæдзмæ.



96

27-æм урок
Æвзаджы темæ: Мивдисæг. Миногми æмæ фæрссагми
Ныхасы темæ: Хосгæнæн кæрдæджытæ

150-æм фæлтæрæн. Бацамонут дыккаг тексты мивдисджытæ, сæвæрут сæ райдайæн 
формæйы. Рафыссут терминтæ, бамбарын сæ кæнут. 

1. Бæхы рагъы хос (тмин)

Бæхы рагъы хос у, дидинджыты къордмæ чи хауы, ахæм бирæазон кæрдæг. Ис ын 
фæлурс зæнг æмæ сыфтæртæ, гуппæрттæй йыл зайынц бур дидинджытæ. Йæ бæрзæнд 
у 15–40 сантиметры. Ацы зайæгой дидинæг ракалы июны − августы. 

Дидинæг калын куы райдайы, уæд дзы 1 – 2 
сантиметры дæргъæн йæ хъæдимæ æрлыг кæнынц æмæ 
дзы хосы хомаг аразынц, кæны лæмæгъ тæф.

Дидингуппæртты мидæг ссардтой витамин С, 
каротин, эфирон зети, органикон туагад, стерингтæ, 
писитæ, кæрдæджы та – витамин К æмæ эфирон зети.

Бæхы рагъы хос ахъаз кæны мастцыдæн, маст 
тæнæг кæнынæн, стæй масты туагады концентрацийы 
бæрц къаддæр кæнынæн.

Дохтыр бæхы рагъы хосы дидингуппæрттæ амоны 
холециститæй, гепатит æмæ холангитæй сæйæг адæмæн. Хосæй цы рынчын* адæм спай-
да кæнынц, уыдонæн сæ зæрдæ раздæрæй къаддæр фæхæццæ кæны, игæры ас фæкъаддæр 
вæййы, рынчынмæ омын нал фæцæуы.

Бæхы рагъы дидинджытæй пайда кæнын амонынц тъæнгтæ æмæ уыргты 
низтæй сæйæг адæмæн дæр.

2. Хъæдгæмттæн, цæфтæн

Цыргъагæй дæ буар хъыгдард куы ’рцæуа, уæд ыл айзæрын хъæуы тулдзы сыфты ссад.
Хуысгæ рынчынæн* йæ фæсонтæ куы схъæдгом уой, уæд уымæн скæнæн ис 

ахæм сæрдæн хос: 100 г наз бæласы хихтæ ныллыстæг кæн, ныхъцъæл кæн ноджы 10 
хъæдындзы бын, бафтау сæм 500 г царв, 150 г цъæххос, 200 г бæласы чъиу (порошок 
живицы), сæмхæццæ сæ кæн æмæ сæ сабыр артыл рафыцыны онг бауадз, иудадзыг æй 
змæнт, афтæмæй. Сæрдæн хос у тынг дудаг, фæлæ хорз æххуыс кæны.

Скæнæн ис ахæм хос дæр: алоэйы сыф дыууæ æмбисы фæкæн æмæ йын йæ иу æмбис 
æрæвæр хъæдгомыл, стæй та йе ’ннæ æмбис, 5–6 сахаты фæстæ райдайдзæн æлвасын. 
Сыфтæ ивын хъæуы къуыри 2–3 хатты, цалынмæ хъæдгом* байгас уа, уæдмæ («Рæст.»). 

рынчын – сæйгæ         хъæдгом – гъæдгин

Саулохты Мурат.
«Ирон Альпæтæ»
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151-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Радзурут, мивдисджыты грамматикон формæты 
тыххæй цы базыдтат, уый.

Мивдисæджы афонтæ, здæхæнтæ, цæсгæмттæ, нымæцтæ æмæ хуызтæ
Мивдисæг бæрæг кæны предметы архайд æмæ уавæр куыд процесс: кусын, 

фæразын. Мивдисæг ивы здæхæнтæм, афонтæм, цæсгæмттæм æмæ нымæцтæм 
гæсгæ, ома кæны ифтындзæг.

Мивдисæгæн ис æртæ афоны (ивгъуыд, нырыккон æмæ суинаг), цыппар 
здæхæны (æргомон, бæллиццаг, бадзырдон æмæ фæдзæхстон), æртæ цæсгомы 
(фыццаг, дыккаг æмæ æртыккаг), иууон æмæ бирæон нымæцтæ, æххæст æмæ 
æнæххæст хуызтæ.

Дыгуронау дæр мивдисæгæн сты уыцы грамматикон формæтæ. Æрмæст 
мивдисæджы цæсгомон кæрæттæ сты æндæрхуызон: Абарæм: æз цæуын – æз 
цæун, ды цæуыс – ду цæуис, уый цæуы – е цæуй æ. æнд.

Мивдисæджы райдайæн (æбæлвырд) формæ аразынц фæсæфтуантæ -ын- æмæ 
-æн. Æбæлвырд формæ фæсæфтуан -ын-имæ кæны тасындзæг, ивы нымæцтæм 
гæсгæ. Хъуыдыйады æххæст кæны сæйраг æмæ фæрссаг уæнгты хæстæ: Куыст 
(цы?) (сæйрат) – царды фæрæз; Не ’мбæлы сылгоймагæн йæ цæсгом суадзын (Б. Е.) 
(амад мивдисæгон зæгъинаджы номон хай); Искæй фыдгой ракæнынæй (цæмæй?) 
(æххæстгæнæн) дæр ыл мæ зæрдæ никуы фæхудтис (Дз. М.); Дзуапп раттыны 
(цавæр?) рæстæг æрцыдис (бæрæггæнæн) æ. æнд. 

Фæсæфтуан æн-имæ мивдисæджы æбæлвырд формæ вæййы амад мив-
дисæгон зæгъинаджы номон хай: Хъысмæты фæндтæн базонæн нæй («Рæст.»). 

Æппæрццæг хайыгтæ нæ, нал, ма, мауал мивдисджытимæ фыст цæуынц 
хицæнæй.

152-æм фæлтæрæн. Бакæсут тексттæ. Сбæрæг кæнут мивдисджыты формæтæ. Зæгъут, 
мивдисджытæ æндæр формæты æвæрд куы цæуой, уæд тексты цавæр ивддзинæдтæ æрцæудзæнис.

1. Буары цæххытæй (при подагре) адæймаг тынг куы тыхса, уæд ахæм низæн 
амонынц алыхуызон кæрдæджытæй пайда кæнын: мæнтæджы уидаг хусгондæй* 25 г, 
дзæухгæрдæджы (пырей) уидаг 20 г, чередайы уидаг 20 г, æртæхуызон фиалкæ 20 г. Ацы 
цыппар хосгæрдæджы хæццæйæ райс 40 г æмæ йæ иу литр доны фæфыц сабыр артыл 
15 минуты. Ныффæрсудз æй æмæ дзы нуаз 200 мл. бон æртæ хатты: райсомæй – хæрды 
размæ, сихорыл æмæ æхсæвæрыл – фæсхæрд.

2. Стæгнизы (полиартриты) ныхмæ кæнæ фæзилæн нуæрттæ (суставы) уазалæй куы 
риссой, уæд уыдонæн скæнæн ис ахæм хос: æртæ нурыйы быны (рæстæмбистæ) æмæ 
цыппар лимоны æрысс, сау банкæйы сæ ныккæн, ныккæн сыл дыууæ литры фых дон 
уазалæй. Банкæ нывæр талынг уазал ран кæнæ уазалгæнæны 5 суткæйы дæргъы.

Ацы хос нуазын хъæуы бон 3 хатты фæйнæ 50 г хæрдæй 15–20 минуты раздæр.
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Банкæйы цы бынтæ баззайа, уыдоныл ныккæн 1 литр фых дон æмæ йæ 2 боны 
ныууадз. Нуаз дзы бон æртæ хатты фæйнæ 50 г хæрдæй 15 минуты раздæр.

хусгондæй – соргондæй

1. Рафыссут тексттæй номивджытæ, сбæрæг сын кæнут сæ райдайæн формæтæ.

153-æм фæлтæрæн. Ратæлмац кæнут текст ирон æвзагмæ.  

Дзырдуат

истоки – гуырæн, радайæн
глубокая древность – рагзаман, незамантæ
врачеватель – хосгæнæг 
туземец – бынæттон цæрæг
великолепно – диссаджы 
вооружённый – хотыхджын, хæстарæзт 
поражён – дисæй амардис, тынг фæдис кодта
импозантный – бакастæй, дарæсæй зæрдæмæдзæугæ 
этнограф – адæмы материалон культурæ æмæ удварн чи ахуыр кæны, ахæм адæймаг
суставы – æрхæджытæ, фæзилæн нуæрттæ
сухожилие – хъиу 

О народной медицине Осетин

Истоки народной медицины Осетии уходят в глубокую древность, однако первые 
упоминания о ней в письменных источниках встречаются только в 20–50-х гг. XIX века. 
Немецкий путешественник М. Вагнер так писал о народном лекаре Беслане Гусалове, 
который славился как учёный-врачеватель: «Больше всего среди туземцев мне понра-
вился высокий худощавый человек с чёрной бородой, орлиным носом, серьёзным ви-
дом и умными глазами. Я принял его, великолепно вооружённого, за прославленного 
воина и был немало поражён, когда полковник Нестеров представил мне импозантного 
кавказца в качестве осетинского врача».

В дореволюционной Осетии значение народной медицины было огромно. Особен-
но успешно народные лекари исцеляли вывихи суставов, переломы костей, растяжения 
сухожилий, кровотечения. Лечили настойками и порошками из трав. Например, попу-
лярными кровоостанавливающими и заживляющими растениями были тысячелистник 
(саджысæр, цæфы хос), ветреница белая (бæхы рагъы хос), полынь манжетколистная 
(скъæлдзой), большой подорожник (дугъысыф) и др.

Осетины в прошлом употребляли в пищу более 40 видов луговых трав. Среди этих 
трав имеются и лечебные. Это характерно и для многих других народов мира, что сви-
детельствует о том, что истоки народной медицины восходят к глубокой древности.

В. К. Тотров. «Советы народной медицины»
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1. Радзурут, цавæр хосгæнæн кæрдæджытæй пайда кæнынц уæ бинонтæ.

Миногми æмæ фæрссагми

Миногми æмæ фæрссагми сты мивдисæджы формæтæ.
Миногмитæ арæзт цæуынц мивдисджыты нырыккон æмæ ивгъуыд афонты 

бындуртæй фæсæфтуантæ -æг-, -аг-, -гæ-, -д-, -т-. -ад-, -ыд-ы руаджы æмæ миногоны 
хуызæн бæрæг кæнынц предметты миниуджытæ: схæссæг (фыд), дзураг (лæппу), 
кæнгæ (митæ), бадт (дон), сæфт (бонтæ), карст (дзул), ссад (сæкæр), цурыд (карк). 
Миногмийæн ис æртæ афоны, æххæст æмæ æнæххæст хуызтæ.

Фæрссагмитæ арæзт цæуынц дыууæ хуызы: 1) фæсæфтуантæ -гæ- æмæ 
-гæйæ-йы руаджы (зæгъгæ, зæгъгæйæ) æмæ 2) фæрссагми æмæ мивдисæгæй 
арæзт (кæсгæ-кæсын, цæугæ-цæуын). Хъуыдыйады бæрæг кæнынц фæрссаг 
архайд, фæлæ зæгъинагимæ баст вæййынц куыд фадатон дзырдтæ: Куыдз, 
хъысхъысгæнгæ, балыгъд тутайы бынмæ (Г. Ф.).

Миногми йæ дæлбар дзырдтимæ аразы миногмион здæхт: Уый уыдис стыр 
ахуыргонд лæг, æфсæддон куысты лæуд (К. А.).

Фæрссагми йæ дæлбар дзырдтимæ аразы фæрссагмион здæхт: Æвзæргæнæг 
уæвгæйæ, дæхи æууæнкджынæй æвдисыс (К. А.).

154-æм фæлтæрæн. Бацамонут мивдисджыты формæты хуызтæ æмæ, куыд арæзт сты, 
уый. Саразут бæрæггонд дзырдтимæ дзырдбæстытæ.

Агурæг – агуринаг – агуырд (миногмитæ), агургæ – агургæйæ (фæрссагмитæ),  
агуырдæуыдис (мивдисæджы æнæцæсгомон формæ); судзæг – судзаг – судзгæ – судзинаг 
– сыгъд – судзгæ – судзгæйæ – сыгъдæуыдис; ифтындзæг – ифтындзаг – ифтындзинаг 
– ифтындзгæ – ифтыгъд – ифтындзгæ – ифтындзгæйæ – ифтыгъдæуыдис; æууæндæг – 
æууæндаг – æууæндинаг – æууæндгæ – æууæндгæйæ – æууæндæуыдис.

Хуызæг: агурæг къорд, судзгæ тæхын, сыгъдæуыдис гæххæтт.

155-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд æгъдау. Рафыссут 
хъуыдыйæдтæ фæрссагмион здæхтытимæ. Зæгъут, цавæр хъуыдыйады уæнгтæ сты, уый.

1. Арф комы, хæрис æмæ фæрвытæй атагъаты æхсæнты, мæсты сырсыргæнгæ, 
хурмæ тæмæнтæ калгæ, къæдзтæ-мæдзтæй згъоры Æрæф. 

Йæ рахизфарсæрдæм акæс Æрæфæн, æмæ дæ цæстыты раз лæудзæн ныллæг 
къутæр бæлæстæй æхгæд рагъ…

2. Цыдыстæм Мысостимæ доны цурты, уыцы нывтæм æнæфсисæй кæсгæйæ. 
Былæй тылдтам дуртæ æмæ кастыстæм сæ фæдыл, сæ разæй-иу, рыгкалгæ, æндæр 
дуртæ хæсгæйæ, Æрæфы гуылфæнты сæ пæллахъхъ куыд фæцыдис, уымæ…
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3. Дон кæй раласта, йæ къалиуты æмæ уидæгты æрдæг змисы бын кæмæн фæкодта, 
ахæм стыр хæрисы раз лæууыдис ацæргæ*, сауцъар, дæргъдзæсгом лæг. Кастис æм 
æдзынæг, йæ цæссыг калгæйæ, йæ рувæны* хъæдыл æнцойæ. Иучысыл рæстæджы 
фæстæ йæ рувæн æрæвæрдта, бацыдис бæласмæ хæстæгдæр, ныхъхъæбыс ын кодта 
æмæ, махмæ куыд фæкаст, афтæмæй йæм йæ цæсгом хæстæг æрхаста æмæ йын ныбба 
кодта йæ дызгъуын буарæн…

4. Лæг нæ куы ауыдта, уæд йæ цæсгом фæсырх, æмæ йæ цæстытæ æнахуыр тагъд 
стъыбар-тъыбур кодтой. Иуцасдæр рæстæг аззадис сагъдауæй, стæй æфсæрмыгæнæджы 
худт бакодта æмæ нæм, хæстæгдæр æрбацæугæйæ, сдзырдта:

– Æрра мæ ма фæхонут, фæлæ мын ацы хæрис бæлас (йæ къухæй йæм ацамыдта) 
æрлæууын кæны мæ зæрдыл мæ ивгъуыд цард…

5. – Уыныс уæртæ уыцы хæрис бæлас? Мæсты ивылд дон æй ратыдта, цы бынаты 
рæзыдис, уырдыгæй, раласта йæ, дуртыл æмæ къæдзæхтыл хойгæ. Гъе афтæ мæн дæр 
царды уылæнтæ рахастой, царды къултыл хойгæ, мæ райгуырæн бæстæйæ.

Мамсыраты Дæбейы радзырд «Райгуырæн бæстæ»-йæ

ацæргæ – кардзуд             рувæны – къæпей

156-æм фæлтæрæн. Рафыссут терминтæ, бамбарын сын кæнут сæ нысаниуджытæ. Баца-
монут мивдисджытæ æмæ мивдисæгæй арæзт дзырдтæ.

Фæткъуы: аппæй цъары онг

Адæм рагæй дæр фæткъуы нымайынц æрдзон хостæн сæ хуыздæрыл. Фæткъуыйæн 
йæ цъар æмæ йæ фæлмæн хай, йæ æппытæ адæймаджы организмы дзæбæхгæнæн 
хъарутæ скусын кæнынц.

Фæстаг иртасæн куыстытæм гæсгæ, витаминтæ С æмæ Р бирæ кæм ис, фæткъуыйы 
ахæм иуæй-иу хуызтæ стыр ахъаз сты атеросклероз, гипертони æмæ æндыснæг дзæбæх 
кæнынæн. Фæткъуыйы хлорогенон туагад адæймаджы организм хъахъхъæны дуртæ 
равзæрынæй. Дохтыр туаг фæткъуытæ амоны, диабет кæмæ ис æмæ, фырнард низæй 
рынчын чи у, ахæм адæймæгтæн. Фæткъуыйы адджын хуызтæ ахъаз кæнынц зæрдæ, 
тугдадзинтæ, уыргтæ æмæ масты дзæкъул дзæбæх кæнынæн.

Иртасæн куыстытæ дзурæг сты, æрвылбон фæткъуытæ хæргæйæ, адæймаг йæхи 
зæрдæйы, туджы æмæ тъæнгты низтæй, стæй сæкæрнизæй кæй хизы, ууыл. Фæткъуыйы 
фитонцидтæ хæцгæ низты (дизентерийы, гриппы) ныхмæ тох кæнынц. Уымæй уæлдай, 
америкаг ахуыргæндтæ раргом кодтой, фæткъуыты кæй ис, игæр æмæ тъæнгты рак чи 
æвзæрын кæны, ахæм знаггадхæссæг чырæгтæ куынæггæнæг сæрмагонд буаргъæд.

Фæткъуыйы пектин кæй ис, уымæ гæсгæ ахъаз у организмæй маргджын 
буаргъæдтæ æмæ хуырхæджы туагад иуварс кæнынæн. 

Ахуыргæндты хъуыдымæ гæсгæ, адæймаг æнæмæнг хъуамæ афæдзмæ бахæра 
фæткъуытæ 60 килограммы бæрц. Ацы дыргъты фæрцы нæ организммæ æфтынц бакте-
риты ныхмæ тохгæнæг сæкæр, органикон туагæдтæ, витаминтæ, минералон æмæ æндæр 
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буаргъæдтæ. Адæймаг фæткъуытæ цас фылдæр хæра, уыйбæрц йæ организмы пайдайаг 
буаргъæдтæ, зæгъæм, урсаг,  хуыздæр батайдзысты.

Газет «Рæстдзинад»-æй

28-æм урок
Æвзаджы темæ: Мивдисæджы бындуртæ. Мивдисæджы разæфтуантæ
Ныхасы темæ: Разамынд дæттыны сусæгдзинæдтæ

157-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ бахъуыды кæнут, мивдисæджы формæтæ цавæр 
бындуртæй арæзт цæуынц, уый.

Мивдисæджы бындуртæ

Мивдисæгæн йе ’ппæт формæтæ дæр арæзт цæуынц мивдисæджы 
нырыккон, ивгъуыд æмæ суинаг афоны бындуртæй: мивдисæджы цæсгомон 
формæтæ алы афонтæ æмæ здæхæнты, миногми æмæ фæрссагмийы формæтæ.

Нырыккон афоны бындур рауайы, мивдисæджы æбæлвырд формæйæ 
фæсæфтуан -ын- (кæнæ -æн-) æппæрст куы æрцæуы, уæд: фæлварын – (æз) 
фæлвар-ын, (ды) фæлвар-ыс, дзур-æн æ. а. д.

Ивгъуыд афоны бындур арæзт цæуы, нырыккон афоны бындурмæ фæсæфт-
уантæ -д-, -т-, -ст-, -ад-, -ыд- æфтаугæйæ. Ивгъуыд афоны бындуры æрцæуы 
алыхуызон мырон ивддзинæдтæ: зонын – зон – (æз) зы(н)д-тон, (ды) зы(н)д-тай 
æ. а. д.; ауазын – ауаз – (æз) ауæз(т)-тон, (мах) ауæз(т)-там, хъавын – хъав – (æз) 
хъа-выдтæн, (мах) хъавыд-ыстæм, уарын – уар – уæрс(т)-тон, (мах) уæрс(т)-там 
æ. а. д. Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæн ивгъуыд афоны вæййы алыхуызон 
цæсгомон кæрæттæ.

Суинаг афоны бындур арæзт вæййы нырыккон афоны бындурмæ -дзын-, 
-дзæн-, -дзы- æфтауыны руаджы: фæзм-дзын-æн, фæзм-дзæн-ис, фæзм-дзы-стæм.

158-æм фæлтæрæн. Бакæсут тексттæ. Зæгъут, искæмæн разамынд дæттыны цавæр 
сусæгдзинæдтæ дзы амынд цæуы. Бацамонут мивдисджыты бындуртæ дыккаг тексты.

Дзырдуат

шовинизм – хи расæ (адæмыхатт) уæлдæр кæнын, иннæтæм та æнæуынондзинад 
æвдисын

сэр – 1. Афтæ фæдзурынц нæлгоймагмæ Англи, АИШ æмæ æндæр бæстæты. 
2. Уæздан лæджы кады нæмттæй (титултæй) иу Англисы.

метод – теоретикон раиртæсты кæнæ практикон æгъдауæй исты кæныны мадзал.
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1. Зындзинæдты уæзæй нæ тасын бæрзонд кæны 
разамонæджы кад

Разамонæджы авторитет бæрзонд кæны, зындзинæдты 
уæзæй кæй нæ тасы, бæрнондзинад кæй æнкъары æмæ йæхимæ 
стыр хæстæ кæй исы, стæй, «цæф» кæй уромы, уый куы 
рабæрæг вæййы, уæд. Уыцы миниуджытæй уæлдайджынтæй 
хайджын уыдис зынгæ англисаг политик Уинстон Черчилль. 

Иухатт сэр Уинстоны æрбахуыдтой Оксворды универ-
ситетмæ, цæмæй раныхас кодтаид рауагъдонты раз4. Студенттæ 
æнхъæлмæ кастысты йæ цыренгæнæг3 ныхасмæ. Черчилль сы-
стадис æмæ загъта: «Макуы, макуы, макуы, макуы, макуы, ма-
куы, макуы сæттæд уæ ныфс», – æмæ сбадтис. Уый афтæмæй 
цыбырæй раргом кодта йæ цæстæнгас, æнтыстджын карьерæйы 
астæуцæджындз цы у, уый тыххæй. 

2. Æргом уæвын адæмы зæрдæмæ тынг цæуы

Франклин Рузвельт АИШ-ы президент сси «Егъау деп-
ресси»-йы5 рæстæг. Адæмы хъуыди æрсабыр кæнын, ныфс 
сæ бауадзын, хорз фидæнæй сын зæрдæ бавæрын4. Уый 
тыххæй Рузвельт тырныдта адæмимæ радиойæ дзурын. Уыцы 
кампанийæн радтой ном «Ныхæстæ камины цур».

Æмбæхст разамынд дæттынæй дзы цы уыдис? Йæ ныхæстæ 
здæхт уыдысты адæмы æнкъарæнтæм: æргомзæрдæ куы уай, 
куы тырнай уымæ, цæмæй дæ иууылдæр æмбарой, уæд адæмы 
зæрдæмæ тынг фæцæудзынæ.

Рузвельт архайдта йæхи ахæм разамонæгæй равдисыныл, 
хуымæтæг адæмы чи нымайы, сæ фидæныл сын чи мæт кæны. 

Уый тынг дæсны уыдис стъолы уæлхъус ныхас кæнынмæ. 
Фембæлды размæ-иу бацархайдта, хъуыддæгты фæдыл 
кæимæ ныхас кæндзæнис, уый тыххæй фылдæр базоныныл. 
Фембæлды рæстæг-иу дзурын райдыдта йæ уазæджы хоббийы 
тыххæй æмæ-иу дзы ракуырдта æххуыс уынаффæ рахæссыны 
фæдыл. Йæ ныхасæмбалæн-иу зæрдиагæй æргом кодта йæ 
хъуыдытæ…. 

Уый фæстæ-иу уайтагъд хъуыддаг Рузвельты пайдайæн 
лыггонд æрцыдис.

3. Гай Юлий Цезарь

Рагон Ромы ацы зындгонд2 æфсадхон æмæ политикон 
архайæг хардз кодта стыр æхцатæ адæмы къæбæрæй бафса-

Уинстон Черчилль

Франклин Рузвельт

Гай Юлий Цезарь
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дын æмæ сын бæрæгбонтæ аразынæн. Уый æрхъуыды кодта афоризм: «Къæбæр æмæ 
хъæзтытæ – мæнæ цы хъæуы адæмы».

Хæст у политикæйы æндæр фæрæз4. Цезарь йæ хæстонтыл æрмæст бардзырдтæй 
нæ ахадыдта, фæлæ æмбæхст разамындæй дæр: йæхи хъæбатырæй æвдыста, уыдис 
рæдау, иннæ хæстонтимæ архайдта зын фистæг балцыты, хæстон фидæртты арæзтады, 
йæ хæстонтæй бирæты зыдта сæ нæмттæй, хуыдта сæ йæ «æмтохгæнджытæ».

Цезарь искæй зæрдæмæ фæцæуынæн ахсджиагыл нымадта адæймаджы æддаг ба-
каст. Уый зылдис йæхимæ, йæ дзыккутæ æлвыдта, йæхи арæх даста. 

Йæ сæр лæгуын кæнын раджы райдыдта, æмæ, цæмæй æвидауц ма уыдаид, уый 
тыххæй йæ сæрыл æппынæдзух дардта лавртæй конд венок. Ахæм бар лæвæрд уыдис 
æрмæстдæр уæлахиздзауæн, æмæ Цезарь уый аккаг5 уыдис йæ фæлгонцæй дæр æмæ йæ 
бирæ уæлахизтæй дæр. 

В. П. Шейновы чиныгæй «Скрытое управление человеком»

159-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут, цæмæй хицæн кæнынц мивдисджыты къордтæ 
кæрæдзийæ. Сæвæрут сæ æргомон здæхæны ивгъуыд афоны. Ныффыссут семæ дзырдбæстытæ.

Калын – кæлын, æлвасын – æлвæсын, здухын – здыхсын, æндадзын – æндæдзын, 
фадын – фæдын, удайын – удæсын, тухын – тыхсын.

Хуызæг: здухын (здыхтон) æндах, здыхсын (здыхстæн) бæласыл.

160-æм фæлтæрæн. Бакæсут теоретикон æрмæг. Уæ зæрдыл бадарут, цавæр грамматикон 
æмæ семантикон-стилистикон миниуджытæй фæхайджын вæййынц мивдисджытæ разæфтуанты 
(превербты) фæрцы.

Мивдисæджы разæфтуантæ (превербтæ)

Мивдисджытæм цы разæфтуантæ (превербтæ) æфтыд цæуынц, уыдон сты 
аст: а-, ра-, ба-, æр-, æрба-, с- (ыс-), ны-, фæ-. Иуæй-иу ныхасыздæхтыты ма 
пайда кæнынц разæфтуан ц-йæ (разæфтуантæ ны-, с- (ыс-)-ы бæсты): цæхсын, 
цæппарын, цæлхъивын.

Разæфтуанты руаджы мивдисджытæ райсынц ахæм грамматикон æмæ се-
мантикон-стилистикон миниуджытæ:

1) змæлд нысангæнæг мивдисджытæм сæ æфтаугæйæ базонæн вæййы, ар-
хайд кæцырдæм здæхт (арæзт) у, уый (архайдмæ чи кæсы, уымæ гæсгæ): мидæгæй 
æддæмæ (ацæуын – кæсæг мидæгæй), (рацæуын – кæсæг æддейы), æддейæ мидæмæ 
(бацæуын – кæсæг æддейы), (æрбацæуын – кæсæг мидæгæй) æ. æнд. 2) æнæххæст ху-
ызы мивдисæгæй рауайы æххæст хуызы мивдисæг: здухын – аздухын, баздухын, 
ныздухын, сыздухын. Æххæст хуызæй æнæххæст хуыз саразæн ис, разæфтуаны 
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фæстæ цæй æвæргæйæ: рацæйхæссын, æрцæйзгъорын; 3) аивы архайды хуыз. Ар-
хайды хуызтæ сты бирæ: тагъд архайд, æвиппайдон, уæлæнгай, æххæст, бæстон, 
дæргъвæтин, лæмбынæг, тыхджын, бирæхаттон, æнæнхъæлæджы, архайды 
райдайæн: акусын, фæбадын, ныннæмын, расирын, рацахсын, бакусын, скусын, 
ныффæразын, æрдомын; 4) арæзт æрцæуы ног мивдисæг: фыссын – бафыссын, 
лæууын – балæууын; 5) мивдисæгæн фæзыны стилистикон миниуджытæ: ныллæг 
кæнæ бæрзонд стилистикон ахуырст, архайд тыхджынæй, зæрдæмæхъаргæйæ æвдыст 
фæцæуы, равдисæн вæййы дзурæджы цæстæнгас архайдмæ: хæрын – схæрын – 
ныххæрын, нæмын – æрнæмын, уарзын – ныууарзын, кафын – æркафын. 

Мивдисджыты стилистикон æууæлтæ арæхдæр ивынц разæфтуантæ æр-, с-, ны.
Вазыгджын мивдисæгæн стилистикон ахуырст фæзыны, разæфтуантæ 

фæлхат куы фæцæуынц, уæд: бауай-бауай кæнын, радзур-бадзур кæнын. 
Разæфтуанджын мивдисджытæй саразæн вæййы номдартæ æмæ миногмитæ: 

иумæйаглитературон, чиныгон æмæ дзургæ ныхасы дзырдтæ (размæцыд, 
бахауæг, æрсидт, бадзырд, райрæзт, рахау-бахау, рахæц-бахæц). 

Дыгурон æвзаджы нæй разæфтуан а-: адзурын – радзорун, азмæлын – 
базмæлун, алидзын – фæлледзун.

161-æм фæлтæрæн. Бафтаут мивдисджытæм разæфтуантæ æмæ зæгъут, цавæр ивддзи-
нæдтæ æрцæудзæнис мивдисджыты. Ныффыссут семæ дзырдбæстытæ.

Судзын, исын, тонын, уигъын, хъомыл кæнын, тыхсын, нымайын, здæхын.

29-æм урок
Æвзаджы темæ: Мивдисæджы афонтæ æмæ здæхæнты нысаниуджытæ
Ныхасы темæ: Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы

162-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ йæ хи ныхæстæй радзурут. Æрхæссут уæхи 
дæнцæгтæ.

Мивдисæджы афонтæ æмæ здæхæнты нысаниуджытæ

Мивдисæг нырыккон афоны æвдисы, архайд ныхасы рæстæг кæй цæуы (дзу-
рын, дзур-ыс, дзур-ы). 

Ивгъуыд афоны мивдисæг бæрæг кæны, ныхасæй раздæр чи цыдис, ахæм архайд 
(дзырд-тон, дзырд-тай, дзырд-та).

Мивдисæг суинаг афоны февдисы, ныхасæй фæстæдæр чи цæудзæнис, 
ахæм архайд (дзур-дзын-æн, дзур-дзы-нæ, дзур-дзæн-ис). Ацы мивдисджытæ сты 
æргомон здæхæны.
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Бæллиццаг здæхæны мивдисæг бæрæг кæны, фæндон, бæллиццаг чи у, ахæм 
архайд. Ис ын ивгъуыд, нырыккон æмæ суинаг афонтæ (цыдаин, цæуин, ацæуин). 

Бадзырдон здæхæны мивдисæг бæрæг кæны, йæ сæххæстæн цавæрдæр 
уавæртæ кæмæн хъæуы, ахæм архайд. Ис ын суинаг афон (цæуон, цæуай, цæуа). 

Фæдзæхстон здæхæны мивдисæг бæрæг кæны, искæмæн фæдзæхст чи цæуы, 
искæмæй домд чи цæуы, ахæм архайд. Ис ын суинаг афон (кæс, кæсæд, кæсут, 
кæсæнт).

163-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Рафыссут æргомон, бæллиццаг, бадзырдон æмæ 
фæдзæхстон здæхæны мивдисджытæ хицæн къордтæй æмæ сын бамбарын кæнут сæ арæзт. 

Æгъдауы кадæг

Зæххыл æфсармæй ницы ис тыхджындæр.
Лæгæй нæу йе ’фсарм хъæдбыны дæр рох.
Цæрæццаг æгъдау адæмæн у хох,
Мæлæг æгъдæуттæ адæмæн – тыччытæ6.

Æгъдау, æфсармыл рагæй цæуы тох.
Æгъдау та немæ алы бон цæуы.
Фыййау, паддзах уай – ма бамбæхс йæ аууон.

Цæудзæн дæ хистæр хæхты сæрты балцы,
Гъæйтт, марадз3, кæстæр, æмæ йæм фæкæс!

Къæм абадын дæр уый æгъдауыл ма уадз, 
Фыды фарн сафын у фыртæн бæллæх.

Нæ уыд кæстæртæн хистæры цур бадæн,
Тамако дымæн, нуазæн ын нæ уыд.
Кæстæр йæ уæлхъус хистæрæн лæууыд, 
Салдат куыд лæууа инæлары кадæн4.

«Цæй3, бахатыр кæн», – Иры хъусын арæх.
«Цæй, бахатыр кæн», – чындзхасты дзырдтой. 
«Цæй, бахатыр кæн», – хоргуывды куырдтой. 
«Цæй, бахатыр кæн», – уый тыххæй мæ таурæгъ.

Мыртазты Барис

1. Зæгъут, цавæр ирон æгъдæуттæ нын нæ зæрдыл лæууын кæнынц æмдзæвгæйы 
рæнхъытæ, цæуыл нæ ахуыр кæнынц.
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164-æм фæлтæрæн. Рафыссут 163-æм фæлтæрæнæй бæрæггонд зæгъинæгтæ, сбæрæг сын 
кæнут сæ хуызтæ æмæ сæ арæзт. Æрхъуыды кæнут хъуыдыйæдтæ æртæ зæгъинагимæ. Бацамо-
нут æмдзæвгæйы, ахæсгæ нысаниуджытæ кæмæн ис, уыцы дзырдтæ.

165-æм фæлтæрæн. Таблицæйы бындурыл хатдзæг скæнут мивдисджыты формæты раст-
фыссынады тыххæй.

Мивдисджыты формæты растфыссынад

1. Сыгъд + тон, ивд + тон (гъд, вд) сыгътон, ивтон

2. Фыст + тон, марзт + тон фыстон, марзтон

3. Рацæйцыдис – рацæй (йæм) цыдис рацæй йæм цыдис

4. Стауын – стауут стаут

5. Нымайын + -иккам- нымаиккам

6. Исын + а-, ра-… айсын, райсын

166-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут, цы загъд цæуы текстты лæджы фарны тыххæй. 
Зæгъут, цавæр синтаксисон арæзтытæй вазыгджынгонд æрцыдысты бæрæггонд хъуыдыйæдтæ 
дыккаг тексты. 

Лæг

1. Лæг. Хъамайы цъыккау – цыбыр дзырд. Æртæ дамгъæйы – æртæ хохау. Лæг. 
Зонд, ныфс æмæ æхсары хицау.

Тохы бон ралæууы. Бæстæ хъæрзы. Лæг фæдисы тæхы. «Адæм, ма тæрсут!» – сиды 
уый4.

Уымæн йæ ныхас дзыллæйæн мæсыг у. Уый сын сæ мæт йæхимæ исы. Йемæ сын раз-
мæ цæуын фенцондæр вæййы3. Йæ фæдыл сæрыстырæй фæкæсынц æмæ фæзæгъынц: 
«Лæг!»

Æмæ куыннæ! Уымæн йæ сæйраг куыст у æмбалы зын фæкъаддæр кæнын. 
Æхсызгоныл æхсызгон æфтауын. Лæг кæм æрлæууы, уым пысыратæ, хæрæгсындз нæ, 
фæлæ æнусон дидинджытæ зайы.

Æгъдау

2. Уый нымад лæг уыдис хъæубæсты. Зæххыл фондзыссæдз азы хæрзгæнæгæй 
фæцардис. Ныр мæнæ уадкалд бæласау йæ хæдзары рæбынæй сынтæгыл хуыссы, 
уæззау улæфтæй улæфы.

Уый уарзта адæмы. Æмæ йæ къабæзтæ, йæ сыхæгтæ, йæ лымæнтæм фæсидын код-
та. Фæстаг хатт ма сæ фена. Фæстаг хатт ма йæ феной. Ракастис сæм æмæ сæм йæ мид-
былты бахудт. Фæдзæхсы сын: «Кæрæдзи хъахъхъæнут».
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Уый уарзта лæгдзинад, фæтк, æгъдау.
– Цæй, мæ хуртæ… – сдзырдта ма.
Йæ хистæр фырт æм, цæссыгкалгæ, бауадис:
– Баба… Дæ куырæты æгънæджытæ дын суадзон?
– Нæ, худинаг у, лæппу… – сфæрæзта ма, стæй йæ цæстытæ æрæхгæдта, æмæ цыма 

бæстыл фæуазалдæр.
Мыртазты Барис

1. Рафыссут тексттæй аргъгæнæн æнкъарæнджын æмæ фæлгонцджын дзырдтæ.

167-æм фæлтæрæн. Абарут текстты мидис. Бамбарын сын кæнут сæ хъуыды. 

Мыггаджы уа, хъæубæсты йе – хæдзары, –
Æгъдауджын хистæр цалынмæ дзы уа,
Йæ кæстæрты ’хсæн цалынмæ нын кад уа,
Уæдмæ сæ хъуыддаг арæзт у, сæ цард
Цæудзæн нывыл... Нæ фыдгулты мыггагæн
Æгад фæуа сæ буц хистæр!.. 

Плиты Грисы трагеди «Чермен»-æй

Æфсарм

Цæргæбонты йыл дардæуыдис арм,
æвæрди сахсæн йе ’хсарыл, йæ зондыл,
йæ мондæгтыл, йæ уынд æмæ йæ кондыл, –

Уый нал иртæста раст æмæ хæрам,
уый сахуыр и мæнг æгъдæутты канонтыл,
фæлдæхта къæй йæ зæрдæйы кæнонтыл:
нæ фæтчы афтæ, не ’мбæлы, быхс, дам…
Нæ хатыдта*, кæй йын истой йæ бартæ:
фысы комæй цы лæг нæ ласта хал,
фæкалы ууыл иу бындзыд йæ хъал.    хатыдта – лæдæрдтæй

Уæдæ нæ сæртæй чи кæны цагъартæ,
нæ фыдызнагæн чи свæййы æмбал,
уадз ахæм Æфсарм басудза цъæх арты!

Хъодзаты Æхсар

1. Рафыссут алыхуызон здæхæнты мивдисджытæ, бацамонут сын сæ грамматикон фор-
мæтæ. 
2. Рафыссут дыккаг æмдзæвгæйæ фразеологизмтæ æмæ метафорæтæ. Бамбарын кæнут 
фразеологизмтæ æмæ бæрæггонд дзырдты мидис.
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30-æм урок

Æвзаджы темæ: Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ
Ныхасы темæ: Ничи нæ ферох, ницы нæ ферох

168-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Зæгъут, цавæр æнкъарæнтæ уæм гуырын кæны. 

Карз хæст райдыдта…

Карз хæст райдыдта… Арвау ныццæлхъ кодта тохы фыццаг3 гæрах, арвы цæлхъау 
нæргæ3 ацыд хæхтæ ’мæ быдырты. Карз хæст райдыдта… Барызт фатхъæд, барызт 
хъæды рæсугъд æхсин, ссыбар-сыбур кодта3 æмæ йæхи3 бауагъта кокка хæрисыл.

Карз хæст райдыдта… Ныффæйлыдта дидинæгджын3 зад 
кæрдæг, ацагъта йæ рæсугъд къуырфытæй райсомы ’ртæх, 
æрхуыссыд зæххыл, стæй сыстад æмæ3 ныгуылæнмæ акъул.
Карз хæст райдыдта… Доны сæрмæ3 ауыгъд3 фæлмы 
бынæй3 рахъуызыд, хъуырдухæнгæнгæ3, уазал уылæн, 
йæхи ныццæлхъ кодта дурты цæндыл æмæ æртахгай баиу3 
иннæ уылæнтимæ.

Калоты Хазби

1. Равзарут хъуыдыйады уæнгтæм гæсгæ фæстаг хъуыдыйад. Зæгъут, цæмæй вазыгджын-
гонд цæуы уыцы хъуыдыйад. 
2. Бацамонут бæрæггонд дзырдты морфологион арæзт.
3. Зæгъут, цавæр аивадон-нывгæнæн мадзæлттæй спайда кодта фыссæг, цæмæй цæстуынгæ 
скæна хæсты æвирхъаудзинад.

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ

Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ сты: разæвæрд, фæсæвæрд, бæттæг, хайыг, 
модалон дзырд, æвастхъæр. Уыдонæн сæрмагонд лексикон нысаниуджытæ нæй, 
фæлæ, æппындæр ницы нысан кæнынц, уый зæгъæн дæр нæй.

Ис сын алыхуызон функцитæ. Зæгъæм, бæттæг æмæ иу кæны амад 
нымæцонты хæйттæ (иу æмæ ссæдз), хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ. Арв æмæ 
мæ хур йеддæмæ ничи уыдта (Н. к.), бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ 
(Лæгдзинадæй дæм ницы арын фау, / Фæлæ дæ фæндаг алырдæм æхгæд у (П. Г.).

Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ æххуыс сты сæрмагонд ныхасы хæйттæ 
кæрæдзиуыл бæттынæн: Хæхты сæрмæ æрцауындзæг фæлурс мæй; Знаг быр-
сы! Йæ разы самайæм гæнах…(Дж. Ш.); Æнæ Фыдыбæстæ цард нæй. 

Хайыгтæ цæй, уæ тыхджындæр кæнынц домæн, уынаффæ, сидæн: 
Цæй, куыст ерысæй фæуæд! (Б. Ч.); Уæ мæ иунæг! Мæ фæллæйттæ дын 
хæлар кæнын (Б. Е.); и, гъы та нысан кæнынц фарст: Цæрæм та, и?; Бирæ 
хъуыддæгтæ ма нæ ис, куы загътай дысон… Гъы? (Б. М.)
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169-æм фæлтæрæн. Рафыссут æххуысгæнæг дзырдтæ, цы дзырдтимæ баст сты, 
уыдонимæ. Бæрæггонд дзырдтæм бафтаут æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ, æрхъуыды кæнут 
семæ, хæсты темæ æвдыст кæм цæуа, ахæм хъуыдыйæдтæ. 

Уæлахизы уалдзæг

Уыцы Уалдзæг… Уыцы Уæлахиз… Цас сæм 
фæцыдыстæм! Цас туг сыл ныккалдтам! 1418 боны æмæ 
æхсæвы. Хъæбатырдзинады, лæгдзинады бонтæ уы-
дысты уыдон. Сывæллон йе ’мгъуыдæй раздæр лæгты 
æмрæнхъ куы лæууыдис, зæрæдтæ сæ зæрондыл куы-
нæуал састысты, суанг ма нæ чызджытæ дæр салдаты 
цинелтæ куы скодтой æмæ сæ къухтæм хæцæнгæр…тæ5 
куы райстой, уыцы хъæбатыры бонтæ.

Райгуырæн бæстæ, фыды зæхх… Уыдон сысты 
нæ тырысатæ. Уыдоны сæрвæлтау не ’вгъау кодтам 
нæ рæзгæ цард, нæ удтæ. Знаг та уыдис, æгъатыр æмæ 
тугмондаг. Уыдис гæрзифтонг, уыдис тыхджын, йæхи 
рагæй цæттæ кодта тугуарæн стæртæм. Европæйы бирæ 
паддзахæдты йæ быны куыд тагъд ассæста, нæ бæстæйы 
дæр афтæ тагъд аууæрдынмæ хъавыдис. Фæлæ сæн…
тæ5 æмæ æцæгдзинады ’хсæн бирæ быдыртæ ис. Советон 
æфсымæрон адæмтæ æмхъæлæсæй хъæд…ыхæй5 за…той5:

– Кæнæ мæлæт, кæнæ сæрибар!
Знаг мысты хуынкъ туманæй агуырдта, йæ уд иста 

йæхи зæххыл.
Стæй æрцыдис Уалдзæг. Уæлахизы Уалдзæг. Фыдбо-

ны хæст чи ракъахта, уыдонæн хæсты арты басыгъдысты 
сæхи сæртæ.

Фашистон лæгсырдты лæгæт Берлины йæ хæстон 
æфсымæртимæ ирон кафт æркодта ирон лæппу дæр. Йæ 
адæмы номæй. Сæрыстырæй.

Чысыл Ирыстонæй хæсты быдырмæ ацыдис 
100 мин адæймагæй фылдæр. Уыдонæй 60 мин 
адæймагæй фылдæрæн лæвæрд æрцыдис па…дзахадон 
хæрзиуджытæ. Бирæтæ дзы райстой Советон Цæдисы 
Хъæбатыры кадджын нæмттæ.

Иры дзыхъхъæй Фыдыбæстæйы Стыр хæстмæ чи 
ацыдис, уыдонæй 40 минæй фылдæр сæ удтæ радтой 
Райгуырæн бæстæйы сæраппонд.

Цорæты Дауырбег.
Хъыггæнæг бæх

Санахъоты Сергей.
Гæздæнты æфсымæртæн
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Цыфыддæр знаджы ныхмæ чи хæцыдис, хæсты цæхæрæй чи раирвæзтис, йæ 
райгуырæн къона чи нал федта – уæ кад мыггагмæ баззайдзæн цæргæйæ…

Цæгæраты Максим

1. Ссарут тексты æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. 
2. Фразеологион иуæгтæн бацамонут сæ стилистикон миниуджытæ.

170-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, цавæр хъуыдытыл уæ æфтауы æмдзæвгæ. 
Бацамонут, æмдзæвгæйы цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ. 

Гыццимæ

Зымæгон даргъ æхсæв… Картофæй конд уæдæрттыл6

Æлвыстай къухтаг6 ды… Хъуыст де ’лхуыйы6 зыр-зыр…
Ды кодтай аргъæуттæ… Мæ сæр æркъул дæ тæрттыл6…
Æмæ тымыгъ дуне дæ аргъаумæ ныммыр…

Ды кодтай аргъæуттæ.. Æддейы дымгæ ниудта…
Мæ цæсты раз лæууыд æхсон6 уæйыджы ’фсæр…
Куыд адард уыцы дуг!.. Куы ’рцæуин, уæд æниу та
Фæхæссин сабийау дæ хъæбысмæ мæ сæр…

Дæлдзæх блиндажы мыл цал æхсæвы сбон и!..
Æваст куы фесхъиуы салдат лæгæн йæ фын,
Уæд ’рымысын, Гыцци, дæ аргъæутты кæрон-иу
Мæн дæр куыд фæндыди уæйыг лæппу уæвын!..

        Джусойты Нафи

1. Рафыссут æмдзæвгæтæй фæрсдзырдтæ, цы дзырдты дæлбар сты, уыдонимæ.
2. Зæгъут, цавæр аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ ис æмдзæвгæйы.

171-æм фæлтæрæн. Рафыссут æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ, бацамонут сын сæ хуызтæ.  

Уæлахиздзаутæ

Никуы ферох уыдзысты1, нæ адæм Фыдыбæстæйы Стыр хæсты цы сгуыхтытæ 
равдыстой, зæххы къори фашизмæй куыд фервæзын кодтой, бирæ фæлтæрты цагъары 
къæлæтæй куыд бахызтой5, уыдæттæ.

Гитлеры æрдонгтимæ тохы сæхиуыл нæ бацауæрстой Ирыстоны хъæбултæ дæр3. 
Нæ фæсивæдæй 124 райстой Советон Цæдисы Хъæбатыры, инæлары æмæ адмиралы 
нæмттæ, 11 та3 систы Намысы орденты æххæст кавалертæ. 
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Ирæттæн хæстон хъуыддаг, куыд фæзæгъынц, фыдæлтæй баззадис – скифæгтæ6, 
сæрмæтæгтæ6, алайнæгтæй6. 

1941 азы 22 июны Советон бæстæ фыдызнаджы ныхмæ куы3 сыстадис, уæд дзыхъ-
хъы не ’рлæууыдис нæ чысыл Ир дæр. 

Ирон адæм буц æмæ сæрыстыр сты æфсады инæлар, Советон Цæдисы дыууæ 
хатты Хъæбатыр, Манголы республикæйы Хъæбатыр Плиты Иссæйæ. Советон Цæдисы 
Хъæбатыр, æфсады инæлар Хетæгкаты Георгийæ, 29-æм гвардион топпæй æхсæг 
корпусы командирæй. Æнусмæ мысинаг у Мамсыраты Хаджумар. Уый фашистты 
дæрæн кодта Испанийы, архайдта финнæгтимæ хæсты. Гитлеронтæ нæ бæстæмæ куы 
æрбалæбурдтой, уæд ын советон разамынд йæ бæрны бакодта Сырхтырысахæссæг 
бæхджын æфсады гвардион дивизи. Инæлар-лейтенант, Советон Цæдисы Хъæбатыр 
Мамсыраты Хаджумары риуыл сæрттывтой Ленины æртæ ордены, Хæстон Сырх 
Тырысайы цыппар ордены, Суворовы II-аг къæпхæны, Кутузовы I-аг къæпхæны, 
Фыдыбæстæйы хæсты I-аг къæпхæны ордентæ æмæ бирæ æндæр хæрзиуджытæ…

Ирон хæстонтæ лæгдзинад æвдыстой сур зæххыл, денджызы æмæ уæлдæфы. 
Къесаты Астан уыдис 1-аг ранджы капитан, дæлдондзæуæг2 бæлæгъ «Малюткæ-117»-ы 
командир. Торпедон катерты командир уыдис Хъоцыты Къоста. Астан æмæ Къоста 
систы Советон Цæдисы Хъæбатыртæ.

Хæстыты ирон адæм сæхи стыр ныфс æмæ хъаруйы хицауæй кæй3 равдыстой, уый, 
ай-гъай3, раппæлинаг хъуыддаг у. Фæлæ3, иннæрдыгæй æркæсгæйæ та, нæ нацийыл 
стыр зиантæ æрцыдис уыцы хæстыты. Нæ фæсивæды хуыздæртæ сæ райгуырæн 
хæдзæрттыл нал3 сæмбæлдысты, æмæ фæкъахыр, фæлтæрæй-фæлтæрмæ, хистæрæй 
кæстæрмæ чи цыдис, уыцы фарн… 

Джыккайты Къоста æмæ Баситы Михалмæ гæсгæ 

1. Ныффыссут хъусынгæнинаг, цы хорзæхты кой кæнынц (майданты, орденты) ацы текс-
ты, уыдоны равзæрды тыххæй. 
2. Рафыссут текстæй, ахæсгæ нысаниуæг цы дзырдтæн ис, уыдон.
3. Фæстаг хъуыдыйады цы загъд цæуы, уый, сымахмæ гæсгæ, æцæг у?

Къесаты 
Астан

Плиты 
Иссæ

Хетæгкаты 
Георги

Мамсыраты 
Хаджумар

Хъоцыты 
Къоста
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31-æм урок
Æвзаджы темæ: Бæттæгтæ
Ныхасы темæ: Мадæлон æвзаг

Цыфæнды æвзагыл дзурæд, уый уæлдай
кæмæн нæу, уымæн цы уæлдай у, кæмæй у,
уый дæр.

Хъазиты Мелитон

172-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, кæцы дзырдтæм нæй фарст раттæн. 

Сонет ирон дзырдæн

Цæй, уæдæ, бæрзонд Кавказæй 
Нарты ’взагæй дзурæм ныр.

Барахъты Гино

Ирон æвзаг! Мæ зынджы хай, мæ арт!
Æрттив, æхсид æнусбонтæм æдасæй.
Дæ цæрайæ, дæ рухс æмæ дæ тавсæй
цæрдзынæн æз æмæ хæрдзынæн ард.

Дæ норст цæхæрæй равзæрдысты нарт,
æхсидæвтæ æрхастай Анахарсæй.
Дæ фарны хъæр, дæ маст æмæ дæ уарзтæй
нæхи Къостайæн сæнусон йæ цард.

О ме ’намонд! Евразийы быдыртæй
кæнынц фæдисхъæр, удисгæ, нæ дзырдтæ,
мæ уды хæзна хауæггаг фæцис.

Дæу чи хъыгдара – урс уæрыкк дын фестæд!
Дæ фыдæлтæ – санскрит æмæ авестæ.
Цæр се ’рцыдмæ»! Мæ рæзæнтæ! Мæ ис!

                          Хъодзаты Æхсар

1. Рафыссут бæрæггонд цыппаррæнхъон æмæ сæвæрут цавд дзырдтæ æмæ дзырдты къорд-
тыл. 
2. Цавæр синтаксисон арæзтытæ хъæздыг кæнынц æмдзæвгæйы мидис?
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Бæттæгтæ

Бæттæг у, хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ, вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ 
æмæ сæрмагонд хъуыдыйæдтæ тексты чи бæтты, ахæм æххуысгæнæг ныхасы 
хай (æххуысгæнæг дзырд).

Бæттæгтæ сæ арæзтæй сты: 1) хуымæтæг (æмæ, цыма, æви, цæмæй); 2) ва-
зыгджын (уæддæр, науæд); 3) амад (нæ – фæлæ, æрмæст… нæ – фæлæ…дæр, 
канд…нæ – фæлæ…дæр, куыд – афтæ… дæр.

Цы синтаксисон хæстæ æххæст кæнынц, уымæ гæсгæ бæттæгтæ дихгонд 
цæуынц бабæтгæ бастдзинады æмæ домгæ бастдзинады бæттæгтыл.

Бабæтгæ бастдзинады бæттæгтæ сты: 1) иугæнæг: æмæ, стæй, æмæ – æмæ, 
дæр – дæр, нæ – нæ, куыд – афтæ; 2) ныхмæвæрды: фæлæ, та, уæддæр, æндæр, 
æндæра, науæд, намæ, нæ – фæлæ; 3) дихон: кæнæ, кæнæ – кæнæ, æви, æви – 
æви, йе, йе – йе, куы, куы – куы.

Домгæ бастдзинады бæттæгтæ сты: афоны: куы, цалынмæ, куыддæр; ба-
дзырды: куы, кæд, кæд æмæ, æмæ куы; ныхмæвæрды: кæд – уæддæр, куы 
– уæддæр; æфсоны: æмæ, уымæн æмæ, уый тыххæй æмæ; нысаны: цæмæй, 
æмæ; абарсты: цыма, куыд, куы; æмбарынгæнæн: цæмæй, кæй, куы, куыд; 
бæрæггæнæны: æмæ, кæй, куы.

Вазыгджын хъуыдыйады хæйттæ бæттынæн ма ис бæттæг дзырдтæ: 
номивджытæ чи, цы (æмæ сæ хауæнты формæтæ), цавæр, кæцы æмæ номивæгон 
фæрсдзырдтæ (кæм, куыд, цæмæн, кæмæн, кæцæй, кæд, кæдæм.

Бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтимæ сæйраг хъуыдыйады æмахаст сты 
æмбарынгæнинаг (номивæгон) дзырдтæ – номивджытæ (уый æмæ йæ хауæнты 
формæтæ) ахæм, уыдон æмæ номивæгон фæрсдзырдтæ (уæд, уæдæй, афтæ, 
афтæмæй, уыйас, уым, уырдæм).

173-æм фæлтæрæн. Рафыссут æмдзæвгæйæ иугай бабæтгæвазыгджын, домгæвазыгджын 
æмæ æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг сын кæнут сæ хæйттæ бæттыны фæрæзтæ. 

    Уарзоны монолог

Уæ Ир, у де ’взаг дун-дуне5 мæ удæн,
Æмæ йыл дзур3 хуыцæуттимæ фæрнæй.
Уый нæй, уæд мын нæ рухс дуне æнуд у:
Цæрæн дзы нæй, ысулæфæн дæр нæй.

Йæ аивтæй у цъуппыдзаг мæ зæрдæ,
Кæнынц æм зæдтæ сусæгæй хæлæг:
Лæджы хъæдгом æвдадзы хосæй сæрды,
Йæ фидисмæ мæрдтæй дæр расты лæг.

стæй – уæдта
афтæ – уотæ
та – ба
кæй – ке
чи – ка
кæдæм – кумæ
ахæм – уæхæн
уыдон – етæ
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Нæ Ир, мæрдтæй дæм нал хъуысдзæн мæ ныхас,
Фæлæ дын уым дæ рæз кæндзынæн ног,
Йæ хай йæхицæй радавæг къæрныхау,
Дæлдзæх лæджы æнусон монолог.
………………………………………

Куы аппарай дæ дзырды фарн быронау,
Куы уа уæлæуыл де ’рдаг2 æвзаг рох,
Уæд уый уыдзæн æвидигæ фыдох,
Кæндзынæн уæд иронвæндаг2 иронау
Мæрдты бæсты дæ мард хъæбултæн ног, 
Дæ уарзоны æнусон монолог!..

Джусойты Нафи

174-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмбисæндтæ. Бамбарын сын кæнут сæ мидис. Бæрæггонд æмби-
сæндты бацамонут вазыгджын хъуыдыйæдты хæйттæ бæттыны фæрæзтæ, саразут сын схемæтæ.

Мадæлон æвзаг мады ад кæны. Чи цавæр æвзагыл хъуыды кæны æмæ дзуры, 
уыцы адæмыхаттæй вæййы. Искæй æвзаг у æрбайсгæ æвзаг. Йæ мадæлон æвзаг чи 
нæ зоны, уый у дзæгъæлзад. Мад æмæ фыдæн куыд нæй баивæн, афтæ мадæлон 
æвзагæн дæр нæй баивæн æцæгæлон æвзагæй. Хуыцаумæ куы кувай, уæд дæр – 
хи æвзагыл. Æнæ мадæлон æвзагæй нæй фыды къона æмæ фыды уæзæг.

Айларты Измаил

175-æм фæлтæрæн. Рафыссут бæттæгтæ, бæттæг дзырдтæ æмæ æмбарынгæнинаг дзырдтæ 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæй. Цавæр уацмыстæй ист сты тексттæ? Хатдзæг скæнут, куыд 
баст у литературон хъайтарты ныхас сæ удыкондимæ. 

1. Тæтæрхъан. Лæгæн йæ хорзы нысан йæ бакаст у. Лæг раныхас куы зона, æгъдауыл 
бацæуын, æгъдауыл рацæуын, дзæгъæл ныхасæй йæхи куы хъахъхъæна, уæд лæгæй æндæр 
ницы агурын хъæуы фыццаг бакастæн. Ахæм лæгмæ æгъдау кæй ис, уый зон.

2. Муссæ. Уæууа, сбадут. Бажалыстæн! Цы лæуут? Æз уæ барин куы нæ дæн. 
Цы мын лæуут?.. 3. Вот подлец, кæцæй йæ чорт æрбахаста, кæ? 4. Æмæ махмæ адæм 
цы ’мбарынц, цыфæнды сын фæдзур, уæддæр сæ толк никуы рацæудзæн. 5. Ей богу! 
Уæдæ ныр ме ’мгартæй искæмæн предложит куы скæнин, мемæ цæмæй рацæуа, уый, 
уæд ацæуид? Куда ему! 6. Наплеват на ваш æгъдау! Цæмæн бæззы? Уæхи хуызæн 
фæныкрагъ у, æндæр. 7. Ах ти дурак! Дæ ти знайеш, æз дын дæ дæндæгтæ фæнæм-
дзынæн! 8. Иди! Иди! Неуч. Фæныкхортæ. Цон фæстæмæ Уæрæсемæ! Ам мæнæн цард 
нæй! Ферхæцдзынæн нартхоры кæрдзынæй, паперхнутцæ скæндзынæн, мыййаг. (Б. Е.)

1. Бацамонут дыккаг тексты æнæуæздан дзырдтæ æмæ сæ баивут, тексты мидисыл чи 
сфидаудзæн, ахæм æндæр дзырдтæй.
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176-æм фæлтæрæн. Бацамонут бæттæгты хуызтæ. Бамбарын кæнут тексты мидис.  
Рафыссут текстæй æнкъарæнджын-аргъгæнæн дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæ.

– Ирон адæм фæлтæрд сты царды зынты. Знæгтæ нæ цагътой, гæбазгай 
фæйнæрдæм тыдтой нæ зæхх. Иу адæм ныддихтæ сты хæхты цъассыты, комæй коммæ 
нæ уыди фæндаг, нал уыд ирæн паддзахад. Фæлæ нын баззад æнусон фарн – мадæлон 
æвзаг. Уый нæ уромынц хæхтæ æмæ арæнтæ, уый хъуысы зæрдæйæ-зæрдæмæ, иу кæны 
дихтæ адæмы. Уый фæрцы зонæм кæрæдзи, зонæм нæ фыдæлты. Æвзаг нын амоны, 
иу туг, иу стæг кæй стæм, уыцы æфсымæрад. Баззад нын кадæг – иумæйаг исбон, уый 
адæмы нæ уадзы сæ уидæгтæй хицæн кæнын. Баззад нын тохы зарæг, уый къæдзæхты 
сæрты зæлыд иу комæй иннæмæ, сидти тохмæ, амыдта сæрыстырæй цæрын: «Ой, кæнæ 
сæрибар, кæнæ та мæлæт!» Уалынмæ фæзынд «Ирон фæндыр». Фехъуыстам арвы 
хъæрау хæхты додой, бамбæрстам адæмы катай. Йæ дзырд – нæ уды уд, йæ хъуыды – 
нæ хурты хур. Арфæйы дзырд къордтæй скодта иу дзыллæ, цардаразæг сæрибар адæм.

Джыккайты Шамил

32-æм урок

Æвзаджы темæ: Хайыгтæ. Модалон дзырдтæ
Ныхасы темæ: «Мады къухты рæвдыд» (Цæрукъаты Алыксандр)

177-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Æрхъуыды йын кæнут сæргонд. Зæгъут, цавæр ныхасы 
хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ æмæ цавæр хæстæ æххæст кæнынц. 

Адæм дæсны сты. Цы скæрдой, цы бауынаффæ кæной, уый раст вæййы кæддæрид-
дæр. Сæ уалдзæджы фыццаг цин сбастой сылгоймаджы номимæ. Сæ уалдзæджы фыц-
цаг цин райдыдтой бæсты рухс, бæсты фидауцæй. Æмæ нæ фæрæдыдысты.

Цард, æвæццæгæн, æппæты фыццаг сылгоймаджы зæрдæйы райгуырд. Сылгой-
маджы зæрдæйы уидæгтимæ баст у а дунейы æппæт дæр: сывæллоны фыццаг цъæхахст, 
хъæбулы фыццаг бахудт, авдæны уынгæг æмæ фæлмæн зарæг, фæндыры æмбæхст мид-
дуне, нæлгоймаджы кадавар цæссыгтæ, хæстоны нæргæ кад æмæ хъарæджы фæйнæрдæм  
тонгæ хъуырдухæн… Æрмæстдæр сылгоймаджы зæрдæйы уыдис уыдонæн райгуырæн.

Цæгæраты Максим
1. Бамбарын кæнут дыккаг абзацы æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

Хайыгтæ. Модалон дзырдтæ

Хайыгтæ сты æнæивгæ æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ (æххуысгæнæг 
дзырдтæ). Уыдонæй иутæ хъуыдыйадæн, дзырдбаст кæнæ дзырдæн дæттынц 
нысаниуæджы фæлгъуызтæ. Зæгъæм, хайыг дæр хъуыдыйады: Нæ кады мæлæтæй 
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знаг дæр тæрсдзæн æмæ нæ сæрибармæ нал æвзиддзæн (Б. Е.) – амоны дзырд 
знаг-мæ, ис ын дихон нысаниуæг; Тæхуды, дæ зæрдæйæ иу къæртт (Г. Ал.). 
Тæхуды нысан кæны æнкъарæн, баст у æнæхъæн хъуыдыйадимæ.

Хайыгтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ вæййынц: 1) амонæн (мæнæ, уæлæ, 
уæртæ, дæлæ, далæ, гъе); 2) дихон (æрмæст, уæддæр, канд, суанг, иунæг, афтид, 
раст, тæккæ, хæд; 3) тыхджынгæнæн (о, уæ, гъе, æгæр-мæгуыр). 

Модалон нысаниуæг ис ахæм хайыгтæн: разыдзинады (о, æууæ, хорз, бæгуы, 
афтæ, æппæрццæг (нæ, нал, ма, мауал, нæма, мама), разæнгардгæнæн (цæй, цæйут, 
марадз (марæуадзæ), марадз-ма, алæ, алæ-ма, уадз, уадз æмæ, стæ, стæ-ма) æмæ 
фарстон (цы, цымæ, и, гъы, нæ, куыд, цæй, уæй, æццæй, уагæр). 

Искæй ныхас æвдисæг хайыгтæ сты: дам, зæгъ, зæгъгæ, æзынма.
Æнкъарæнтæ æвдисынц хайыгтæ цы, куыд, цæй, кæм, кæцæй, тæхуды.
Хайыгтæй хицæн кæнынц модалон дзырдтæ. Сæ руаджы дзурæг равди-

сы, ныхасыл кæй æууæнды (æцæг, æцæгæй, бæлвырд, æнæмæнг, ай-гъай, раст 
зæгъгæйæ) кæнæ йыл дызæрдыг кæй кæны (чи зоны, æнхъæлдæн, æвæццæгæн, 
мыййаг). Æнкъарæнджын ахаст æцæгдзинады фæзындтæм, удгоймагмæ æвдисынц 
ахæм модалон дзырдтæ: хъыгагæн, мæ амондæн, ме ’намондæн, мæгуыр.

178-æм фæлтæрæн. Зæгъут, цавæр ныхасы хæйттæ сты бæрæггонд дзырдтæ. 

              Мады къухты рæвдыд 

О, дæ кувæндон рагæй-æрæгмæ – уæлхох,
Æз нæ зыдтон дæ фæрцы фыдбылыз, фыдох,
Мады къухты рæвдыд, мады къухты рæвдыд.

Мæнæн царды æдзухдæр тыхдæттæг2 уыдтæ,
Ды мæм алы зынты дæр æххуысмæ цыдтæ,
Мады къухты рæвдыд, мады къухты рæвдыд.

Цæуынц азтæ… Сæр абон фæхалас, фæурс…
Мæныл хур дæр æнæ дæу куы нæ кæны рухс,
Мады къухты рæвдыд, мады къухты рæвдыд.

Уый – æнамонд, «мæнгард дæ» цы фыртæй зæгъай,
Уымæн нал ис æнусмæ фыдыбæстæй хай,
Мады къухты рæвдыд, мады къухты рæвдыд.

Уый – æнамонд, дæхицæй кæй асхойай ды,
Уый дыккаг мард кæндзæнис æлгъыстæй мæрдты,
Мады къухты рæвдыд, мады къухты рæвдыд.

Цæрукъаты Алыксандр

суанг – сауæнгæ
афтид – айдагъ
хæд – хуæд
марадз – марæуадзæ
æццæй – æццæйнæ

Козаты Æхсар. Мадæлондзинад
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1. Рафыссут хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ (сæйраг уæнгтæ). Сахуыр кæнут 
æмдзæвгæ наизусть. 
2. Зæгъут, æмдзæвгæйы уыцы иу рæнхъ фæлхат цæмæн цæуы. 
3. Бамбарын кæнут фæстаг æртæрæнхъоны æрхæцæн нысæнтты æвæрд.

179-æм фæлтæрæн. Бацамонут æмдзæвгæйы домгæ бастдзинады фæрæзтæ. Ныффыссут 
хъуыдыйæдтæ бæрæггонд дзырдтимæ. 

                        Мæ дзæбæх мад

1. Цавæр рæвдауæн дзырдтæ ис æмдзæвгæйы?

Мæ дзæбæх мад!
Цы дын зæгъон –
Нæ зонын. 
Мæн тыххæй цас
Фылдæр сагъæс
Æвзарыс,
Фылдæр мæ уыйас
Уарзыс.
Фыдуаг фæдæн…
Фæрсдзынæ мæ:
– Куыд фыдуаг?..
– Лæппу
Куыд вæййы, 
Афтæ:
Æнæрæнцой,
Æргомныхас,
Æнæрцæф
Ысгуыхтуарзаг –
Ирон лæппу 
Цæрæццаг. 
Мæ дзæбæх мад!
Мæ уды уд,
Æз уарзын дæ фæлмæн дзырд,
Дæ къæхты хъæр,
Дæ бахудт,
Дæ конд кæрдзын…
Куы ахизай
Налхъуыт-налмасы сæрты,
Куы нæ хъусон,

Дæ ныстуантæм
Гъе афтæ,
Хæххон суадонæн
Ку’ ацæуай
Йæ рæзты
Æмæ куы суадзай
Къадайæ6

Дæ дойны,
Раст афтæ æз
Дæ ныстуантыл
Куы тигъ кæнон
Мæхи, –
Ныббар-иу мын:
У сонты дуг
Цырен арт –
Хæдзонд уæвынæн
Ралæудзæни 
Рад!

Ходы Камал

Рафаэль Санти.
Сикстинаг Мадоннæ

1512–1513 аз
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180-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Бацамонут хайыгтæ æмæ бæттæгтæ, сбæрæг сын кæнут 
сæ хæстæ. 

Фыдус

Мады зæрдæ кæм лæууы. Хъарм дзæрнатæ тæбæгъы дзаг æмæ цырвæнхъызт 
бæзджын къуымæл куысыфтæджы дзаг ныххаста йæ цотæн. Тæбæгъ æмæ куысыфтæг 
куы равдæлон сты, уæд узгæ-узгæ фæстæмæ раздæхтис. 

Агуындæйæн паддзахвæндагмæ йе схызт, афтæ æртæ уæрдонджыны дæлæ тигъæй 
æрбазындысты. Кæд ма дæрддзæф уыдысты, уæддæр æгъдаумæ гæсгæ сылгоймагæн 
не ’мбæлд фæндаг алыг кæнын*. Уымæ гæсгæ æфсæрмдзастæй æнцад слæууыдис æмæ 
се ’рбаивгъуыйынмæ æнхъæлмæ каст.

Бæлццæттæ, æвæццæгæн, ныхасы бын «Чермены цæссыгæй6» сæхимæ фæкастысты 
æмæ хъазгæ-худгæ цыдысты. Туг сæ цæсгæмтты зылдис, артау сæ цæстытæ сыгъдысты, 
куыд фæзæгъынц, хорз къæбæлдзыг уыдысты.

– Бузныг дæ уæздандзинадæй, нæ мадыхай, де ’гъдау, дæ салам бирæ уæнт, – салам 
радтой æртæ бæлццоны.

– Цардæй бафсæдут, мæ хуртæ, цардæй, фыдус уыл макуы амбæлæд, – арфæ ракод-
та Агуындæ дæр.

– Æмæ ныл фыдус куы амбæлид, нæ мадыхай, уæд нын, цымæ, цы ракæнид?
– Аба-бау, Хуыцау уæ уыцы бæллæхæй бахизæд, æмæ уыл фæлтау авд бирæгъы 

амбæлæнт, – скарз ис зæронд ус.
– Дæ хорзæхæй, нæ мадыхай, мæнæ ды фыдус дæ, зæгъгæ, уæд нын цы акæнис?
– Ма кæнут, дзæбæх адæмы хуызæн мæм кæсут æмæ, мыййаг, фæсмон куы 

фæкæнат, – фæлмæн бахудæгау кодта Агуындæ4.
– Бигъуылайы фырттæ ма фæхуыйнæм, мах дæ афтæмæй куы ауадзæм, – скарз сты 

æртæйæ дæр.
– Уæдæ... уæд кæсут, – ссыф-сыф кодта Агуындæ. Йæ урс дзыккутæ апыхцыл код-

та, былмæ базгъордта æмæ ныцъцъæхахст кодта:
– Уæ-у-й!
Фараст æфсымæры уый айхъуыстой, цы, цæстыфæныкъуылдмæ уым æрбамидæг 

сты...
Хъайтыхъты Азæмæт

алыг кæнын – ралух^кæнун

1. Цавæр зонд райсæн ис ацы таурæгъæй?  
2. Рафыссут текстæй дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæ æмæ сын ныф-
фыссут иумæйаглитературон синонимтæ. Бамбарын кæнут, фыссæг цæмæн спайда кодта 
дзургæ ныхасы фæрæзтæй.
3. Зæгъут, цавæр ирон æгъдау равдыста Агуындæ, бæлццæттæ йыл куы амбæлдысты, уæд. 
4. Комкоммæ ныхасæй саразут фæрссаг ныхас. Бамбарын кæнут комкоммæ æмæ фæрссаг 
ныхасы хицæндзинад.
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Хуызæг: – Бузныг дæ уæздандзинадæй, нæ мадыхай, де ’гъдау, дæ салам бирæ 
уæнт, – салам радтой æртæ бæлццоны. – Æртæ бæлццоны салам радтой, де ’гъдау, дæ 
салам бирæ уæнт, зæгъгæ; Æртæ бæлццоны салам радтой, цæмæй йе ’гъдау, йæ салам 
бирæ уой.

33-æм урок
Æвзаджы темæ: Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ. Æвастхъæртæ. 

Мырфæзмæн дзырдтæ
Ныхасы темæ: Ирыстон куыд баиу ис Уæрæсеимæ

Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ

Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ сты, сæрмагонд ныхасы хæйттæ 
кæрæдзиуыл чи бæтты, ахæм æххуысгæнæг дзырдтæ (ныхасы хæйттæ).

Разæвæрдтæ сты дыууæ: æд, æнæ. 
Æд баст вæййы номон хауæны, иууон кæнæ бирæон нымæцы æвæрд 

номдаримæ. Баивæн æй ис хуызæнон хауæны æвæрд номдарæй: æд хызын – 
хызынимæ.

Æнæ баст вæййы номон кæнæ иртæстон хауæны æвæрд номдаримæ, 
номивæгимæ, нымæцонимæ, фæрссагми æмæ миногмиимæ: æнæ æмбал, æнæ 
мадæй, æнæ иу, æнæ дæу, æнæ зæгъгæ, æнæ фæхæцæг.

Фæсæвæрдтæ, дзырдбаст кæнæ хъуыдыйады хæйтты ’хсæн цавæр ахастытæ 
бæрæг кæнынц, уымæ гæсгæ аразынц цалдæр къорды: афоны (фæстæ, размæ, 
онг, æввахс); бынаты (цур, раз, бын, фæстæ, æрдæм, æрдыгæй, мидæг, астæу); 
æфсоны (тыххæй, фыдæй, сæраппонд, гæсгæ, аххосæй); нысаны (тыххæй, 
фæдыл, охыл); бæрцы (бæрц, ас, æмвæз, дзаг, хæстæг); хуызæнады (хуызæн, 
æнгæс, уæлдай, хъауджыдæр); уæлвæткы (йеддæмæ, фæстæмæ, бæсты) æмæ 
æндæр ахастытæ бæрæггæнæг.

181-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Рафыссут фæсæвæрдтæ, цы дзырдтимæ баст сты, 
уыдонимæ.

Ирыстон куыд баиу ис Уæрæсеимæ

Ирон адæмы рагæй дæр фæндыдис Уæрæсеимæ æнгом ахастдзинæдтæ саразын, 
уымæ гæсгæ 1743 азы Ирыстонæй императрицæ Елизаветæ Петровнæмæ ныффыстой 
курдиат, цæмæй сын Уæрæсейы паддзахад баххуыс кæна Цæгат Кавказы хохрæбын 
быдыртæ, сæ историон бынæттæ раздахынæн. Императрицæ Сенаты докладæй базыдта, 
Ирыстон кæй у хæдбар бæстæ æмæ хæстæг кæй лæууы Уæрæсейы арæнтæм, стæй 
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Ирыстоны кæм…ы5 бирæ кæй ис сыгъзæрин æмæ æвзистæй хъæздыг æрзæт æмæ 
минералтæ, пайдайаг дуртæ.

1745 азæй Ирон дины къамисы фæрцы («Осетинская духовная комиссия», 
арæзт æрцыдис Уæрæсейы паддзахы фæндæй 1745 азы) Ирыстон æмæ Уæрæсейы 
’хсæн сырæзыдис æнгом бастдзинад. 

1749 азы Бетъырбухмæ абалц кодта фыццаг ирон минæварад. Уыдысты дзы 
Магкаты Зураб, Хъесаты Эба, Цопанаты Батырмырзæ, Тугъанты Созырыхъо, 
Хъуыбадты Хъази æ. æнд. Минæварады разамонæг Зураб уыдис ахуыргонд лæг, хорз 
зыдта уырыссаг, гуырдзиаг æмæ кæсгон æвзæгтæ. Бетъырбухы баныхасы сæйраг 
политикон фæстиуæг уыдис уый, æмæ Ирыстон æмæ Уæрæсейы ’хсæн сæвзæрдис 
æнгом дипломатон ахастдзинæдтæ. 

1768 азы Турк расидтис хæст Уæрæсеимæ, фæлæ фæхæрд ис. 1774 азы Уæрæсе 
æмæ Турк фидыды тыххæй бадзырд бафыстой. 

Уыцы бадзырд Ирыстонæн фадат радта йæ политикон фæндтæ сæххæст 
кæнынæн: 1774 азы Цæгат Ирыстон баиу ис Уæрæсеимæ. Баныхасы уыдис ахæм 
фæрстытæ: а) Ирыстон баиу кæнын Уæрæсе…имæ5; æ) Ирыстоны æддагон æдасдзинад 
хъахъхъæнынæн фæрæзтæ саразын; б) хохæй быдырмæ ралидзынæн баххуыс кæнын; в) 
Ирыстоны æрзæткъахæнтæ Уæрæсейæн кусынæн раттын. 

Блиты Максмæ гæсгæ 
(чиныгæй: Блиев М. М., Бзаров Р. С. История Осетии. – М., 2005)

1. Бацамонут вазыгджын хъуыдыйæдтæ æмæ сын сбæрæг кæнут сæ бастдзинады фæрæзтæ.
2. Саразут текстæн пълан æмæ йæ уыцы пъланмæ гæсгæ радзурут. 
3. Сбæрæг кæнут тексты мивдисджыты разæфтуанты хæстæ.

182-æм фæлтæрæн. Бахахх кæнут æххуысгæнæг дзырдты бын. Рафыссут разæвæрдтæ 
æмæ фæсæвæрдтæ, цы сæрмагонд ныхасы хæйттимæ баст сты, уыдонимæ. Бацамонут 
фæсæвæрдты хуызтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ. 

Быгъуылты Дзæуг. 
Скульптор Тауаситы Станислав (2007 аз.) 

Скульпторон композици Ирыстон Уæрæсеимæ 
кæй баиу, уый тыххæй
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1. Уый хъæды къæрныхтæ нæ бадынц, / Йе сугдзау не ’ндзары, мыййаг, – / 
Цæхæрцæст фæсивæд æд уадындз / Сæрибар агурынц сæ фаг. 2. Фæлæ йæ цард æнæ 
нывондæй / Кæм арвыста гæвзыкк, мæгуыр? Æрсырдта мах дæр дуг нæ сонтæй, / 
Нæ сæумæ н’ ацыди фæткыл. 3. Гъе раст куыдзæй, куыдзæй æгаддæр / Фæкасти лæг 
гъе уæд мæнмæ. 4. Фæлæ… уæууæй, уæддæр – куыд бары, / Цагъарæй чи ’рвиты йæ 
цард! 5. Цæй, цы стыхстæ, / Цæуыл сафыс, зæгъ-ма, дæхи? 6. Æз нæ хастон къæлæт, 
æз нæ уыдтæн цагъар, / Æз сæрибар мæ уды йас уарзтон. / Кæд-иу искуы, мыййаг, 
мæ цард нал уыд мæ бар, / Уæддæр зæхмæ мæ уæраг нæ уагътон. 7. Фæлæ й’ алы-
варс, кæс, чидæр зилæн кæны / Æмæ исы йæ фынгæй къæбæртæ. / О, къæбæртæ, 
къæбæртæ!.. Æмæ сæ хæры / Фаг йæ къуымрæбын – бакæс-ма – уæртæ! 8. Мæ маст 
ысхæццæ ис мæ хъуырмæ: / Æнæ ныккæлгæ йын нæ уыд. 9. Æз уаллонау* нæ уар-
зын хилын / Йе ме рагъыл нæ хæссын над. 10. Сырдæй уæд, маргъæй / Хуыссæгæй 
исынц адджын хай (Ниг.).

уаллон – золкъæ

1. Бæрæггонд хъуыдыйады темæйыл ныффыссут гыццыл нывæцæн.

183-æм фæлтæрæн. Саразут дзырдтимæ дзырдбæстытæ.

Донмæ хæстæг, бон раздæр, уыгæрдæны фарсмæ, доны рæзты, хъæуы астæу, 
хæдзары алывæрсты, фыдыбæстæйы сæраппонд, цауы фæдыл, метры дæргъæн, мады 
æнгæс, сывæллæтты хъуагæй.

Хуызæг: метры дæргъæн хъуымац, аз йеддæммæ нæ кусын, фыдмæ гæсгæ сахуыр 
уæвын.

Æвастхъæртæ æмæ мырфæзмæн дзырдтæ

Æвастхъæртæ сты æххуысгæнæг дзырдтæ. Уыдон æвдисынц адæймаджы 
æнкъарæнтæ (оххай, оххай-гъе, ау, у-у, о-о, уæуу, мæ бындурыл, ехх, æллæх, гъæй-
джиди æ. æнд.), стæй адæймаджы исты архайдмæ разæнгард кæнынц (гъæйтт-
мардзæ, гъей, гъе-гъе-гъе, гъæйтт æ. æнд.).

Æвастхъæрты фæрцы архайдмæ разæнгард кæнынц цæрæгойты дæр: но, 
гъæст, орч, тпру, дзиба-дзиба, уыссиу, кыс-кыс, æцитт.

Æвастхъæртæм нæй ахæссæн мырфæзмæн дзырдтæ. Уыдон фæзмынц 
удджын æмæ æнæуд предметтæй цæуæг мыртæ: мму-у, æу-æу, ме-е, хъуыд-
хъуыдатт; гæпп, тъæпп, хуыпп, къæрцц, цæлхъ æ. æнд. Иуæй-иу мырфæзмæн 
дзырдтæй арæзт цæуынц номдартæ æмæ мивдисджытæ: Цыдæр къæрцц мæ 
хъустыл ауад. Къуымæлæй уыцы зыдæй схуыпп кодта.
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184-æм фæлтæрæн. Бацамонут æвастхъæртæ. Зæгъут, цы нысан кæнынц æмæ 
хъуыдыйæдты цæмæн хъæуынц.

1. Уæууæй! Кæддæр та ам / Цытджын Ротруйы уацмыстæ уыдтам. 2. Ау, партермæ 
цæуой?! 3. О, амондæн хуыздæр / Мæн ницы хъæуы а зæххыл æндæр. 4. Ха-ха! Уынут, 
цыхуызæн лæг у ай! 5. О-гъо! Уæ ныхас дариты фæлыстæй / Цæхæртæ калы, – ахæццæ 
ис дард. 5. О, нæ, мæ хур! Куы дын зæгъон æргомæй, / Уæд музæ курдиатæй не сбуц 
кодта дæу. 6. Сирано (фесты, цыма дзы исты срысти). Уæй! Уæй! 7. Фæгæдзæ кæн… 
А-гъа! Мæ рифмæтæ цæттæ сты. / Табуафси, мæ балладæ фыссын. 8. Мæнæ диссаг! 
Лирæ! 9. С-ысс… Фæзынди Лизæ!.. / Дæ лæвар амбæхс æмæ тагъд æнтъæр. 10. – Æз 
бауарзтон… Зæрдæбынæй… – Цы?! Ах!.. 11. Тæхуды, чи у курдиатæй æххæст! 12. Ох, 
фыцы / Мæ риуы дур!.. 13. Нæ! Дæ хорзæхæй!.. Фæлæуу! 14. Æвæдза, хорз у дидинæг 
дæр хатгай. 15. А! Карз ныхас, мæ хъустыл та æрцыдтæ! (Рост.)

185-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст рольтæм гæсгæ. Рафыссут хъуыдыйæдтæй æххуыс-
гæнæг ныхасы хæйттæ æмæ сын бацамонут сæ хуызтæ. 

Талынг кæны. Æдде хъуысы зарын тынгæй-тынгдæр, стæй фæзынынц Садул, 
Дзандар æмæ Чермен.

Садул
Нæ, нæ, Дзандар, нæ уыдзæн уый: Черменæй
Æрдхорд зæгъын нæ бантысдзæн дæуæн,
Фæлтау ныууадз: æгæр зын дæм æрхаудзæн.

Дзандар
Æрдхорддзинад тæрæзтыл баргæ нæу,
Хъуыддаджы мидæг рабæрæг уыдзæни.

Чермен
Æрдхорддзинады стыр ард ис, Дзандар, –
Зын дын уыдзæн, йæ фыдæх ын куы райсай…

Дзандар
Цæмæн, Чермен, цæмæн тæрсын кæныс
Ды мæн зынтæй? Æз дæр ирон лæппу дæн,
Æрдхорды хæстæ хорз зонын æз дæр.

Садул
Æмæ, мыййаг, кæд уыцы хæс мæнгард у!..
Чысыл куы нæй фæливджытæ: фыццаг
Æууæнчы охыл акæнынц æрдхæрдтæ,
Стæй се ’рдхæрдты ныууæй кæнынц, цæмæй
Сæ чъизи митæ бакæной мæнгардæй4.
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Цы дын ис немæ иумæйаг дæуæн:
Мах – сау адæм, ды та – уæздан, æлдар4!

Садул
Цыфæнды дзур, цыфæнды ард мын хæр,
Уæддæр кæнын дæ ныхæстыл дызæрдыг.

Плиты Грисы трагеди «Чермен»-æй 

1. Бамбарын кæнут аргъгæнæн дзырдты хæстæ.
2. Радзурут текстмæ гæсгæ, цавæр сты æрдхорды миниуджытæ.

186-æм фæлтæрæн. Æрхъуыды кæнут дзырдбæстытимæ хъуыдыйæдтæ æмæ бацамонут, 
фæсæвæрдты нысаниуджытæ.

Сахаты размæ – хæдзары размæ, азы онг – мах онг, райсоммæ æввахс – 
цæхæрадонмæ æввахс, æхсæвæй раздæр – мæнæй раздæр, туманмæ æввахс – фыдмæ 
æввахс.

187-æм фæлтæрæн. Рафыссут хъуыдыйæдтæй æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. Сбæрæг 
кæнут, иумæйаглитературон дзырдтæ сты æви сын ис стилистикон миниуджытæ. 

1. – Кæцæй цæуыс, кæ, Хъындырон? Дзæбæх стут? – Дзæбæх дæ Хуыцау 
уадзæд! Мæнæ мæ сывæллоны тыххæй та ныццыдтæн. Мара-зæгъай, кæд мын æй 
исынц Сидзæрты скъоламæ! Нал, дам, дзы ис бынат. Афтæмæй сæм куыд дзæбæх3 
зилынц: уæд дарæс, зæгъай, уæд хæринаг, зæгъай – адæмæн арды хуызæн, мæ 
хур! (Бедж. Ч.). 2. Уæдæ хæрз æвзæр куы ныцци! Æзынма йæм йæ фыццаджы дзæбæх 
æгъдæуттæй исты ис. Гъæй! Гъæй… Дæлæ чидæр æрбасиры, Муссæ ма уæд? 3. Гъе, 
æллæх, сæрибар!.. Цæй бирæ дæ фæцагуырдтон, цæй æрæгмæ дæ ссардтон! 4. Цæй, 
кæд мын баххуыс кæна – хорз. 5. А… Æгас цу! Хъырым куы дæ! 6. Хъуыддаг дæ ис, 
æвæццæгæн? 7. Марадз, Сослæнбег, фен мысан, ардæм æй рахæсс уæд та! (Б. Е.). 
8. Æ-æ-æ, дæ-дæй дыл фæкæной, мæ ахуыргонд хо, кæд дын чингуытæ æндæр ницы 
радтой, уæд! – йæ армытъæпæнæй йæ ных* бахоста æмæ дуары æдде фæцис. 9. Гъемæ 
афтæ дæр фæуæд. Фæлæ бузныг мæ чызгæй, æгайтма мæ сæрты нæ ахызтис мæнæ 
ныры фæсивæдæй иуæй-иутау. 10. Æвæццæгæн ма ныр дæр рынчын у… Мæхæдæг3 æй 
фесæфтон, мæхæдæг. Фæлæ цы чындæуа ныр? Чи зоны, бынтон æвæгæсæг у. Фæлæ цы 
’фсонæй? Æниу, фæндаггаг та? (М. Д.). 11. Уæйыг дур уæд, хъæд уæд ласын байдыдта 
æмæ сæ уырдæм (уæрммæ) калын байдыдта (Н. к.). 

ных – тæрних

188-æм фæлтæрæн. Дзуапп раттут викторинæйы фæрстытæн (III). Уæ дзуæппытæ 
сбæлвырд кæнут, чиныджы кæрон цы æрмæг ис, уымæ гæсгæ.
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(III) 1. Сæвæрут мивдисджытæ æргомон æмæ бæллиццаг здæхæнты, ивгъуыд афоны.
Судзын, здахын, ахорын, тавын, ныкъулын, кафын, æндадзын, зæгъын, тæдзын.
2. Зæгъут, цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы мивдисджыты разæфтуанты руаджы. 
Ануазын, абадын, бакусын, батæхын, базарын, раарфæ кæнын, рафтауын, бахауын, 
æрхæрын, ныуулæфын, æрбахъуыды кæнын, ныццæуын, фæкусын, ныууарзын.
3. Сбæрæг кæнут тексты мивдисджытæ æмæ мивдисæджы формæтæ, бацамонут 
сын сæ синтаксисон функцитæ.

Дзæуджыхъæу хъахъхъæнджытæ

Горæт Дзæуджыхъæу бахъахъхъæныны тыххæй арæзт æрцыдис адæмон ополче-
нийы æртæ полчъы, куынæггæнæг батальон æмæ арв хъахъхъæнæг бынæттон къордтæ. 
Горæты куыстуæттæ, фронтæн æххуысгæнгæйæ, уагътой хæцæнгæрзтæ, хæстон æрмæг. 
Хъахъхъæнынадон фидæрттæ аразыны куыстыты архайдтой 34 мин адæймаджы…

Ницы рауадис, немыц Кавказы тыххæй цы фæндтæ кодтой, уымæй, кæд сæ опера-
цийæн зæлланггæнаг ном «Эдельвейс», зæгъгæ, радтой, уæддæр: Дзæуджыхъæуы 
бынмæ фæхуыдуг сты сæхи туджы зæйы. Хæстон специалистты хъуыдымæ гæсгæ, Иры 
зæххыл цы тох цыдис, уый ис, хæстæн йæ цыд чи фæиннæрдæм кодта, уыцы цауты 
рæнхъы.

Багаты Аврам 

4. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты æвæрд.
1. Æрыдоны дон, урс фынк калгæ, бæлццоны йæхимæ цыбæл кодта (Хъ. А.). 2. 

Æдде бакæсгæйæ, зыны иугъæдоны сабыр, цæстуарзон, æнæмаст адæймаг (А. И.). 3. 
Мит æмæ цъититæ, апрелимæ абаргæйæ, майы тадысты зынгæ къаддæр («Рæст.»). 4. 
Мæхи иу-дыууæ бонмæ аппæрстон мæ хъæумæ, мæ райгуырæн уæзæгмæ (Хъ. М.). 5. 
Мæ фыд, ацæргæ, бæрзонд, фосуарзаг хохаг, сæ размæ хъæугæрон бырцыл æнхъæлмæ 
каст (Хъ. М.). 6. Цъабла, рæстæмбис цъæхбын гал, йæ сæр тилгæ, рацыдис бабайы 
размæ (Хъ. М.). 7. Æмæ сæ зæрдæты уарзт ацыдис сæ иунæг хъæбулмæ – Ацæмæзмæ. 8. 
Æмбисонды хорз сты мæ фысымтæ, цардбæллон, фæллойуарзаг (Е. Т.). 9. Быдыры фал-
лаг кæрон, кæмдæр æддæуæз, йæ фæдыл цъæхбын рухс уадзгæ, æрзылдис ракетæ æмæ 
зæхмæ ’ввахс æрхуыссыдис (Б. М.). 

5. Дзырдтæ раст фыссут. Сæвæрут хъæугæ æрхæцæн нысæнттæ.
Фæллад к…мандиры уæлахизы атакæйы фæстæ зæрди…агæй фæндыдис аулæфын 

афынæй кæнын. Æрыгон хосдзау фæлтæрд хос…æрдджытимæ гъæйтт …ерысы куыд 
бафæлмæцы æмæ сфæлвых вæййы афтæ уыдис уый дæр ныртæ…æ. Дæс (фынддæс) ми-
нуты цæстытæ æрцъынд кæнын уыд йæ а…джын бæллиц… .

Фæлæ уайтагъд дæлдон (цæуæг) бæлæгъы алфамб…лай хæлын байдыдтой 
бомбæтæ. Се срæмыгъ…тытæй бæлæгъ доны бын гæды бæласы сыфтæртау ры…ти. 
Фыдгулы авиаци ра…сæрста «Малюткæ»-йæ йæ маст райсынмæ ныл…æууыд йæ кур-
сыл æмæ кал…та бомбæтæ. Бомбæппарджыты фæстæ æрбахæ…æ сты знаджы катертæ 
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дæр. Æмæ уыдон та уыдысты ноджы тæссаг (дæр). Астанæн фæцухгæнæн нал уыдис 
йæ командæгæнæн бынатæй.

Дзаттиаты Тотырбег. «Фæцæуын атакæйы»-йæ

6. Баххæст кæнут хъуыдыйæдтæ хъæугæ бæттæгтæ æмæ бæттæг дзырдтæй.
Илитæ немыцы прожекторты рухсæй … фервæзтис, уæд та мотор баифтыгъта æмæ 

ныллæджыты тахт нæзы хъæды сæрты. … æрбада, ахæм æрдуз агурын æй бирæ нæ 
бахъуыдис: сау хъæды астæуæй йæм фæзындис урс зиллакк … йæ сæрты æрбазылдис, 
… йæм комкоммæ фæцарæзта йæ «зæрватыччы» бырынкъ. Тас та куыд нæ уыдис 
æнæзонгæ ран хæдтæхæг ныппырх кæнынæй! Фæлæ «зæрватыччы» … исчи бæндæнтыл 
æруагъта, афтæ æрбадт æрдузы … уæлæнгай миты иудзæвгар асенк кодта, … стыр 
нæзыйы бын æрæнцадис.

Илитæ æрыхъуыста, кæд æй агурæг ис, … . … бæстæ уыдис æгомыг, æнуд, адæймаг 
… фæтæрсы, ахæм сабыр. Илитæ уыдис иунæг, йæ радист нæ уыдис йемæ. Йе ’ннæ 
æмбæлттæ … фесты, уый дæр нал базыдта. Кæм дæн, цы ран æрбадтæн, зæгъгæ, картæ 
систа планшетæй, фанары рухсмæ йæм æркастис, … йæ уæнгтæ ныззыр-зыр кодтой: 
«Знæгты астæу!» Картæмæ гæсгæ базыдта, фашистты фæсчъылдым … æрбадтис, уый.

Дзаттиаты Тотырбег. «Уæлдæфы – ирон чызг»-æй

7. Рафыссут æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ. Бацамонут сын къæлæтты сæ хуызтæ.
1. О-о! Нæма дæ уырны. Уæдæ фæсид адæммæ, æмæ сын ног хабæрттæ ракæнæм! 
2. Гъей, адæм! Ардæм! 
3. Барджытæ цæхгæр фæурæдтой сæ бæхты мæ тæккæ раз, æмæ сæ тæрсгæ дæр 
фæкодтон. 
4. Никуы йæ федтон нæдæр нæ хъæуы, нæдæр Тæгиаты хæдзары. 
5. Йæ фæстæ дарддæр лæууыдис Машæйы æфсымæр. 
6. «Мæнæ диссаг, – ахъуыды кодтон мæхинымæры. – Иваны та быдырмæ цы 
дымгæ æрхаста, заводы куы кусы, уæд?»
7. Гуырион, мæ арæггаг бæх æд уæрдон уæй кæнын. Нæ йæ балхæнис? 
8. Нæ мын хо ныууагътой, нæ æфсымæр, нæ хæдзар. 
9. Хиуæттæ нæ цуры куы уой, уæд хуыздæр у. 
10. Нæ цуры быдыр байдзаг ис ног цæрджытæй. 
11. Дыууæ азы размæ йæ йе ’фсымæр горæтмæ акодта, æмæ уæдæй фæстæмæ нал 
сæмбæлдыстæм (Дз. Т.).

8. Бацамонут æрфыстмæ гæсгæ, цавæр ныхасы хæйттыл цæуы ныхас.
1. Предмет, тасындзæг, нымæц, сæрмагонд, иумæйаг, æмбырдон, уырзæгон, иппæрдон.
2. Æууæл, миниуæг, ахастæвдисæг, миниуæгæвдисæг, бæрцбарæнтæ.
3. Нымæц, тасындзæг, бæрцон, рæнхъон, дихон, мурон.
4. Цæсгомон, цæсгомон-тыхджындæргæнæн, здæхгæ, амонæн, фарстон, бæттæн… .
5. Архайд, ифтындзæг, афон, здæхæн, нымæц, цæсгом, хуыз.
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6. Æнæивгæ, æууæл, æууæлы æууæл, бæрцбарæнтæ, архайды хуызы, къæпхæны, 
бæрцон, фадатон.
7. Бабæтгæ, домгæ бастдзинад, хуымæтæг хъуыдыйады, вазыгджын хъуыдыйады.
8. Дзырдбасты, хъуыдыйады, грамматикон формæ, грамматикон нысаниуæг, дзырд-
ты ’хсæн.
9. Æнæнысаниуæгон, æнкъарæнтæ æвдисын, архайдмæ разæнгарддзинад.

 34-æм урок. Рацыд æрмæг зæрдыл лæууын кæнын.
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Дзуæппытæ викторинæты фæрстытæн

I (17-æм урок)

1. Фæныкæй къусбартæ кæнын – дзæгъæл куыст кæнын; ирон адæм искæцы дзуары ном 
ссарыны тыххæй кодтой куывд. Уыцы куывд кæнынæн нывонд кодтой гал æмæ-иу æй схастой 
мидæгхор, мидæгдонæй, бæгæны кæнынæн та-иу алы хæдзарæй дæр æмбырд кодтой хор кæнæ 
ссад сæрмагонд къусы дзаг. Ардыгæй равзæрдис дзырд «къусбар». Дæ тын дæ къух ссардта – 
дæ къухы бафтыдис. Ацы ныхас рацыдис нарты хъайтар Сырдонæй. (Бакæс кадæг «Дæ тын дæ 
къух ссардта»). Зæрдæйы дон уадзын – ницы кусын. Габанты хардзæй: Искæй хардзæй хæрын. 
Габанты æфсымæртæ паддзахы заманы, Бакуйы цæргæйæ, хорз цардыл фæхæст сты, сарæзтой 
хæрæндон. Уыдон лæвар хæрын кодтой Ирыстонæй æрцæуæг тыхст, æгуыст адæмæн. Афтæмæй 
равзæрдис фразеологизм «Габанты хардзæй»: Иу абонæй иннæ абонмæ – къуырийы дæргъы.

2. Сæрд Ирыстоны йæ^барты куы бацæуы, уæд цæст фæрæвдауынц быдырон 
æмæ^уæлхох^уыгæрдæнтæ.

3. б) сис фæкъул ис – сис зæххæй;
в) худ дæхиуыл – ног худ;
и) æртæхы – æртæхы.

4. Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы; сæр бæрзæндты хæссын; арвы хин æмæ зæххы кæлæн; 
иу къæпхæнæй иннæмæ хизын; дзырд дзырд сайы; ма амæлайы къæбæрæй цæрын; мыды къæм 
ныххауын; мыггагæй-мыггагмæ; уидæгтæ уадзын. 

5. а) æмбал, лымæн, хæлар, æрдхорд; æ) къахайст, къахæвæрд, къахдзæф; б) æгъдау, фæтк, 
уаг; в) хæст, тох; г) бырст, лæбурд; д) алыхуызон, фæйнæхуызон.

II (26-æм урок)

1. Сæрыл хæцын, мæстæй судзын, зæрдæ æхсайы, хи фæнд тæрын, ныхмæ цæуын, цинæй 
мæлын, зæрдæ фидар у, коммæ кæсын.

2. Текстæн æнкъарæнджын-экспрессивон ахуырст дæттынц: а) фразеологизмтæ (зæрдæйы 
æрцард; сæвæрдта авдæн) æмæ троптæ (эпитет: рухс (фæлгонц), метафорон æрфыстытæ: 
фæлгонц мæ зæрдæйы æрцард; Амур, къæбæда саби, уарзты зæд, æнцад / Йæхицæн сæвæрдта 
æнусы бонтæм авдæн. 

3. æ)
4. а) морфологион; æ) калькæ кæнын; б) семантикон-морфологион; в) лексикон-семантикон.
5. а) разæвæрд æмæ фæсæвæрд; æ) мивдисæг; б) фæрсдзырд; в) бæттæгтæ; г) миногон.
6. Хосдзаутæ тагъд кодтой уыгæрдæнмæ (бынат). Дидинджытæй (архайды фæрæз) хъавы-

дис чызджы зæрдæ балхæнынмæ.

III (33-æм урок)

1. Сыгътон – сыгътаин, здæхтон – здæхтаин, ахуырстон – ахуырстаин, тавтон – тавтаин, 
ныкъуылдтон – ныкъуылдтаин, кафыдтæн – кафыдаин, æндæгътон – æндæгътаин, загътон – 
загътаин, тагътон – тагътаин.
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2. Ануазын, абадын, бакусын, батæхын, базарын, раарфæ кæнын, рафтауын, бахауын, 
æрхæрын, ныуулæфын, æрбахъуыды кæнын, ныццæуын, фæкусын, ныууарзын.

Разæфтуантæ мивдисджытæм æфтыд куы æрцæуынц, уæд: 1) æнæххæст хуызы мивдисæгæй 
саразынц æххæст хуызы мивдисæг (бадын (цы ми кæнын?) – абадын (цы ми акæнын?); 2) ивынц 
архайды хуыз, æвдисын райдайынц тагъд, уæлæнгай, бæстон, æваст, дæргъвæтин æмæ æндæр 
хуызы архæйдтытæ (ануазын, æрбахъуыды кæнын, фæкусын); 3) аразынц ног мивдисджытæ 
(ныуулæфын, базарын); 4) архайд кæцырдæм арæзт у, уый бæрæг кæнынц (ныццæуын, батæхын); 
5) ивынц мивдисæджы стилистикон æууæлтæ (æрхæрын, ныууарзын). 

3. Дзæуджыхъæу хъахъхъæнджытæ
Бахъахъхъæныны тыххæй (мивд. æбæлв. формæ фæсæвæрдимæ; нысаны фа-

дат), арæзт æрцыдис (мивд. вазыгдж. формæ ивгъ. аф., 3 цæсг., иуу. ным.; хуым. мивд. 
зæгъ.), куынæггæнæг (миногми; бæрæггæнæн), хъахъхъæнæг (миногми; бæрæггæнæн), 
æххуысгæнгæйæ (фæрссагми; æфсоны фадат), уагътой (мивд. ивгъ. аф., 3 цæсг., бир. ным.; 
хуым. мивд. зæгъ.), аразыны (мивд. æбæлвырд формæ, гуыр. хау.; бæрæггæнæн), архайдтой 
(мивд. ивгъуыд афоны, 3 цæсг., бир. ным.; хуым. мивд. зæгъ.).

Фæндтæ кодтой (вазыгдж. мивд. ивгъ. аф., 3 цæсг., бир. ным.; хуым. мивд. зæгъ.), 
зæллангæнаг (миногми; бæрæггæнæн), фæхуыдуг сты (вазыгдж. мивдисæг ивгъ. аф., 3 цæсг., 
бир. ным.; хуым. мивд. зæгъ.), цыд (мивдисæгæй арæзт номдар; æххæстгæнæн), фæиннæрдæм 
кодта (вазыгдж. мивд. ивгъ. аф., 3 цæсг., иу. ным.; хуым. мивд. зæгъ.).

4. 1, 2, 4, 7, 11 хъуыдыйæдты ис иртæстгонд фадатон дзырдтæ. Загъд сты фæрссагмион 
здæхтытæй; 6, 7, 9 хъуыдыйæдты ис даргъгонд æмхасæнтæ; 10 – иртæстгонд бæрæггæнæн. 
Загъд у миногонтæй; 5, 11 – бæлвырдгæнæн иртæстгонд уæнгтæ, загъд сты номдар æмæ 
фæрсдзырдæй.

5. Фæллад командиры уæлахизы атакæйы фæстæ зæрдиагæй фæндыд аулæфын, афынæй 
кæнын. Æрыгон хосдзау фæлтæрд хосгæрдджытимæ гъæйтт ерысы куыд бафæлмæцы æмæ 
сфæлвых вæййы, афтæ уыдис уый дæр ныртæккæ. Дæс-фынддæс минуты цæстытæ æрцъынд 
кæнын уыдис йæ адджын бæллиц.

Фæлæ уайтагъд дæлдонцæуæг бæлæгъы алфамбылай хæлын байдыдтой бомбæтæ. 
Се срæмыгъдтытæй бæлæгъ доны бын гæдыбæласы сыфтæрау рызти. Фыдгулы авиаци 
рафсæрста «Малюткæ»-йæ йæ маст райсынмæ, ныллæууыд йæ курсыл æмæ калдта бомбæтæ. 
Бомбæппарджыты фæстæ æрбахæццæ сты знаджы катертæ дæр. Æмæ уыдон та уыдысты ноджы 
тæссагдæр. Астанæн фæцухгæнæн нал уыдис йæ командæгæнæн бынатæй.

6. Илитæ немыцы прожекторты рухсæй куы фервæзтис, уæд та мотор баифтыгъта æмæ 
ныллæджыты тахт нæзы хъæды сæрты. Кæм æрбада, ахæм æрдуз агурын æй бирæ нæ бахъуыдис: 
сау хъæды астæуæй йæм фæзындис урс зиллакк æмæ йæ сæрты æрбазылдис, стæй йæм комкоммæ 
фæцарæзта йæ «зæрватыччы» бырынкъ. Тас та куыд нæ уыдис æнæзонгæ ран хæдтæхæг ныппырх 
кæнынæй! Фæлæ «зæрватыччы» цыма исчи бæндæнтыл æруагъта, афтæ æрбадт æрдузы æмæ 
уæлæнгай миты иудзæвгар асенк кодта, стæй стыр нæзыйы бын æрæнцадис.

Илитæ æрыхъуыста, кæд æй агурæг ис, зæгъгæ. Фæлæ бæстæ уыдис æгомыг, æнуд, 
адæймаг кæмæй фæтæрсы, ахæм сабыр. Илитæ уыдис иунæг, йæ радист нæ уыдис йемæ. 
Йе ’ннæ æмбæлттæ цы фесты, уый дæр нал базыдта. Кæм дæн, цы ран æрбадтæн, зæгъгæ, 
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картæ систа планшетæй, фанары рухсмæ йæм æркастис, æмæ йæ уæнгтæ ныззыр-зыр кодтой: 
«Знæгты астæу!» Картæмæ гæсгæ базыдта, фашистты фæсчъылдым кæй æрбадтис, уый.

7. О-о! гъей, диссаг (æвастхъæртæ);
уæдæ, тæккæ, дæр, мæнæ, нæ, нæма, нал (хайыгтæ);
раз, фæстæ, цуры, размæ, фæстæмæ (фæсæвæрдтæ);
æд (разæвæрд);
æмæ, нæдæр-нæдæр, та, куы, нæ-нæ (бæттæгтæ).

8. 1. – номд., 2. мин., 3. ным., 4. номив., 5. мивд., 6. фæрсдз. 7. бæт., 8. фæсæв., 9. æвастхъ.

Цыбыргонд нæмттæ

А. Г. – 
А. И. – 
Æмб. – 
Б. А. – 
Б. Б. – 
Б. Г. – 
Б. Е. – 
Б. М. –  
Бут. П. – 
Бедж. Ч. – 
Гуырдз. Б. – 
Г. А. –
Г. С. – 
Г. Ф. – 
Дж. Н. – 
Дж. Ш. – 
Дз. К. – 
Дз. М. –
Дз. Т. – 
Е. Т. – 
И. В. – 
И. т. – 
К. А. – 
К. Р. – 
Къ. А. – 
М. д. – 

Агънаты Гæстæн
Айларты Измаил
Æмбисæндтæ
Бекмæрзты Афон
Боциты Барон
Барахъты Гино
Брытъиаты Елбыздыхъо
Баситы Михал
Бутаты Победæ
Беджызаты Чермен
Гуырдзыбеты Барис
Гуыцмæзты Алеш
Гæдиаты Секъа
Гаглойты Федыр
Джусойты Нафи
Джыккайты Шамил
Дзесты Куыдзæг
Дзасохты Музафер
Дзаттиаты Тотырбег
Епхиты Тæтæри
Икъаты Владимир
Ирон таурæгътæ 
Коцойты Арсен
Кочысаты Розæ
Къубалты Алыксандр
«Мах дуг»

М. Д. – 
М. Л. – 
М. С. – 
Н. Г. – 
Ниг. – 
Н. к. – 
«Ногдз.» – 
П. Г. – 
П. Х. – 
«Рæст.» – 
Рост. – 
Т. Е. – 
Т. Д. – 
Хæб. С. – 
Х. Къ. – 
Х. З. – 
Х. К. – 
Х. С. – 
Хъ. А. – 
Хъ. Æ. – 
Хъ. И. – 
Хъ. М. –  
Хъ. С. – 
Ц. А. – 
Шекс. – 

Мамсыраты Дæбе
Мæхъиты Лавер
Мæрзойты Сергей
Нартыхты Григол
Нигер
Нарты кадджытæ
«Ногдзау»
Плиты Грис
Плиты Харитон
«Рæстдзинад»
Эдмон Ростан
Тедеты Ефим
Туаты Дауыт
Хæблиаты Сафар
Хетæгкаты Къоста
Хостыхъоты Зинæ
Ходы Камал
Хуыгаты Сергей
Хъайтыхъты Азæмæт
Хъодзаты Æхсар
Хъаныхъуаты Инал
Хъазиты Мелитон
Хъуылаты Созырыхъо
Цæрукъаты Алыксандр
Шекспир
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Сæргæндтæ

1-аг урок. 

2-аг урок.

3-аг урок. 

4-æм урок. 

5-æм урок. 

6-æм урок.
 
7-æм урок. 

8-æм урок. 

9-æм урок. 

10-æм урок. 

11-æм урок.

12-æм урок.

13-æм урок.

14-æм урок.

15-æм урок.

16-æм урок.
17-æм урок. 

Æвзаджы темæ: Фонетикæ. Мыртæ æмæ дамгъæты бастдзинад.  Орфоэпи
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 1-аг дæлтемæ: «Ды дæ мæ цин, мæ цардамонд, 
Фыдыбæстæ» (Кочысаты Мухарбег)...............................................................................
Æвзаджы темæ: Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты ивддзинæдтæ ныхасы мидæг. 
Орфографи. Орфограммæ. Орфографийы принциптæ
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 2-аг дæлтемæ: 
«Адæймаджы ном кад æмæ радимæ хæссын».................................................................
Æвзаджы темæ: Уæнг. Цавд. Цавды æгъдæуттæ
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 3-аг дæлтемæ: «Сылгоймаджы æфсарм, намыс 
æмæ рæсугъддзинад»........................................................................................................
Æвзаджы темæ: Акцентуалон къордтæ
Ныхасы темæ: Лæгдзинады бæрæггæнæнтæ................................................................
Æвзаджы темæ: Лексикæ. Дзырдты бастдзинад кæрæдзиимæ сæ мидисмæ гæсгæ
Ныхасы темæ: Ирон национ культурæ: нывкæнынад. Хетæгкаты Къоста – нывгæнæг.
Æвзаджы темæ: Лексикон бастдзинады фæрæзтæ тексты хъуыдыйæдты ’хсæн
Ныхасы темæ: Нарты кадджыты темæ ирон нывкæнынады........................................
Æвзаджы темæ: Дзырды лексикон нысаниуæг. Дзырдты тематикон къордтæ
Ныхасы темæ: Рæвдауæн дзырдтæ..................................................................................
Æвзаджы темæ: Иунысаниуæгон æмæ бирæнысаниуæгон дзырдтæ. Метафорæ. Ме-
тоними
Ныхасы темæ:  Ирон адæмон зарджытæ........................................................................
Æвзаджы темæ: Омонимтæ
Ныхасы темæ:  Ирон зарæг..............................................................................................
Æвзаджы темæ: Синонимтæ. Градаци
Ныхасы темæ: «Бæрзонд ном у – хæстон лæппу, салдат!»..........................................
Æвзаджы темæ: Антонимтæ. Антитезæ. Оксюморон
Ныхасы темæ: Хидарыны уаг.........................................................................................
Æвзаджы темæ: Æрбайсгæ дзырдтæ
Ныхасы темæ:  Ирон музыкалон аивад..........................................................................
Æвзаджы темæ: Диалектон дзырдтæ
Ныхасы темæ:  Бинонты фарн........................................................................................
Æвзаджы темæ: Сæрмагонд лексикæ. Терминтæ æмæ профессионалон дзырдтæ
Ныхасы темæ:  Ирыстоны æрдз......................................................................................
Æвзаджы темæ: Зæронд æмæ ног дзырдтæ
Ныхасы темæ:  Балц Шотландимæ.................................................................................
Рацыд æрмæг зæрдыл лæууын кæнын..............................................................................
Æвзаджы темæ: Æнгом дзырдбæстытæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз. Хъолайы цъити..........................................................

3

8

11

15

18

21

25

30

33

35

40

44

47

50

53
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18-æм урок. 

19-æм урок.
 
20-æм урок. 

21-æм урок. 

22-æм урок. 

23-æм урок. 

24-æм урок.

25-æм урок.

26-æм урок.

27-æм урок.

28-æм урок.

29-æм урок.

30-æм урок.

31-æм урок.

32-æм урок.

33-æм урок.

34-æм урок.

Æвзаджы темæ: Фразеологион синонимтæ, антонимтæ æмæ омонимтæ
Ныхасы темæ:  Ирыстоны зæххы хъæздыгдзинæдтæ..................................................
Æвзаджы темæ: Литературон æвзаг æмæ йæ нормæтæ
Ныхасы темæ:  Национ парк «Алани»...........................................................................
Æвзаджы темæ: Стилистикæ æмæ ныхасы культурæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз. Цæгат Ирыстоны æхсæрдзæнтæ..............................
Æвзаджы темæ: Ирон лексикæйы стилистикон миниуджытæ. Дзырды стилисти-
кон нысаниуæджы æмбарынад
Ныхасы темæ:  Ирон  удыконд........................................................................................
Æвзаджы темæ: Чиныгон æмæ дзургæ ныхасы фразеологион иуæгтæ 
Ныхасы темæ:  Æфсæддон намыс....................................................................................
Æвзаджы темæ: Дзырдты æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуæг
Ныхасы темæ: Ирыстоны намысы лæгтæ. Абайты Васо.............................................
Æвзаджы темæ: Этикетон ныхас
Ныхасы темæ: Сæ нæмттæ цæрдзысты мыггагмæ. Леонардо да Винчи........................
Æвзаджы темæ: Дзырдарæзт. Морфемикæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны намысы лæгтæ. Хъантемыраты бæхылбадджытæ............
Æвзаджы темæ: Морфологи. Ныхасы хæйттæ ирон æвзаджы. Сæрмагонд ныхасы 
хæйтты грамматикон категоритæ. Хауæнты нысаниуджытæ
Ныхасы темæ: Киноаивад Ирыстоны.............................................................................
Æвзаджы темæ: Мивдисæг. Миногми æмæ фæрссагми
Ныхасы темæ: Хосгæнæн кæрдæджытæ.......................................................................
Æвзаджы темæ: Мивдисæджы бындуртæ. Мивдисæджы разæфтуантæ
Ныхасы темæ: Разамынд дæттыны сусæгдзинæдтæ......................................................
Æвзаджы темæ: Мивдисæджы афонтæ æмæ здæхæнты нысаниуджытæ
Ныхасы темæ: Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы...........................................................
Æвзаджы темæ: Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ
Ныхасы темæ: Ничи нæ ферох, ницы нæ ферох...........................................................
Æвзаджы темæ: Бæттæгтæ
Ныхасы темæ: Мадæлон æвзаг.........................................................................................
Æвзаджы темæ: Хайыгтæ. Модалон дзырдтæ
Ныхасы темæ: Мады къухты рæвдыд.............................................................................
Æвзаджы темæ: Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ. 
Æвастхъæртæ. Мырфæзмæн дзырдтæ
Ныхасы темæ: Ирыстон куыд баиу ис Уæрæсеимæ ...................................................
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