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1-аг урок

ÆВЗАГ – АДÆНÆН СÆ КÆРÆДЗЕЙ ЛÆДÆРУНИ ФÆРÆЗНÆ

ДÆРГЪВÆТИЙНÆ ÆМГЪÆЛÆСОНТÆ. ДЗУРДИ ХÆЙТТÆ

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнæ.

Адæймаги цард æ райгурунæй æ базæронди уæнгæ баст æй æвзаги (дзурди) хæццæ. 
Авдæйнон саби адгин фунæй бакодта, æ нанай аргъæуттæмæ игъосгæй. Исуй ахурд-
зау. Скъола каст фæууй. Æвзонгæй райдайуй ахур кæнун университет кенæ институ-
ти. Ахургæнæги дзубандимæ игъосгæй, киунугутæ кæсгæй, дзурди фæрци базонуй 
æнæкæрон дуйней дессæгтæ.

Æвзаги фæрци базонæн, æносæй-æносмæ номдзуд адæймæгти сæризунди ци ахсгиаг 
гъудитæ райгуруй, уони. Е нин бантæсуй æрмæстдæр æвзаги фæрци.

Нæ æнæкæрон Райгурæн бæсти алли къумтæй райгъусуй игъæлдзæг, кенæ мæтъæл 
зар. Зар – е дæр æвзаг æй.

Æз финсун киунугæ, æнæмæнгæ, пайда кæнун æвзагæй, дзурдтæй.
Цæмæй, æз ке ниффинсон, уой бакæсайтæ, уой туххæй уæ гъæуй æвзаг.
Дуйней зæнхи цъарæбæл адæймаг цидæриддæр исаразуй, е ин бантæсуй æвзаги 

фæрци. Æнæ уой æнхусæй адæмæн еумæйаг гъуддаг гæнæн нæййес. Размæ еу ампъез дæр 
нæ ракæндзæнæй наукæ, техникæ, аййевадæ, цард. 

Рохс федæн аразгæй, кенæ ба Райгурæн бæстæ æзнагæй гъæуай гæнгæй, цийнæ 
кæнæн, кенæ æнкъард кæнæн – мах исахур ан æвзаги фæрци не ’нкъарæнтæ æвдесунбæл. 

Еу загъдæй, кæрæдзей хæццæ дзоруни фæрæзнæн мах гъæуй æвзаг.

Л. Успенскиймæ гæсгæ 

● Цæмæн гъæуй æвзаг? 
● Тексти иссерæ, аци фарстæн дзуапп ци гъудиæдтæ дæдтунцæ, уони. 
● Дæ тетрадмæ сæ рафинсæ.
● Ду ба цæхæн дзуапп радтисæ аци фарстæн? 

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ ’ма сæ 
дзурди хæйттæмæ гæсгæ равзарæ.

Д æ н ц æ :  адгин

Дзурди хæйттæ æнцæ: кæрон, бундор, уедагæ, разæфтауæн, фæсæфтауæн.
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3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд схемитæмæ гæсгæ дзурдтæ æргъуди кæнæ, дæ тетради сæ 
ниффинсæ, етæ кæми уонцæ, уæхæн гъудиæдтæ исаразæ.

1.                                                     3.                                  5.       
2.                             4.   

4-аг фæлтæрæн. Æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ бакæсæ. 
 
Мади ’хсирау æй дæ адæ,   
О, нæ заргæ мæлгъæвзаг.    
Ка мин кæна дæу æгадæ,    
Æй мæнæн е фудæзнаг.   

Нæ дессаги Нарти ’гъдæуттæ 
Æнцæ махæн дæу лæвар.
Фæккæнис нин сæ аргъæуттæ
Цæстуарзонæй, зæрдхæлар.

                             Сабайти Сулейман

Ды – арвы цæссыг. Уый ныхмæ цы сты
Æнуд æнтæф, сындзын арт æмæ уадæг,
Ды дæ нæ туг, нæ уды рухс, нæ кадæг,
Нæ фарны гæнах, сыгъд æмæ хæсты.

Джыккайты Шамил

О, не ’нккæтей  уодти бæллæн,
О, не ’взаг, ду уо æдас.
Мах дин цалæн уодæгас ан,
Уæдмæ уодзæнæ æгас.

Колити Витали

Сты зондæн уацхæссæг æппæт дунейы ’взæгтæ,
Нæ дзы ’взары хæстæг æмæ дæрддаг,
Фæлæ ныххойыс зæрдæйы къæсæртæ
Æрмæстдæр ды, мæ мадæлон æвзаг.

      Астемыраты Изет 
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● Циуавæр еумæйаг гъуди лæвæрд ес æмдзæвгити скъуддзæгти?
● Цæхæн цæстæнгасæй кæсунцæ  æмдзæвгити автортæ се ’взагмæ? 
● Арази дæ сæ хæццæ?
● Тексти иссерæ, дæргъвæтийнæ æмгъæлæсонтæ кæми ес, еци дзурдтæ. 
● Зæгъæ сæ дæ меднимæр. Куд игъусунцæ, ’ма сæ финсун куд гъæуй, уой дæ 

зæрдæбæл бадарæ. 

5-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ, фонетикон 
æвзурст сæ ракæнæ. Сæ аразуни мадзæлттæ син балæдæрун кæнæ.

Дзурдти медæгæ арæх æмгъæлæсон муртæ фегъусунцæ дæргъвæтийнæ. Уæхæн 
муртæ финсгæй нисан кæнун гъæуй дувæргонд дамугъатæй. 

Д æ н ц æ :  маддæлон, муггаг, цуппар.  

Разæфтауæнтæ ни- æма фæ- æмгъæлæсонæй райдайгæ дзурдтæмæ ку бафтауæн, 
уæд еци æмгъæлæсонтæ фæддувæр унцæ æма сæ финсун дæр гъæуй дувæрæй: 
цæун – ниццæун – фæццæун, ходун – нихходун – фæхходун.

Дзурдмæ фæсæфтауæн аг- ку бафтауæн, уæд æ уедаги æййивддзийнадæ æрцæуй, 
’ма сæ финсун дæр гъæуй еци æййивддзийнæдти хæццæ: гал – гайлаг, ходун – 
ходдуйнаг.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ разæфтауæнтæ фæ-, ни- æма фæсæфтауæн -аг, 
бафтауæ. Зæгъæ, цæхæн æййивддзийнæдтæ æрцудæй дзурдти.

Цæун, кæсун, дзорун, зарун, кæун, ходун, дзол, корæг, гъæдæ, гъæу, зæнхæ, хонх.

7-аг фæлтæрæн. Бакæсæ, зундгонд адæймæгтæ æвзаги туххæй ци загътонцæ, уой. 
Дæ зæрдæбæл сæ бадарæ. Дзурдти цохгонд дамугъатæ байвæрæ. Дæхуæдæг дæр 
бавзарæ уæхæн дæнцæ ниффинсун.

1. Ма…æлон æвзаг æй адæймаги уодигъæди деденæг, æ хъаури цæгиндзæ, фæлтæрти 
’хсæн федар хед. (К. Д. Ушинский). 2. Ескæци адæни цард æма æгъдæу…æ базонун дæ ку 
фæндæуа, уæд бал ин исахур кæнæ е ’взаг. (Пифагор). 3. Ирон æвзаг у, хъуыдыйы æмæ 
æнкъарæнты тæккæ лыстæгдæр æмæ уæздандæр фæзилæнтæ равдисынмæ чи арæхсы, 
ахæм æнæаипп, рæвдз æмæ ко…æгæс хотых. (Абайты Васо.) 4. Алы адæмы мы…агæн 
дæр йе ’взаг йæ хæзна у. Цас хъæздыгдæр æмæ цыргъдæр уа не ’взаг, уыйас уæрæхдæр 
уыдзысты нæ царды фадæ…æ. (Тыбылты Алыксандр.)
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2-аг урок 

АХУРИ ФÆНДАГБÆЛ

НОМДАРТИ ТАСУНДЗÆГ 

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Дзурдти цохгонд дамугъатæ байвæрæ. 

Фиццаг сентябрь 

Фæцæнцæ сæрди каникултæ. Еу де…аги рæсугъд сæумæ – Фи…аг сентябри – 
сувæллæн…æ сæ киунугутæ сæ пъартфелти ни…урхтонцæ æма рараст æнцæ скъоламæ.

Еци бон гъæунги адтæй стур æзмæлд. Еугур дæр: би…еутæ æма кизгу…æ, стуртæ 
æма минкъийтæ гулфæй ратахтæнцæ гъæунгæмæ æма 
цудæнцæ скъоламæ. Цудæнцæ еугæй…æй, дугæй…æй 
æма ма къуаргæй…æй дæр. Ка цудæй сабургай, ка ба 
– тагъд. Сувæллæн…æ æрбахастонцæ берæ деденгутæ, 
’ма си исрæсугъд кодтонцæ кълæстæ, балæвар сæ 
кодтонцæ сæ уарзон ахургæнгутæн. 

Еугур дæр адтæнцæ игъæлдзæг, æхцæуæн син 
адтæй се ’мкъласонти фæййиндæ.

Н. Носовмæ гæсгæ

● Цæхæн зæрдиуаги хæццæ цудæнцæ сабийтæ скъоламæ?
● Ду ба дæхе куд цæттæ кодтай Фиццаг сентябрьмæ?

Номдартæ æййевунцæ хауæнтæмæ гæсгæ. Дигорон æвзаги хауæнтæ æнцæ:
Номон Ка? Ци?
Игурæнон Ке? Цæй? Кæми? Цæми?
Дæттунон Кæмæн? Цæмæн?
Æртæстон Кæмæй? Цæмæй? Кæдæй?
Арæзтон Кæмæ? Цæмæ? Кумæ? Кæдмæ?
Æндагбунатон Кæбæл? Цæбæл?
Медæгбунатон Кæми? Цæми?
Хузæнон Кейау? Ке хузæн? Цæййау?

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæнæй рафинсæ дзурдтæ дæргъвæтийнæ æмгъæлæ-
сонти хæццæ, сæ буни син баханхæ кæнæ.
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3-аг фæлтæрæн. Зæгъæ, 1-аг фæлтæрæни тексти ставддæрæй финст дзурдтæ 
циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ. Ци хонæн номдар? Цал нимæдзи ес номдарæн? 
Текст рафинсæ. Ставддæрæй финст номдартæмæ къæлæтти радтæ фæрститæ.

Д æ н ц æ :  Фæцæнцæ сæрди (ци?) каникултæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ.

Сабийтæн

Вовиктæ, Толиктæ, Хасантæ, Хушинтæ,
Батийтæ, Фатъийтæ, уотæ æнæ рун!
Айтæ сугъзæринттæ – рохс царди хъæболтæ,
Рохс царди уарзетæ, зонетæ ’й цæрун. 

Ходетæ, гъазетæ, фæндон ирæзетæ,
Цъæх арвæй, рæвдаугæ, тавуй уæ уæ хор.
Киунугæ кæсетæ, ахурмæ тундзетæ,
Ахур цардамондæн ку æй æ бундор.

Зонетæ уе ’хæстæ, уарзетæ уæ бæстæ,
Уой ном уæ зæрдити даретæ хорау.
Нæ бæстæ – уæ мадæ, амонд, царди радæ,
Уой кадæн уæ тухтæ ма кæнтæ æвгъау!

Ма кæнтæ зийнадæ, зийнадæ – æгадæ,
Алкæддæр хестæртæн дæдтетæ æгъдау.
Айтæ хуарз æмгартæ, мæнæн - мæ хæлартæ,
Уарзун уи алкедæр хуæрæ, æрвадау.

Хуæцгæй кæрæдзебæл, размæ æнæ дзебæл
Цотæ – царди дуæрттæ æнцæ уин игон.
Уарзетæ фæллойнæ, исуотæ геройтæ,
Бæстæбæл, дуйнебæл райгъусæд уæ ном!

Кертанти Тъæхир

● Цæмæ седуй автор, сабийтæмæ дзоргæй?
● Райгурæн бæсти туххæй ци загъд ес æмдзæвги?
● Зийнадæ ци хонуй автор? Цæй хæццæ ‘й рабарста?
● Æгъдау æма фæллойнæбæл кæми цæуй дзурд, еци бунæттæ исбæрæг кæнæ 

æмдзæвги медæгæ.

Дзурдуат: 
æнæ рун – æнæ фидбилиз
æнæ дзебæл – æнæ зийнадæ
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5-аг фæлтæрæн. 4-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ дууæ цæгиндземæй сæрмагонд 
æма еумæйаг номдартæ, сæ бакомкоммæ син фæннисан кæнæ кæци хауæнтæ æма 
нимæдзити лæуунцæ, уой.

6-аг фæлтæрæн. Рафинсæ гъудиæдтæ. Къæлæтти ист дзурдтæ æвæрæ гъæугæ 
хауæнти. Дзурдтæн сæ фæсте къæлæтти амонæ, кæци  хауæнти сæ исæвардтай, уой.

1. Мах алли сæумæ дæр цийнæгæнгæ цæуæн (скъола). 2. (Киунугæ) райсæн ес берæ 
зонундзийнæдтæ. 3. Сувæллæнттæ (урок) лæмбунæг игъосунцæ ахургæнæгмæ. 4. Дуйней 
рохс– хор, (адæймаг) рохс – ахур. 5. Нæ (бæстæ) ци адæмтæ цæрунцæ, етæ дзорунцæ 130 
æвзагебæл. 6. (Зунд) алке дæр гъæуй.

3-аг урок 

СКЪОЛАЙ ЦАРДÆЙ

ЦÆСГОМОН НОМЕВГУТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Дæхе дзурдтæй æй радзорæ. 

Æхсарæ сæхемæ æрбацудæй ’ма æ фиди мадæн дзоруй:
– Нана, æз нур отличник дæн.
– Дæ хуæрзæнгорæггаг – мæнмæ. Æз дин нуртæккæ фæткъугун 

ракæндзæнæн, – рауай-бауайбæл иссæй зæронд уосæ. – Ду ба, мæ 
хор, туканмæ бауайæ. Нæ цайгæрдæг фæцæй.

– Æндæр ма мæмæ ци мæтæ ес! – зæронд уосæбæл æ къохтæ 
исцагъта биццеу. – Мæн нур дзæгъæл рауай-бауайтæмæ нæбал 
евдæлуй. Æз отличник дæн.

Дуккаг бон ин е ’мбал Сослан æ зæрди æрæфтудта:
– Фарсбæл газетмæ мин уацгъудиæй зæрдæ ку æвардтай.
– Нæ ниффинсдзæнæн, – сбостæ кодта Æхсарæ. – Исуолæфунмæ дæр мæ нæ 

евдæлуй. Дæхуæдæг æй зонис, мæ уроктæ куд гъæуама ахур кæнон, уой.
Еу бон къласи гъæуама финстайуонцæ сочинени. Ахургæнæг загъта:
– Нуртæккæ уин æз фæйнæгбæл ниффинсдзæнæн сочинений темитæ.
Æхсарæ æ тетрад исиста, фæйнæгмæ æнæнвæрсон каст искодта. Æма си ку рауинидæ 

уæхæн темитæ: «Ахурдзауи куститæй циуавæртæ æнхæст кæнун», «Нæ бийнонтæн куд 
æнхус кæнун».

…Урок фæцæй. Сувæллæнттæ, еу инней фæдбæл, сæ сочиненитæ ахургæнæгмæ 
лæвардтонцæ. Æрмæст Æхсарæ æ бунатæй дæр нæ фезмалдæй. Еу дзурд дæр нæ бацæй æ 
бон ниффинсун. Биццеу æрæнкъард æй, уотемæй бадгæ байзадæй.
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● Текстæн сæргонд æргъуди кæнæ.
● Зæгъæ, цæмæннæ бацæй Æхсарæн æ бон сочинени ниффинсун?
● Циуавæр гъæуама уа æцæг отличник?
● Радзорæ, цæхæн куститæ фæккæнис ду ба скъолай, хæдзари. 

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни тексти иссерæ цæсгомон номевгутæ, дæ 
тетрадмæ сæ рафинсæ. Зæгъæ, гъудиæдти цæхæн иуæнгтæ æнцæ, уой.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсæ текст. Ставддæрæй финст дзурдти разæй къæлæтти 
финсæ, ци фæрститæн дзуапп дæттунцæ, уони.

(…) Мах цæуæн заргути къуармæ. (…) Мах фæндуй хуарз зарун базонун. (…) 
Махæн ес дæсни разамонæг. (…) Махæй уæлдай ма къуари ес биццеутæ дæр. (…) 
Махмæ байгъосунмæ æрбацæунцæ нæ ниййергутæ. (…) Махбæл сæ зæрдæ дарунцæ нæ 
ахургæнгутæ дæр. 

4-аг фæлтæрæн. Рафинсæ текст. Къæлæтти ист фæрстити бæсти финсæ номевæг ду 
гъæугæ хауæни.

Скъоладзау, (Ка?) … амондгун бæсти цæрис. (Ке?) … сахур кодтонцæ кæсун æма 
финсунбæл. (Кæмæн?) … амонунцæ фæндаг рохс цардмæ. (Кæмæ?) … дæ ахури туххæй 
дзурд гъæуама макæд æрхауа. (Кæбæл?) … гъæуама маке зæрдæ хода скъолай ’дæр, синхи 
дæр. (Кæмæй?) … гъæуама арази уонцæ дæ ахургæнгутæ æма, ке хæццæ ахур кæнис еци 
’мбæлттæ. Уæд (Ке хузæн?) … сæрæн унмæ беретæ бæлдзæнæнцæ. 

4-аг урок 

ЦАЛИНМÆ ÆВЗОНГ ДÆ – ЦАРДИ ИСÆВЗАРÆ НИСАН

МИУÆВДЕСÆГИ ЕУУОН ÆМА БЕРÆУОН НИМÆДЗИТÆ

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Зæгъæ ин æ сæйраг гъуди. 

Еухатт уроки ахургæнæг дзурдта скъоладзаутæн, сæ сахар фондз анзей фæсте цæхæн 
уодзæнæй, уой туххæн.

Цæмæдесæй имæ игъустонцæ сувæллæнттæ еугур дæр.
Ку фæцæй дзурд, уæд биццеутæй еу загъта:
− Мæн фæндуй мæ цæститæ æрцъундæ кæнун, бафунæй ун, фондз анзей фæсте ба  

райгъал ун æма нæ горæти уиндæй бафсæдун.
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Дуккаг загъта:
− Нæгъ, мæн ба фæндуй, нæ сахар куд ирæзуй, куд арæзт цæуй æма рæсугъд кæнуй, 

уой уинун.
Æртиккаг ба загъта:
− Мæн ба фæндуй мæхе къохтæй аразун нæ сахар. Мæ бæллец æй архитектор исун. 

Фæндуй мæ нæуæг хæдзæрттæ аразун.

Л. Клюевмæ гæсгæ 

● Цæбæл дзурдта ахургæнæг урокки?
● Ци загътонцæ скъоладзаутæ сæ сахари туххæй?
● Уæ зæрдæмæ си ке гъуди фæццудæй хъæбæрдæр, цæмæн?
● Текстæн сæргонд æргъуди кæнæ.

Миуæвдесæгæн ес æртæ афони: евгъуд, нуриккон, исуйнаг. 
Дууæ нимæдзи: еууон æма берæуон.  

Æртæ цæсгоми: I-аг, II-аг, III-аг.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ архайдæвдесæг дзурдтæ, ци 
фæрститæ домунцæ, уони хæццæ ’ма син сæ фæсте къæлæтти фæннисан кæнæ сæ 
афонæ æма нимæдзæ. 

Д æ н ц æ : (ци кодта?) дзурдта (ев. аф., еу. н.) 

3-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. 

Цалинмæ æвзонг дæ 

Цалинмæ æвзонг дæ – 
Бауарзæ фæллойнæ æд зин. 
Цалинмæ æвзонг дæ – 
Киунугæн – дæ гæдзæ, дæ зинг.

Цалинмæ æвзонг дæ – 
Царди исæвзарæ нисан.
Цалинмæ æвзонг дæ – 
Дæмæ дæ уоди конд къинсау. 

Цалинмæ æвзонг дæ –
Дæмæ æрдзи ’гъдауæй бауæр.
Цалинмæ æвзонг дæ –
Рæстæг исафунмæ ’вгъау æй.
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Цалинмæ æвзонг дæ –
Ниввæрæ де ’сцæттæн бундор. 
Нæййес, нæ, хуæд-зонгæ, 
Цардæй зунд есæн æнæхъор. 

   Рæмонти Александр

● Зæгъæ, кæмæ седуй поэт е ’мдзæвги.
● Тексти миуæвдесгутæ иссерæ, дæ тетрадмæ сæ рафинсæ. 
● Кæци нимæдзæ æма афони æвæрд æнцæ, уой фæббæрæг кæнæ.
● Æмдзæвгæ исахур кæнæ зæрдивæрдæй. 

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæй скъуддзаг. Зæгъæ, циуавæр вазуггин гъуди 
си ес. Тексти иссерæ нуриккон, евгъуд æма исуйнаг афони мивдесгутæ. Дæ 
тетрадмæ сæ рафинсæ.

  Ахургæнæг 

Гъæунгæ нинцадæй æмбаргæ, 
Нæййес си æзмæлæг, хуссуй.
Æрмæст ма еу уати къæразгæ
Æ рохсæй æндæмæ кæсуй.

Е бадуй æхсæви æнцади 
Мæ уарзон, мæ ахургæнæг.
Рахатуй, цидæртæ тетради 
Æркæнуй сурх ручкæй бæрæг.

Агоруй сабийти зæрдæмæ
Æхецæн хæстæгдæр фæндаг:
Абетæй, бебетæй уæлдæрмæ 
Куд хеза кæстæр зундæйдзаг.

Е ’сони æмсабурдзийнадæ 
Куд некæд ракæна мæлгæ,
Нæ сабийти æргъудидзийнадæ
Куд кæна æности цæргæ.

● Радзорæ, ду ба цæхæн аргъ кæнис дæ ахургæнгутæн? 

5-аг фæлтæрæн. 4-аг фæлтæрæни текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ, ’ма сæ 
дзурди хæйттæмæ гæсгæ равзарæ.

Дзурдуат: 
æвзонг – æригон 
дæмæ – ахур кæнæ
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5-аг урок 

СКЪОЛАЙÆН ЛÆВÆРТТÆ 

ТЕКСТ

1-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Æ темæ ин исбæрæг кæнæ. 

Ралæудтæй 1 сентябрь. Сувæллæнттæ цийнæгæнгæ уайунцæ скъоламæ. Алке къохи 
дæр си пъартфелæй уæлдай ес берæ цидæртæ.

Сæрди Заур æнхус кодта æ дадайæн деденгутæмæ зелун. Аци бон ин сæумæраги дада 
æ къохти ниссагъта деденгути баст. Еци баст Заур æрæвардта ахургæнæги стъолбæл. 

Сослан æрбахаста сугъзæрийнæ кæсæлгитæ аквариуми.
Зæринæ ба сæрди адтæй Сау денгизи билæбæл, исласта аллихузæн рæсугъд дортæ. Æ 

фидæ ин балæвар кодта устур ракушкæ. Дæ гъосбæл æй ку сæвæрай, уæд си денгизи гъæр 
фегъосдзæнæ.

Владик ба æрбахаста альбом Мæскуй хузти хæццæ. Сувæллæнттæ имæ цæмæдесæй 
кастæнцæ. Уæдта еумæйагæй сæ равдист балæвар кодтонцæ скъолайæн. 

● Текстæн сæргонд æргъуди кæнæ. Планмæ гæсгæ ’й радзорæ. 

План:

1. Фиццаг сентябрь.
2. Сувæллæнттæ хæссунцæ равдистмæ лæвæрттæ.
3. Лæвæрттæ скъолайæн.

Текститæ фæуунцæ аллихузæнттæ: текст – тауæрæхъ, текст – æрфинст, 
текст – гъуди. Ести хабар, цауи туххæй дзурд кæми фæццæуй, уæхæн текст хуннуй 
текст – тауæрæхъ.

 2-аг фæлтæрæн. Цæхæн текст æй æ хузæмæ гæсгæ 1-аг фæлтæрæни текст. Цæмæн?
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 3-аг фæлтæрæн. Радзорæ ести цæмæдессаг цауи туххæй. Исаразæ радзурд планмæ 
гæсгæ.

1. Исбæрæг кæнæ дæ радзурди темæ.
2. Сæргонд ин æргъуди кæнæ.
3. Рагъуди кæнæ дæ радзурди райдайæнбæл.
4. Цæбæл си дзурд цæудзæнæй сæрмагонд хайи?
5. Цæхæн кæрон ин æргъуди кæндзæнæ?

Адæм, цæрæгойтæ, зайæгойтæ, æрдзи фæззиндти æрфинст æвдист кæми 
фæууй, уæхæн текст хуннуй текст – æрфинст.

Текст – гъуди ’й лæвæрд цæуй цаути цуди æфсон. Лæвæрд си фæццæуй фарст 
цæмæн? – æн дзуапп.

 4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Цæхæн æй æ хузæмæ гæсгæ? Цæмæй бæрæг æй.

Гъæди арæх фегъусуй гъæдкъуæри къупп-къупп. Аци цъеу æй тарбун 
цъæх. Æ даргъ къæдзелæ бæласи зæнгæмæ сбуцæу кæнуй, уотемæй е ставд 
къæботтæй бæласи цъарæ фæххуайуй. 

Гъæдкъуæр хумæтæги нæ фæххуайуй бæласи цъарæ. Бæласи зæнгæбæл 
ку æрбадуй, уæд уайтагъд базонуй, зианхæссæг золкъитæ си кæми ес, уой. 
Цъеу æ тухгин къæботтæй еци цъарæ фæцъцъасæ кæнуй æма ’й золкъитæй 
ракæдзос кæнуй. Дзæгъæли æй нæ хонунцæ «гъæди дохтур». 

 5-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ текст – æрфинст дæ уарзон цæрæгойи туххæй. Радзурд 
ниффинсуни размæ дæ зæрдæбæл бадарæ:

1. Ци цæрæгойи кой кæнис, уой хуарз ке зонис æма уарзис, уой туххæй финсæ.
2. Лæмбунæг æркæсæ дæ уарзон цæрæгоймæ. Радзорæ куд гъазуй, æхе куд даруй?

6-аг урок

КОНТРОЛОН КУСТ

СИНТАКСИС ÆМÆ ПУНКТУАЦИ
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7-аг урок 

ГЪУНТЪУЗ РЕХÆ ЛАПУЦАТÆЙ ЦИНÆХУЗИ ИРД ЦАРЦАТИ РАЛÆУДТÆЙ 

СИНТАКСИСИ ТУХХÆЙ ЕУМÆЙАГ ЛÆДÆРУЙНАДÆ. ДЗУРДБАСТ.
СÆЙРÆГ ÆМА ДÆЛБАРÆ ДЗУРДТÆ ДУРБАСТИ МЕДÆГÆ

Дзурд синтаксис равзурдæй грекъаг дзурд сюнтаксис-æй. 
Синтаксис æй грамматики хай. Ахур кæнуй æма æвзаруй, гъудиади медæгæ 

дзурдти æхсæн ци рахастдзийнæдтæ æма бастдзийнæдтæ ес, уони, уæдта ма гъу-
диæдтæн сæ конд, сæ хузтæ.

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнæ. Цохгонд дамугъатæ 
байвæрæ, уотемæй рафинсæ дзурдтæ. Зæгъæ, цæхæн фæрститæн дзуапп 
дæдтунцæ? 

Хуæнхбæсти бабæй нæуæгæй ралæудтæй фæ…æг. Нур, сæрди фæсте, еугур æрдзи уаг 
дæр æхе цæ…æ кодта фæ…игон сабуйрадæмæ. Æрбадтæй фонсæскъæрæн фæндæгти ругæ. 
Батар æнцæ фи…æу…и æртитæ.

Цæргæстæ арви медæгæ зелдох кæнун райдæд-тонцæ еугæй…æй, ефстаг гъæр си 
исервæзуй. Фæннидæндæр æй дони удзæл, æ…æсог, æртæнæг æй. Кæрдæг нæбал ирæзтæй, 
хускъæ кæнун райдæдта. Бæлæстæй æгъзалдæнцæ ефстаг бор сифтæ.

Дзурдуат: 
фæннидæндæр – фæсабурдæр
донгон – дони билæ
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Бæрзонд хуæнхти цъо…итæбæл ба æхсæвæ фæ…уæцидæ æвзестæхуз нæуæгуард мет. 
Сæумæй сæ тар рæгътæ уорс радариуонцæ, саугон робæсти къобæл…и хузæн. 

Гъæдæ æ фæ...игон хузæ райста. Сауæнгæ донгонæй, бæрзонд тар гъæути уæнгæ, 
хъуæцæ мегъау бадтæй, сугъдæнцæ хускъæ къалеутæ æма фæсалæ.Уæлдай бæрæгдæр 
дардтонцæ гæди, уæдта бæрзæ бæлæстæ. Етæ хъæр...æнцæ раст цъетети рæбунмæ, таргон 
нæзигъæди уæнгæ.

Ч. Айтматов 
Къибирти Амурхани тæлмац

● Куд раййивта æрдзæ фæззæги?

2-аг фæлтæрæн. Æркæсæ хузтæмæ. Зæгъæ, бæлвурддæр си циуавæр финститæ бæрæг 
кæнунцæ предмет.

 
 бæласæ    цъæх бæласæ    нæзи бæласæ

● Иссерæ дзурдбаст æма зæгъæ, ци хецæндзийнæдтæ ес дзурд æма дзурдбасти 
æхсæн.

● Зæгъæ, цалгай хæйттæй арæзт  æнцæ дзурдбæститæ.
● Фиццаг дзурдбасти радтæ фарст еу дзурдæй иннемæ.
● Иннæ дзурдбæститæ дæр уотæ равзарæ.

Фарст ци дзурдæй лæвæрд цæуй дзурдбасти, е хуннуй сæйраг дзурд. 
Д æ н ц æ :  Циуавæр? цъæх бæласæ. Дзурд бæласæ æй сæйраг дзурд.
Фарст ци дзурдмæ хауй дзурдбасти, е хуннуй дæлбарæ дзурд. 
Д æ н ц æ :  Ци хузи? нæзи бæласæ. Дзурд нæзи æй дæлбарæ дзурд.



16

 3-аг фæлтæрæн. Текстæй ист гъудиæдтæй рафинсæ дзурдбæститæ. Фæббæрæг си 
кæнæ сæйраг æма дæлбарæ дзурдтæ.

Кæрдæг нæбал ирæзтæй, хускъæ кæнун райдæдта. Бæлæстæй æгъзалдæнцæ ефстаг 
бор сифтæ.

Бæрзонд хуæнхти цъоппитæбæл ба æхсæвæ фæххуæцидæ æвзестæхуз нæуæгуард мет. 
Сæумæй сæ тар рæгътæ уорс радариуонцæ, саугон робæсти къобæлтти хузæн. 

 4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдбæститæ равзарæ хузæгмæ гæсгæ.

Сугъзæрийнæ фæззæг, уазал бон, фæззæги ралæуд, бор сифтæртæ, сатæг думгæ, 
листæг сæлфунæг, бæрзонд хуæнхтæ, æрдзи уаг.

Д æ н ц æ :  сугъзæрийнæ фæззæг 

 5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ бонигъæди бæрæггæнæнтæ. Дæ зæрдæбæл сæ бадарæ. 
Лæвæрд гъудиæдти дзурдбæститæ иссерæ, дæ тетрадмæ сæ рафинсæ ’ма сæ 
хузæгмæ гæсгæ равзарæ.

Сентябри арв ку гъæр кæна, уæд фæззæг гъар уодзæнæй, уой бæрæггæнæн æй.
Æнæдумгæ рæстæги фæсте ку æрбадума, уæд уарунтæмæ æнгъæлмæ кæсæ. Фæззæги 

мет развæлгъау ку рауаруй, уæд æ фæсте ниррæстæг уй. Арс фæззæги æ лæгæтмæ раги ку 
балæса, уæд зумæг раги ралæудзæнæй. Фæззигон миститæ сæ цъæсгитæй берæ сикъит ку 
скалонцæ, уæд е æй уазал зумæги бæрæггæнæн. 

6-аг фæлтæрæн. Бакæсæ Айларти Кермени бацеу-бацеу. Зæгъæ, цæбæл си цæуй 
дзурд. 

Къæвда саххаттæй куы уара,
Мах гъе уæддæр хусæй дары.

Дзурдуат: 
хусæй – хускъæй, сорæй

цæхæн?
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8-аг урок

ФÆЗЗÆГИ БÆРÆГГÆНÆНТÆ 

ГЪУДИАДÆ. ГЪУДИАДИ ХУЗТÆ 
СÆ ЗАГЪДИ НИСАНМÆ ÆМА ИНТОНАЦИМÆ ГÆСГÆ

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ. Зæгъæ, цæмæй хецæн кæнунцæ гъудиæдтæ дзурдбæсти-
тæй.

Дзурдуатæй ист цалдæр дзурди фиццаг фæуунцæ рæидзæхст фæрдгути хузæн: се 
’хсæн бастдзийнадæ нæ фæууй (устур, мети, еугай, зелдох, кæнунцæ, тъæфилтæ).

Исæмбурд кæнæн дзурдтæ – фæрдгутæ, бæрæг фæткæбæл сæ кæрæдзей фæдбæл 
халæбæл бакæнæн. Хецæн фæрдгутæй рауайдзæнæй фæрдгути халæ, хецæн дзурдтæй – еу-
дадзуг гъудиадæ: 

Мети еугай устур тъæфилтæ зелдох кæнунцæ уæлдæфи.

Еу дзурд кенæ къуар дзурди кæрæдзебæл бастæй æнхæст гъуди ку 
æвдесонцæ, уæд е хуннуй гъудиадæ. Æризæр æй. Æхсæвæ райдæдта. Уалинмæ 
арвбæл мæйæ фæззиндтæй.

 2-аг фæлтæрæн. Байгъосæ текстмæ.

Æгъзæлуй сифтæр

Уомæл думгæ телуй бæлæсти хехтæ. Зелдогъгæнгæ цадæггай зæнхæмæ хаунцæ 
сифтæ: бортæ, сурхитæ, моратæ – аллихузæнттæ.

Æгъзæлуй сифтæр, уаруй сифтæр. Фæстаг хатт ма сæ сæбар-субур райгъусуй. Æви 
сæбар-субур нæй? Æви кæугæ кæнунцæ? Нæ зонун, нæ зонун…
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Мæнмæ уотæ кæсуй, цума сифтæр бæрæг афони фæууаруй. Раст мегъæмбæрзт арви 
реуæй хъурройти уодаист гъæр ку райгъусуй, уæд бæласæ æ рес нæбал бауорамуй æма 
бæлццон мæргъти маройбæл æ сифтæртæй ставд цæстисуг нигъзалуй.

Æрдзи æвзагæй нæ зонун, фалæ хъурройтæ хонсармæ ку фæттæхунцæ, уæд сифтæр 
æгъзæлун цæмæн райдайуй? Ци сосæг бастдзийнадæ ес се ’хсæн?

Æгъузарти Саукуй
● «Уаруй сифтæр». Куд лæдæрис аци гъудиади медес?
● Радтæ дзуапп радзурди фæстаг фæрститæн.

 3-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнæ æма ниффинсæ фæйнæ æртæ тауæрæхъон, фар-
стон æма разæнгардгæнæн гъудиæдтæ. Сæ кæрæнтти син æвæрæ гъæугæ 
æрхуæцæн нисантæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. Цæбæл си цæуй дзурд? Алли гъудиадæ дæр хецæнæй 
бакæсæ. Зæгъæ, финсгæй, гъудиæдти æнхæстдзийнадæ, цæмæй бæрæггонд цæуй. 

Тухсуй хонхи дуармæ
Уæлдæф уомæлæй.
Дæнтти мæтъæл зармæ 
Сæлфуй мæз-мæзæй

Сæлфæг хонхи сæрмæ 
Метгæнгæ цæуй,
Рæгъти æнæфсæрмæй 
Хъæпæн нигæнуй.

Фæурæй æргъæвст сифтæ
Хаунцæ хъурмæй. 
Дунгæ тæли-нивтæ 
Соруй и хъумтæй. 

Бурдæн кипу1 гъæути
Рагъдзар æстъегъуй.
Цъахтæ сау хъæппæлти
Уасунцæ тегъæй.

… Дæллæй ба тъæпæни
Фæззæг идзулуй,
Фæсали хъæпæни
Байраг æвдулуй.

                Скъодтати Эльбрус
1  кипу – минкъий, æдзæлланг. 
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Гъудиæдтæ сæ загъди нисанмæ гæсгæ фæуунцæ тауæрæгъон, фарстон æма 
разæнгардгæнæн. 

Естæбæл кæми фæццæуй дзурд, уæхæн гъудиадæ хуннуй тауæрæгъон. Æ 
фæсте ин æвæрæн стъæлфæ (.). 

Д æ н ц æ :  Сугъзæрийнæ фæззæг уæлдай дессаг фæууй хуæнхбæсти.
Фарст кæми фæууй, уæхæн гъудиадæ хуннуй фарстон. Æ кæрони ин æвæрун 

гъæуй фарсти нисан (?).
Д æ н ц æ :  Цæмæй бæрæг æй фæззæги ралæуд?
Дзорæг ескæмæй ести архайд бакæнун ке домуй, уой æвдесæг гъудиадæ хун-

нуй разæнгардгæнæн. Разæнгардгæнæн гъудиадæ æнæ тухгин æнкъарæнтæй ку 
фæдздзорæн, уæд æ фæсте æвæрун гъæуй стъæлфæ.

Д æ н ц æ :  Киунугæ æрбадæттæ.

Тухгин æнкъарæнтæ (цийнæ, маст, тас, дес, æма æнд.) ци тауæрæхъон, 
фарстон æма разæнгардгæнæн гъудиæдти фæууй, етæ загъд æрцæунцæ гъæрæй 
(бæрзонд гъæлæси уагæй) æма хуннунцæ гъæрон гъудиæдтæ.

Д æ н ц æ :  Ралæудтæй дессаги рæсугъд фæззæг! Ци бæрзонд æй аци 
бæласæ!

Гъæрон гъудиади кæрони æвæрун гъæуй гъæри нисан (!).

5-аг фæлтæрæн. Хузæмæ гæсгæ ниффинсæ цубур радзурд. Сæргонд ин æргъуди 
кæнæ. Дæ радзурди пайда кæнæ лæвæрд дзурдтæ æма дзурдбæститæй:

Сугъзæрийнæ фæззæг, 
скъоладзаутæ, 
тиллæг æфснайунцæ,
нæмуггун хуартæ, 
адæм косунцæ, 
будури косунцæ, 
цæттæ кæнунцæ зумæгмæ, 
уæзласæн машинттæ, 
æнхус кæнунцæ, 
тракторти унæр.
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9-аг урок

ФÆЗЗИГОН ГЪÆДÆ

ГЪУДИАДИ СÆЙРАГ ИУÆНГТÆ. СÆЙРАТ ÆМА ЗÆГЪУЙНАГ

 1-аг фæлтæрæн. Текст дæ тетрадмæ рафинсæ, цохгонд дамугъатæ банхæст кæнæ. 
Дуккаг абзаци гъудиæдти сæйраг иуæнгти буни баханхæ кæнæ.

Сугъзæрийнæ фæ…æг уæлдай де…аг фæ...й хуæнхбæсти. Адæм сæ мостæмæ1 
æрласунцæ сæ хуартæ, сæ хуастæ. Сæрди тæвдæ рæстæгутæ раевгъуйунцæ, зумæги 
уазалтæ ба ма идард фæндагбæл кæмидæр фæстеуатæй расабур унцæ.

Сувæ…æн…æ гъазунæй нæбал фефсæдунцæ, се ’донуг æма се стонг дæр феронх 
унцæ. Берæ хæ…ити уонæн бон не сфагæ уй гъазунмæ. Уæд син хори рохс ра…евуй 
æхсæви мæйрохс. Сæ ходунгъæр, се ’гъæлдзæг хъæлæба син идардмæ фæ…æ…уй изæйрон 
ахъуз2…

Бесати Таземæ гæсгæ 
● Уæлдай дессаг кæми фæууй фæззæг?
● Циуавæр куститæ фæккæнунцæ хонхи цæрæг адæм фæззæги?
● Куд ферветунцæ сæ рæстæг сувæллæнттæ?

Гъудиади медæгæ ести фæрститæн дзуапп ци дзурдтæ кенæ дзурдти 
къуæрттæ фæддæттунцæ, уони хонæн гъудиади иуæнгтæ. Гъудиади иуæнгтæ 
дех кæнунцæ дууæ къуаребæл: сæйраг æма фæрсаг. Сæйраг иуæнгтæмæ хаунцæ 
сæйрат æма зæгъуйнаг. Етæ æнцæ гъудиади бундор, уомæн æма ин æвдесунцæ æ 
сæйрагдæр медес.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни тексти иссерæ сæйрæттæ æма зæгъуйнæгтæ, сæ 
буни син баханхæ кæнæ. Фæрстити фæрци исбæрæг кæнæ, сæйрат циуавæр нихаси 
хаййæй загъд æрцæуй, уой.

Гъудиади медæгæ нихас кæбæл кенæ цæбæл фæццæуй æма фæрститæ Ка? 
æма Ци? ка домуй, еци предмет нисангæнæг сæйраг иуæнг хуннуй сæйрат.

Д æ н ц æ :  (Ка?) Адæн бафснайдтонцæ сæ фæззигон тиллæг. 
Арæхдæр загъд æрцæуй номдар æма номевæгæй номон хауæни.

1  м о с т æ  – тиллæг æфснайæн фæзæ
2  и з æ й р о н  а х ъ у з  – думгæ
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 3-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. Гъудиæдтæй рафинсæ сæйраг иуæнгтæ. 
Сæйрати буни еу ханхæ бакæнæ, зæгъуйнаги буни ба дууæ ханхи.

Фæззæг

Арви зилдæй хори цæстæ,   
Уай сахатти ниттулуй.   
Деденæгау, идзулд бæстæ   
Æрдзи кастæй æмпулуй.   

Бестауи думд æ уолæвди   
Хускъ нартихуар радауй.   
Косæн лæгæн æ зинг зæрди   
Фæззигон куст æрлæууй…   

Тагъд бæлæстæ, сугъзæрийнау,
Итаунцæ сæ сифтæр.
Хæмпос мегъæ, дзæгъиндзæгау,
Æрбайдзæгъдуй æ фæлтæр. 

Цъæх кæрдæг ’ма деденгутæ
Рарттевунцæ морайæй.
Арф донгæнтти ‘взестæ дæнттæ 
Азæлунцæ æсхъеугæй.

                                  Хъазбегти Хъазбег 

● Исбæрæг кæнæ æма радзорæ, циуавæр бæрæггæнæнти фæрци æвдист цæуй 
фæззæг.

Сæйрати архайд ци дзурд февдесуй, е хуннуй зæгъуйнаг. Зæгъуйнаг дзуапп 
дæттуй фарстатæн: Ци кæнуй предмет? Ци архайуй? Ци косуй? Зæгъуйнаг загъд 
æрцæуй миуæвдесæгæй, уæдта æнхусгæнæг миуæвдесгутæ дæн, дæ, æй, ан, 
айтæ, æнцæ, номдар æма минеуæгони хæццæ бастæй.

Дæнцæ: Хъурройтæ сæ цæрæн бунæттæ (ци кæнунцæ?) æййевунцæ 
рæстæгмæ гæсгæ.

Хъурройтæ (циуавæртæ ’нцæ?) æнцæ устур, рæсугъд мæргътæ.
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4-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Сæргонд ин æргъуди кæнæ. Дæ тетрадмæ ’й ра-финсæ. 
Сæйрæттæ æма зæгъуйнæгтæмæ сæ фарсмæ къæлæтти фарста дæттæ. Сæ буни син 
баханхæ кæнæ.

Фæззæг ралæудтæй. Скъоладзаутæ экскурсий 
рандæ ’нцæ гъæдæмæ. Фæззигон гъæдæ адтæй сабур. 
Ахургæнæг сувæллæнттæн амудта æрдзи фæззигон 
хузтæ. Скъоладзаутæ æмбурд кодтонцæ гагарæзæ, 
æхсæртæ, бæлæсти аллихузон сифтæ. Уалинмæ 
æрбадумдта тухгин думгæ… . Сифтæй ка тумбулго-
мау адтæй зæрди хузæн, ка ба – дæргъеццон. Кæмæн 
æ кæрæнттæ адтæнцæ лигъз, кæмæн – хирхи хузæн. 

– Атæ циуавæр бæлæсти сифтæ æнцæ, уой 
зонетæ? – бафарста ахургæнæг скъоладзаути...

Д æ н ц æ :  (ци? ) Фæззæг (ци кодта?) ралæудтæй. 

5-аг фæлтæрæн. 4-аг фæлтæрæни текстæн кæрон æргъуди кæнæ. Сæргонд ин радтæ. Дæ 
тетради ’й ниффинсæ. Сæйрат æма зæгъуйнаги буни баханхæ кæнæ. 

Бацеу-бацеу

Ци финст ес дууæ цæгиндземи?
Уой базонуни туххæй дæ гъæуй фиццаг цæгиндзи раханхæ кæнун æмхузæн дууæ 

дамугъай, дуккаги ба æмхузæн æртæ дамугъай. Ци дзурдтæ ма дæмæ байзайа, уонæй 
фæрсæрдæмæ бакæсдзæнæ бæлæсти нæмттæ.

10-аг урок

СТЪАЛУЙÆН – СТЪАЛУЙ НОМ

ГЪУДИАДИ ФÆРССАГ ИУÆНГТÆ. ÆНХÆСТГÆНÆН

Гъудиади фæрссаг иуæнгтæ æнцæ: æнхæстгæнæн, бæрæггæнæн, фадуатон дзурдтæ.

Д  И  З  О  Ф  Ц  Р  Х
Ф  В  И  Б  Æ  Ц  Т  М
М  КЪ Х  Г  У  З  Б  Г

Б  М  К  Ц  И  Г  Æ  А
А  Г  Ц  Р  М  И  Д  Б
Ц  А  Т  И  Г  Б  У  М
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1-аг фæлтæрæн. Байгъосæ æма бакæсæ текст. Æ сæйраг гъуди ин исбæрæг кæ-
нæ.

Дзæуæгигъæуи Бутырини гъæунги Хетæгкати Къо-
стай музей-хæдзари æностæмæ æрбунат кодта Диплом 
стъалукъупхæ Кæфхъундари1 еу стъалуйæн Къостай ном рат-
туни туххæй. Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Президент 
Дзасохти Александри ихæслæвæрдæй Диплом æма стъалугин 
арви картæ музейи косгути къуарæн равардта Президенти 
консультант Гурдзибегти Иринæ. Дипломи финст ес: «Ирон 
адæми номдзуд фурти стъалу амæйфæстæмæ хаст æрцудæй 
Дуйнеон Стъалути регистри2 номхигъдмæ Швейцарий æма 
финст æрцудæй сæрмагонд киунуги, киунугæ æвæрд æй Аме-
рики Еугонд Штатти регистрацион палати.»

Газет «Рæстдзинад»-æй

 2-аг фæлтæрæн. Фæрститæн дзуæппитæ раттæ.

1. Ци æрбунат кодта Хетæгкати Къостай музей-хæдзари?
2. Стъалукъупхæ Кæфхъундари еу стъалуйæн ке ном равардтонцæ?
3. Кæд лæвæрд æрцудæнцæ Диплом æма Стъалугин арви картæ музеййæн?
4. Кумæ хаст æрцудæй, Къостай ном ци стъалу хæссуй, е?
5. Цæхæн киунуги æрцудæй финст?
6. Еци киунугæ кæми æвæрд æй? 

3-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй фиццаг гъудиадæ рафинсæ дæ тетрадмæ, 
иссерæ си сæйраг иуæнгтæ, сæ буни син баханхæ кæнæ. Зæгъæ, сæйраг иуæнгтæй 
уæлдай ма си цæхæн иуæнгтæ ес.

Æнхæстгæнæн æй уæхæн фæрссаг иуонг, кæци бæрæг кæнуй предмет æма 
дзуапп дæттуй фæрститæн: Ке? Ци? Кæмæн? Цæмæн? Кæмæй? Цæмæй? Кæбæл? 
Цæбæл?

Д æ н ц æ :  Мах зонæн (ке?) Хетæгкати Къостай (ци?) æмдзæвгитæ.
Æнхæстгæнæн гъудиади медæгæ загъд æрцæуй номдарæй, номевæгæй.
Д æ н ц æ :  (Ке?) Уой (цæми?) «Ирон фæндур»-и зартæ еугурдæр æнцæ 

мæгур (ке?) адæми (ци?) цард æвдесæг.

1  С т ъ а л у к ъ у п х æ  К æ ф х ъ у н д а р  – Созвездие Дракона
2  Р е г и с т р  – 
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 4-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ банхæст кæнæ, дæ тетрадмæ сæ рафинсæ.

1. Хетæгкати Къостай музей-хæдзари æрбунат кодта …
2. Президенти консультант Гурдзибегти Иринæ …
3. Ирон адæми номдзуд фурти Стъалу хаст æрцудæй …
4. Финст æрцудæй …
5. Киунугæ æвæрд æй … 

5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. Иссерæ си æнхæстгæнæнтæ. Исбæрæг кæнæ, 
кæци хауæнти æвæрд æнцæ.

Фæззæг

Æхсæлы ызгъæлы,
Лæджирттаг фæбур …
Мигъ бады цæгаты,
Нæ йæ тавы хур …

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос…
Чи кусы йæ мусы,
Чи ’лвыны йæ фос

Хор бирæ, фос бирæ
Хуыцауы фæрцы.
Нæ хæхбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!

Хетæгкати Къоста 

● Æмдзæвгæ исахур кæнæ зæрдивæрдæй дзорун. 

 6-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Зæгъæ, ци базудтай цæмæдессагæй. 

Къостай уадзимисти киунугæ Индий

1974 анзи Цæгат Иристони фиццаг делегаци хунд æрцудæй Индий хуæнхаг штат 
Химача Прадешмæ. Горæт Солони арæзт æрцудæй стур æмбурд. Æмбурди сæрдар дзур-
ди барæ равардта Варьям Неги Сингхæн. Е трибунæмæ ку исхизтæй, уæд цалдæр дзурди 
загъта, удта бакастæй Къостай «Седзæргæс» æ маддæлон æвзагбæл. 

Æмбурди æмдзæвгæмæ игъосгутæ цавддортау фæцæнцæ. Идард, кедæр хуæнхти 

Дзурдуат: 
æхсæлы – æхсæли, зæнхæбæл бургæ къотæр
лæджирттаг – лæгирттæг (птичья гречиха)
мус – мостæ – тиллæг æфснайæн бунат
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ка цардæй, еци æнæзонгæ седзæргæс æма æ цæуæти хъисмæт ниррезун кодтонцæ 
фæлмæнзæрдæ индиæгти.

Варьям Неги Сингх хиндиаг æвзагмæ ратæлмац кодта Къостай æмдзæвгити 
æмбурдгонд. Аци киунугæн ес хъæбæр, аййев фæлгонцгонд цъарæ. Киунугæбæл финст ес: 
«Хетæгкати Къоста. Æмдзæвгитæ. Тæлмацгæнæг: Варьям Сингх».

Варьям Неги Сингх Къостай æмдзæвгитæй исаразта зартæ. Студентти сæрмагонд 
къуар заруй еци зартæ, разамунд ба син дæттуй Варьям æхуæдæг.

Гурити Тамерланмæ гæсгæ 

● Индий кæци штатмæ хунд æрцудæй Иристони фиццаг делегаци?
● Ка бакастæй æмбурди Къостай æмдзæвгæ «Седзæргæс»?
● Ка ратæлмац кодта Къостай æмдзæвгити æмбурдгонд хиндиаг æвзагмæ?
● Ци финст ес киунуги цъарæбæл?
● Ци исаразта Варьям Неги Сингх Къостай æмдзæвгитæй?

7-аг фæлтæрæн. Текстæй 2-аг абзац рафинсæ, æнхæстгæнæнтæмæ фæрститæ радтæ 
дæнцæмæ гæсгæ.

Д æ н ц æ :  Æмбурди (цæмæ?) æмдзæвгæмæ игъосгутæ (цæйау?) цавддортау фæцæнцæ.

     11-аг урок

НÆХЕ КЪОСТА

БÆРÆГГÆНÆН

Предметти æууæл (хузæ, асæ, гъæдæ, ке æй æма æнд.) ци фæрсаг иуонг фæб-
бæрæг кæнуй, е хуннуй бæрæггæнæн.

Бæрæггæнæн баст фæууй номдари хæццæ æма дзуапп дæттуй фæрститæн: 
Циуавæр? Цихузæн? Кæци? Ке? Цæй? Загъд æрцæуй миногонæй, номевæгæй, 
номдарæй, нимæдзонæй.

Д æ н ц æ :  (Циуавæр?) Бæрзонд хуæнхти рæбунæй игурдæй Сæгъгæси дон, æ 
(цæхæн?) уорс  финкæ калгæ размæ æмпурста арф коми медæги.

 1-аг фæлтæрæн. Байгъосæ æма бакæсæ текст.

Ирон номдзуд адæмон поэт, хузгæнæг Хетæгкати Къоста райгурдæй 1859 анзи кæфти 
мæйи 15-аг бони Нари гъæуи.

Къоста ма минкъий сувæллон ку адтæй, уæд рамардæй æ мадæ. Уомæ гæсгæ Къостай 
гъомбæл кæнунмæ равардтонцæ сæ хæстæгути уосæ Кендземæ.
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Къоста раздæр ахур кодта Нари гъæуи скъолай, уой 
фæсте ба 1871 анзи прогимназий.

1971 анзи Къоста бацудæй Стъараполи гимназимæ. 
1881 анзи Къоста бацудæй Бетъирбухи Аййевæдти 
академимæ. Ами хуарз базудта уруссаг æма фæсарæйнаг 
литературæ. Базонгæ æй уруссаг хузгæнгутæ Репин, Ма-
ковский, Сурикови исфæлдистади хæццæ. Къостай ном 
райгъустæй Иристонбæл. Æ уадзимисти финста мæгур 
адæми зин цардбæл.

1895 анзи мухури рацудæй Къостай уруссаг 
æвзагбæл финст æмдзæвгити киунугæ.

1899 анзи  мæйи фæззиндтæй æ зундгонд киунугæ 
«Ирон фæндур». Аци киунугæй Къоста федар бундор 
æрæвардта ирон литературæн.

● Ка гъомбæл кодта Къостай?
● Кæци анзи бацудæй Бетъирбухи Аййевæдти академимæ?
● Уруссаг хузгæнгутæй ке хæццæ базонгæ ’й Бетъирбухи?
● Æ уадзимисти цæбæл финста?
● Кæци анзи рацудæй Къостай киунугæ «Ирон фæндур»?

 2-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ банхæст кæнæ цохгонд бæрæггæнæнтæй.

Къоста адтæй … поэт.
Академий хуарз базудта … æма … литературæ. Базонгæ æй … хузгæнгутæ Репин, 

Маковский, Сурикови сфæлдистади хæццæ.
Финста мæгур адæми … цардбæл.
1899 анзи рацудæй Къостай … æвзагбæл финст æмдзæвгити киунугæ «Ирон 

фæндур».

Д з у р д т æ  с п а й д а  к æ н у н м æ :  уруссаг, ирон, фæсарæйнаг, номдзуд, зин, 
адæмон, зундгонд.

 3-аг фæлтæрæн. Номдартæ банхæст кæнæ бæрæггæнæнтæй. Бæрæггæнæнти буни 
уолæндзуд ханхитæ бакæнæ.

Фæззæг, сæумæ, хор, бон, думгæ, гъонтæ, мистæ, æхсæртæ, цæугæдон, адагæ, 
гагарæзæ, сифтæртæ.

Д æ н ц æ :  Уазал думгæ. 

 4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй гъудиæдтæ исаразæ.
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1. Гъæуи, фалæмбулай, фæууй, лæкъундзастдæр, фæззæг.
2. Байдайуй, кæнун, кæрдæг, фæлорс, æнæуод.
3. Æрхъæртуй, цæх, гъæумæ, мегъæ, думгæ, цъететæй, рауолæфуй, уазал.
4. Фæззиннунцæ, ефстагмæ, хор, бонтæ, райдзаст.
5. Хуæнхти, сæртæбæл, тунтæ, хори, арт, сугъзæрийнæ, исуадзунцæ, рæсугъд, нигулгæй.

● Гъудиæдтæ дæ тетради ниффинсæ. Сæйраг иуæнгти буни баханхæ кæнæ. 
Æнхæстгæнæн æма бæрæггæнæнмæ къæлæтти фарста дæдтæ.

Д æ н ц æ :  (Циуавæр?) Æнæуод кæрдæг фæлорс кæнун байдайуй.

5-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текст бакæсæ. Æ медес ин дæхе дзурдтæй 
радзорæ. Тексти иссерæ бæрæггæнæнтæ. Зæгъæ, циуавæр нихаси хæйттæй загъд 
цæунцæ, уой.

6-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Сæргонд ин æргъуди кæнæ. Цохгонд дамугъатæ 
банхæст кæнæ. Зæгъæ, цæхæн гъудиæдтæй арæзт æй?

1897 анзи сæрди Ирæфи билæбæл, Текъати гъæуи, адтæй 
киндзæхсæвæр. Æрцудæнцæ имæ Иристони а…и рауæнтæй 
хунд иуазгутæ. Тургъи даргъ рæнгъæй ралæудтæнцæ, а…иху-
зон национ дарæсти нæлгоймæгтæ æма силгоймæгтæ, кафтонцæ 
симд. Идардæй æрцæуæг киндзхон фæсевæд сæ кафти итинги 
бацудæнцæ. Уони фæндадтæй сæ а…евадæ никки хуæздæр рав-
десун.

Æве…айди колдуармæ æрлæудтæй линейкæ, нæуæг 
иуазгутæ си бадтæй, уотемæй. Уони æхсæн адæм уай-
тагъд базудтонцæ Къостай. Æ уæле адтæй нимæт, фунук-
хуз бухарходæ, уорс-фунукхуз цохъа. Гъазтбæл райгъустæй: 
«Къоста æрцудæй!» 

Кафгутæ сæ кафун ни…агътонцæ, фæндур банцадæй, алке æ бунати слæудтæй. 
Æгъдаумæ гæсгæ иуазгутæн арфæ ракодтонцæ ’ма син ниуазæнтæ рахастонцæ. Къос-

та ниуазæн райста, е ’рух раздахта адæ…æ. Е дзурдта, цæмæй нæ адæн сæ хуæздæр 
æгъдæу…æ гъæуай кæнонцæ. Фæсевæдмæ сидтæй, цæмæй ахури фæндагбæл цæуонцæ. 
Сидтæй, цæмæй нæ адæм æнгомæй, кæрæдзей нимайгæй цæронцæ. 

Къостай а…и дзурд дæр дзæбоки цæфау æмбалдæй игъосгути зæрдитæбæл… 

Туйгъанти Мухарбегмæ гæсгæ 

● Цæхæн бæрæгбон адтæй Текъати гъæуи?
● Кæцæй адтæнцæ хунд иуазгутæ?
● Ке ’рбацудбæл цийнæ кодтонцæ адæн?
● Ци дзурдта, цæмæ сидтæй Къоста гъазтизæри?
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12-аг урок

КЪОСТАЙ РАЙГУРÆН БОН

ФАДУАТОН ДЗУРДТÆ

Архайдæн æ бунат, æ афонæ, æ хузæ, æ нисан ци фæрсаг иуæнгтæ 
амонунцæ, уони хонæн фадуатон дзурдтæ.

Фадуатон дзурдтæ домунцæ фæрститæ: Кæми? Кумæ? Кæцæй? Кæд? 
Кæдмæ? Куд? Цæмæн? Цæй туххæй?

Д æ н ц æ :  (Кæми?) Дигоргоми ес цалдæр хецæн коми.
Фадуатон дзурдтæ загъд æрцæунцæ фæрсдзурдтæй, номдартæй, миногонтæй.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ Хетæгкати Нафирæти уадзимис «Къостай кадæг»-æй 
скъуддзаг. 

Къоста æма Дауит æрæгвæззæги Къæбери бæсти фонс хезунмæ рандæ ’нцæ Биасти 
уæлвæзмæ. Кæд æрæгвæззæг адтæй, уæддæр ма хор ефстаг рауæнти гъар дардта. Зæнхæ 
адтæй салд æма уомæл.

Къоста еу рауæнмæ бауадæй. Кæсуй æма мистæ æхсæртæ æхсинуй раст æ уæрми 
дуармæ. Къостамæ дессаг фæккастæй: æхсæрæн æ кой, æ гъæр дæр аци рауæн ку нæййес, 
уæд мистæ кæцæй æрбахастайдæ æхсæртæ?! Уалинмæ бабæй мистæ бауадæй æ уæрмæмæ 
’ма бабæй еу æхсæрæ радавта. Уæд Къоста Дауитмæ фæдздзурдта:

– Дауит, ардæмæ рацæуай тагъддæр, мæнæ мисти æвæрæн иссирдтон.
Дауит имæ дзоруй:
– Аци рауæн мистæ ци гъæуама ниввæра? 
Æхсæртæ ардæмæ идард æнцæ, мадта дорвæткъу дæр – уотæ.Къоста æ æфсæнбун 

лæдзæгæй зæнхæ къахунмæ фæцæй. Еу дзæвгарæ ’й ракъахта æма си дессаги æвæрæнтæ 
иссирдта. Æхсæртæн мистæ, хуарз хæдзардарæг лæгау, сатæг бунат исаразта. Æхсæртæ еци 
сорæй лæудтæнцæ… Биццеутæ æхсæртæй сæ 
дзæкъæлттæ райдзаг кодтонцæ, сæ дзиппити 
си никкодтонцæ. 

Уæд Къоста дзоруй:
– Ниууадзæн-ма ин си, тæрегъæд æй.
Дауитмæ ходæг фæккастæй:
– Мистæн ци тæрегъæд кæнис, Къабери 

дууæ баслæхъи ку бахсидта.
– Бабай карди фестонæ дæр бахсидта. 

Фал æй уæддæр уазал зумæги æстонгæй куд 
ниууадзæн?
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Къоста æма Дауит мистæн сæ кæрдзинтæ листæг нигъзалдтонцæ  æма ин сæ æ цъа-
си ниввардтонцæ, æхсæртæй дæр ма ин ниууагътонцæ, сæхуæдтæ ба стортæ Арсбадæн 
адагæмæ баздахтонцæ. 

 2-аг фæлтæрæн. Дзуап раттæ фæрститæн.

1. Кумæ рандæ ’нцæ Къоста æма Дауит?
2. Циуавæр адтæй рæстæг?
3. Ци фæууидта Къоста? 
4. Дессаг имæ ци фæккастæй?
5. Ци загъта Дауит Къостайæн?
6. Ци иссирдта Къоста мисти цъаси?
7. Цæмæй бæрæг æй, Къоста фæлмæнзæрдæ биццеу ке æй, е?
8. Ци ниууагътонцæ мистæн биццеутæ? 

3-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ, лæвæрд схемæмæ ци дзурд 
хауй, уой. Æ равзурди мадзал ин балæдæрун кæнæ.

Текстæй рафинсæ бæрæггонд дзурдтæ, равзарæ сæ дзурди хæйттæмæ гæсгæ. 

4-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ рафинсæ. Баханхæ кæнæ фадуатон дзурдти буни.

Кæдæй нурмæ нæ хуæнхбæсти риндзæбæл лæууй мæсуг (Хохойти Э.). Сур-сур 
кæнуй Дзирасгæ зæнхи бунæй рæсог (Малити Г.). Сæумæраги хори тунтæ сæнт-сурх арт 
исуагътонцæ Сæнай мегъгун хонхи цъопбæл. (Хетæгкати Къ.).

Бæрзонд хуæнхти рæбунæй игурдæй Сæгъгæси дон, æ уорс финкæ калгæ размæ бурста 
арф коми медæги. Æхсæвæй-бонæй тундзтæй будуртæмæ, Теркмæ, денгизмæ. (Бесати Т.).

5-аг фæлтæрæн. Баеу кæнæ дзурдти къуартæ тексти медесмæ гæсгæ.

ахур кодта       1859 анзи
райгурдæй       1871 анзи
гимназимæ бацудæй     Нари гъæуи 
райгъустæй       1899 анзи
ахурмæ бацудæй      Иристонбæл
«Ирон фæндур» фæззиндтæй    Аййевæдти академимæ
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13-аг урок

ÆРДЗИ ДЕССÆГТÆ

ФАДУАТОН ДЗУРДТÆ

 1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Зæгъæ, æ сæргонд ин куд балæдæрдтæ. 

Медæгрæбуни æхсæрдзæнтæ

Цæгат Иристони æрдзи дессæгтæй еуебæл банимайæн ес Медæгрæбуни 
æхсæрдзæнтæ. Етæ æмбæлунцæ Гизæлдони коми Медæг-рæбундони рахес фарс. Уотæ 
бæрзондæй кæлунцæ, æма адæймагмæ уотæ кæсуй, цума арвæй æмурдуг хаунцæ. Уæлдай 
рæсугъддæр фæуунцæ сæрдигон, дони æртæхтæбæл Сос-лани æнгурæ ку сæрттевуй, уæд.

Медæгрæбуни стурдæр æхсæрдзæн схудтонцæ Устур Зæйгæлæн. Геологти 
бæрæггæнæнтæ куд æвдесунцæ, уотемæй донхауæни бæрзæндæ æй 800 метри. Аци 
æхсæрдзæнтæ æнцæ тæккæ бæрзонддæртæбæл нимад. Ахургæндтæ куд зæгъунцæ, уотемæй 
æнæгъæнæ дуйней дæр сæ ном кæмæн райгъустæй, еци Виктория (æ уæрхæ – 1800 метри, 
æ бæрзæндæ – 120 метри) æма Ниагарæ (æ уæрхæ – 914 метри, æ бæрзæндæ – 51 метри) 
хаунцæ æхсæрдзæнтæн сæ урухдæртæмæ.

Бæрзондæй ка хауй, еци æхсæрдзæнтæй фиццаг бунат ахæссуй Анхель (Венесуелæ), 
дуккаг ба æй Хонсар Америки, æртиккаг ба – Америки Еугонд Штатти. Стур Зæйгæлæн 
Европи ахæссуй фиццаг бунæт æма æй дуйней бæрзонддæр донхауæнти номхигъди.

Æдеугурæй Медæгрæбуни æхсæрдзæнтæ æнцæ 9. Алли рæстæгути сæ бæрзæндæ 
фæууй аллихузон. Еумæ ба хаун райдайунцæ сæрди. Тæккæ бæрзонддæрæй фæккæлунцæ 

июли æма августи мæйти. Зумæгон ба сæ хæццæ 
рахæссунцæ ехи устур фæзгъеритæ. Еци хабæрттæ дзоргæй 
дæр дессаг æнцæ, уæлдай дессагдæр ба æнцæ, дæхе цæстæй 
сæ ку фæууинай, уæд.

Хуадонти Тамарæ

 2-аг фæлтæрæн. Фæрститæн тексти иссерæ дзуæппитæ æма сæ бакæсæ. 

● Ци ес банимайæн Цæгат Иристони æрдзи дессæгтæй еуебæл?
● Куд схудтонцæ Медæгрæбуни стурдæр æхсæрдзæн?
● Æхсæрдзæнтæ Виктория æма Ниагари уæрхæ æма бæрзæндæ цæйбæртæ æнцæ?
● Бæрзондæй ка хауй, еци æхсæрдзæнтæй фиццаг бунат кæци ахæссуй?
● Кæци бунат ахæссуй Стур Зæйгæлæн Европи?
● Цал æнцæ æдеугурæй Медæгрæбуни æхсæрдзæнтæ?
● Кæд райдайунцæ еумæ хаун? 

Дзурдуат: 
фæзгъеритæ – къæрттитæ
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3-аг фæлтæрæн. Цæхæн нимæдзонтæ фегъустай тексти? Ци гъудиæдти 
æмбæлунцæ, уони дæ тетрадмæ рафинсæ, нимæдзонтæ дзурдтæй финсæ.

4-аг фæлтæрæн. Бæрæггонд дзурдтæ дæ тетрадмæ рафинсæ, вазуггин дзурдти 
растфинсуйнадæ балæдæрун кæнæ. 

5-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг æркæсæ таблицæмæ, алли цæгиндзæмæ дæр дæнцæ 
æрхæссæ.

Архайди фæткæ
Гъудиади иуæнгтæ

Æнхæстгæнæн Бæрæггæнæн Фадуатон дзурдтæ

1. Ци нисан кæнуй? предмети 
минеуæг

минеуæг, 
архайд ци 
предмети 

хæццæ баст æй

Куд æма цæхæн 
уавæрти цæуй 

архайд

2. Циуавæр фарстæн
 дæттуй дзуапп.

Циуавæр?
Цихузæн?

Хауæнти 
фæрститæн

Куд? Кæд? Кæми? 
Кæцæй? Цæмæн?

Цæй туххæн?

3. Цæмæй загъд 
æрцæуй?

Арæхдæр – 
миногон, номевæг, 

номдарæй, 
фæрсаг хауæнти.

Арæхдæр – 
номдар кенæ 
номевæгæй 

фæрсаг хауæнти.

Арæхдæр – 
фæрсдзурд, 

номдар фæрсаг 
хауæнти 

разæвæрди хæццæ.

14-аг урок

КЪÆРÆУГОМИ ЦЪЕТЕ
ЦУБУР ÆМА ДАРГЪ ХУМÆТÆГ ГЪУДИÆДТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ. Зæгъæ, цæмæй хецæн кæнунцæ кæрæдземæй дууæ 
цæгиндзей гъудиæдтæ. Исбæрæг син кæнæ сæ сæйраг гъуди. Гъудиæдти иссерæ 
сæйраг иуæнгтæ. 

Гулф-гулф кæнуй цæугæдон.
Рæсугъд æй Дигори ком.
Хуæнхтæ нигъулунцæ.

Лæуунцæ хуæнхтæ.
Фæрстæ æрттевунцæ.
Уайунцæ дæнттæ.

Гулф-гулф кæнуй коми цæугæдон.
Уæлдай рæсугъд æй
Дигори ком сæрди.
Цъæхбун уæлдæфи буни нигъгъулунцæ сау хуæнхтæ.
Сæ фæсте лæуунцæ уорс хуæнхтæ.
Æрттевунцæ идардмæ сæ уорс фæрстæ.
Нарæг кæмтти уайунцæ хуæнхаг дæнттæ.
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Æрмæст сæйраг иуæнгтæй арæзт гъудиадæ хуннуй хумæтæг цубур 
гъудиадæ.

Д æ н ц æ :  Ралæудтæй сæрдæ.
Сæйраг иуæнгтæй фæстæмæ ма фæрсаг иуæнгтæ кæми фæууй, уой ба хонæн 

хумæтæг даргъ гъудиадæ.
Д æ н ц æ :  Нæуæгæй бабæй ралæудтæй дессаги тæвдæ сæрдæ.

2-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Фæрститæн дзуапп радтæ.

Къæрæугоми цъете

Дигоргоми ес рæсугъд хуæнхаг гъæу Дзинагъа. 
Лæууй Къæрæугоми риндзæбæл. Гъæуи аллифарс 
хæрдмæ фæццудæнцæ нæзи æма бæрзæ бæлæстæ. 
Бæрзондæй фæлгæсуй Къасарай хонх. Идардмæ 
æрттевуй Къæрæугоми цъете. Цæгат Иристони цъететæн 
е æй сæ тæккæ устурдæр. Цæгат Кавкази ба æ асæмæ 
гæсгæ ахæссуй дуккаг бунат. Къæрæугоми цъетей 
дæллаг хаййи ес минкъий уазал цадæ. Цъетей лæгæтæй 
кæлуй уазал дон – ами райдайуй Къæрæугоми дон, 
цæугæдон Ирæфи къабазæ.

Гъæдæ æма ех æнæгъæнæ Кавкази дæр кæрæдземæ аци рауæнæй хæстæгдæр некæми 
æнцæ. Е дæр æй æрдзи дессæгтæй еу.

Аргъауи бæсти хузæн кæсуй адæймагмæ: ех æй кæдзос ирд, æрвхуз цъæх, авги хузæн 
си алцидæр зиннуй.

Ахургæндтæ куд исбæрæг кодтонцæ, уотемæй цъетей дæргъцæ алли анз дæр 
минкъийдæр кæнуй дæс – дууадæс метри. Фал уæддæр цъетейæн фесæфунæй, батайунæй 
тæссаг нæй. 

Беройти Барис 

● Цæмæй рæсугъд æй Къæрæугом?
● Кæци бунат ахæссуй æ асæмæ гæсгæ Цæгат Иристон–Аланий, Цæгат Кавкази? 
● Ци исбæрæг кодтонцæ ахургæндтæ?
● Ци бакæнун гъæуй, цæмæй цъете ма фесæфа, уой туххæн? 

3-аг фæлтæрæн. 2-аг фæлтæрæни тексти медесмæ гæсгæ ниффинсæ 5–6 хумæтæг 
цубур гъудиади. Гъудиæдти сæйраг иуæнгти буни баханхæ кæнæ.
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4-аг фæлтæрæн. Æмдзæвгæ аййевæй бакæсæ. Æ гъуди ин равзарæ. Рафинсæ си 3 
дзурдбасти æма 3 гъудиади. Зæгъæ, цæмæй хецæн кæнунцæ кæрæдземæй. 

Æ рехæ целæ,    Æ хед æ финдзæй Метæй исорс уй.   
Урдугмæ уайуй,
Ку ’ртайуй бонæй,   Æ ходæ тайуй,
Уæд, цид, ниррохс уй.   Тæдзуй æ усхъæй.

Цъæх мегъæ арвбæл   Æ дон, цæф арсау,
Тумугътæ кæнуй.   Гъæргæнгæ ледзуй.
Æхе ниццæвуй    Æсхъеугæ фатау,
Цæхгæрмæ уобæл.   Будурмæ тундзуй.

Æ фæрстæ  – федар, –   Незгунтæн бадæн –
Сæ ех æрттевуй.   Цъетемæ хæстæг,
Тæфсуй æ хонсар –   Зонунцæ ’й адæм,
Æ дор æрзелуй.   Е ке ’й сæ хæссæг.

Æ комти фиййау –   Цъете ин фæрсаг
Нæл сæгътæ хезуй.   Уæддæр фæразуй.
Æ зартæй, тугъдау,   Æ дор – æ кустаг, –
Къæдзæх ниррезуй.    Бунмæ ’й æруадзуй.

      Багъæрати Созур

5-аг фæлтæрæн. 2-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ дзурдбæститæ: минеуæгон +  номдар, 
мивдесæг + номдар фæйнæ æрти равзарæ сæ дзурд-баст фæткæмæ æвзаруни гæсгæ.

Д æ н ц æ :  Рæсугъд гъæу, лæууй риндзæбæл... 

6-аг фæлтæрæн. Бакæсæ бацеу-бацеутæ. Зæгъæ, цæбæл си дзурд цæуй. Дæхуæдæг 
дæр бафæлварæ ниффинсун дæ тетради еу бацеу-бацеу.

Минкъий арвæй мет уаруй.

Куй нæй, æхуæдæг ба хæдзарæ гъæуай кæнуй.
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15-аг урок

ЦÆГАТ ИРИСТОН–АЛАНИЙ КÆМТТÆ

ЦУБУР ÆМА ДАРГЪ ХУМÆТÆГ ГЪУДИÆДТÆ. 
ГЪУДИАДИ ÆМХУЗОН ИУÆНГТÆ

1-аг фæлтæрæн. Байгъосæ текстмæ. Гъудиæдти еци-еу фарстæн дзуапдæттæг 
дзурдтæ иссерæ.

Хъобангом, Курттати ком, Уæллагири ком æма Ди-
горгом æнцæ Иристони устурдæр кæмттæ. Æнæгъæнæ 
дуйней дæр дес кæнунцæ аци кæмтти æрдзи рæсугъд-
дзийнадæбæл. Цæстæ ратонун нæбал фæккомуй бæрзонд 
къæдзæхтæй, гъæдæмбæрзт къулдунтæй, хуæнхаг 
гулфгæнгæ цæугæдæнттæй.

Уæллагири коми гъæргæнгæ цæуй Æрæдон. Æ 
билгæрон æрæнцадæнцæ хуæнхаг гъæутæ Тæмиск, Унал, 
Мизур, Нузал, Бурон. Нуртæккæ Æрæдонбæл арæзт цæуй 
Зæрæмæги ГЭС. 

Æгас дуйнебæл игъустгонд Хъобайнаг культурæ 
баст æй Хъобангоми хæццæ. Фиццагидæр Хъобани гъæуи 
уæлмæрдти иссирдтонцæ нæ рагон фиддæлти хæдзайрон æма силгоймæгти аллихузон 
дзаумæуттæ.

Хъæбæр дессаг æнцæ Цæгат иристон–Аланий иннæ кæмттæ дæр. 

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текст де ’мбали хæццæ кæрæдземæн бакæсетæ. 
Дæ гъос æрдарæ, æмхузон иуæнгтæ цæхæн гъæлæси уагæй загъд æрцæунцæ, уомæ.

Гъудиади æмхузон иуæнгтæ дзуапп дæттунцæ еци-еу фарстæн æма хаунцæ 
еци-еу гъудиади иуонгмæ.

Гъудиади æмхузон иуæнгтæ загъд æрцæунцæ нимайуни гъæлæси уагæй.
Гъудиади медæг куд сæйраг, уотæ фæрсаг иуæнгтæ дæр фæуунцæ æмхузон 

иуæнгтæ.

3-аг фæлтæрæн. Схемитæмæ æркæсæ. Зæгъæ, æмхузон циуавæр гъудиади иуæнгтæ 
фæуунцæ.



35

Гъудиади æмхузон иуæнгтæ кæрæдземæ баст æрцæунцæ кенæ æрмæстдæр 
гъæлæси уагæй, кенæ гъæлæси уагæй æма бæттæгтæ æма, фал, дæр-æй.

4-аг фæлтæрæн. Адæймагæн, кæми райгуруй, еци бунат куд хъазар æй, уобæл 
дзорæг æй лæвæрд скъуддзаг.

Гъæуæй еу километр идарддæр автобус 
æрлæудтæй. Азан æ фиди хæццæ рахизтæнцæ 
æма цъæх фæзтæ, гъæдбунтæ, къулдунтæбæл 
асадæнгæнгæ1 гъæуæрдæмæ цудæнцæ.

Кæрон нæбал адтæй биццеуи гæппитæ, 
ратæх-батæх æма хъæлбеститæн. Æхе кæрдæгбæл 
сæрбехъулæнттæгæнгæ разелидæ æма къæл-къæлæй 
нихходидæ.

Дортæ, бæлæстæ æма кæрдæги цопæлттæбæл æ армитъæпæнтæй фæлмæн бам-
бæлдтитæ кæнидæ, цума æхецæй минкъийдæр сабийбæл æмбалдæй, уоййау сæ æрдауидæ. 
Рæсугъд деденгутæмæ æ цæсгом æрурдуг кæнидæ æма сæмæ дзæбæх исæсмотидæ. Еуæй-
еу рауæнти раеридæ æхсимулдзитæ, æнгурзелатæ2, уæдта æндæр аллихузæн хуæргæ 
кæрдæгутæ æма сæ адгин хуæрд ракæнидæ. 

● Кæми рахизтæнцæ автобусæй фидæ æма фурт?
● Азан цæбæл цийнæ кодта фæндагбæл?

1  А с а д æ н г æ н г æ  – хорраууæнтти дзебæлгæнгæ
2  Æ х с и м у л д з и т æ ,  æ н г у р з е л а т æ  – хуарунæн бæзгæ кæрдæгутæ

1. Дигоргом 
   Куртатти ком 
   Уæллагири ком æма 
   Хъобангом 

æнцæ Цæгат Иристон–Аланий 
устурдæр кæмттæ

2. Цæстæ ратонун 
   нæбал фæккомуй

бæрзонд къæдзæхтæй
гъæдæмбæрзт къулдунтæй
хуæнхаг гулфгæнгæ цæугæдæнттæй

3. Æрæдони цæугæдони 
   билгæрон æрæнцадæнцæ 
   хуæнхаг гъæутæ:

Тæмиск
Унал
Мизур
Нузал
Бурон
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5-аг фæлтæрæн. Фæрстити фæрци исбæрæг кæнæ, 4-аг фæлтæрæни бæрæггонд 
дзурдтæ цæхæн гъудиади иуæнгтæ æнцæ, уой. Гъудиæдтæй рафинсæ, еци 
иуæнгтæ ци дзурдбæститæмæ хаунцæ, уони.

Д æ н ц æ :  цудæнцæ цъæх фæзтæ, гъæдбунтæ, къулдунтæбæл. 

6-аг фæлтæрæн. Банхæст кæнæ гъудиæдтæ æма сæ ниффинсæ. Пайда кæнæ 
бæттæгтæй. 

1. Иристони кæмтти ес берæ фæлладуадзæн бунæттæ …
2. Сувæллæнттæ балци фæццæунцæ:
3. Иристони гъæдти зайуй … бæлæстæ.
4. Сæрди адæм сæ фæллад фæууадзунцæ цæугæдæнттæ …, …, …, …, … билтæбæл. 

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н æ н :  «Дзинагъа», «Дигорæ», «Уорсдон», 
«Къæхтисæр», «Цъæй», «Ком арт», бæрзонд хуæнхтæмæ, уазал æхсæрдзæнтæмæ, бæрзæ 
æма нæзи гъæдтæмæ; фæурæ, толдзæ, тæрсæ, æма тæгæр; Терк, Фиййагдон, Уорсдон, 
Ирæф, Æрæдон.

16-аг урок

КУРТТАТИ КОМИ

ХУМÆТÆГ ГЪУДИАДÆ ÆВЗАРУНИ ФÆТКÆ

1-аг фæлтæрæн. Равзарæ лæвæрд гъудиадæ гъудиади иуæнгтæ æма нихаси 
хæйттæмæ гæсгæ лæвæрд таблицæмæ гæсгæ.

Курттати коми Тъеплей хонхи фæрстæбæл сæ фæллад уадзунцæ æносон цъететæ.

Гъудиади 
иуонг

нихаси 
хай нимæдзæ хауæн афонæ цæсгон

æносон бæрæггæнæн минеуæгон еууон номон – –
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Хумæтæг гъудиадæ равзарунмæ гъæуй сбæрæг кæнун:
1. Гъудиади хузæ æ загъди нисанмæ гæсгæ.
2. Æ бундор (сæйраг иуæнгтæ).
3. Гъудиади хузæ æ арæзтмæ гæсгæ (фæрсаг иуæнгтæ си ес æви нæ, уомæ гæсгæ).
4. Фæрсаг иуæнгтæ.
5. Седæнтæ (кæд си ес).

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Сæргонд ин раттæ. 2-аг абзаци гъудиæдтæ финсгæ 
æвзурсти хузæгмæ гæсгæ равзарæ, 3–аг абзаци гъудиæдтæ равзарæ дзоргæ æвзурсти 
хузæгмæ гæсгæ.

Фæццæуæн Курттати коми. Хæстæгæй-
хæстæгдæр нæмæ кæнуй Тъеплей хонх. 
Бæрзондæй фæлгæсунцæ уорс цъететæ. 
Æрттевунцæ деденæггун къулдунтæ. 
Сæумон фæлми буни зиннунцæ æртæхгин 
игуæрдæнтæ. 

Бæрзонд къæдзæхти сæрæй игъусуй 
дзæбодурти сикъати къурцц. Фæзтæбæл 
фæлледзуй тæппод æс-къети æрдонг1. 

1 Æскъети æрдонг – стая диких коз, туров.

Дзоргæ æвзурсти хузæг
Тъеплей хонхи цъететæй райдайуй æ идард балц Теркмæ Фиййагдони дон.

Аци гъудиадæ æй тауæрæхъон, æ бундор – Фиййагдони дон (сæйрат), райдауй 
(зæгъуйнаг). Гъудиадæ  æй хумæтæг даргъ, уомæн æма си ес фæрсаг иуæнгтæ. 
Райдайуй (ци?) балц – æнхæстгæнæн. Балц (цæхæн?) идард – бæрæггæнæн. 
Балц (кумæ?) Теркмæ – фадуатон дзурд. Райдайуй (кæцæй?) цъететæй – фадуа-
тон дзурд. (цæй?) цъететæй хонхи – æнхæстгæнæн. (цæхæн?) хонхи – Тъеплей – 
бæрæггæнæн Балц (ке?) æ – бæрæггæнæн. 

Финсгæ æвзурсти хузæг
Тъеплей хонхи цъететæй райдайуй æ идард балц Теркмæ Фиййагдони дон.
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Цъететæй æсхъеунцæ æхсири хузæн уорс æх-
сæрдзæнтæ. Кæмтти зарунцæ хæл-хæлæй цæугæ-дæнттæ. 
Æнгъезунцæ хуæнхаг сауæртæ. Игъусуй фиййæутти 
игъæлдзæг зар. Кæдзосæй æрттевуй цъæх-цъæхид арв. 

● Кæци коми кой кæнуй автор?
● Куд æвдист цæуй æрдзи рæсугъддзийнадæ тексти?
● Дæхуæдæг дæр радзорæ дæ уарзон кæмттæй ескæций туххæй.

3-аг фæлтæрæн. Æркæсæ дæлдæр лæвæрд схемитæмæ, исбæрæг кæнæ 4-аг фæлтæрæни 
кæци гъудиæдтæмæ хаунцæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Æ гъуди ин балæдæрæ. Зæгъæ, текст æ хузæмæ 
гæсгæ цæхæн æй. Текстæй дууæ гъудиади равзарæ дзоргæ æма финсгæ æвзурсти 
хузæгмæ гæсгæ.

Синхонтæ

Бæрзонд хуæнхти рæбунæй игурдæй Сæгъгæси дон. Æ уорс финкæ калгæ размæ бур-
ста арф коми медæгæ. Æхсæвæй-бонæй тундзтæй будуртæмæ, Теркмæ, денгизмæ. Берæ 
цидæртæ ’й фæндадтæй фæййинун.

Æ синхон ба адтæй минкъий сауæдонæ. Сæгъгæси дон имæ зæрдибунæй сидтæй, 
худта æй æ хæццæ. Курдта си, цæмæй исеу кæнонцæ сæ цуд, сæ хъауритæ æма уотемæй 
уайонцæ се ’дард балций.

Бесати Тазе

● Кæцæй игурдæй Сæгъгæси дон?
● Ка адтæй æ синхон?
● Цæмæ сидтæй Сæгъгæси дон минкъий сауæдонæмæ?

17-аг урок

КОНТРОЛОН КУСТ

Дзурдуат: 
тæппод – тæрсагæ



39

УОТÆ УАРЗУН НÆ ХОНХ...
СЕДÆН

18-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг ку бакæсай æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ уæд си тагъд 
иссердзæнæ седæнтæ. Кæмæ æма цæмæ седунцæ æмдзæвгити автортæ. 

1. Мæ Иры фæсивæд! 
    Дæ цинæй, дæ хъыгæй фæластон мæ сау зæрдæ дард.

Къоста

2. Рохсмæ, фæсевæд, тундзетæ,
    Рохсмæ цæуетæ æнгом,
    Нифс, лæгдзийнадæ уарзетæ,
    Скæнтæ муггагмæ стур ном.

Малити Георги

5. Мæ зинаргъ æмзæнхон!
    Куд хуæздæр æй зæгъон?!
    Ду куд уарзи дæ мадæ, дæ хори,
    Уотæ уарзун нæ хонх,
    Нæ будуртæ, нæ дон,
    Уотæ уарзун нæ бæстæ, Дигори!

Скъодтати Эльбрус

6. Дæу æй мæ фæлмæн уарзт, мæ райгурæн бæстæ,
    Кæнун дин мæ соми æз алкæд зæрдæй …

Годзойти Хасан

4. Цæй-ма, æнæзевæг,
    Аланти фæсевæд,
    Æрбалæууæн цардмæ æнгон.

Сабайти Сулейман

3. Мæ боц Иристон,
    Дæубæл ку зарун;
    Дæ фæлмæн рæвдуд
    Мæ зæрди дарун.

Кертанти Тъæхир
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Нихас кæмæ æздæхт æй, уой æвдесæг дзурд кенæ дзурдти къуар хуннуй седæн. 
Седæн æвæрд фæууй гъудиадæн æ райдайæни дæр, æ астæуи дæр, æ кæрони дæр. 
Финсгæй седæн гъудиади иннæ дзурдтæй хецæнгонд æрцæуй къæдзугæй. 

Д æ н ц æ :   Бамæтавæ, уæлæ хор,
                  Бони цази.
                  Бамæуадзæ, мæнæ дор, 
                  Дони рази. (Скъодтати Э.)
Гъудиади райдайæни æвæрд седæн гъæрон гъæлæси уагæй загъд ку фæууй, уæд 

æ фæсте æвæрд æрцæуй гъæри нисан (!).

2-аг фæлтæрæн. Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ, аци бон ке хæццæ æма куд дзурдтай 
(дзубанди кодтай): салам дæтгæй, курдиади хæццæ, унафæ гæнгæй. Цæхæн дзурдтæй 
пайда кодтай еци рæстæг. Дæуæн ба цæхæн дзуапп лæвæрдтонцæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсæ финстæгутæн сæ райдайæнтæ. Кæмæ сæ финсунцæ сæ 
автортæ? Еу си равзарæ æма ин æ гъуди иддарддæр райхалæ.

Салам, мæ лимæн Сослан!

Дæ бон хуарз, мæ зинаргъ Дзерассæ!

Уæ бон хуарз, нана æма баба!

Кудтитæ мин цæрис, мæ ниййерæг мадæ?

4-аг фæлтæрæн. Æркæсæ хузтæмæ æма сæ фæрци банхæст кæнæ æмдзæвгити 
цохгонд бунæттæ. Æмдзæвгити скъуддзæгтæй дæ зæрдæмæ кæци фæццудæй, уой 
зæрдивæрдæй исахур кæнæ.

Цæбæл æмбохис, нæ …,
Цæбæл исдæ уотæ хъал?
Нæ синх дин кæнуй дæ кой,
Басастæй, дан, ду де ’фсой.

Хохойти Федар
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Ирæзæ, ирæзæ,
Мæ …
Цæуæтæн дæ рæзæ –
Сæ мийнасæ. 

Бæгъарати Созур

О..., ма мæм дзур!
О..., ма мæм уас!..
Хуысгæ ма кæнын,
О..., ма мæм кæс!
О..., ма мæм хъус!..
Кæрдзыныл кæуын.

Къоста

Басабур уо, хъулли …,
Æнтъохун дæбæл мæ баз,
Мабал мæ кæнæ тухсун,
Ба мæ уадзæ ду хуссун.

Хохойти Федар

Уалдзигон…
Æртæхæ тагъддæр!
Дæ хъури сурх фæрдуг,
Æрзарæ гъæрдæр.

Саукуйти Софйа

5-аг фæлтæрæн. Дæ хæстæгутæй кенæ дæ зонгитæй ескæмæ ниффинсæ финстæг. Дæ 
финстæги радзорæ дæ ахури туххæй, дæ уæгъдæ рæстæг куд ферветис, уой туххæй. 
Пайда кæнæ седæнтæй. 
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ÆРДЗÆ РАЙГЪАЛ ÆЙ
ВАЗУГГИН ГЪУДИАДÆ

19-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Æмдзæвгæ бакæсæ. Зæгъæ, цæхæн гъудиæдтæй спайда кодта 
автор е ’нкъарæнтæ равдесунмæ?

Æхсæркъотæр

Æхсæркъотæртæ сæ сæртæ
Сатæг ирдгæмæ тилдтонцæ.
Бор лæседæ, сор æхсæртæ
Дзæгъдзæгъгæнгæ æгъзалдæнцæ.
Æхсæркъотæртæ се змæлди
Фæлхъæзæнтау1 фелаунцæ.
Лæседæ ’хсæртæ се ’гъзæлди
Дзæнгæрæгау ниццæгъдунцæ.
Æхсæркъотæрти фалдзоси
Нæбал адтæн æз къуар анзи.
Сæ уиндæмæ нур мæйрохси
Ивулуй гъуди нæ магъзи.

Хидирти Ехиа 

● Банимайæ, цал гъудиади ес æмдзæвги.
● Куд дæмæ кæсуй, хумæтæг æви вазуггин гъудиæдтæй спайда кодта автор?

2-аг фæлтæрæн. Цæмæй æй балæдæрай, раст хатдзæг искодтай, уой туххæй бакæсæ 
раертæст.

1 фæлхъæзæнтау – денгизи уолæнтау

Дзурдуат: 
фæлхъæзæнтæ – 

Дууæ кенæ фулдæр хумæтæг гъудиæдтæй арæзт гъудиадæ хуннуй вазуггин.
Д æ н ц æ :  Хор арвбæл дзæвгарæ иссудæй, æма бæстæ райгъал æй.
Вазуггин гъудиади медæг хумæтæг гъудиæдтæ баст цæунцæ гъæлæси уагæй æма 

бæттæгти фæрци.
Финсгæй вазуггин гъудиадæ аразæг хумæтæг гъудиæдтæ кæрæдземæй хецæнгонд 

цæунцæ къæдзугтæй.
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3-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг ку уай, уæд схемæмæ гæсгæ дæ бон æй радзорун, 
цæхæн къуæрттæбæл дех кæнунцæ вазуггин гъудиæдтæ, уой.

Вазуггин
гъудиадæ

– =, цæмæй
– = (кæми, кумæ,
кæци, ци, куд æма æнд.)

– =, æма – =
(фал, æма…)

бæттæги хæццæ

æнæбæттæг (– =, – =)

4-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ бакæсгæй, сбæрæг кæнæ хумæтæг æви вазуггин 
æнцæ, бæттæгти хæццæ æви æнæбæттæг. Цæй фæрци скодтай уæхæн хатдзæг? 
Дæ тетрадмæ сæ рафинсæ цохгонд дамугъатæ байвæргæй.

Мæнæугæрдæнти фæсте карст хуми ку цæуай, уæд си иссерæн 
ес уæр...и астъонæ. Æркæсай имæ лæмбунæг, куд бæстон арæзт æй, 
уомæ.

Минкъий маргъ а...ихузæн кæрдæгутæ фембурд кодта, 
кæрæдзей медæг сæ раласта, цæмæй æ астъонæ федар уа. 

Уой фæсте ба си искодта листæн фæлмæн кæрдæг æма пакъутæй.
Таунæги фæ...адтæй, цæуæт рауагъта, уой фæсте ба цауæн кодта.
Уигъта кæрдæги му...æгтæ, хуари гагатæ, еути – æнæфсес цъеутæн, и...ети – æхецæн. 

5-аг фæлтæрæн. Дæхе бон дæр вазуггин гъудиæдтæ аразун ке æй, уой исбæрæг 
кæнæ. Æргъуди кæнæ æма ниффинсæ 2-3 гъудиади. 

6-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Æ сæйраг гъуди ин исбæрæг кæнæ. Зæгъæ, цал 
хаййемæй конд æй. Алли хаййæн дæр æ темæ исбæрæг кæнæ. Тексти иссерæ вазуг-
гин гъудиæдтæ, дæ тетрадмæ сæ рафинсæ. 

Æрдзæ райгъал æй

Бæстæ æй сабур. Арвæй стъалутæ сæ ирд цæститæй кæсунцæ зæнхæмæ. Кæрдæгбæл 
æртæх æрбадтæй.

Уалинмæ арв фæффæлорс æй. Куд рохсдæр кæнуй, уотæ стъалутæн сæ минæгдæртæ 
сабургай исæфунцæ. Нæбал зиннуй Æрфæни фæд1. Арвæй ма æрттевунцæ рохс стъалутæ, 
уæдта етæ дæр исæфун байдæдтонцæ.

1  Æ р ф æ н и  ф æ д  – стъалути æмбурди ном, уруссагау – Млечный путь.
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Куд рохсдæр кæнуй, уотæ æргомдæр зиннун байдæдтонцæ къотæртæ æма бæлæстæ, 
къуппуртæ æма къанццитæ.

Дони сæрмæ ци мегъæ ниббадтæй, е сабургай æхе хæрдмæ есуй ’ма уæлдæфи 
исæфуй.

Арви кæронæй хор æ сурх билæ исдардта, ’ма æ рохс тунтæ рахæлеу æнцæ 
хуæнхтæбæл, гъæдтæбæл, будуртæбæл, гъæутæбæл.

Хори рохс тунтæмæ æртæхтæ алли рæсугъд хузтæй исæрттивтонцæ кæрдæгбæл. 
Хонхæй рауолæфтæй рæуæг думгæ æма кæрдæгути уолæнтæгæнгæ базмæлун кодта.

Æрдзæ райгъал æй.
Мæнæ кæцæйдæр райгъустæй адæймаги дзубанди. Бæстæ базмалдæй.

И. С. Тургеневи финстмæ гæсгæ 

● Бонæн æ кæци афонæ æвдист цæуй тексти?
● Цæмæй бæрæг æй, æрдзæ райгъал æй, е?

20-аг урок

ЗИЙНАДÆГÆНАГÆН КЪÆСÆР-ХОНХ

КОМКОММÆ НИХАС

1-аг фæлтæрæн. Бæттæгтæ æма, фал, ба–й фæрци хумæтæг гъудиæдтæй вазуггин 
гъудиæдтæ исаразæ. 

Нарти Сирдон æ фæндур райста, Нихасмæ рацудæй, æрцагъта æма загъта: «Нарт, а 
уин мæ лæвар ’ма мæ уæ хæццæ цæрун бауадзетæ».

Орæзмæг ин загъта: «Кæд нин уæхæн хæзна лæвар кæнис, уæд махæн æнсувæр 
уодзæнæ».
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Нарт еци фæндур райстонцæ, æма кæрæдземæн загътонцæ: «Мах ку фесæфæн, 
уæддæр аци фæндур нæ фесæфдзæнæй».

Нарти кадæнгитæмæ гæсгæ

● Комкоммæ нихаси хæццæ гъудиæдтæ арæзт фæуунцæ дууæ хаййæй: комкоммæ 
нихас æма автори дзурдтæй. Ци гъудиæдтæ бакастæ, уоми иссерæ автори 
дзурдтæ. Зæгъæ, гъудиадæн æ райдайæни, астæуæй æви кæрони æнцæ?

● Цæхуæн лæвар æрбахаста Сирдон Нарти нихасмæ?
● Ци загътонцæ Нарт Сирдони лæвари туххæй?
● Нури рæстæги ба фæндурæн цæхуæн бунат ес адæни царди?

Еске нихас æнæ раййевгæй, æ дзорæг æй куддæриддæр загъта, уотæ загъд ку 
æрцæуа, уæд уой хонæн комкоммæ нихас.

Комкоммæ нихас ке æй, уой ци дзурдтæ æвдесунцæ, уони ба хонæн автори 
дзурдтæ, кенæ автори нихас.

  Автори дзурдтæ:                                      Комкоммæ нихас:

Малити Геуæрги е ’мдзæвгæ «Федог»-и финста: «Рохсмæ, фæсевæд, 
тундзетæ».

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст, æргъуди ин кæнæ сæргонд. Комкоммæ нихас ци 
гъудиæдти ес, уонæн схемитæ исаразæ.

Фурт горæтæй æрцудæй æ фиди размæ. Фидæ ин загъта: «Хуасæ 
æнтауни рæстæг æй нур. Райсæ пахса æма цæуæн, фæммæмæ кæсæ». 
Фуртмæ ба косун нæ цудæй æма ин дзуапп равардта: «Æз ахур код-
тон, берæ гъуддæгтæ базудтон, нæхемæ хумæтæг дзурдтæ ба феронх 
дæн: пахса ци æй, уой нæ лæдæрун». Уотæ дзоргæй, тургъи ци пахса 
адтæй, уобæл æнай-æнойти рафсарстæй æма ин пахсай гъæдæ æ тæрних 
ниггæрах кодта. Фурт æ къохтæй æ  сæрмæ фæллæбурдта, еци рæстæг, 
пахса ци æй, уой æрбаймиста æма фæззуст кодта: «Аци пахса ами 
циуавæр гъæла ниггæлста?!».

Л. Толстоймæ гæсгæ 

● Фурт горæтæй ку ’рцудæй, уæд ин ци загъта æ фидæ?
● Циуавæр дзуапп ин равардта фурт æма цæмæн?
● Ци ’рцудæй фуртбæл тургъи астæу?
● Æваст ци æрбаймиста æма ци сдзурдта?
● Фидæ æма фурти хабар радзорæ дæхе дзурдтæй.
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Комкоммæ нихас финсун гъæуй стур дамугъайæй æма ’й æвæрун гъæуй 
дукъæдзугти (« »).

Автори дзурдти фæсте комкоммæ нихаси разæй æвæрд цæуй дустъæлфæ (:).
Комкоммæ нихас автори дзурдти разæй ку фæллæууй, уæд æ фæсте æвæрун 

гъæуй кенæ къæдзуг, кенæ гъæри нисан, кенæ фарсти нисан, (гъудиадæ æ загъди ни-
сан æма интонацимæ гæсгæ циуавæр æй, уой хинцгæй æма сæ алкæций фæсте ба 
æвæрун гъæуй тире (–).

Автори дзурдтæ комкоммæ нихаси фæсте финст фæццæунцæ минкъий 
дамугъайæй.

Схемитæй ба æвдесæн мæнæ уотæ: 

Д æ н ц æ :  Фидæ фуртæн загъта: «Аци бон цæуæн гъæдæмæ».

                «Мæн абони нæ евдæлуй» – бахъур-хъур кодта фурт.

3-аг фæлтæрæн. Кæд бафæлладтæ, уæд еу минкъий рауолæфæ: бакæсæ хабæрттæ 
скъоладзаути цардæй ’ма сæ де ’мбæлтти хæццæ рольтæмæ гæсгæ рагъазæ.

Ахургæнæг скъоладзаутæн равардта хæдзарæмæ куст:
– Алкедæр уи ниффинсæд сочинени уæ хæдзари цæрæгойтæй еуей туххæй.
Дуккаг бон Артур ахургæнæги рази æрæвардта æ сочинени æма сæрустур хузæй 

загъта:
– Æз ниффинстон нæ куй Милай туххæй.
Ахургæнæг тетрадмæ æркастæй æма загъта:
– Ма ци минкъий ниффинстай?
Мæнæ Таймурази сочиненимæ кæсай: дæуæй дууæ хатти 

фулдæр ниффинста!
Артур бостæхузæй уотæ:
– Ма уонæн сæ куй Тузар дæр дууæ хатти устурдæр æй!.. 

● Зæгъæ, цæмæй хецæн кæнуй диалог комкоммæ нихасæй.
● Диалоги алли репликæ дæр цæхæн рæнгъæй финсгæ ’й? Цæхæн æрхуæцæн 

нисантæ си æвæргæ æй?
● Æрхуæцæн нисантæ æндæрхузи ку райвæрай, уæд дæ бон исуодзæнæй диалогæй 

комкоммæ нихас исаразун. Бафæлварæ.

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ цубур сочинени лæвæрд темæбæл «Ци загъта мæ 
мадæ». Дæ цардæй ести хабар радзорæ. Испайда кæнæ гъудиæдтæй комкоммæ ниха-
си хæццæ.

А: «К.н.» ; «К.н.» – а
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ÆНÆНТÆСТ МАКÆД ФÆУУАЙ!
ДИАЛОГ

21-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ диалог. Цæхæн æрхуæцæн нисантæ æвæрд ес алли реплики 
размæ дæр? 

– Дæ бон хуарз, Алан.
– О, æгас цо, Батраз. Хъæбæр æхцæуæн мин æй нæ фембæлд. Кумæдæр тæгъд кæнис.
– Исон мæ ниййергути хæццæ цæун Цъæййи коммæ.
– Уой размæ ба Иристони кæмттæй кæми адтæ?
– Дигоргоми.
– ’Ма си дессагæй ци фæууидтай?
– Берæ рæсугъд бунæттæ ес Дигоргоми.
– Цæхæнттæ?
– Къæрæугоми цъете, Морги лæгæт, сауæдæнттæ, æхсæр-

дзæнтæ, туристон базитæ æма æнд.
– Цæрæгойтæ æма сирдтæй ба циуавæртæ фæууидтай?
– Тæрхъостæ, робæстæ, дзæбодуртæ.
– Иннæ хатт ба кумæ цæунмæ гъавис?
– Уæллагири коммæ. Хонун дæ мæ хæццæ.
– Хуарз рæстæг мин ку фæууа, уæд цæудзæнæн. Фæндараст!
– Хуæрзбон!

Диалог æй дууæ адæймаги кенæ цæрæгоййей (аргъæутти, æмбесæндти) нихас.
Диалоги медæг алке нихас дæр финст цæуй нæуæг рæнгъæй, æ разæй ин æвæрæн 

тире (–).
Автори дзурдтæ ци репликити медæг ес, уонæми æрхуæцæн нисантæ æвæрд 

цæунцæ, комкоммæ нихаси куд æнцæ, уотæ. Æрмæст комкоммæ нихас дукъæдзугти 
æвæрун нæ гъæуй.

Д æ н ц æ :  – Дæ бон хуарз, Алан.
– Æгас цо, Батраз.
– Ци хуарз æй, ке дæ уинун!
– Мæнæн дæр æхцæуæн æй дæ уиндæ. 

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ диалогтæ. Цалемæй си дзубанди кæнунцæ, уой 
исбæрæг кæнæ. Дæхуæдæг дæр журнал «Ногдзау»-и фарс «Æнæнтыст макуы 
фæуай!..» бакæсæ, дæ зæрдæмæ си ци диалогтæ фæццудæй, уони рафинсæ. Къла-
си сæ де ’мбæлтти хæццæ рагъазæ.
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* * *
Æхсарæ скъолайæй æрбаздахтæй, æ пъартфел диванмæ багæлста æма æ мадæн уотæ:
– Мамæ, историбæл бабæй нин нæуæг ахургæнæг ес…
– ’Ма куд æй дæ нæуæг ахургæнæг? Дæ зæрдæмæ фæццудæй?
– Цума неци зонуй, уотæ мæмæ фæккастæй.
– Е ба куд, уотæ тагъд æй цæмæй базудтай?
– ’Ма ин ци базонун гъудæй? Алцæмæй дæр нин нæхе фарста…

* * *
– Ахмæт, æмдзæвгæ сахуыр кодтай?
– Æз … йæд у … куыд у…
– Нæ йæ зоныс? Сбад – «дыууæ»!
– Цæй тыххæй? Ныхасы бар дæр мын куы нæ радтай.
– Хорз, райдай уæдæ.
– Цы райдайон?
– Æмдзæвгæ дзурын.
– Æмæ йæ æз куы нæ сахуыр кодтон.

* * *
Математики урокки ахургæнæг фæрсуй:
– Зæгъай, Алан, дууадæс бæхемæ ма фараст бæхи ку бафтауай, уæд цал 

уодзæнæнцæ?
– Æнæгъæнæ æргъау.

● Лæвæрд диалогти бæрæггонд гъудиæдтæ цæхæнттæ æнцæ сæ загъди нисанмæ 
æма арæзтмæ гæсгæ? Цæхæн æрхуæцæн нисантæ си ес?

3-аг фæлтæрæн. Диалоги цохгонд бунæттæ банхæст кæнæ. 

– Алан, дæ бон хуарз!
– 
– Кæцæй цæуис?
–
– Дæ зæрдæмæ кæци команди гъазт фæццудæй?
–
– Финали ку гъазонцæ, уæд еумæ фæццæуæн.
–
– Кæд дин гæнæн уа, уæд мæмæ телефонæй æрбадзорæ. 

4-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ лæмбунæг æркæсæ, диалогтæ исаразæ. Дæ тетради 
сæ ниффинсæ, æрхуæцæн нисантæ раст æвæргæй.
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4-аг фæлтæрæн. Исаразæ диалогтæ лæвæрд уавæртæмæ гæсгæ. Æрхуæцæн нисантæ 
раст æвæрæ.

1. Дæ мадæ дæ фæрсуй, скъолай дæ гъуддæгтæ куд æнцæ, уой туххæй.
2. Фæссæйгæ дæ ’ма дæ бон скъоламæ фæццæун нæ бацæй. Де ’мбалмæ бадзорæ, 

хæдзарæмæ куст базонæ.

ЦИ ЗОНÆН, УОЙ БÆРÆГ КÆНÆН

22-аг урок

● Синтаксиси туххæй, ци æрмæг рацудайтæ, уой дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ. 
● Лæвæрд ихæслæвæрдти стъæлфити бæсти гъæугæ дзуæппитæ бафинсæ.

1. Синтаксис ахур кæнуй …
2. Дзурдбаст арæзт фæууй…
3. Еу дзурд кенæ къуар дзурди кæрæдзебæл бастæй æнхæст гъуди ку февдесунцæ, 

уæд …
4. Сæ загъди нисанмæ гæсгæ гъудиæдтæ фæуунцæ…
5. Тухгин æнкъарæнтæ (цийнæ, маст, тас, дес, æма æнд.) ци тауæрæхъон, фарстон 

æма разæнгардгæнæн гъудиæдти фæууй, уони хонæн…
6. Гъудиади иуæнгтæ дех кæнунцæ дууæ къуаребæл: …
7. Сæйраг иуæнгтæмæ хаунцæ: …
8. Гъудиади ма сæйраг иуæнгтæй уæлдай фæууй …, етæ æнцæ: …
9. Гъудиади еци-еу фарстæн дзуапп ци иуæнгтæ дæттунцæ, уони хонæн… 
10. Финсгæй гъудиади æмхузон иуæнгтæ кæрæдземæй хецæн кæнунцæ…
11. Нихас кæмæ æздæхт æй, уой æвдесæг дзурд кенæ дзурдти къуар хуннуй… 
12. Финсгæй седæн хецæн кæнæн… 
13. Гъудиæдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ фæуунцæ…
14. Дууæ кенæ фулдæр хумæтæг гъудиæдемæй арæзт гъудиадæ хуннуй …
15. Вазуггин гъудиади медæг хумæтæг гъудиæдтæ баст цæунцæ …
16. Финсгæй вазуггин гъудиадæ аразæг хумæтæг гъудиæдтæ кæрæдземæй хецæнгонд 

цæунцæ …



50

17. Еске нихас æнæ раййевгæй, æ дзорæг æй куддæриддæр загъта, уотæ загъд ку 
æрцæуа, уæд уой хонæн …

18. Комкоммæ нихас ке æй, уой ци дзурдтæ æвдесунцæ, уони ба хонæн …
19. Комкоммæ нихас финсгæй хецæнгонд цæуй…
20. Дууæ адæймаги кенæ цæрæгоййей (аргъæутти, æмбесæндти) нихас хонæн…
21. Диалоги медæг алке нихас дæр финст цæуй …, æ разæй ин æвæрæн …. 

Фонетикæ. Графикæ. Орфографи

ЦÆРÆГОЙТИ ДУЙНЕ
МУР ÆМА ДАМУГЪА. ГЪАЛАСОН МУРТÆ. 

ТУХГИН ÆМА ЛÆМÆГЪ ГЪАЛАСОНТÆ

23-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Байгъосæ. Бакæсæ. 

Бæх æма адæймаг

1981 анзи 6 июни Минводи фарсмæ Тер-
ки бæхти заводи аукциони уæйæ кодтонцæ араббаг 
кæдзостог бæхтæ. Цалдæр æфси уæйæгонд æрцудæнцæ 
25 мин доллæрæй фулдæрбæл. Уалинмæ ракодтонцæ 
тæмæнкалгæ саубарцæ-æхсæзанздзуд бæх Песня-
ри. Уæйæгæнæг фегъосун кодта: «Æ ниллæгдæр аргъ 
150 мин доллæри!» Æма райдæдта базар. Песняр ке 
фæууабæл тохи бацудæнцæ æлхæнгутæ Англисæй, 
Голландийæй, Италийæй, ’ма уайтагъддæр аргъ сгæпп 
кодта 350 мин доллæрмæ. Еци нимæдзæ загъта ита-
лиаг æлхæнæг – æригон силгоймаг. Песняр фæццæуй 
Италимæ, зæгъгæ, æ дзæбокæ æртиккаг хатт бæрзонд 
ку исиста аукционер, уæд уæйуги хузæн америкаг 
исæвдиста нæуæг аргъ – миллион! Еугурæй дæр имæ 
цавддортау кастæнцæ. 

● Кæци анз адтæй аукцион?  
● Цæййаргъбæл уæйæгонд æрцудæнцæ бæхтæ?
● Кæци бæститæй æрбацудæнцæ æлхæнгутæ?
● Песняри цæййаргъæй балхæдта æма ка?

Дзурдуат: 
æфсæ – бæх
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Æвзаг конд æй гъудиæдтæй, гъудиæдтæ – дзурдтæй, дзурдтæ ба – муртæй.
Муртæ равзурунцæ уæлдæфи рæуаги дзорæн оргæнти æнхусæй.
Финсгæй муртæ нисан кæнæн дамугъатæй.

2-аг фæлтæрæн. Хузти фæрци еу дзурдæй æндæр дзурд исаразæ, еу мур си 
æййевгæй. Зæгъæ, ци бафеппайдтай? 

● Ци дзурдтæ дæмæ рауадæй, уони дæ тетрадмæ рафинсæ. Зæгъæ, цæхæн графикон 
нисантæ дæ багъудæй.

● Дзурдти хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнæ.

3-аг фæлтæрæн. Æркæсæ дзурдти схемитæмæ. Зæгъæ, æрмæст гъæлæсон мур 
æвдесæг дамугъати фæрци базонæн ес, ци зæгъунмæ гъавæн, уомæн. Еу æви цалдæр 
дзурди исаразæн ес аци схемитæмæ гæсгæ. Ниффинсæ схемитæмæ гæсгæ, дæ бон 
цал æй, уал дзурди.

4-аг фæлтæрæн. Æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ фиццаг сабургай бакæсæ, уæдта 
– тагъд. Дæ гъос æрдарæ мурти растдзоруйнадæмæ. Æмдзæвгитæй рафинсæ 
бæрæггонд дзурдтæ. Мурон-дамугъон анализ син искæнæ.

––– Æ –––
––– О –––
––– ––– О ––– А

––– У ––– –––
––– Æ –––Æ –––
––– И ––– Д –––

––– У ––– Æ –––
–––– И ––– ––– Æ
––– Æ ––– А ––– Æ

––– А ––– ––– О –––
––– А ––– –––
––– Æ ––– ––– Æ

Гогыз

Саби ацы маргъы зоныс?
Уый у хъулон-мулон гогыз.
Уарзы кæрты астæу кафын, – 
Зæххыл базыртæ фæхафы…
Дидинджытау сырх – йæ хъуыртæ,
Сты йæ æйчытæ – дзыгъуыртæ.

Цæгæраты Гиго
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Нæ гъог

Зонис нин нæ гъог Дзæгъари, 
Алли бон фæууй æргъауи.
Тагъд цæунæй хъæбæр тæрсуй, 
Къибилай дзаг æхсир хæссуй, 
Уомæн кæлунæй фæттæрсуй.
Гæцций хæццæ ’й берæ уарзæн,
Æ фæрци æхсир ниуазæн.

Тобойти Цæрæг

Мæ тикис

Гъæуагæ,
Кæуагæ, – 
Мæ хæццæ мед къона цæруй.
Йе стонги,
Йе ’рвонги
Æ дортæ, æ къолтæ хуæруй.
Йе ’фсесæй
Фур десæй,
Фур цинæй аргъæуттæ кæнуй.
Йе ’хсæвти,
Йе сæвди
Фуд фунтæ, зин фунтæ уинуй.

Малити Геуæрги

Сæгъæ

Дæ сиутæ нæ ’нцæ сæ кеми,
Æздухсунцæ кæрæдземи.
Мæ разæй рандæ уо, цо,
Мабал телæ дæ боцъо.

Хохойти Федар
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[а, æ, е, и, о, у] – æнцæ дигорон æвзаги гъæлæсон муртæ.
[а, е, о] – æнцæ тухгин (даргъ) муртæ: тæрхъос, робас, берæгъ.
[æ, и, у] – æнцæ лæмæгъ (цубур) муртæ: æхсæрсæттæг, биндзæ, дзорун.

Тухгин æма лæмæгъ гъæлæсонтæ дзурди райдайæн æма кæрони ку фембæлунцæ, 
уæд лæмæгъ гъæлæсонтæ дзурди райдайæнæй рахаунцæ. Финсгæй уæхæн рахаугæ 
гъæлæсони бæсти февæрæн апостроф (’).

Д æ н ц æ :  ма ’скæсæ, ма ’рдзорæ.

5-аг фæлтæрæн. Бæхæн уæлдай аргъ ке кодтонцæ, уобæл дзорæг æй дæлдæр лæвæрд 
текст. Байгъосæ, бакæсæ, зæгъæ, дессаг дæмæ си ци фæккастæй.

Дессаги цæрæгой

Рагон Македоний паддзах Александри бæх хундтæй Буцефал, гъома, Галисæргин. 
Уотæ ’й исхудтонцæ, æ тæрних урух ке адтæй, уой туххæй.

Берæ тугъдон фæндæгтæбæл рауадæй Александр Македонский æ уарзон бæхбæл, æ 
цуппæркъахуг æмбали фæрци берæ уæлахезтæ бафтудæй æ къохи æма ’й хъæбæр берæ 
уарзта.

Еу хатт, индийæгти хæццæ дæргъвæтийнæ тохи рæстæг, 
бæх уотæ бафæлладæй, æма знаги цæфæй нæ, фал фурфæлладæй 
æ уод исиста.

Хуарз æнгари хузæн ибæл фæхъхъонц кодта æ хецау, 
уæдта, бæх ци тохи будури фæммардæй, еци рауæн горæт иса-
разун кодта æма нæуæг цæрæнбунат исхудта æ уарзон æфсоргъи 
номæй – Буцефал. 

● Ка адтæй рагон Македоний паддзах? 
● Æ бæхи ном ци хундтæй?
● Уотæ ’й цæмæн исхудтонцæ?
● Цæхæн цæстæнгасæй кастæй æ бæхмæ Алкесандр Македонский?
● Кутемæй фæммардæй æ бæх?
● Æ бæх кæми фæммардæй, уоми ци исаразун кодта Македоний паддзах?
● Ке номæй исхудта æ нæуæг горæт?
● Текстæй рафинсæ сæрмагонд номдартæ номон хауæни. Фæббæрæг си кæнæ 

лæмæгъ æма тухгин гъæлæсонтæ.
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ЦÆРÆГОЙТИ ДУЙНЕ

ГЪÆЛÆСОНТÆ Е, И, О ÆМА У
 ДЗУРДТИ РАЙДАЙÆНИ. ГЪÆЛÆСОН У-ЙИ
 РАСТФИНСУЙНАДÆ ДЗУРДИ РАЙДАЙÆНИ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ дзурдтæ. Цæхæн гъæлæсонæй райдайунцæ? Дæ гъос 
æрдарæ, дзурди райдайæни гъæлæсон куд игъусуй æма финсгæ куд æй, уомæ. Сæ 
хæццæ син дзурдбæститæ ниффинсæ.

Ерис, егар, еу, ихæс, есойнæ, изæр, ескæци, идонæ, еблагъуæ, ех, ескæми, изгæ, 
игъæлдзæг, уру, узун.

Гъæлæсонтæ е æма и дзурдти райдайæни фегъусунцæ, цума сæ разæй 
æмгъæлæсон й лæууй, уотæ, фал сæ финсун гъæуй æнæ й: ерис, еунæг, есойнæ, 
ех, изди, имисун, ирдгæ.

2-аг фæлтæрæн. Текст лæмбунæг бакæсæ.

Узун

Аци синдзгун минкъий къубулойнæ дæ рæзбуни 
кенæ дзæхæрай æрцардæй, уæд уотæ нимайæ, æма 
дæ гъуддаг рацудæй. Бæлæстæ æма хумтæ дæ марггин 
хуастæй пурх кæнун нæбал гъæуй, хъæбузатæ æма син 
æндæр саскъитæй тæссаг нæбал æй – зианхæсгути узун 
скунæг кæндзæнæй. Уой рæуаги рæзбуни ’ма дзæхæрай 
тиллæг æрмæст гъæуайгонд нæ цæуй, фалæ ма ’ймæ ху-
асти марг дæр нæ бахъæртдзæнæй ’ма рæзæ, халсартæ 
кæдзосæй бай-зайдзæнæнцæ.

Цæргæ ба кæнуй æрмæст Европи нæ, фал Ази æма 
сауæнгæ Африки дæр.

Фæсвæд рауæн къотæрти, пихси сифтæ æма 
фæлмæн сор кæрдæгæй листæн искæнуй, бонигон уоми 
фæббадуй, æхсæвæ ба цауæни рацæуй. Æ хуаллаг æнцæ 
саскъитæ, золкъитæ, гъонцъиртæ, миститæ, хелгутæ 
æма аллихузæн рæзæ. 

24-аг урок
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Дзурдуат: 
скунæг кæнун – ниццæгъдун, исминкъий кæнуй
уарт – цар

Гъæддаг тогцъух сирдтæ имæ не ’ндеунцæ, уомæн æма æ бауæр æхгæд æй синдзгун 
уартæй. Тогцъух берæгъ ибæл ку рамбæлуй, уæд узун æхе æрбатумбул кæнуй, сæрæй, 
къахæй, къæдзелæй, еугурæй дæр синдзити медæгæ фæууй ма ’ймæ бавналæн нæбал 
фæууй. 

● Ци базудтай гъæддаг цæрæгой – синдзгун узуни туххæй? Фæрститæн дзуапп 
радтæ.
– Ци пайда æрхæсдзæнæй узун, рæзбуни кенæ дзæхæрай ку æрцæра, уæд?
– Ке рæуаги байзайдзæнæнцæ бæлæстæ кæдзосæй?
– Кæми цæруй аци цæрæгой?
– Цæмæй цæруй (ци хуæруй)?
– Æрдзæ куд исаразта узуни?
– Цæмæннæ имæ æндеунцæ тогцъух сирдтæ?
– Узун дзæхæра кенæ рæзбуни ку æрцæра, уæд зианхæсгути скунæг кæндзæнæй?

Гъæлæсон о-йи разæй дзурдти райдайæни фегъусуй æмгъæлæсон у æма ’й 
финсун дæр гъæуй.

Д æ н ц æ :  уосæ,уод, уозун, уогæ, уолæвд, уомæладæ.

3-аг фæлтæрæн. 2-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ гъудиæдтæ æмхузæн иуæнгти 
хæццæ, сайрæг æма фæрсаг иуæнгти буни баханхæ кæнæ.

4-аг фæлтæрæн. Æркæсæ дзурдти къуартæмæ æма зæгъæ, цæхæн хецæндзийнæдтæ 
си ес, уой. Дæхуæдæг дæр æргъуди кæнæ уæхæн дзурдтæ.

уолæвд – улæвд    еунæг – иунæг
уод – уд     есойнæ – уисой
уосæ – ус     ех – их
уозун – узын    изæр – изæр

5-аг фæлтæрæн. Байгъосæ æмдзæвгæй скъуддзагмæ. Зæгъæ, уæхæн сæргонд ин 
цæмæн равардта автор. Æмдзæвгæ бафæлварæ дигорон æвзагмæ ратæлмац 
кæнун. Цæхæн хецæндзийнæдтæ си бафеппайдтай?
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     Судзинты уызын

Къудзитаг сындз-уызын
Нæу, мыййаг, фыдуаг,
Афтæмæй йæ хызын 
Судзинтæй у дзаг.

Уый фæзæгъы: «Сау хъæд
Ме знæгтæй у дзаг,
Судзинтæй дзы алкæд
Хъахъхъæнын мæ цард.

Арсы дæр нæ хъæуын
Йе стонджы рæстæг.
Бирæгъ дæр нæ цæуы 
Судзинтæм хæстæг.

Иу сырд дæр куы зонид
Ме ’взагæй фыссын,
Гъе уæд мæ ысхонид
Судзинты уызын».

        Айларты Чермен

6-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ цубур сочинени дæ уарзон цæрæгоййи туххæй. Испай-
да кæнæ текст  – æрфинстæй.

25-аг урок

ЦÆРÆГОЙТИ ДУЙНЕ

ÆМГЪÆЛÆСОНТÆ. ЗÆЛЛАНГОН 
ÆМА ÆЗÆЛЛАНГОН ÆМГЪÆЛÆСОНТÆ

1-аг фæлтæрæн. Ирон æвзаги дзурди кæрæнтти æмгъæлæсон дамугъатæ æййивд 
æрцæунцæ. Æркæсæ ’ма зæгъæ, ци бафеппайдтай, уой.
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Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ, дигорон æвзаги цал æмгъæлæсон дамугъай ес. 
Ранимайæ сæ. Зæгъæ, ирон æвзаги ба цал фулдæр æнцæ æмгъæлæсонтæ. Кæцитæ си нæ 
фембæлунцæ дигорон æвзаги?

Дигорон æвзаги æмгъæлæсонтæ г, к, къ гъæлæсон и-йи размæ байзайунцæ 
æнæ æййивдæй: саг – саги, финкæ – финки, тæскъæ – тæскъи.

Ирон æвзаги æмгъæлæсонтæ г, к, къ гъæлæсон ы-йи размæ раййевунцæ дж, 
ч, чъ-мæ: зымæг – зымæджы, карк – карчы, сынкъ – сынчъы.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Цæмæдессагæй си ци базудтай? Кæд дæхуæдæг 
дæр уæхæн хабæрттæ зонис, уæд сæ де ’мкъласонтæн радзорæ. 

Питераг зоопарки азиаг гъæ…аг тикисæн рай-гурдæй цу…ар бæдоли. Зоопар-
ки косгутæ базудтонцæ, сæ мадæмæ æхсир ке нæ…ес, æма уал бæдоли исхæ…ун ке нæ 
бафæраздзæнæй. Уомæ гæсгæ æртæ бæдоли хæдзарон тикиси бæгъдауонд бакодтонцæ. Ти-
кис сарази æй кедæр бæдæл…æ хæссунбæл, хъæбæр хуарз æнхæст кодта æ «ду…аг мади» 
ихæстæ. 

Китайаг æрдзон парки ба тигрæн райгурдæй æртæ бæдоли. Нæуæгигурдтæбæл сæ 
мадæ нæ бацийнæ кодта, ни…агъта сæ æвæгæсæгæй, æнæ ’хсирæй.

Парки косгутæ бæдæлтти фæ…астонцæ куймæ – æ ном ху…уй Хуани. Аци куй ма 
уомæй размæ дæр исхаста тигри бæдæлттæй цалдæр фæлтæри.

Журнал «Ирæф»-æй

 Дигорон
Ирбег – Ирбеги
карк – карки
лæг – лæги
фæззæг – фæззæги 
ахургæнæг – ахургæнæги
адæймаг – адæймаги
æвзаг – æвзаги
тæскъæ – тæскъи

 Ирон 
Ирбег – Ирбеджы
карк – карчы
лæг – лæджы
фæззæг – фæззæджы
ахуыргæнæг – ахургæнæджы

адæймаг – адæймаджы
æвзаг – æвзаджы
тæскъ – тæсчъы

Дзурдуат: 
бæгъдауонд – евгед, бæрагæ
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● Фæрститæн тексти иссерæ дзуæппитæ æма сæ бакæсæ.
1. Цал бæдоли райгурдæй азиаг гъæддаг тикисæн Питераг зоопарки?
2. Ци базудтонцæ косгутæ?
3. Ке бæрагæ бакодтонцæ æртæ бæдоли?
4. Куд æнхæст кодта «мади»ихæстæ хæдзайрон тикис.?
5. Китайаг зоопарки ба ци ‘рцудæй?
6. Ке бæрагæ бакодтонцæ парки косгутæ тигри бæдæлтти? Цæмæн?
7. Аци куй ма уомæй размæ тигри бæдæлттæ исхаста?

3-аг фæлтæрæн. Текстæй рафинсæ бæрæггонд дзурдтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ 
дувæргонд æмгъæлæсонтæ байвæрæ.

4-аг фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ зæллангон æма 
æзæллангон æмгъæлæсон муртæ. Æнкъай æма си æнæнкъай кæцитæ æнцæ?

Зæллангонтæ: [б] [в] [г] [гъ] [д] [дз] [дж] [ж] [з] [л, м, н, р, й, у].

Æзæллангонтæ: [п] [ф] [к] [х] [т] [ц] [ч] [ш] [с] [къ, пъ, тъ, цъ, чъ, щ].

5-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй дзурдтæ дууæ къуаремæй рафинсæ, фиц-
цаг зæллангон æмгъæлæсонтæй райдайгæ, уæдта æззæллангонтæ.

Д æ н ц æ :  зоопарк  тикисæн

Зæллангон муртæ сæвзурунцæ гъæлæс æма сибирттæй, æзæллангонтæ ба – 
æрмæст сибирттæй.

Зæллангон æма æзæллангон муртæй еуетæ æнцæ æнкъæйттæ: б-п, в-ф, г-к, 
гъ-х, д-т, дж-ч, дз-ц, ж-ш, з-с.

Зæллангонтæ: л, м, н, р, й, у – йæн нæййес æнкъай æзæллангонтæ.
Æзæллангонтæ: къ, пъ, тъ, цъ, чъ – йæн нæййес æнкъай зæллангонтæ

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд зæллангон æма æзæллангон дамугъати æнкъæйтти хæццæ 
дзурдтæ æргъуди кæнæ.Зæллангон æмгъæлæсонти буни еу ханхæ бакæнæ, 
æзæллангонти буни ба дууæ.

б –    дз –   д –   г –
гъ –   з –           дж –

Д æ н ц æ :  дон – тæрсæ   Дзол – цæргæс
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СИРДДОНИ ЦÆРУНЦÆ СИРДТÆ  

ГЪÆЛÆСОНТИ ФЕМБÆЛД ДЗУРДТИ КÆРОН ÆМА РАЙДАЙÆНИ. 
СÆ РАСТФИНСУЙНАДÆ

26-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Сувæллæнттæй зоопарк ка нæ уарзуй, уæхæнттæ берæ нæ 
разиндзæнæй. Фал кæд фæззиндтæй фиццаг зоопарк, ка æй байгон кодта, уой базо-
нун дæ кæд фæндуй, уæд фæлтæрæни лæвæрд текст бакæсæ. 

Ахургæндти гъудимæ гæсгæ фиццаг зоопарк фæззиндтæй рагон Мисири 1500 анземæ 
хæстæг нæ доги агъоммæ. Уой фæсте ба сæдæгай анзти фæсте Китайи. Фæууинæн си 
адтæй берæ сирдтæ, кæцитæбæл æнæуой царди нæ адтæй фембæлæн. Еци устур зоопарк 
адтæй китайаг императори. Цардæй си æрмæст сирдтæ нæ, фалæ ма аллихузон мæргътæ 
æма кæсæлгитæ дæр.

Минкъий фæстæдæр Китайи, Африки æма Индий гъæздуг адæмтæмæ фæззиндтæй 
минкъий зоопарктæ. Уæхæн зоопаркмæ хумæтæг адæмæн сæ бон бацæун нæ адтæй, 
цудæнцæ сæмæ æрмæстдæр гъæздугутæ. Дуйнебæл фиццаг æхсæнадон зоопарк 
фæззиндтæй Парижи 1793 анзи.

Байгон æй кодта францаг ахургонд Этьен-Жоффруа Сент-Илер.
Æрмæст си идард хорискæсæн бæститæй ласт сирдтæ æма цæрæгойтæн сæ 

бон цæрун нæ адтæй, ’ма уайтагъд 
ниммæлиуонцæ. Сент-Илер хъæбæр берæ 
фæккуста, цæмæй сирдтæ хуарз уавæрти 
цæронцæ, уобæл.

Нуртæккæ зæнхи цъарæбæл ес 
850 сирддонемæ хæстæг. Æнцæ алли 
бæстити стур сахарти. Ес уæхæн зоопарк 
Уæрæсей сæйраг сахар Мæскуй дæр. Идард 
бæститæй ласт цæрæгойтæ си зумæги 
цæмæй ма басуйонцæ, уой туххæй сæ гъар 
азгъунститæмæ бакæнунцæ.

● Кæми фæззиндтæй фиццаг зоопарк?
● Ка байгон кодта фиццаг æхсæнадон зоопарк, кæми, кæци анзи?
● Нуртæккæ зæнхи цъарæбæл цал зоопарки ес?
● Зæгъæ, ду ба ескæд адтæ зоопарки? Цæхæн сирдтæ, цæрæгойтæ æма си мæргътæ 

фæййидтай?
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2-аг фæлтæрæн. Дæ зæрдæбæл бадарæ дзурдти растфинсуйнадæ. Дæхуæдæг дæр 
дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ уæхæн дзурдтæ, сæ хæццæ син гъудиæдтæ 
ниффинсæ.

Æртæхун – ку ’ртæхунцæ

Хилæ кæнун – фæххилæ ’нцæ

Æфсæдун – не ’фсастæнцæ

Мæргътæ гъар бæстæй ку ’ртæхунцæ, уæд ралæууй уалдзæг.

Цауæйнон кастæй, дзæбодуртæ куд фæххилæ ’нцæ, уомæ.

Фæндурдзæгъдæги рæсугъд цагъдмæ игъосунæй не ’фсастæнцæ адæм.

Дууæ лæмæгъ гъæлæсони дзурди кæрони æма дзурди райдайæни ку 
исæмбæлунцæ, уæд арæх дзурди райдайæни гъæлæсон рахауй ’ма ин æ бæсти æвæрæн 
апостроф: фæххилæ ’нцæ, ку ’ртæхунцæ.

Номевгутæ мæ, дæ, æ, нæ, уæ, сæ (цæсгомон номевгутæ игурæнон хауæни) кенæ 
æппæрццæг нæ-йи фæсте ци дзурд уа, е ку райдайуй лæмæгъ гъæлæсонæй, уæд дууæ 
гъæлæсони дæр æлвæст æрцæунцæ æма раттунцæ тухгин гъæлæсон е. Еци е финсун 
гъæуй фиццаг дзурди кæрони, дуккаг дзурди райдайæни ба æвæрæн апостроф (’): ме 
’нгурæ (мæ æнгурæ), де ’мбал (дæ æмбал), е ’фхуæрд (æ æфхуæрд), не ’гуæрдæн 
(нæ игуæрдæн), уе ’хсирфтæ (уæ æхсирфтæ), се ’хсæн (сæ æхсæн), не ’фсæдунцæ 
(нæ æфсæдунцæ).

3-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ дæ тетрадмæ рафинсæ. Дууæ гъæлæсони æлвæст кæми 
æрцудæнцæ, еци дзурдти буни баханхæ кæнæ. 

Калм сикъитæй не ’фсæдуй. (Æмб.)
Хелагæ е ’скъоттæй бæрæг æй. (Æмб.)
Æ гъæбесмæ цъетедæнттæ не ’нцайунцæ кæлунæй. (Колити Витали)
Хæрæги билæй ку гæлдзай, уæд æй уæлбилæмæ ’схуайæ. (Æмб.)
Сау халæнттæ раги ку ’ртæхунцæ, уæд уалдзæг гъар фæууй. (Сиукъати Никъала)
Æрдзи гъæздугдзийнæдтæ æнæкæрон нæ ’нцæ. (Æмб.)
Цъететæй кæмтти ’рдæмæ ку дума, уæд е дæр хуарз рæстæги нисан æй. (Сиукъати 

Никъала)
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МÆРГЪТИ ДУЙНЕ 

ИУОНГ. ДЗУРД ЕУ РÆНГЪÆЙ ИННЕМÆ ХÆССУНИ ÆГЪДÆУТТÆ

27-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Текст бакæсæ. Куд дæмæ кæсуй, ци текст бакастæ, е æцæг ха-
бар æй æви аргъау?

Фудаг цъеу æма хъæрццигъа

Карк хезунмæ ракодта æ цъеути цъæх зæлдæмæ. 
Агурдта син хуари нæмгутæ, ахæста син биндзитæ, 
гæлæботæ, дорти бунæй син амал кодта аллихузон золкъитæ. 
Ести-еу ку иссеридæ, уæд æ бæдæлттæмæ фæсседидæ:

– Къуæтт-къуæтт-къуæтт! Рауаетæ, мæнæ уин золкъæ 
иссирдтон!

– Къуæтт-къуæтт-къуæтт! Мæнæ 
уин гæлæбо ниййахæстон!

Цъеутæ сæ мади размæ æрбауаионцæ, ’ма сæ мади цъухæй 
хуæруйнаг раскъæфиуонцæ.

Каркæн агъаз кодта устур сурх уасæнгæ дæр. Тикис, уру, халон 
кенæ хъæрццигъайæй баергъæв кæнунмæ æхе цæттæ дардта.

4-аг фæлтæрæн. Номевгутæ æз, ду, е, мах, сумах, етæ гурунон хауæни 
исæвæрæ æма сæ ниффинсæ цæгиндзæй дæ тетради. Дæнцæмæ гæсгæ сæмæ 
бафтауæ лæмæгъ гъæлæсонтæй райдайгæ дзурдтæ: 

Æмбал, æнсувæр, æфсийнæ, æмбæстаг, æгъдау.

Д æ н ц æ :  мæ + æмбал = ме ’мбал.  

● Зæгъæ, дууæ лæмæгъ гъæлæсони дзурди кæрони æма райдæйæни цæхæн 
гъæлæсон радтунцæ? Циуавæр нисан æвæрд цæуй дуккаг дзурди райдайæни 
гъæлæсони бæсти.

5-аг фæлтæрæн. Базонæ дзурдтæ, æмгъæлæсон муртæ æвдесæг дамугъатæмæ 
гæсгæ. Æрхæссæ дæхуæдæг дæр уæхæн дæнцитæ.

БРБН, КЪРНДС, ДЙМГ, ХРГНГ, КНГ, КЗГ, ХЗГНГ.
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Цъеутæй еу фæстагмæ æ мади коммæ нæбал кастæй. Æ 
мади разæй идардмæ рандæ уидæ. Фудæгтæ кодта. Хилæ къахта 
иннæ цъеути хæццæ.

Еу уæхæни бабæй æ мадæй куд райзол æй, уотемæй ибæл 
хъæрццигъа æхе ниццавта. Æ дзæмбутæ си фæссагъта, æма дæ 
фудгол уотæ – фæйхаста.

Бæргæ ма бауадæнцæ цъеу ервæзун кæнунмæ карк æма 
уасæнгæ, фал байрæги кодтонцæ…

Цъеутæ фæууидтонцæ, се ’мбали син хъæрццигъа куд рас-
къафта, уой, æма ниммæтъæл æнцæ.

– Уинетæ?! Сумахæй дæр коммæ ка нæ кæса, уомæ ауæхæн фидбилиз кæсуй, – дзурд-
та мадæ карк æ цъеутæн.

Саламти Алиханмæ гæсгæ

● Дзуапп радтæ фæрститæн. 
1. Куд хаста таунæгон карк æ минкъий цъеути?
2. Цитæ син амал кодта хуæруйнагæн?
3. Куд æнхус кодта уасæнгæ каркæн?
4. Минкъий фудаг цъеу æхе куд дардта?
5. Циуавæр фидбилиз ибæл æрцудæй?
6. Ци фæдзахста карк æ бæдæлттæн?
7. Бавзарæ радзурд дæхе дзурдтæй радзорун.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ, дæргъвæтийнæ æмгъæлæсонтæ 
ци дзурдти ес, уони. Иуæнгтæбæл сæ радех кæнæ. Сбæрæг кæнæ, цæхæн нихаси 
хæйттæй загъд æрцудæнцæ.  

Дзурдæй еу рауолæфтæн ци хай фæззæгъæн, е хуннуй иуонг.
Дзурд цал рауолæфтемæ фæззæгъæн æма си цал цал гъæлæсони уа, уал 

иуæнгемæй арæзт фæууй.

 3-аг фæлтæрæн. Банхæст кæнæ гъудиæдтæ. 

1. Карк … ракодта æ цъеути цъæх …. 
2. Карк ести ку …, уæд æ … фæсседидæ:
3. Рауаетæ, мæнæ уин гæлæбо … !
4. Хилæ къахта … цъеути ….
5. Каркæн … устур сурх … дæр.
6. Цъеутæй еу фæстагмæ æ мади … нæбал кастæй.
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Дзурди медæгæ дууæ æмгъæлæсони еумæ ку фæууй, уæд уонæй еуей 
рахæссун фæгъгъæуй раззаг иуонгмæ, инней ба – фæстагмæ.

Д æ н ц æ :  тæв-дæ, дох-тур, фуд-гол.

4-аг фæлтæрæн. Текстæй рафинсæ, дууæ æмгъæлæсон дамугъай еумæ кæми 
фембæлунцæ, уæхæн дæс дзурди æма сæ дех кæнæ иуæнгтæбæл. 

Дзурд еу рæнгъæй иннемæ хаст цæуй иуæнггай.
Д æ н ц æ :  æгъ-дау
Еуиуæнгон дзурдтæн дех кæнæн нæййес, еу рæнгъæй иннемæ хæссæн дæр 

син нæййес:
Д æ н ц æ :  дор, саг, арс.
Еу дамугъайæй арæзт иуонгæн иннæ иуæнгтæй рахецæнгæнæн нæййес, нæ 

ин ес раззаг рæнгъæбæл ниууадзæн кенæ иннæ рæнгъæмæ рахæссæн.
Д æ н ц æ :  æрæ-ги-ау, ара-зун.
Еугай муртæй нисангæнæг дууæ хаййемæй арæзт дамугъати нæййес 

кæрæдземæй хецæнгæнæн.
Д æ н ц æ :  скъо-ла-дзау, ад-джын.
Дзурди дувæргонд дамугъатæй еу гъæуама байзайа еу иуонги, иннæ ба хаст 

æрцæуа иннæ иуонгмæ.
Д æ н ц æ :  нил-лæг, гъуд-даг.
Дувæргонд æмгъæлæсонти уадзун гъæуй еуæрдигæй, сæ хæццæ ма æндæр 

æмгъæлæсон ку уа, уæд.
Д æ н ц æ :  æмбæл-ттæ, дæн-ттæ.

5-аг фæлтæрæн. Дзурдти къуарæй гъудиæдтæ исаразæ. Ниффинсæ сæ 
иуæнгтæбæл дехгæнгæй. Берæиуæнгон дзурдти буни баханхæ кæнæ. 

1. Тар, изæрæй, æрæхгæдтонцæ, мегътæ, арв.
2. Рæуæг, мет, хæмпос, уаруй.
3. Сувæллæнттæ, къубурæй, метин, гурунцæ, цонæгътæбæл.
4. Аразунцæ, метин, сувæллæнттæ, дада. 
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 6-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. Æ гъуди ин балæдæрун кæнæ. Дæ тетрадмæ ’й 
рафинсæ, дзурдтæ иуæнгтæбæл дехгæнгæй. 

Æрхæстæг æй зумæг,–   
Æрбахуаста.     
Медæмæ йæй фæззæг   
Æрбауагъта.     

Æ фингæбæл цæрдæг\
Æрбабадтæй.
Рахецау æй зумæг
Æ бæркадæн.

Мет будуртæ бонмæ
Æрæхгæдта.
Къах нæ кæсуй коммæ,–
Цъæрæхснæг над…

  Скъодтати Эльбрус

● Æмдзæвгæ зæрдивæрдæй исахур кæнæ.

28-аг урок

Æ УОРС КÆРЦИ НÆ БÆСТÆМÆ ÆРФЕСТÆГ ÆЙ НÆУÆГ АНЗ

ЦАВД

 1-аг фæлтæрæн. Байгъосæ æма бакæсæ. 

Æрцудæй дада –
Зумæг.
Халас боцъотæ,
Тузмæг.

Æвзедуй мæнмæ
’Ндиудæй 
Æ зумæгон
Уорс миутæй.

Арф – хъæпæнтæ,
Арв – ниллæг,
Æз аразун
Метин лæг. 

Зæронд тæскъæ – 
Уой сæрбæл.
Бурдæнæй конд – 
Æ хъæппæл. 
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Мæн цонæгъбæл
Фæббадтæй
Æвеппайди 
Хевастæй.

Кæмæ дзорун,
Уой зæгъай,
Къахсæститæ
Ма фæууай!»

Е – разæй,
Æз – фæстегæй.
Кæрз урдуг тæхæн
Тегъæй.

Ех ци хуарз дæ, ду, 
Зумæг.
Хæларзæрдæ,
Зув-зувæг!

           Рæмонти Александр

Дзурди иуæнгтæй еу тухгиндæр загъд ку фæццæуй, уæд е хуннуй цавд. 
Дигорон æвзаги хецæн дзурдти цавд кæддæриддæр фæххауй кенæ фиццаг 
иуæнгбæл, кенæ дуккагбæл. Цавд фиццаг иуæнгтæбæл фæххауй, тухгин гъæлæсон 
си ку уа, уæд. 

Д æ н ц æ :  мá – дæ
Лæмæгъ гъæлæсон ку уа фиццаг иуæнги, уæдта арæхдæр цавдон фæууй 

дуккаг.
Д æ н ц æ :  зæ – рóнд
Феппайуйнаг: Фиццаг дууæ иуæнги дæр тухгин гъæлæсонтæ ку фæууй, уæд 

ефстаг хатт цавдон фæууй дуккаг иуæнг дæр.
Д æ н ц æ :  тъæпæн, гæрзæ (тъ)
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2-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг бакæсæ текст. Хæйттæбæл æй радех кæнæ. Алли 
хаййæн дæр сæргонд æргъуди кæнæ. Зæгъæ, цæхæн æй текст æ  гъудимæ гæсгæ.

Дессаги хуарæнтæ

Сæдæ анземæ еу хатт Метин Дада Нæуæг анзи ’хсæвæ æрбахæссуй авд алæмæттаг 
хуарæни. Еци хуарæнтæй ес исхузæ кæнæн, ци дæ фæндæуа, уой, ’ма хузæгонд райгас 
уодзæнæй. 

Уомæ гæсгæ Метин Дада берæ рæстæг февзаруй, сувæллæнтти æхсæн æ дессаги 
хуарæнтæ кæмæн балæвар кæна, уæхæнтти.

Фæстаг хатт Метин Дада æ хуарæнтæ балæвар кодта 
тæккæ хæлардæрзæрдæ биццеуæн.

Биццеу хъæбæр бацийнæ кодта, ’ма уайтагъддæр хузæ 
кæнун райдæдта. 

Е исхузæ кодта æ нанайæн гъар сæрбæттæн, æ мадæн 
– рæсугъд пъолци, æ фидæн ба – цауæйнони нæуæг топп. 
Хъæрæу зæронд лæгæн исхузæ кодта цæститæ, е ’мбæлттæн 
ба – нæуæг скъола. 

Биццеу хузæ кодта, цæмæй адæми зæрдитæ барохс 
кæна, уой туххæй.

Фал уотæ лæгъуз хузæ кодта, ’ма ци зæгъунмæ гъавта, уомæн неке неци лæдæрдтæй…
Биццеу никкудтæй. Уотæ хъæбæр æй фæндæ адтæй адæми исамондгун кæнун, фал 

хуарæнтæ дзæгъæли фесафта.
Биццеу уотæ гъæр кудтæй, ’ма ’й Метин Дада фегъуста. Æ размæ ин æривардта 

хуарæнти нæуæг къопп:
– Æрмæст атæ, мæ лимæн, хумæтæг хуарæнтæ æнцæ. Фал дæу ку бафæндæуа, уæд сæ 

дæ бон æй искæнун алæмæттаг.
Хæларзæрдæ биццеу райста цъæпо ’ма райдæдта нæуæгæй хузæ кæнун.
Рацудæй берæ æнзтæ. Биццеу исгъомбæл æй, фал æ хуарæнтæ некæми уагъта. 

Æхуæдæг дæр æй нæ балæдæрдтæй, æцæг хузгæнæг куд иссæй, уой…
Уотæ рауайуй царди медæгæ, Нæуæг анзи бæллецтæ исæнхæст унцæ…

Пермякмæ гæсгæ
● Дзуапп радтæ фæрститæн.

1. Тексти сæйраг гъуди загъд кæми æрцудæй, еци абзац иссерæ.
2. Зæгъæ, аргъау уотæ цæмæн хуннуй. Ду ба ин цæхæн сæргонд равардтайсæ?
3. Цæмæ ’нцæ Метин Дадай хуарæнтæ алæмæттаг?
4. Кæд æма кæмæн балæвар кæнуй Метин Дада æ дессаги хуарæнтæ?
5. Ци исхузæ кодта биццеу æ дессаги хуарæнтæй?
6. Цæхæн хуарæнтæ балæвар кодта Метин Дада биццеуæн дуккаг хатт?
7. Ци бакодта, цæмæй æцæг хузгæнæг исуа, уой туххæн?
8. Цубурæй радзорæ тексти медес.
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3-аг фæлтæрæн. Текстæй фиццаг гъудиади дзурдтæ цæгиндзæй рафинсæ. 
Гъæрæй сæ зæгъæ. Тухгиндæр гъæлæси уагæй, ци гъæлæсонтæ загътай, уони 
буни баханхæ кæнæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг бакæсæ гъудиæдтæ. Зæгъæ, гъудиади медæгæ цавд 
алли дзурдбæл дæр хауй, æви цалдæр дзурди кæрæдземæ баст æрцæунцæ еу 
дзурди фæрци.

Æмбесæхсæви мæйæ искастæй хуæнхти фæстейæй. Бæрзонд ехæмбæрзт къæдзæхтæн 
зиндтæнцæ се ’взестæ рæгътæ. 

Гъудиади медæг арæх цавд али дзурдбæл нæ фæххауй, фал дууæ кенæ 
фулдæр кæрæдземæ æнгом баст дзурдемæн фæууй еу цавд. Цавд фæххауй еци 
дзурдтæн сæ райдайæнæй фиццаг кенæ дуккаг иуæнгбæл.

Д æ н ц æ :  Æмбéсæхсæви мæйæ, се ’взéстæ рæгътæ.

5-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни æмдзæвгæ ма еу хатт бакæсæ. Цавд фиццаг 
иуæнгбæл ци дзурдти хауй, уони рафинсæ дæ тетрадмæ.

29-аг урок

БОНИГЪÆДÆ БÆРÆГГÆНÆНТÆ

ДЗУРДИ ФОНЕТИКОН ÆВЗУРСТИ ФÆТКÆ

1-аг фæлтæрæн. Орфографион дзурдуатæй пайдагæнгæй алфавити алли 
дамугъабæл дæр дзурд æргъуди кæнæ. Зæгъæ, кæци дамугъатæй нæййес 
райдайæн дзурд.

Дзурди фонетикон æвзурст

1. Дзурд зæгъæ гъæрæй. Цал иуæнги си ес, уой исбæрæг кæнæ.Цавдон иуæнг си 
кæци æй.

2. Дзурд зæгъæ. Гъæлæсон æма æмгъæлæсон муртæ ранимайæ.
а) гъæлæсон муртæ: цавдон æма æнæцавдон;
б) æмгъæлæсон муртæ: зæллангон, æзæллангон. Цæхæн дамугъатæй бæрæггонд 

æрцудæнцæ. 
3. Муртæ æма дамугъати нимæдзæ.
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Гъæлæсон муртæ: 
фиццаг – æнæцавдон [æ], 
игъусгæ дæр кæнуй лæмæгъ, 
нисангонд цæуй дамугъа æ-йæй; 
дуккаг цавдон [о], нисангонд цæуй дамугъа о-йæй.

Æмгъæлæсон муртæ:
[т] – æзæллангон, нисангонд цæуй дамугъа «ты»-йæй.
[р] – зæллангон, нисангонд цæуй дамугъа «мы»-йæй.
[хъ] – æзæллангон, нисангонд цæуй дамугъа «хъы»-йæй.
[с] – æзæллангон,нисангонд цæуй дамугъа «сы»-йæй.

Дзурд тæрхъос арæзт æй 5 муремæй æма 5 дамугъаемæй 

Ф и н с г æ  æ в з у р с т æ н : Тæрхъос

т – [т] – æзæллангон    хъ – [хъ] – æзæллангон
æ – [æ] – гъæлæсон, æнæцæвдон  о – [о] – цавдон
р – [р] – зæллангон    с – [с] – æзæллангон

5 дамугъай, 5 мури 

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ дзурдтæ. Исбæрæг кæнæ, цал мури æма дамугъай ес 
алли дзурди дæр.

Робас, зумæг, цонæгъ, къубур, гъæдæ, сирддонæ, рæубес, пил. 

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ дзоргæ фонетикон æвзурст ракæнæ. Дзурдтæй 
еу дæ тетрадмæ рафинсæ ’ма ин финсгæ æвзурст искæнæ. Зæгъæ, дзурди 
медæгæ алли хатт муртæ æма дамугъатæ æмбæрцæ фæуунцæ.

Фæтæн, узун, уазал, анз, хуарæн, дессаг, гъæддаг, æхсæрсæттæг, сувæллæнттæ.

Д æ н ц æ :  дзоргæ æвзурстæн: тæрхъос
1. Дзурди ес дууæ иуæнги, цавд хауй дуккаг иуæнгбæл: тæрхъóс.
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4-аг фæлтæрæн. Зумæги бонигъæди бæрæггæнæнтæ бакæсæ. Дæ зæрдæбæл сæ 
бадарæ. Гъудиæдтæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ, мурон-дамугъон анализ син 
искæнæ. 

Зумæги хъуæцæ æррæстæ ку цæуа хæрдмæ, уæд е уазали бæрæггæнæн æй.
Зумæги арв цъæх мегътæй æмæхгæд ку уа, уæд рæстæг хуарз уодзæнæй.
Æнæмегъæ æма æнæдумгæ изæр хуарз рæстæги бæрæггæнæн æнцæ.
Мет къæхти буни хъис-хъис ку кæна, уæд уазалдæр рæстæг уодзæнæй.

30-аг урок

КОНТРОЛОН ДИКТАНТ

31-аг урок

Æ УОРС КÆРЦИ НÆ БÆСТÆМÆ ÆРФЕСТÆГ ÆЙ НÆУÆГ АНЗ

ЛЕКСИКÆ. ДЗУРДИ ЛЕКСИКОН НИСАНЕУÆГ

1-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг бакæсæ текст. Исбæрæг ин кæнæ æ темæ. Зæгъæ, 
цæхæн æй текст æ хузæмæ гæсгæ. Сæргонд ин æргъуди кæнæ.

Нæуæг анз алли бæстити еу афони нæ райдайуй. Вьетнами еци бæрæгбон кæнунцæ 
рагуалдзæги.

Нæуæгбон куд рарветай, æнæгъæнæ анз дæбæл уотемæй раевгъуйдзæнæй, гъуди 
кæнунцæ вьетнаймæгтæ.

Афганистани ба Нæуæг анзи бæрæгбон фæккæнунцæ мартъий мæйи. Хуннуй сæмæ 
уалдзæги бæрæгбон Новруз (Нæуæг анз).

Мангойлæгтæ Нæуæг анзи бæрæгбонмæ цæттæ кæнунцæ мах хузæн. Аййев фæлуст 
æлкитæ, Метин Дадатæ æма берæ зинаргъ лæвæртти хæццæ. Ес ма сæмæ æндæр Нæуæг 
анз дæр – «цаган сар», гъома «уорс мæйæ». Фæккæнунцæ ’й феврали кæрони мартъий 
райдайæни.

Япойнæгтæмæ ба Нæуæг анз бæрæг кæнунцæ декабри. Сæ фингæбæл фæууй 
аллихузæн хуæрдæ æма ниуæзтæ. Фал сæмæ еугуремæй кадгиндæр æй нæуæгхаст дон. 
Адæмæн Нæуæг анзи æрбалæуд фегъосун кæнунцæ аргъауæни дзæнгæрæги 108 цæфи.

Нæуæг анзи фиццаг бон сæумæй изæрмæ сувæллæнттæн ес гъазуни барæ, хестæртæ 
ба рандæунцæ иуазæгуати сæ хæстæгутæмæ. 
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Раги дзамани анзи райдайæнбæл Уæрæсей нимадтонцæ 1-аг сентябрь. 1700 анзи 
Петр I равардта бардзурд, цæмæй анзи райдайæнбæл нимад æрцæуа 1-аг январь. Бардзур-
ди финст адтæй: еци бон адæм сæ кæрæдземæн бæрæгбони арфитæ куд кæнонцæ. Устур 
гъæунгти куд сæвæронцæ Нæзи бæласæ. Алке æ тургъи дуармæ назу кенæ нæзи къалеуæй 
куд саййев кæна. Уотæ фæззиндтæй Нæуæг анзи бæрæгбон Уæрæсей.

● Дзуапп радтæ фæрститæн.
1. Кæд кæнунцæ Нæуæг анзи бæрæгбон Вьетнами?
2. Вьетнаймæгтæ сæ бæрæгбон куд æрветунцæ?
3. Куд хонунцæ сæ Нæуæг анз афгайнæгтæ?
4. «Цаган сар» мангойлæгтæмæ цæхæн бæрæгбон æй æма кæд фæууй?
5. Радзорæ, Нæуæг анз Японий куд бæрæг кæнунцæ.
6. Кæд фæззиндтæй æлки бæрæгбон Уæрæсей?
7. Ци финст адтæй паддзах Петр I бардзурди?
8. Радзорæ, сумах ба куд æрвететæ Нæуæг анзи бæрæгбон.
9. Дæ зæрдæмæ хъæбæрдæр кæци бæсти Нæуæг анз фæццудæй? Цæмæн?

Нæ нихас арæзт фæууй гъудиæдтæй, етæ ба – дзурдтæй.
Æвзаги еугур дзурдтæ еумæ хуннунцæ – лексикæ.
Дзурд ци фæббæрæг кæнуй, е æй æ лексикон нисанеуæг.
Д æ н ц æ :  дон, къела, къæразгæ, къох
Дзурдтæн сæ лексикон нисанеугутæ лæвæрд фæццæунцæ аллихузæн дзурдуæтти.

Вьетнам

Уæрæсе

Япони

Афганистан
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Дзурдти нисанеугутæ хе æвзаги фæрци ци дзурдуати фæллæдæрун кæнунцæ, е 
хуннуй лæдæрунгæнæн дзурдуат.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй рафинсæ Нæуæг анзи нæмттæ. Сæ лекси-
кон нисанеуæг син балæдæрун кæнæ.

3-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнæ, цæхæн дзурдти лексикон нисанеугутæ лæвæрд 
цæуй, уой. Дзурдбид банхæст кæнæ.

1. Дзурдæн уедаги фæсте ци дзурди хай фæууй, е;
2. Бази медæггаг цъарæ;
3. Берæ бæлæстæ стур фæзуати;
4. Бæхи сæфтæгбæл конд дзаума;
5. Листæг фонс ци адæймаг фæххезуй, е;
6. Минкъий лæдзæг.

1 2 3

4 5

6

4-аг фæлтæрæн. Нур ба дæхуæдæг дæр бафæлварæ дзурдти лексикон 
нисанеугутæ балæдæрун кæнун. Дæ тетради сæ ниффинсæ.

Пихцилсæр, согсæттæг, кафагæ, доргин, фæразон. 

5-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнæ, гъудиæдти медæгæ дзурд тун-æн еу нисанеуæг ес 
æви берæ нисанеугутæ. Гъудиæдтæ уруссаг æвзагмæ ратæлмац кæнæ.

1. Рауагъта хæлаур æ тунæ еу бæласи цонгæй иннæ бæласи цонгмæ.
2. Сæуми хори тунæй бæстæ ниррохс æй.

6-аг фæлтæрæн. «Дигорон-уруссаг дзурдуат»-æй рафинсæ лæвæрд дзурдти ниса-
неугутæ.

Ком, цонг, къалеу, æвзаг, фæйнæг, сифæ, сæр, цæстæ, дæндæг.



72

32-аг урок

 ЗУМÆГИ ÆУУÆЛТÆ

ЕУНИСАНОН ÆМА БЕРÆНИСАНОН ДЗУРДТÆ 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Цæхæн зумæги æууæлтæ базудтай? 
Бæрæггонд дзурдтæн баамонæ сæ  иннæ нисанеугутæ дæр.

1. Зумæги дæндаг дор кæрдуй. 
2. Сугъзæрийнæ рандæуй æма æвзестæ æрбацæуй.
3. Æнæ къах, æнæ къохæй дуар бакæнуй.
4. Æнæ базуртæй тæхуй, æнæ гъæлæсæй гъæр кæнуй.
5. Цæугæдони гъæр хорбони идардмæ ку игъуса, уæд уарунæй тæссаг æй.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Зæгъæ, бæрæггонд дзурдтæн цалгай ниса-
неугутæ ес.

Зумæги уазал адæймаги иуæнгти гъардта.
Нæуæг хецауæн адтæй уазал æнæнвæрсон цæстæнгас.

Дзурдтæ фæуунцæ еунисанон æма берæнисанон. Еу нисанеуæг кæмæн ес, 
еци дзурд фæххуннуй еунисанон. 

Д æ н ц æ :  авд, фæткъуы
Цалдæр нисанеуæги кæмæн фæууй, е ба фæххуннуй берæнисанон дзурд.
Д æ н ц æ :  къах, сæр, тунæ.

3-аг фæлтæрæн. Æркæсæ хузтæмæ ’ма зæгъæ, ци предметтæ си æвдист цæуй, 
уонæн еу ном цæмæн ес?
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 4-аг фæлтæрæн. Рафинсæ хецæнтæй еунисанон æма берæнисанон дзурдтæ.

Къах, арв, стъол, деденæг, цалх, сæр, телевизор, хонун, æрфуг, цæстæ, сабур, мегъæ,  
цъарæ, адгин, маст, номдар, дæс, тикис, сæттун, дон.

5-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг рагъуди кæнæ ’ма зæгъæ, цæхæн нæуæг фондз дзурди 
исаразæн ес дзурд цæугæдон-и дамугъатæй.

6-аг фæлтæрæн. Дзурд дарун-и хæццæ ниффинсæ фондз гъудиади, алли рауæн дæр 
ин хецæн нисанеуæг куд уа, уотæ.

33-аг урок

ХЕСТÆРÆН КАДÆ

КОМКОММÆ НИСАНЕУÆГ ÆМА РАХÆСГÆ НИСАНЕУÆГ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Дæхе дзурдтæй балæдæрун кæнæ дзурд 
сиф-æн æ нисанеугутæ. Зæгъæ, кæци гъудиади æй æ сæйрагдæр нисанеуæги.

Киунуги сифтæ æскъунун не ’мбæлуй.
Сувæллæнттæ фæззигон парки æмбурд кодтонцæ бæлæсти сифтæ.

Дзурди нисанеугутæй еу фæууй комкоммæ, иннæ (кенæ иннетæ) ба – 
рахæсгæ. Дзурдæн æ сæйрагдæр нисанеуæг фæууй æ комкоммæ нисанеуæг.

Рахæсгæ нисанеуæг ба исæвзуруй комкоммæ нисанеуæги бундорбæл, еу 
предмети, архайди ном æндæр предметæн, архайдæн дæттуни фæрци.

Фулдæр хæттити еу дзурдæй хунд æрцæунцæ, æндаг бакастæй æнгæс ка 
фæууй, кенæ бастдзийнадæ ке æхсæн фæууй, уæхæн предметтæ.

Д æ н ц æ :  къах амонуй адæймаги бауæри хай дæр æма стъоли хай дæр, 
уомæн æма еци хæйттæ æнцæ æнгæс.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Æ гъуди ин балæдæрæ. Зæгъæ, бæрæггонд дзурдтæ 
еунисанон æнцæ æви берæнисанон. Баамонæ син сæ иннæ нисанеугутæ дæр.

«Берæ ка фæууидта, зонгæ дæр е фулдæр кæнуй»

Зæронд лæги фурт фиццаг донмæ гæпп кæнуйнаг адтæй, фал æ уарзон фиди 
загъд æ зæрдæбæл æрбалæудтæй æма бæласи сæрмæ хезунмæ фæцæй. Куддæр астæуæй 
фæууæлдæр æй, уотæ ба дин æ размæ бæласи цонгбæл дессаги рæсугъд гъосин ауигъдæй 
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исуидта. А ци дессаг уа, зæгъгæ, лæхъуæн фæссах æй. 
Æ буни адæммæ фæдздзоруйнаг адтæй, фал сабур дони, 
урдугмæ кæсгæй, æхе ку ниууидта, уæдта, гъосин донæй, 
исесун цæмæннæ некæмæн кумдта, уой балæдæрдтæй. Æ 
зæронд фидæ раст адтæй, æцæг гъосин бæласæбæл ау-
игъд адтæй, дони ба зиндтæй уомæн æрмæст æ хорауу-
он. Фурт æ фиди никки фулдæр бауарзта. Мæлæтæй æй 
ке фæййервæзун кодта, айдагъ уой туххæй нæ – æ фиди 
зундмæ æрхицæ кодта. 

Зæронд лæги фурт исбурдæй, зæгъуй, дестæ кæнгæй, 
ауигъд гъосини размæ. Е ба дин сугъзæринæй идзаг ку 
разиннидæ! Æлдари размæ ’й æриста, æдта ци кодтайдæ!

Адæм дес кодтонцæ, гъосин дони ку зиндтæй, уæд 
биццеуи зæрди бæласæмæ исхезун куд æрæфтудæй, зæгъгæ. 
Æма син уæд зæронд лæги фурт æргомæй æрдзурдта æ 

фиди баримæхсуни хабар. Загъта, гъосин иссерун дæр æхе æргъуди нæ адтæй, фал ин æй 
æ римæхст фидæ æнæ неци уингæй дæр, кирæй бæласæмæ ке ниййамудта, уой.

Адæм æмцъухæй загътонцæ «Берæ ка фæууидта, зонгæ дæр е фулдæр кæнуй»

Цъеути Зумæдин 

● Цæмæн равардта автор æ текстæн уæхæн сæргонд?
● Ду ба куд лæдæрис æмбесонди медес? 

 3-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ дæ тетрадмæ рафинсæ. Сæ гъуди син балæдæрун кæнæ. 

Хъæздыгæй-мæгуырæй, тыхджынæй-æдыхæй чи нæ кусы, уыдон æвзæр сты. 
(Гæдиаты Секъа)

Æгъдау нæм æгъдауыл нымад уыди, æнæгъдау-æнæгъдауыл. Хорзæн хорз зæгъын 
фæрæзтам, æвзæрæн-æвзæр. (Беджызаты Чермен)

Маст ка нæ бахуардта, е адгин нæ зонуй. (Æмб.)
Уæззау гъуддаг рæуæг дзурдтæй нæ ирæзуй (Æмб.) 

● Гъудиæдти иссерæ, сæ гъуди нихмæвæрд кæмæн æй, еци дзурдтæ. Сæ буни син 
баханхæ кæнæ.

 4-аг фæлтæрæн. Байамонæ дзурдтæ сугъзæрийнæ æма маст-и нисанеугутæ.

1.Сугъзæрийнæ къохдарæн, сугъзæрийнæ адæймаг.
2. Маст хуæруйнаг, зæрди маст.
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5-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ бакæсæ, иссерæ си антонимтæ. Зæгъæ, цæхæн нихаси 
хæйттæ æнцæ. Дæ тетради сæ ниффинсæ.

1) Хуарз лæг адæни æй, лæгъуз ба – æхе. (Æмб.) 2) Цъеу кæми хæрдмæ истæхидæ, 
кæми ба бунмæ æхе рауадзидæ. (Аргъ.) 3) Æндаггаг æзнагæй медæггаг æзнаг фуддæр æй. 
(Æмб. 4) Фæндуй мæ мæн ..., цæмæй дуйне ма уа дууех – уæлдæр æма дæлдæр. (Хъазб. 
Хъ.) 5) Дуйне талингæ ку феста, уæддæр уиндзæнæн æнæ дæу дæ рохс идарди дæр, мæ 
гъæу. (Акъ. В.)

34-аг урок

ЗÆРОНДИ НИМАЙÆ, ÆВЗОНГИ БА АХУР КÆНÆ
СИНОНИМТÆ ÆМА АНТОНИМТÆ

1-аг фæлтæрæн. Текст лæмбунæг бакæсæ. Зæгъæ, æ  медес нæ уроки теми 
хæццæ куд баст æй?

Æхцадонæ

Сослан æма Алан еу синхи цæрунцæ æма сæ гъазт, се скъоламæ цуд дæр еу æй. 
Бадгæ дæр еу партæбæл кæнунцæ.

Еу бон, скъоламæ цæугæй, Сослан надбæл иссирдта кедæр æхцадонæ. Разиндтæй си 
фондзсæдæ соми.

– Мæнæ дессаг! Цæуæн къанфеттæ си балхæнæн, – цийнæгæнгæ исдзурдта Алан.
– Е ба куд? Еске æхцатæй? – Аланмæ сагъæсхузæй бакастæй Сослан.
– Мадта ма син сæ хецауи кæми иссердзинан? – æхе растгæнæгау бакодта Алан.
– Уæдæйти нæ фæййидтай? Абæлти фæццæйцудæй зæронд уосæ Фаризæт. Ка ’й зо-

нуй, уомæй рахаудтæнцæ æхцатæ.
Еци гъуди раст фæккастæй Аланмæ дæр æма загъта
– Скъоламæ дæр æрæгæмæ кæнæн, фал ин æнæ иссерæн нæййес. Зæронд уосæ 

тæрегъæд æй. 
’Ма ратагъд кодтонцæ иннæ синхмæ.
Фаризæти баййафтонцæ тургъи къелабæл бадгæ.
– Дæ бон хуарз, нана, – æмгъæлæсæй исдзурдтонцæ биццеутæ.
– Уæ ниййергути фæндон байрæзетæ, мæ хортæ, æнкъардæй син раарфæ кодта 

зæронд уосæ.
– Минкъий раздæр гъæунги æхцадонæ иссирдтан, æма кæд дæу æй? – бафарста æй 

Сослан.
– Уæ рунтæ бахуæрон, – фæррохс æй Фаризæти цæсгом. – Етæ мæ пенсий æхцатæ 

æнцæ.
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Биццеутæ равардтонцæ æхцадонæ 
зæронд уосæмæ ’ма скъоламæ фæрраст 
æнцæ.

– Барæнæ! Естæмæйти уæ барæвдауон, – 
æ бунатæй фестадæй Фаризæт.

Биццеутæ имæ тагъдгæнгæй сæ къохтæ 
батилдтонцæ, нæ гъæуй неци, зæгъгæ.

Гурдзибети Барис 

● Кæми цæрунцæ Сослан æма Алан?
● Ци иссирдтонцæ скъоламæ цæугæй?
● Цæмæннæ фæццудæй Алани дзуапп Сослани зæрдæмæ?
● Ду ба ци бакодтайсæ уæхæн уавæри?

Сæ нисанеугутæ æмхузон кенæ æнгæс кæмæн фæуунцæ, еци дзуртæ 
хуннунцæ синонимтæ. Синонимти нисанеугутæ еугур æмхузон нæ фæуунцæ, фал 
февдесунцæ дзурдæн æ нисанеугути аллихузтæ.

Д æ н ц æ :  фудаг, æнæгъдау, æгоммæгæс.
Синонимтæ ма февдесунцæ дзорæги рахаст предметмæ.
Д æ н ц æ :  дзурд дзæмбу – къохи бæсти, лæсун – цæуни бæсти æ. у. и.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ, сæ фарсмæ 
син сæ синонимтæ амонгæй.

Д æ н ц æ :  рахаудтæнцæ, фесавдæнцæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Рагъуди кæнæ, æхсæнадон транспорти хе куд да-
рун гъæуй, уобæл.  

Трамвайи

Борик æма Алик трамваймæ ку бахизтæнцæ, уæд Борик къасси æхца нæ ниггæлста, 
уотемæй билет раскъудта.

– Ходуйнаг æй, Борик, ниггæлдзæ æхца … Уæхемæ дин ку равардтонцæ, – ниллæг 
гъæлæсæй имæ дзоруй Алик.

– С-с-с… – хъаз æ бæдæлттæн ку фæттæрса, уой хæлеу фæккодта æ билтæ. 
Аллирдæмити ракастæй, ’ма раззаг уæгъдæ бадæнбæл æхе æруагъта. Бадгæ дæр иннæ 
адæми хузæн нæ, фал цæхгæрмæ. Алик имæ мæстгун каст бакодта, фал имæ уæддæр æхе 
хæстæг баиста…
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Еу æрлæууæни трамваймæ тухамæлттæй зæронд лæг æрбахизтæй. Æ астæу – 
стæгнезæй къæдзæ, сæри гъунтæ – мети хузæн, æ къохи – лæдзæг. Хæмпæл æрфгути 
бунæй æ цæстæ рахаста ’ма е ’нгæс Борикбæл æрæнцадæй. Борик æхе иннердæмæ кæсæг 
ракодта. Алик æй басхуста, гъома, исистæ уæлæмæ, дæ уæлгъос зæронд лæг лæууй. Е ин 
æ къох ракъуæрдта ма уотæ:

– С-с-с!.. Неци дæ гъуддаг ес!..

Зæронд лæг имæ æдзинæг берæ фæккастæй, арф ниууолæфтæй, æ сæр дууердæмæ 
батилдта æма нийнæфтæй «М-гъы!..»

Раст еци минут Алик дæр фæкъкъæртт æй, гъæрæй исдзурдта:
– Уæлæмæ исистæ, лæгъуз бони игурд!
Борик, цума бадæнбæл нихæст адтæй, уоййау туххæй исистадæй. – Уадзæ ’й, уадзæ, 

биццеу… Кæд лæгъуз бони райгурдæй, уæд си ци агорис?.. Мæн карæмæ гъæуй уой дæр… 
– загъта зæронд лæг.

Биццеутæ трамваййæй еумæ рахизтæнцæ, фал Алик Бориккæй æхе фæххецæн код-
та. «Ходуйнаггæнæг»… – дзурдта æ меднимæр.

Секъинати Ладемурмæ гæсгæ 

● Цæмæн исхудта Алик Борикки «ходуйнаггæнæг»?
● Радзорæ, ци бафеппайдтай Борикмæ лæгъузæй.
● Дзоргæ-дзорун пайда кæнæ лæвæрд дзурдтæй фудаг, æнæгъдау, лæгъуз, 

æгоммæгæс.
● Цæмæй бæрæг æй, Борикки миуæ зæронд лæги зæрдæмæ ке нæ фæццудæй, е?
● Ду ба дæхе куд фæддарис æхсæнадон транспорти? 

Сæ нисанеугутæ  нихмæвæрд ци дзурдтæн фæуунцæ, етæ хуннунцæ антонимтæ.
Д æ н ц æ :  бонæ – æхсæвæ, сау – уорс, тæнæг – бæзгин.
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4-аг фæлтæрæн. 3-аг фæлтæрæни текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ. Зæгъæ, 
ци æвдесунцæ: хузæ, асæ, уавæр, афонæ, бунат. Сæ нихмæвæрд дзурдтæ син 
ниффинсæ.

Д æ н ц æ :  ниггæлста – исиста 

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн зæгъæ сæ синонимтæ æма антонимтæ. Сæ 
хæццæ дзурдбæститæ ниффинсæ.

Нифсгун, стур, æхгæд, сæрдæ, сау, бæрзонд, бонæ, медæгæй, раги, даргъ, зæронд.

35-аг урок

ДИГОРОН ÆВЗАГИ ГЪÆЗДУГДЗИЙНАДÆ

ОМОНИМТÆ

1-аг фæлтæрæн. Æркæсæ хузтæмæ. Ци сæмæ ес еумæйагæй? 

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæмæ еумæйагæй ци ес, 
удта цæмæй хецæн кæнунцæ? 

Биццеу нæуæг ходæ æ сæрбæл æркодта, ’ма цийнæгæнгæ рауай-бауай кодта.
Ходæ ду дæр, зæгъгæ, бакъуæрдта е ’мбал биццеуи Сослан.

Æмхузæн ка фегъусуй, фал бунтон аллихузæн нисанеугутæ кæмæн ес, уæхæн 
дзурдтæ хуннунцæ омонимтæ. Омоним æй грекъаг дзурд: омос «æмхузæн», онима 
«ном». Омонимтæ фæуунцæ еу нихаси хаййи æма аллихузæн нихаси хæйтти 
дзурдтæ дæр.

Д æ н ц æ :  омонимтæ: тас – хæдзари дзаума æма тас – тарсти нисанеуæги 
æнцæ номдартæ.

3-аг фæлтæрæн. Дзурдтæн иссерæ сæ омонимтæ. Омонимти хæццæ æргъуди 
кæнæ гъудиæдтæ, дæ тетради сæ ниффинсæ.

Цæгат, кæрдæг, хед, фарс, ком, æвзаг.

Д æ н ц æ :  Гъæуæн æ тæккæ астæу цæугæдонбæл ес хед.
Адæймаг тухкустæй хед кæнуй.
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Омонимтæ æртасун гъæуй берæнисанон дзурдтæй. Еу дзурди нисанеугутæ 
цæмæйдæр фæуунцæ хæстæг, се ’хсæн фæууй бастдзийнадæ, омонимтæн ба 
еумæйа-гæй неци фæууй. Дзурдуæтти омонимтæ фæллæуунцæ кæрæдзей бунмæ, 
берæнисанон дзурдти нисанеугутæ ба лæвæрд фæццæунцæ дзурди комкоммæ.

4-аг фæлтæрæн. «Дигорон-уруссаг дзурдуат»-æй рафинсæ æртигай дæнцæгтæ 
омонимтæ ’ма берæнисанон дзурдти хæццæ.

5-аг фæлтæрæн. Рафинсæ гъудиæдтæ дæ тетрадмæ. Базонæ бæрæг дзурдтæ 
омонимтæ æнцæ æви берæнисанон дзурдтæ.

1. Дон сæрæй рæсог кæнуй. (Æмб.) Гъæуи сæрмæ фонс изæрмæ хизтæнцæ.
2. Фыдаз ыскодта Нартыл, сыдæй мæлынмæ æрцыдысты. (Н. к.) Мæнæу сыдæй 

задæн нæ бæззы. 
3. Цидæр тас бацудæй адæни иуæнгти. Кизги къохи ба адтæй тас, хъувгъан æма 

къохсæрфæн.
4. Уарун æма арви нæрд сеу æнцæ. Æрæмбурд æнцæ Нарти адæм æма сæ фонс иуа-

рун байдыдтой. (Н. к.) 

6-аг фæлтæрæн. Байамонæ дзурдти омонимон нисанеугутæ. 

Д æ н ц æ :  Бæхбæттæн 1. Бауæри хай   2. Бæндæн

Буцæу, гага, давон, зад, кæсæг. 

7-аг фæлтæрæн. Бакæсæ лæвæрд гъудиæдтæ, омонимтæ си иссерæ, сæ нисанеуæг 
син балæдæрун кæнæ.

Бæлас кæм æрцыди калд,  
Уыцы ран ирд суадон калд.  
Уоми дæр ком коммæ
Кæсуй комкоммæ.

Ды æнцад куы бадис –  
Бадис кæнин, бадис. 

Чи фæллайы хæрды,
Уый кæндзæни хæрды. 

Махæн дæр арви нæрун 
Фæссурдта идардмæ нæ рун. 
Нæ бахæры фæткъуы Ритæ, 
Бонтæ нæ, фæлæ къуыритæ. 

   

36-аг урок

КОНТРОЛОН ДИКТАНТ
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ÆФСАДИ БÆРÆГБОН 

ДЗУРДИ ХÆЙТТÆ. КÆРОН. УЕДАГÆ

37-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст.

Мæ фиди хуæрзеугутæ

Еу бон Алан стъоли раласгæ байгон кодта. Рауид-
та си сурх къопп. Фæйигон кодта æма рохсмæ цæхæртæ 
искалдтонцæ æ фиди хуæрзеугутæ. «Мæнæ цæйбæрцæ 
æнцæ! – бадес кодта Алан æма сæ нимайуй. – Æнæгъæнæ 
финддæс! Гъауай, мæ реубæл сæ бакæнон», - рагъуди кодта 
Алан æма сæ еугай ауиндзуй æ хæдонæбæл. 

Фæстагмæ æ реубæл бунат нæбал адтæй, ’ма сæ еуетæ 
раст æ ронбастмæ æрхъæрттæнцæ.

«Нур мæхемæ ку бакæсинæ, кæддæра бæгъатæрæн 
бæззун», – сдзурдта æ меднимæр биццеу. Æрлæудтæй 

айдæни бакомкоммæ. Æхе ку рауидта, уæд бадес кодта: «Гъе дин æцæг бæгъатæр. Нур 
мæ ме мбæлттæ ку фæууиниуонцæ! Кæддæр мин мæ фидæ уотæ ку дзурдта: «Алли 
хуæрзеуæг дæр хецæн тугъди райстон». Мадта финддæс тугъди адтæй?»

Æ фидæ æй æрбаййафта айдæни рази æма ниддес кодта:
– Мæнæ мин ци бæгъатæр фурт ес!
Уæдта ин фæккодта æ тугъдон хабæрттæ.

Цæгæрати Гигомæ гæсгæ 

● Ци иссирдта еу бон Алан стъоли раласги?
● Ке адтæнцæ еци хуæрзеугутæ? Цæй туххæй ин сæ равардтонцæ?
● Ци зонис ду ба тугъдон бæгъатæрти туххæй? Радзорæ сæ къласи де ’мбæлттæн.

Дзурдæн æ æййевгæ хай хуннуй кæрон. 
Дзурдæн фæууй «ревæд» кæрон дæр. «Ревæд» кæрон рабæрæг уй, дзурди 

аллихузæн формитæ кæрæдзебæл баргæй. Уæхæн кæрон ес, зæгъæн, номдартæн номон 
хауæни еууон нимæдзи.

Д æ н ц æ :  дæндаг, бæх.

2-аг фæлтæрæн. Текстæй бæрæггонд дзурдтæ рафинсæ, сæ кæрæнттæ син фæххецæн 
кæнæ.
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Дзурдæн æ кæрон ку рагæлдзæн, уæд ма си ци хай байзайуй, уой ба хонæн уедагæ.
Д æ н ц æ :  дæндаг-æй, бæх-и.

3-аг фæлтæрæн. Цума хуарз зонис дзурди хæйттæ. Дæ зæрдæбæл сæ æрлæуун 
кæнæ, ’ма бафæлварæ схеми фæрститæн дзуæппитæ раттун.

Ци хонæн дзурди хай?

Цæхæн дзурдтæ 
хонæн хæстæг?

Цæхæн хецæндзинæдтæ ес 
вазуггин дзурдти равзурди?

Цæхæн дзурди хæйтти фæрци 
арæзт цæунцæ нæуæг дзурдтæ?

Кæци дзурди хай 
æй сæйраг?

Дзурди хæйттæ

Цæхæн хæйттæй арæзт фæууй дзурд?

Еци-еу уедагæй арæзт дзурдтæ хонæн æмуедагон дзурдтæ.
Дзурдтæн кæсун, кæсæг, кæсуйнаг ес еу уедагæ кæс, æма уомæ гæсгæ æнцæ 

хæстæг дзурдтæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ дзурдтæ. Иссерæ син сæ уедæгтæ. Уруссаг æвзагмæ сæ 
ратæлмац кæнæ.

Картофгун, æнæкартоф, картофин, кадæ, кадгин, æгадæ, хонх, хуæнхаг, сæр, сæргин, 
æнæсæр, æдсæр.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ дæ тетрадмæ рафинсæ, сæ бундортæ син 
фæххецæн кæнæ. Зæгъæ, бундортæн ма æндæр дзурди хæйттæбæл фæддехгæнæн 
ес.

Бæласæ, æфсад, арвбæл, радзорун, гъæунгтæ, будури, хорæн, мадæмæ, хæдзарæ.
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КЪОМБОХТÆ ..., ТÆЛАТÆ... РАЙГЪАЛ ÆЙ ДУЙНЕ

РАЗÆФТАУÆНТÆ

38-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Разæфтауæнти фæрци лæвæрд дзурдтæй исаразæ нæуæг дзурдтæ. 
Ниффинсæ сæ. Дзурди уедагæ æма æ размæ ци дзурди хай лæууй, уони фæххецæн 
кæнæ.

Æр
Фæ
Ис
Æрба    тæхун
Ни
Ба
Ра

Д æ н ц æ :  Æртæхун

● Ци дзурдтæ дæмæ рауадæй, уони хæццæ æргъуди кæнæ гъудиæдтæ. Уруссаг 
æвзагмæ сæ ратæлмац кæнæ.

Æ
Æнæ  
Æм
Фæс

куст

Дзурди уедаги разæй ци нисанеуæггун хай фæллæууй, е хуннуй разæфтауæн. 
Миуæвдесæги ма е равдесуй æнхæст хузæ дæр.

Разæфтауæнтæ арæхдæр фæуунцæ æма фæббæрæг кæнунцæ архайди здæхт: 
æнæ-, æм-, æ-, æр-, ба-, ра-, фæ-, ни-, ис-.

Д æ н ц æ :  æнадон (будур), æмбæрцæ, æрбацæун, рахезун, ислæуун.

Разæфтауæн æ- æзæллангон æмгъæлæсонæй райдайгæ дзурдмæ ку бафтауæн, 
уæд æййивд æрцæуй е ’нкъай зæллангон æмгъæлæсонæй æма си финсун дæр гъæуй 
зæллангон: куст – æгуст, хузæ – æгъуз, фæд – æвæд.

Разæфтауæнтæ ни- æма фæ- йи фæсте ба æмгъæлæсонтæ фæддувæр унцæ æма 
сæ финсун дæр гъæуй дувæрæй: дзорун – фæдздзорун, цæвун – ниццæвун.
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2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. 

             Уалдзæг

Зумæг къанæутти раевгъудæй, 
Гъæр, десгæнгæ,
Уалдзæг хуæнхбæсти рагæнгъудæй
Æрфестæг æй.

Адæн фæсалæбæл уæлрæгътæ
Æндзарунцæ.
Гъæдæй сæ фарсмæ хъургин мæргътæ
Низзарунцæ.

Къомбох фурзудæ ’ма бафсастæй
Зæнхи сойнæй.
Зелуй æ сæрмæ мудибиндзæ
Æнæнцойнæй.

Тæхуй хор – маргъ бæрзонд, десгæнгæ,
Нивгун бони.
Уалдзæг æ ради æрфестæг æй
Иристони.  

    Гетъоти Виктор

● Цæбæл цæуй дзурд æмдзæвги?
● Цæхуæн бæрæггæнæнтæ ес, уалдзæг ке æрцудæй, уомæн.
● Цæхуæн æййивддзийнæдтæ æрцудæй мæргъти æма сирдти царди?
● Рафинсæ бæрæггонд дзурдтæ. Зæгъæ, цæхуæн разæфтауæнти фæрци 

равзурдæнцæ, фæххецæн сæ кæнæ.

Разæфтауæн æнæ- æфтуд ку ʼрцæуй а-йæй райдайгæ дзурдмæ, уæд разæфтауæни 
фæстаг гъæлæсон рахауй.

Д æ н ц æ :  æнæ + адæ = æнадæ; æнæ + агъуст = æнагъуст, æнæ + афонæ = 
æнафонæ.
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Разæфтауæн фæ- ку бафтауæн æ- кенæ и-йæй райдайгæ дзурдтæмæ, уæд 
разæфтауæн æма уедаги райдайæни гъæлæсонтæ æлвæст æрцæунцæ æма радтунцæ е. 

Д æ н ц æ :  Æвналун – февналун, игъосун – фегъосун. 

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд разæфтауæнти фæрци æргъуди кæнæ ’ма ниффинсæ 
дзурдтæ.

Æ- Æрба- Æнæ- С- Ба- Ра-

Ис- Æр- Æм-Фæ- Ни-

4-аг фæлтæрæн. Исфинсæ гъудиæдтæй разæфтауæнтæй арæзт дзурдтæ æма сæ 
равзарæ дæнцæмæ гæсгæ.

Д æ н ц æ :  æнæлдар – æнæ + æлдар.

1. Æнæлдар гъæуи робас æлдар. (Æмб.) 2. Уазал думгæ гъæумæ æрæсмуста. (Скъ. 
Э.) 3. Уосæ сайтани нисхуста куройни перни зелæнти. (Хъ. А.) 4. Мæ хизинæй фелва-
стон гъæдин ручкæ. (Дз. М.) 5. Мистæтæ æваст сæ игъæлдзæг хъæлæбайæй фенцадæнцæ. 
(Аргъ.) 6. Лæг гъæрмæ фесхъиудтæй. (Х. С.) 

39-аг урок 

МАДИ УАРЗТ

ФÆСÆФТАУÆНТÆ 

1-аг фæлтæрæн. Рахецæн кæнæ алли дзурдæн дæр æ бундор. Куд раййивта дзурдти 
нисан?

Картофгун, мæнæудонæ, гъæддаг, метин, хæссæг, иуонгбæл, архайдзæнæй, кадгин, 
хецауадæ, сæрмæ, агорæг, кæнуйнаг, дигорон, римæхстаг.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Рæгъуди кæнæ, цæмæн хуннуй тексти сæргонд уотæ.

Мади уарзт

Муркъæ баласи цопæлттæ мети уæзæй сæхе зæнхæмæ ниллæг æруагътонцæ. Дууæ 
арси сæ фæстаг къæхтæбæл лæуунцæ, раззаг къæхтæй ба заддæр къалеутæ æривазунцæ 
æма сæ цъæм-цъæм иссæуй. Æз сæ гъæуай кæнун.
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Мадæ арс мæнæрдæмæ æрбакастæй. Æ бæдоли æ къахæй размæ фесхуста æма 
фæлледзæг æнцæ. Расурдтон сæ, Еу æхст сæ фæккодтон, фал сæ нæ раргъавтон.

Кæсун, æма мадæ æрс фæууайуй еунæгæй. Бæдолæ ба хехгун бæласæмæ фæббуруй. 
Ниййимæ гъавтон. Ниббогъ-ббогъ кодта мадæ арс. Нинниудтæй æ бæдолæ дæр. Æруагътон 
ме ’хсæндзаумау. Мадæ ’ма бæдолæ кæрæдземæ куд кудтæнцæ, уомæ игъосун мæ бон 
нæбал иссæй. Мæхе еуварсмæ раистон. Бæдолæ бæласæй æргæпп кодта. Ниййарцæ ’й æ 
мадæмæ. Мадæ ’ма бæдолæ ниттугъдтæнцæ кæрæдзебæл.

Гурдзибети Барисмæ гæсгæ
● Ке номæй цæуй дзубанди тексти?
● Ци кустонцæ дууæ арси?
● Куд ергъæв кодта мадæ бæдоли?
● Цæмæн нæбал исæнхæст кодта æ фæндæ цауæйнон?
● Ци зæгъун æнгъезуй мади уарзти туххæй?
● Циуавæр æмбесæндтæ зонис мади туххæй?

Дзурди уедагæн æ фæсте ци хай бæфтауæн нæуæг дзурд исаразуни туххæй, е 
хуннуй фæсæфтауæн.

Фæсæфтауæнтæ æрæхдæр фæуунцæ: -аг, æг, -агæ, -гун, -гин, -уйнаг, 
-дзæнæй (дзæй), -он, -дзийнадæ, -донæ.

Дзурдбæл фæсæфтауæн бафтаугæй еуæй-еу хатт æййивд æрцæуй уедаги 
бундорон гъæлæсон.

Д æ н ц æ :  аст – æстæймаг, куст – косуйнаг, карк – кæркдонæ, каст – 
кæсуйнаг.

3-аг фæлтæрæн. 2-аг фæлтæрæнæй исфинсæ бæрæггонд дзурдтæ цæгиндзæй. Бафтауæ 
дзурдтæбæл фæсæфтауæнтæ æма сæ ниффинсæ дуккаг цæгиндзи. Фæсæфтауæнтæ 
фæббæрæг кæнæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ дзурдтæ. Куд игъусунцæ бæрæггонд æмгъæлæсонтæ, уомæ 
дæ гъос æрдарæ.

1. Кæрддзæнæн, баддзæнæн, хуæцдзæнæн, фицдзæнæн, леддзæнæн, доцдзæнæн. 
2. Бæзтæ, бæстæ, хъæзтæ, къæдзтæ, уарзта, барcта, гъазта.

● Дзурдтæн исбæрæг кæнæ сæ уедæгтæ. Ци бæфеппайдтай?
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Дзурдмæ фæсæфтауæн æма кæрон æфтаугæй арæх синхаг æмгъæлæсонтæй 
сæ еу инней искæнуй æхе хузæн. Еци фæззинд хуннуй æмгъæлæсонти 
æмхузондзийнадæ.

Е æрцæуй дууæ хуземæй:
1. Фæсæфтауæни разæй æма хуннуй æнхæст æмхузæндзийнадæ – еу 

æмгъæ-лæсон мур инней æхе хузæн ку ’скæнуй, уæд.
Д æ н ц æ :  кæрддзæнæн, хуæцдзæнæн.
Ами мурæ «дз» æхе хузæн искодта муртæ «д» æма «ц». Игъусуй дууæ «дз»-

йи, фал финсгæ ба кæнæн «ддз», «цдз», уомæн æма дзурди уедаги ес «д», «ц».
2. Кæрæнтти разæй æма хуннуй æнæнхæст æмхузæндзийнадæ – 

æзæллангон мур зæллангони æхе хузæн ку ’скæнуй, уæд.
Д æ н ц æ :  баз – бæзтæ, хъаз – хъæзтæ, уарзун – уарзта, гъазун – гъазта.

Ами бундорон зæллангонтæ игъусунцæ æзæллангони хузæн, фал финсгæ ба кæнæн 
зæллангонтæ дзурди уедагæмæ гæсгæ. 

 5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ æмдзæвгæ. 

Мады мах нæ зæххон стъалы хонæм,
Мадыл мах нæ хуыздæр зарæг зарæм.
Мады хуызæн ничи зоны уарзын,
Мад – хъæбатыр, мад – сæрыстыр, барджын.

                                                        Цæгæраты Гиго

● Автормæ гæсгæ мадæ цæхæн æй? Иссерæ еци дзурдтæ æмдзæвги æма сæ 
исфинсæ.

Д æ н ц æ :  Мад – зæххон стъалы, ..., ..., ... .

6-аг фæлтæрæн. Ниввæрæ мивдесгутæ исуйнаг афони æма ниффинсæ гъудиæдтæ.

1. Таймураз æ фиди хæццæ карста хуасæ. 2. Баба фæззæги бæттуй цъилийнæгтæй 
цъилинтæ. 3. Æлдартæ кувди бадтæнцæ хецæн фингæбæл. 4. Мах исаразтан сувæллæнтти 
бæрæгбонмæ гъазæнтæ æма сæ балæвар кодтан рæвдауæндонæн. 5. Мæ нана фицуй 
бæгæни нæ гъæуи кувдмæ.

Дзурдуат: 
барджын – баргин (бартæ фулдæр кæмæ ес)
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40-аг урок 

РАЙГУРÆН БÆСТÆ МАДИ АДÆ КÆНУЙ

НИХАСИ ХÆЙТТÆ. НОМДАР 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Бæрæггонд дзурдтæн радтæ фарстатæ. Циуавæр нихаси 
хæйттæ æнцæ?

Фиццагидæр мах бауарзæн нæ райгурæн бунат, кæми исгъомбæл уæн, еци рауæн. 
Адæймаг базонуй æ хæдзарæ, æ рæзæдонæ, уоми нигъгъуди кæнуй алли фæткъу бæласæ 
дæр, алли гагай къотæр дæр.

Зæрдæй некæд цох кæнунцæ фиди хæдзарæ, сабий гъæзтитæ, скъоламæ над. Мах 
уарзæн нæ сабур гъæунгтæ, нæ цæугæдæнттæ, нæ урух будуртæ. Уотемæй райдайуй 
уарзондзийнадæ нæ райгурæн бæстæмæ.

● Циуавæр нихаси хæйттæ зонис дигорон æвзаги?

Предмет ци нихаси хай фæббæрæг кæнуй, е хуннуй номдар. Номдар дзуапп 
дæттуй фарстатæн ка? ци?

Номдар æййевуй хауæнтæ ’ма нимæдзæмæ гæсгæ. Гъудиади медæгæ номдар 
фæууй куд сæйраг, уотæ фæрсаг иуонг дæр.

Д æ н ц æ :  (Ци?) Хор æрттевуй. (Цæй?) Хори æрттивдæй (ци?) дуйне ниррохс æй.

Феппайуйнаг. Предметтæ æнцæ адæн, сирдтæ, маргътæ, дзаумæттæ, зайæгойтæ, 
æрдзæ, æхсæнадон фæззиндтæ, предметти куæрттæ æма æнд.

2-аг фæлтæрæн. Цохгонд бунæтти байвæрæ гъæугæ номдартæ æма ниффинсæ дзурдбæститæ.

Гъар ..., тæфгæнагæ ..., тæвдæ ..., авгин ..., устур ..., цæмæдес ..., бæрзонд ..., гъо-
лон ..., зæрдхæлар ... .

● Баханхæ кæнæ номдарти буни. Сæ сæрмæ син ниффинсæ, ци фарстатæ домунцæ, 
уони. 

● Куд лæдæрис æмдзæвги фæстаг дууæ рæнгъи?

3-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Иссерæ си номдартæ æма зæгъæ, ци ʼвдесунцæ?

Бæдзег, Авдан æма æз мæхуæдæг – Астан ... Еу гъæуи, еу синхи райгурдан. Бæдзег 
– Сосæни мæйæн æ райдайæни, Авдæн – е ’мбеси, æз бæ – æ кæрони. Цубурдзурдæй, 
æмгæрттæ ан, фал уæддæр Бæдзег хестæрбæл нимадта æхе...

Малити Васомæ гæсгæ
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Номдартæ фæуунцæ еумæйаг æма сæрмагонд.
Еумæйаг номдартæ æвдесунцæ берæ еумуггаг предметтæбæл æвæрд нæмттæ: 

гъæу, хонх, адæймаг, сахар, дон æма æнд.
Сæрмагонд номдартæ æнцæ, хецæн предметтæбæл се ’мхузон предметтæй 

хецæн кæнуни туххæй ци нæмттæ ес, етæ. Уонæмæ хаст цæунцæ адæми, гъæути, 
цæрæгойти, дæнтти, сахарти æма æнд. нæмттæ. Сæрмагонд номдартæ финсун 
гъæуй устур дамугъайæй: Таймураз, Сæлимæт, Уорсдон, Урух, Дигора, Лескен, 
кино «Фатимæ», Мела, Уаза. 

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Циуавæр нæуæг хабар базудтай цæрæгойти туххæй?

Æнахур циртдзæвæнтæ

Еуæй-еу бæстити циртдзæвæнтæ æвæрунцæ цæрæгойтæн 
дæр. Е уой амонуй, æма адæн сæ «кæстæр æнсувæртæй» (Сергей 
Есенин æ еу æмдзæвги цæрæгойти уотæ исхудта) арфæгонд ке 
’нцæ æма син кадæ ке кæнунцæ.

Куййæн циртдзæвæн ес Петербургмæ хæстæг, Пари-
жи, Польшæ æма Аляски. Циртдзæвæн ес хæпсæн дæр. Берæ 
рæстæг физиктæ уомæн æ къæхтæй пайда кодтонцæ электрон 
барæн приборти бæсти. Хæпси циртдзæвæнтæй еу æй Па-
рижи Сорбонни университети, иннæ ба – Токиой. Англий, 
берæгътæ ниццæгъдунбæл ку ниллæудтæнцæ, уæд циртдзæвæн 
исæвардтонцæ, фæстагдæр ци берæгъ ниммардтонцæ, уомæн. 
Циртдзæвæн ес сауæнгæ æхсæрæцъеуæн дæр. Е лæууй амери-
каг горæт Бостони. Æвæргæ ба ’и никкодтонцæ, судæй мæлун 
сæ ке нæ бауагъта, уой туххæй. Цæветтон, Бостони будурти 
фæззиндтæй æнахур æлуизтæ. Етæ сæхе ниццавтонцæ будуртæ, 
дзæхæратæ, рæзæдæнттæбæл æма сæ исревæд кодтонцæ. Уæдмæ 
сæ нихмæ систадæнцæ æхсæрæцъеутæ, æма цубур рæстæгмæ 
сæбæл буларæ рауагътонцæ.

Журнал «Ногдзау»-æй

● Циуавæр цæрæгойти циртдзæвæнтæ базудтай!
● Ести цау ма зонис цæрæгойти хуарздзийнади туххæй? 

Радзорæ ’й.

Дзурдуат: 
æхсæрæцъеу – воробей        æлуиз – гусеница
буларæ рауагътонцæ –  ниццагътонцæ сæ
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5-аг фæлтæрæн. 4-аг фæлтæрæнæй исфинсæ гъудиæдтæ сæрмагонд номдарти хæццæ. 
Бæрæггонд дзурдтæн исбæрæг кæнæ сæ хæйттæ.

Д æ н ц æ :  циртдзæвæнтæ ,  æмдзæвги .

6-аг фæлтæрæн. Исфинсæ сæрмагонд номдартæ къуæрттæй, сæ разæй син сæ 
еумæйаг номдартæ финсгæй.

Д æ н ц æ :  Адæймаги ном: Заретæ, Ацæмæз, ...

Дæргъæвс, Заретæ, Джимара, Секер, Ацæмæз, Фæснæл, Ирæф, Дунтæ, Геналдон, 
Зелгæхонх, Тæнæгцъете, Хæмиц, Уарзетæ, Тæгæрдон, Хæзнидон, Урух, Саухонх. 

41-аг урок 

НОМ АЙДАГЪДÆР КАДИ ХÆЦЦÆ ФЕДАУЙ

ВАЗУГГИН СÆРМАГОНД НÆМТТÆ 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Иссерæ сæрмагонд нæмттæ. Ци бафеппайдтай?

Номдзуд хузгæнæг Туйгъанти Мухарбег райгурдæй 1870-аг анзи Дур-Дури гъæуи. 
1901-аг анзи бацудæй Ленингради аййевæдти Академимæ.

1907-аг анзæй фæстæмæ куста Цæгат Иристони Педагогон техникуми. Уой фæсте ар-
хайдта Хонсар Иристони автономий. Уоми исаразта Хонсар Иристони аййевæдти Еугонд.
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Æгас дуйнебæл игъустгонд æнцæ Туйгъани-фурти финст хузтæ Нарти кадæнги-
тæбæл; адæмон бæгъатæртæбæл, хуæнхаг царди уавæртæбæл æма берæ æндæртæ.

Туйгъанти Мухарбеги райгурди 130 æнзей кадæн 2011-аг анз нимад æрцудæй Туйгъ-
ани-фурти анзбæл. Уой фæдбæл арæзт æрцудæй уиндгун циртдзæвæн Дзæуæгигъæуи. 
Мухарбег байгон кодта æ фæсдзæуинттæн аййевæдти тæккæ хиццагдæр бæрзæндтæмæ 
фæрнæйдзаг над.

● Ка æй Туйгъанти Мухарбег?
● Цæхæн хузтæ фæййидтай Махарбегæн? Кæми?

Сæрмагонд номдартæ ахид фæуунцæ вазуггин, гъома цалдæр дзурдемæй 
арæзт. Вазуггин сæрмагонд номдартæй еуетæн се ’гас хæйттæ дæр финсун гъæуй 
устур дамугъатæй (Цæгат Иристон, Астæуккаг Ази æма æнд.), иннетæн ба ескæци 
хай финст фæууй минкъий дамугъайæй (Ленингради æййевæдти Академи, 
Педагогон техникум, Сабурдзийнади фæзæ æма æнд.)

2-аг фæлтæрæн. Аци фарстатæн рæдтæ дзуæппитæ æма сæ ниффинсæ. Сæрмæгонд 
нæмтти буни бахæнхæ кæнæ.

1. Ка фæттахтæй фиццагидæр космосмæ?
2. Уе скъола ке ном хæссуй?
3. Куд хуннуй нæ устур Райгурæн бæстæ?
4. Циуавæр институттæ зонис Дзæуæгигъæуи?
5. Нæ республики дигоронау æма иронау цæхуæн газеттæ æма журналтæ рæцæуй?
6. Циуавæр æмдзæвгæ зонис дигорон кенæ ирон æвзагбæл?
7. Цæхуæн финсгутæ зонис?

Феппайуйнаг. Журналти, газетти, æмдзæвгити, радзурдти, кинотеатрти æма 
æндæрти нæмттæ финсгæй гъæуй æвæрун дукъæдзугти. Журнал «Ирæф», нивæ «Дон 
хæсгутæ», радзурд «Гъæддзау» æма æнд.

3-аг фæлтæрæн. Исфинсæ текст, цохгонд дамугъатæ æвæргæй. Баханхæ кæнæ сæрмагонд 
номдарти буни.

Балци Арктикæмæ

1977 анзи августи мæйи Мурмански наулæу-уæнæй рараст æй атомон ехсæттæн науæ 
«Арктика». Нæ балци а...тæй Цæгат полюсмæ. Науи командæ зу...та, разæй имæ зин над ке 
’нгъæлмæ кæсуй, уой.
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«Арктикæ» æносон ехтæ саста æ дом-
бай тæрнихæй. Команди иуæнгтæй æнцойнæ 
неке зу...та. Архай...тан, цæмæй нæ балци ма 
фæкъкъулумпи уа.

«Арктикæ» полюсмæ хæстæгæй-хæстæгдæр 
ко....та. 17-аг августи полюсмæ бахъæрттан. 
Беретæн сæ цийни цæстисугтæ калдæнцæ.

Е адтæй æцæг æнтæстдзийнадæ.

Гутнати Валодямæ гæсгæ

● Куд уæмæ кæсуй, ке номæй цæуй дзубæнди тексти?
● Куд хуннуй «Арктики» капитан?
● Циуавæр хуæрзеуæг лæвæрд æрцудæй «Арктики» капитанæн Цæгатаг полюсмæ 

балций фæдбæл.

4-аг фæлтæрæн. Раст исæнхæст кæнæ дзурдбид æма бунæрдæмæ бакæсдзæнæ Малити 
Геуæргий æмдзæвги ном.

1. Къостай финст æмдзæвгæ.
2. Хонсар Иристони сахар.
3. Цæгат Иристони цæугæдон.
4. Къостай райгурæн гъæу.
5. Ирæфи райони гъæуи ном.
6. Цæгат Иристони сахартæй еу.
7. Хуæнхаг цæрæгой, сæгъи мугкагæй.

● Циуавæр æмдзæвгитæ ма зонис Малити Геуæргийæй?

5-аг фæлтæрæн. Аци гъудиæдтæ ниффинсæ гъæугæ фæткæбæл, цæмæй си рауайа текст. 
Текстæн сæргонд æргъуди кæнæ. Сæрмагонд номдарти буни баханхæ кæнæ.

Театрæн æ фиццаг премьерæ адтæй «Мальчиш-Кибальчиш». 
Етæ дууемæй дæр æнцæ Зинаида Сидоровай фурттæ.
Аййевадон театр исаразунбæл зæрдиуагæй бакуста Зинаида Сидорова.
Эскизтæ ин исаразта хузгæнæг Сергей Сидоров.
Сивæллæнттæ ибæл исæмбалдæнцæ хъæбæр æхсицгонæй.
Мæздæги райони сувæллæнттæн райгон æй куклати театр «Журавушкæ».
Маскитæ исаразта Дмитрий Сидоров.

1 с
2 ц
3 у

4

5 л
6 а

7 

дз
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КИУНУГÆ – ЗУНДИ САУÆДОНÆ

НОМДАРТИ НИМÆДЗÆ

42-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ бакæсæ. Циуавæр дууæ къуаребæл сæ æнгъезуй радех 
кæнун?

Деденæг, тæбæгътæ, киунугæ, цулухътæ, хæдзарæ, тетрад, гъог, цъеутæ, дортæ.

Арæхдæр номдартæ фæуунцæ еууон æма берæуон нимæдзи.
Еууон нимæдзи номдартæ фæннисан кæнунцæ берæ аллихузон предметтæй еуей 

ном: дор, тæскъæ, къела.
Берæуон нимæдзи ба номдар фæннисан кæнуй цалдæр еухузон предмети: 

дортæ, тæскъитæ, къелатæ.

Номдартæй еуетæ æмбæлунцæ æрмæстдæр еууон нимæдзи, кенæ ба – æрмæстдæр 
берæуон нимæдзи.

З æ г ъ æ н :  догæ, намус (еууон нимæдзи), фæсевæд, цæуæт (берæуон нимæдзи).
Дигорон мугкæгтæмæ еууон нимæдзи бафтауæн ес дзурд «фурт», адæймаги 

æрмæстдæр æ мугкагæй хонгæй: Тамай-фурт, Цæрикъай-фурт, Бесоли-фурт.

2-аг фæлтæрæн. Цохгонд бунæтти байвæрæ гъæугæ номдартæ æма ниффинсæ 
гъæудиæдтæ.

Æнгом ... цард ерунцæ. Ниййерæги амонд – ... хуардзийнадæ. Гъæуи кувди ... 
исаразтонцæ гъазт. ... кæмæн ес, мулк дæр уонæмæ ес. ... æма ... æнцæ Дигоргоми хуæнхаг 
гъæутæ. Тагъд райдайдзæнæнцæ сæрди ... . Нæ гъæуи цæрунцæ ..., ..., ..., ... . 

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ :  каникултæ, бийнонтæ, Хъæлнæгътæ æма 
Думтæ, фæсевæд, цæуæти, зæнæг, Сабайтæ, Хъозитæ, Махъотæ, Бесолтæ.

● Кæци дзурдтæ байвардтай, уонæн ес еууон нимæдзæ æви нæ?

3-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ цæгиндзæй уæ гъæуи (сахари) цæргути мугкæгтæй дæс. Сæ 
фарсмæ ба син сæ еууон нимæдзи формæ æрфинсæ.
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Дзурдуат: 
летучая мушь – биттир, хæлинбиттир
пристала – бафтудæй
чья возьмет – ка фæууæлахез уодзæнæй
побивать – ами: кæнун хъаурæгиндæр
передалась – ами: балигъдæй
погреб – уæрмæ
сумерки – изæрмелтæ

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразæ гъудиæдтæ æма сæ ниффинсæ. Цæхæн 
сæргонд ратдзæнæ дæ текстæн? Ниффинсæ ’й.

Дуар, игон, æй киунугæ, дуйнемæ.
Уарзун, косун, фæллойнæ кæнун, исахур, кæндзæнæй, дæ.
Зæнхи, раргом, сосæгдзийнæдтæ, æма, кæндзæнæй, дин, бауарзæ ’й.
Тухæ, дессаг, киунуги, æй.
Фæххондзæнæй, е, нæдтæбæл, бæллеццаг, дæ.
Равзурдзæнæ, æма, дуйнейи, рахатæ ’й, аргъæутти.
Дæхе, базонгæ, кизгуттæ, уодзæнæ, æма, биццеути, кари, хæццæ.
● Еууон нимæдзи номдарти буни еугай хæнхитæ бакæнæ, берæуон нимæдзи ном-

дарти буни ба – дууæ ханхи.

5-аг фæлтæрæн. Текст ратæлмац кæнæ уруссаг æвзагæй дигоронмæ æма ’й 
ниффинсæ. Номдарти буни баханхæ кæнæ.

Летучая мышь

В давние времена была сильная война между зверями и птицами. Летучая мышь не 
пристала ни к тем, ни к другим, и все выжидала, чья возьмет.

Сначала птицы стали побивать зверей, и тогда летучая мышь пристала к птицами, 
летала с ними и называла себя птицей. Но потом, когда звери стали одолевать, летучая 
мышь передалась зверям. Она показала им свои зубы и лапы, и уверяла, что она зверь и 
любит зверей.

Под конец все-таки птицы победили, и тогда летучая мышь опять передалась пти-
цам, но птицы прогнали ее. И к зверям ей уже пристать нельзя было. С тех пор летучая 
мышь живет по погребам, по дуплам. Летает только сумерками и не пристает ни к зверям, 
ни к птицам.

Л. Толстой
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43-аг урок

ÆМБЕСОНДХÆССÆГ – ЗУНДАМОНÆГ

НОМДАРТИ БЕРÆУОН НИМÆДЗÆ АРАЗУНИ ХЕЦÆНДЗИЙНÆДТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ дзурдтæ еууон æма берæуон нимадзи. Циуавæр 
æййивдзийнæдтæ æрцудæй номдарти?

Бæласæ – бæлæстæ    губорæ – губæрттæ
æвзаг – æвзæгтæ    кæрон – кæрæнттæ
уадолæ – уадæлттæ    бон – бæнттæ.

Номдарæн еууон нимæдзи æ фиццаг кенæ дуккаг иуонги гъæлæсон -а- кенæ 
-о- ку уа, æ кæрони ба æмгъæлæсонтæ л, м, н, р ку лæууонцæ, уæд берæуон 
нимæдзи фæсæфтауæн -т- фæддувæр уй, дамугъа -а- кенæ -о- ба раййевуй гæлæсон 
-æ-йæй. 

Номдари кæрони гъæлæсон -с-, кенæ -г- ку лæууæ, уæдта фæсæфтауæн -т- нæ 
дувæр кæнуй.

2-аг фæлтæрæн. Номдартæ ниффинсæ берæуон нимæдзи. Дæ гъос æрдарæ, дзурдтæ куд 
æййивд æрцудæнцæ, уомæ.

Хæлæ, цопалæ, агæ, кæркдонæ, хъæдорæ, хуасæ, дон, ронæ, сауæдонæ, бæдолæ, 
зæронд, цъасæ, уедагæ, ком, ронæ.
3-аг фæлтæрæн. Номдартæй исаразæ берæуон нимæдзи формæ. Ци бафеппайдтай?

Къæртт, гупп, куст, карк, зæнхæ, æпхæ, зуввутт, цæнхæ, синдзæ, хупп, маст, рæнгъæ. 

Еууон нимадзи номдари кæрони гъæлæсон -æ, æмгъæлæсонтæ -т, -к, кенæ 
дувæргонд æмгъæлæсонтæ ку лæууа, уæд берæуон нимæдзи фæсæфтауæн -т-йи 
разæй бафтуйуй гъæлæсон -и-, дамугъа -æ ба рахауй: гъазт – гъæзтитæ, карк – 
кæркитæ, цивзæ – цивзитæ. 

Д æ н ц æ :  зæнхæ – зæнхитæ, гупп – гуппитæ, карк – кæркитæ. 

4-аг фæлтæрæн. Æртиккаг фæлтæрæни номдартæ ниффинсæ берæуон нимæдзи. Æргъуди 
кæнæ æртæ дзурдей хæццæ гъудиæдтæ æма сæ ниффинсæ.
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5-аг фæлтæрæн. Фæра ститæн радтæ æнхæст дзуæппитæ æма сæ ниффинсæ.

1. Дæ мугкаг кæмæй æй?
2. Дæ синхи цæхуæн мугкæгтæ ес?
3. Дæ фарсмæ еу партæбæл ка бадуй, е кæмæй æй?

● Мугкæгтæ кæци нимæдзи ниффинстай?

Дигорон мугкæгтæ, еске номæй хунд адæни къуар æма хæдзарвæндæгтæ 
алкæддæр финсун гъæуй берæуон нимæдзи.

Д æ н ц æ :  Бесолтæ, Таматæ, Чегемтæ, Урузмæгетæ, Таиретæ, Хъасболетæ. 

6-аг фæлтæрæн. Багъуди кæнæ номдар æвзаруни фæткæ. Рабарæ ’й хузæги хæццæ.

1. Циуавæр нихаси хай æй.
2. Дзурдæн æ райдайæн формæ (номон хауæн, еууон нимæдзæ).
3. Сæрмагонд ном æй æви еумæйаг.
4. Кæци нимæдзи æй.
5. Кæци хауæни æй.
6. Циуавæр гъудиади иуонг æй.
    Æртахтæнцæ зæрбатгутæ зæрдæрохсæй нæ бæстæмæ. (Багъ. С.)

1. Зæрбатгутæ – номдар
2. Райдайæн формæ – зæрбатуг
3. Сæрмагонд ном.
4. Æй берæуон нимæдзи.
5. Æвæрд æй номон хауæни.
6. Æй гъудиади сæйраг иуонг – сæйрат.

7-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ æмбесæндтæ, къæлæтти ист дзурдтæ берæуон нимæдзи 
æвæргæй.

Кæд зæнхæбæл (къах) цæунцæ, уæддæр фæд зунд ниууадзуй. Бæласæ (уедагæй) федар 
æй, адæймаг ба (æмбалæй). Адæймаг æ (гъуддагæй) бæрæг æй. (Æмбали) æууæнкæ макæд 
фесафæ. Рæсугъд е æй, рæсугъд (гъуддаг) кæ кæнуй. (Цъеуæн) астъонæ мадæ скæнуй.

● Куд лæдæрис æмбесæндти гъуди?
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44-аг урок 

БАЦЕУ-БАЦЕУТÆ

НОМДАРТИ БЕРÆУОН НИМÆДЗÆ АРАЗУНИ ХЕЦÆНДЗИЙНÆДТÆ

1-аг фæлтæрæн. Аци номдартæ ниввæрæ берæуон нимадзи. Куд раййивта дзурдти кæрон?

Сæхтæг, æрмæг, зарæг, деденæг, хуæдтæхæг, хæстæг.

Еууон нимæдзи номдарæн æ фæстаг иуæнг -æг ку уа, уæд берæуон нимæдзи 
фæсæфтауæн -т-йи разæй бафтуйуй гъæлæсон -у, фæстаг иуонг нæ раййевгæй, 
кенæ ба -æг-æй рахауй гъæлæсон -æ-. Хæстæг – хæстæгутæ, скъæфæг – 
скъæфгутæ.

2-аг фæлтæрæн. Гъудиæдти номдартæ ниввæрæ берæуон нимæдзи. Ниффинсæ гъудиæдтæ 
раст форми.

1. Киунугæдони косæг (тæрхæг) ниццурхта науæг киунутæ. 2. Заремæ æ нанай 
(уæраг) æрбамбарзта гъар хизæй. 3. Берæ (рæстæг) фæсте Ацæмæзи зæрди æрæфтудæнцæ 
æ фиди дзубандитæ. 4. Сæумæрги почтæй рацудæнцæ (иуарæг), сæ хизинтæ газеттæй ид-
заг, сæ хизинтæ газеттæй идзаг, уотемæй. 5. Фæсарæфтæ (æлвинæг) рараст æнцæ фусти 
дзогæмæ сæ куст кæронмæ исæнхæст кæнунмæ.

Номдарæн еууон нимæдзи æ кæрони -уг ку уа, уæд берæуон нимæдзи 
гъæлæсон -у- æвæрд æрцæуй фæсæфтауæн -т -йи разæй: æрфуг – æрфгутæ. 

3-аг фæлтæрæн. Аци номдартæ рафинсæ берæуон нимæдзи.

Фæрдуг   мæсуг
нæмуг   едуг
уæйуг   зæрбатуг.

4-аг фæлтæрæн. Базонæ бацеу-бацеути дзуæппитæ хæдзари дзаумæутти туххæй. Дзурдтæ-
дзуæппитæ финсæ еууон æма берæон нимæдзи.

1. Кæрдæг – æ лимæн, дор – æ циргъгæнæг. 2. Æфсæйнаг галæн даргъ къæдзелæ. 3. 
Зумæги – уæлгоммæ, сæрди – дæлгоммæ. 4. Нæ нæуæг киндзæ къуми лæууй. 5. Минкъий 
арвæй мет уаруй.

Д з у æ п п и т æ : (сарсийнæ, цъилин, цæвæг, судзийнæ ’ма халæ, готон)
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Уорс цъететæ ратадæнцæ,
Сау цъеутæ дæр истахтæнцæ.

Деденæгæй æ бæтманмæ
Мудибиндзæ муд хæссуй.

Ивулд дæнттæ истагъд æнцæ,

Идзулд бæнттæ исдаргъ æнцæ.

ка зæгъдзæнæй, ци дзаман æй,

Уотæ ирд хор кæд кæсуй?

5-аг фæлтæрæн. Номдартæн цохгонд бунæтти циуавæр дамугъатæ ниввæрдзæнæ? 
Цæмæн?

Хъæ...тæ   
хуæн..тæ
бæ...тæ    
бабу...тæ
тæ...тæ    
харбу...тæ
мæр...тæ

Номдарæн берæуон нимæдзи фæсæфтауæн -т- йи разæй секкаг æмкъай 
æмгъæлæсон ку уа, уæд дзурд ниввæрæ еууон нимæдзи уотæ, цæмæй секкаг 
æмгъæлæсони фæсте лæууа ести гъæлæсон дамугъа.

Хъæзтæ – хъазæй, мæргътæ – маргъи.

6-аг фæлтæрæн. Цуппæрæймаг фæлтæрæни номдартæ æрфинсæ цæгиндзæй, цох-
гонд дамугъатæ æвæргæй. Сæ фарсмæ ниффинсæ сæ еууон нимæдзи формæ, секкаг 
æмгъæлæсонæн исбæлвурд кæнæн куд уа, уотæ.

7-аг фæлтæрæн. Бакæсæ бацеу-бацеу. Æ дзуапп ин базонæ.

● Иссерæ бацеу-бацеуи номдартæ. Ниффинсæ сæ дууæ цæгиндземæй: фиццаги – 
еууон нимæдзи дзурдтæ, сæ фарсмæ ба сæ берæуон нимæдзи формæ.

45-аг урок

КОНТРОЛОН ДИКТАНТ



98

46-аг урок 

СИРДТÆ-СИНОПТИКТÆ 

МИНЕУÆГОН. МИНЕУÆГОНТИ БАСТДЗИЙНАДÆ НОМДАРТИ ХÆЦЦÆ

1-аг фæлтæрæн. Номдартæмæ бафтауæ æууæлтæвдесæг дзурдтæ фæрститæмæ гæсгæ. 
Дзурдбæститæ ниффинсæ.

(Циуавæр?) Мæсуг, (Цæхæн?) насæ, (Цихузи?) халон, (Цæхæн?) думгæ, (Циуавæр?) 
синхон, (Цихузи?) фæткъу. 

● Ци дзурдтæ æргъуди кодтай, етæ циуавæр нихаси хаймæ хаст цæунцæ?

Предметти æууæлтæ (асæ, формæ, хузæ, гъæдæ, минеуæг æма æнд.) ци 
нихаси хай нисан кæнуй, е хуннуй минеуæгон.

Минеуæгон дзуапп дæдтуй фæрститæн Циуавæр? Цихузи? Цæхæн?
Гъудиади медæгæ минеуæгонтæ арæхдæр фæуунцæ бæрæггæнæнтæ æма 

зæгъуйнæги хай.
(Циуавæр?) Ирд хор искастæй хуæнхти сæрæй. Арв (циуавæр æй?) æй ирд.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст.

Сирдтæ-синоптиктæ

Адæймаг æности дæргъи фæрсæй-фарсмæ ке хаццæ цæруй, еци цуппæркъахугти 
минеугутæмæ цæстæ даргæй, рагацау зонун райдæдта бонигъæди æййивддзийнæдтæ.

Зæгъæн, нæхе тикис. Е æ дзæмбутæй дуар «нихуй» – хезæ тумугъ рæстæг. Æхе 
гъар бунати ку ’рбатумбул кæнуй, æ фий дæр ма бамбæрзгæй, уæдта æнгъæл кæсæ гъизт 
уазалтæмæ.

Бонигъæди æййивд куйтæ дæр рагацау балæдæрунцæ. Уазал кенæ уаруни размæ 
ниууæнгмард унцæ, æрдæгфунæййæй сæ рæстæг æрветунцæ сæ хуссæн бунати.

Ирд, райдзаст бони, гъоцитæ аууон рауæни кæрæдземæ æнгом ку ’слæуунцæ, уæд 
хезæ думгæ кенæ уарун.

● Ци базудтай нæ зонгæ цæрæгойти туххæй?
● Ести æндæр цæрæгоййи минеугутæ ма зонис бонигъæдæ рагацау балæдæруни 

туххæй?
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3-аг фæлтæрæн. Дуккаг фæлтæрæни текстæй рафинсæ дзурдбæститæ номдар + минеуæгон. 
Циуавæр гъудиади иуонг уа минеуæгон, уомæ гæсгæ баханхæ кæнæ æ буни.

4-аг фæлтæрæн. Аци минеуæгонтæ ниффинсæ дууæ къуаремæй, номдартæ сæбæл 
æфтаугæй: еу къуар – рахастæвдесæг минеуæгонтæ, иннæ ба – минеуæгæвдесæгтæ.

Цæрæн. цъæх, ставд, тумбул, æфсæйнагин, бæрзонд, гъæуккаг, финсуйнаг 

Минеуæгонтæ сæ амундмæ гæсгæ фæуунцæ дууæ хузи. Фулдæр кенæ мин-
къийдæр бæрци райсæн кæмæн фæууй, уоци æууæлтæ фæббæрæг кæнунцæ мене-
уæгæвдесæг минеуæгонтæ: бор кæрдту – бордæр кæрдту, æрдæгбор кæрдту.

Рахастæвдесæг минеуæгонтæ ба февдесунцæ рахаст предметмæ: авгин 
тæбæгъ. Ами минеуæгон «авгин» æвдесуй, предмет (тæбæгъ) æндæр предметæй – 
авгæй конд ке æй, уой.

Ф е п п а й у й н а г :  Рахастæвдесæг минеуæгонтæн нæййес бæрцбарæни формæ!

5-аг фæлтæрæн. Аци номдартæй исаразæ рахастæвдесæг минеуæгонтæ фæсæфтауæнти 
фæрци. Ниффинсæ сæ дзурдбæститæй номдарти хæццæ.

Дæнцæ: æфсæйнагин пахса.

Мет, æргъæ, дор, цъете, сахар, Дигорæ, дон, гъæдæ.

6-аг фæлтæрæн. Исфинсæ текст, цохгонд бунæтти минеуæгонтæ æвæргæй. Æргъуди 
кæнæ текстæн сæргонд æма ’й ниффинсæ.

Курттати коми Дæвгъеси гъæуи ес еу ковæндонæ. Æ равзурди размæ æрцудæй ... цау.
Раги кæддæр еу æхсæвæ æруардта раст лæги æмбæрцæ мет. Адæн ... фæттарстæнцæ,  

а циуавæр дессаг æй, зæгъ. ... ка цардæй, етæ дæлæмæ ку ракастæнцæ, уæд фæййидтонцæ 
дессаг! Зæнхæн æ еу хаййи мет æгириддæр нæ адтæй. Балæдæрдтæнцæ, е хумæтæги ке 
нæй, уой.

Дуккаг бон ... мет æртадæй. Гъæуи ... хестæртæ нихасмæ æрæмбурд æнцæ æма 
рахастонцæ унаффæ – еци рауæн исаразæн ковæндонæ. Гъе, уотемæй фæззиндтæй аци 
ковæндонæ. Берæ адæн цæуй ардæмæ æгас Иристонæй, хæссунцæ имæ сæ ковуйнæгтæ.

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ :  курухон, бæзгин, дессаг, хъæбæр, бæрзонд-
дæр.

● Сумах гъæуи ба ес ковæндонæ?
● Кутемæй æрцудæй арæзт, уой зонис? Радзорæ ’й.
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47-аг урок 

МÆНÆ ДЕССÆГТÆ, ЦАРЦИАТИ ДЕССÆГТÆ! 

МИНЕУÆГОНТИ БÆРЦÆБАРÆНТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Иссерæ си минеуæгонтæ. Циуавæр бæрцæ 
æвдесунцæ?

1. Антарктиди фæууй тухгин думгитæ – 212 километри еу сахатмæ. 
2. Мулдзуг исесуй æхе уæзæй 100 хатти устурдæр уæзæ. 
3. Зæнхи цъарæбæл тæккæ дзæндæлдæр цæрæгой æй «зинадæ» ке хонунцæ (лени-

вец), е. Еу минутмæ рацæуй 2 метрей бæрцæ. 

Минеуæгонтæн ес бæрцæбарæнтæ: бундорон бæрцæ, барæн бæрцæ æма 
уæлахезон бæрцæ.

Бундорон бæрци предмети минеуæг барст нæ цæуй æндæр предмети уæхæн 
минеуæги хæццæ: тухгин думгæ, бæрзонд хонх.

Барæн бæрцæ нисан кæнуй, предмети минеуæг æндæр предмети уæхæн 
минеуæги хæццæ барст ке цæуй æма фулдæр ке фæууй, уой: устурдæр уæзæ, 
бæрзонддæр хонх. Барæн бæрцæ арæзт цæуй, бундорон бæрци формæмæ 
фæсæфтауæн -дæр æфтаугæй.

Минеуæгонтæ уæлахезон бæрци форми нисан кæнунцæ минеуæги тæккæ 
фулдæр бæрцæ.
Уæлахезон бæрцæ арæзт цæуй дзурдтæй бунтон, фур, еугур, фуд, тæккæ, 
хъæбæр, æгасемæй, бустæги бундорон кенæ барæн бæрцæмæ æфтаугæй: 
тæккæ устæрдæр, æгасемæй минкъийдæр, хъæбæр гъæр. Хузæ нисангæнæг 
минеуæгонтæй уæла-хезон бæрцæ аразгæй, бундорон бæрцæ дувæргонд æрцæуй: 
сурх-сурхид, сау-сауид. Ауæхæн дзурдтæ хецæн кæнæн дефисæй, сæ кæрони ба 
æфтуд æрцæуй хай -ид. 

2-аг фæлтæрæн. Хецæн къуæрттæй рафинсæ минеуæгæвдесæг æма рахастæвдесæг 
минеуæгонтæ номдарти хæццæ. Минеуæгонтæн сæ сæрмæ исбæрæг кæнæ бæрцбарæнтæ.

1. Царди нæдтæ берæ хузти æнцæ æма хуарз цардмæ над зин иссерæн æй. (Олис. 
М.) 2. Уæлдай рæсугъддæр æй æхсæрдзæн сæрдигон, дони æртæхтæбæл арви ронæ ку 
’сæрттевуй, уæд. (Хуад. Т.) 3. Лæгъуз лимæнæй хуарз æзнаг хуæздæр æй. (Æмб.) 4. Дзурд 
уадæй тагъддæр æй, топпæй – тухгиндæр. (Æмб.)
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3-аг фæлтæрæн. Исфинсæ дзурдбæститæ, минеуæгонтæй барæн бæрцæ аразгæй. 
Минеуæгонтæн сæ фарсмæ ниффинсæ синонимтæ.

Д æ н ц æ :  лæгъуз миуæ – лæгъуздæр, фуддæр миуæ.

Лæгъуз миуæ, устур бæласæ, хуарз бон, аййев хузæ, хуæрзхуз бæх, тауæг æхсинцъæ.

Минеуæгонтæ уæлахезон бæрци форми нисан кæнунцæ минеуæги тæккæ 
фулдæр бæрцæ.

Уæлахезон бæрцæ арæзт цæуй дзурдтæй бунтон, фур, еугур, фуд, тæккæ, 
хъæбæр, æгасемæй, бустæги бундорон кенæ барæн бæрцæмæ æфтаугæй: 
тæккæ устæрдæр, æгасемæй минкъийдæр, хъæбæр гъæр. Хузæ нисангæнæг 
минеуæгонтæй уæлахезон бæрцæ аразгæй, бундорон бæрцæ дувæргонд æрцæуй: 
сурх-сурхид, сау-сауид. Ауæхæн дзурдтæ хецæн кæнæн дефисæй, сæ кæрони ба 
æфтуд æрцæуй хай -ид.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Иссерæ си минеуæгонтæ æма сæ исфинсæ, ци ном-
дарти хæццæ баст æнцæ, уони хæццæ.

1. Кавкази тæккæ бæрзонддæр хонхбæл нимад æй «Эльбрус». 
2. Æгасемæй зундгиндæр цæрæгойбæл нимад æй дельфин. 
3. Пил æй хъæбæр хъаурæгин сирд.
   Исесуй дууæ тонней бæрцæ уæзæ. 
4. Колибри æй бунтон минкъий маргъи мугкаг. 
   Æ дæргъцæ æй 6 см бæрцæ.
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48-аг урок

НИМÆДЗОН. 
НИМÆДЗОНТИ БАСТДЗИЙНАДÆ НОМДАРТИ ХÆЦЦÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Къæлæтти ист нимæдзитæ дзорæ раст форми. Ци ба-
феппайдтай?

1. Мæнæн ес (1) хуæрæ æма (3) æнсувæри. 2. Ахургæнæг райурста скъоладзаутæн (2) 
тетрæдтæ. 3. Аслан райгон кодта киунуги (11) фарс. 4. Æз райстон къерейæн æ  хай.

Предметтæн сæ бæрцæ, сæ рæнгъæвæрд кæци нихаси хай февдесуй, е хуннуй 
нимæдзон. Нимæдзонтæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ фæуунцæ: бæрцон (цал?) еу, дууæ, 
дæс, сæдæ; рæнгъон (кæци? цалæймаг?) фиццаг, дуккаг, дæсæймаг, инсæййæймаг; 
мурон (кæци хай? цалæймаг хай?) еу æстæймаг хай, дууæ фæндзæймаг хаййи, 
æртæ æнæгъæни æма авд дæсæймаг хаййи; дехон (цалгай?) дугай, фарæстæймаг, 
финддæсæймаг.

5 фæлтæрæн. Минеуæгонтæ ниффинсæ уæлахезон бæрци.

Циргъ, æнæхъаурæ, уорс, зулун, парахат, идзаг, æнæууæнкæ, тумбул, цъæх, тæрсагæ, 
уайагæ, синдзгун.

6 фæлтæрæн. Исфинсæ текст, номдарти кæрæнттæ æнхæст кæнгæй. Минеуæгонти 
сæрмæ исбæрæг кæнæ сæ бæрцбарæни формæ.

Деденгути тæф

Ахургæндти гъудимæ гæсгæ сурх деденг… тæф, уæлдайдæр ба 
уардий тæф, адæймаг… хъæбæр пайда æй. Еци тæф кæми ес, уæхæн 
уæлдæф… уолæфгæй адæймаг ци фегъосуй æма ци бакæсуй, уой æ 
зæрдæ… хуæздæр бадаруй.

Исаразтонцæ уæхæн фæлварæн: студент… еу къуар, экза-
ментæмæ цæттæ кæнгæй, æсмустонцæ уардий тæфмæ. Æма исбæрæг 
æй, деденæг… тæфæй ка уолæфтæй, еци студент… райстонцæ 
хуæздæлр бæрæггæнæнтæ.

журнал «Ногдзау»-æй
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2-аг фæлтæрæн. Исфинсæ фиццаг фæлтæрæни гъудиæдтæ, нимæдзонтæ дамугъатæй раст 
финсгæй.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсæ нимæдзонтæ цуппар къуаремæй: бæрцонтæ, рæнгъонтæ, 
муронтæ æма дехонтæ.

Фæндзæймаг анз, æртæ кæрдзини, дугай рæнгъитæй, цуппар дæсæймаг хаййи, 
фæндзай хæдзари, еууæндæсæймаг анз, æхсæзгай бæнттæ, æртин æнæгъæни æма авд 
фарæстæймаг хаййи.

4-аг фæлтæрæн. Рафинсæ гъудиæдтæй нимæдзонтæ номдарти хæццæ бастæй. 
Нимæдзонти сæрмæ ниффинсæ, циуавæр æнцæ, уой.

1. Нæ сахари гъæунгтæ ниррохс æнцæ сæдæгай цирæгътæй. 2. Æртиккаг бон нæ са-
бур кæнуй уарун. 3. Фиццаг бадæнтæбæл бадтæнцæ хестæртæ, иннетæбæл ба – кæстæртæ. 
4. Дууадæс æртебæл иуаруй æнæгъæнæй. 5. Къуæрей медæги ес фондз косгæ бони.
6. Скъоладзаутæ лæудтæнцæ дугай рæнгъитæй.

● Зæгъæ, циаувæр нимæдзонти хæццæ номдартæ æнцæ еууон нимæдзи? Берæуон 
нимæдзи ба?

Номдартæ бæрцон нимæдзонти хæццæ баст уогæй, фæуунцæ еууон нимæдзи: 
еу къела, авд æнсувæри.

Дехон нимæдзонти хæццæ номдартæ алкæддæр фæуунцæ берæуон нимæдзи: 
æртигай киунугутæ, дугай рæнгъитæ.

Рæнгъон нимæдзонти хæццæ ба номдартæ фæуунцæ еууон нимæдзи дæр æма 
берæуон нимæдзи дæр: дуккаг кълас, дуккаг кълæстæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Ци базудтай тикиси туххæй?

Тикистæ

Ахургæндтæ куд зæгъунцæ, уомæ гæсгæ тикистæ фæз-
зиндтæнцæ дууадæс миллион анзей размæ. Æности дæргъци 
адæн бафеппайдтонцæ берæ гъуддæгтæ аци сирди туххæй.

Зæгъæн, зæнхи цъарæбæл цæруй фондзсæдæ миллионей 
бæрцæ тикиси мугкаги. Рæстæмбес тикис ласуй æртæ-фондз 
кили. Ес ибæл æстдæс нихи: фæндзгæйттæ æ раззаг къæхтæбæл, 
цуппæргæйттæ ба – æ фæстаг къæхтæбæл.
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49-аг урок 

РАЙГУРÆН БÆСТИ СÆРБÆЛТАУ 

БÆРЦОН ÆМА РÆНГЪОН НИМÆДЗОНТÆ 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Ци базудтай инæлар Панфилови дивизий туххæй?

Дууин аст бæгъатырæй æнæмæлгæ скъуæлхтдзийнадæ

Е адтæй æхсæрдæсæймаг ноябри мин фарастсæдæ цуппор фиццаг анзи. Фашисттæ 
æмпурстонцæ Мæскумæ. Сæ надбæл æрлæудтæнцæ инæлар Панфилови диви-
зии гвардионтæ. Адтæнцæ дууин аст адæймаги. Адтæй си уруссæгтæ, хъазахæгтæ, 
украинæгтæ.

Тундзгæй сæмæ цудæнцæ знаги инсæй танки. Æдæрсгæй тох кодтонцæ сæ хæццæ 
нæ тугъдонтæ. Цал-дæр сахатти цудæй тох. Æзнаг сæбæл рауагъта ма æртин танки.

Дууин аст бæгъатæри фæттох кодтонцæ знаги хæццæ фæстаг тоги тъинкки уæнгæ. 
Еунæг танк дæр нæ бауагътонцæ Мæскумæ.

● Бæрцон нимæцонтæ циуавæр гъудиади
 иуæнгтæ æнцæ?

Тикиси бауæри гъардзийнадæ æй æртин аст градуси. Æ бецъотæ фæуунцæ авд сан-
тиметрей дæргъцæн. Е смотæнтæ тикисæн цуппæрдæс хатти хъæбæрдæр лæдæрунцæ смаг 
адæймагæй, уингæ ба идардмæ кæнуй æхсай метрей бæрцæ.

● Исфинсæ текстæй нимæдзонтæ дууæ къуаремæй: фиццаг – бæрцонтæ, уой фæсте 
бадехонтæ.

6-аг фæлтæрæн. Аци дзурдбæститæ ратæлмац кæнæ дигорон æвзагмæ æма сæ 
ниффинсæ. Нимæцонти сæрмæ фæббæрæг кæнæ, циуавæр æнцæ, уой.

Двум мальчикам, двумя речками, одна пятая часть, по три яблока, первая парта, две 
целых пять седьмых, у семи девочек, двенадцатое декабря, сто один человек, третье ме-
сто, пятый класс.
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Бæрцон нимæцон æма номдар еумæ бастæй фæуунцæ гъудиади иуонг, арæх-
дæр – сæйрат, зæгъуйнаг кенæ æнхæстгæнæн. Æнæ номдарæй бæрцон нимæцон 
гъудиади иуонг фæййаразуй æхуæдæг еунæгæй.

Д æ н ц æ :  Знаги хæццæ тох кодтонцæ дууин аст бæгъатæри. Дууин аст 
иуаруй цуппаребæл.

2-аг фæлтæрæн. Исфинсæ 1-аг фæлтæрæнæй гъудиæдтæ бæрæггонд нимæдзонти хæццæ. 
Исбæрæг кæнæ кæци гъудиади иуонг æнцæ, уой.

3-аг фæлтæрæн. Бæрæгбæнтти нимæдзитæ ниффинсæ дамугъатæй. Куд арæзт цæунцæ 
рæнгъон нимæдзонтæ?

Уæрæсей Федераций бæрæгбæнттæ æнцæ цалдæр. 1 январи мах бæрæг кæнæн 
Нæуæг анзи æрцуд. 23 феврали бæрæг кæнæн Фидибæсти гъæуайгæнæги бон. 8 Мартъий 
цитгин кæнæн нæ силгоймæгти. Маййи 1 бон адæн цийнæ кæнунцæ уалдзæг æма косæг 
адæни бæрæгбонбæл, 9 Маййи ба – Уæлахези бон.

Рæнгъон нимæдзонтæ арæзт цæунцæ, бæрцон нимæдзонтæмæ фæсæфтауæнтæ 
-аг кенæ -æймаг æфтаугæй. Нимæдзонтæ фиццаг, дуккаг, æртиккаг арæзт 
æнцæ фæсæфтауæн -аг-и фæрци, иннæ нимæдзонтæмæ ба бафтуйуй фæсæфтауæн 
-æймаг, бундорон гъæлæсон -о- кенæ -а- ба раййевуй -æ-йæй: цуппар – 
цуппæрæймаг, фондз – фæндзæймаг, авд – æвдæймаг.

4-аг фæлтæрæн. Ратæлмац кæнæ дигорон æвзагмæ. Нимæдзонтæ финсæ дзурдтæй.

После двенадцати месяцев, на третьем этаже, на сорок седьмой ступеньке, к шест-
надцати годам, пятый ребенок, двадцать четвертое апреля, двумя руками, по пять яблок.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст.

Дигорон адæн рагæй дæр аразтонцæ бæрæгбæнттæ, кувтонцæ Хуцаумæ, изæдтæ æма 
идаугутæмæ.

Нæуæг анзи райдайæни фиццаг æртиккæги кувтонцæ Бундортæн, фиццаг 
майрæнизæри ба – кодтонцæ Басилтæ. Фацбадæнцæ райдайунцæ æнсури мæйи фæстаг ху-
цаубони æма рахæссунцæ авд бони.

Геуæргобай цитгин бæнттæ фæуунцæ георгобай мæйи, æхсæрдæсæймаг бони фæсте 
фиццаг авдисæри. Бæрæгбæнттæ фæккæнунцæ фараст боней дæргъци.



106

50-51-аг уроктӕ 

АНЗИ МЕДÆГÆ
 РАЦУД ÆРМÆГ ЗÆРДÆБÆЛ ÆРЛÆУУН КÆНУН 

1-аг фæлтæрæн. Исфинсæ фиццаг хумæтæг æма вазуггин гъудиæдтæ, уой фæсте ба 
гъудиадæ æмхузон иуæнгти хæццæ.

Цæрæгойтæмæ-ма лæмбунæг æркæсетæ. Куйтæ, тикистæ, гъоцитæ, мæргътæ, 
мудибиндзитæн ес карз бони фæткæ. Еци еу рæстæг райгъал унцæ, гъазунцæ, бахуæрунцæ, 

сæ фæллад уадзунцæ. Куддæр райгъал унцæ, уотæ се 
’уæнгтæ райвазунцæ, сæхе багъуд кæнунцæ.

Тикис райгъал æй, раззаг æма фæстаг къæхтæ рай-
вазта, сгæппитæ кодта, æ гъун бастардта.

Хор сабургай æрвгæронæй исзиндтæй, æ тунтæ 
мудибиндзити бæтмантæбæл радаудта. Биндзитæ 
еугаййæй æндæмæ лæсун райдæдтонцæ, сæ базуртæ 
зир-зир кæнунцæ. Истахтæнцæ, цæстæ сæбæл нæбал 
хуæцуй…

(журнал «Ногдзау»-мæ» гæсгæ)

Ханси мæйи дуккаг авдисæр кæнунцæ Никколай бæрæгбон, Идауæги кувд – сосæни 
мæйи дуккаг кенæ æртиккаг сабати.

Оразай цитгин бон алли анз дæр райдайуй евгъуд анзи бæрæгбонæй дæс бони 
раздæр. Оразай комбæттæнæй æртæ мæйи ’ма дæс бони фæстæдæр ба райдайунцæ 
Хъурмантæ. Фæуунцæ æртæ бони.

Тамати Таймуразмæ гæсгæ

● Ци базудтай Дигори бæрæгбæнтти туххæй?
● Сумах бийнонтæ ба циуавæр бæрæгбæнттæн фæкковунцæ?
● Ести æндæр бæрæгбæнттæ ма зонис? Куд хуннунцæ? Кæд фæуунцæ?

6 фæлтæрæн. 5-аг фæлтæрæнæй исфинсæ нимæдзонтæ номдарти хæццæ бастæй. Сæ 
фарсмæ син къæлæтти ниффинсæ, циуавæр æнцæ.

Д æ н ц æ :  фиццаг æртиккæги (рæнгъон нимæдзæ).

● Кæд дæ хестæртæй еске ма ести рагон бæрæгбон зонуй, уæд æй цубурæй 
ниффинсæ: ци хуннуй, кæд фæууй, куд бæрæг кæнунцæ ’й.
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ци? кæми?

2-аг фæлтæрæн. Цохгонд бунæтти байвæрæ гъæугæ мивдесгутæ æма ниффинсæ 
гъудиæдтæ. Исбæрæг кæнæ гъудиæдти дзурдбæститæ, фæрстити фæрци исбæрæг кæнæ 
сæйраг æма дæлбарæ дзурдтæ.

Будурти ____________ хумæ, похци. Фиццаг __________ картоф, уой фæсте 
ба __________ халсартæ. Фиййæуттæ _______ будурмæ фонси аргъау. Рæзбунти 
____________ къадотæ, _____________ бæлæсти зæнгитæ.

Д æ н ц æ :  кæнунцæ хумæ, кæнунцæ будурти

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ :  ниййаразунцæ, кæнунцæ, ракалунцæ, 
æхсæдунцæ, цæгъдунцæ, ратæрунцæ.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсæ скъуддзаг. Гъудиæдтæ кæрæдземæй хецæн кæнæ стъæл-
фитæй.

Æркъеаг

Æркъеаг кодтонцæ фиртони царæй нæуæг æстъигъд царбæл никкæнунцæ цæнхæ уой 
фæсте ба цар итинг райвазунцæ мехтæй мехтæ кодтонцæ нæуæг къуæрд æхсæрæ естæй 
цар ку иссор уидæ, уæд си худтонцæ æркъетæ æма æркъеаг дæр уомæн хуннуй æркъетæ 
адтæнцæ зуймон къахидарæс сæ хурфи син гъардæри туххæй фæсалæ ниввæриуонцæ сæ 
бунтæ ба бид адтæнцæ, цæмæй гургæ ма кодтайуонцæ, уой туххæй.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсæ гъудиæдтæ. Сæ загъди нисанмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ? 
Циуавæр æрхуæцæн нисæнттæ ниввæрдзæнæ сæ кæрæнтти. Гъудиæдтæ рафинсæ.

1. Æма ме ’мбæлтти ку фæссайон, уæд ма сæмæ ци цæсгонæй бакæсдзæнæн. 
(Мал. В.). 2. Мет будуртæ бонмæ æрæхгæдта (Скъод. Э.). 3. Фал ма мин зæгъгæ, Сау 
хонхи Сау Робасæн мæлæт нецæмæй ес (Аргъ.). 4. Сæр, ка дæ сæттуй – Цъух (Æмб.). 
5. Зиннунцæ ма уорс меттæ æндзæртти тæлмитæй… (Мал. Г.). 6. Ирæзæ, ирæзæ нæ 
бæласæ (Багъ. С.).

Дзурдуат: 
æркъеаг – фиртони царæй  конд къахидарæс
мехтæ – бæласи естæ
фæсалæ – сор хуасæ
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5-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ равзарæ гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ.

1. Дабан хурдзин æ усхъæбæл æрауигъта æма рандæй (Мал. Б). 2. Æрæгиау æ уасæ 
иссирдта Геуæрги (Хæм. М.). 3. Фæлмæн думгæ фæззигон дзæбæх уозуй и къалеути 
(Скъод. Э.). 4. И цъæх уалдзæг, тæмæнкалгæ, нæ бæстæмæ фæззиндтæй (Гул. А.). 5. Бан-
давта бæрзæндти фæлмæн хор фæндон (Саук. С.).

6-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ равзарæ хæйттæмæ гæсгæ.

Бакæндзæнæй, дзорæгæн, æгуст, æнагъон, уæларв, фембæлд, æркастæй, уæлхонх, 
æнæбасæтгæ, исæвзурстæнцæ.

7-аг фæлтæрæн. Исфинсæ текст, æрхуæцæн нисæнттæ раст æвæргæй. Циуавæр 
гъудиæдтæ ес тексти?

Гъæди оркестр

Маййи мæйи гъæди цæрæгойтæ зарунцæ гъазунцæ, ка 
куд зонуй æма арæхсуй, уотæ. Фегъосæн ес гъæр зард дæр гъе-
син фæндури цагъд дæр æскъотт рæйд ниуд уаст къуæр-къуæр 
цъест дув-дув.

Кæдзос гъæлæсиуагæй зарунцæ борæмæлгъитæ 
сауцъеутæ. Цъест кæнунцæ хъæбузатæ цъæрæхснæгутæ. 
Къуæр-къуæр кæнуй гъæдкъуæр æскъотт кæнуй борцъеу. 
Рæйуй робас. Хуфуй рæубес. Неуй берæгъ. Уасуй уг. Дув-дув 
кæнунцæ мудибиндзитæ.

8-аг фæлтæрæн. Исфинсæ текст, цохгонд дамугъатæ æвæргæй. Нимæдзонтæ финсæ 
дзурдтæй.
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Задæлесги Нана

(13-аг) æноси монголтæ æрбампурстонцæ нæ рагфид..æлти зæнхæмæ. Дигори цъæх 
будуртæ нис...ау æнцæ монгойлаг тугъдонтæй, уотæ берæ ад..æнцæ.

Алантæ райдæд..онцæ тох кæнун знаги нихмæ. Фæл сæ тухæ æмхузон нæ ад...
æй. Фæстагмæ æгас дæр цагъди фæцæнцæ. Сугъд зæнхæбæл ма байзадæнцæ седзæр 
сувæллæн...æ.

Уæд адæни амондæн фæ...индтæй (1) силгоймаг – тухгин æма æхсаргин. Е 
æрæмбур... кодта седзæрти æма æрцардæй сæ хæ...æ Задæлески.

Силгоймаг хаста сувæллæн...и а...ихузи зайæгойтæ ’ма гъæ...аг рæзæй. Седзæртæ 
исгъомбæл æнцæ, искод...онцæ гъæу. Сæ еумæйаг мадæ – Задæлесги Нанай – устур кадæ 
’ма цитгинæй байвард...онцæ Задæлесги Морги Лæгæти. Абони дæр ма гъæуи цæргутæ 
алли анз дæр кувд кæнунцæ Нанайæн.

● Ка ’рбампурста Дигори зæнхæмæ? Кæд адтæй е? 
● Ка баергъæв кодта седзæрти?
● Цæмæй хаста Нана сувæллæнтти?
● Кæми ’й Нанай ковæндонæ нур? Ду си ескæд адтæ?
● Радзорæ дæхе дзурдтæй радзурд.

9-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ гъудиæдтæ, нимæдзонтæ дзурдтæй финсгæй.

Рæстæмбес нимадæй адæймаг цæруй 60-70 анзи, фулдæр-фулдæр – 100 анземæй 
уæлæмæ. Адæймаги æнзти бæрцæ цæрунцæ пил æма шимпанзе – 60-70 анзи, тæккæ 
фулдæр 90 анзей уæнгæ. Æгасемæй минкъийдæр ба цæруй мудибиндзæ – 40 бони сæрди, 
зумæги ба – 9 мæйи.

● Дзурдтæ «пил» æма «мудибиндзæ» ратасундзæг кæнæ хауæнтæмæ гæсгæ.

10-аг фæлтæрæн. Дзурдтæй исаразæ берæуон нимæдзи формæ æма сæ ниффинсæ. Æртæ 
дзурдей хæццæ исаразæ гъудиæдтæ æма сæ ниффинсæ.

Синдзæ, насæ, хæдонæ, маргъ, рæстæг, къæртт, æрфуг, хæрæг, киндзæ, халæ, губорæ, 
ронæ, уæриккæ, уæраг, баз, уæйуг, æвзаг, зарæг, тæрхæг, кæсалгæ, туасæ, бæдолæ, карк, 
гупп, фæрдуг.

11-аг фæлтæрæн. Цубур гъудиæдтæй исаразæ хумæтæг даргъ гъудиæдтæ æма сæ 
ниффинсæ. Исбæрæг кæнæ гъудиади иуæнгтæ.

Фæсевæд кафунцæ. Сувæллон гъазуй. Стъалутæ мин цæстемæй кæсунцæ. Мæргъти 
цъæбар-цъубур иссудæй. Сæлфунæг кæнун райдæдта. Бæлццонтæ рараст æнцæ.
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12-аг фæлтæрæн. Ниффинсæ дзуæппитæ фарстатæн Плити Исси туххæй.

Плити Иссæ ка адтæй? 

Кæми райгурдæй? 

Ци хундтæй æ науæ? 

Кумæ си рандæй? 

Циуавæр хуæрзеугутæ райста Иссæ? 

Кæми цардæй фæстаг æнзти? 

Ци фæдзахста ирæзгæ фæлтæртæн?

13-аг фæлтæрæн. Дзурдти баййевæ еу дамугъа уотæ, цæмæй си рауайа нæуæг дзурд.

Хъаз –   
цадæ –
каст –   
бор –
хъел –   
дон –
пуркæ –   
цъасæ –

● Дурдтæ «хъаз» æма «цадæ» ратасундзæг кæнæ хауæнтæмæ гæсгæ.

4-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ ниффинсæ раст фæткæвæрдæй, цæмæй си рауайæ æнхæст 
текст.

Зæрбатуг æма цъеусор

Мах рандæ ан Терки билæмæ тезгъо кæнунмæ. 
Адтæй райдзаст бон. 
Уалинмæ æ хуæдсæрмæ фæззиндтæй цъеусор.
Дони сæрти ратæх-батæх кодта зæрбатуг.
Æхе фæййеуварс кодта æма æ игъæлдзæг цъæбар-цъубур иссудæй.
Æхе ибæл еци еу цæф никкодта, фал æй зæрбатуг фæссайдта. 
Тогцъух маргъ никки знæтдæрæй рауагъта æхе зæрбатугбæл.
Зæрбатуг фетинг кодта æ базуртæ æма истахтæй уæлдæфи хæрдмæ.
Цъеусор ба еци еу цæфæн исмедæг æй дони.



15-аг фæлтæрæн. Бакæсæ игъæлдзæг радзурд. Баамонæ автори дзурдтæ æма комкоммæ 
нихæстæ. Рафинсæ сæ, комкоммæ нихæстæ автори дзурдтæй хецæн кæнгæй.

Таму æй фæннадта

Фиццаг къласи ахурдзаутæ кастæнцæ Агния Бартой æмдзæвгæ, минкъий Таняйæн æ 
хъазмуз цæугæдони куд ниххаудтæй æма кизгæ куд кудтæй, уой туххæй. Анжелæ фæстаг 
партæбæл бадтæй æма æ синхаги хæццæ зæрдибун дзубандитæ кодта. Ахургæнæг æй ку 
фæййидта, уæд æй рафарста Зæгъай мин, Анжелæ, Таня цæмæн кудтæй? Кизгæ бафæрсун 
æнгъæл нæ адтæй æма фесхъиудтæй Цæмæн, цæмæн, Таму æй фæннадта!

Скъоладзаутæ сæ ходунæй нæбал æнцадæнцæ: Таму ма Таня адтæнцæ Анжели 
кæстæр æнсувæр æма хуæрæ.

журнал «Ногдзау»-æй

16-аг фæлтæрæн. Бакæсæ текст. Баамонæ си номдартæ. Исбæрæг кæнæ сæ хауæн. 

Зæнхæ – царди игурæн, бæркад дæттæг, æвдадзи сауæдонæ. Галауантæ ’ма хæзнатæ 
сахатмæ сау фунук фестунцæ, æхцатæ фæззигон сифтау думгæ фæххæссуй. Зæнхæ арти нæ 
содзуй, дон æй нæ ласуй. Зæнхæ зæронд нæ кæнуй, æ фарнæ не ’сæфуй. Зæнхæ кæмæн 
ес, е цæруй, еци адæнæн уодзæй истори æма федæн. Арви буни тæрсун гъæуй æрмæстдæр 
зæнхи фудæнхæй. Зæнхæ æй нæ ниййерæг мадæ, гъæуй æй рæвдаун, гъæуй æй боц дарун 
æма гъæуай кæнун. Зæнхи хуарзæнхæ уæд аллон адæни!

Джиккайти Шамильмæ гæсгæ 
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