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Ахургæнæн киунугæ цæттæгонд æрцудæй Цæгат Иристони паддзахадон 
педагогон институти ЮНЕСКО-й кафедри проект «Полилингвалон ахуради теори 
æма практикæ Кавкази»-й фæлгæнтти.

Проекти разамонæг ‒ филологон наукити доктор, профессор Хъамболти Т. Т.

Учебник подготовлен в рамках проекта «Теория и практика полилингвального 
образования на Кавказе» кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного 
педагогического института.

Руководитель проекта ‒ доктор филологических наук, профессор Камболов Т. Т.

Ахургæнæн киунугæ арæзт æрцудæй поликультурон принципмæ гæсгæ. Киунуги лæвæрд 
æвзагон æрмæг ист æй дигорон, ирон, уруссаг æма фæсарæйнаг финсгути уадзимистæй. Æрмæг æнхус 
æй скъоладзаути дзурди гъæдæ, се сфæлдистадон гъудикæнуйнадæ, сæ дзурдуатон сконд гъæздуг 
кæнунæн, национ хелæдæрундзийнадæ сæмæ æвзурун кæнун æма дуйнеон культури зонундзийнæдтæ 
арфдæр кæнунæн.

Учебник составлен на основе поликультурного принципа. Собранный из произведений 
осетинских, русских и зарубежных писателей языковой материал будет способствовать развитию речи 
школьников, их творческого мышления, зарождению у них национального самосознания, расширению 
общего кругозора, знаний из различных областей мировой культуры.

Бадзурдгонд нисантæ:

Цуппаркъумонти лæвæрд æнцæ зинлæдæрæн 
дзурдтæ лæдæрунгæнæн дæнцити хæццæ. 

Ихæслæвæрдтæ фæлтæрæнмæ

Хæдзарæмæ куст
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1-аг урок

Фæлхатуйнадæ 

Дигорон æвзаг, дигорон дзурд

1-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Æцæгæлон – хе ка нæй, еске ка ’й. Æцæгæлон æвзаг; фæрæзнæ-мадзал. Гъудиадæ 
зæгъуни фæрæзнæ; аргъ кæнун – ести кенæ еске хуарзбæл нимайун. Дзурдæн устур аргъ кодта; 
æвдесæнтæ-дæнцитæ. Уомæн берæ æвдесæнтæ ес; листæг-лæмбунæг. Æвзаги гъæдæмæ лæмбунæг 
æркастæй. 

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Муртæ æма дамугъатæ

гъæлæсонтæ

тухгин: а, о, е, ...

зæллангон : г, д,... æзæллангон: к, т, ...

лæмæгъ: æ, и

æмгъæлæсонтæ

Монологон

Дзоргæ

Нихас

Диалогон

Финсгæ
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2-аг фæлтæрæн. 1. Бакæсетæ текст. Сбæрæг ин кæнетæ æ сæйраг гъуди. Æргъуди ин 
кæнетæ æндæр сæргонд.

Къоста æма ирон дзурд

Къоста устур аргъ кодта дзурдæн æма ибæл уомæ гæсгæ косгæ дæр берæ кодта. «Мæ алы 
дзырд дæр, дæуæн зæгъыны агъоммæ, æз ракуырдтон рыстимæ, цы амонд мæм уыдис, уымæй, 
æмæ йæ суымæл кодтон æнæхин цæссыгæй»? Аци дзурдтæбæл гурусхæгæнæн неци амалæй 
ес. Еу дзурд дæр не ссердзæнæ Къостай уадзимисти, уотæ зæгъæн кæмæй ес, аци дзурд нæ 
бæззуй æма æ бунати нæй, зæгъгæ.

Къоста хъæбæр хуарз зудта ирон æвзаг. Ирон æвзаги æвæрæни цидæриддæр адтæй, уони 
æхе бакодта æма син æ уадзимисти æвзаргæ бунат ирдта.

Æвзагбæл æновудæй ке куста, уомæн берæ æвдесæнтæ ес. Фиццагидæр-æ дзиппи даргæ 
финсæн киунугутæ. Уоми ес уæхæн бунæттæ: исаразта уæрдуни цалхи хузæ. Æма цалхæн 
æ алли хайбæл дæр финст æ ном: «дæндаг», «хамбохъ», «гуыфхæу», «куыр», «мæскъ», 
«уыддыры къæбæл». Идарддæр исхизтæй «гуффæмæ»: «ганым», «сæрхъæд».

Идарддæр – гæркъай хузæ æма ибæл финст «гæркъа».
Уой буни – æфсойни хузæ æма си финст «стивдз», «тæбынг».
Æндæр рауæн финст хуæнхаг хæдзари дзаумæуттæ:
«арынг – с дырой – сивыр;
Сыхырна – для просеивания зёрен,
Сасир, кæфой».
Хецæн дзурдтæ æрмæст финсгæ нæ кодта, фал ма син сæ уедæгтæ дæр агурдта. Ес 

имæ уæхæн финститæ:
«Æнæ тых – æдых.
Æнæ фиппайгæ – æвиппайгæ.
Æнæ фæстаг – æвæстаг.
Æнæ цæрæг – æдзæрæг.
Æнæ цæхх – æдзæхх.
Æнæ тæрсгæ – æдæрсгæ».
Ес ма æрхæссæн æндæр дзурдтæ дæр, фал, мæнмæ гæсгæ, фагæ ’й, цæмæй баууæндæн, 

Къоста ирон æвзагмæ хъæбæр листæг ке кастæй, уой.
Нигер

   арынг – амæнтæн    сивыр – себур
    кæфой – кæфойнæ   сасир – сарсийнæ

ав+дæ нæ
æв  заг

зæ  гъун
ра  кæ-сæ

Цавд хецæн дзурди
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1. Бакæсетæ тексти бæрæггонд гъудиæдтæ. Зæгъетæ, сæ медес син куд лæдæретæ.
2. Иссеретæ тексти уæхæн хæйттæ:

1) æвдист цæуй, æнæгъæнæ текстæн дæр еумæйаг хай ка æй, уæхæн лухкæнуйнаг 
фарста (проблема);
2) лухкæнуйнаг фарста (проблема) райрæзуй хецæн æрмæгæй;
3) лæвæрд цæунцæ бæлвурд дæнцитæ.

3. Иссеретæ тексти бæрæггонд дзурдтæ дигорон-уруссаг дзурдуати, бакæсетæ сæ. 
Дзурдтæ рафинсетæ, цавд сæбæл сæвæретæ. 

4. Ранимайетæ дзурди æвзурсти хузтæ. Дзурди циуавæр минеугутæ æртæст цæунцæ алли 
хузи æвзаргæй? Уæ дзуапп бафедар кæнетæ тексти нисангонд дзурдтæмæ гæсгæ.

3-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ дигорон-уруссаг дзурдуатæй уруссаг æвзагæй æрбайсгæ 
дзурдтæ (15). Сæвæретæ сæбæл цавди нисæнттæ.

5-аг фæлтæрæн. Спайда кæнетæ урокки æрмæгæй æма бацæттæ кæнетæ радзурд «Куд 
аргъ кæнæн не ’взагæн?»

Дзурд æй æвзаги тæккæ минкъийдæр нисанеуæггин сæребарæ ионг. Æвзаг-
зонуйнадæ ахур кæнуй дзурд муртæмæ гæсгæ (фонетикон æвзурст), растдзоруйнадæ 
æма цавдмæ гæсгæ (орфоэпион æвзурст), лексикон нисанеуæгмæ гæсгæ (лекси-
кон æвзурст), морфемон арæзтмæ гæсгæ (морфемон æвзурст) дзурдарæзтмæ гæсгæ 
(дзурдарæзтон æвзурст), растфинсуйнадæмæ гæсгæ (орфографион æвзурст), морфо-
логион минеугутæмæ гæсгæ (морфологион æвзурст), синтаксисон функцитæмæ гæсгæ 
(синтаксисон æвзурст). 

рагон ирайнаг дзурдтæ: мадæ; æрвадæ, гъос, 
бæрзæ, æстъалу, æз, ду, еу, дууæ…

кавказаг дзурдтæ: бурцæ, болгæ, дзиуарæ, 
къуæре.

тюркаг дзурдтæ: хъаз, денгиз, дамбаца, 
тæбæгъ…

уруссаг æма интернационалон дзурдтæ: асиккæ, 
скъаппæ, къалос, картоф, къанфетт, газет, къа-
мис, салдат, газ, скъола, институт, студент.

Дигорон æвзаги 
лексики сæйрагдæр 
фæлтæрæнтæ
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2-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Нихаси хæйттæ. Номдар 

Не ’взаг – нæ хæзна

   Алли муггагæн дæр йе ’взаг æ хæзна æй! Куд 
гъæздугдæр æма циргъдæр уа не ’взаг, уой бæрцæ 
урухдæр уодзæнæнцæ нæ царди фадуæттæ.

Тибилти Александр

6-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Муггаг ‒ ами: адæмихатт. Алли муггаги æвзаг: циргъ – рæстдзæф. Циргъæвзаг; урух 
фадуæттæ – аллихузон парахат фадуæттæ. Урухдæр уодзæнæнцæ нæ царди фадуæттæ; 
ниццæгъдун – ниллух кæнун, фесафун. Бæласæн æ къалеутæ ниццæгъдун; цардгъон – цæрдæг. 
Цардгъон уедæгтæ; зæрдæбæл дарун – гъуди кæнун. Æдзохдæр уæ зæрдæбæл даретæ.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Алли нихаси хæйæн дæр æргъуди кæнетæ дæнцитæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

7-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сбæрæг ин кæнетæ æ сæйраг гъуди.

Маддæлон æвзаг

Алли адæмæн дæр ес толдзæ бæласау уедæгтæ, зæнгæ æма къалеутæ. Уедæгтæ æнцæ е 
’взаг, зæнгæ – е ’гъдæуттæ, къалеутæ ба – æ царди медес.

Бæласæн æ къалеутæ ку ниццæгъдай, фал æ уедæгтæ федар ку уонцæ, уæд æ зæнгæ 
нæуæг къабæзтæ рауадздзæнæй; æ зæнгæ ин ку ралух кæнай, фалæ уедæгтæ цардгъон ку 

нихаси хæйттæ æвастгъæр

сæрмагонд 
номдар, минеуæгон, 
нимæдзон, номевæг, 
миуæвдесæг, фæрсдзурд

æнхусгæнæг
разæвæрд, 
фæсæвæрд, бæттæг, 
хайæг.

Морфологи
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уонцæ, уæдта бабæй тауæ исуадздзæнæнцæ, æма ин зæнгæ дæр уодзæнæй. Уæдта къалеутæ 
дæр. Фал ин æ уедæгтæ ку ниллух кæнай, æма ку бахускъæ уонцæ, уæдта е ’сæфт æрцудæй.

Гъе уæхæн хъисмæт ес алли адæмæн дæр абони, æ федæн аразгæ æй æ уедæгтæй – е 
’взаги цардгъондзийнадæй.

Маддæлон æвзаг мади адæ кæнуй, мади æхсири хæццæ бацæуй адæймаги иуæнгти, 
ниххезуй зæрди æрфитæмæ, хори тунтау никкæсуй æ къумтæмæ æма сæ ниррохс кæнуй. 
Маддæлон æвзаги дзурдти хъутаз дзæнгæрæги зæллангау адæймаги уодбæл ауæрдунцæ, 
налхъут фæрдгути халау аллихузон рæвдауæг æрттивд кæнунцæ. Адæмон сфæлдистадæ 
ин цикорай фæрдугау æхцæуæндзийнадæ æма амонди хуасæ æнцæ, уалдзигон фæлмæн 
уарунау зæрди хезунцæ.

Цгъойти Хазбимæ гæсгæ

Балæдæрун кæнетæ гъудиæдти медес:

Гъе уæхæн хъисмæт ес алли адæмæн дæр: æ абон, æ федæн аразгæ æнцæ æ 
уедæгтæй – е ’взаги цардгъондзийнадæй.

Маддæлон æвзаг мади адæ кæнуй…
Маддæлон æвзаги дзурдтæ хъутаз дзæнгæрæги зæллангау адæймаги уодбæл 

ауæрдунцæ…

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Схемити дæнцитæ банхæст кæнетæ фæйнæ æртæ номдаремæй 7-аг фæлтæрæни текстæй.

сæрмагонд: Дигора

еумæйаг: хæдзарæ

конкретон: къалеу

абстрактон: уод

æмбурдон: адæм

Номдар

нимæдзæ: еууон, берæуон

тасундзæг
Номдар

фæрсаг: 
æнхæстгæнæн, 
бæрæггæнæн, 
фадуатон дзурдтæ

сæйраг: 
сæйрат, 
зæгъуйнаг

Гъудиади иуæнгтæ



8

8-аг фæлтæрæн. Сраст кæнетæ рартæстити рæдудтитæ. Зæгъетæ раст варианттæ.

Дзурд куд нихаси хай æртæст цæуй синтаксиси.
Дзурд куд гъудиади иуонг æртæст цæуй морфологий.
Номдар æй гъудиади сæйраг иуæнг, дзуапп дæттуй фæрститæн ка? ци?
Сæйрат æй, предмет ци нихаси хай нисан кæнуй, е.

9-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 8-аг фæлтæрæни текстæй нисангонд гъудиæдтæй еу. 
Равзаретæ æй гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ. Зæгъетæ, циуавæр нихаси хæйттæй загъд 
æрцудæнцæ гъудиади иуæнгтæ.

10-аг фæлтæрæн. Радзоретæ номдарти дзурдарæзти туххæй, лæвæрд æрмæгæй 
пайдагæнгæй.

11-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ рафинсетæ, рæдудтитæ раст кæнгæй. Байамонетæ син сæ 
растфинсуйнадæ. Испайда кæнетæ дзурдуатæй дæр.

Фæдуæтæ, уедæктæ, æгъдæутæ, къабæстæ, дзурттæ, рæсдзийнадæ, саксирт, фæртгутæ.

12-аг фæлтæрæн. 11-аг фæлтæрæни дзурдти хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ ма сæ 
равзаретæ.

разæфтауæни фæрци: раз+дарæн, мед+гъæу, 
æм+бал…

фæсæфтауæни фæрци: æхсæн+адæ, 
уæздан+дзийнадæ, кæрк+донæ…

дзурдтæ кæрæдземæ æфтауни фæрци: 
цирт+дзæвæн, хуас+дзау, скъола+дзау

субстантиваций фæрци, гъома æндæр нихаси 
хæйттæ номдармæ ку рахезунцæ, уæд: 

Зæронд лæг сабургай медæмæ бацудæй. 
Зæронд сабургай медæмæ бацудæй.

Номдарти
дзурдарæзт
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3-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Минеуæгон 

Имисæн сæрди каникултæ

 Хор – сугъзæрийнæ сахат
Мамсурати Дæбе

13-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Сосæни мæйæ – анзи мæйтæй еуей ном (июль). Сосæни мæйи райгурдæй; дузæрдуггаг – 
гурусхаг. Дузæрдуггаг имæ фæккастæй еци ном; сæуæхседæ – æрдзон фæззиндæ, сæумæй хор 
ку скæсуй, еци рæстæг. Сæуæхседи æнгæстæ; æддæгуæлетæ кæрæдзей сæрмæ. Æддæгуæлетæ 
æвæргæй.

игъосункæнуйнаг

таурæгъон æрфинст

æрфинст

тæрхæнттæ

радзурд

Нихаси хузтæ

Дигорай 1-аг скъолай директор 
Акъоти Таймуразмæ
7-аг къласи ахурдзау 
Уруймæгти Зæринæй

Курдиадæ
Барæ мин раттæ дигорон æвзаги ертасгу-

ти къуари архайунæн.

01. 09. 2014 анз.  Уруймæгти З.

дзоргæ

киунугон
Нихас

Газет «Дигора»

Наукон стиль Официалон стиль

аййев литературон 
стиль
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14-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ тексттæ. Исбæрæг кæнетæ нихаси хузтæ, испайда кæнетæ 
схемитæй.

Уорс бæрзи къох… Дæ гъæбесæй мæмæ ходуй мæ Иристон, æ айнæг къæдзæхтæ, æ 
фæтæн хуасгæрцитæ. Мæ гъостæбæл уайунцæ æхсæрдзæнти зæлланг, æрра дæнтти гъæр, 
деденæггун хезнити нард фонси дзогтæ.

Туайти С.

игуæрдæнтæ – сæрвæттæ

Еу бон ку адтæй, уæд бабæй дин арс исæстонг æй æма хуæруйнагагор рараст æй. 
Къотæртæ æма хæмпæлгæрдгутæ æнсæндгæ цæуй. Минкъий рауайуй, фæйнердæмæ 
рагъæуæйттæ кæнуй, басмуститæ кæнуй æма бабæй идарддæр фæццæуй. Уалинмæ 
бахъæрттæй устур тæрсæ бæласæмæ.

Тъехти А.

Еу гъæуи, еу синхи райгурдан. Бадзег сосæни мæйи райдайæни, Авдан – е ’мбеси, æз 
ба – æ кæрони… Цубур дзурдæй, æмгæрттæ ан, фалæ уæддæр Бадзег æхе хестæрбæл нимайуй, 
ести гъуддаг багъудæй, зæгъгæ, уæд æхе унаффæгæнæг ракæнуй. Мах дæр ин хатир кæнæн – 
кæд цийфæнди æй, уæддæр ни еу бон хестæр æй.

Малити В.

Хатир кæнæн (бухсæн) – барæм

15-аг фæлтæрæн. Иссеретæ рæдудтитæ. Банхæст кæнетæ таблицæ.

1. Тексти темæ
2. Сæргонд
3. Текст
4. Абзац

А. Сурх рæнхъæй ка райдайуй, тексти уæхæн хай
Æ. Цалдæр æмбаст гъудиади 
Б. Цалдæр æмбаст гъудиадæй арæзт æнхæст загъдауи ном
В. Тексти цæбæл дзурдæуй, е.

1
В

16-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Æмхуæрифурт, гъос дарун, цæстæ рахæссун, изæрдалингтæ, æверхъау, æнкъард бон.
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17-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Балæдæрун ин кæнетæ æ сæргонд.

Сау денгиз

Ме ʼмхуæрифурт Аслан æма æ ниййергутæ цæрунцæ Хъирими. Сæрди каникулти адтæн 
уонæмæ.

Аслан цæруй цъæх-цъæхид денгизи билæбæл. Цæруй æма æ гъос даруй алцæмæ дæр. Æ 
цæстæ ахæссуй алцидæр. Мадта куд фæууй? Гъæуама зонай, ци бæсти цæрис, уой. Лæдæрай, 
дæ алливарс цитæ цæуй, уой дæр. Денгизтæ берæ ес, фалæ си амæн æмбал нæййе. Æ ном – 
Сау денгиз. Асланмæ фиццаг уæхæн ном дузæрдуггаг фæккастæй. Сау фæууй изæрæрдæмæ, 
изæрдалингти æма асæст бони. Хори цæстæ цæхæртæ ку фæккалуй, арвбæл мегъи къубарæ ку 
нæ фæззиннуй, уæд денгиз æ хузæ раййевæ-баййевæ кæнунæй нæ фефсæдуй.

Кæсæ, æма сауæхседи æнгæстæ æрттевагæ горцъе райтудта. Думгæ, уолæнтæ æддæгуæле 
амайгæй, арви кæрæнтти разилдæй – денгизи уæлцъарæ арвхуз пæлæзæй рамбæрзтæуй. Æхе 
тар пæлæзи батухта, мæстæй рафунхтæй, æ уæззау уолæфтæй ниууолæфтæй – усхъунмæ 
кæрцау дæргъитæй райзайуй.

Хор амонуй денгизи уагæ. Цума кæцæй лæуаруй æ тунтæ? Цума æ зинг цæстæ мегъи 
фæлми ка ранигъолуй? Уайтагъд алцидæр рабæрæг уй денгизбæл. Кенæ ба е ’знæт уолæнтæ! 
Ку сæ æверхъау тъæпп фæццæуй, ку ба сæ уарзæгойи сусу-бусуйæй фæррæвдаунцæ.

Уони Аслан æ фидæй фегъуста. Уæдта нæхуæдтæ дæр æрзилдан билгæрæнттæбæл æма 
нæхе цæститæй уидтан Сау денгизи алли уагæ æма уавæртæ дæр.

Мæрзойти С. гæсгæ

          горцъе – гауыз
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1. Дзуапп раттæ фæрститæн.

1) Ке номæй лæвæрд цæуй æрфинст? 
2) Зæгъетæ, цæмæн фæккастæй дузæрдуггаг Асланмæ Сау денгизи ном?
3) Цæмæн зæгъуй автор «Хор амонуй денгизи уагæ?»

2. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæн тексти иссеретæ сæ синонимтæ. Зæгъетæ, 
циуавæр хаййæй загъд цæунцæ.

Æхе сау пæлæзи батухта.
Цума е ʼрттевагæ цæстæ мегъи фæлми куд ранигъолуй?
Мæстгун уолæнтæ кæрæдзей сæрбæл амайуй.
Кенæ ба е ʼрра уолæнтæ. Ку сæ æбуалгъ тъæпп фæццæуй, ку ба адæймаги сæ фæлмæн  
сусу-бусуйæй фæррæвдаунцæ.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

3. Рафинсетæ текстæй минеуæгонтæ, сæ фæсте син къæлæтти финсетæ минеуæгæвдесæг 
æй æви рахастæвдесæг, уой. Минеуæгæвдесæг минеуæгонтæн амонетæ сæ бæрцбарæн.

Хузæг: цъæх-цъæхид (минеуæгæвдесæг, уæлахезон), тар (минеуæгæвдесæг, бундорон), …
          сæрдигон (рахастæвдесæг);

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

18-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ дзурдбæститæ, рæдудтитæ растгæнгæй.

Корæккаг дзаума, æнæахур иуазæг, уорсорсид мет, гъæуон клуб, киндзон кизгæ, цæхгин 
дон, сау æрфуг кизгæ.

минеуæгæвдесæг: уазал, уазалдæр, хъæбæр уазал

рахастæвдесæг: хуæнхаг

Минеугонтæ сæ 
нисанеуæгмæ гæсгæ

разæфтауæнти ‘фæрци: æнæ+кæрон, æд+саргъ (бæх)

фæсæфтауæнти фæрци: хонх+аг (хуæнхаг), хæдзарæ+он, 
гъæдæ+ин, зунд+гин, зæронд+гомау

дзурдтæ кæрæдземæ æфтауни фæрци: бор+хелæ (кизгæ) 
æртæ+къахуг (фингæ)

Минеуæгонти
дзурдарæзт
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19-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текстæй ист гъудиæдтæ. Минеуæгонти буни баханхæ 
кæнетæ, гъудиади циуавæр иуæнгтæ ʼнцæ, уомæ гæсгæ.

Аслан цæруй цъæх-цъæхид денгизи билæбæл.
Сау фæууй изæрæрдæмæ, изæрдалингти æма асæст бони.
Кæсæ, æма сæуæхседи æнгæстæ æрттевагæ горцъе райтудта.
Денгизи уæлцъарæ æрвхуз пæлæзæй рамбарзтæуй.
Æхе тар пæлæзи батухта, мæстæй рафунхтæй, æ уæззау уолæфтæй ниууолæфтæй.
Кенæ е знæт уолæнтæ!

4-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Нимæдзон 

Имисæн сæрди каникултæ

Лæг бонæн дессаг игъосуй!
Æмбесонд

20-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Англисаг-Англий ка цæруй. Англисаг кизгæ; æвддæсанздзуд – æвддæс анзи кæбæл цæуй. 
Æвддæсанздзуд кизгæ; æнæууæнкæ цæстæй кæсун – ескæбæл не ’ууæндун. Техникон æргъу-
дидзийнæдтæмæ кастæнцæ æнæууæнкæ цæстæй. Нюрнберг, Фюрт – немуцаг горæттæ. Нюрн-
берг æма Фюрти астæу над; чат – электрон бастдзийнадæ интернети. Фембæлунмæ чати!

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

21-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ фæйнæ еу гъудиади сæ нисанеуæг 
æма арæзтмæ гæсгæ аллихузон нимæдзонти хæццæ. Нимæдзонтæн сæ фæсте къæлæтти нисан 
кæнетæ, сæ арæзтмæ гæсгæ циуавæр æнцæ, уой.

дехон: фæндзгай, 
æвдгай, мингай

морон: фондз дæсæймаг 
хаййи, еу æвдæймаг хай

бæрцон: еу, 
дууæ, мин

Нимæдзонтæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ æнцæ

рæнгъон: фæндзæймаг,
æвдæймаг, сæдæймаг

Амад: æртин еу, фæндзай 
дууæ, æстай фондз

Нимæдзонтæ сæ арæзтмæ гæсгæ æнцæ

Хумæтæг: еу, 
æртин, мин

Вазуггин: еуæндæс
æртиндæс, цуппæрдæс
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22-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. 

Скъоладзау Ацæмæзи финстæг е ’мбал Таймуразмæ!

Дæ сæумæ хуарз, мæ лимæн Таймураз! Куд æрветис дæ 
сæрдигон каникултæ? Куд дессаг æй Интернетти æнос! Æз 
Æхсæуи, ду ба – Дур-Дури, уæддæр æй нæ бон кæрæдземæ элек-
трон пъисмотæ финсун.

Еу бон мин мæ нана равардта журнал «Ногдзау» бакæсунмæ, 
хъæбæр дессаги хабæрттæ си бакастæн. Гъæуама дин сæ радзорон. 

Æвддæсанздзуд америкаг кизгæ Джун Кларк ба æнæбан-
цайгæй фехснирстæй 167 бони. Æхснирсæг тæккæ фулдæр 
бæллæхтæ бавзарун кодта англисаг кизгæ Доннæ Гриффитсæн. 
Е райгурдæй 1969 анзи æма, мæгурæг, фехснирстæй 1981 анзи 13 январæй 1983 анзи 16 
сентябрьмæ, гъома 978 бони. Æ гъезæмæрттæн сæ фиццаг анз æрæхснирсттæй 1000000 хатти 
бæрцæ.

Е ба дин хумæтæг æхснирсæги бæллæхтæ, мæ лимæн Таймураз!
Гъе, уæхæн хабæрттæ, Таймураз! Ма иронх кæнæ де ʼмбæлтти, финсæ мæмæ! 

Фембæлдзинан бабæй чати!

                                                    Ацæмæз

Дзуæппитæ раттетæ фæрститæн.
1. Цæмæн хуннуй Ацæмæзи финстæг электрон? 
2. Цæмæн зæгъуй Ацæмæз: «Куд дессаг æй Интернетти æнос». 
3. Циуавæр бæллæхтæ радзурдта Ацæмæз Таймуразæн æхснирсуни туххæй? 
4. Куд лæдæретæ финстæги хатдзæгтæ: «Фембæлдзиан бабæй чати? 
5. Бæрæггонд дзурдтæн иссеретæ сæ антонимтæ. Ниффинсетæ сæ.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Гъудиадæ æ арæзтмæ гæсгæ фæууй

Хумæтæг: Æвддæсанздзуд америкаг 
кизгæ æнæбанцайгæй фехснирстæй 
167 бони.

Вазуггин: Абони поездти тагъдадæ æй 
сæдæгай километрти бæрцæ, фалæ уæддæр 
сæ вагæнтти ка бадуй, еци адæмæн сæ 
сæризунд фæццæунæй тæссаг нæй.

фарстон: Куд æрветис 
дæ сæрдигон каникултæ?

Гъудиадæ æ загъди нисанмæ гæсгæ æй

таурæгъон: Дессагдæр æма 
мæмæ ходæгдæр ба фæк-
кастæй мæнæ ауӕхæн цау.

разæнгардгæнæн: Ма 
иронх кæнæ де ʼмбæлтти, 
финсæ мæмæ.
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23-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 22-аг фæлтæрæни текстæй гъудиæдтæ нимæдзонти хæццæ. 
Нимæдзонтæ финсетæ дзурдтæй. Балæдæрун син кæнетæ сæ растфинсуйнадæ.

24-аг фæлтæрæн. Дзуапп раттетæ фæрститæн. Дзуæппитæ ниффинсетæ, нимæдзонтæ 
дзурдтæй финсгæй; сæ фæсте син къæлæтти фæннисан кæнетæ, сæ нисанеуæг æма 
арæзтмæ гæсгæ циуавæр æнцæ, уой.

1. Дæ ном æма дæ муггаг зæгъæ.
2. Кæд райгурдтæ (анз, мæйæ, нимæдзæ)?
3. Цал анзи дæбæл цæуй нур?
4. Кæми ахур кæнис (кæци скъолай, кæци къласи)?
5. Ке хæццæ цæрис? Байамонæ дæ бийнонти. Кæбæл си цал анзи цæуй, уой ниффинсæ.
6. Скъола каст ку фæууай, уæд циуавæр дæсниадæ райсдзæнæ?

5-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Номевæг 

Тæккæ фæрнгундæр над

Адæймаги Хуцауи хуарзæнхæ куд гъæуй, 
уотæ ’й æ адæми хуарзæнхæ дæр гъæуй. 

Æмбесонд

25-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ. 

Æнæгъæуаги – дзæгъæли, æнæгъæугæ, ка нæ гъæуй, уæхæн. Æнæгъæугæ хъаугъатæ; 
зæрдæ зæгъуй – фæндуй, гъæуй, бæллуй. Дæхецæн дæ зæрдæ ци нæ зæгъуй, уой иннемæн 
дæр ма зæгъæд; нецитæ ’ма мацитæ – цидæр листæг хабæрттæ; ратон-батон кæнун – хилæ, 
хъаугъа кæнун. Нецитæ ’ма мацити туххæй кæрæдзей ратонæ-батонæ кæнун; паддзахеуæг 
кæнун – сæйрагдæр ун. Паддзахеуæг фæккæнуй медбилхудт. 

Гъудиадæ ци ’нкъарæнтæ æвдесуй, уомæ гæсгæ

гъæрон: Куд дессаг æй Интернет-
ти æнос!

æнæгъæрон: Еу бон мæмæ мæ нана ра-
вардта журнал «Ногдзау» бакæсунмæ, 
хъæбæр дессаги хабæрттæ си бакастæн.
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Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

26-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ акцентуалон къуæрттæ, цавд раст æвæретæ.

Раст рахастдзийнæдтæ; дæ зæрдæ; аци фæдзæхст; нæ дуйне; минкъий маст; ауæхæн 
фарста; алли рауæн, ка ʼрбацудæй; фараст бони, æртæ мини.

27-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Рахастдзийнæдтæ аразун, аййевадæ, фæдзæхст, масти фæдбæл цæун; æвдесæн, фæлмæн 
дзурд, хуарз зæрди уагæ, рæдау æма фæрнгун дуйне.

28-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузæмæ. Зæгъетæ, сумахмæ гæсгæ, ци раргом кодта 
хузгæнæг.

29-æм фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Адæймаг адæми ’хсæн ку цæра, уæд мингай тæгтæй баст фæууй сæ хæццæ, гъома бий-
нонти, хæстæгути, синхæгти, зонгити. Ке хæццæ ахур кæнуй, кенæ ба косуй, уони хæццæ.

Гъæуй кæрæдзебæл ауæрдун, кæрæдзей гъæуай кæнун. Ескæбæл тухсгæй, ескæбæл 
ауæрдгæй ду тухсис, ду ауæрдис дæхебæл дæр. Бийнонтæ æнгомæй ку цæронцæ, уæд сæ синх 

бæрæггæнæнтæ
(цийфæнди нихаси 
хаййæй загъд) æма 
бæрæггæнуйнаг 
дзурдтæ: 
бæрзонд   бæласæ, 
мæ   дзурд

фарстон номевгутæ 
зæгъуйнæгти 
хæццæ: ка цæуй? 
кумæ цæуис?

æппæрццæг 
номевгутæ 
зæгъуйнæгти хæццæ: 
неке дзоруй

Цавд акцентуалон къуæртти

нимæдзонтæ ном-
дарти хæццæй баст: 
фондз киунуги, 
сæдæ æртин скъо-
ладзауи, фалæ 
æртæ милиуон 
адæймаги
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дæр аййевдæр уодзæнæй. Гъæубæстæн сæ дзурд кæрæдзебæл ку бада, уæд æнæгъæнæ ком дæр 
цардгъондæр уодзæнæй. Е уобæл дзорæг æй, æма мах еу рæхиси цæгтæ ан. Рæхис еу рауæн 
лæмæгъдæр ку уа, уæд æнæгъæнæй дæр федар нæ уодзæнæй.

«Дæхецæн дæ зæрдæ ци нæ зæгъуй, уой иннетæн дæр ма кæнæ». Аци фæдзæхст ни 
алкедæр ку ʼнхæст кæна, уæд дуйне уодзæнæй берæ рæсугъддæр.

Исæвзуруй уæхæн фарста: «Цума нæ бон нæй кæрæдзей хæццæ хуæздæр цæрун? 
Бæгудæр. Уомæн æвдесæн – бæрæгбæнттæ. Цæйбæрцæ фæлмæндæр фæууæн кæрæдзей 
хæццæ бæрæгбæнтти рæстæги! Алли рауæн паддзахеуæг фæккæнунцæ медбилхудт, фæлмæн 
дзурд, хуарз зæрди уагæ. Æнæуой бæнтти дæр кæрæдземæ уæхæн цæстæй ку кæсианæ, уæд 
цæйбæрцæ рæдаудæр æма фæрнгундæр уайдæ нæ дуйне!

                                                                                             сæ хæццæ – семæ

1. Текстæн фæрститæй план искæнетæ. Ниффинсетæ ’й. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

Хузæг:
Плани фарст: 1. Ци кæнун гъæуй, цæмæй адæми хæццæ хæларæй цæрай?
Дзуапп: Дæхецæн аргъ кæнæ æма иннетæн дæр аргъ кæнунмæ тундзæ.

2. Рафинсетæ тексти фæстаг абзац. Номевгути буни баханхæ кæнетæ. Нисангонд 
номевгутæн скæнетæ морфологон æвзурст.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

цæсгомон: æз, ду, мах, етæ...

здæхгæ: мæхуæдæг, сæхуæдтæ…

фарстон-рахастон: ка, ци циуавæр, цæхуæн…

бæлвурд: алке, кадæриддæр, алли…

æбæлвурд: кадæр, цидæр, еуæй-еу…

æппæрццæг: неке, маке, некæци…

амонæн: а, айæ, еци…
Номевгутæ сæ 
нисанеуæгмæ 
гæсгæ

Фразеологон дзурдбæс-
титæ (æ уод æ 
къæхтæмæ рандæй)

æнæдехгæнгæ дзурдбæститæ

æвзаги æмбæлунцæ цæттæй

æвдесунцæ рахæсгæ нисанеуæг: фæттарстæй



18

30-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, бæрæггонд фразеологон дзурдбæститæ баййе-
ветæ синонимтæй.

Дæхецæн дæ зæрдæ ци нæ зæгъуй, уой иннемæн дæр ма кæнæ.
Нецитæ ʼма мацити туххæй кæрæдзей ратонæ-батонæ байдайæн.
Еу гъæубæстæн сæ дзурд кæрæдзебæл ку бада, уæд æнæгъæнæ ком дæр цардгъондæр 
уодзæнæй.
Ескæмæн хуарзи ке бацудтæ, уой туххæй арфæмæ макæмæ ʼнгъæл кæсæ.

31-аг фæлтæрæн. Дууæ цæгиндземи ес æмбесæндтæ римæхст. Иссеретæ сæ, балæдæрун 
син кæнетæ сæ нисанеугутæ. Æмбесæндтæ рафинсетæ, номевгути фæсте къæлæтти нисан 
кæнетæ, сæ нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæр æнцæ, уой.

Хузæг: Лæгъуз лæгъузæй неке (æппæрцæг) федуй.

Адæймаг
Адæймаг
Адæймагæн е ʼсæфт дæр, æ амонд дæр, 
Адæм
Æмвæндæ адæмæн
Лæгъуз
Æнхус
Ескæмæн ка лæггадæ кæнуй
Æхе ка нæ уарзуй
Масти фæдбæл
Цийнæ
Лæг

багъæуаги бон гъæуй 
е ʼгъдауæй лæг æй 
кæрæдзей фæрци цæрунцæ
е ʼвзагбæл баст æнцæ
цæун нæ гъæуй
адæймаги кæддæриддæр багъæудзæнæй
адæми хæццæ федауй
е еске дæр нæ уарзуй
е æхецæн лæггадæ кæнуй
хонх дæр нæ лæууй 
лæгъузæй неке федуй
косунæн æй

32-аг фæлтæрæн. Бацæттæ кæнетæ цубур радзурд: «Куд гъæуама даронцæ сæхе 
скъоладзаутæ кæрæдзей хæццæ». Спайда кæнетæ нæ урокки æрмæгæй.

6-аг урок

Морфологи. Миуæвдесæг. Фæлхатуйнадæ  

Ахури анзи фиццаг бон

Ахургæнæгмæ игъосæ,  
Рæстæг дзæгъæли ма йсафæ. 

Гæдиати Секъа

33-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.
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Цæсти фæнникъулдмæ – хъæбæр тагъд. Цæсти фæнникъулдмæ каникултæ фæцæнцæ; 
уодхæссæг уинун – нæ уарзун. Зийнадæгæнагæ биццеуæй мæ уодхæссæг уинун; сæумæцъæ-
хæй – хъæбæр раги. Сæумæцъæхæй фегъал дæн; рараст ун – рандæун. Рараст æнцæ бал-
ци; æмæзмæлд кæнун – еу рæстæгбæл архайун; цæун. Скъоладзаутæ æмæзмæлд кодтонцæ. 
Зæрдæбæл æрбалæуун – æримисун. Зæрдæбæл æрбалæудтæй фиццаг бон; цæститæбæл рауа-
йун – æримисун. Мæ цæститæбæл рауадæнцæ евгъуд бæнттæ.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

34-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда кæнетæ 
дзурдуæттæй.

Рæстæг æрветун, цæсгом содзуй фур æфсæрмæй, арæхстгай цæун, хæдзарæмæ здæхун, 
сифтæ скъæфун.

35-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузæмæ æма зæгъетæ, сумахмæ гæсгæ, цæбæл цæудзæнæй 
дзурд тексти. Бакæсетæ текст. Сбæрæг кæнетæ, кæци афони цаутæ си æвдист цæунцæ. 
Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Фиццаг сентябрь

Рæстæг догъон бæхæй уæлдай нæй. Цæсти фæнникъулдмæ каникултæ фæцæнцæ æма 
бабæй ралæудтæй скъоламæ цæуни афонæ. Æнæгъæнæ сæрдæ мæ рæстæг рарвистон гъæунги, 
гъазтон футболæй, киунугутæбæл гъуди дæр нæ 
кодтон. Гъома кæсгæ кодтон, фæлæ ахургæнæн 
киунугутæ – нæ, фулдæр – аййев литературон. 
Уруссаг æвзаг зонун, фалæ математикæй ба мæ 
уодхæссæг уинун. Нæ ахургæнæг Ольга Никола-
евни зæрди мин адтæй сæрдæмæ сæрмагонд кусти 
ихæстæ раттун, фалæ мин фæттæрегъæд кодта æма 
мæ баййивтонцæ уæлдæр къласмæ.

– Баййевдзинан дæ, – загъта е, фал нин дзурд 
раттæ, дæхуæдæг дæ уæгъдæ рæстæги ке ахур 
кæндзæнæ математикæ, уой.

афæнттæ: нуриккон, евгъуд, исуйнаг

арæзт: хумæтæг, вазуггин

формæ: æбæлвурд

хузтæ: æнхæст, æнæнхæст

нимæдзтæ: еууон, берæуон

Миуæдесæг

ÆГАС ЦОТÆ!
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Фиццаг сентябри сæуæмæцъæхæй фæггæпп ластон, мæ сумкæ рамбурд кодтон æма ра-
раст дæн скъоламæ. Гъæунги скъоладзаутæ æмæзмæлд кодтонцæ. Еугурæй дæр цудæнцæ 
скъоламæ. Уотæ мæмæ кастæй, цума идард балций адтæн æма нур ба хæдзарæмæ здæхун, 
фæууиндзæнæн мæ уарзон бийнонти æма лимæнти. Скъоламæ куд хæстæгдæр кодтон, уотæ 
мæ цийнæ минкъийдæр кодта. Ольга Николаевна мæ ку бафæрса, сæрди математикæ ахур код-
тай, æви нæ, уæд ин ци зæгъдзæнæн.

Николай Носовмæ гæсгæ

                                       гъæунги ‒ уынджы
Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1. Анзи афæнттæй кæцими фæуунцæ каникултæ?
2. Цæмæн сугъдæй радзурди сæйраг архайæги цæсгом?
3. Циуавæр æнкъарæнтæ фæууй идардæй здæхæг бæлццонмæ, радзурди сæйраг 
   архайæгмæ гæсгæ?
4. Куд дардта æрдзæ æхе фиццаг сентябри?
5. Текст радзоретæ уæхе дзурдтæй, спайда кæнетæ 3-аг цæсгомæй.
6. Рафинсетæ текстæй бæрæггонд миуæвдесгутæ, фæннисан син кæнетæ сæ афонæ.

7. Рафинсетæ текстæй фиццаг абзац. Миуæвдесгути фæсте къæлæтти фæннисан кæнетæ, 
сæ арæзтмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ, уой.

36-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, циуавæр уавæрти ес испайдагæнæн 
бæрæггонд арæзтитæй. Куд хуннунцæ еци арæзтитæ?

Рæстæг, дан, догъон бæхæй уæлдай нæй.
Нæ ахургæнæг Ольга Николаевни зæрди мин адтæй…
Зæрдæ ин байвардтон.
Математикæ дæр сæрæй фæттахтæй.

37-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ 35-аг фæлтæрæни тексти 4-аг æма 5-аг абзацтæ. Уæ 
зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ æма ниффинсетæ, сумахмæ ба циуавæр æнкъарæнтæ 
исæвзурун кодтонцæ æрдзæ æма бонигъæдæ аци анз 1-аг сентябри, скъоламæ цæугæй. 
Испайда кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæститæй, æмбесæндтæ æма цитатитæй.

1-аг сентябрь – зонундзийнæдти бæрæгбон. Хъаурæ ахури медæгæ ’й. Хъаурæй хъаурæ-
гиндæр – зунд. Сæрди каникултæ; хори сугъзæрийнæ тунтæ; фæззигон рæуæг думгæ; 
игъæлдзæгæй; деденбæститæ; фиццаг мурæ; фиццаг урок; дæгъæл зонундзийнæдти дуйнемæ; 
арфитæ.

хумæтæг: косун, ходун, цæун

вазуггин: ахур кæнун, фæггæпп ласун
Миуæвдесæг
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7-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Миуæвдесæг 

Алци зонун дæр хуарз

Адæймаг зæнхæй гъæздуг æй, фалæ зæнхи 
гъæздугдзийнадæ ка равзардзæнæй æнæ адæймагæй?

Бигъулти Къола

38-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Мисир – Египет, мисийрæгтæ – Египетти цæргутæ. Мисийрæгтæ базудтонцæ: зинаргъ – 
хъазар. Хъазар æвдесæндартæ; гъудимæ æрцæун – хатдзæг искæнун, æргъуди кæнун. Адæймаг 
еци гъудимæ æрцудæй; хуарзи бацæун – ескæмæн банхус кæнун, фæппайда ун. Хуарзи 
бацудæнцæ зайæгойтæ финсуйнадæн.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

39-аг фæлтæрæн. Сраст кæнетæ рæдудтитæ, банхæст кæнетæ таблици кирæгтæ хузæгмæ 
гæсгæ.

1. Рагæпп кодта
2. Æрбагæпп кодта
3. Багæпп кодта
4. Рагæпп кодта
5. Æргæпп кодта
6. Исгæпп кодта
7. Ниггæпп кодта

А. Уатмæ
Æ. Тугурмæ
Б. Уатæй
В. Цъасæмæ
Г. Биццеутæмæ
Гъ. Тургъæмæ
Д. Тугурæй

ра – æндæрæрдæмæ: рандæй гъæунгæмæ

æрба – медæмæ: æрбацудæй тургъæмæ

ра – æндæмæ: рацудæй къласæй

æр – уæллæй: æрхизтæй тугурæй

ис – уæлæмæ: исхизтæй тугурмæ

ни – бунмæ: ниххизтæй уæрмæмæ

фæ – дзорæги цорæй аллирдæмæ: фæццæунцæ хонхмæ, фæц-
цæунцæ донмæ.

ба – медæмæ: бацудæй къласмæ

Миуæвдесæг 
разæфтауæнтæ 
архайди здæхти 
нисанеуæги хæццæ
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1
Гъ

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

40-аг фæлтæрæн. Зæгъетæ, куд æййевунцæ миуæвдесгути нисанеуæгтæ разæфтауæнти 
рæуаги. Циуавæр æййивддзийнæдтæ æрцудæй дзурдти? Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Ни+гæлдзун; ни+кæсун; ра+амонун; ни+æвдесун; ни+аразун; фæ+косун; фæ+агорун; 
ба+æвдесуй.

41-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ 
ниввæретæ.

Уотæ син ба...мудта хуæнхаг æртæст цард æ зиндзийнæдти хæццæ. (Б. Г.)
Баде дзæвгарæ фæ...гъæзта цæхъалти хæццæ, уæдта фæр...ст æй сау дормæ. (Т. Ц.)
Лæмбунæгдæр ку ра..взарæн фарстатæ, уæд мæ хæццæ исарази уодзæнæ. (Хъ. С.)
Тасолтан бацудæй уатмæ, цурд фелваста халат æма æрбахустæй. (Дз. Т.)
Æхебæл дзиуарæ бафтудта Сæниат дæр. (Г. Р.)

42-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Зæгъетæ, сумахмæ гæсгæ, цæбæл цæудзæнæй дзу-
банди тексти. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Финсуйнади хуæрзгæнгутæ

Финсуйнади ирæзтæн устур агъаз фæцæнцæ зайæгойтæ, фиццаг къахдзæфтæ ракод-
та зайæгойти фæрци. Мисийрæгтæ базудтонцæ папируси дæргъæй-дæргъæмæ зæнги хъаппæй 
замманай финсæн æрмæг исаразун – папирус. Уомæй адæм пайда кодтонцæ 30 æносæй 
фулдæр. Папируси гæбæзтæ-еу банихасиуонцæ кæрæдзебæл æма-еу си рауаидæ дæсгай метрти 
дæргъæн тухтонтæ. 

Археологтæ куд исбæрæг кодтонцæ, уотемæй Рагон Уæрæсей финсæн æрмæг адтæй бæрзи 
цъарæ. Уæлдай фулдæр бæрзи цъарæбæл финститæ иссердтонцæ Новгороди области. Етæ 
æнцæ хъазар æвдесæндартæ æма дзорунцæ горæттæгти, зæнхкосгути, æрмгустгæнгути царди 

ни – архайди тухгиндзийнадæ: нихходун, ниннæрсун

фæ – архайди дæргъвæтийнæ цуд: фæгъгъазун, 
фæдздзубанди кæнун

фæ – архайди æвеппайди ʼрцуд: фæрресун кæнун, фæссурх ун.

Миуæвдесгути 
разæфтауæнти 
нисанеуæгтæ

ра – архайди тагъд æма рæуæг цуд; рабадун, ракосун
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уагæбæл, еци идард рæстæги цаутæбæл. Бæрзи цъарæбæл-еу финстонцæ æстæгæй, кенæ ба 
æфсæйнагæй конд къуæцæлæй. Еци финститæн сæ рагондæртæбæл цæуй 9 æноси.

Нуриккон сæйраг финсæн æрмæг – гæгъæди дæр равзурдæй зайæгойтæй. Фиццаг си пай-
да кæнун райдæдтонцæ. Скæсæни Китайи гæгъæди кодтонцæ бамбукæй æма тута бæласæй 
XIX-аг æноси астæу ба ’й кæнун райдæдтонцæ гъæдæрмæгæй. Ка ’й зонуй, адæймаг еци 
гъудимæ æрцудæй дидинбиндзити фæрци. Етæ сæ «гæгъæдин» астъæнттæ мингай анзти 
дæргъи фæййаразунцæ гъæдæрмæги мортæй. Гæгъæдийæн æ сæйраг хомаг иссæй нæзи 
бæласæ, уомæй рауайуй тæккæ даргъдæр æма тæнæгдæр тæгтæ.

Гъе уæхæн хуарзи бацудæнцæ зайæгойтæ финсуйнадæн.

1. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда кæнетæ дзурд-
уæттæй: папирус; финсæн æрмæг; археолог; æрмгустгæнæг.
2. Бæрæггонд гъудиæдтæн сæ медес куд лæдæретæ?
3. Сбæрæг кæнетæ тексти медесон хæйттæ. Хæйттæн æргъуди кæнетæ фæрститæй 
сæргæндтæ. Ниффинсетæ сæ, текстæн ци сæргонд æргъуди кодтайтæ æма ниффинстайтæ, 
уой бунмæ. Сæргæндтæ-фæрститæй пайдагæнгæй, исаразетæ диалог.
4. Бакæсетæ текстæй ист скъуддзæгтæ. Зæгъетæ, куд æййивд æрцудæнцæ миуæвдесгути 
нисанеугутæ æма гъудиæдти медес разæфтауæнти фæрци.

Уомæй адæм рапайда кодтонцæ (пайда кодтонцæ) 30 æносæй фулдæр. Папируси 
гæбæзтæ-еу ранихасиуонцæ (банихасиуонцæ) кæрæдзебæл æма-еу си рауаидæ дæсгай 
метрти дæргъæн тухтонтæ.

Етæ фæдздзорунцæ (дзорунцæ) горæттæгти, зæнхкосгути, æрмгустгæнгути царди 
уагæбæл.

43-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ сæргонд. Бæрæггонд 
миуæвдесгутæмæ бафтауетæ разæфтауæнтæ. Ниффинсетæ сæ. Байамонетæ, циуавæр æй-
йивддзийнæдтæ æрцудæй дзурдти.

Адæймаги цард алкæддæр æнгом баст адтæй зайæгойти дуйней хæццæ. Недзамантæй 
ардæмæ адæймаг зайæгойтæй кодта хуæруйнаг, худта си дарæс, кодта си косæндзаумау, 
хуæцæндзаумау, хуарæнтæ æма хуастæ дæр. Пайда си кодта цæрæнуæтти арæзтади.

Зайæгойти дуйне æй аллихузон æма хъæбæр дессаг. Ахургæндтæ си нимайунцæ 
500 мини хузи. Еци зайæгойтæ æнцæ се ʼгас дæр цæмæдессаг сæ асæ, сæ арæзт æма сæ 
ахедундзийнадæмæ гæсгæ.
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8-аг урок

Цæугæ æма æдзæугæ миуæвдесгутæ

1-аг октябрь – Рацæргæ адæймаги дуйнеуон бон

Хестæртæн ци ‘гъдау дæттис, е 
дин уодзæнæй кадæ.

Æмбесонд

44-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Цæстæй нæбал уинун – бахъæрæу ун, гъосæй нæбал игъосун – бакъуру ун. Лæг-еу цæстæй 
нæбал уидта, гъосæй нæбал игъуста; уæлгъос æрбалæуун – еске фарсмæ балæуун, банхус 
кæнун. Кæстæртæ-еу æ уæлгъос æрбалæудтæнцæ; дзурд – æмбесонд. Фиддæлтæй байзадæй 
уæхæн дзурд; зæрдæ æлхæнун – забæ – зубæ кæнун. Еске зæрдæ фæлмæн дзурдæй æлхæнун; 
колхозон – еумæйаг хæдзарадон. Колхозон будуртæ; фæрнуг – берæ, рæдау. Фæрнуг лæггæдтæ 
фæккæнун; не ʼгас хъауритæй – еугур гæнæнтæ æма фæрæзнитæй пайдагæнгæй. Не ʼгас 
хъауритæй дæр архайдзинан.

45-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгæй рæнгъитæ.

Арæх мæ зæрдæбæл æрлæууи.  
Гъазис мæ цæститæбæл æдзох,  
Циййес нæуæг хабар нæ гъæуи,  
Райсæ мæн бæсти син сæ къох.  

Зæрдæ искатай уй е ’рхуни, 
Фæндуй мæ нæхемæ тухуаст. 
Арæх фæууинун дæ мæ фуни
Æма æрбайгъал ун æваст.

       Гетъоти Виктор

Миуæвдесæг

цæугæ: Уæ фæллад усхъитæбæл нин 
архастайтæ Уæлахез.

æдзæугæ: Не ʼгас хъауритæй дæр архай-
дзинан сумахæн арфиаг лæггадæ кæнунбæл.

Миуæвдесгутæ дех кæнунцæ дууæ къуаребæл. Еуетæ фæуунцæ цæугæ, иннетæ ба – 
æдзæугæ. Цæугæ миуæвдесгутæ æвдесунцæ, еу предметæй иннемæ комкоммæ ка хезуй, 
уæхæн архайд. Сæ дæлбарæ дзурдтæ дзуапп фæддæттунцæ æрмæст дууæ фарстæн: ке? 
ци? – кæсун (ци?) киунугæ, фæрсун (ке?) биццеуи.
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Иссеретæ тексти цæугæ æма æдзæугæ миуæвдесгутæ. Рафинсетæ сæ, ци дзурдти хæццæ 
баст æнцæ, уони хæццæ. Æнхæстгæнæнти разæй къæлæтти фæннисан кæнетæ, ци 
фæрститæн дзуапп дæттунцæ, уони, сæ фæсте ба – хауæнтæ.

Хузæг: Æрлæуун (цæбæл?) зæрдæбæл (æ-б. х.)

46-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ, бакæсетæ дзурдтæ æма дзурдбæститæ. Уонæмæ 
гæсгæ сбæрæг кæнетæ, тексти дзурд цæбæл цæудзæнæй, уой.

Дигорон æгъдау; хестæртæн кадæ кæнун; кæстæртæ; лæггадæ кæнун; Рацæргæ адæймаги 
дуйнеуон бон; æгъдау дæттун.

47-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æ сæргонд ин балæдæрун кæнетæ. Алли абзацæн дæр 
æргъуди кæнетæ сæргæндтæ.

Ирон æгъдæутти ахсгиагдæр æма рæсугъддæр

Ирон адæмæн берæ хуарз æгъдæуттæ байзадæй 
сæ фиддæлтæй, фал фарни хæдзарæн æ астæуккаг 
цæгиндзæ куд уа, уотæ ирон æгъдæутти ахсгиагдæр 
æма рæсугъддæр ‒ кадæ кæнун, хестæри боц дарун. 
Е куд дессаг æй: лæг-еу базæронд æй, цæстæй-еу 
нæбал уидта, гъосæй-еу нæбал игъуста, уæддæр-
еу кæстæртæ еци хуæрзконд æма хуæрзæлвæстæй 
æ уæлгъос æрбалæууиуонцæ. Уомæн байзадæй 
фиддæлти дзурд: «Цард – æгъдауæй рæсугъд».

Фиддæлтæ уотæ дæр зæгъиуонцæ: «Цард æнзтæй 
баргæ нæй». Мадта ма цæмæй баргæ ’й цард? Е 
баргæ æй адæймагæн æ гъуддæгтæ, е ’гъдау æма, 
адæмæн ци лæггадæ бакодта, уомæй. Адæймаг фæццæруй сæдæ анзи дæр, фулдæр дæр, æма 
бæласæ дæр нæ ниссадздзæнæй, еске зæрдæ дæр еу фæлмæн дзурдæй некæд балхæндзæнæй 
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æма уæдта е дæр зæгъдзæнæй «Æз фæццардтæн». Уæхæнттæн сæ цийнæ дæр неке фæззонуй, 
сæ зин дæр.

Ирон адæммæ дæр уæдта æндæр адæмтæмæ дæр устур кадæбæл нимад æй хестæрæн 
аргъ æма лæггадæ кæнун, зæрдæлхæнæнтæй сæ боц кæнун. Уомæ гæсгæ алли анз дæр 1-аг ок-
тябри бæрæг кæнунцæ Рацæргæ адæймаги дуйнеуон бон.

Адæми æхсæн арфи аккаг е æй, æма хестæр æ цæсти кадгин кæмæн æй, æгъдау ин ка 
дæттуй, æ фиддæлти ном рæсугъдæй ка имисуй. Æ кæстæртæй ауодундзийнадæ ка ʼнкъара, 
еци хестæр нæдæр æ евгъуд, нæдæр æ абони цардæй рагъаст кæндзæнæй.

Чеджемти Æхсарæмæ гæсгæ
              мадта – уæдæ 

Багъуди кæнетæ!

1. Лæвæрд гъудиади баййеветæ æнхæст хузи миуæвдесæг æнæнхæст хузи миуæвдесæгæй, 
æнæнхæст хузи миуæвдесæг ба – æнхæст хузи миуæвдесæгæй. Байвæретæ сæ гъæугæ 
хайæгтæ, кенæ ба фæццох кæнетæ æнæгъæугитæ. Ниффинсетæ, ци гъудиадæ исаразтайтæ, 
уой. Миуæвдесгути фæсте къæлæтти фæннисан кæнетæ, цæугæ æви æдзæугæ 
миуæвдесгутæ ʼнцæ, уой. Зæгъетæ, куд раййивта гъудиади медес. 

Æ кæстæртæй ауодундзийнадæ ка ʼнкъара, еци хестæр нæдæр æ евгъуд, нæдæр æ 
абони цардæй рагъаст кæндзæнæй.

2. Балæдæрун кæнетæ уæхе дзурдтæй тексти хатдзæгтæ (фæстаг абзаци).

48-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ дзурдти æнкъæйттæмæ. Иссеретæ си антонимтæ. Дзуæппитæй 
таблицæ банхæст кæнетæ.

Меуæвдесæги 
хузтæ

æнхæст: бакæсун, низзарун, исбадун

æнæнхæст: кæсун, зарун, бадун

Æнхæст хузи 
миуæвдесгутæ 

евгъуд афонæ: бакастæн

исуйнаг афонæ: бакæсдзæнæн

Æнæнхæст хузи 
миуæвдесгутæ 

нуриккон афонæ: кæсун

исуйнаг афонæ: кæсдзæнæн

евгъуд афонæ: кастæн
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1. Райгурæн бæстæ

2. Хестæр

3. Знаг

4. Бæрзонд

5. Берæ

6. Хуарз

7. Рацæргæ

8. Евгъуд (цард)

9. Кадгин (адæймаг)

10. Фæлмæн (дзурд)

11. Еске (зæрдæ)

12. Арфæ

а) æхе

æ) æгадæ

б) æригон

в) схуст

г) кæстæр

гъ) æлгъист

д) æмбал

дж) ниллæг

дз) æцæгæлон

е) минкъий

æ) абони

ж) лæгъуз

1
Дз

49-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текст, стъæлфити бæсти æвæретæ гъæугæ дзурдтæ. 
Миуæвдесгути фæсте къæлæтти фæббæрæг кæнетæ, цæугæ ʼнцæ æви æдзæугæ.

Арфæ

Нæ… хестæртæ!.. Адæймаги дуйнеуон бони фæдбæл уин кæнæн… арфитæ. Мах, …
фæлтæртæ, ан сæрустур сумахæй. Уæ фæрци нæ тавунцæ сæребардзийнади хори тунтæ. Уæ … 
усхъитæбæл нин æрхастайтæ … .Нæ … бæстæ нин багъæуай кодтайтæ æзнагæй, Фидибæсти 
Устур тугъди фæсте … анзти заводти, фабрикти, … будурти æма æндæр кустуæтти хъæбæр 
фæхъхъиамæт кодтайтæ.

Сумах, нæ боц хестæртæ, айтæ … кадæ æма намус. Нæ Иристонæн, нæ … Фидибæстæн 
ци берæ … лæггæдтæ фæккодтайтæ æма кæнетæ, уой туххæй уин арфæ кæнæн.

Сумах уæ алли гъуддагæй дæр айтæ фæнзуйнаг, æма уин не ʼгас хъауритæй дæр архай-
дзинан лæггадæ кæнунбæл.

Нæ … хестæртæ! Нæ зæрдæ уин зæгъуй … æнæнездзинйдæ,… уæ алке хæдзари дæр уæд.

Дзурдтæ спайда кæнунæн: абони, рацæргæ, берæнацион, боц, зæрдиаг, Иристони, кадгин, 
колхозон, Райгурæн, уæззау, Уæлахез, фарнæ, фæллад, фæрнуг, федар.

50-аг фæлтæрæн. Урокки 46-49-аг фæлтæрæнтæй пайдагæнгæй, бацæттæ кæнетæ æма 
ниффинсетæ арфи дзурдтæ уæ синхи (гъæуи, муггаги) хестæртæн.
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9-аг урок

Цæугæ æма æдзæугæ миуæвдесгутæ 

15-аг октябрь - Хетæгкати Къостай райгурæн бон

Чи мæ фехъуса, уый мæ кæд бамбарид, чи 
мæ бамбара, уый мæ кæд нæ ферох кæнид.

Хетæгкати Къоста

51-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Рабалци кодта – рандæй. Къостай номи хæццæ бунæттæмæ рабалци кæнæн; фиццаг –
раздæр. Фиццаг бал нæ над ракæнæн; гъæуай кæнун – кæсун. Гъæуай кæнуй аллирдæмæ 
хуæнхтæ ’й нилхъивтонцæ – аллирдигæй дæр хуæнхтæ. Хуæнхтæ ’й аллирдигæй дæр 
нилхъивтонцæ; дæнттæ лæборунцæ – хуæнхтæй кæлунцæ æзнæт цæугæдæнттæ. Дæнттæ ин æ 
фæрстæмæ лæборунцæ; нихи асæ – минкъий. Нихи асæй зиннунцæ зæнхи гæбæзтæ; сæр исда-
рун – фæззиннун. Сæр исдаруй дзæкъолон; æгас ‒ æнæгъæнæ. Æгас фæзи сæрти.

Рабаретæ

52-аг фæлтæрæн. 1. Хузтæмæ гæсгæ сбæрæг кæнетæ, цæбæл цæудзæнæй дзурд тексти.

Хетæгкати Къостай 
райгурæн гъæу Нарæ Хетæгкати Къоста      

Миуæвдесæг
цæугæ:
калун, здахун, ласун, 
æфсадун

æдзæугæ:
кæлун, здæхун, лæсун, 
æфсæдун

Цæугæ миуæвдесгутæй еуетæн ес æнкъай æдзæугæ меуæвдесгутæ. Кæрæдземæй 
хецæн кæнунцæ æрмæстдæр сæ бундорти гъæлæсонтæй. Цæугæ миуæвдесгути бундори 
фæууй тухгин гъæлæсон, æдзæугæ миуæвдесгути бундори ба – лæмæгъ.
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2. Бакæсетæ текст. Сбæрæг ин кæнетæ е стиль æма æ хузæ (æрфинст, таурæгъон, 
игъосункæнуйнаг, радзурд, тæрхæнттæ, кенæ тексти алли хузти еугонд, зæгъæн, кæсæги 
хæццæ диалог æ. æнд.).

Балци Къостай номи хæццæ баст бунæттæмæ (райдайæн)

Гъæйдæ æма нæ гъудити рабалци кæнæн Къостай номбæл баст рохс бунæттæмæ. 
Фиццагидæр бал нæ над ракæнæн æ райгурæн гъæу Нарæмæ.

Нари гъæу, Нари зæнхæ. Хуæнхтæ ʼй фæйнердигæй нилхъивтонцæ, дæнттæ ин 
æ фæрстæмæ лæборунцæ. Зæйтæ, уарунтæ ʼй нихснадтонцæ. Уади думгæ ин гъазуй æ 
бауæри. Уæддæр лæууй, æ зæронд ихæлд мæсгутæй гъæуæйттæ кæнуй аллирдæмæ. Коми 
рæгътæбæл, къæдзæхти фæрстæбæл нихи æстæй, мæгур лæги кæрци æмпъозæни хузæн, 
зиннунцæ æхе хузи зæнхи гæбæзтæ, игуæрдæнти гæппæлтæ. Алцæмæндæр си ес æхе ном, 
æхе нисан. Æндæр æй уонæн сæ цардиуагæ, сæ амонд. Уоми дæр уалдзæги мети бунæй 
æ сæр исдаруй дзæкъолон. Уордигæй дæр сæрди тæвдити фегъусуй цæвæги æскъотт, 
фиййæутти зарун. Уоми дæр фæззæги синдзитæбæл ниргъæвсуй халон. Уоми дæр æхсæвæй-
бонæй дзиназуй уадæ.

Нигъгъос æй, неци дзоруй Нари зæнхæ. Æрмæст думгæ, хуæнхаг думгæ, цъететæй ду-
муй, деденгути адгин смаг, æхсæрдзæнти зæлланг хæссуй æма мин мæ гъоси дзоруй:

‒ Ами кæддæр иссугъдæй устур зæрдæ. Ниррохс кодта кæмтти наргути æма си бонæй-
бонмæ хъæбæрдæр тавуй æ цæхæрæй адæми…

Амондгун дæ, арфиаг дæ, Нари зæнхæ!
Цæгæрати Максиммæ гæсгæ

дзæкъолон – малусæг    æскъотт – æхситт

1. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, Къостай циуавæр æмдзæвгитæмæ сæ ес бабæттæн.

1) Уоми дæр фæззæги синдзитæбæл ниргъæсуй халон.
2) Уоми дæр æхсæвæй-бонæй дзиназуй уадæ.
3) Уой бæрцæ æрцæугæ адæм нæма фæууидтон еу рауæнмæ.

2. Радзоретæ Къостай райгурæн гъæу Нари æрдзи туххæй. Спайда кæнетæ текстæй.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

53-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæй рафинсетæ евгъуд афони миуæвдесгутæ, баййеветæ сæ 
æбæлвурд формæмæ.

нуриккон афони, еууон 
нимæдзи, 1-аг цæсгоми:
(æз) зарун
(æз) финсун

Миуæвдесæг

æбæлвурд формæ:
зарун
финсун
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Поэти фегъустонцæ æма ʼй балæдæрдтæнцæ, бæлæдæрдтæнцæ æма ʼй нæ феронх кодтонцæ.
Хуæнхтæ æй фæйнердигæй нилхъивтонцæ.
Зæйтæ, уарунтæ ʼй нихснадтонцæ.
Ка дин загъта тæккæ фиццагидæр аци дзурдтæ, Нари зæнхæ?
Кæд сæ, идард бæстæй дæмæ къулухæй, æфхуæрдæй ци саудзæстæ лæппо æрбаздахтæй, 

уомæй фегъустай.

54-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 52-аг фæлтæрæни текстæй ист арæзтитæ. Миуæвдесгути 
фæсте къæлæтти финсетæ цæугæ æви æдзæугæ миуæвдесгутæ ʼнцæ. 

Хуæнхтæ ʼй нилхъивтонцæ; дæнттæ ин æ фæрстæмæ лæборунцæ; уарунтæ ʼй нихснад-
тонцæ; думгæ гъазуй æ бауæри; Нари гъæу лæууй; Нари гъæу гъæуæйттæ кæнуй аллирдæмæ.

55-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Рафинсетæ ʼй, бæрæггонд миуæвдесгутæ ев-
гъуд афони æвæргæй, сæ фæсте син нисан кæнетæ къæлæтти цæугæ æви æдзæугæ 
миуæвдесгутæ ʼнцæ.

Хузæг: Къоста цардæй (æдзæугæ) …

Къоста цæруй гъæуи фæзæн æ уæллаг кæрони, мах ба фæзæн – æ дæллаг кæрони. 
Махмæ æма ʼй махæй цæун гъæуй гъæуи æгас фæзи сæрти. Къоста-еу иуазæгуати ку æй, уæд-
еу нæ уарзуй, æ фæдбæл еске цæуй, уой. Махмæ ба ес гъиккаг куйтæ, æма мæ-еу мæ фидæ æ 
фæдбæл рарветуй сосæгæй, цæмæй ибæл куй ма фæххуæца.

Зæлдæбæл къуæрттæй бадунцæ зæронд лæгтæ: ка си сагойнæ кæнуй, ка ба – пах-
са. Къостай ку исуинунцæ, уæд исистунцæ, сæ ходтæ исесунцæ. Æма-еу цалинмæ раидард 
уй, уæдмæ не ʼсбадунцæ, æ ходæ дæр си неке никкæнуй. Уæхæн кади хæццæ Къостабæл 
æмбæлунцæ Иристони алли рауæн дæр.

1. Ци зонетæ Къостай сувæллони бонти туххæй? 
2. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ, циуавæр уадзимистæ кастайтæ Къостай туххæй? 
3. Бацæттæ кæнетæ цубур радзурд.

10-аг урок

Миуæвдесгути бундортæ

15-аг Октябрь – Хетæгкати Къостай райгурæн бон

Адæмæн уарзон адтæй Къоста, æ 
зартæ арф ниххезиуонцæ адæми зæрдитæмæ. 

Барахъти Гино

56-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.
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Арф хезуй зæрдæмæ – хъæбæр цæуй зæрдæмæ. Зартæ арф хезунцæ зæрдæмæ; 
мæстæйдзаг – зæрдрист. Игъусуй æ зæрдрист, зар; над дарун – цæун. Дæ над дарæ хонхмæ; 
ном исæвæрун – исхонун. Æ ном ин исæвардтонцæ гъæунгæбæл; над кæнун – цæун. Нæ над 
ракæнæн Каспий денгизи билæмæ; фæрраст ун – рандæун. Нур ба рараст уæн Болгаримæ; 
бæгъатæр – æхсаргин лæг. Ирон бæгъатæр.

57-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдти къуæрттæ æма зæгъетæ, цæмæй хецæн кæнунцæ 
кæрæдземæй. Сбæрæг кæнетæ миуæвдесгути грамматикон формити нисанеугутæ. Рафинсетæ 
миуæвдесгутæ, фæббæрæг син кæнетæ сæ бундортæ.

Поэти реуи иссугъдæй арт æма 
райгъустæй æ зæрдрист зар, Цъухæй-
цъухмæ ʼй истонцæ адæм. Сæребарæмæ, 
размæ тундзунмæ худтонцæ Къостай 
дзурдтæ æма арф уомæн ниххизтæнцæ 
адæми зæрдити.

Нигер

Поэти реуи содзуй арт æма игъусуй æ 
зæрдрист зар. Цъухæй-цъухмæ ʼй есунцæ 
адæм. Сæребарæмæ, размæ тундзунмæ 
хонунцæ Къостай дзурдтæ æма уомæн 
хезунцæ арф адæми зæрдити..

58-аг фæлтæрæн. Таблицæмæ гæсгæ исаразетæ гъудиæдтæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Сæйрæтти хузæгтæ 

циртдзæвæн
адæм
гъæунгæ
музей

Зæгъуйнæгти хузæгтæ

æвæрд æрцудæй (кæми? кæд?); байгон кодтонцæ (кæми? 
кæд? ци?); ном исæвардтонцæ (ци? кæми? цæбæл?); хæссуй 
(кæми? кæд?); ес (кæми?; æрæнцадæй (кæми?); гъæздуг æй 
(цæмæй?).

Хузæг: 1955 анзи Дзæуæгигъæуи Ирон драмон театри рази æвæрд æрцудæй Къостай 
циртдзæвæн.

Миуæвдесгутæн ес æртæ бундори: нуриккон, евгъуд æма исуйнаг афæнтти 
бундортæ. Нуриккон афони бундортæ сбæрæг кæнæн ес, миуæвдесæги æбæлвурд 
формæн æ фæсæфтауæнтæ ун кенæ æн ку рагæлдзæн, уæд: бад-ун-бад, дзор-ун-дзор. 

Евгъуд афони бундортæ ба арæзт цæунцæ нуриккон афони бундормæ фæсæфтауæн 
-дт, -т, -ст, -ад æфтауни фæрци. Евгъуд афони бундор аразгæй миуæвдесгути æрцæунцæ 
аллихузон мурон æййивддзинæдтæ: 1) гъæлæсонти æййивддзийнадæ – дзорæ-дзурдта, 
хонæ-худта; тæхæ – тахтæй; рæвдауæ – рæвдудта; уорамæ – уорæдта æ. æнд.,
2) æмгъæлæсонти – зонæ – зудта; доцæ – дугъта, содзæ – сугъта, фицæ – фунхта, 
æрветæ – æрвиста; кæрдæ – карста, змæнтæ – зманста.

Исуйнаг афони бундор арæзт фæууй нуриккон афони бундормæ – дзæн æфтауни 
фæрци: финсæ – финсдзæнæ, финсдзæнæй.
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59-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Цардагор, байзайæггæгтæ, паддзахи фæсдзæуинттæ, (Къостай) бюст, зæрдæбæл дарун.

60-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Медесон хæйттæбæл æй радехтæ кæнетæ. Æргъуди 
син кæнетæ сæргæндтæ фæрстити хузи. Ниффинсетæ сæ.

Къостай номи хæццæ бунæттæмæ балци

Нæ над æй Ставрополи краймæ. Ами Хъæрæсе-Черкести ес 
Хетæгкати Къостай гъæу. Сæдæ анземæй фулдæри размæ ардæмæ 
рафтудæнцæ цардагор Къостай хæстæгутæ æма хеуæнттæ. Сæ 
байзайæггæгтæ сæвардтонцæ циртдзæвæн номдзуд поэтæн æма 
имæ сæрдæй, зумæгæй хæссунцæ деденгутæ. Деденгутæй некæд 
цох кæнуй Къостай бюст Ставрополи дæр.

Идарддæр нæ над дарæн Украинæмæ, Херсони горæтмæ. 
Уордæмæ фæххастонцæ нæрæмон поэти паддзахи фæсдзæуинттæ. 
Къостай гъуддæгтæ сæ зæрдæбæл дарунцæ Украини адæм. Æ 
ном ин исæвардтонцæ Херсони устурдæр æма рæсугъддæр 
гъæунгæбæл. Æ ном ма ин ами хæссуй астæуккаг скъола 
дæр. Хетæгифурти музейи ес берæвæрсуг æрмæг æ цард æма 
уодуæлдай тохи туххæй. Къостай ном равардтонцæ горæти 
сувæллæнтти рæвдауæндонæн дæр. Е хумæтæги нæй – поэт 
сувæллæнттæн балæвар кодта дессаги æмдзæвгитæ.

Украинæй нæхе баесæн Хонсар Иристонмæ. Ами Къоста 
алли хæдзарæн дæр хеуон æй. Цхинвали ин 1940 анзи сæвардтон-
цæ циртдзæвæн. Поэти ном хæссуй сæрустурæй Хонсар Ири 
драмон театр.

Хонсар Иристонæй нæ над ракæнæн Каспий денгизи билæмæ. Уæртæ æрбанакæ кæнуй 
устур рæсугъд науæ. Аййев дамугъатæй финст æ фарсбæл – «Коста Хетагуров». Нур ба рараст 
уæн никки идарддæр – Болгаримæ, Кырджалий зилдмæ.

Хетæгкати Леуани хæдзарæ Лаби Науæ «Коста Хетагуров»
Дзанайти А. В. Къоста Херсони

Къостай циртдзæвæн 
Хетæгкати Къостай гъæуи 

Хъæрæсе-Черкести
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Болгайрæгтæй беретæ зонунцæ Хетæгкати Къостай фидæ Леуани ном. Ирон бæгъатæр 
уруссаг æфсади хæццæ Болгарий адæми фæййервæзун кодта Турки æфсоййæй. Кырджалий 
уин хъæбæр æхцæуæнæй равдесдзæнæнцæ Къостай бюст, бахондзæнцæ уæ Къостай музеймæ. 
Æ бахезæни æвеппайди фегъосдзинайтæ æфхуæрд адæми гимн – «Додой».

Берæ ма нæмæ ес Ири зарæггæнæги номи хæццæ баст бунæттæ. Уомæн æма Къостай ном 
адгин æй, аййев дзурди тухæ ка лæдæруй, уонæн се ʼгасемæн дæр. Уомæн ин равардтонцæ æ 
ном гъæутæ æма театртæн, гъæунгтæ æма скъолатæн, музейтæ æма науæн.

Куд уæмæ кæсуй, идарддæр ба кумæ уодзæнæй бæлццæнтти над?

æрбанакæ кæнуй – æрбаленк кæны

1. Тексти медесон хæйттæн ци сæргæндтæ æргъуди кодтайтæ фæрстити хузи, уонæй 
спайда кæнетæ æма, тексти æрмæгбæл æнцайгæй, исаразетæ диалог.

Хузæг: ‒ Нур ба кумæ æй нæ над?
‒ Нур ба (нæ над æй; цæуæн) …

2. Тексти 2-аг, 3-аг æма 5-аг абзацтæй рафинсетæ миуæвдесгутæ æртæ цæгиндземæй. Еу 
цæгиндзи миуæвдесгутæ финсетæ нуриккон афони бундорти хæццæ, дуккаги – евгъуд 
афони, æртиккаги ба – исуйнаг афони бундорти хæццæ.

Хузæг: нур.аф   евгъ.аф.   исуйн. аф.
дарæн   рафтудæнцæ   бахондзæнæнцæ

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

61-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ сæргонд.

«Ирон фæндур» дуйнеон культури хæзнадони кадгин бунат уомæн байахæста æма, Ири-
стони курдиатгин æма ахургонд мийнæвæрттæй æ адæми хъисмæтбæл ка батухстæй, уонæн 
Къоста адтæй сæ фиццаг.

сæйрæттæ: Сæдæ анземæй фулдæри размæ ардæмæ 
рафтудæнцæ Къостай хæстæгутæ æма хеуæнттæ.

зæгъуйнæгтæ: Кырджалий уин хъæбæр æхцæуæнæй равдесдзæ-
нæнцæ Къостай бюст, бахондзæнæнцæ уæ Къостай музеймæ.

æнхæстгæнæнтæ: Уомæн ин равардтонцæ æ ном гъæутæ æма 
театртæн, гъæунгтæ æма скъолатæн, музейтæ æма науæн.

бæрæггæнæнтæ: Æ ном ин исæвардтонцæ Херсони 
устурдæр æма рæсугъддæр гъæунгæбæл.

фадуатон дзурдтæ: Сæ байзайæггæгтæ сæвардтонцæ 
циртдзæвæн номдзуд поэтæн æма имæ сæрдæй, зумæгæй 
хæссунцæ деденгутæ.

Гъудиади 
æмхузон 
иуæнгтæ
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Къостайæй раздæр неке фегъуста Иристони реуæй гъæрзун, Къоста-
йæй уæлдай неке бандиудта гъæрæй зæгъун:

«Æмхуызон нæ иуæн дæр нæй,
Кæм цæуæм, кæм кусæм, кæм бадæм!»

Къостайау уонæй некæмæ разиндтæй фагæ нифс тухст æма æрхæн-
дæгæй ирон адæммæ бадзорун.

«Лæджы хуызæн лæг нæм – ыстæм … ,
Цы уыдзæн нæ фидæн, нæ фæстаг?»

Еунæг Къоста баууæндтæй «адæмы фарнæй къæдзæх дæр ныннæргъы», уой, æма 
фиццагидæр Къоста байамудта æ фæндури цагъдæй тар гъæдæй рохс будурмæ тохи над ирон 
адæмæн.

Цæллагати Валодямæ гæсгæ

1. Зæгъетæ, циуавæр дæнцитæ æрхаста автор, цæмæй нæ баууæндун кæна, «Ирон 
фæндур» дуйнеон культури хæзнадони кадгин бунат цæй туххæй байахæста, уобæл. 
Тексти цитатитæ циуавæр æмдзæвгитæй ист æрцудæнцæ?
2. Рафинсетæ миуæвдесгутæ. Сæ бундорти буни син баханхæ кæнетæ. Евгъуд афони 
формитæн сæ бундорти ци æййивддзийнæдтæ æрцудæй, уони фæннисан кæнетæ.

Хузæг: фегъуста …

3. Нуриккон афони миуæвдесгутæ æма æбæлвурд формитæй исаразетæ евгъуд афони 
формитæ.

Хузæг: гъæрзун – гъæрзтæй, …

11-аг урок

Миуæвдесæги здæхæнтæ. Æргомон здæхæн

15-аг октябрь – Хетæгкати Къостай райгурæн бон

Хетæгкати Къоста æй ирон литератури æма Иристони 
æхсæнадон царди медæгæ еугуремæй стурдæр стъалу.

Гæдиати Цомахъ

62-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Агъазиау дзурди зæрингурд – æвзаги æвæрæнтæ хуарз ка зонуй æма си аййевæй, 
арæхстгинæй ка пайда кæнуй. Агъазиау дзурди зæрингурди райгурæн бæстæ; æнæмæлгæ: 
æности дæргъи. Æнæмæлгæ «Ирон фæндур», хæдзарæ-музей – зундгонд адæймаг (финсæг, 
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цæугæ
еу. ним.  бер. ним.
финсун  финсæн
финсис  финсетæ
финсуй  финсунцæ

æдзæугæ
еу. ним.  бер. ним.
цæун   цæуæн
цæуис  цæуетæ
цæуй   цæунцæ

Миуæвдесæг æргомон здæхæни нуриккон афони 

Миуæвдесæгæн ес цуппар здæхæни: æргомон, бæллеццаг, бадзурдон æма 
фæдзæхстон. Æргомон здæхæни миуæвдесæг æвдесуй, æцæгдзийнади ци архæйдтитæ 
цæунцæ, æрцудæнцæ кенæ æрцæудзæнæнцæ, уæхæнттæ. Æргомон здæхæнæн ес æртæ 
афони: нуриккон, евгъуд, исуйнаг: Кавкази хуæнхтæ лæудтæнцæ, лæуунцæ æма 
лæудзæнæнцæ æносмæ. 

Миуæвдесгути æййевуйнадæ здæхæнтæ, афæнттæ, цæсгæмттæ æма нимæдзтæмæ 
гæсгæ хуннуй ефтиндзæг. Цæугæ æма æдзæугæ миуæвдесгутæ æргомон здæхæни 
нуриккон афони æма исуйнаг афони ефтиндзæг кæнунцæ æмхузон, евгъуд афони ба – 
дууæ хузи.

цæугæ
еу. ним.   бер. ним
финсдзæнæн   финсдзинан
финсдзæнæ   финсдзинайтæ
финсдзæнæй   финсдзæнæнцæ

æдзæугæ
еу. ним.   бер. ним.
цæудзæнæн   цæудзинан
цæудзæнæ   цæудзинайтæ
цæудзæнæй   цæудзæнæнцæ

Миуæвдесæг æргомон здæхæни исуйнаг афони

цæугæ
еу. ним.  бер. ним
финстон  финстан
финстай финстайтæ
финста  финстонцæ

æдзæугæ
еу. ним.  бер. ним.
цудтæн цудан
цудтæ  цудайтæ
цудæй  цудæнцæ

Миуæвдесæг æргомон здæхæни евгъуд афони

тугъдон лæг æма æнд.) ци хæдзари цардæй, уоми арæзт музей. Хетæгкати Къостай хæдзарæ-
музей; нивæфтуд ‒ гъæдæ, хъумац кенæ æндæр æрмæгбæл конд ести хузтæ. Сæ къæхтæ-
бæл – нивæфтудтæ; цæстæ æрхуæцун – фæууинун. Нæ цæстæ æрхуæцдзæнæй нивæфтуд 
тумбулæг-тæбæл; фидæй фуртмæ – берæ рæстæг. Фидæй-фуртмæ имисдзæнæнцæ; муггагæй-
муггагмæ – е дæр берæ рæстæг, æности дæргъи. Цæрдзæнæй муггагæй-муггагмæ адæми 
зæрдити. 
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Кæнун æма ун-и рæуаги арæзт миуæвдесгутæ ефтиндзæг кæнгæй æййевунцæ 
æрмæстдæр æнхусгæнæг миуæвдесгутæ кæнун æма ун: æз ахур кæнун, ду ахур кæнис, етæ 
ахур кæнунцæ.

Миуæвдесæг кæнун-и ефтиндзæг æй цæугæ миуæвдесгути ефтиндзæги хузæн.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

Нуриккон афонæ Евгъуд афонæ Исуйнаг афонæ
Æз
Ду
Е
Мах
Сумах
Етæ

дæн
дæ
æй, ес
ан
айтæ
æнцæ

адтæн
адтæ
адтæй
адтан
адтайтæ
адтæнцæ

уодзæнæн
уодзæнæ
уодзæнæй
уодзинан
уодзинайтæ
уодзæнæнцæ

Æркæсетæ ирон миуæвдесæг уæвын/уын-и ефиндзæгмæ æма ’й рабаретæ дигорон 
миуæвдесæг ун-и хæццæ.

Нуриккон афонæ Евгъуд афонæ Исуйнаг афонæ
Æз
Ду
Е
Мах
Сумах
Етæ

дæн
дæ
у, и, ис
стæм
стут
сты

уыдтæн
уыдтæ
уыд (-и, -ис)
уыдыстæм
уыдыстут
уыдысты

уыдзынæн
уыдзынæ
уыдзæн (-и, -ис)
уыдзыстæм
уыдзыстут
уыдзысты

63-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда кæнетæ 
дзурдуæттæй. 

Æлотон уæлдæф, æгъазиау циртдзæвæн, курухон, цардвæндаг, гæнахи кауæ, æнгурстауæн.

64-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ зæгъетæ, цæбæл цæудзæнæй дзурд тексти, уой. Бакæсетæ 
текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Хетæгкати Къостай циртдзæвæн 
Дзæуæгигъæуи, ирон драмон театри рази
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Къостай номи хæццæ баст бунæттæмæ балци

(кæрон)

Нур ба дзурди зæрингурди Райгурæн бæсти, Цæгат Иристони. Ка фæннимайдзæй ирон 
адæми уарзон хъæболи хæццæ баст бунæттæ! Æ ном лæвæрд æрцудæй Иристони горæттæ 
æма гъæути берæ гъæунгтæн. Мадта ка нæ фегъуста Къостай гъæуи туххæй, æ цæргутæ сæ 
кустити æнтæститæй кадæ кæнунцæ Ири зарæггæнæгæн. Æмбесонд æй æ рæсугъддзийнадæ 
æма æлотон уæлдæфæй Хетæгкати Къостай номбæл Культури æма фæлладуадзæн парк. 
Къостай ном лæвæрд æрцудæй Дзæуæгигъæуи 13-аг скъола æма Цæгат Иристони паддзахадон 
университетæн.

Дзæуæгигъæуи Бутырини гъæунги ес Къостайæн Хæдзарæ-музей. Музейи ес хъæбæр 
гъæздуг æрмæг. Уой фæууингæй адæймаги цæститæбæл рауайуй поэти дессаг цардвæндаг.

Уæлдай æхцæуæн ба е æй, æма Дзæуæгигъæуи Къостайæн Ирон театри рази ци 
циртдзæвæн ес. Циртдзæвæн æвæрд æрцудæй 1955 анзи. Кæнгæ ба æй искодта Тауасити 
Сослæнбег. Бакæсæн Къостай циртдзæвæнмæ фæстæрдигæй.

Дзæбæх зиннунцæ æ баслæхъи гоцора æма ма сауæнгæ æ алдæмбидтæ дæр. Циртдзæ-
вæни фæсте дууердигæй ес æвæрд мрамор къæйтæ, ирон даргъ къелатау, сæ къæхтæбæл 
нивæфтудтæ. Къелатæбæл æнцойнæгæнæнтæ æнцæ фæлтæргай, уонæбæл дæр нивæфтудтæ.

Къостайæн æ алли уадзимиси дзурдтæ дæр адгин æнцæ æгас ирон адæмæн дæр.

Хетæгкати Къостай номбæл фæлладуадзæн парк 
Дзæуæгигъæуи

Хетæгкати Къостай номбæл Ирон литератури музей 
Дзæуæгигъæуи

Хетæгкати Къостай хæдзарæ-музей Дзæуæгигъæуи

хъæбæр – тынг                 
горен, фарс – сис
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Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

65-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ таблицæмæ. Галеу цæгиндзи лæвæрд æнцæ текстæй ист 
дзурдтæ, рахез цæгиндзи ба сæ бакомкоммæ уонцæ сæ лæдæрунгæнæнтæ. Æргъуди кæнетæ 
дзурдти хæццæ гъудиæдтæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

1. Баслæхъ
2. Гоцора
3. Алдæмбидтæ

4. Топпуадзæн
5. Бæрцитæ
6. Гæнах

А. Топпæй æхсунæн конд бунæттæ фарси.
Æ. Сæри къонцца æма дууæ къабаземæй худ уæледарæс.
Б. Топпихуасæ æма нæмгутæ æфснайунæн æма барунæн худ бунæттæ 
цохъабæл.
В. Цæрæн мæсуг, федар.
Г. Баслæхъи тенкабæл цилле халæй бид ци тумбулæг худ фæууй, е.
Гъ. Цилле халæй бид уадздзаг, худтонцæ ʼй цохъай, баслæхъи, зæнгæйтти 
кæрæнттæбæл.

Хузæг: 1Æ,…

66-аг фæлтæрæн. Еу хатт-ма бакæсетæ 64-аг фæлтæрæни текст. Иссеретæ си зæронд 
дзурдтæ ’ма сæ рафинсетæ дууæ къуаремæй: фиццаг къуари – архаизмтæ, дуккаги ба – 
историзмтæ. Сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

12-аг урок

Миуæвдесæги здæхæнтæ. Бæллеццаг здæхæн

15-аг октябрь – Хетæгкати Къостай райгурæн бон

Хетæгкати Къостай райгурæн бон – нæ 
адæми бæрæгбон.

67-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Саталæ – хуасæ кæбæл цурхиуонцæ, уæхæн бæрзи уестæй бид æвæрæн. Къахисæ мети 
бунæй сатæлттæ; фудгубун – берæ хуæрагæ, æхецæн бафсæдун æнгъæл ка нæй; дзиллитæ – еугур 
адæм. Ири дзиллитæ; ном ерун – ниффинсун. Витяй ном иссирдта е ‘мдзæвгитæй еуеми.

историзмтæ:
кæвдæсард, къона, 
æркъе

архаизмтæ:
улупа, кæфти 
мæйæ, сахар

нæуæг

зæронд

активон

пассивон
Дзурдтæ
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68-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Бæллеццаг здæхæни миуæвдесгути буни 
баханхæ кæнетæ. Сæ фæсте син къæлæтти нисан кæнетæ сæ афонæ, цæсгом æма нимæдзæ.

Æз дзыллæйæ къаддæр куы дарин, куы бафидин искуы мæ хæс, уæд афтæ æнкъардæй нæ 
зарин, нæ хъуысид мæ кæуын хъæлæс.

Скæнис хъугдзармæй æрчъитæ, къахис митбынæй мæхъитæ стонг æмæ сыдæй…
Гъæй, джиди! Искуы дæ фыййау куы разарид иу сау къæдзæхы сæрæй!
Æнæзивæг куы рауаис уæ уазæджы хъæрмæ… мæ иу цæстæй куы бакæсин, мæ хуры хай, 

дæумæ!

1. Къостай циуавæр æмдзæвгитæй ист æнцæ гъудиæдтæ?

цæугæ
еу. ним.  бер. ним.
коринæ  корианæ
корисæ кориайтæ
коридæ кориуонцæ

æдзæугæ
еу. ним.  бер. ним.
цæуинæ цæуианæ
цæуисæ цæуиайтæ
цæуидæ цæуиуонцæ

Миуæвдесæг бæллеццаг здæхæни нуриккон афони

цæугæ
еууон æма 
берæуон нимæдзæ 
нуриккон афони 
хузæн

æдзæугæ
еууон æма 
берæуон нимæдзæ 
нуриккон афони 
хузæн

Миуæвдесæг бæллеццаг здæхæни исуйнаг афони

цæугæ
еу. ним.  бер. ним.
курдтайнæ курдтаййанæ
курдтайсæ курдтаййайтæ
курдтайдæ курдтайуонцæ

æдзæугæ
еу. ним.  бер. ним.
цудайнæ цудаййанæ
цудайсæ цудаййайтæ
цудайдæ цудайонцæ

Миуæвдесæг бæллеццаг здæхæни евгъуд афони

Бæллеццаг здæхæни миуæвдесгутæ февдесунцæ, æцæгæй ка не ʼрцудæй æма цæуй, 
фалæ бæлвурд фадуæтти фæрци ка цудайдæ кенæ цæуидæ, уæхæн архайд. Бæллеццаг 
здæхæнæн ес æртæ афони: нуриккон, евгъуд æма исуйнаг.

саталæ – мæхъи
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  Уæ зæрдæбæл бадаретæ æнхусгæнæг миуæвдесæг ун-и ефтиндзæг бæллеццаг здæхæни.

Нуриккон афонæ Евгъуд афонæ Исуйнаг афонæ

Æз
Ду
Е
Мах
Сумах
Етæ

уайнæ
уисæ
уидæ
уаййанæ
уаййайтæ
уайуонцæ

адтайнæ
адтайсæ
адтайдæ
адтаййанæ
адтаййайтæ
адтайуонцæ

нуриккон 
афони 
хузæн

  Æркæсетæ ирон миуæвдесæг уæвын / уын-и ефтиндзæгмæ бæллеццаг здæхæни.

Нуриккон афонæ Евгъуд афонæ Исуйнаг афонæ

Æз
Ду
Е
Мах
Сумах
Етæ

уаин
уаис
уаид
уаиккам 
уаиккат
уаиккой

уыдаин
уыдаис
уыдаид
уыдаиккам
уыдаиккат
уыдаиккой

нырыккон
афоны
хуызæн

Публицистикон стилæй пайда кæнунцæ газзетти, журналти, радиобакастити æма 
телеравдистити, æмбурдти æма митингти радзурдти. Аци стиль æй æхсæнадон архайгути 
стиль. Публицистикон стили дзурд арæзт æй æгас адæммæ, æ ихæстæ æнцæ бæсти (рес-
публики, райони, горæти, гъæуи) царди туххæй ести хабар фегъосун кæнун, æхсæнадон 
гъуддæгтæмæ бæлвурд рахаститæ æвзарун кæнун.

Публицистики жанртæй еу æй газеттон уацхъуд (заметка). Уацхъуди цубурæй дзурд 
фæццæуй æхсæнадон цардæй циуавæрдæр цæмæдессаг цаубæл. Уæхæн игъосункæнуйнаги 
нисан æй æхсæнади æма адæми цардмæ газеткæсгути æргом раздахун, исцæмæдес кæнун.

69-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда кæнетæ 
дзурдуæттæй. Сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ ма сæ тетрæдти ниффинсетæ.

Хуæрифурт, æригон лимæн, арфиаг куст, райдайгæ литератор, атаман, мадзал, бийнойнаг.

Публицистикæ (лат. publicus – æхсæнадон) æй, æхсæнадон – политикон царди ахс-
гиаг темитæ ка æргом кæнуй, литератури уæхæн хузæ.

Жанр (фр. qenze – хузæ) æй стили уадзимиси хузæ.
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70-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæй бæллеццаг здæхæни миуæвдесгутæ. Зæгъетæ, 
циуавæр грамматикон минеугутæмæ гæсгæ сæ сбæрæг кодтайтæ.

1. Къоста цæмæй æ Райгурæн Иристонмæ исæздахтайдæ, уой туххæй ин фенхус кодта, 
хæстæг æмбалбæл ке нимадта, уæхæн зонгæ Адам Адами фурт Ржевусский. 2. Е ʼргом 
ку не здахтайдæ литературæмæ, æ бинойнаг Екатеринæ Александри кизги хæццæ еугур 
мадзæлттæй дæр ку не ʼнхус кодтайуонцæ Пятигорски цæрæг интеллигенцийæн, адæмæн сæ 
айдагъдæр хуарздзийнадæ кæнун ку нæ фæндадтайдæ, уæд, æвæдзи, Къоста Иристонмæ нæбал 
исæздахтайдæ.

71-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ цубур уацхъуд газетмæ «Куд исбæрæг кодтан Хетæгкати 
Къостай райгурæн бон не скъолай». Уацхъудæн равзаретæ райдайæн лæвæрд гъудиæдтæй.

Зæрдæрохсæй исæмбалдæнцæ (горæт, гъæуи ном) (скъолай номер) астæуккаг скъолай 
ахургæнгутæ æма скъоладзаутæ Хетæгкати Къостай райгурæн бонбæл.

Æзинæ (евгъуд къуæрей) (нимæдзæ: анз, бонæ, мæйæ) (горæт, гъæуи ном) (скъолай номер) 
астæуккаг скъолай конд æрцудæй Къостай райгурæн бони фæдбæл кадгин æмбурд (литературон 
изæр, бæрæгбон).

Уацхъуди хатдзæгти кæд бæллеццаг здæхæни миуæвдесгутæй спайда кодтайтæ, уæд син сæ 
буни баханхæ кæнетæ.

13-аг урок

Миуæвдесæги здæхæнтæ. Бадзурдон здæхæн

Æрдзæ – нæ алливарс

Изæрæрдæмæ хор адгин æй.
Туати Дауит

72-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Курондон – минкъий цæугæдон Иристони; Джермецикк – Иристони рæгътæй еуей ном; 
къеренæг – тумбул æмдеденæг æхсинæни; Æхсинæн къерейау сурх-сурхид даруй; рæдауæй – 
æнæвгъау, парахатæй. Хор æ тунтæ рæдауæй байтауй зæнхæбæл.

Уацхъуди

ахсгиаг цауи туххæй 
игъосуйнаг: кæми? 
кæд? ци?

хатдзæг: 
кæронбæттæн 
гъудитæ, фæндитæ

автори цæстæнгас 
цаумæ аргъгæнæг 
дзурдтæ
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73-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Байамонетæ бадзурдон здæхæни миуæвдесгутæ. 
Зæгъетæ син сæ нимæдзæ æма цæсгом.

Адæм цæмæй кæрæдзей хæццæ хæлар æма уарзондæрæй цæронцæ æма баст уонцæ, сæ 
цард рæсугъддæр æма игъæлдзæгдæр уа, уой туххæй се ‘хсæн æвæрунцæ сæрмагонд уаг алли 
гъуддагæн дæр.

Киристон динбæл баст адæм еу æвзагæй ку дзоронцæ пусулмон динбæл хуæст адæми 
хæццæ, уæддæр сæмæ ес хецæн æздæхтæ сæ еумæйаг æгъдæуттæ æнхæст кæнуни.

Фæсевæд цæмæй æгъдæуттæ базононцæ, уой туххæй сæ ахур кæнун гъæуй.
Кæмæн исагъдау кæнай, е дæ ку нæ балæдæра, уæддæр дæ æгъдау дæтгæ ка фæууина, е 

дæ балæдæрдзæнæй.
Тухгиндæр æдухдæри ку æфхуæра, æнæгъдау миутæ ку кæна æхсæнади, уæд е нæ тæрсуй 

адæми гъулæгæй.
(Дзодзати Ваномæ гæсгæ)

  Уæ зæрдæбæл бадаретæ æнхусгæнæг миуæвдесæг ун-и ефтиндзæг бадзурдон здæхæни.

Æз     уон
Ду     уай
Е       уа

Мах      уæн
Сумах   уайтæ
Етæ       уонцæ

74-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Миуæвдесæг ун æвæретæ бадзурдон здæхæни 
гъæугæ цæсгом æма нимæдзи.

Миййаг ку нæбал (ун) дæ зæрди. 
Ку суæгъдæ кæнон æз бунат. (Годзойти Хасан)
Фий иуарунтæн даргъ фийтæ (ун). 
Уæ иуарунæн даргъ фингæ (ун). (Мамукъати Хъ.)
Дуйнебæл дин ку нæбал (ун)
Уæлæбæл мард дæ ду дæр. (Колити Витали)

цæугæ
еу. ним.  бер. ним.
финсон финсæн
финсай финсайтæ
финса  финсонцæ

æдзæугæ
еу. ним.  бер. ним.
цæуон  цæуæн
цæуай  цæуайтæ
цæуа  цæуонцæ

Миуæвдесæг бадзурдон здæхæни

Бадзурдон здæхæни миуæвдесæг февдесуй, ка нæ цæуй, фалæ уæн кæмæн ес, кенæ 
ба гъæуама ка ʼрцæуа, уæхæн архайд: Цæуон æма ин зæгъон.

Бадзурдон здæхæни миуæвдесæгæн ес исуйнаг афони формæ.
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  Æркæсетæ ирон миуæвдесæг уæвын / уын-и ефтиндзæг бадзурдон здæхæни.

Æз         уон
Ды         уай
Уый       уа

Мах      уæм
Сымах   уат
Уыдон       уой

Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

75-аг фæлтæрæн. Ракæсетæ къæразгæй. Зæгъетæ, циуавæр бонигъæдæ ʼй абони? 
Ниффинсетæ фæйнæ дууæ гъудиади æрдзи уавæри туххæй.

76-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй. Сæ хæццæ гъудиæдтæ ниффинсетæ.

Риндзæ, гъæуæйттæ кæнун, рагъ, зæрдæ дзорун, нигулæни сæрмæ.

77-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ æма рафинсетæ бадзурдон здæхæни 
миуæвдесгутæ, фæннисан син кæнетæ сæ нимæдзæ, цæсгом æма райдайæн формæ.

Æвæдзи, æ бунатмæ ку нæ бахъæрта, уомæй фæттæрсуй.
Рæгътæй куд тагъддæр ниггæпп ласа, уобæл фæййархайуй.

78-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ таблицæмæ. Зæгъетæ, æргомон æма бадзурдон здæхæнти 
миуæвдесгути формитæ кæци цæсгоми æма нимæдзи æнцæ æмхузæн? Балæдæрун син 
кæнетæ сæ нисанеугутæ. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ сæ хæццæ фæйнæ гъудиади. 
Миуæвдесгути фæсте къæлæтти нисан кæнетæ, кæци здæхæни ʼнцæ, уой.

Æргомон здæхæн (нур.аф.) Бадзурдон здæхæн
Æз
Ду
Е
Мах
Сумах
Етæ

финсун
финсис
финсуй
финсæн
финсетæ
финсунцæ

кæсун
кæсис
кæсуй
кæсæн
кæсетæ
кæсунцæ

финсон
финсай
финса
финсæн
финсайтæ
финсонцæ

кæсон
кæсай
кæса
кæсæн
кæсайтæ
кæсонцæ

цæбæл дзурдæуй: арв, хор, гъæдæ, уæлдæф

фадуæттæ: фæззæги, изæри

æууæлтæ: уазал, æнод, æзнæт

архайд: æрттевуй, думуй

Æрдзи æрфинст
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14-аг урок

Миуæвдесæги здæхæнтæ. Фæдзæхстон здæхæн

Косунæн дæр – афонæ æма гъазунæн дæр.

Адæми цард гъæзтити хузтæ æма медестæй куд гъæздугдæр 
уа, уойбæрцæ сæ дзиллон цæсгон зиннуй ирддæрæй.

Айларти Измаил

79-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Цигон – циуанæй конд агæ. Минкъий цигон; хъуæл – гъæди цубур лухдзаг. Хъуæлæй 
гъазун; лæдзæги финдз – лæдзæги кæрон. Лæдзæги финдзæй фелвасун; хебæлхуæст – бухсагæ. 
Домуй хебæлхуæст ун; æнæхæран ун – кæдзос зæрдæ ун; знаггадæ нæ кæнун; боститæ нæ 
кæнун. Домуй æнæхæран ун; хонхи цъаси – кæмидæр арф рауæн хуæнхти. Хонхи цъаси ес 
интернет-бастдзийнадæ!

80-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгæ. Рафинсетæ фæдзæхстон здæхæни миуæвдесгутæ, сæ 
фæсте син къæлæтти нисан кæнетæ сæ нимæдзæ æма сæ цæсгом.

Ехх, тæходуйтæ

Ехх, тæходуйтæ, низзарæ    Ехх, тæходуйтæ, фæкковæ
Гъæлæсидзаг бæрзонд риндзæй,   Нæ хестæртæн сæ кадæбæл,
Уæ зæрдити уин ниндзарæ,    Зæрдæ, фур цийнæй рæдовæ,
Ниццæгъдæ ма дæ уадиндзæй.   Зартæ финсгæй нæ мадæбæл.

Ехх, тæходуйтæ, фæккафæ    Ехх, тæходуйтæ æрзелæ
Цъæх зæлдæбæл мондаг уадзгæй,   Бæгъæмбадæй Дигоргоми,
Дæ фæллад уоми фесафæ,    Гъолтæ ма еу хатт иселæ.
Къахи финдзтæ федар садзгæй.   Ниртайæ ма цæугæдони.

                                                                                                               Годзойти Хасан

Фæдзæхстон здæхæни миуæвдесгутæ æвдесунцæ, еске фæндæмæ кенæ 
домæнтæмæ гæсгæ ци архæйдтитæ гъæуама æрцæуонцæ, уæхæнттæ. 

Миуæвдесæгæн фæдзæхстон здæхæни еууон нимæдзи дæр æма берæуон нимæдзи 
дæр ес æрмæстдæр 2-аг æма 3-аг цæсгæмтти формитæ.

Фæдзæхстон здæхæни миуæвдесгутæн нæййес афæнтти сæрмагонд формитæ.

еууон нимæдзæ: 
æз ‒  ду ‒ кæсæ е ‒ кæсæд

берæуон нимæдзæ:
мах ‒   сумах ‒ кæсетæ етæ ‒ кæсæнтæ

Миуæвдесæг фæдзæхстон здæхæни
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1. Кæци здæхæни миуæвдесгутæ ма ес æмдзæвги?

  Уæ зæрдæбæл бадаретæ æнхусгæнæг миуæвдесæг ун-и ефтиндзæг фæдзæхстон здæхæни.
 

Æз –
Ду – уо
Е – уæд

Мах –
Сумах уотæ
Етæ уæнтæ

81-аг фæлтæрæн. Иссеретæ рæдудтитæ æма банхæст кæнетæ таблицæ.

1. Ду
2. Е
3. Сумах
4. Етæ

А. Сахур уотæ
Æ. Сахур уо
Б. Сахур уæнтæ
В. Сахур уæд

1
æ

Æркæсетæ ирон миуæвдесæг уæвын/ун-и ефтиндзæг фæдзæхстон здæхæни.
Дигорон æма ирон формитæмæ æмхузонæй ести ес?

Æз –
Ды – у
Уый –  уæд

Мах –
Сымах – ут
Уыдон – уæнт

82-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Æмдумбул ханхæ, зеллак, масти фæдбæл цæун, зæлдæ.

83-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ. Базонетæ ин е стиль.

Дæ бон хуарз, Ацæмæз! Финсун дæмæ туристон лагерæй. Зонис, ами ци дзæбæх гъазт 
базудтон, æма дессаг! Нуртæккæ дин радзордзæнæн æ медес.

Гъазтан фæзи, зæлдæбæл. Скъахтан цигони фæтæн æма æрфæн къагъд. Еци къагъди 
аллифарс къахдзæфи идæрддзæфæн скодтан æмдумбул ханхæ, еци ханхæбæл ба – 
къахæвæрæн минкъий къæхтитæ. Еци къахæвæрæнти къæхтити мах, биццеутæ æд лæдзгутæ 
æрлæудтан галеу къелтæй æма гъæуай кодтан къагъдæй хъуæлгæлдзæги.

Нæ гъазтæн адтæй еу разамонæг. Е-еу раздæр хъуæл ниггæлдзидæ къагъди æма-еу æй 
уордигæй лæдзæги финдзæй еуварс ракъуæридæ, уоми ба – цурд лæууидæ гæлдзæг æма æй 
кенæ ахæсгæ ракæнидæ, кенæ ба æй къагъдмæ багæлдзидæ. Зæгъгæ, хъуæл ниххаудтæй 
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къагъди, уæд-еу тумбул зеллакки, галеумæ зелгæй, биццеутæ 
кæрæдзей бунæттæ райахæссиуонцæ. Еци рæстæги 
хъуæлгæлдзæг гъавидæ еске бунати æ къах райвæрунмæ. Ку-
еу сарæхсидæ, уæд-еу æнæ бунатæй ка райзаидæ, е адтæй 
гæлдзæг. Æз дæр æртæ хатти адтæн гæлдзæг.

Ма мæ иронх кæнæ, Ацæмæз. Финсæ мæмæ, дзорæ 
мæмæ телефонæй. Дæ электрон финстæг дæр дин бакастæн. 
Цæмæдессаг сæмæ фæккастæнцæ аци хабæрттæ. Мæскуйæй 
туристти уæлдай деси бафтудта Дзинагъай, хонхи цъаси, 
компьютертæ æма интернет-бастдзийнадæ ке ес, е! 

Гъæйдæ, хуæрзбон кæнæ, Ацæмæз! Хездзæнæн дин дæ дзуапп.

Де ʼмбал Таймураз

84-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ, дзурдбæститæ æма 
гъудиæдти хæйттæн тексти иссеретæ сæ синонимтæ. Миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ сæ 
нимæдзæ, афонæ, цæсгом, здæхæн.

Еци къахæвæрæн къахти мах, биццеутæ, лæдзгути хæццæ лæудтан галеу къелтæй.
Е фиццаг хъуæл ниггæлдзидæ къахтмæ æма-еу æй уордигæй лæдзæги кæронæй еуварс 

ракъуæридæ, уоми ба цурд лæудтæй гæлдзæг æма æй кенæ ахæсгæ, кенæ ба æй багæлдзидæ 
къахтмæ.

Фæлæ нæ мæскуйаг туристтæ хъæбæрдæр фæддес кодтонцæ, Дзинагъай, хонхи цъаси, 
компьютертæ æма интернет – бастдзийнадæ ке ес, уобæл.

15-аг урок

Миуæвдесгути растфинсуйнадæ

Фæззигон гъæди

 Фæззигон бор бæлæсти думгæ æзмæнтуй,
Мæнгард къинтой загъдау сæ кæнуй «перхулитæ».

Скъодтати Эльбрус

85-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Æнæнгъæлти – æвеппайди. Æнæнгъæлти æнгозæ бæласæ разиндтæй; сатæг – 
уазалгомау; Æнгозти сатæг; къленц-мленц – хъал; дудæгътæ, зулун-мулун. Къленц-мленц бор 
гагатæ; тала – æвзонг бæласæ. Талай бæрзонд къалеу; фæззиннун – цубур рæстæгмæ радумун. 
Ескæд-еу хатт думгæ фæззиннуй.
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86-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, бæрæггонд миуæвдесгути рæдудтитæ 
растгæнгæй.

Гъæдæй æй æрхасттонцæ бони æмбеси æма ибæл исæвæрдтонцæ ном – Туйгъан. (Джума 
Ахуба)

Баде æ медбилти ходгæй касттæй æдзинæг æгæрон денгизи будурмæ, æ хъоппæгъ сау 
цæститæй уарзти хæццæ æрттивттонцæ устур дес æма цийнæ. ( Тобойти Цæрæг)

Нихаси бадгутæ кæрæдзей фарсттонцæ и лæгбæл. (Олисати Мухарбек)
Уарзттон æмдзæвгитæ – зудæй игъустон. (Хъулчити Бола)
Бæлæсти къалеутæй еу цъеу дæр нæбал заруй, фæттахттæнцæ зумæги уазалæй. (Кокайти Т.)

87-аг фæлтæрæн. Саразетæ миуæвдесгутæй æргомон æма бæллеццаг здæхæнти, евгъуд 
афони, еууон нимæдзи, 3-аг цæсгоми формитæ. Ниффинсетæ сæ хузæгмæ гæсгæ.

Хузæг: бафæллайун – бафæлладæй – бафæлладайдæ. 

Æлвæсун, нæмун, æртонун, хуйун, бадун.

88-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузæмæ. Зæгъетæ, сумахмæ гæсгæ цæбæл цæудзæнæй дзурд 
радзурд «Хузгæнæги»? Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Хузгæнæг

Нарæг къахнад мæ устур пæлæхсаркъалеу бæласи бунмæ 
бахудта. Идардæй мæмæ толдзæ бæласи хузæн фæккастæй, 
фалæ æнæнгъæлти æнгозæ бæласæ разиндтæй. Монти сифтæй 
«фингæ» ракодтон æма уайтагъд фæстаг соги зингитæмæ 
фезонæггонд фиди кæрстити хузæн æнгозтæй кæрæ ракодтон. 

Æхсæри сифæ сæмæ хицæ бакодта, ци – талай бæрзонд 
къалеуæй фæххецæн æй æма уозгæ-уозун кæри сæри 
рабадтæй. Гæдидумæги дзихъигæнæг пихцил гоцора сæмæ 
æхе ниллæг æруагъта. Ескæд-еу хатт думгæ ку фæззиннуй, 
уæд æй цума нæ фæффæндуй, уой хузæн гæдидумæг æнгозти 
цъопбæл æ рехæгун къæдзелæ рахафуй.

Миуæвдесгутæ евгъуд афони бундор фæсæфтауæн -т, кенæ -ст-йи рæуаги арæзт 
ку фæуунцæ æма сæмæ æргомон æма бæллеццаг здæхæнти евгъуд афони цæсгомон 
кæрæнттæ ку бафтауæн, уæд бундори æма кæрони -т-тæй еу рахауй (куст-тон) æма си 
финсæн еу т: финстон, кустон, сæрфтон, кустайнæ, финстайнæ.

Нуриккон афони бундорти фæстаг æмгъæлæсонтæ й, м, н, евгъуд афони бундор 
аразгæй, арæх рахаунцæ: зон-ун – зудтон, уорам-ун – уорæдтон, ирай-ун – ирадтæн.
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Дзæдури талатæ фæстагмæ фæууидтон. Æ къленц-мленц бор гагатæй конд «бæзтæ» тад 
æндони толдзау æрттевунцæ.Уæхæн Сослани æндурæ ма фæууиндæй? Сатæг æнгозтæ, цъæх-
цъæхид монти сифтæ, тарæрвхузцъæх дзæдурæ, бор гæдидумæг, æхсæри æрдæгсурх сифтæр. 
Адæймагмæ хузгæнæги курдиадæ ес, зæгъгæ, уæд æнæгъæнæ уадзимис нæй! Уогæ, цийфæнди 
курдиатгин хузгæнæг дæр æрдзæбæл фæууæлахез уа, уой æнгъæл нæ дæн.

дзæдурæ – дзедырæг

1. Пæлæхсар, пæлæхсаркъалеу бæласæ, хицæ кæнун, уозгæ-уозун, пихцил, Сослани æндурæ.
2. Зæгъетæ, куд лæдæретæ тексти кæронбæттæн гъудиадæ? 
3. Радзоретæ, сумахмæ ба циуавæр æнкъарæнтæ сæвзурун кæнунцæ фæззигон бæлæстæ, 
фæззигон гъæдæ.

89-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текстæй, рахæсгæ нисанеугути хæццæ дзурдтæ кæми 
æмбæлунцæ, уæхæн дзурдбæститæ кенæ ба гъудиæдтæ. Миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ 
сæ афонæ, цæсгом, нимæдзæ, здæхæн.

16-аг урок

Контролон куст

17-аг урок

Миуæвдесæги æнæцæсгомон формитæ

Дун-дуйнебæл цæмæдессаг балци. Цæгат Америкæ

90-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Кайова, Чейеннтæ – рагон индейаг адæмти нæмттæ. Индейæгтæ (Кайова) дзурдтонцæ 
уæхæн таурæгъ. Чейеннтæ æй худтонцæ Знæт Хуцауи мæсуг; цæгъдун – кунæг кæнун, марун. 
Кæддæр ба сæ цæгъдгæ кодтонцæ; кæрдæгхуар – кæрдæгæй ка цæруй, уæхæн цæрæгойтæ. Бу-
дуйрон куйтæ кæрдæгхуартæ ʼнцæ; гъунабун – гъуна кæбæл фæххуæстæй, уæхæн. Мæсуги 
гъунабун фæрстæ; сахуарун – хъæбæр тухгин уарунтæ арви гъæрти хæццæ. Сахуарунти 
рæстæг барабантæ хуайуй.

Миуæвдесгути æхсæн ес, архайæг предмети цæсгом ка нæ февдесуй, уæхæнттæ: 
гъæуй, бадзурдæуодзæнæй, арæзтæуа, загъдæуа. Архайд цæуй еске рæуаги нæ, фал 
æхуæдæг. Уæхæн миуæвдесгутæ хуннунцæ миуæвдесгути æнæцæсгомон формитæ, 
арæзт цæунцæ хумæтæг æма вазуггин миуæвдесгутæй дæр.
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Здæхæн Афонæ Аразун

æргомон
нуриккон
евгъуд
исуйнаг

арæзтæуй
арæзтæадтæй
арæзтæ уодзæнæй

æнгъæлмæ кастæуй
æнгъæлмæ кастæ адтæй
æнгъæлмæ кастæ уодзæнæй

бæллеццаг
нуриккон
евгъуд
исуйнаг

арæзтæуидæ
арæзтæ адтайдæ
арæзтæ уидæ

æнгъæлмæ кастæуидæ
æнгъæлмæ кастæ адтайдæ 
æнгъæлмæ кастæуидæ

бадзурдон
нуриккон
евгъуд
исуйнаг

арæзтæуа
         –
арæзтæуа

æнгъæлмæ кастæуа
                   –
æнгъæлмæ кастæуа

фæдзæхстон        – арæзтæуæд æнгъæлмæ кастæуæд

Рабаретæ:
дигорон ирон
загъдæуй загъдæуы

Уæ зæрдæбæл бадаретæ.

91-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ миуæвдесæги æнæцæсгомон формитæ. 
Исбæрæг син кæнетæ се здæхæнтæ æма сæ афæнттæ.

Христофор Колумби зундгонд денгизон балций фæсте æ ахедундзийнадæмæ гæсгæ 
ахсгиагдæрбæл нимадæуй Фернан Магеллани балци Атлантикон океанæй Сабур океанмæ.

Фернан Магеллани балций рæстæг Атлантикон æма Сабур океанти ’хсæн иссердæадтæй цубур 
над, минкъий, нарæг, къæдзæ-мæдзæ доникъобалæ. Абони æй хонунцæ Магеллани доникъобалæ.

1488 анзи байгон киндæадтæй Индимæ над Африки фæрсти.

92-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда кæнетæ 
дзурдуæттæй. Дзурдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ равзаретæ.

Хуæнхаг амаддзаг, устур къодахи хузæн, цæрдзæнæнцæ æностæмæ, уæлцъарæ, æнæбазур, АЕШ.

Миуæвдесæги æнæцæсгомон формитæй пайда кæнунцæ, архайæг бæрæг ку нæ 
фæууй, кенæ дзорæги æй раргом кæнун ку нæ фæффæндуй, уæд.

Еци формитæ арæзт цæунцæ евгъуд афони формæмæ гъæлæсон æ æма 
æнхусгæнæг миуæвдесæг ун-и 3-аг цæсгоми еууон нимæдзи формæ æфтаугæй: дзурд+æ-
уй. Миуæвдесæг кæнун-æй равзуруй æнæцæсгомон формæ: киндæуй, киндæ адтæй, 
киндæ уодзæй.

Миуæвдесгути æнæцæсгомон формити ефтиндзæг кæнунцæ æрмæст æнхусгæнæг 
миуæвдесгутæ, æма син фæууй еугур здæхæнти æма еугур афæнтти формитæ дæр 
æрмæст еууон нимæдзи 3-аг цæсгоми.
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93-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Дæлуймони Мæсуг

Æз дæн Кермен. Мæн фæндуй дун-дуйней æрдзи дессæгтæй еуей 
туххæй радзорун. Æ ном дæр æй цæмæдессаг – Дæлуймони Мæсуг. 

Аци еунæг бæрзонд хуæнхаг амаддзаг æй хъæбæр устур къодахи 
хузæн. Рагон индейæгтæй, кайовæтæй, байзадæй таурæхъ. Авд кизгей 
фæс-те зилдæй æзнæт арс, кизгуттæ си ледзунтæ райдæдтонцæ. Гъа 
нур сæ баййафдзæнæй, зæгъгæ, уотæ кизгуттæ надбæл дзæгъæл дормæ 
исгæпп кодтонцæ. Дор райдæдта ирæзун æма кизгутти сауæнгæ арвмæ 
исхаста. Арс, мæстæй цæхæртæ калгæ, æ дзæмбутæй дор хафта, 
ниууагъта ибæл дæргъæй-дæргъæмæ хæнхитæ. Арс берæ нæ бафæразта, 
стонгæй ниммардæй. Кизгуттæ ба цæрунцæ æма цæрдзæнæнцæ 
æностæмæ – арвбæл стъалути хузи.

Геологтæ куд дзорунцæ, уотемæй Мæсуг ирæзун райдæдта 
50 миллион анзей размæ. Уæд магмæ скалдæй 
уæлцъарæмæ, иссердта хуæнхаг дори муггæгти уæгъдæ 
бунæттæ. Уоми сабургай æруазал æй, нихъхъæбæр 
æй, уой хæццæ ба ма рафæститæ æй, ралухæй куд 
раскъудтæ уй, уотæ.

Дæлуймони Мæсуг зиннуй хъæбæр идардмæ 160 
километри уæнгæ. 

1875 анзи болкъон Ричард Додж Дæлуймони 
Мæсугмæ æрбакодта, геодезион бæрститæ ка кодта, 
уæхæн косгути. Додж базудта, чейеннтæ аци хонх 
«Æзнæт Хуцауи мæсуг» ке хонунцæ, уой. Æзнæт Хуцау 
бæрзондбæл бадуй æма сахуарунти рæстæг барабæнтæ 
хуайуй, зæнхæмæ ба сæ гæбар-губур фæццæуй. 
Доджмæ ном еугур раст нæ фæккастæй æма ʼй исхудта 
«Дæлуймони Мæсуг».

Дæлуймони Мæсуг æй АЕШ-и фиццаг национ 
æрдзон фæдзæхст бунат.

1. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Куд хуннуй, америкаг штат Вайоминги цæгат-скæсæйнаг фарси ци хезнитæ ес, уони 
сæрмæ ци цъопп даруй, еци хуæнхаг амаддзаг?
2) Циуавæр таурæхъ байзадæй индейæгтæ-кайовитæй?
3) Куд лæдæрун кæнетæ геологи Дæлуймони Мæсуги фæззинд æма райрæзт?
4) Ци хузæн æй е ʼндаг бакаст Дæлуймони Мæсугæн?
5) Куд баст æнцæ болкъон Ричард Додж æма Дæлуймони Мæсуг?
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2. Иссеретæ, хузти медес кæми æргомгонд цæуй, еци бунæттæ. Бакæсетæ сæ.

3. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Тексти цаутæй кæцити хæццæ баст æнцæ?

Æ цъопп даруй, америкаг штат Вайоминги цæгат-скæсæйнаг фарс ци хезнитæ ес, уони 
сæрмæ.
Кизгуттæ си ледзунтæ райдæдтонцæ.
Арс, мæстæй цæхæртæ калгæ, дор æ дзæмбутæй хафта.

94-аг фæлтæрæн Æркæсетæ дууæ цæгиндзей гъудиæдтæмæ. Зæгъетæ, цæмæй хецæн 
кæнунцæ кæрæдземæй. Миуæвдесгути циуавæр формитæй пайдагонд æрцудæй? Рахес цæгин-
дзæй рафинсетæ миуæвдесгутæ, сæ фæсте син къæлæтти нисан кæнетæ здæхæн æма афонæ.

(Уонæй) байзадæй таурæгъ. 

Кизгутти сауæнгæ арвмæ схаста (дор).

(Геологтæ) куд дзорунцæ, уотемæй.

Нуртæкки аци цæрæгойти гъæуай кæнунцæ.

Байзадæадтæй таурæхъ.

Кизгутти сауæнгæ арвмæ схастæадтæй.

Куд дзурдæуй, уотемæй.

Нуртæкки аци цæрæгойти гъæуай киндæуй.

95-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ, географий урокти ци хуæнхаг 
амаддзæгтæ, цæугæдæнттæ, цадитæ, æхсæрдзæнти хæццæ базонгæ айтæ, уони. Радзоретæ си 
ескæций туххæй. 
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96-аг фæлтæрæн. Саразетæ цæсгомон миуæвдесгутæй æнæцæсгомон формитæ. Сæ 
хæццæ гъудиæдтæ ниффинсетæ.

Хузæг: къахун – къахтæуй, …

Дзорун, корун, финсун, зæгъун, хæссун.

18-аг урок

Миуæвдесгути дзурдарæзт 

Дун-дуйнебæл цæмæдессаг балци. Африкæ

Хормæ кæсун дæр зонун гъæуй.

Æмбесонд

97-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Дюнæ – зменсгун рагъ æдзæрæг бæстити. Тенерейи дюнитæ; туарегтæ – Африки 
цæргутæй еу. Туарегтæ уæйæмæ ластонцæ цæнхæ; кунæг кæнун – исафун. Акъаци бæлæстæ 
скунæг кодтонцæ 1973 анзи; иронх бунати изайунцæ – нæбал си пайда кæнунцæ. Теуатæ 
иронх бунати изайунцæ; егъау – устур. Егъау цæрæгойтæ; алæмæти – дессаги. Æрдзи 
алæмæти бунат.

98-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си миуæвдесгутæ. Сбæрæг кæнетæ, 
хумæтæг æнцæ æви вазуггин, разæфтауæнти рæуаги арæзт æнцæ æви нæ. Уæ дзуæппитæй 
банхæст кæнетæ таблицæ.

1. Æдзæрæг зæнхæ Тенерейи скæсæйнаг арæнбæл æрбунат кодта гъæу Бильмæ. Урух 
зменсгун фæзбудурбæл дæр Бильмæмæ гæсгæ сæвардтонцæ ном Устур Эрг-Бильмæ. 2. Æ 
хонсайраг хай равзурдæй, сæхе фæрстæй-фæрстæмæ ци дюнитæ райтигътонцæ, уонæй.
3. Теуати каравантæ рараст унцæ содзгæ Тенеребæл. 4. Фæццæунцæ 14-18 сахатти бæрцæ. 
5. Акъаци бæлæстæ-еу бæлццæнттæн цъайтæй ескæцимæ над байамонунцæ. 6. Ами рагон 

Миуæвдесгутæ сæ арæзтмæ гæсгæ фæуунцæ хумæтæг (косун, бадун, зарун) 
æма вазуггин (цийнæ кæнун, ахур кæнун, исгæпп ласун). Вазуггин миуæвдесгутæ 
арæзт цæунцæ, аллихузон нихаси хæйттæмæ æнхусгæнæг миуæвдесгути ихæстæ ка 
æнхæст кæнуй, уæхæн миуæвдесгутæ æфтаугæй. Зæгъæн: цийнæ+кæнун, ахур+кæнун, 
мæстæй+марун, гъигæ+дарун, коммæ+кæсун æма у. и.

Хумæтæг æма вазуггин миуæвдесгутæй дæр ес исаразæн нæуæг дзурдтæ 
разæфтауæнти фæрци: ниффинсун, нигъгъæр кæнун, исдзорун.
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цæргутæ ниууагътонцæ сæ фæд айнæгути фæрстæбæл хузти хузæн. 7. Æхсæвæ Тенерейи 
фæууй хъæбæр уазал. 8. Бонæ æма æхсæви температурити æхсæн игъаугидзийнадæ схъæртуй 
33º С (градусмæ). 9. Теуа еу хаттæн баниуазуй 130 литри дон. 10. Дони уæлцъарæ фæззиннуй 
цæнхи листæг кристаллтæй арæзт цъарæ.

Миуæвдесгутæ Хумæтæг Вазуггин
Разæфтауæнти хæццæ сæвардтонцæ æрбунат кодта
Æнæ разæфтауæнтæй

99-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Æдзæрæг зæнхæ, теуати каравантæ, иуазæгуарзон, цъай, фæхстæ, уобæл дзорæг æнцæ, 
кæрдæггун фæзбудуртæ.

100-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Балæдæрун ин кæнетæ æ сæргонд.

Æдзæрæг бæсти æдзæрæг зæнхæ

Салам! Мæ ном хуннуй Агундæ. Æз стур цæмæдесæй архайун къуар 
«Æригон географ»-и. Исбæлвурд кодтон, дун-дуйнейи континенттæн сæ 
рæсугъддæр Африкæ ке æй, уой. Æ æдзæрæг зæнхити зменситæ ин думгæ 
фæйлауй, фалæ мæн фæндуй базонгæ кæнун Тенерейи хæццæ.

Тенере æй Африки. Аци зæнхæ уотæ æдзæрæг æй, æма ма æй æдзæрæг 
бæсти зæнхæ дæр зонунцæ. Денгиз си æй хъæбæр идард, æ дюнитæ сауæнгæ 
арви кæронмæ исхъæртунцæ.

Фалæ Тенере айдагъ зменсæ нæй. Ес си, думгитæ кæми къуззетт 
кæнунцæ, уæхæн доргун бунæттæ æма дессаги хуæнхаг амаддзæгтæ дæр.

Тенерейи скæсæйнаг арæнбæл æрбунат кодта гъæу. Ами цæрунцæ, иуазæг 
ка нæ уарзуй, уæхæн туарегтæ. Туарегти нæлгоймæгтæ сæхгæнунцæ сæ 
цæсгæмттæ. Сæ сæртæ ци æрвхуз хъума-цæй стохунцæ, уомæй ниххурст уй сæ 
цæсгæмтти цъарæ. Уомæ гæсгæ сæ хонунцæ «æрвхуз адæм».

Теуатæ рараст унцæ содзгæ Тенеребæл, фæццæунцæ 14-18 сахатти бæрцæ. Бæлццæнттæ-
еу берæ бæнтти дæргъци ци еунæг бæласæ фæууиниуонцæ, е уидæ акъаци, хонунцæ 
ʼй «Тенерей бæласæ» дæр. Акъаци-еу цъаймæ над 
байамонидæ. Акъаци бæлæстæ искунæг кодтонцæ 1973 
анзи.

Теуатæ аци бон иронхуати изайунцæ: туарегтæ абони 
фулдæр пайда кæнунцæ «джип»-тæй. Тенерейи ес егъау 
цæрæгойтæ дæр: газельтæ, страустæ, павиантæ æма 
антилопитæ. Тенере, еуæй, æ рæсугъддзийнади, иннемæй 
ба, æ æдзæрæгдзийнади туххæй нимад æй дун-дуйней 
æрдзи алæмæти бунæттæй еуебæл.
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1. Æргъуди кæнетæ текстæн æндæр сæргонд. Балæдæрун æй кæнетæ. 

2. Текст радехтæ кæнетæ хæйттæбæл, æргъуди син кæнетæ сæргæндтæ.

3. Балæдæрун кæнетæ текстæй ист гъудиæдти медес.

Ами цæрунцæ, иуазæг ка нæ уарзуй, уæхæн туарегтæ.
Акъаци бæлæстæ скунæг кодтонцæ 1973 анзи. 
Фалæ теуатæ иронхуати изайунцæ.

4. Иссеретæ тексти хузти медес æвдесæг бунæттæ æма сæ тетрæдти ниффинсетæ. Сæ 
хузæ син базонетæ.

101-аг фæлтæрæн. Лæвæрд миуæвдесгутæ ниффинсетæ дууæ къуаремæй: хумæтæг æма 
вазуггин. Хумæтæг миуæвдесгутæ равзаретæ сæ арæзтмæ гæсгæ.

Хузæг: хумæтæг – хонунцæ, …

          вазуггин – къуззетт кæнунцæ, …

Хонунцæ, къуззетт кæнунцæ, æрбунат кодта, рацудæнцæ, ластонцæ, сæвардтонцæ, 
равзурдæй, цæрунцæ, сæхгæнунцæ, исхонунцæ, рараст унцæ, скунæг кодтонцæ.

102-аг фæлтæрæн. Исаразетæ текст диалоги хузи.

Хузæг: ‒ Абони уин æз радзордзæнæн æдзæрæг бæстæ Теренейи туххæй.
‒ Е ба кæми æй?
‒ Тенере æй Африки.
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‒ Æма æй «æдзæрæг бæстæ» ба цæмæн хонунцæ?
‒ Уомæн æма …

103-аг фæлтæрæн. Дзурдтæй исаразетæ нæуæг миуæвдесгутæ.

1. Разæфтауæнти рæуаги: нимайун, цæун, уадзун, хуарун, уинун, æхгæнун.
2. Æнхусгæнæг миуæвдесгутæ æфтауни рæуаги: рараст, пайда, дзæбæх, бунат.

19-аг урок

Миуæвдесгути растфинсуйнадæ.
Куд равзарун гъæуй миуæвдесæг

Дун-дуйнебæл цæмæдессаг балци. Ази. Филиппинтæ

Тæходуй, æма,    А дуйнетæбæл
Маргъ ку фестинæ,    Æрцæйзелинæ,
Мæ унгæг къумæй    Кæми ци дессаг, 
Фæццæй тæхинæ…    Уой басгаринæ.

Малити Геуæрги

104-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Мора радарунцæ – морахуз исунцæ. Фæхстæ морахуз исунцæ; Филиппинтæ – Азий 
сакъадæхтæ, Бохоль – Филиппинти сакъадæхтæй еу. Бохоль æрбунат кодта Филиппин-
ти бæрæгастæу; æрдхуард – æмбал, раги дзамани ард хуардтонцæ хæлардзийнадæбæл. 
Сакъадахæй рандæнцæ æрдхуæрдтæй; ниттайун – исфудхуз ун незæй, мæтæй. Кизгæ 
ниттадæй æма еу цæйдæрбæрци фæсте рамардæй.

105-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си рæдудтитæ. Балæдæрун кæнетæ 
миуæвдесгути растфинсуйнадæ. 

Сакъадах Бохоль æрбунат кодта Филиппинти бæрæгастæу.
Фиццаг бакастæй уотæ зиннуй, цума аци къулдунтæ адæймаги конд исарæзт адтæнцæ.
Уайуг исфæндæ кодта кизги ракорун.
Адæмон таурæхъти æндæр хузи лæдæрун киндæуодзæй къулдунти равзурст.

Вазуггин миуæвдесгути æма хумæтæг миуæвдесгути вазуггин цæсгомон формити 
æнхусгæнæг хай финсун гъæуй хецæнæй: ахур кæнун, сахур кодта, финсгæ кодта, 
нигъгъæр ласта, æнгъæлмæ кастæнцæ.

Æнхусгæнæг миуæвдесæг ун миуæвдесгути æнæцæсгомон формити финсун гъæуй 
æнхæстæй: дзурдæуй, дзурдæуодзæнæй.
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106-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Хуаси ласæг, официалон бадзурд, уæйуг, уосæ ракорун.

107-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Балæдæрун ин кæнетæ æ сæргонд.

Шоколадхуз къулдунтæ

Азий рæсугъддæр бунæттæй еу – сакъадах Бохоль æма æ къулдунтæ.
Адæмон таурæхътæмæ гæсгæ къулдунти фæззинд æй хъæбæр дессаг. Дзоргæ ’й кæнунцæ 

дууæ хузи. Дууæ уæйугей æхсæн иситинг æй тугъд. Берæ бæнтти дæргъци кæрæдзебæл 
æхстонцæ дортæ. Ку бафæлладæнцæ, уæдта бафедудтонцæ, балимæн æнцæ æма сакъадахæй 
рандæнцæ æрдхуæрдтæй. Дортæ ба байзадæнцæ, æма уонæй исирæзтæй къулдунтæ.

Иннæ таурæгъи ба дзурдæуй уайуг Арогойи туххæй. Арого хъæбæр бауарзта хумæтæг 
зæнхон кизгæ Алойяйи. Исфæндæ кодта æй ракорун, фалæ ин кизгæ нæ бакумдта, ниттадæй 
æма еу цæйдæр бæрци фæсте рамардæй. Шоколадхуз къулдунтæ ба æнцæ фудбонтæ æрветæг 
уæйуги цæстисугтæ.

Ке зæгъун æй гъæуй, куд фæззиндтæнцæ къулдунтæ, е бæлвурд бæрæг нæй. Æдеугурæй 
126 къулдуни æнцæ, сæ бæрзæндæ æй 30 метрæй 100 метри уæнгæ. Гъе уæхæн æнцæ 
Шоколадхуз къулдунтæ!

1. Бакæсетæ фæрститæ. Раттетæ син дзуæппитæ.

1) Циуавæр бунат ахæссуй сакъадах Бохоль æма ин циуавæр историон нисанеуæг ес?
2) Цал æнцæ къулдунтæ? Циуавæр формитæ син ес? Циуавæр æй сæ бæрзæндæ?
3) Цæмæн хонунцæ къулдунтæ «шоколадхуз»?
4) Куд фæззиндтæнцæ Шоколадхуз къулдунтæ? 
5) Куд син амонунцæ сæ равзурд адæмон таурæхътæ?
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2. Фæйнæ 2 дзуаппи ниффинсетæ тетрæдти. Схемæмæ гæсгæ равзаретæ миуæвдесгутæ.

108-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æма рафинсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд рабарстон 
конструкцитæ баййеветæ сæ синонимтæй. Испайда кæнетæ тексти æрмæгæй. Равзаретæ 
миуæвдесгутæ.

Ами æрбунат кодтонцæ бæлæсти хузæн къирдор айнæгутæ.
Амаддзæгтæй еуетæ æнцæ бамбуки пихсбуни æнгæс.
Исирæзтæй си къулдуни хузæн хуæнхаг амаддзаг.

109-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Балæдæрун кæнетæ бæрæггонд конструкцити 
нисанеугутæ. Равзаретæ миуæвдесгутæ.

Къæйтæй еуетæ зæрдæбæл æрлæуун кæнунцæ уæйгути егъау æхсаргæрдтæ.
Се ’хсæнти римæхсунцæ минкъий донуæттæ, лæгæттæ.
Кæд мæрæ æма хори рохс гъæуагæ æй аци бунат, уæддæр си хъæбæр хуарз зайунцæ 

хелгæ (бургæ) зайæгойтæ.
Къæйæгун гъæди «бæлæстæй» еу хуннуй Ашимæ.
Еу гъæздуг лæг æй раскъафта.
Æ уарзон Ахаймæ æнгъæл кæсгæй, Ашимæ цавддор фестадæй.
Фалæ е нурма мæ къохи нæ бафтудæй.

20-аг урок

Миногмий 

Уæрæсей æрдзи рæсугъддæр бунæттæмæ балци

110-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

1. Еумæйаг грамматикон нисанеуæг
2. Райдайæн формæ (инфинитив)
3. Æ арæзт (хумæтæг/вазуггин)
4. Хузæ (æнхæст/æнæнхæст)
5. Цæугæ æви æдзæугæ ʼй

Куд равзарун гъæуй миуæвдесæг

Хузæг: Кæсдзæнæн бал географий хæццæ баст аллихузон киунугутæ.

Кæсдзæнæн – миуæвдесæг, æвдесуй архайд; кæсун хумæтæг; æнæнхæст; цæугæ; 
æргомон здæхæн; исуйнаг афонæ; еууон нимæдзæ; 1-аг цæсгом, гъудиади иуæнгтæмæ 
гæсгæ æй зæгъуйнаг.

6. Здæхæн
7. Афонæ
8. Нимæдзæ
9. Цæсгом
10. Синтаксисон функци
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Хæссун – кæлун (дон). Сæ дæнттæ хæссунцæ денгизмæ, нерпæ – кæсæлгити муггæгтæ; 
рæсог – кæдзос. Рæсог сауæдонæ: цухцури дæнттæ – зæнхи бунæй ка стонуй, уæхæн дæнттæ; 
фæлуст – дарæс. Зумæгон фæлуст.

Дигорон æма ирон æвзæгти хецæн кæнунцæ миногмийтæ. Сæ формæмæ гæсгæ æнцæ 
миногонти хузæн: æвдесунцæ минеугутæ, дзуапп дæттунцæ фарстæн циуавæр?

Рабаретæ:

миногонтæ    миногмийтæ

рæсугъд кизгæ  кафагæ биццеу

цæмæдессаг киунугутæ кæсуйнаг киунугутæ

пихцил сæригъунтæ  фаст сæригъунтæ

Фалæ миногмийтæ æнгом баст æнцæ миуæвдесгути хæццæ, уомæн æма уонæй 
равзурунцæ. Уомæн син ес миуæвдесæги уæхæн минеугутæ – афонæ (нуриккон, исуйнаг, 
евгъуд) – дзорæг лæг (нур. аф.), æхснуйнаг хъæппæл (исуйн. аф.), бид дзикко (евгъ. аф.).

– архайди нисанеуæг ка амонуй, миуæвдесæги уæхæн фæрститæ: ци миуæ кæнæг? ци 
миуæ бакæнæг?

Уæ зæрдæбæл бадаретæ.

111-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ. Байамонетæ миногмийтæ. Зæгъетæ, гъудиади иуæнгтæмæ 
гæсгæ циуавæртæ æнцæ. Куд сæ исбæрæг кодтайтæ? Балæдæрун кæнетæ æмбесæндти медес.

1. Ледзæг цардæн здахæн нæййес.
2. Рæвдаугæ дзурд ехи буни дæр нæ сæлуй.
3. Уасагæ тикис мистæ нæ ахæссуй.
4. Косагæ лæгмæ берæ нифс ес.
5. Хуæнхаг лæг – корагæ, будуйраг ба – косагæ.

Миногмий æй, архæйдтитæмæ гæсгæ предметти минеугутæ ка æвдесуй, 
миуæвдесæги уæхæн сæрмагонд æнæййевгæ формæ.

Нуриккон афони миногмийтæ арæзт цæунцæ хумæтæг æма вазуггин 
миуæвдесгутæй, уонæн сæ нуриккон афони бундормæ фæсæфтауæнтæ -аг æма агæ 
æфтаугæй: дзор-ун; дзор-æг, дзор-гæ. Нуриккон афони миногмий февдесуй нуриккон 
афони архайæг предметти ном: игъосæг адæм, лæугæ мæсуг, ходгæ билтæ.

Нуриккон афони миногмийтæмæ разæфтауæнтæ ку бафтауæн, уæд -æг-и фæрци 
арæзт миногмийтæ рахезунцæ евгъуд афонæмæ ‒ бакосæг адæм, радзорæг федеуæг.

Нуриккон афони миногмийтæ гъудиади арæхдæр фæуунцæ бæрæггæнæнтæ. Берæ 
зонæг лæг дес нæ кæнуй.
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112-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Спайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Уæрæсейæгтæ, символ, нæуæг мæйæ, æдасæй ниуазун, кæфти мæйæ, æнсури мæйæ, 
хумидайæни мæйæ.

113-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Байкал

Байкал, Кæдзос денгиз æй тæккæ дессагдæр æрдзон фæззинд Уæрæсей. 
Цадæ æй 1640 метри æрфæн, ес си 23000 кубон километри бæрцæ ниуазуни дон. Е еугур 

дуйнейи æдзæнхæ дæнттæн æй æ фæндзæймаг хай. Байкал æй дуйнейи тæккæ арфдæр цадæ, æ 
фæзуатмæ гæсгæ ба ахæссуй фарæстæймаг бунат. Байкал равзурдæй 25 милион анзей размæ, æ 
бунæй игурунцæ тæвдæ цухцурдæнттæ. Байкалмæ сæ дæнттæ хæс-
сунцæ 336 цæугæдони, æндæмæ ба си кæлуй æрмæст еу – Ангара.

Раги кæддæр Байкали билгæрæнтти цæрæг адæм æдасæй 
ниуазтонцæ дон цадæй: цæстæ ке не ʼвзаруй, дони зайæгойтæ ка 
хуæруй, уæхæн фæстæмæдзо хæпсити рæуаги цади дон адтæй 
хъæбæр кæдзос.

Кæфти мæйи зумæг æрæмбæрзуй Байкали къæдзæхгун 
билтæ, æрцæйаразуй сифнæзитæ, нæзитæ æма сибийраг кедртæй 
цæхæркалгæ ехин бæлæстæ. Фалæ цади фулдæр хай ехæй 
æмбæрзт æрцæуй æнсури мæйи. Асæст бони ехин æмбæрзæн фæууй 
авги хузæн рæсог, æ бунмæ ирдæй фæззиннунцæ накæгæнæг кæсæлгитæ. 

Сæрди цади сæрмæ æнгон æрбадæг мегъæ хъæбæр фæгъгъигæ даруй 
наути цæунæн. Сабур бони дæр æвеппайди кæцæйдæр уæхæн уади думгæ 
æрбадумуй, æма цади уолæнтæ зелгæ кафт кæнун райдайунцæ.

1. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ гъуди син исбæлвурд кæнетæ.

1) Байкал, Кæдзос денгиз æй тæккæ дессагдæр æрдзон фæззинд Уæрæсей. 
2) Аци цадæ æй æ символ.
3) Асæст бони Байкал фæууй авги хузæн рæсог.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ.

2. Тексти иссеретæ æма бакæсетæ нимæдзонтæ, рафинсетæ сæ, ци дзурдти хæццæ баст 
æнцæ, уони хæццæ. Нимæдзонтæ раййеветæ инсæйгæйттæй нимадмæ.
3. Иссеретæ тексти, нуриккон афони миногмийтæ ци гъудиæдти ес, уони æма сæ 
рафинсетæ. Равзаретæ миногмийтæ сæ арæзтмæ гæсгæ.

дæсгæйттæй: дууин, æртин дууæ

инсæйгæйттæй: инсæй, дууадæс æма инсæй
Дигорон нимади хузтæ
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114-аг фæлтæрæн. 1. Саразетæ фарстон-дзуаппон диалог 119-аг фæлтæрæни текстмæ 
гæсгæ. Спайда кæнетæ, медесон хæйттæн ци сæргæндтæ-фæрститæ æргъуди кодтайтæ, 
уонæй.

Хузæг:
− Байкал, Кæдзос денгиз (Дзиуарæ), æй тæккæ дессагдæр æрдзон фæззинд Уæрæсей. 

Аци цадæ æй æ символ. Ду зонис æндæр бæстити æрдзи символтæ?
− Гъо, зонун, Британий символ æй Дуври къæдзæхтæ, Америки Еугонд Штатти ба-

Устур Каньон.

2. Тексти бæрæггонд дзурдтæн (миуæвдесгутæ) исбæрæг кæнетæ сæ райдайæн формитæ 
æма сæ ниффинсетæ. Сæ бакомкоммæ син финсетæ сæ нуриккон афони миногмийтæ. 
Æргъуди кæнетæ сæ хæццæ дзурдбæститæ.

Хузæг: гъуди-гъуди кæнун, гъудигæнæг, гъудигæнæг сувæллон; …

21-аг урок

Евгъуд афони миногмийтæ 

Сибирмæ балци

Адæм кæми цæуонцæ, 
Уоми æнæ сæ фæд ниууадзгæ нæййе. 

Æмбесонд

115-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Ефстаг – арæх нæ, еуæй-еу хатт; кадавар. Ефстаг хатт; зæнхæбæлхелæг – зæнхи 
фæйнæрдæмæ ка зайуй, уæхæн зайæгой. Зæнхæбæлхелæг зайæгойтæ; еудадзугон – еугæндзон. 
Еудадзугон уазал думгитæ; цæвæн æнсур – устур циргъ дæндæгутæ, фæуунцæ хутæ æма 
мамонттæн. Мамонтти егъау цæвæн æнсуртæ. Таймыр, Бырранга – топонимтæ; сансан, сурх-
гоцъа казарка – мæргъти муггæгтæ; лемминк – Сибири цæрæгойтæй еу.

Евгъуд афони миногмийтæ аразæн, миуæвдесгути æбæлвурд форми бундормæ 
фæсæфтауæнтæ -д, -т кенæ -ст бафтаугæй: Æфснай + д, исæф + т, иур -ст.

Евгъуд афони миногмийтæ бæрæг кæнунцæ:
1) еске архайди фæрци ци предмет равзуруй, кенæ еске архайд ци предметмæ 

рахезуй, уой: æфснайд уат, æвзурст дзаума;
2) æхуæдæг ка архайдта, уæхæн предмет: тарст сирд.
Евгъуд афони миногмийтæмæ хаст цæунцæ фæсæфтауæн -æг-и рæуаги арæзт 

нуриккон афони миногмийтæ дæр разæфтауæни хæццæ: бакæсæн (цъасæ), рацæуæг 
(лæг), рарастгæнæг (синхаг).
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Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ.

Фалæ: хуæрун – хуæрдæ; кæнун-конд.

116-аг фæлтæрæн. Саразетæ миуæвдесгутæй евгъуд афони миногмийтæ, æргъуди кæнетæ 
сæ хæццæ дзурдбæститæ.

Ласун, кæсун, æрветун, æздохун, хуйун, аразун, хæссун, лæмарун, тохун.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

117-аг фæлтæрæн. Бакасетæ таблици лæвæрд гъудиæдтæ. Алкæмæндæр си лæвæрд дзурдти 
астæу иссеретæ æ миногмий æма ин æ номер гъудиади бакомкоммæ бафинсетæ.

1) Хуæрзæхсæст
2) незæфхуæрд
3) æмбесбæрæггонд
4) хеконд
5) нæуæгæлхæд
6) æмбурдгонд
7) цæттæгонд

Æмбесмæ ке сбæрæг кодтонцæ, уæхæн тетрæдтæ.
Æмбурд ке кодтонцæ, уæхæн киунугутæ.
Нез ке бафхуардта, уæхæн силгоймаг.
Хуарз ке бахсастонцæ, уæхæн дзæхæрадонæ.
Ести æхуæдæг ка скодта, уæхæн къела.
Цæттæ ке бакодтонцæ, уæхæн ранихас.
Ке балхæдтонцæ, уæхæн нæуæг дзаума.

118-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Тундрæ, арæн, берæанзон зайæгойтæ, æносон салд.

119-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Медесон хæйттæбæл æй радехтæ кæнетæ. Æргъуди 
син кæнетæ сæргæндтæ.

=
евгъуд афони миногмийи бундор 
сæрф + т
æрви + ст

миуæвдесæг евгъуд афони 
сæрф + т + он
æрви + ст + он

Миуæвдесæг сæрфун, æрветун

Вазуггин миуæвдесгутæ æма дзурдбæститæй арæзт миногмийтæ финсун гъæуй 
æнхæстæй: æрдæгмæ кæнун ‒ æрдæгконд (хæдзарæ), хумæ кæнун – хумæгонд (зæнхитæ), 
нихас кæнун – нихасгонд (гъуддаг).
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Сибийраг тундрæ

Сибири, денгизмæ хæстæг, полярон арæнбæл æхе райтигъта 
дессаги рæсугъд фæзбудур, сæрди цубур рæстæги æ уæлцъарæ деденæг 
фæккалуй. Е æй тундрæ.

Сибийраг тундри фулдæр хай æй минкъий цадитæ æма 
цъимаратæй æмбæрзт парахат фæзбудур, бæрзондæй кæсгæй æй 
гъолон-молон горцъей хузæн.

Тундри полярон бони дæргъцæ æй æртæ мæйи, сæрди уæлдæфи 
рæстæмбес температурæ 5º С уæлдæр нæ фæууй. Полярон æхсæви 
рæстæг хор нæ кæсуй, æрмæст мæйæ рохс кæнуй, ефстаг хатт содзгæ 
артау цæхæртæ фæккалуй Цæгатаг æрттивд. 

Зайæгойтæй хуарзæй ци ес тундри, уонæн сæ фулдæр æнцæ берæанзон, ниллæг, кенæ 
зæнхæбæлхелæг, уотемæй сæхе гъæуай кæнунцæ еудадзугон уазал думгитæй. Зумæги 
мæрæ еугурæйдæр ниссæлуй, æма æ цъимарагун уæлцъарæбæл фæззиннуй зайæгойтæ. 
Хонсарæрдæмæ си фæууинæн ес минкъий бæрзæ талатæ æма сифнæзитæ дæр.

Таймыри бæрæгастæу æрбунат кодтонцæ хуæнхтæ Быррангæ, се ’хсæн ба цадæ – Таймыр. 
Цадæмæ кæлунцæ цæугæдæнттæ Дæллаг Таймыр æма Уæллаг Таймыр. Уæллаг Таймыри 
рахес билгæрон ес фæдзæхст бунат, уоми цæрунцæ гъæддаг сагтæ. Сæ хуаллаг æй цъизæ. 
Сагтæй уæлдай ма си ес леммингтæ, полярон робæстæ, уорс угтæ, берæгътæ, тæрхъостæ. 
Мæргътæй тундри исæмбæлæн ес дони хъæзтæ, сапсантæ æма сурхгоцъа казаркитæбæл. 
Цæрæгойтæ æма мæргътæй дæр беретæ зумæги сæхе райсунцæ хонсарæрдæмæ.

Сибийраг тундрæ æй Уæрæсей æрдзон бунæттæн сæ рæсугъддæр æма гъæздугдæртæй.

1. Иссеретæ, хузти медес ка æргом кæнуй, еци бунæттæ тексти. Бакæсетæ сæ.

2. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд конструкцитæ баййеветæ сæ синонимтæй.

Сибири, денгизмæ хæстæг, полярон арæнбæл æхе райтигъта алæмæти рæсугъд фæзбудур.
Хонсармæ хæстæг сæмбæлæн минкъий бæрзæ талатæ æма сифнæзитæбæл дæр.
Зумæги цæрæгойтæй беретæ рандæунцæ хонсарæрдæмæ.

3. Иссеретæ тексти евгъуд афони миногмийтæ æмæ сæ гъудиæдти хæццæ рафинсетæ. 
Миногмийти фæсте къæлæтти фæннисан кæнетæ, куд равзурдæнцæ, уой: еугай дзурдтæй 
æви фулдæртæй.

Хузæг: æмбæрзт (1) хæдзарæ, нæуæгконд (2) хуæруйнаг.
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120-аг фæлтæрæн. Бацæттæ кæнетæ радзурд «Сибийраг тундрæ» кæстæр кълæсти 
ахурдзаутæн. Равзаретæ лæвæрд райдайæнтæй еу кенæ æргъуди кæнетæ уæхуæдтæ.

Аци бон уин æз радзордзæнæн Уæрæсей æрдзи рæсугъддæр бунæттæй еуей туххæй. Е æй 
Сибийраг тундрæ. Тундрæ хонунцæ, гъæдæ кæми нæййес, гъунаæмбæрзт, ниллæг къотæргин 
бæлæстæ кæми ес, уæхæн æрдзон тагæ. Уæхæн тагæ ес æрдæгсакъадах Таймырбæл.

Байгъосетæ еу цæмæдессаг радзурдмæ (кæсетæ текст, кæсгæй пайда кæнетæ хузтæ, 
киунугутæ, къартæй).

121-аг фæлтæрæн. Иссеретæ 120-аг фæлтæрæни тексти бæрæггонд дзурдтæ 
(миуæвдесгутæ). Исбæрæг син кæнетæ сæ райдайæн формитæ æма сæ ниффинсетæ. Сæ 
бакомкоммæ син ниффинсетæ евгъуд афони миногмийтæ. Æргъуди кæнетæ сæ хæццæ 
дзурдбæститæ.

Хузæг: финсун – финст, финст гæгъæди, …

22-аг урок

Исуйнаг афони миногмийтæ 

Дуйней зонунмæ тундзæн

Раздзæуæг цæугæ мæсуг æй.
Æмбесонд

122-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Игурæнбунат – ести згъæр кенæ æндæр хæзна æвзурæн, амалгæнæн бунат. Цæнхи 
игурæнбунат; гæгъæди – барæлæвæрди нисан. Строгановтæ паддзахæй райстонцæ гæгъæди 
зæнхитæй пайда кæнуни туххæй; рагæлдзун еске – бунат ниййахæссун. Кучум Едигери 
паддзах æ бунатæй рагæлста; бастъегъун – фæддавун, есге мулк байсун. Балæборидæ æма-еу 
сæ бастъегъидæ; исистун – еске нихмæ тохун. Тæтæр исистадæнцæ;

Исуйнаг афони миногмийтæ дигорон-æвзаги арæзт цæунцæ æрмæст еунæг 
фæсæфтауæн -уйнаг-и рæуаги: къах-ун – къах+уйнаг, дзор-ун – дзор+уйнаг.

Исуйнаг афони миногмий февдесуй: 1) предмет кенæ архайæг ци кæнунмæ гъавуй, 
ци гъæуама бакæна, уой: ледзуйнаг адæм, коруйнаг кизгæ; 2) еске архайди рæуаги ка 
фæззиндзæнæй, еске архайд кæмæ рахездзæнæй, уæхæн предмети ном: дзоруйнаг хабар, 
къахуйнаг дзæхæрадонæ, æлхæнуйнаг хъумац.

Исуйнаг афони миногмийтæ фембæлунцæ æнæ разæфтауæнтæй дæр æма 
разæфтауæнти хæццæ дæр: бафæнзуйнаг скъоладзау, радзоруйнаг хабар.
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123-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдбæститæ, исаразетæ сæ хузæгмæ гæсгæ.

Хузæг: Хæссуйнаг цæуæт, гъома нурма хæссун, гъомбæл кæнун ке гъæуй.

Хæссуйнаг цæуæт, æмпъозуйнаг цъинда, баримæхсуйнаг гъуддаг, барæвдауйнаг сувæллон, 
иуаруйнаг мулк, тонуйнаг нартихуар, феддуйнаг ихæс, æхснуйнаг хæдонæ, сæрфуйнаг тургъæ, 
æфснайуйнаг уат, финсуйнаг фæлтæрæн.

Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

124-аг фæлтæрæн. Иссеретæ гъудиæдти, номдартæ æма миногонтæмæ ка рахизтæй, 
уæхæн миногмийтæ. 

Æгæр хуæрд берæгъæн дæр нæ тайуй. Мади рæвдуд дормæ дæр гъаруй. Зæнхæ æма 
ихуæрст – æмхузон: алке цæфæн дæр бухсунцæ. Зæнхæн-æвзаргæ муггаг, лæгæн-рæвдаугæ 
æвзаг. Ивулд дон дæр курæнтти исæвди иссæра уй.

125-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити минеугутæ. Спайда кæнетæ 
дзурдуæттæй.

Къабазæ, амал кæнун, сæудегер, зæрдæ байвæрун, бастъегъун, хъалон федун, ихæс, 
гъезæмарæй марун, дæлбарæ.

126-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сбæрæг ин кæнетæ æ сæйраг гъуди.

Сибирмæ над

Цæугæдон Вычегдæбæл лæууй минкъий сахар Усолье (Сольвычегодск). Сахармæ хæстæг 
ес цæнхи æвзурæнбунæттæ. 

Цæнхæ ка амал кодта æма си базар ка кодта, еци сæудегертæ Строгановтæ райстонцæ 
паддзахæй гæгъæди. Гæгъæдимæ гæсгæ етæ райдæдтонцæ Сибири æнæфхуæрд зæнхитæй 
пайда кæнун. Сæудегер Аника Строганов бунæттон сибийрæгтæн цæнхæбæл æййивта хъазар 
цæрттæ. 

Æхе еугур Сибири кънйаз ка худта, еци хан Едигер зæрдæ байвардта паддзах Иван 
Грозныйæн мин сæлаури цари бæрцæ алли анз хъалонæй. Фалæ кучум Едигери паддзахи 
бунатæй рагæлста, æхуæдæг ба хъалон нæбал фиста. Цæугæдон Ками билгæрæнтти ци 
цæрæнбунæттæ адтæй, уонæмæ еу – бампурсидæ æма-еу сæ бастъегъидæ. Аци зæнхитæ рагæй 
дæр адтæнцæ Уæрæсей, худтонцæ сæ номдзуд Пермь.

Миногмийтæ арæх рахезунцæ номдармæ, гъома пайда си кæнæн номдарти хузи: 
Давæгæн æ хуæрдæ дæр сосæггай фæууй. Донласт хулуййæй нæбал фæттæрсуй.

Ефстагмæ ба миногмийтæ рахезунцæ миногонтæмæ:
Рацуд æрмæг сфæлхат кæнун. Иуазæгæн æсхуст дзурд рæхуст æй.
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Уæд Строгановтæ фæдздзурдтонцæ Ермаки хъазахъаг æфсадмæ. Ермакæн е ’цæг ном 
хундтæй Ермолай Тимофеевич Аленин. (Ермак æ фæсномуг æй, нисан кæнуй «фæндаггон 
агæ»). Ермак æрæмбурд кодта æфсад 600 адæймагемæй. 

Фиццаг рахизтæнцæ цæугæдон Чусоваябæл, уæдта рахизтæнцæ Тæрамæ, уоми 
æнæнгъæлти тохи бацудæнцæ, 15 хатти фулдæр си ка адтæй, Кучуми еци æфсæди хæццæ. 
Фалæ уæддæр Ермаки æфсад фæууæлахез æй. Кучум ниууагъта æ сæйраг сахар Искер, 
уруссæгтæ æй худтонцæ «Сибир», æма æй 1582 анзи 26 октябри хъазахъ байахæстонцæ.

1584 анзи фæззæги тæтæр исистадæнцæ. Бæсти алли къумти ка ниххæлеу æй, 
хъазахъæгти еци минкъий къуæрттæ ниппурх кодтонцæ æма æртумбул æнцæ сахар Сибирбæл. 
Мæйæй фулдæр сæ гъезæмарæй мардтонцæ, фæлæ еу изæр хъазахъ раервазтæнцæ æма 
фудгæнгути ниццагътонцæ…

Ермак Уæрæсей дæлбарæ ци зæнхитæ бакодта, уоми искодтонцæ нæуæг сахартæ, 
аллихузæн кустуæттæ.

1. Балæдæрун кæнетæ гъудиæдти медес.

1) Кучум Едигери паддзахи бунатæй рагæлста.
2) Цæрæнбунæттæмæ бампурсидæ æма – еу сæ бастъегъидæ.
3) 1584 анзи фæззæги тæтæр æрбампурстонцæ.

2. Текст уæхе дзурдтæй радзоретæ.
3. Радзоретæ, ци уинетæ хузи. Спайда кæнетæ текстæй.

127-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текстæй бæрæггонд миуæвдесгутæ, сæ фæсте син 
къæлæтти нисан кæнетæ сæ афонæ, ниффинсетæ син сæ бакомкоммæ сæ райдайæн 
формитæ æма уонæй арæзт исуйнаг афони миногмийтæ.

Хузæг: райстонцæ (евгъ. аф.) – райсун, райсуйнаг; …

В. И. Суриков. Ермак Сибир куд басаста.
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23-аг урок

Миногмийти растфинсуйнадæ

 Зумæгон таурæгъ

О, на зумæг, нæ зумæг,    Æнæ тиллæг, æнæ сог
Ци даргъ ниццæй дæ думæг,   Ку нæбал косуй нæ тог, 
Æнæсцохæй ку уарис.    Ехæнæй нæ ку марис.

Багъæрати Созур

128-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Цæсти фæнникъулдмæ – тагъд, рæвдзæ. Цæсти фæнникъулдмæ æ бæх фæууæгъдæ код-
та; расхъеун – рагæпп кæнун. Æ римæхсæнæй расхъиудтæй: æнæнгъæлти – æвеппайди. 
Æнæнгъæлти имæ уотæ фæккастæй, цума ʼй цауæйнонтæ иссердтонцæ; æнсур – дæндаг. Е 
’нсуртæй гуркъо æхсидта; байдзаг кæнун ахсæн – бафсадун. Æ ахсæн байдзаг кодта.

129-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дууæ цæгиндзей дзурдтæ. Циуавæр рæдудтитæ си бафеп-
пайдтайтæ? Исраст сæ кæнетæ. Сæ хæццæ дзурдбæститæ ниффинсетæ.

Æнхæстæй финсгæ миногмийтæ Хецæнæй финсгæ миногмийтæ
1. Хумæбакæнун А Хумæ гæнæг
2. Лæваргæнæг Æ Лæвар бакæнæг
3. Хинттæскæнæг Б Хин гæнæг
4. Аргъгæнæг В Аргъ скæнæг
5. Инайæ бакæнæг Г. Инайæ гæнæг
            ...   ...

130-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Балæдæрун син кæнетæ сæ медес. Загъетæ, 
циуавæр орфографион фæззинд æргом кæнунцæ бæрæггонд дзурдтæ.

Неци зонун, зæрди незæн нæ зæгъун, – растисафæг, мæнгæвдесæн нæ лæууи! (Багъ. С.)
Нифсхаст биццеутæ цалдæр хатти бампурстонцæ сугъди астæумæ.

Вазуггин миуæвдесгутæй арæзт миногмийтæ финсун гъæуй, кæд æнхусгæнæг 
миуæвдесæг уа æнæ разæфтауæнæй, уæд æнхæстæй (хумæ кæнун – хумæгæнæг лæг), кæд 
разæфтауæни хæццæ уа, уæдта – хецæнæй (хумæ бакæнун, хумæ бакæнæг).

Миногмийтæ номдартæ кенæ æндæр нихаси хæйтти хæццæ ку баеу унцæ, уæд еумæ 
исаразунцæ вазуггин дзурдтæ æма сæ финсун гъæуй æнхæстæй: сог фадун – согфадæг 
биццеу, дон ласун – донласæг лæг.
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Лазæри къохи бунæй рацæугæ уадзимистæ æнцæ хуæрзæнхæст алцæмæй дæр: æрдæг-
æууилд, æрдæгконд æмдзæвгитæ, миниатюритæ æмæ радзурдтæ имæ нæййе.

Хуасгæрдæг лæг афонæбæл бæргæ ранæхстæр æй, мадта æ бæх дæр дзоргъауад бæргæ 
кæнуй, фалæ уæддæр æ раззаг къах бакъуæруй æма æ цуппæртæбæл æрбабадуй.

Зунд – зундагорæг.
Уæ зæрдæбæл бадаретæ.

131-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си миногмийтæ. Тетрæдти сæ 
ниффинсетæ, искæнетæ син морфологон æвзурст.

Фадуйнаг ставд гъæдтæ еу инней фæдбæл уадæнцæ коммæ.
Нæуæгæлхæд хиринкъай комбæл е ’нглундзæ цалдæр хатти æрдаугæй, Сæмпæл 

къузурæмбæрзт къуæцæл амайуй.
Къелабæл æвæрд дунст баркъимæ цæстингасæй амонуй Терезæ.

132-аг фæлтæрæн. Сбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Цæппорсей мæйæ, Нæуæг æнз, исамал кæнун, къуззитгæнæг думгæ, хе æруадзун.

133-аг фæлтæрæн. Нæ урокки эпиграф æма темæмæ гæсгæ æргъуди кæнетæ 3-4 гъудиади, 
миногмитæй пайдагæнгæй. Æркæсетæ хузæмæ. Зæгъетæ, тексти кæци хаййи хæццæ баст æй. 
Хузæмæ гæсгæ ’й радзоретæ уæхе дзурдтæй.

134-аг фæлтæрæн. Исаразетæ лæвæрд миуæвдесгутæй миногмийтæ. Æргъуди кæнетæ сæ 
хæццæ гъудиæдтæ. Ниффинсетæ сæ. Дууæ миногмийæн искæнетæ морфологион æвзурст.

Агорун, бæттун, гæлдзун, ледзун, рахау – бахау кæнун.

Куд равзарун гъæуй миногмий.

1. Еумæйаг грамматикон нисанеуæг (архайдмæ гæсгæ минеуæг).
2. Райдайæн формæ.
3. Афонæ
4. Нимæдзæ (кæд тасундзæг кæнуй, уæд).
5. Хауæн (кæд тасундзæг кæнуй, уæд).
6. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуæвæр æй?
Хузæг: Лæхудзæй исæрст пъолтæ кизгæ расæрфта.
           Исæрст – миногмий, исæрст (исæрдун -æй), евгъуд афонæ, бæрæггæнæн.
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24-аг урок

Фæрсагми 

Зумæгон таурæхътæ

Зуймон бон искаст æма никкастæй фулдæр нæй.
Æмбесонд

135-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ. Сæ хæццæ 
гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

Цæуæт – сувæллæнттæ, байзайæггаг. Берæ цæуæт; лæдæрагæ – зонагæ. Минкъий 
лæдæргæ дæр ку адтайдæ; уæрмæ – никкæндæ. Уæрми ниттулдæй; зумæгеуат кæнун – зумæг 
æрветун. Уæрми зумæгеуат кодтонцæ хелгутæ.

136-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ фæрсагмийтæ. Рафинситæ сæ 
æма син сæ бакомкоммæ ниффинсетæ, ци миуæвдесæгæй арæзт æнцæ, уой. Фæсæфтауæнтæ 
фæннисан кæнетæ.

Хузæг: дзоргæй – дзорун, …

1. Лæуунцæ дунгдзæвæн тегъæбæл, æнсувæртау кæрæдзебæл сæ сæртæ байвæргæй.  
(Мæрзойти Сергей)

2. Батæрбек, кустæй æрбацæугæй, е ʼнсувæри сувæллон æрхæссун кæнидæ, ʼма уой 
хæццæ гъазгæй, æ фæллад феронх кæнидæ. (Олисати Мухарбек)

3. Ка бадæмуй æ æфсийни, сехуар хезгæй талф – тулфæй. (Худæлти Æхсарбек)
4. Ледзгæй гъæди хурфи аууон, тундзуй Ирæфмæ Хæзнидон. (Малити Геуæрги)
5. Иуазгутæ, бæхтæй нæ рахезгæй, адæмæн арфæ ракодтонцæ æма баздахтæнцæ 

бæхтæбæл гъазгутæмæ. (К. А.)

Фæрсагмий æй миуæвдесæгæй арæзт сæрмагонд æнæййевгæ формæ, æвдесуй 
фæрсаг (уæлæмхасæн) архайд.

Бæх, æртæхгун кæрдæг хуæргæй, ку еуæрдæмæ раздæхуй, ку иннердæмæ.
Аци гъудиади бæхи сæйраг архайд æвдесуй миуæвдесæг раздæхуй, фал ма 

аци архайдæй уæлдай бæх кæрдæг дæр хуæруй. Е ба æй фæрсаг архайд, æвдесуй æй 
фæрсагмий хуæргæй.

Фарсагмий арæзт цæуй миуæвдесæги бундормæ фæсæфтауæнтæ -гæ æма -гæй 
бафтаугæй: хуæр-ун – хуæр+гæ, хуæр+гæй, бад-ун – бад+гæ, бад-гæй.

Фæрсагмий дзуапп дæттуй фарстæн куд? Гъудиади медæгæ фæууй фадуатон дзурд.
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Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

137-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ, къæлæтти ци миуæвдесгутæ ес, уонæй вазуггин 
фæрсагмийтæ аразгæй. Радзоретæ, куд лæдæретæ алли æмбесонди медес дæр. Ниффинсетæ сæ 
тетрæдти.

1. (Хуæрун) куй дæр нæ рæйуй.
2. (Цæуи) дæ къæхти бунмæ кæсæ.
3. (Дзорун) тагъд ма кæнæ!
4. (Финсун) раертæститæ дæ зæрдæбæл дарæ!
5. Картоф (стъегъун) де тулдзитæ гъæуай кæнæ.
6. (Кафун) фæндури цагъдмæ игъосæ. 

138-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ лæвæрд дзурдти хæццæ гъудиæдтæ.

Хъеццаугæнгæй, агоргæй, бадгæй, ледзгæй.

139-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ, гъудиæдтæ, уæ зумæгон уолæвди рæстæг куд 
æрвететæ, уой туххæй. Пайда кæнетæ фæрсагмийтæй: гургæ – гурун, гъазгæй, ледзгæй, 
бадгæй, æнгъæлмæ кæсгæй.

25-аг урок

Фæрсагмий 

Зумæгон таурæхътæ

140-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Еу усмæмæ – цубур рæстæгмæ. Еу усмæ æнæгъæнæ гъæдæ дæр ниррохс æй; гъæлæси-
дзаг – хъæбæр гъæрæй. Арсæг æ гъæлæсидзаг нигъгъæр кодта; рахатун – рартасун, 
балæдæрун. Нæ рахатта, талинги æ фурти хæццæ фæннихæй-нихмæ æй, уой; Кремли 
куранттæ – Кремли сæйраг сахат. Кремли курантти цагъд.

Фæрсагмий ма арæзт цæуй фæсæфтауæн -гæ-йæй арæзт фарсагмийон формæмæ 
еци миуæвдесæги æбæлвурд формæ æфтаугæй: кæсгæ-кæсун, ходгæ-ходун.

Нæуæг фæрсагмийтæ ма исаразæн ес фæрсагмийтæ фæлхатгæнгæй: ходгæ-ходгæ. 
Уæхæн фæрсагмийтæ финсæн дефисæй хецæнгæнгæй.

Фæрсагмийтæн фæууй æнæнхæст хузæ (дзоргæй) æма æнхæст хузæ (радзоргæй).
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Рабаретæ:

Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

141-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ, фæрсагмийтæ æмæ фæрсагмион здæхтитæ 
миуæвдесгутæй æййевгæй. Зæгъетæ, куд æййевуй гъудиæдти медес. Бæрæггонд фæрсагмийтæн 
скæнетæ морфологон æвзурст.

Салам ратгæй, Хадо цидæр бадугъ-дугъ кодта, уæдта еуварсмæ рацудæй. (Малити 
Батраз)

Дууемæй дæр зæнхæмæ никкастæнцæ æнæдзоргæй, уæдта Олег бафарста. (Æгъузарти 
Саукуй)

Цæрунцæ зæнхæбæл дзиллитæ рагæй, еуетæ кæугæй, иннетæ заргæй. (Æгъузарти Агубе)
Разæй æлдар цудæй бæндæбæл хуæцгæй, иннетæ æ фæсте гæппæввонгæй, ести ку ра-

кæна, уомæй тæрсгæй. (Гобети Ариган)
Сувæллæнттæ, тæрсгæ-резгæй, хуæруйнаг колдуари бунти байвæриуонцæ æма тагъд-тагъд 

фæстæмæ раледзиуонцæ. (Багъæрати З.)
Хуæнхти цæргæй, къирæ сугътонцæ, фалæ арæх – нæ. (А. Икъати)
Тæнæг, минут дæр нæ расагъæс кæнгæй, февардта Мурзабегæн цубур æма æргом дзуапп. 

(Мæрзойти Сергей.)

æнæнхæст хузæ
дзорун
финсун
зелун
ахур кæнун

æнхæст хузæ
радзорун
ниффинсун
низзелун
ахур кæнун

æнæнхæст хузи фæрсагмий
дзоргæй
финсгæй
зелгæй
ахургæнгæй

æнхæст хузи фæрсагмий
радзоргæй
ниффинсгæй
низзелгæй
сахургæнгæй

Миуæвдесæг

Куд равзарун гъæуй фæрсагмий.

1. Циуавæр миуæвдесæгæй арæзт æй.
2. Хузæ (æнхæст æви æнæнхæст).
3. Гъудиади циуавæр иуонг æй.

Хузæг: Уазал, гъæрзгæй, хуæруй æ гъевтæ.

Гъæрзгæ – гъæрзун, æнæнхæст хузæ, хуæруй куд? – архайди хузи фадуатон дзурд.
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142-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй. Фæрсагмийтæ си искæнетæ ма сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

Фæннихæй – нихмæ ун, æраууон кæнун, тæрсгæ-резгæй, ниттухсун.

150-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ, лæвæрд миуæвдесгутæй фæрсагмийтæ 
искæнгæй: сехуар кæнун, фингæбæл бадун, æгъдау дæттун, æнгъæлмæ кæсун, сагъæс 
кæнун.

26-аг урок

Фæлхатуйнадæ

Нæуæг анзи бæрæгбон алли бæстити. Япони

143-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Агъоммæ – раздæр, размæ. Нæуæг анзи тæккæ агъоммæ: Буддæ – нæ эри агъоммæ VI 
æноси Индий ци дин фæззиндæй, уой бундорæвæрæг Гаутамайи æндæр ном, дин ба хуннуй 
буддизм. Будди аргъауæни дзæнгæргутæ; «хелагæ» – арвмæ ке суадзунцæ, гæгъæдийæй арæзт 
гъазæн. Гæгъæдин «хелгутæ»; хæдзар-хæдзар зелун – хæдзарæй-хæдзарæмæ зелун, цæун. 
Фæззелунцæ хæдзар-хæдзар зонгитæ æма хæстæгутæбæл; нисайнаг – аргъауæни кенæ æндæр 
Дзиуарæн æхцай нивонд. Дзиуари бунмæ нисайнаг бахæссун; къæпхæн – асийнæ. Аргъауæни 
къæпхæнтæ; бæрæгбæнттæ рахæссунцæ – фæуунцæ бæлвурд рæстæг. Бæрæгбæнттæ 
рахæссунцæ æртæ-цуппар бони.

144-аг фæлтæрæн. Балæдæрун кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй дæр. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ сæ хæццæ гъудиæдтæ.

Аййев фæлуст, исонбон, фарфор, бæрæг кæнун, æгъдау, Нæуæг анзи фингæ, аргъауæн, 
фæлладуадзæн бон.

145-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си миногмийтæ, балæдæрун син 
кæнетæ сæ растфинсуйнадæ.

Нæуæг анзи размæ бонæ румыйнаг горæтти цæргутæ рабадунцæ бæрæгбонмæ цæттæгонд 
идзаг фингитæбæл.

Æригон биццеутæ гъæунгти цæунцæ нæзи бæласи къалеутæ, лентъитæ æма гæгъæдин 
деденгутæй аййев фæлуст галтæ æма готони хæццæ.

Зæнхæн арфæгæнæг зæнхкосгутæбæл фæууй нæуæг, хузгин дарæс (хъæппæлтæ).
Астрологтæ стъалутæмæ гæсгæ базонунцæ æма фæззæгъунцæ адæймагæн е ’сонибон, 

бæсти федæнбæл æрцæуйнаг цаутæ.
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Румыйнæгтæ Нæуæг анзи бæрæгбонмæ ци къере искæнунцæ, уомæн æ хурфи фæууй 
листæг æхца, къохдарæн, æргъæй конд минкъий кукла, сурх цивзæ æнæгъæнæй æма æндæр 
дзаумæуттæ.

æргъæ – æлыг

1. Еу хатт-ма бакæсетæ фæстаг гъудиадæ. Радзоретæ, махмæ ба Нæуæг анзи бæрæгбонмæ 
циуавæр къере искæнунцæ, уой туххæй.

146-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ æма дзурдбæститæмæ гæсгæ исбæрæг кæнетæ, 
цæбæл цæудзæнæй тексти дзурд, уой.

Нæуæг анзи бæрæгбон, аллихузæн, рагон æгъдау, Япони, Будди аргъауæн, бæрæгбонмæ 
арæзт сувæллæнттæ.

147-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Нæуæг анзи бæрæгбон Японий

Японий Нæуæг анз хонунцæ «Бæрæгбæнтти бæрæгбон» 
æма ‘й бæрæг кæнунцæ сæхе рагон æгъдæуттæмæ гæсгæ. 
Нæуæг анзи фингæмæ исцæттæ кæнунцæ берæ хуæруйнаг. 
Фалæ еци хуæруйнæгтæн сæ сæйрагдæр фæууй нæуæг 
дон-вакамидзу. Нæуæг анзи тæккæ агъоммæ хæдзари 
цидæриддæр боцикъатæ æма къибилатæ фæууй, уони бай-
дзаг кæнунцæ донæй.

Нæуæг анз ке райдæдта, уой фегъосун кæнунцæ Буд-
ди аргъауæни дзæнгæрæги цагъдæй – дзæнгæрæг ниццæгъ-
дунцæ 108 хатти. 

Нæуæг анзи сувæллæнттæ фæуунцæ еугурæй дæр 
бæрæгбонарæзт. Биццеутæ фæууадзунцæ арвмæ гæгъæди-
йæй конд «хелæгтæ», кизгуттæ фæгъгъазунцæ гъæдин 
ракеткитæй, сæ маддæлтæ ба сæхебæл истохунцæ гъар, 
хузгин кимонотæ æма уотемæй зелунцæ хæдзар-хæдзарæ сæ хæстæгутæ æма зонгитæбæл.

Еци бæнтти уæлдай фулдæр адæм фæццæуй аргъауæнтæмæ. Къох бакæнæн дæр си нæ 
фæууй. Еугурæй дæр фæййархайунцæ нисайнæгтæ ниввæрунбæл. Аргъауæни къæпхæнтæ 
изæрмæ æхцай буни фæуунцæ.

Бæрæгбон рахæссуй æртæ-цуппар бони, æма еци рæстæг япойнæгтæн сæ фулдæремæн 
фæууй фæлладуадзæн бæнттæ.

1. Ставддæрæй финст гъудиæдтæ райаразетæ уотæ, ма си фæрсагмийтæ куд уа. Цума ка 
тагъддæр искæндзæнæй ихæслæвæрд.
2. Текстæй ист гъудиæдтæй бæрæггонд дзурдтæ æма дзурдбæститæ баййеветæ синоним-
тæй. Ниффинсетæ сæ.
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Зæнхæбæл уæхæн адæм нæййес, æма Нæуæг анзи бæрæгбон ка нæ кæнуй.
Японий адæм Нæуæг анз бæрæг кæнунцæ сæ рагон æгъдæуттæмæ гæсгæ.
Нæуæг анзи тæккæ агъоммæ хæдзари цидæриддæр боцикъатæ æма къибилатæ фæууй, 
уони байдзаг кæнунцæ донæй.
Нæуæг анз ке райдæдта, уой фегъосун кæнунцæ Будди аргъауæни дзæнгæрæги цагъдæй.
Нæуæг анзи сæумæй еугур сувæллæнттæ дæр фæуунцæ бæрæгбонарæзт.
Сæ маддæлтæ ба сæхебæл истохунцæ гъар хузгин кимонотæ.

3. Иссеретæ тексти æрбайсгæ дзурдтæ. Циуавæр æвзагæй ист æнцæ?
4. Иссеретæ тексти миногмийтæ. Искæнетæ син морфологион æвзурст.

148-аг фæлтæрæн. Бацæттæ кæнетæ текст «Нæуæг анз ирон-дигорон адæммæ» хе 
дзурдтæй дзорунмæ. Равзаретæ дæлдæр лæвæрд райдайæнтæй еу, кенæ ба уæхуæдтæ 
æргъуди кæнетæ.

Дун-дуйнетæбæл цæрæг адæмтæ Нæуæг анз бæрæг кæнунцæ аллихузи.
Нæуæг анзи бæрæгбон алли адæмтæмæ дæр æй устур бæрæгбон, фалæ ʼй кæнунцæ алли-

хузи.

27-аг урок

Фæрсдзурд 

Нæуæг анзи бæрæгбон алли бæстити. Итали

149-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Тухи бацæун – ниллæуун. Зумæг æ тухи бацудæй; къода уру – хомяк. Къода уру арæх 
райгъал уй; хурдзин – голлагæ, уаргъ. Устур хурдзин; тохона – хъуæцдзæуæн. Хæдзæрттæмæ 
ба бацæуй тохонабæл; багъузун – сосæггай бацæун. Медæмæ багъузуй.

150-аг фæлтæрæн. Рабаретæ рахес æма галеу цæгиндзи дæнцитæ. Зæгъетæ, бæрæггонд 
дзурдтæн циуавæр нисанеугутæ ес.

Италиæгтæмæ фæззиндтæй Метин лæг Италиæгтæмæ æрæги фæззиндтæй Метин лæг
Баббо Наталети ес фæууинæн горæти 
гъæунгти

Баббо Наталети арæх ес фæууинæн горæти 
гъæунгти

Италиæгтæ Нæуæг анзи бæрæгбон рагæй 
кæнунцæ

Италиæгтæ Нæуæг анзи бæрæгбон хъæбæр 
рагæй кæнунцæ

Италиаг гъæути цæргутæ Нæуæг анзи фиццаг 
бон архайунцæ сæхе уотæ дарунбæл...

Уомæ гæсгæ Италиаг гъæути цæргутæ Нæуæг 
анзи фиццаг бон архайунцæ сæхе уотæ 
дарунбæл...
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Рахес цæгиндзæй рафинсетæ, миуæвдесæг дæлбарæ дзурди хæццæ дзурдбæститæ.

миуæвдесæг
Хузæг: фæззиндтæй (кæд?) æрæги, ...

151-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си фæрсдзурдтæ. Бакæсетæ сæ, ци 
дзурдти хæццæ баст æнцæ, уони хæццæ; раттетæ сæмæ фæрститæ; байамонетæ, гъудиади 
иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæртæ ʼнцæ. Фæрсдзурдтæн балæдæрун кæнетæ сæ минеугутæ.

Къода уру зумæг хъæбæр арæх райгъал уй. 
Цауæйнæнттæ æма фиййæуттæ рагæй дæр бонигъæдæ рагагъоммæ зудтонцæ тæрхъости 

фæрци.
Кæркитæ рагацау ку стæхонцæ æфтауæнгъæдæмæ, уæд æнæмæнгæ уодзæнæй гъизт бон.
Робас æ фæд-фæд фæццæуй арæхстгай, æ фиццаг фæд æппундæр нæ фендæрхузæн кæнуй.
Тæрхъоси фæд зин фæххæлæмулæгæнæн æй иннæ сирдти фæдти хæццæ; дууæ хъулуфи 

фæрсæй-фæрстæмæ, сæ фæсте дууæ минкъийдæр хъулуфи ба кæрæдзей фæсте.
Берæгътæ берæ ку уонцæ, уæд раздзæуæги фæсте фæд-фæди цæунцæ.

152-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст æма лæвæрд плани фæрститæ райвæретæ радзурди ло-
гикон фæткæмæ гæсгæ. Сæ бакомкоммæ син цæгиндзи финсетæ сæ радон номертæ.

1. Метин лæг æма Фея Бефана – бæрæгбонхæсгутæ
2. Метин лæг æма Баббо Натале

3. Италиæгти æууæндундзийнадæ Нæуæг анзбæл

4. Италиаг зæнхкосгути æгъдау

5. Фея Бефенай туххæй таурæхътæ

Нæуæг анзи балци Италимæ

Италий зæнхкосæг адæм нуртæккæ дæр ма æууæндунцæ берæ рагон нисæнттæбæл. Куд 
дзорунцæ, уотемæй адæймаг анзи фиццаг бон æхе куд дара, куд æй рарвета, уотæ уодзæнæй æ 
цард анзи æндæргъци дæр.

Фæрсдзурд æй æнæййевгæ сæрмагонд нихаси хай, æвдесуй архайди æууæл 
(рæсугъд кафун, сабур цæун), æууæли æууæл (хъæбæр хуарз ахур кæнун, дессаги рæсугъд 
зарæг) уæдта, архайд ци фадуæтти цæуй, уой (афонæ, бунат, æфсонæ, нисан). Гъудиа-
ди фæрсдзурд арæхдæр фæууй фадуатон дзурд (Зæнхкосæг адæм нуртæккæ дæр ма 
æууæндунцæ берæ рагон нисæнттæбæл).

Фæрсдзурд дзуапп дæттуй фæрститæн: куд?, кудæй?, цæйбæрцæ?, кæд?, кæдмæ?, 
кæдæй?, кæдæй нурмæ?, кæми?, кумæ?, кæцæй?, кæцирдæмæ?, цæмæн?, цæй туххæй?, 
цæмæ гæсгæ?
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Бæсти еуæй-еу рауæнти зæнхкосæг адæммæ ес уæхæн æгъдау: 1 январи етæ гъæуама 
еугур будуйрон куститæй дæр еститæ исæнхæст кæнонцæ, уæд, дан сæ афони етæ 
æнтæстгунæй рацæудзæнæнцæ. 

Италиæгтæ Нæуæг анзи бæрæгбон хъæбæр рагæй бæрæг кæнунцæ, фал сæмæ Метин лæг 
ба фæззиндтæй æрæги: XX æноси 20-30 æнзти, Англий æма Германий бафæнзтонцæ. Раздæр 
бал æй худтонцæ фæсайрæйнаг номæй – Санта Клаус, фæстæдæр ин æргъуди кодтонцæ ита-
лиаг ном – Баббо Натале, гъома Цæппорсей Баба. Баббо Наталетæ Цæппорсей каникул-
ти рæстæги арæх ес фæууинæн горæтти гъæунгти, етæ фæууæйæ кæнунцæ адгийнæгтæ æма 
гъазæнтæ. Фалæ цæмæдессаг е æй, æма Нæуæг анзи Италий сæйраг архайæг нур дæр ма æй 
Фея Бефенæ. Еци æнахур дæсни зæронд уосæ Зæнхæбæл фæззиннуй Нæуæг анзи фиццаг 
бæнтти. Куд фæззиннуй, уой туххæй италиæгтæ дзорунцæ дууæ тауæрæхъи.

Фея Бефенæ æрбацæуй Хæрæгбæл. Хæрæгбæл дууæ устур хурдзини лæвæрттæй сæ 
тæккæ идзаг. Бефенæ хæрæг бабæттуй, сувæллæнттæ кæми фæууй, уæхæн хæдзæртти дуармæ. 
Цалинмæ хæрæг, хуасæ хуæргæй, æ фæллад фæууадзуй, уæдмæ хæларзæрдæ зæронд уосæ 
минкъий сугъзæрийнæ дæгъæлæй дуар байгон кæнуй, медæмæ багъузуй æма сувæллæнтти 
дзабуртæ байдзаг кæнуй лæвæрттæй.
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Иннæ таурæхъмæ гæсгæ ба Бефенай зæнхæмæ æрхæссунцæ стъалутæ. Хæдзæрттæмæ 
ба бацæуй тохонатæбæл æма сувуллæнттæн лæвæрттæй байдзаг кæнуй пеци хъуæцдзæуæн 
æхгæнæнтæбæл ауигъд цъиндатæ.

Зин зæгъæн æй, Метин лæг æма Фея Бефенайæй кæци хуæздæр æй, уой, фалæ дууæ дæр 
сувæллæнттæн хæссунцæ игъæлдзæгдзийнадæ.

минкъий – гыццыл           хъуæцæ – фæздæг 

1. Бакæсетæ тексти бæрæггонд гъудиадæ. Балæдæрун ин кæнетæ æ медес. Нисангонд 
дзурдтæ сæ арæзтмæ гæсгæ равзаретæ.
2. Æргъуди кæнетæ текстмæ фæрститæ æма сæ раттетæ уæ кæрæдземæ. Фæрститæн 
дæттетæ дзуæппитæ.
3. Рафинсетæ текстæй фæрсдзурдти хæццæ гъудиæдтæ. Фæннисан кæнетæ, сæйраг дзурд, 
ци нихаси хаййæй загъд æй, уой æма фæрсдзурд циуавæр фарстæн дзуапп дæттуй, уони.

             миуæвдесæг
Хузæг: æууæндунцæ (кæд?) нуртæккæ дæр ма, ...

153-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, стъæлфити бæсти цохгонд гъæугæ 
фæрсдзурдтæ финсгæй. Байамонетæ син сæ менеугутæ.

1. Еци анз ... берæ мет æруардта.
2. Тете-еу ... æнхус кодта æ нана æма æ бабайæн.
3. Еу изæр ба мет ... фæууардта.
4. Лæг хъæбæр ... цудæй, æма ‘й Тете ... æййафта.
5. ... талингæ кæнун райдæдта.
6. Фалæ ма уорс метбæл фæдтæ ... зиндтæнцæ.
7. Тете ... бацудæй, ... никкастæй æма цидæр саубæл æ цæстæ æрхуæстæй.
8. Кизгæ ... ниххизтæй мæскъæмæ.
9. Куд ... цудайтæ, мæхецæн бунат нæбал ирдтон. (Будайти М.)

Цохгонд фæрсдзурдтæ: арæхстгай, æрæгæмæ, берæ, бонмæ, раги, тагъд, хъæбæр, 
туххæйти, уæдмæ, уобæлти, хуарз.

28-аг урок

Фæрсдзурдти дех сæ нисанеуæгмæ гæсгæ

Зумæгон цаутæ

Æзнæт бурдæн уорс хъæпæнæй  Мет зæнхæбæл нитътъæпæн æй,
Фæлдзæгъдуй ʼма рæдзæгъдуй.  Кæмттæ, гъæдтæ къирдзæгъдуй.

Скъодтати Эльбрус

154-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.
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Тала – æригон бæласæ. Нæзи бæласи тала; метин гæлæбо – мети тъæфил. Нимбарзтонцæ 
æй мети гæлæботæ; æхсæвеуат кæнун – æхсæвæ ескæми бафусун кæнун. Бахсæвеуат код-
та бæласи къалеути буни; исгъомбæл ун – исустур ун. Сувæллæнттæ исгъомбæл æнцæ; 
зæрдихудти цæун – æфхуæрун, маст кæнун. Неке зæрдихудти цæуй.

155-аг фæлтæрæн. Æрхæссетæ дæнцитæ. Хатдзæгтæ искæнетæ.

Фæрсдзурдтæ Фæрститæ Дæнцитæ

1. Архайди хузи куд? кудæй?
2. Бæрцон цæйбæрцæ?
3. Къæпхæни куд? цæйбæрцæ?

4. Афони кæд? кæдæй? кæдмæ?

5. Бунати кæми? кумæ? кæцæй?
6. Рæууони цæмæн?

7. Нисани цæмæн? цæмæ? цæй туххæй?

Рабаретæ:
дигорон ирон

Æндегæй
Æзинæ
Æдосæ
Исон
Фарæ
Фæлварæ
Уотемæй
Минкъий

Æддейы
Знон
Дысон
Райсом
Фарон
Æндæраз
Афтæмæй
Гыццыл

156-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си фæрсдзурдтæ. Таблицæмæ гæсгæ 
син исбæрæг кæнетæ сæ хузæ.

Зад хуми бæркад моси рабæрæг уй. (Æмб.)
Уалдзæги ци байтауай, фæззæги уой æркæрддзæнæ. (Æмб.)
Дзеудзæлой хор æрвгæрон мæтъæлæй кæсуй. (Скъ.Э.)
Гайа æносмæ нæ цæрдзæнæй – æрмæст абони цæруй е! (Тетц.Т.)
Хорæн æ тунтæ ратадæнцæ, – тайгæ нирхотунг æй бунтон. (Къиб. А.)
Мет хъæбæрæй-хъæбæрдæр уаруй, тумугъ къуззиттæй заруй. (И. А.)
Фур æфсæрмæй байзадæй лæугæй кедæр киндзау къуми.

157-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Куд уæмæ кæсуй, циуавæр цаутæ уодзæнæй 
идарддæр? Байамонетæ ин æ аразæг хæйттæ (сæргонд, райдайæн, игъосунгæнæн хай, кæрон). 
Зæгъетæ, тексти кæци хаййи æй æ сæйраг гъуди. 
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Нæуæг анзи размæ ка ʼрцудæй, уæхæн æцæг хабар

Гъæдгæси хæдзарæмæ хæстæг гъæди задæй Нæзи бæласи 
тала. Идардæй имæ устур нæзитæ æма назутæ кастæнцæ æма имæ 
кæсунæй не ʼфсастæнцæ, уотæ рæсугъд адтæй.

Нæзи бæласæ гъæди æрдози цардæй еунæгæй, фал æхе еунæг 
некæд худта ... Нæзи бæласæбæл кæд берæ нæма цудæй, уæддæр 
базонгæ æй тæрхъоси хæццæ. Е еу хатт бахсæвеуат кодта æ къале-
ути буни.

Еу сæрдигон сæумæ имæ Гæркъæрагæ кæцæйдæр 
æрбатахтæй, æма къалеу дууердæмæ хъеццау кæнун байдæдта.

– Ма мæ хъеццау кæнæ! – нидæн гъæлæсæй имæ дзоруй Нæзи 
бæласæ. – Мæ цъонг мин басæтдзæнæ.

– Æма дæ цъонгæй ба ци кæнис? – бафарста æй Гæркъæрагæ. – Уæддæр 
дæ калгæ кæндзæнæнцæ!

– Ка мæ калдзæнæй? Цæмæн? – бафарста Нæзи бæласæ.
Нæуæг анзи размæ адæм гъæдæмæ дæу хузæн талатæ калунмæ ке 

фæццæунцæ, уой нæ зонис? Дæу ба агорун дæр нæ багъæудзæнæй: æрдози 
астæу æрзадтæ æма идардмæ дæр зиннис. Нæзи бæласæ сæрддæргъи сагъæс 

кодта. Мет ку æруардта, уæдта æ катаййæн æппун кæрон нæбал адтæй.
Ралæудтæй зæронд анзи фæстаг бон. «Абони ма ку 

раервæзинæ!» – гъуди кодта Нæзи бæласæ. Уалинмæ дин æ тæккæ 
комкоммæ еу лæг æрбацудæй. Æ размæ ку ʼрбахъæрттæй, уæд ин 
æ цъонгбæл фæххуæстæй æма ʼй ниттилдта. Нæзи бæласæбæл 
ци хъæпæнтæ адтæй, етæ æригъзалдæнцæ æма æ цъæх-цъæхид 
пæлæхсар къалеутæ сæхебæл исхуæстæнцæ. «Нæ фæррæдудтæн!» – 
загъта лæг æма æ медбилти бахудтæй.

Уотæ хъæбæр цийнæ кодта, æма Нæзи бæласи зæрдæ куд багъар 
æй, уой зонгæ дæр нæ бакодта... Нæзи бæласæ ку æрискъиттæй æма 
ку балæдæрдтæй æгас æй, уæд фур десæй фæццæймардæй.

Мæнкъæйдæр деси æй нæ бафтудта, æ къалеутæбæл аллихузæн 
хуарæнтæй хурст авгæй конд тумбулæгтæ ауигъдæй ку фæууидта, 
уæд. Аллирдигæй адтæй æвзестæ хæлттæй фæлуст. Æ тæккæ цъонгбæл æрттивтитæ калдта 

устур сугъзæрийнæ стъалу... 
Нæуæг анзи фиццаг бон гъæдгæс, æ биццеу æма 

æ кизгæ æрбацудæнцæ Нæзи бæласæмæ.
– Хуарз æргъуди кодтай, баба. Аци бæласæ 

уодзæнæй нæ Нæуæг анзи бæласæ! Мах-еу æй алли 
анз дæр атæ исараздзинан! ...

С. Михалков
           
 мæнкъæйдæр (минкъийдæр) – къаддæр
 хæлттæй – æндæхтæй
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1. Æргъуди кæнетæ текстæн æндæр сæргонд. Радех кæнетæ текст медесон хæйттæбæл. 
Æргъуди син кæнетæ сæргæндтæ. 
2. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Циуавæр нихас хонæн монологон, диалогон?
2) Куд арæзт æй диалогон нихас? Иссеретæ тексти диалог, бакæсетæ æй аййев.
3) Зæгъетæ, гъæдгæс Нæзи бæласæ ке нæ ракалдта, е раст æй?

3. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ æма дзурдбæститæ баййеветæ синонимтæй.

Еу сæрдигон сæумæ имæ кæцæйдæр æрбатахтæй Гæркъæрагæ, æ цъонгбæл ин 
æрбабадтæй – æма къалеу дууердæмæ хъеццау кæнун райдæдта.

‒ Ма мæ хъеццау кæнæ! – нидæн гъæлæсæй имæ дзоруй Нæзи бæласæ.
‒ Нæуæг анзи размæ адæм гъæдæмæ, дæу хузæн талатæ калунмæ ке фæццæунцæ, уой 

нæ зонис?
Æ размæ ку ʼрбахъæрттæй, уæд ин æ цъонгбæл фæххуæстæй æма ʼй ниттилдта.
Нæзи бæласæ ку æрискъиттæй æма ку балæдæрдтæй, æгас ке æй, уæд фур десæй 

фæццæймардæй.

158-аг фæлтæрæн. 159-аг фæлтæрæни тексти иссеретæ фæрсдзурдти хæццæ дзурдбæс-
титæ. Рафинсетæ сæ, сæ хузæ æма ци фарстæн дзуапп дæттунцæ, уони нисангæнгæй.

Хузæг: хæрдмæ фæццудæй: фæццудæй (кумæ?) хæрдмæ ‒ бунати фæрсдзурд.

29-аг урок

Фæрсдзурдти бæрцбарæнтæ

 Зумæгон гъæдæ

Гъæди арфи уотæ сабур æй, æма лæг 
æрлæуун ку бафæразуй, уæд имæ æ бунатæй 
фезмæлун нæбал фæццæуй, мæ къахдзæфтæ, мæ 
иннæ фезмæлдтитæ мæ еци сабурдзийнадæй ку 
фенæхай кæнонцæ, зæгъгæ.

159-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Тæкъузгæ (рябина) – сау, кенæ ба сурх гагарæзæ. Тæкъузгæ бæласæ; æрдозæ – гъæди 
астæу минкъий æнæбæласæ лигъз рауæн. Æрдозтæ рабæрæг кæнун; бабадун – еске размæ ести 
бунати баримæхсун. Бабадтæнцæ сæгути раледзæни; сирди къахнад – сирдтæ ци къахвæдтæ 
уадзунцæ, етæ. Дессаг æнцæ зумæгон сирдти къахнæдтæ; хуаритауæн – мæнæуæ, нартихуар 
æ. æнд. хормæ ку ракалунцæ сор кæнунмæ, уæд е.
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Бæрцбарæнтæ Миногон Фæрсдзурд
бундорон бæрзонд хæдзарæ бæрзонд схезæн
барæн бæрзонддæр хæдзарæ бæрзонддæр схезæн
уæлахезон еугуремæй бæрзонддæр хæдзарæ еугуремæй бæрзонддæр схезæн

160-аг фæлтæрæн. Дзурдти хæццæ исаразетæ миуæвдесæгон дзурдбæститæ. Дзурдбæс-
титæ ниффинсетæ, фæрсдзурдти бæрцбарæнти формитæ æййевгæй. Балæдæрун кæнетæ, 
лæвæрд дзурдтæ фæрсдзурдтæ ке ʼнцæ, уой.

Хузæг: идард ислæуун – идарддæр – еугуремæй идарддæр. 

Идард, рæсугъд, лигъз, цурд, кæдзос, арæх, хæстæг, лæмбунæг.

168-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузæмæ. Зæгъетæ, цæбæл цæудзæнæй дзурд тексти?

Фæрсдзурдтæн миногонти хузæн ес бæрцбарæнтæ: бундорон, барæн æма 
уæлахезон. Зæгъæн: рæсугъд кафун ‒ бундорон бæрцæ; рæсугъддæр кафун ‒ барæн 
бæрцæ; еугуремæйдæр рæсугъддæр кафун ‒ уæлахезон бæрцæ.

Барæн бæрци фæрсдзурдтæ æвдесунцæ архайди минеуæги фулдæр кенæ ба 
мæнкъæй-дæр бæрцæ: тагъд архайун ‒ тагъддæр архайун; сабур дзорун ‒ сабурдæр 
дзорун. Фæрсдзурдти барæн бæрцæ арæзт фæууй бундорон бæрци фæрсдзурдмæ 
фæсæфтауæн -дæр æфтаугæй.

Фæрсдзурдти уæлахезон бæрцæ арæзт цæуй барæн бæрци фæрсдзурдтæмæ 
къæпхæни фæрсдзурдтæ еугур, еугуремæй, уæлдай æфтауни рæуаги: хуæздæр хузæ 
кæнуй ‒ еугуремæй хуæздæр хузæ кæнуй.
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Бакæсетæ текст. Циуавæр æнкъарæнтæ уæмæ исæвзурун кодта?

Зумæгон гъæдæ

Зумæг Иристони кæмттæ, гъæдтæ, будуртæ æма хуæнхтæ æнгом æрæмбарзта уорс 
пæлæзæй. Зумæгон гъæдæ кæд цийфæндуй сабур фæууй, уæддæр си цард нæ мæлуй. Мæнæ 
фезмалдæй бæласи къалеу. Е минкъий цъеутæ бæлæсти къалеутæбæл пæррæститæ кæнунцæ. 
Цидæртæ агорунцæ. Æвæдзи, бæласи цъари æскъудтити ци биндзитæ бафунæй æнцæ, уонæй 
мийнасæ кæнунцæ.

Цума дзæбокæй хуайуй, уой хузæн æрдзи сабурдзийнадæ ихалуй гъæдкъуæри къурцц-
къурцц. Е агоруй бæлæсти цъархуар золкъити æма бæласи ервæзун кæнуй æ незæй. Е æй 
тæккæ пайдадæр маргъ гъæди.

Æрдозти фæууй берæ аллихузæн фæдтæ, къахнæдтæ. Зумæгон алли сирд дæр, гъæддаг 
галæй райдайæ сауæнгæ мисти уæнгæ, æ фæд ниууадзуй зæнхи уорс «бауæрбæл», бай-
гом кæнуй зумæгон «уорс киунугæ». Тæрхъоси фæдтæ зин равзарæн фæууй, ниннæмуй над, 
цалдæр цæги исаразуй, уой фæсте дууæ-æртæ гæппи ракæнуй æма уоми баримæхсуй.

Хъуппети Мисостмæ гæсгæ

1. Раргом кæнетæ исбæрæггонд гъудиæдти медес.
2. Дзуапп раттетæ фæрститæн. 

Цæмæн пæррæститæ кæнунцæ бæлæсти къалеутæбæл минкъий цъеутæ?
Циуавæр ахсиаг куст кæнуй гъæдкъуæр?
Циуавæр фæдтæ ниууадзунцæ зумæгон уорс киунуги тæрхъос, берæгъ, арс?
Циуавæр цаумæ гæсгæ базудтан, «уорс киунуги» берæгъ ци фæд ниууагъта, уой?
Тексти кæци хай хъæбæрдæр фæццудæй дæ зæрдæмæ?
Сумах ба циуавæр фæдтæ фæууидтайтæ метбæл?

3. Иссеретæ тексти фæрсдзурдтæ. Рафинсетæ сæ дзурдбæстити хæццæ, фæрсдзурдтæн 
финсетæ сæ бæрцбарæнти формитæ.

Хузæг: æнгон æрæмбарзта – æнгондæр, еугуремæй æнгондæр.

161-аг фæлтæрæн. Бацæттæ кæнетæ цубур радзурд, зумæгон нивтæй ци фæууидтайтæ. 
Рагацау искæнетæ план. Испайда кæнетæ раззаг тексти æрмæг æма дæлдæр лæвæрд 
дзурдтæ æма конструкцитæй.

Зумæг. Рагзумæг (æрæгиау, даргъ, цубур, гъизт, уазал, гъар, фæлмæн). Зумæги æууæлтæ 
(æрбацудæй, райдайæн, фæууæн).

Зумæгон. Зумæгон бон (пейзаж, над, уазал, уæлдæф, гъæдæ, гъизт). Зумæгон балци 
(дарæс, ходæ, рæстæг).

Зумæгон хор (арв, будуртæ, хуæнхтæ, цæрæнуæттæ, хæдзæрттæ). Зумæгон хор кæсуй, 
фал нæ тавуй.
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Мет. Уорс (хæмпос, нæуæгуард, зæронд, цъифæ, арф (гæлæботæ). Мет хафун (æрцæгъдун). 
Мети ниххаун. Метæй къубулæнттæ аразун (гъазун). Метбæл цæун. Метбæл фæдтæ уадзун. Мет 
æруардта (уаруй, æмбæрзуй зæнхæ, æрттевуй, цæхæртæ калуй, хормæ тайуй).

Метин. Метин лæг.
Гъизт. Уазал. Хъæбæр (тухгин, хъæсхъæсгæнагæ). Уазалбæл исахур ун. Уазалæй тухсун. 

Гъизт бон. (æхсæвæ, исон). Гъизт зумæг.
Тумугъ. Тумугъ исистадæй.

Райдайæни хузæг: Еу зумæгон бон æнæгъæнæ къласæй дæр рандæйан гъæдæмæ.

 30-аг урок

Номдартæй арæзт фæрсдзурдтæ

Зийнадæй цард нæййес

Гæдзи буни – сойнæ

Æмбесонд

162-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Гъос-гъосæй – сосæггай. Гъос-гъосæй дзорун; сардзин – рагон дæргъæ барæн бæрцæ. 
Согти сардзинтæ; цæвæгдзæф – цæвæги фæд игуæрдæни. Игуæрдæни еу цæвæгдзæф нæй-
йес; зæрдæбæл бадарæ ‒ багъуди кæнун; дон-дон – дони билтæбæл. Дон-дон цæун; бамедæг 
ун – бацæун, бахъæртун. Синхаг гъæуи бамедæг уй. Ниффæсалæ ун – ниссор ун. Игуæрдæни 
кæрдæг ниффæсалæ æй.

Фæрсдзурдтæ дех кæнунцæ дууæ къуаребæл: æнæаразгæ æма аразгæ фæрс-
дзурдтæбæл. Æнæаразгæ фæрсдзурдтæ берæ нæ ʼнцæ: æндегæй, æзинæ, фарæ æ. 
æнд. Аразгæ фæрсдзурдтæ арæзт цæунцæ аллихузон нихаси хæйттæй. Номдартæй 
фæрсдзурдтæ арæзт цæунцæ цалдæр хузи:

– Номдартæй æртæстон хауæни: æ гъæрæй неци игъустæй – гъæрæй дзорун; 
æндагбунатон хауæн – Рæстæгбæл дæр дзорис? – Рæстæгбæл-еу æрбацо; арæзтон 
хауæни: Ездон муггагмæ фæццудæй – Муггагмæ уо цæруйнаг.

– Номдари бундор фæлхат кæнуни рæуаги: фæрсæй-фæрстæмæ рабадтæнцæ. 
Гъос-гъосæй æй дзурдтонцæ адæм. Хæдзар-хæдзар фæззилдæй.

– Номдартæмæ æндæр нихаси хæйттæ æфтаугæй: номевгутæ: абони, æхсæвæ; иннæ-
бон, æндæрæхсæвæ, уойиннæбон, уойæндæранз; нимæдзонтæ: еу бонæ, еу хатт, еу æхсæвæ;

– Номдартæй фæрсдзурдтæ арæзт цæунцæ разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти 
рæуаги: фæс-: фæсхуæрдæ, фæсахур; дæл-: дæлбилæ; уæл-: уæларт, уæлнад: æм-: 
æмзунд, игон-: бонигон, фæззигон, фал зумæгон; -гай: мæйгай.
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Рабаретæ фæрсдзурдтæ:
дигорон ирон

афойнадæбæл
кезугай

афойнадыл
радыгай

Багъуди кæнетæ!

163-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдти æнкъæйттæ. Зæгъетæ, бæрæггонд дзурдтæ 
номдартæ æнцæ æви фæрсдзурдтæ. Дзуæппитæй банхæст кæнетæ таблицæ. Байамонетæ 
фæрсдзурдти арæзт.

1. Абони гъос-гъосæй ке дзорунцæ, уой исон 
гъæрæй дзорун райдайдзæнæнцæ. А. Арси гъæрæй хуæнхтæ нирриз-

тæнцæ.

2. Ци «хæдзарæ, хæдзарæ» кæнис, зæгъгæ, 
фæгъгъæр кодта Заур. Æ. Беркъай хузæн хæдзар-хæдзар зе-

луй.

3. Æ рæстæгбæл æхсинцъæ дæр хуарз æй. Б. Кæци рæстæгбæл дзорис, зæгъгæ, 
бафарста ахургæнæг.

4. Адæм ‒ размæ, е ‒ фæстæмæ. В. «Дæ пъолций размæ æркæсай» 
исдзурдта мадæ кизгæмæ.

5. Зумæгон ирд сæумæй хуæздæр ци ес! Г. Сæумæй ци нæ бантæсуй, уой 
изæрæй искæнæ.

6. Уæд зæгъуй, еу хатт сайнæг-æлдар æрхудта 
Урузмæг, Хæмиц æма Сослани. Гъ. Адæймаг еу хатт берæгъи фарс 

дæр рахуæцуй.

164-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ номдартæй арæзт фæрсдзурдтæ. 
Багъуди син кæнетæ сæ растфинсуйнадæ.

Æрттевагæ арци кæрон ниссадзидæ сау гъæди астæу. (Багъ. С.) 
Æхсæри къотæри аууон, лæнцауи, зæнхи бунæй ирайуй сауæдонæ. (Г. Л.)
Хестæр цæуæт тъæригъосмæ хæстæг бадунцæ, ка си лæдзæг амайуй, ка гæркъа, ка уедуг, 

ка цолпи. (Багъ. С.)
Изæрдалингтæй сауæнгæ бони æрбайвадмæ идзаг фингæбæл æхемæ ниуæзтæ, алли хуæр-

задæ фæрзеуæй ку фæккастæй, уæд дзæле-уæлетæгæнгæ æ хæдзарæ байагурдта. (Гурдз. Б.)
Мæрза æма Сехъо еу синхи фæрсæй-фæрстæмæ цæрунцæ. (Гурдз. Б.)
Берæ æнзтæ раевгъудæй, ʼмæ сабийдоги æмбал Георгий хæццæ ку фæххецæн ан, уæдæй 

абони уæнгæ.
Еу изæр лæг кустфæлладæй æрбацудæй, æхсæвæр искодта æма æнкъардæй бадуй. (Ол. М.)

1. Иннæ фæрсдзурдтæ дæр иссеретæ.

Нимæдзон еу, æ фæсте ци дзурдтæ фæууй, уони хæццæ финсун гъæуй хецæнæй: еу 
бон, еу хатт, еу уæхæни, еу дзæвгарæ, еу минкъий...
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165-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдти æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Тиллæг æфснайун, хуаси цъинатæ, курес, фæстиат кæнун, хенимæр, мийнасæ, къæндзæс-
тугæй кæсун.

166-аг фæлтæрæн. Байгъосетæ текстмæ. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Зумæг æма магоса

1. Гъæубæстæ сæ фæззигон куститæ радугай кодтонцæ: бафснайдтонцæ сæ тиллæг, 
исамадтонцæ хуаси цъинатæ, соги сардзинттæ. Нур дæр зумæгмæ рæвдзæ кæнуй ка е скъæт, ка 
æ пец исæрдуй, ка ба æ хæдзари сæр æмбæрзуй.

2. Æрмæст Магоса æй æнæмæтæ. 
Хуссуй Магоса уæлгоммæ æма дзоруй Зумæгмæ:
– Зумæг, дæ хуарзæнхæй, тагъд мама ʼрцо. Æз мæ фæззигон куститæ нæма бакодтон. 

Зумæг ин загъта:
– Æз нуртæккæ надбæл дæн. Нæ мин ес фæстиат кæнæн. Афойнадæбæл дæмæ гъæуама 

бахъæртон. Мæ дзурд дæ зæрдæбæл бадарæ: раздæр дæмæ хуæнхтæй бæрæг кæндзæнæн. Уой 
фæсте ба дæмæ гъæди сæрæй æркæсдзæнæн. Еу загъдæй, куд дæмæ хæстæгдæр кæнон, уой 
дæхе цæстæй уиндзæнæ æма-еу ме ʼрцудмæ дæ куститæ конд фæууо.

Разæфтауæнтæ -æм, -фæс, -дæл, -мед æма æндæрти рæуаги арæзт дзурдтæ финсун 
гъæуй æнхæстæй: æмбæрцæ, фæсдуар, дæлбилæ, уæлхæдзарæ, медбилти.

Дзурди бундор дувæр кæнуни фæрци ци вазуггин фæрсдзурдтæ арæзт цæунцæ, 
уони финсун гъæуй дефиси хæццæ: фæрсæй ‒ фæрстæмæ.
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3. Цалдæр бони рацудæй. Еу бон Магоса фæссехуар æндæмæ ракастæй æма фæууидта 
метæйæмбæрзт хуæнхтæ. Æхенимæр рагъуди кодта:

– Гъе-е-й, цалинмæ зумæг хонхи цъоппæй ардæмæ хъæрта, уæдмæ ма бæнттæ берæ ес. 
4. Еу бон бабæй Магоса фæууидта: мет хуæнхтæй гъæди сæрмæ æрхъæрттæй.
– Зумæг нурма идард æй. Цалинмæ е гъæди сæрæй ардæмæ цæуа, уæдмæ ма берæ рæстæг 

ес. Кумæ тагъд кæнун! Бонтæ миститæ нæ бахуардтонцæ.
5. Кæсуй еу бон Магоса: мет æруардта. Сау мегътæ, арвбæл кæрæдзей æмпурсгæй, 

бурунцæ цæгатæрдигæй. Уазал фæккарздæр æй.
Нæ бабæй бавналдта Магоса æ куститæмæ. 
6. Цалинмæ «абони-исонтæ» кодта Магоса, уæдмæ æ хуми æфсертæ зæнхæбæл нихъхъан 

æнцæ æма сæ нæмуг нигъзалдæй. Æ игуæрдæнти кæрдæг ниффæсалæ æй. 
7. Еу сæумæ Зумæг Магосай дуар бахуаста. Магоса уазал хæдзари зийнадæгæнгæ, 

туххæйти рабадтæй æ хуссæни. Æ цæститæ æууæрдгæ, æ ком ивазгæ, рацудæй тургъæмæ. 
Бæстæ уорс-уорсид метæй даруй. Уазал хезуй иуæнгти. Магосай гъог ихæлд æскъæти уазал 
æма æстонгæй никъкъæдзæ æй.

– Мæ фæдзæхст мин цæмæннæ исæнхæст кодтай, æви мин æрхъæртун æнгъæл нæ ад-
тæ? – фæрсуй Зумæг Магосай.

Неци исдзурдта Магоса, æ медбунати лæудтæй, къæндзæстугæй кастæй æ тургъи 
къумтæмæ æма ехæнæй мардæй.

Тохти Иван

     
        

тургъи – кæрты    бахъæртон – фæхæццæ уон

1. Еу хатт ма бакæсетæ тексти хæйттæ. Æргъуди син кæнетæ сæргæндтæ. 
2. Дзуапп раттетæ фæрститæн. 

Циуавæр куститæ бакодтонцæ гъæубæстæ?
Ци уавæри æй Магоса ба?
Циуавæр нæдтæбæл цæуй Зумæг?



86

Магоса цæмæн зæгъуй уотæ: «Бæнттæ миститæ нæ бахуардтонцæ».
Ци зæрдитæ æвардта Магоса æхецæн, Зумæги ку фæууидта, уæд?
Цалинмæ Магоса «абон-исон» кодта, уæдмæ ци ʼрцудæй æ хæдзарæбæл?
Куд фембæлдæнцæ Зумæг æма Магоса?
Кустмæ тагъд кæнун гъæуй?

3. Æркæсетæ хузтæмæ æма сæбæл æрдзоретæ, испайда кæнетæ тексти æрмæгæй. 

167-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ уæлдæр текстæй гъудиæдтæ номдартæй арæзт 
фæрсдзурдтæ кæми уа, баханхæ син кæнетæ сæ буни. Балæдæрун син кæнетæ сæ арæзт 
æма сæ растфинсуйнадæ.
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31-аг урок

Минеуæгонтæ æма нимæдзонтæй арæзт фæрсдзурдтæ 

Балци Кавказбæл

...Æма ку ссерун дæ гъæбес,    Феронх кæнун мæ рист уæззау, ‒
Мæ уодæнцойнæ-Дигоргом,   Тæхгæй аргъæутти сæхъесбæл.
Гъе уæд æрбайсæфуй мæ нез,   Мæ уод, æнцойнæ, тикисау,
Гъе уæд февзонгдæр ун æргом.  Схуссуй Уазай рагъи сесбæл.

168-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Халас закъæ – ами: уорс закъæ. Æлдар æ халас закъæ радаудта; недзаман (-тæ) – раги 
кæддæр, рагон дзаманти. Ардæмæ недзамантæй цудæнцæ адæм; гулфгæнгæ, æмбохгæ – 
гъæргæнгæ. Терк кæлуй гулфгæнгæ æма æмбохгæ; æмбал кæмæн нæййес – уой хузæн нæййес. 
Æмбал кæмæн нæййес, уæхæн æрдзон бæстæ; донæй æфсадунцæ – ами: тайгæ цъетети дæнттæ 
цæугæдæнттæмæ кæлунцæ. Етæ донæй æфсадунцæ Терк, Ирæф, Æридон; ратонун – рахаун; 
Цъететæ-еу ратудтонцæ; уæлдай – байзайæггаг. Цъетети уæлдæйттæ; царди хуасæ – цæрунæн 
гъæугæ фæрæзнæ. Терки дон царди хуасæ æй берæ горæттæ æма гъæутæн.

Рабаретæ фæрсдзурдтæ:

дигорон ирон
хуарз
лæгъуз

 хорз
æвзæр

169-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Зæгъетæ, 
бæрæггонд дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ? Фæрсдзурдтæн сæ арæзт исбæрæг кæнетæ. 

– Зæронд æлдар æ къелабæл арфдæр æрбадтæй, æ халас закъæ радаудта æма знæт уру-
йау тохи бунатмæ никкастæй.

– Фæсевæд сæ ходтæбæл бæрзонддæр исхуæстæнцæ, сæ цæсгæмттæ фæйирддæр æнцæ 
æма сæ хъæмати сæртæбæл федар æрхуæстæнцæ.

Фæрсдзурдтæн сæ фулдæр арæзт цæунцæ минеуæгонтæй:
– минеуæгæвдесæг минеуæгонтæй сæ формитæ не ʼййевгæй: тагъд дон 

(минеуæгон) – тагъд уайуй (фæрсдзурд);
– аллихузон хауæнти æвæрд минеуæгонтæй: идард бæсти (минеуæгон) – 

идардæй исцудæй (æртæстон хауæн; фæрсдзурд): идардмæ фæллигъдæй (арæзтон хауæн; 
фæрсдзурд).
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– Зундгин Инал æргомæй æ фиди зæрдихудти некæд бацудæй.
– Уæхæн дессаг фидæй-фуртмæ некæд уидтонцæ Кавкази тузмæг хуæнхтæ. 

Исхуæстæнцæ сæ уорс сæртæбæл æма  идардæй кастæнцæ кафæг адæммæ.
– Бæхгинтæ арф бацудæнцæ коми. (Хъ. А.)

170-аг фæлтæрæн. Еу-æртæ нимæдзонемæй исаразетæ фæрсдзурдтæ. Æргъуди кæнетæ 
æма ниффинсетæ сæ хæццæ гъудиæдтæ.

Хузæг: Еу хатт рандæ ан дони билæмæ.

171-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æ сæйраг гъуди ин дууæ-æртæ гъудиадемæй раргом 
кæнетæ.

Кавкази федауцæ

Рагæй æфтауй деси Кавказ адæми. Кавказаг паддзахæдтæ, 
зæгъæн, Урарту, сæ историон сифтæ нимадтонцæ æностæй, 
Европæ ба нурма зундгонд нæма адтæй. Нæ культури тæккæ 
бæрзонддæр уæлахез-зинги фæззинд – Дуйней адæмти æхсæн æй 
нимад устур лæварбæл. Олимпи хонхæй æхседарф ка радавта, еци 
Прометей федар рæхистæй баст адтæй Кавкази хуæнхтæбæл. 

Кавкази хуæнхрæгътæ радаргъ æнцæ цæгат хорнигулæни Та-
мани æрдæгсакъадах, Азов æма Сау денгизи билгæрæнттæй хон-

Цалдæр фæрсдзурди равзурдæнцæ нимæдзонтæй:
– рæнгъон нимæдзон фиццаг-æй пайда кæнунцæ раздæр-и нисанеуæги. Фиццаг 

дæ фæллад исуадзæ.
– нимæдзонтæмæ хауæнти кæрæнттæ, фæсæфтауæнтæ æфтаугæй – фиццагидæр, 

дуккагæй, еугай: Фиццагидæр, де ‘хæс æй ахур кæнун; еугай цудæнцæ;
– уомæй уæлдай ма номдарти хæццæ бастæй дæр: еу бон, еу хатт – Уæд еу бон 

Дзерассæ дууæ къибилай райста æма рараст æй Нарти донмæ.
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сар – хорискæсæнирдæмæ, сауæнгæ Апшерони æрдæгсакъадах 
æма Каспий денгизи уæнгæ.

Гулфгæнгæ æма æмбохгæ, дортæ кæрæдзебæл хуайгæ, 
ралæборуй Терк Дайрани нарæгæй. Куд идарддæр, уотæ пара-
хатдæрæй æргъæвуй цуппар республики – Цæгат Иристон – 
Алани, Кæсæг-Балхъар, Цæцæн æма Дагестани зæнхитæбæл. 
Е кæлуй 4000 метри бæрзæндæй, Зелгæ – хонхи цъететæй. 600 
километремæй фулдæри дæргъæн нади фæсте бакæлуй Каспий 
денгизмæ. Терк æфсадуй сæдæгай мин гектарти хумзæнхитæ, 
дæттуй милионгай кубометртæ аллихузæн арæзтадон æрмæг, ес 
ибæл берæ гидро-электростанцитæ. Терки дони æвæрæнтæй гъæуй арæхстгай пайда кæнун.

Кавказ æй, æмбал кæмæн нæййес, уæхæн æрдзон бæстæ: сæхемæ æлвасунцæ æ сæрустур 
хуæнхтæ æма рæсугъд гъæдтæ, деденæггун игуæрдæнтæ æма рæуæг æхсæрдзæнтæ, е знæт 
дæнттæ æма хъазар къахгæ хæзнатæ. Еугур Кавкази федауцæ ба æнцæ цæхæркалгæ цъететæ 
æма цæугæдон Терк.

Беруати Барисмæ гæсгæ

1. Гъудиæдтæ рахъæртун кæнетæ кæронмæ текстмæ гæсгæ.

Нæ культури тæккæ бæрзонддæр уæлахез – зинги фæззинд – баст æй...
Кавкази хуæнхрæгътæ радаргъ æнцæ...
Цæгат Иристони хуæнхти ес 140 цъетей бæрцæ...

2. Иссеретæ тексти цæугæдон Терки æрфинст æма æй рафинсетæ. Сумах ба ци 
радзориайтæ, уæ гъæуи (горæти) ци цæугæдон уайуй, уой туххæй?
3. Текстæй рафинсетæ минеуæгонтæй арæзт фæрсдзурдтæ ци дзурдбæстити æмбæлунцæ, 
уони. Фæрсдзурдти арæзт балæдæрун кæнетæ.

Хузæг: парахатдæрæй æргъæвуй.

172-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, стъæлфити бæсти цохгонд фæрсдзурдтæ 
финсгæй. Пайда кæнетæ лæвæрд дзурдтæй.

... ... æставд æртæхтæ æрхауидæ арвæй, нади ругæ æртæхи тъæппæй фæппурх уидæ.
Гæбар-губургæнгæ раевгъуидæ... .
Тагъд кæнунцæ ... ... уомæл къахнадбæл ʼма æновудæй ниссæттунцæ се ʼдонуг.
... кастæй устур арти тæлфунмæ.
... лæдзæги кæронæй арти æхседæрфтæ батумугъ кæнидæ.

Фæрсдзурдтæ: рæстæгæй-рæстæгмæ, сауæдонæмæ, æдзинæг, фиццаг, еугай, Сурхи 
бæрзондмæ.

Гадати Лазæрмæ гæсгæ
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32-аг урок

Номевгутæй арæзт фæрсдзурдтæ. Номевæгон фæрсдзурдтæ 

Кавказ – нæ еумæйаг хæдзарæ

173-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Ном нæ мæлуй – иронх нæй. Сæ нæмттæ нæ мæлунцæ; сахъ – бæгъатæр. Сахъ биц-
цеу; села – тъæпæн дор, тъури – гъоли ном гъолтæй гъазти. Биццеутæ гъазунцæ села 
æма тъурийæй; дзогæ – фустæ, дзæбодурти къуар. Дзæбодуртæ цæрунцæ дзогтæй; бал – 
цæрæгойтæ кенæ мæргъти къуар. Берæгъти бал, хърихъуппити бал.

174-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Иссеретæ 
фæрсдзурдтæ. Рафинсетæ номевгутæй арæзт æма номевæгон фæрсдзурдтæ.

Уæхæн адæймæгтæ фæууй, æма сæ нæмттæ нæ мæлунцæ. Сæ кой цæуй фæлтæрæй-
фæлтæрмæ. Æ дзамани уæхæн кадгин лæг адтæй Кавкази хецау инæлар Ермолов.

Уоми, фæзи, æвзонг биццеутæ гъазтонцæ села æма тъурийæй.
Цард Балсæги цалхау тундзуй размæ.
Кæддæр Иристонмæ æрра берæгъти балтау лæбурдта еминæ, æма берæ хуæнхаг гъæутæ 

бабун кодта.
Куд фулдæр калай согтæ артмæ, уотæ хъæбæрдæр содзуй.

175-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Хецæн темитæ си исбæрæг кæнетæ. радзоретæ, 
циуавæр фарстатæ си цæунцæ æргомгонд, уони.

Номевгутæй равзурдæнцæ уæхæн фæрсдзурдтæ: уоййасæ, айбæрцæ, абæлти, 
ацирдигæй, нæхемæ, уæхецæй, сæхебæлти æ. æнд.: ацирдæмæ рацотæ; сæхемæ ‘й 
райстонцæ.

Фæрсдзурдтæй еуетæ архайди æууæлтæ комкоммæ æвдесунцæ: хуарз ахур кæнун, 
æрæгæмæ цæун. Иннетæ ба сæмæ номевгути хузæн æрмæстдæр амонгæ кæнунцæ. 
Уæхæн фæрсдзурдтæ æнцæ номевæгон фæрсдзурдтæ. Сæ нисанеуæгмæ гæсгæ дех 
кæнунцæ цалдæр къуаребæл:

– амонæн фæрсдзурдтæ: уотæ, уæд, ами... Куд дин амонунцæ, уотæ кæнæ.
– фарстон-бæттæн фæрсдзурдтæ: куд, кæбæлти, цæмæн, цæйбæрцæ. Куд 

фæззиндтæй æма кæми æрæнцадæй, уой неке базудта.
– бæлвурд фæрсдзурдтæ: кудфæндуй, цæйбæрцæдæриддæр, алкæцæй, алкæд. 

Дзурд алкæддæр дзурд сайуй.
– æбæлвурд фæрсдзурдтæ; куддæр, кæддæр, цæбæлдæр, цæйбæрцæдæр. 

Кæцæйдæр райгъустæй уги уасун.
– æппæрццæг фæрсдзурдтæ: некæд, макæд, некуд, макуд. Макæд багъæуæд нæ 

фæсевæди тугъдмæ цæун.
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Кавкази цагатварс æрбунат кодтонцæ Хъæрæсе-Черкестæ, 
зундгонд æнцæ Тебердай фæдзæхст бунатæй. Ами кæлуй 50 
цæугæдони. Етæ игурунцæ бæрзонд цъететæй, сæ еу, Улу Му-
руджу, нимад æй дуйней кæдзосдæр цæугæдонбæл. Сæдемæй 
фулдæр ба си ес цадитæ. Цадæ Хаджибейы уæлцъарæбæл 
сауæнгæ сæрддæргъи дæр накæ кæнунцæ минкъий айсбергтæ.

Тебердай гъæди фулдæр æнцæ нæзи къохтæ. Зæронд 
нæзити бунмæ зæнхæ æнгом æмбæрзт æй гъунатæ æма скъелдуй 
къотæртæй.

Фæдзæхст бунати рæсугъддæр рауæнтæй еу æй Домбайи 
фæзбудур. Домбай æй Уæрæсей альпинизм æма хуæнхаг туриз-
ми центр. Уотæ ʼй исхудтонцæ е ʼмном хонх Домбай-Ульгенмæ 
гæсгæ. Недзаманти, дан, ами сирдтæн ниггæнæн нæ адтæй. Еу 
уæхæни, дан, цæуæйнон лæг фæццæф кодта зубри, зубр, æ тог 
калгæ, фæллигъдæй гъæдæрдæмæ.

Цауæйнон дæр æ фæд-фæд рандæй. Цæйбæрцæ 
фæццудайдæ, фал æй уалинмæ иссердта æма фур цийнæй 
нигъгъæр кодта: «Домбай ульген», гъома зубр мард æй. Æвæдзи, 
æнæгъæнæ Уæрæсей зубрæй устурдæр цæрæгой нæййе. Фиццаг 
бакæстæй æй гумери, æнарæхст, фал æй хъæбæр цæрдæг æма 
арæхстгин.

Хъæрæсе-Черкести цæрунцæ дзæбодуртæ, сикъетæ æма 
сæгтæ, æрситæ æма стайтæ, æрвгитæ æма сæлауртæ, аллихузæн 
саскъитæ æма хæпситæ, æнкъуæлхитæ, фал никки гъæздугдæр 
æнцæ маргъæй. Ами фæууинæн ес угтæ, гъæдкъуæртæ, 
гæркъæрæгтæ, хæрдмæдзæуæг цъеутæ, цъиахтæ, мæгатæ, зумтæ 
æма берæ æндæртæ.

цихцили – æхсæлы  
скъелду – мæцкъуы  
æрвгæ – мыстулæг  
æнкъуæлхæ – гæккуыри 

1. Текстæн дæр æма æ медесон хæйттæн дæр æргъуди кæнетæ сæргæндтæ.
2. Текстæй рафинсетæ фæрсдзурдти хæццæ гъудиæдтæ. Сæ конд æма син нисанеуæг 
исбæрæг кæнетæ.

3. Дзуапп раттетæ фæрститæн. Испайда кæнетæ хузтæй.

Кæми æрбунат кодтонцæ Хъæрæсе-Черкестæ?
Цæмæ гæсгæ равардтонцæ Хъæрæсе-Черкестæ рæсугъддæр фæзбудурæн ном Домбай?
Циуавæр цæрæгойтæ цæрунцæ Хъæрæсе-Черкести æрдзон дуйнейи?
Циуавæр зайæгойтæ зайунцæ Хъæрæсе-Черкести?
Цæмæй æлвасуй адæми зæрдитæ æхемæ Хъæрæсе-Черкес?
Ци уæмæ фæккастæй тексти тæккæ цæмæдессагдæр? Цæмæн?
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176-аг Фæлтæрæн. Рахес цæгиндзи иссеретæ, галеу цæгиндзи миуæвдесгути хæццæ 
бабæттæн кæмæн ес, уæхæн фæрсдзурдтæ. Дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти. Сæ арæзт 
син байамонетæ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дзорунцæ
Фæццæф кодта
Рандæй
Нигъгъæр кодта
Баеу унцæ
Зиннунцæ
Накæ кæнунцæ
Зайунцæ
Æмбæрзт æй
Æрцæунцæ

А.
Æ.
Б.
В.
Г.
Гъ.
Д.
Дж.
Дз.
Е.

Фур цийнæй
Æнгом
Уотæ
Идардæй
Уотæ
Изæрæрдæмæ
Еууæхæни
Ами
Æ фæд-фæд
Сæрддæргъи

33-аг урок

Фæрсдзурдтæй арæзт фæрсдзурдтæ

Кавказмæ балци. Кæсæг-Балхъари фæдзæхстон бунат.

Ам мигътæ мæ быны кæнынц ныр хæлбурцъ,
Æхсæрдзæнтæ се ʼхсæн хæл-хæл кæнынц рæгътæй,
Уынын æз сæ быны хæрзбæгънæг къæдзæхтæ,
Хъуынахæст къуылдымтæ, уым къутæр фæбур,
Дæлдæр та – хъæды къох, кæрдæгхæст цъæх тагтæ,
Уым зарынц ныр мæргътæ, уым дугъ кæнынц сагтæ.

А. С. Пушкин (Плиты Грисы тæлмац)

177-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Усмæ – цæсти никъулд. Цалдæр усмей фæсте си некебал райзадæй; æмгъæлæсæй – 
еугурдæр еумæ. Æмгъæлæсæй равардтан дзуапп; бæрзондхуæнхаг – хуæнхти бæрзонддæр 
рауæн ка æрбунат кодта, е. Кæсæг-Балхъари бæрзондхуæнхаг паддзахадон фæдзæхст бунат.

Нæуæг фæрсдзурдтæ исаразæн ес фæрсдзурдтæй дæр: 1) фæсæфтауæнтæ æфтауни 
рæуаги: -гомау – хæстæггомау, бæрзондгомау; ау- далиау, фæстейау; 2) еуæй-еу 
хауæнти формитæй: æртæстон хауæни – уæллæй, фæстегæй; берæуон нимæдзи игурæнон 
хауæни – уæллæйти, æндæти; 3) бундортæ кæрæдземæ кенæ сæ дувæр кæнуни рæуаги – 
рагæй-æрæгæмæ, сæрдæ-сæрддæргъи.
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178-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Бæрæггонд 
фæрсдзурдтæн исбæрæг кæнетæ сæ арæзт.

1. Ирон анзфинститæмæ гæсгæ фæстæдæр Уæтæрти гъæу æ ном раййивта æма абони 
хуннуй Уæлгинскæ.

2. Дзуле дондзау тасгæ-уасгæ ку рацæйцæуидæ, кенæ изæригæнтти гъæунгтæ уесойнæй 
ку сæрфидæ, уæд-еу имæ кæсунæй не ʼфсастæнцæ.

3. Хуæнхтæ кæмидæр фастейау байзадæнцæ, æма биццеуи зæрдæ хъурмæ кæнун райдæдта.
4. Куддæртæй цардæнцæ мæгур хуæнхаг адæм.
5. Цъумур къахвæд идардмæ зиннуй.
6. Биццеу дæлæмæ æрхизтæй æма дзуапп равардта е ’мбалæн.

179-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ. Испайда 
кæнетæ дзурдуæттæй.

Зæлланг гъæлæстæ, уæларвмæ фæццудæнцæ, знаггадæ, бонуг.

180-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Куд уæмæ кæсуй, циуавæр цаутæ уодзæнæй идарддæр? 
Байамонетæ ин æ сæйраг аразæг хæйттæ (сæргонд, райдайæн, игъосунгæнæн хай, кæрон).

Цæмæдессаг урок

Дзæнгæрæги зæлланг гъæлæс райгъустæй, æма цалдæр усмей фæсте скъолай тургъи еу 
змæлæг дæр нæбал адтæй. Урок райдæдта. Нуртæккæ нæмæ ес географий урок.

– Уæ сæумæ хуарз, сувæллæнттæ! – райгъустæй зонгæ гъæлæс.
– Æгас цо! – æмгъæлæсæй дзуапп равардтан мах дæр.
Ахургæнæг Фаризæти уроктæ хъæбæр берæ уарзæн. Е 

уотæ цæмæдесæй фæдздзоруй алли бæстити туххæй, æма нæмæ 
картæбæл кæсун популярон кинойæй дæр хуæздæр фæккæсуй.

– Абони урок нин амондзæнæй Руслан – загъта Фаризæт. 
– Е нин радзордзæнæй нæ синхаг Кæсæг-Балхъари туххæй. 
Байгъосетæ имæ лæмбунæг. Русланæн уроки кæрони 
бæрæггæнæн æвæрдзинайтæ сумах.

Руслан рацудæй фæйнæги размæ, картæ ниййауигъта, райста 
амонæн къуæцæл æма райдæдта дзорун:

– Цæгат Кавказæн æ тæккæ астæу, хуæнхтæ уæларвмæ кæми 
фæццудæнцæ, уоми ес хъæбæр рæсугъд рауæн – Кæсæг – Бал-
хъари бæрзондхуæнхаг паддзахадон фæдзæхст бунат. Нури 
уæнгæ дæр ма си ес, адæймаги къох кумæ нæма бахъæрттæй, 
уæхæн бунæттæ: нæзи къохтæ, бæрзæ гъæдтæ, фатгъæдтæ, гæди 
бæлæстæ, хæрес, цагъана, нигулæйнаг тæрсæ, тæгæр, тæкъузгæ, 
муркъæ, къæбурттæг, – Руслан кезугай иста стъолæй хузтæ æма 
нæмæ сæ æвдиста. 
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– Кæсæг-Балхъари хуæнхти цæрæгойти дуйне дæр хъæбæр 
гъæздуг æй. Бæрзондхуæнхаг игуæрдæнтæ, къæдзæхтæ, мет æма 
цъететæ – еугурæй дæр æнцæ дзæбодури дæлбарæ. Дзæбодуртæй 
уæлдай ма ами цæрунцæ æрситæ æма гъæддаг тускъатæ, 
берæгътæ, робæстæ, стайтæ, гъæддаг тикистæ, сæлауртæ, си-
бийраг æрвгитæ, алтайаг æхсæрсæтгутæ, тæрхъостæ, сауæнгæ 
ма леопардтæ дæр. Ами хъæбæр исарæх æнцæ кавказаг зум, 
хургæркитæ.

Балхъайраг тауæрæхътæмæ гæсгæ, ами цæрæгойтæ æма 
фонси барæдауæг æй Апсати. Е æй уорсзакъæ зæронд лæг. Ап-
сати æма æ кизгæ цæрунцæ хъæбæр уæлиау, еу хуæнхаг лæгæти. 
Цæрæгойтæ-еу сæ гъæститæ æма æндæр фарстати хæццæ 
цудæнцæ Апсатимæ, цауæйнæнттæ-еу ке фæццæф кæниуонцæ, 
еци сирдтæ дæр сæхе римахстонцæ ами. Апсати-еу син сæ 
цæфтæ бадзæбæх кæнидæ. Апсатийи кизгæ ба фестидæ уорс хъаз 
æма æрзелидæ хуæнхти æма гъæдти: æ цæстæ дардта, адæймаг æ 
фалæмбулай æрдзæмæ куд зелуй, уомæ.

Урокки кæрон куд æрхъæрттæй, уой лæдæргæ дæр нæ бакодтан.
– Нур ба сумах гъæуама ниввæрайтæ бæрæггæнæн Русланæн, – исдзурдта Фаризæт.
– Хъæбæр хуарз, хъæбæр хуарз! – исхор-хор кодтан аллирдигæйти.
– Æз дæр уæ хæццæ арази дæн, – загъта Фаризæт æма Русланæн æ бонуги ниввардта 

«фондз».

1. Фæрститæн раттетæ дзуапп.

1) Ци нисан кæнуй дзæнгæрæги зæлланг скъолай?
2) Циуавæр цæрæгойтæ ес Кæсæг-Балхъари хуæнхти?
3) Сувæллæттæ цæмæннæ балæдæрдтæнцæ, урокки кæрон куд æрхъæрттæй, уой?
4) Ци базудтайтæ балхъайрæгти тауæрæхъæй цæрæгойтæ æма Апсатий туххæй?
5) Ирон мифологий сирдти бардуаг ка æй?

2. Текстæй рафинсетæ зайæгойтæ æма цæрæгойти нæмттæ. Зæгъетæ, кæцитæ уин си æнцæ 
зундгонд. Æрфинсетæ сæ дзоргæй.

3. Гъудиæдти медес балæдæрун кæнетæ.

Дзæнгæрæги гъæлæс райгъустæй скъолай бæстихайбæл, æма цалдæр усмей фæсте 
тургъи еу змæлæг дæр нæбал адтæй.

Ци ихæстæ нин раттуй, уони фæттурнæн куд бæлвурддæрæй исæнхæст кæнунмæ.
Бæрзондхуæнхаг игуæрдæнтæ, къæдзæхтæ, мет æма цъететæ – еугурæй дæр æнцæ 

дзæбодури дæлбарæ.
Хъæбæр хуарз, хъæбæр хуарз! – схор-хор кодтан аллирдигæй.
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4. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ бæрæггонд дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ. 
Рафинсетæ сæ. Байамонетæ син сæ арæзт.

Хузæг: алливарс (фæрсдзурд) – алли (номевæг) + фарс (номдар), ... .

Апсатийæн арæх æ алливарс адтæнцæ цæрæгойтæ.
Рагæй-æрæгæмæ дæр æрдзæ адæймагæн хуæнхти кодта фæлварæнтæ.
Апсати æма æ кизгæ цæрунцæ хъæбæр уæлиау, еу хуæнхаг лæгæти.
Нурмæ дæр ма си ес, адæймаги къох кумæ нæ бахъæрттæй, уæхæн бунæттæ.
Руслан кезугай иста стъолæй хузтæ æма сæ æвдиста махмæ.

181-аг фæлтæрæн. Исаразетæ фæрсдзурдтæй нæуæг фæрсдзурдтæ фæсæфтауæнтæ 
æма фæлхат кæнуни рæуаги. Сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ ма сæ тетрæдти 
ниффинсетæ.

Æрæги, тагъд, хæстæг, уæлæмæ, медæг, сабур.

34-аг урок

Куд равзарун гъæуй фæрсдзурд

Къоста æма Кавкази географи

Ис дæ сæрыл урс цъити, тæмæн
Рухс хурмæ æппары.
Кувынц, кад кæнынц дæуæн,
Арвы цин дыл уары.

Æз къæдзæх дæн, сау, ‒ мæнæн
Ис мæ риуы згъæртæ,
Æмæ кувæндон нæ дæн:
Къахынц мын мæ зæрдæ.

Джиккайти Шамил

182-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Зæрдæ ресун – тухсун. Æ Зæрдæ цæбæл ристæй, еци гъуддæгтæ; æнæбари – нивæбæл ка 
нæй, уæхæн. Æнæбари къахнæдтæ; фестæгæй – къахæй цæугæй. Фестæгæй рандæ ун дæр 
нæбал фæууй; рафтуйун – рацæун. Хуæнхти цæргутæ къуæрегæйттæ, мæйгæйттæ будурмæ 
нæбал рафтуйунцæ; цæгъдун – кунæг кæнун. Гъæдæ æнауæрдгæй цæгъдун, басæттун – æргом 
зæгъун. Басæттун ибæл гъæуй.
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Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

183-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Рафинсетæ 
фæрсдзурдтæ сæ хæццæ баст дзурдти хæццæ æма син искæнетæ морфологион æвзурст. 

Хумæтæг электростанцитæ аразун байдæдтонцæ Терк, Садон æма Цъæййи цæугæдæнт-
тæбæл, фæстæдæр исаразтонцæ устур гидроэлектростанцитæ Дзæуæгигъæу æма Гизæли.

Ами, Иристони хуæнхти, ес æрдзон хæзнати берæ æвæрæнтæ: доломит, къирдор, 
арæзтадæн бæзгæ дортæ, уæдта, æгъзæлгæ æрмæгутæ ке хонунцæ, уæхæнттæ: зменсæ, хурæ 
æма æндæртæ.

Æ дзамани хонхæй будурмæ ку ралигъдæнцæ, уæд кæддæри царддæттæг хумзæнхитæ, 
игуæрдæнтæ, хезнитæ дзæгъæлæй байзадæнцæ.

Альпинизм æма хуæнхаг къахдзæнти спорт ка уарзуй, етæ дæр алкæддæр тундзунцæ 
хуæнхбæстæмæ.

къахдзон (къахдзæнттæ) – лыжи

184-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Хъæболæ, еудадзуг гъос дарун, æрдзон уавæр, агъаззаг, фонсдаруни продукттæ, гъезæ-
мæрттæ.

185-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ базонетæ, тексти дзурд цæбæл цæудзæнæй, уой.
Бакæсетæ текст. Æ сæйраг гъуди ин исбæрæг кæнетæ. Æргъуди ин кæнетæ сæргонд.

Куд равзарун гъæуй фæрсдзурд?

1. Еумæйаг грамматикон нисанеуæг (архайди æууæл æвдесуй æви æууæли æууæл).
2. Райдайæн формæ (кæд фæрсдзурд барæн кенæ ба уæлахезон бæрци æй, уæд).
3. Хузæ нисанеуæгмæ гæсгæ.
4. Бæрцбарæн (кæд ес, уæд).
5. Синтаксисон функци (гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæр иуонг æй).
Кавказаг адæммæ рагæй дæр иуазæг Хуцауи лæварæй кадгиндæр æй.
Рагæй æй кадгиндæр – фæрсдзурд, баст æй миуæвдесæги хæццæ: æвдесуй архайди 

æууæл; кадгиндæр æй кæдæй? рагæй; афони фæрсдзурд, гъудиади медæг æй афони 
фадуатон дзурд.

Дæхуæдæг æй хуæздæр ку зонис, хуæрзæгъдау адæмæн уарзон адæймаг æй.
Хуæздæр зонис – фæрсдзурд баст æй миуæвдесæги хæццæ; æвдесуй архайди 

æууæл; райдæйæн формæ хуарз; зонис куд? хуæздæр; архайди хузи фæрсдзурд; хуæздæр 
барæн бæрцæ; гъудиади медæгæ æй архайди хузи фадуатон дзурд.
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Хетæгкати Къоста еудадзуг æ гъос дардта, Кавкази, уæлдайдæр ба Цæгат Иристони 
æрдзон уавæртæ куд гъæуайгонд цæунцæ, уомæ. Е берæ хæттити дзурдта, æрдзæмæ экскур-
сий цæун ци устур пайда хæссуй ирæзгæ фæлтæрæн, уой туххæй. Къостай гъудимæ гæсгæ, 
скъоладзаутæ гъæуама бæстондæрæй ахур кодтайуонцæ æрдзи хецæн фæззиндтитæ, гъæуама 
зудтайонцæ Иристони экономики уæззау уавæр дæр.

Иристони еци æнзти агъаззагдæр адтæнцæ нæдтæ æма транспорти кусти хæццæ баст 
фарстатæ. Къоста финсуй, нæдтæ ке нæййес, еци гъуддаг куд къулумпи кæнуй адæми цард, 
уой туххæй. Хуæнхти нивæн нæдтæ ес, зæгъгæ, уæд туристтæ цæуиуонцæ, æма къазнамæ 
æхца цæуидæ. Уæд хуæнхти цæргутæ будурмæ ласиуонцæ уорсаги продукттæ, фæстæмæ 
хуæнхтæмæ ба – техникæ. Уой фæрци сæ уæззау кустити уавæртæ фæххуæздæр уайуонцæ.

Уæлдай зиндæр уидæ хуæнхаг адæми цард зумæгон уавæрти. Сог гъудæй берæ, гъудæй 
хуасæ. Гъæдæ æма игуæрдæнтæ хæстæг кæми адтæнцæ, еци рауæнти амæлттæ кодтонцæ. 
Фалæ гъæдæ идард кæмæ уидæ, игуæрдæнтæ – уæлиау, еци гъæути цæргутæ кодтонцæ уæлдай 
фулдæр гъезæмæрттæ. 

Къоста сæрмагондæй географи некæд ахур кодта, уотемæй ба географий фарстатæ куд 
хуарз лæдæрдтæй!

Беруати Барисмæ гæсгæ

1. Бакæсетæ гъудиæдти райдайæнтæ æма сæ банхæст кæнетæ дзоргæй.

1) Хетæгкати Къоста еудадзуг æ гъос дардта.....
2) Къоста берæ хæттити дзурдта ... .
3) Къостай гъудимæ гæсгæ, скъоладзаутæ гъæуама ... .
4) Уæлдай зиндæр адтæй хуæнхаг адæми цард ... .

2. Лæвæрд дзурдтæ æма дзурдбæститæ баййеветæ сæ синонимтæй.

Хетæгкати Къоста арæх е ʼргом æздахта, Цæгат Иристони æрдзон уавæртæ куд гъæуай 
цæунцæ, уомæ.

Фиццагидæр, гъуди кæнун гъæуй, Къоста адæми æхсæн ци лекцитæ кастæй, ци 
дзубандитæ-еу ракодта, уонæмæ.

Бæстонæй финста, æ райгурæн Наргоми æрдзи туххæй, ци кæрдæгутæ си задæй, ци 
сирдтæ цардæй, уони туххæй.

186-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ цубур радзурд, абони хуæнхбæсти цард куд раййивта, 
уой туххæй. Пайда кæнетæ фæрсдзурдтæй.
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35-аг урок

Æнхусгæнæг нихаси хæйттæ. Фæсæвæрд

Æмбесондхæссæг – зундамонæг

Хестæрæн æ финдз расæрфæ æма æй зундæй бафæрсæ.
Æмбесонд

187-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Æностæй æрцæун – раги дзамантæй байзайун. Тауæрæхътæ нæмæ æностæй æрцудæнцæ; 
къохи ун – еске дæлбарæ ун. Æ къохи кадæриддæр æма цидæриддæр адтæй, уони се ʼгасей 
дæр æрæмбурд кодта; лæф-лæфгæнгæ – тухолæфт кæнун. Лæф-лæфгæнгæ æрбахъæрттæй узун; 
устурзæрдæ ун – æнæмæтæ. Устурзæрдæ макæд исуо дæ райгурæн хæдзарæбæл.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

188-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ таблицæмæ. Исраст кæнетæ рæдудтитæ. Алли нихаси хай-
йи комкоммæ дæр гъæуама финст уа гъæугæ дæнцæн бæрæггонд дзурди хæццæ. Дзуæппитæ 
ниффинсетæ хузæгмæ гæсгæ.

Хузæг: 1 Б,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Номдар
Минеуæгон
Нимæдзон
Номевæг
Миуæвдесæг
Миногмий
Фæрсагмий
Фæрсдзурд
Фæсæвæрд
Разæвæрд
Бæттæг
Хайæг

А.
Æ.
Б.
В.
Г.
Гъ.
Д.
Дж.
Дз.
Е.
Æ.
Ж.

Мæ бийнонтæ
Кафæг биццеу
Гъæдин хед
Дууин фиццаг хæдзарæ
Кæугæй дзорун
Рæсугъд пъолци
Æмдзæвгæ финсун
Æд киунугæ
Кизгуттæ æма биццеутæ
Ма тухсетæ
Съолай фарсмæ
Хуарз косун

Æнхусгæнæг:
фæсæвæрд, разæвæрд
бæттæг
хайæг

Сæрмагонд:
номдар
минеуæгон
нимæдзон 
миуæвдесæг
фæрсдзурд

нихаси хæйттæ
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Рабаретæ:
дигорон ирон

уой (æ) хæццæ
стъоли сæрбæл
уой (æ) дæллæй

йемæ
стъолы сæр
йæ дæле

189-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Байамонетæ, бæрæггонд дзурдтæ циуавæр ниха-
си хаййæй загъд æрцудæнцæ. Рафинсетæ сæ сæ хæццæ баст дзурдти хæццæ.

Еу хатт тæгæр бæласи буни хустæй еу мæгур лæги фурт.
Арф кæмтти сæрмæ хезуй æ сæгътæ фиййау лæг Бесæ.
Арт уайтагъддæр иссугъдæй, æма æ алливарс æрбадтæнцæ цуппаремæй.
Хæмицати фарсмæ æрцардæнцæ уæздан муггаг Мæрзойтæ.
Еу мæйи фæсте Васо æрцудæй дууадæс æма инсæй бæхгини хæццæ киндзгъон.
Æз дæр дæу хузæн мæгур лæг адтæн, фал мин банхус кодта Уасгерги.
Будзумар дæр исфардæг æй Уасгергий размæ.
Идзагдæр син бæгæни къоси дзаг нивгæдта, урдугистæгмæ ʼй равардта, æма е иуазгути 

размæ æрлæудтæй.
Саг æма берæгъ хъурдохæн кæнунцæ дони астæу.

Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

190-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Фиддæлтиккон тауæрæхъ, зæрдæ балхæнун, исфæлдесун, зæрдæбун зартæ, аргъгæнæг, 
лæмбунæг, еудадзуг.

Фæсæвæрд æй, ци дзурди фæсте æвæрд фæууй, уой рахаст æндæр дзурдмæ (дзурд-
баст кенæ гъудиади) ка ʼвдесуй, уæхæн æнхусгæнæг нихаси хай.

Фæсæвæрдтæ фæуунцæ аразгæ æма æнæаразгæ. Æнæаразгæ фæсæвæрдтæ берæ 
нæ ʼнцæ: уæнгæ, фæрци, рæуаги, цори, æрдæмæ, æрдигæй, сæраппонд, бæсти æма æнд.

Номдартæй равзурдæнцæ уæхæн фæсæвæрдтæ: сæр (сæрмæ, сæрæй сæрти); бун 
(бунмæ, бунæй, бунти); раз (разæй, размæ, рæзти); фарс (фарсмæ, фæрсти, фарсæй); 
хузæн, æнгæс, асæ, аууон æ. æнд.

Фæрсдзурдтæй равзурдæнцæ фæсæвæрдтæ: уæллæй (уæле, уæллæйти), дæллæй (дæл-
лæйти), дæлæмæ, фæстæмæ, фæсте, хæстæг, медæг, фæстæдæр, раздæр, уæлдай æма æнд.

Фæсæвæрдтæ хецæнæй гъудиади иуæнгтæ нæ фæуунцæ, фалæ ци сæрмагонд дзур-
ди хæццæ баст фæуунцæ, уони хæццæ еумæ.

Фæсæвæрдтæ аразунцæ синонимон къуæрттæ. Сæ нисанеугутæ æмхузон ке ʼнцæ, 
уомæ гæсгæ сæ кæрæдземæй баййевæн фæууй. Зæгъæн, бунат (цори – фарсмæ; сæр – 
уæллæй), афонæ (размæ -агъоммæ; дæргъи – медæгæ), нисан (туххæй – фудæй), бæрцæ 
(бæрцæ – асæ), æмхузондзийнадæ (хузæн – æнгæс, уæлдай – игъаугидæр) æ. æнд.
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191-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд.

Курухон хестæри амундтитæ

Æмбесæндтæ æма тауæрæхътæ нæмæ æностæй 
æрцудæнцæ. Етæ царди æцæгдзий-нæдтæбæл дзорунцæ. Ес 
уæхæн фиддæлтиккон тауæрæхъ.

Еу паддзах æрæмбурд кодта, адæмæй, фонсæй, 
цæрæгоййæй, æ къохи кадæриддæр æма цидæриддæр адтæй, 
уони се ʼгасей дæр æма син загъта:

– Зундгиндæр ка æй, е дзуапп раттæд мæ фарстайæн: 
дуйнебæл хуарз ка æй æма гъæздуг ка æй?

Еугурæй дæр балæудтæнцæ æ фарсмæ æма ин зæрдæ 
балхæнуни туххæй загътонцæ:

– Хуарз æрмæст ду дæ. Мадта гъæздуг æма рæсугъд дæр ду дæ.
Паддзахæн еци дзуапп æхцæуæн куд нæ адтайдæ, фал ма уæддæр загъта:
– Кæд ма миййаг еске ести зæгъуйнаг æй, кенæ ба ма дзу-

апп ка равардтайдæ, уонæй еске ами нæй?
Уæд ин загътонцæ, зæгъгæ, далæ ма узун æрбауайуй, фал 

уомæ ба ци ʼнгъæл кæсис, е ба ци зонуй?
Уæдмæ лæф-лæфгæнгæ æрбахъæрттæй узун. Паддзах æй 

фæрсуй:
– Нури уæнгæ кæми адтæ, æз дæумæ ку ʼнгъæл кæсун.
Узун æхе бакъолтæ кодта æма загъта:
– Æма мæнмæ ба ци ʼнгъæл кастæ, дæ рунтæ дин бахуæрон, 

æз ести ку уинæ, уæд адæми хузæн хузгин уæддæр уайнæ.
– Цидæриддæр дæ, уæддæр мин гъæуама ду дзуапп раттай: 

хуарз ка æй, рæсугъд ка æй æма гъæздуг ка æй?
Узун цæйбæрцæдæр неци исдзурдта, удта загъта:
– Хуарз æй зæнхæ, адæми ка даруй. Рæсугъд æй уалдзæг, зæнхæн æ хузæ ка скалун 

кæнуй, цъæх зæлдæ æма ʼй рæсугъд деденгутæй ка исфæлундуй. Гъæздуг ба æй фæззæг, 
будуртæ хуар æма хуаси рæгътæй ка байдзаг кæнуй. ‒ Паддзахи зæрдæмæ узуни дзуапп 
фæццудæй. Фалæ æрмæст етæ нæ ахедунцæ адæймаги царди.

Æз уин, мæ кæстæртæ, уой зæгъунмæ гъавун. Лæгъуздзийнадæ макæмæн ракæнетæ. Уæ 
зæрдæбæл даретæ: уæззау нез æй хицæ кæнун æма си уæхе гъæуай кæнетæ. Æдзæстуарзон 
адæймаг еу хатт ресун кæнуй еске зæрдæ, дууæ-æртæ хатти ба – æхе.

Чеджемти Æхсарæмæ гæсгæ

æрбаледзуй – æрбазгъоры     хицæ (соцъа) – хæлæг

1. Текстæй рафинсетæ гъудиæдтæ фæсавæрдти хæццæ. Сæ нисанеуæг син байамонетæ. 
Сæ синонимтæ син къæлæтти ниффинсетæ.
2. Бакæсетæ гъудиæдтæ, сæ медес син балæдæрун кæнетæ. 
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Æмбесæндтæ æма тауæрæхътæ нæмæ æностæй æрцудæнцæ.
Хуарз æй зæнхæ, адæми ка даруй. Рæсугъд æй уалдзæг, зæнхæн æ хузæ ка ска-

лун кæнуй, цъæх зæлдæ æма алли рæсугъд деденгутæй ка исфæлундуй. Гъæздуг ба æй 
фæззæг, будуртæ хуар æма хуаси рæгътæй ка байдзаг кæнуй.

Цардмæ лæмбунæг ку кæсай æма еудадзуг ку гъуди кæнай, уæд зунд райсæн ес алли 
гъуддагæй дæр.

3. Тексти сæйраг гъуди кæци гъудиæдти æвæрд æй, уони ниффинсетæ тетрæдти. Багъуди 
сæ кæнетæ.

192-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдбæститæ æма гъудиæдти æнкъæйттæ. Се ʼхсæн син 
иссеретæ, бæрæггонд дзурдтæ фæсæвæрдтæ кæми ʼнцæ, уони æма сæ рафинсетæ.

Разæй лигъдæй
Ниллæг хæдзæртти астæу фæззиндтæй
Кауи сæрмæ исгæпп кодта
Бæласи буни рабадтæнцæ
Цæуй комкоммæ
Биццеуи бæсти æй барвистонцæ
Æндегæй сувæллæнтти хъæлæба æрбайгъустæй

Мæ разæй фæцæй
Нарæг астæу
Лæги сæрмæ ма ʼвналæ
Цъаййи бун разиндтæй
Ахургæнæг нæ комкоммæ цардæй
Аци бæсти уæхæн хабар нæма адтæй
Дуари æндегæй ма бæргæ гъæр кодта

36-аг урок

Фæсæвæрдти нисанеугутæ æмæ растфинсуйнадæ
3-аг фæвраль ‒ Фидибæстæ гъæуай кæнуни бон

193-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Геуæргий дзиуарæ, Намуси орден – хуарзæнхæгæнæн нисæнттæ. Ирæнттæй минæй 
фулдæр райстонцæ Геуæргий дзиуарæ; кавалер – ами: майдантæ æма ордентæй хуарзæнхæгонд 
ка ʼрцудæй, е; æнхæст кавалер ‒ еу майдан кенæ ордени къæпхæнтæй се ʼгасемæй дæр 
хуарзæнхæгонд ка ʼй, еци адæймаг.

Фæсæвæрдтæ сæ размæлæууæг дзурдти хæццæ февдесунцæ:
– архайди афонæ – фæсте, фæстæмæ, размæ, дæргъи, хæстæг, разæй, æрдæг, 

уæнгæ, раздæр, фæстæдæр æма æнд: Кизгæ байзадæй горæти æнæгъæнæ къуæре. 
Къуæрей фæсте сæхемæ æрцудæй.

– архайди бунат – цори, цорти, бун, рази, размæ, фæсте, фарсмæ, алливæрсти, 
комкоммæ, æндæмæ, медæг, астæу æма æнд. Дуари медæг фæцæнцæ сувæллæнттæ.

– архайди æфсонæ – туххæй, фудæй, сæраппонд, гæсгæ, фæдбæл. Сæ цард æригæнттæ 
равардтонцæ нæ бæсти сæраппонд. Мадæмæ гæсгæ еци гъуддаг некæд æрцæудзæнæй.

– естæй бæрцæ: бæрцæ, асæ, идзаг, хæстæг, дæргъæн: Æ базуртæ биндзи базурти 
асæ адтæнцæ.

– рабарст: Идæрддаг бæлццæнтти хузæн айтæ, ести хабар уæмæ уодзæнæй.
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194-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Зæгъетæ, 
бæрæггонд дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ? Исбæрæг син кæнетæ сæ нисанеугутæ. 
Фæсæвæрдтæ ниффинсетæ хузæгмæ гæсгæ.

Хузæг: æ разæй (архайди бунат æвдесæг), ...

Борæ æ разæй искодта Буртæги æргъæуттæ.
Табу дæхецæн, еунæг Хуцау, ци гъуддаги фæдбæл цæуæн, е нин хуарзæн фæууæд!
Сæхе цæттæ кодтонцæ анзи дæргъи.
Кизгуттæ дууæ фингей уæлгъос лæггадæ кодтонцæ.
Дæ бакастæй хуарз лæги хузæн зиннис.
Астæумæ хæстæг фæууиндзæнæ устур хæдзарæ.
Уасгерги зæронд лæгæн райарфæ кодта æма гъæуи астæути фæййагайдта.
Туртуна (æхсæрсæттæг) Уасгергий цорти æрбацæйлигъдæй, уæдта цæхгæр фæззилдæй 

æма уæртæ будурмæ фæлледзуй.

195-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Ахсгиаг гъуддæгтæ, инæлар, намусгин уæлахез, службæ кæнун кадæ æма радæй, саккаг 
кæнун.

196-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Медесон хæйттæбæл æй радехтæ кæнетæ. Сæргæнд-
тæ син æргъуди кæнетæ. Фæсæвæрдтитæ ци гъудиæдти ес, уони рафинсетæ. Сæ нисанеугутæ 
син исбæрæг кæнетæ.

Уæрæсей, Иристони намус æма сæрустурдзийнадæ

Фидибæстæ гъæуай кæнун алкæддæр Уæрæсей адтæй кадгин. Фæлтæрæй-фæлтæрмæ, 
хестæрæй кæстæрмæ дæтгæй, абони уæнгæ иронхуати нæ ʼнцæ къниæзтæ Святослав æма Вла-
димир Мономахи дружинитæ, Александр Невский æма Дмитрий Донскоййи тугъдонтæ, Ми-
нин æма Пожарскийи хуæдæфсæддонтæ, Полтави бæгъатæртæ æма Суворови бæгъатæртæ, 
Бородиной тугъди æма Измаил райсуни архайгутæ, Порт – Артур гъæуайгæнгути намусгин 
уæлахезти хабæрттæ.

Адæмæй некæд феронх уодзæнæй Фидибæсти Устур тугъди æфсадхонти, командирти 
æма, Уæлахез ке фæрци бафтудæй къохи, еци хумæтæг салдæттæ, сержанттæ æма денгизонти 
æскъуæлхтдзийнæдтæ.

Нæ рагфиддæлтæ скифтæ, сæрмæттæ æма алантæ адтæнцæ æхсаргин æма арæхстгин 
тугъдонтæ. Се скъуæлхтдзийнæдтæ адтæнцæ зундгонд æрмæст Уæрæсей нæ, фал сауæнгæ Ра-
гон Грекъ æма Рагон Роми дæр. Ирæнттæ, дигорæнттæ Уæрæсей æфсади службæ кодтонцæ 
кадæ æма радæй. Сæ лæгдзийнадæ æма бæгъатæрдзийнади туххæй си минæй фулдæр 
райстонцæ Георгий дзиуарæ, 30 ба иссæнцæ Георгий дзиуари æнхæст кавалертæ.

Райгурæн бæстæбæл æгæрон еузæрдиуондзийнадæ ирæнттæ, дигорæнттæ равдистонцæ 
Фидибæсти Устур тугъди æнзти дæр. Фидибæстæ гъæуайкæнуни рæнгъити еци æнзти 
Цæгат Иристонæй адтæй 100 мин адæймагей бæрцæ, гъома нæ минкъий республики алли 
цуппæрæймаг цæрæг дæр. Уонæй 60 минемæй фулдæрæн сæ тугъдон арæхстдзийнадæ æма 
бæгъатæрдзийнади туххæй саккаг кодтонцæ ордентæ æма майдантæ, 79 адæймаги иссæнцæ
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Плити Исси циртдзæвæн 
Дзæуæгигъæуи

Циртдзæвæн П тр Барбашовæн 
Дзæуæгигъæуæй Гизæлмæ фæндагбæл

Советон Цæдеси Бæгъатæртæ, 12 адæймаги ба – Намуси ордени æнхæст кавалертæ 
Иристони æхсаргин хъæболтæй ма сæрустур ан Советон Цæдеси дууæ хатти Бæгъатæр, 
Манголий Адæмон Республики Бæгъатæр, æфсади инæлар Плити Иссæй, Советон Цæдеси 
Бæгъатæртæ, æфсади инæлар Хетæгкати Геуæргийæй, инæлар-болкъон Мамсурати Хаджи-
Умарæй, авиаций инæлар-майор Дзусти Ибрагимæй æма берæ æндæртæй.

1942 анзи октябрь-ноябри карз тох цудæй Цæгат Иристони зæнхæбæл. Ардигæй, 
Дзæуæгигъæуæй, фæстæмæ толун райдæдта тугъди цалх. Дзæуæгигъæу гъæуайгæнгути 
æскъуæлхтдзийнæдтæн аргъ кæнгæй, нæ сæйраг горæтæн лæвæрд æрцудæй кадгин ном «Тугъ-
дон намуси горæт».

Фидибæстæ гъæуайгæнæн бон нæ бæсти адæмтæ æримисунцæ, Райгурæн бæсти 
сæраппонд æ цард ка равардта, уони, равдесунцæ сæ уарзт, Уæрæсейæн æма Иристонæн ка 
лæггадæ кæнуй, кенæ æфсади ка службæ кæнуй, уонæмæ.

Къаболати Солтанмæ гæсгæ
хуæдæфсæддон – доброволец

Шепелюк А. М.И. Кутузов командæгæнæн бунати Бородиной тугъди бони 
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197-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ æма исбæрæг кæнетæ рæдудтитæ. Раст дзуæппитæ ниф-
финсетæ тетрæдти.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хеди ʼрдигæй фæззиндтæнцæ
Дууæ ʼрдæмæ кодта
Воронежирдæмæ фæттахтæнцæ
Еу æрдигæй имæ кæсæ
Се ʼхсæнæй фæххецæн æй
Алли хузæн миутæ
Сехуармæ хæстæг иссудæнцæ
Кæци ʼрдæмæ зелуй

198-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд фæсæвæрдтæн искæнетæ морфоло-
гон равзурст.

Горæти ʼрдигæй сау хъуæци æврæгътæ бæрзонд фæццудæнцæ арвмæ.
Салдæттæ дони сæрти бахизтæнцæ.
Сержант болкъони фæсте æ бæх фæййагайдта.
Хуæдтæхгутæ цъиахтау сæ алливарс цъиллинггитæ кодтонцæ.

199-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си фæсæвæрдтæ, балæдæрун син 
кæнетæ сæ растфинсуйнадæ.

1. Æма æ номмæ гæсгæ гъуддагхуз адтæй: æнæ уæлдай дзурд, хуæдæфсармæ. 2. Еу зилд 
æркодтонцæ Волоколамски сæрмæ. 3. Уæдта сæ них исаразтонцæ Гжански ʼрдæмæ.

200-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текстæй скъуддзаг. Тетрæдти æй ниффинсетæ. Фæсæвæрдтæ 
фæббæрæг кæнетæ æма син балæдæрун кæнетæ сæ растфинсуйнадæ, искæнетæ син мор-
фологон æвзурст.

Фæсæхсæвæртæмæ хæстæг Алимурза æрбатахтæй нисангонд бунатмæ. Кæсуй, æма еу 
змæлæг цæстæ нæ ахæссуй: нæ – адæймаг, нæ – арти рохс. Эскадрилий командир æма Али-
мурзай æхсæн адтæй бæлвурд нихас: кæд уæд æма уæд фæстæмæ нæ раздæха – иннæ 
хуæдтæхгутæмæ æнгъæлмæ кæсдзæнæй. Еу усми фæсте еу рауæнæй цæхæр фæззиндтæй, 
уæдта бабæй – дуккаг рауæнæй. Ку æрбадтæй, уæд æ алливæрсти нæдæр гъæр игъусуй, 
нæдæр имæ неке зиннуй. А хуарз нæй, зæгъгæ, фæстæмæ стæхунмæ куд гъавта, уотæ ибæл 
аллирдигæй аллихузæн хуæцæнгæрзтæ никкалдтонцæ.

Фæсæвæрдтæ сæ разæй æвæрд дзурдти хæццæ финсун гъæуй хецæнæй: хуæнхти 
ʼрдигæй, зæнхи бун, уæдæй фæстæмæ. Фалæ зæрдæбæл дарун гъæуй уой, æма 
фæсæвæрдтæ фæуунцæ вазуггин дзурдти дуккаг хай дæр æма сæ уæд финсун гъæуй 
сæ разæй æвæрд дзурдти хæццæ еумæ, еци дзурдтæ бæлвурд хауæни формæ ку нæ 
фæддомунцæ, уæд: кæцирдæмæ, дууердæмæ, еуæрдигæй, аллихузæн æма æнд.
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37-аг урок

Разæвæрд

8-æм Мартъи – Силгоймæгти бон

Нæртон ысты дæ уынд æмæ дæ кад.
Цæры дæ хуызы Нарты мад Сатана,
Тæдзы зæххыл дæ урс æрмттæй бæркад.

Джиккайти Шамил

201-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурбæстити хæццæ.

Социалисткитæ – политикон змæлди ка фæййархайуй, уæхæн силгоймæгтæ. 
Социалисткитæ II Дуйнеон конференций; номдзуд, намусгин – зундгин, кадгин. Ири ном-
дзуд, намусгин силгоймæгтæ; зингхуст – æригонæй ка фæммард æй. Гæздæнти авд зингхуст 
æнсувæрей мадæ.

202-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, бæрæггонд дзурдтæ циуавæр ниха-
си хæйттæ æнцæ? Исбæрæг син кæнетæ сæ нисанеугутæ. Разæвæрдтæ ниффинсетæ хузæгмæ 
гæсгæ. 

Хузæг: æд хъæппæлтæ (гъома сæ хъæппæлтæ сæ уæле).

Еу тæвдæ бони сувæллæнттæ æд  хъæппæлтæ багæппитæ кодтонцæ донмæ æма сауæнгæ 
изæрмæ фертадтонцæ.

Скъоладзаутæ æд маддæлтæ тагъд кодтонцæ скъоламæ.
Кæд æма æнæ мадæй исгъомбæл æй Къоста, уæддæр ин æ сорæт хъæбæр хуарз искодта.
Æнæ синхагæй зин цæрæн æй.
Æд цæвæг æма хурдзин фæццæуй Бабо къахнадбæл.

Разæвæрд æй, ци дзурди размæ æвæрд фæууй, уой рахаст æндæр дзурдмæ дзурд-
баст æма гъудиади ка ʼвдесуй, уæхæн æнхусгæнæг нихаси хай. Дигорон æвзаги ес 
дууæ разæвæрди: æд æма æнæ: Æрцæунцæ гъæдæй авд уæйуги æд саги мæрдтæ. Æнæ 
адæмæй мæ дони къос дæр нæ гъæуй.

Разæвæрд æд амонуй, ци дзурди хæццæ баст æй, е архайæгмæ ке ес, уой: Уайтагъд 
æд бæндæн гъæди бамедæг æй.

Разæвæрд æнæ ба амонуй, ци предметти хæццæ кенæ цæсгоми хæццæ баст æй, етæ 
ке нæ ʼнцæ æма архайд æнæ уонæй ке цæуй, уой. Æнæ донæй куройнæ дæр нæ зелуй.

Номдар разæвæрд æд-и хæццæ хатгай баййевæн фæууй æ грамматикон 
синонимтæй – номдарæй цæдесон хауæни: æд зонгæ-зонги хæццæ.
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203-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ къæлæттæ игонгæнгæй. Балæдæрун кæнетæ 
разæвæрдтæ æма разæфтауæнти растфинсуйнадæ.

(Æд) хызын мæ цурты сывæллон æруад. (Æрн. И.)
Уыцы зарæг та ахæм уыди, æмæ (æнæ) кæрон тыгъд быдырты (æнæ) фæллайгæйæ тахт 

(Ц. М.)
(Æнæ) адæмæй хур нæ тавы, зæхх нæ зилы, быдыр тыллæг нæ дæтты. (Æгъ. Æ.)
Марат мысы уыцы (æнæ) раздæхгæ мæйрухс изæртæ. (Мал. В.)
Хъæздыг лæг йæ фиййауæн радта æмбисонды дугъон бæх (æд) саргъ, (æд) идон. 

(Æгъ. Æ.)

204-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Уалдзæги райдзастдæр æма цийнæхæссæгдæр бæрæгбон

8 Мартъи раздæр адтæй политикон бæрæгбон. Зундгонд политикон архайæг Кларæ Цетки-
ни фæндонмæ гæсгæ Силгоймæгти бон бæрæг кæнуни туххæй унаффæ рахастонцæ 1910 анзи 
Копенгагени социалисткити II Дуйнеон конференций.

Аци бон дуйней еугур силгоймæгтæ бæрæг кодтонцæ сæ экономикон, æхсæнадон æма по-
литикон сæребарæдзийнадæ.

Силгоймагæн Иристони рагæй дæр адтæй устур кадæ, 
уомæн æма силгоймаг æй хæдзари фарнæ. Цæйбæрцæ ес 
Иристони номдзуд, намусгин силгоймæгтæ! Задалески Нана... .
Иристонæн фæстаг сувæллæнтти ка багъæуай кодта, еци 
хуæнхаг силгоймаг!

Кæддæр Иристони будурти фиццаг трактор ку 
фæззиндтæй, уæд уобæл дæр нæлгоймæгти разæй исбадтæй 
æма уалдзигон гъар зæнхæбæл фиццаг ауæдзæ ракодта Урумти 
æригон кизгæ Маря. Æхсæрисæрккаг Боллоти Поли æй фиццаг 
силгоймаг нæ Иристони – Социалистон Фæллойни Бæгъатæр. 
Бафæнзтонцæ ʼй Битети Евæ, Хъесати Ксеня, Багати Назирæт, 
Цæлликкати Нинæ, Гогицати Назо.

Ирон силгоймаг ахургæндтæ Дзугати Соня, Туати Оля, Бу-
тати Фæтимæ, Цагъати Анастасия, Хетæгкати Зарæ. Нæ аййе-

Разæвæрдтæ æд æма æнæ сæ фæсте лæууæг дзурдти хæццæ финсун гъæуй 
хецæнæй.

Фал разæвæрдтæ æд æма æнæ сæ фæсте лæууæг дзурдти хæццæ ку исунцæ 
минеуæгонтæ кенæ миногмийтæ, уæд сæ финсун гъæуй æнхæстæй: æнæ нифсæй цæрун – 
æнæнифс лæг; æд цъарæ фицун – æдцъарæ картоф, æнæ хийнæ – æнæхийнæ адæймаг.
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вади кадæ æма намус – Дударати Вероникæ, Адирхати Светланæ, Гъæргинти Варварæ, Икъа-
ти Серафинæ, Туйгъанти Дзерассæ, Хубецти Рая, Туменати Еленæ, Реуазти Симæ, Мистулати 
Ирæ, Билаонти Долорес... . Мах ан сæрустур анæй сегасемæй дæр.

1. Балæдæрун кæнетæ тексти сæргонд. Текст радехтæ кæнетæ медесон хæйттæбæл. 
Текстæн дæр æма æ хæйттæн дæр æргъуди кæнетæ сæргæндтæ.  
2. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ æмæ дзурдбæститæн иссеретæ синонимтæ. 
Байамонетæ фæсæвæрд æма разæвæрд.

8 Мартъий фиццаг адтæй политикон бæрæгбон. 
Силгоймæгти еугурдуйнеон бон бæрæг кæнуни фæдбæл банихас кодтонцæ 1910 анзи 

Копенгагени социалисткити II Дуйнеон конференций.
Бæрæгбон исаразуни фæндон бахаста Кларæ Цеткин, игъустгонд политикон архайæг.
Уæрæсей 8 Мартъий фæууй фæлладуадзæн бон.
Æхсæрисæри цæрæг Боллоти Поли æй фиццаг ирон силгоймаг – Социалистон 

Фæллойни Бæгъатæр.

205-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ æма дзурдбæститæ рафинсетæ, разæвæрдтæ æд æма æнæ 
сæмæ æфтаугæй. Æнæ-й хæццæ ци дзурдбæститæ ниффинстайтæ, уонæн сæ фæсте къæлæтти 
финсетæ сæ синонимон номдартæ дæр.

Хузæг: бæрæгбон – æд бæрæгбон (бæрæгбони хæццæ), æнæ бæрæгбонæй, ...

Бæрæгбон, маддæлтæ, ном, бартæ, уалдзигон гъар, дзиллитæ, ниййергутæ, арфиаг 
гъуддæгтæ.

206-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, стъæлфити бæсти гъæугæ разæвæрдтæ 
æвæргæй. Ци дзурдти хæццæ баст æнцæ, уони фæсте къæлæтти финсетæ, циуавæр нихаси 
хаййæй загъд æнцæ, уой (кæд номдартæ, уæд син бæрæг кæнетæ сæ хауæн). 

Хузæг: фингæ æнæ цæнхæй (номдар, æртæстон хауæни) нæ федауй.

Фингæ ... цæнхæй нæ федауй. (Æмб.)
 ... зинг топп нæ хуæцуй. (Æмб.)
... косгæй цард нæййес. (Æмб.)
Гъæуи фæсевæд ... косæндзаумæуттæ будури кустмæ тагъд кæнунцæ.
... адæм мæ дони къос дæр нæ гъæуй. (Æмб.)
... галæй кæвдæстæ бийуй. (Æмб.)
... фудæбонæй неци ес. (Æмб.)

1. Иссеретæ вазуггин дзурд ма й равзаретæ.
2. Лæвæрд дзурдтæ сæ синонимтæ зæгъетæ: фæсевæд, фудæбон, косун.
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38-аг урок

Бæттæг

Иуазæгуати евгъудмæ

Рагдзаман имисунæн æй.

Æмбесонд

207-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Тегъæ – рагъ. Хонхи рагъ; нихæс – ист, раги дзамани гъæуи нæлгоймæгтæ кæми 
æрæмбурд æнцæ, унаффæ кæми кодтонцæ, уæхæн бунат. Федæни гъæуи куд уа бунат Нихæс, 
ковæндонæ æма уæлмæрдтæн; армитъæпæнмæ кæсæгау – дæхе къох куд уинис, уотæ. 
Фæззиннуй армитъæпæнмæ кæсæгау; гогойнæ – донхæссæн дзаума. Дондзаутæ уадæнцæ го-
гойнити хæццæ; Уæллагкоми гъæутæ; Къæмунтæ – Уæллагкоми гъæутæй еу; федеуæг – хабар 
игъосунгæнæг. Федеуæг гъæуи цæргутæн игъосун кодта нæуæг хабæрттæ.

208-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си бæттæгтæ. Исбæрæг кæнетæ 
хумæтæг, вазуггин æви амад æнцæ, уой.

Миййаг, ку нæбал уон дæ зæрди
Ку ʼсуæгъдæ кæнон æз бунат,
Уодзæнæн уæддæр мæ хуæрззæрди
Балæдæрдзæнæн дæ фадуат.

Годзойти Хасан

Куд æндæр бæстаг уацари
Æд фæсмон æма æд рист
Лæги хæццæ еу хæдзари
Ехх, æдта, ду дæр цæрис!

Тетцойти Таймураз

Бæттæг хонæн, гъудиади æмхузæн иуæнгтæ кенæ вазуггин гъудиади хæйттæ 
ка бæттуй, уæхæн æнхусгæнæг нихаси хай.

Бæттæгтæ сæ арæзтмæ гæсгæ фæуунцæ хумæтæг, вазуггин æма амад.
Хумæтæг бæттæгтæ конд æнцæ еугай дзурдтæй: æма, дæр, фалæ, кенæ, уæдта, ке, 

æви, æ. æнд.;
вазуггин бæттæгтæ ба – дууæ кенæ фулдæр дзурдей бундортæй: уæддæр, нæдæр, 

цума ... Амад бæттæгтæ арæзт æнцæ дууæ кенæ фулдæр дзурдемæй: уой туххæй æма, 
уомæн æма, кæд – уæддæр, ку – уæддæр, нæ – фалæ, куд уотæ, канд ... нæ – фалæ ... 
дæр æ. æнд.

Дигори коми адæм игъустгонд адтæнцæ айдагъ уездондзийнадæй нæ, фал ма 
багъæтæрдзийнадæй дæр.
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Ду дæр мæнау кæнис цидæр,
Цийнæ кæнис æма ухери.
Ку, цид, уалиау тæхис æгæр,
Ку ба æндзæр дæхе иссери.

Скъодтати Эльбрус

... Æма ку ссерун дæ гъæбес,
Мæ уодæнцойнæ – Дигоргом,
Гъе, уæд æрбайсæфуй мæ нез,
Гъе, уæд февзонгдæр ун æргом.

                 Къибирти Амурхан

1. Байамонетæ разæвæрд.

209-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Æдас, зæйи рацуд, дони райвулд, ковæндонæ, æмбеснад.

210-аг фæлтæрæн. Уроки темæ æй «Иуæзæгуати евгъудмæ», текст ба хуннуй «Гъæутæ 
æма цæрæнтæ». Сæргонд æма уроки темæмæ гæсгæ исбæрæг кæнетæ, тексти цæбæл 
цæудзæнæй дзурд. Бакæсетæ текст.

Гъæутæ æма цæрæнтæ

(райдайæн)

Уалæ хонхи тегъæбæл лæуунцæ цалдæр лæги æма 
къохæй амонунцæ аллирдæмæ. Етæ бæлвурд кæнунцæ 
гъæуи бунат. Цæмæй федæни гъæу уа æдас зæйи рацуд æма 
дони райвулдæй. Гъæу гъæуама уа хонсарварс, цæмæй æ 
цæргутæ, ракæсгæй, æрбацæуæги уинонцæ. Над исаразæн 
имæ куд уа. Дон, дор æма имæ гъæдæ хæстæг куд уонцæ – 
хæдзæрттæ æма мæсгутæ кæнунæн. Куд си уа фонси æма 
зæнхи куст кæнæн. Канд е нæ, фал ма федæни гъæуи куд уа 
бунат Нихæс, ковæндонæ æма уæлмæрдтæн дæр.

Уæллагкоми гъæутæй еу – Къæмунтæ æрбунат код-
та бæрзонд, рæсугъд тъæпæнбæл, е ʼргом хорирдæмæ. 
Бæрзонд хонх имæ хæстæг нæй æма ин тæссаг нæй 
зæйæ æма дони райвулдæй. Алли æрбацæуæг дæр имæ 
фæззиннуй армитъæпæнмæ кæсæгау. Гъæдæ имæ хæстæг, 
уæдта имæ дон дæр идард нæй.

Къæмунти цæрæнбунат ку ʼвзурстонцæ, уæд 
нæлгоймæгтæ бадзубанди кодтонцæ æма силгоймæгти 
еу къуарæй донмæ рарвистонцæ. Кæд, дан, дзубандибæл 
исхуæцонцæ, уæд гъома нæ бафæлладæнцæ æма бæззуй 
цæрæн бунатæн. Силгоймæгтæ кæрæдзебæл ку исæмбал-
дæнцæ, уæд берæ фæдздзубанди кодтонцæ, уæдта ма кафгæ дæр æркодтонцæ. Æма уæд лæгтæ 
загътонцæ: «Ами æй нæ цæрæнбунат». Уотемæй æрцардæнцæ Къæмунти.
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Гъæумæ гъæдæ хæстæг ке адтæй, уомæ гæсгæ хæдзар-гæнæг æнцонæй ирдта гъæдæрмæг 
листæг гъуддæгтæн. Фал цæгиндзитæ, уæдта фæйнæги æрмæг дуæрттæ æма къæрæзгитæн 
ластонцæ Сарди æма Дигори кæмттæй.

Болæтти Хъазбегмæ гæсгæ

1. Текст радехтæ кæнетæ хæйттæбæл. Æргъуди син кæнетæ сæргæндтæ.
2. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Балæдæрун кæнетæ бæрæггонд конструкцити нисанеугутæ.

1) Цæмæй федæни гъæу æдас уа зæйи рацуд æма дони райвулдæй.
2) Дон, дор æма имæ гъæдæ хæстæг куд уонцæ хæдзæрттæ æма мæсгутæ кæнунмæ.
3) Е æрбунат кодта бæрзонд, рæсугъд тъæпæнбæл, е ʼргом - хорирдæмæ.

3. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Циуавæр минеугутæмæ гæсгæ бæлвурд кодтонцæ гъæути бунæттæ хуæнхбæсти?
2) Кæми æрбунат кодта Цæгат Иристони Уæллагкоми гъæутæй еу - Къæмунтæ?
3) Циуавæр нисанеуæг адтæй Къæмунти уæлмæрдтæн?
4) Къæмунтæмæ гъæдæ хæстæг ке адтæй, уомæй ци пайда адтæй гъæуæн?
5) Тексти кæци бунæттæ фæццудæнцæ уæ зæрдæмæ хъæбæрдæр?
6) Куд уæмæ кæсуй, радзурди идарддæр цæбæл цæудзæнæй дзурд?

4. Текстæй гъудиæдтæ рафинсетæ, фиццаг бæттæгтæ гъудиади æмхузæн иуæнгтæ кæми 
бæттунцæ, уæдта вазуггин гъудиади хæйттæ кæми бæттунцæ, уони. Гъудиæдти фæсте 
къæлæтти нисан кæнетæ, бæттæгтæ хумæтæг, вазуггин æви амад æнцæ, уой.

211-фæлтæрæн. Рафинсун фæйнæ æртæ гъудиади хумæтæг, вазуггин æма амад бæттæгти 
хæццæ, литератури урокти нуртæккæ ци аййевадон уадзимистæ ахур кæнетæ, уордигæй.

39-аг урок

Бæттæгти хузтæ 

Иуазæгуати евгъудмæ

Зæрбатуг дæр ма æхецæн хæдзарæ кæнун зонуй.
Æмбесонд

212-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Еске дæлбазур ун – еске рази, еске цæстити рази ун. Æ хумæ гъæуама æ дæлбазур уа; 
бæлдо – дортæ цæмæй фæссæттунцæ, уæхæн устур, уæззау дзæбокæ; сагелæ – æ кæрон 
дууæ æмбеси кæмæн æй, уæхæн гъæдæ. Дортæ ба-еу æрæвардтонцæ, ставд, федар гъæдин 
сагелæбæл; кæвдæс – фонсæн хуæруйнаг кæми фæддæттунцæ, Кæвдæстæ аразтонцæ гъæдæй.



111

Рабаретæ:

дигорон ирон

кенæ кæнæ
фал фæлæ
ба та
Æз ин загътон, е ба не ’рбацудæй. Æз ын загътон, уый та не ’рбацыдис.

Бæттæгтæ

Бабæтгæ бастдзийнади бæттæгтæ Домгæ бастдзийнади бæттæгтæ
1. Еугæнæг: æма, уæдта, дæр, дæр-дæр, 
нæдæр-нæдæр, ма-ма, æрмæст... нæ-
фалæ... дæр æ. æнд. Адæми хæццæ дæр зин 
æй, æнæ адæмæй дæр – зин. (Æмб.)

2. Нихмæвæрди: фал, ба, уæддæр, 
уотемæй, æндæра, кенæ. Давонæн æ адæ 
хуарз æй, фал е смаг нæ бæззуй.

1. Афони: ку, цалинмæ, куддæр, 
куд, куддæриддæр. Нарт нарт уæд 
адтæнцæ, æма нæртон адæймаги цъухæй 
рæстдзийнадæй уæлдай, ку неци игъустæй.

2. Бадзурди: ку, кæд, кæд æма. Кадæ ку 
уайдæ нæ абони фæсевæдæн, уæд не ‘сони 
бон нæ гъуди кæнианæ.

3. Дехон: кенæ, кенæ-кенæ, е, е-е, æви, ку-ку. 
Ку дæ къах исресуй, ку дæ къох.

3. Æфсони: уомæн æма, уой туххæй æма: 
Фатимæ фур цийнæй кудтæй, уомæн æма 
æ реу байдзаг æй цийни хабæрттæй.

4. Нисани: цæмæй, æма, кæд: Цæмæй ма 
байрæги уа, уой туххæй хецауадæ гъæуама 
ракæна къахдзæф.

213-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ æма дзурдбæститæй исаразетæ æма ниффинсетæ хумæтæг 
гъудиæдтæ æмхузæн иуæнгти хæццæ, кенæ вазуггин гъудиæдтæ, испайда кæнетæ таблици 
лæвæрд бæттæгтæй. Зæгъетæ, циуавæр æнцæ сæ функцитæмæ гæсгæ.

Хæдзарæ, æ хæйттæ, æ хумæ, гъæуама, ун, еу рауæн.
Листæг дортæ, ласун, уæрдун, цонæгъ.
Дори куст кæнун, уæдмæ, гъæдæрмæг, хуарз ниххускъæ ун.
Хонун, ма, уой, Лæгæттæ, дæр, дортæ, кæцæй, æфтаун, уони, ун, лæгæтти, хузæн.
Дортæ, арæхдæр, ласун, зумæгон, сагелæ, берæ, нæ лæуун, фехсуйун.
Скъæт, аразун, кæвдæстæ, сторвонс, устурдæртæ, фустæ, минкъийдæртæ.

214-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Фагус, цæгиндзæ, пихситæ, тохона, бегъелий цæститæ, хæндуг, къæлмæг.
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215-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Рахецæн си кæнетæ сæйраг темæ аразæг дæлтемитæ. 
Иссеретæ си бæттæгтæ. Ци бæттунцæ, уой исбæрæ кæнетæ. Сæ хузæ дæр син байамонетæ.

Гъæутæ æма цæрæнтæ

(Кæрон)

Хæдзарæ аразгæй-еу Уæллагкоми арæхдæр пайда 
кодтонцæ бæрзæ æма нæзи гъæдæй. 

Хæдзари фиццаг уæладзуг уидæ скъæт, е гъæуама 
адтайдæ устур, бæрзонд, бæхтæ æма си галтæ сæ 
сæртæ куд нæ цавтайуонцæ, змæлæн син куд адтайдæ, 
уотæ. Скъæти сæр уидæ цæрæн хæдзари бун. Ами-еу 
скъæт фонсæй гъар ке кодта, уомæ гæсгæ хæдзари зæнхæ дæр уидæ гъар. Цæмæй хæдзари 
бун, уома скъæти сæр федар лæудтайдæ, ма змæлдайдæ, уой туххæй скъæти сагътонцæ 
берæ цæгиндзитæ. Фал сæбæл фонс нæ бастонцæ, уомæн æма фæттæрсгæй цæгиндзæ 
рагæлстайуонцæ, æма уæд хæдзарæ ихæлгæ кодта. Æскъæти аразтонцæ кæвдæстæ, сторвонсæн 
– устурдæртæ, фустæн ба – минкъийдæртæ. Кæвдæстæ аразтонцæ гъæдæй, дорæй, уестæй дæр 
сæ бидтонцæ.

Устур хæдзари (уотæ худтонцæ, бийнонтæ аллибон кæми æрæмбурд æнцæ, еци аварæ) 
астæуæй уидæ тъæригъос. Уоми кодтонцæ арт. Æ бун ин аразтонцæ дортæй, къæйтæй, æндæра 
скъæти тугур иссугъдайдæ. Тъæригъоси сæрмæ уидæ ауигъд Сафай рæхис, рæхисбæл – агæ 
кенæ тæнæг къæйæ кæрдзин фицунæн. Тъæригъоси сæрмæ тугурбæл уидæ хъуæцдзæуæн 
цъасæ – ердо, тохона. Бийнонтæ кæд арти фарсмæ бадтæнцæ, уæддæр син нæ уидæ фагæ рохс 
æма ма дардтонцæ цирагъдарæн дæр – устур нимæтходи асæ, æ бун цъæстæ, цæмæй си думгæ 
цудайдæ æма нæзи (къеуин) цирæгътæ хуæздæр сугъдайуонцæ.
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Устур хæдзарæй уæлдай ма си уидæ минкъий уæттæ дæр. Уоми цардæнцæ æригæнттæ – 
кизгуттæ, фурттæ æма киндзитæ. Хæдзари сæйрагдæр хæйттæй еу адтæй бегъели (къæбиц). 
Медæгæй си уидæ æвæрд цæститæ, сæ сæрмæ ба – тæрхæгутæ, адтæй си бунат хæндугæн дæр, 
зумæгмæ си æвардтонцæ цихтитæ.

Болæтти Хъазбегмæ гæсгæ
минкъийдæр ‒ къаддæр

1. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Циуавæр æрмæгæй пайда кодтонцæ Уæллагкоми хæдзарæ аразгæй?
2) Циуавæр мадзæлтти фæрци ластонцæ арæзтадæмæ дортæ уæллагкоймæгтæ?
3) Циуавæр гъæуама адтайдæ фиццаг уæладзуг?
4) Куд худтонцæ, бийнонтæ кæми æрбамбурд уиуонцæ, еци аварæ æма циуавæр адтæй?
5) Циуавæр аварæ уидæ хæдзари сæйрагдæртæй еу? Цæмæн?
6) Тексти уæмæ цæмæдессагдæр кæци бунæттæ фæккастæнцæ? Цæмæн?

216-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ таблицæмæ. Исраст кæнетæ рæдудтитæ. Гъæуама кæрæдзей 
комкоммæ финст уонцæ текстæй ист æнæгъæнæ гъудиæдтæ. Дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти.

А. Æхсæви уазали-еу фагус ниссæлидæ 
æма-еу 

1. уотемæй дортæ хъæртун кодтонцæ 
арæзтадæмæ.

Æ. Галтæ-еу æфсойнæмæ бабастонцæ æма 2. къæлмæг рагæлдзиуонцæ.
Б. Устур хæдзари астæу адтæй 3. цæрæн хæдзари бун.
В. Скъæти сæр адтæй 4. минкъий уæттæ дæр
Г. Устур хæдзарæй уæлдай ма си адтæй 5. кæвдæстæ, сторвонсæн – устурдæртæ, 

фустæн – минкъийдæртæ.
Гъ. Цæмæй хæдзари бун, гъома скъæти 

сæр федар лæудтайдæ, ма змалдайдæ, 
уой туххæй

6. тъæригъос

Д. Скъæти аразтонцæ 7. Скъæти сагътонцæ берæ цæгиндзитæ

Дж. Тъæригъоси сæрмæ адтæй ауигъд 8. Сафай рæхис

217-аг фæлтæрæн. Схемæмæ гæсгæ исаразетæ æма ниффинсетæ вазуггин гъудиæдтæ, 
испайда кæнетæ амунд бæттæгтæй. Байамонетæ бабæтгæвазуггин æма домгæвазуггин 
гъудиæдтæ. Гъудиæдти фæсте къæлæтти фæннисан кæнетæ бæттæгти хузæ.

Изæрмæ Æхсарæ бадтæй æ хинцуйнагбæл

уомæн æма

æма

фал

уотемæй
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40-аг урок

Бæттæг

Фæткæн – æгъдау, æгъдауæн – ном

          Æфсæрми кæми ес, æгъдау дæр уоми ес; 
æгъдау кæми ес, кадæ дæр уоми ес.

Æмбесонд

218-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Æрбалæуун – æрбацæун. Хæдзари æрбалæудтæй; хе фæттар кæнун – нецибал исдзорун, 
нифсæрми ун. Биццеу фур æфсæрмæй æхе фæттар кодта; райсун – балхæнун. Билет райста.

219-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Рафинсетæ сæ, стъæлфити бæсти гъæугæ бæт-
тæгтæ æвæргæй. Зæгъетæ, бæттæгтæй кæцитæ æнцæ аразгæ, кæцитæ ба ‒ æнæаразгæ?

Æ къох нæ амудта, ... ин фæууинун кодтайдæ. (Н. к.)
– Цо, æма ʼй тагъд ардæмæ ракæнæ, ... имæ мæхуæдæг фæццæун. (Æмб.)
... – тас, ... – æфсæрми. (Æмб.)
Давæгæн мард ... дзиуарæ нæййес. (Æмб.)
Уорс мет дæр æй, ... си къæхтæ суйунцæ. (Æмб.)
Æгомуг фонс тæрегъæд æй: æдонуг ... , æстонг ... æгомугæй уорамуй. (Æмб.)
Дæ къох хæстæг ... нæ хъæрта, уæд æй идардмæ ма ивазæ. (Æмб.)
– ... абони, ... некæд! – загътон мæхенимæр.

Бæттæгтæ испайда кæнунæн: æма, æндæра, дæр-дæр, е-е, кенæ-кенæ, ку, фал, кенæ ба.

Бæттæгтæй еуетæ æнцæ æнæаразгæ: æма, фал, æви, е, кенæ. Иннетæ ба æнцæ 
аразгæ, гъома равзурдæнцæ аллихузæн нихаси хæйттæй: номевгутæй (ке, цæмæй, 
æндæр), фæрсдзурдтæй (уотемæй, удта, уæдта, кæд, кæми, куд), миуæвдесгутæй 
(фæндуй), хайæгтæй (дæр, ма, нæ, мабал, ба).

Куд равзарун гъæуй бæттæг.
1. Циуавæр нихаси хай æй?    2. Бабæтгæ æви домгæ бæттæг æй?
3. Хумæтæг, вазуггин æви амад бæттæг æй?  4. Аразгæ æви æнæаразгæ бæттæг æй?
5. Гъудиади æмхузæн иуæнгтæ бæттуй æви вазуггин гъудиади хæйттæ?
Рæзæ бæлæстæ кæми деденæг калдтонцæ... кæми сæбæл сифæ дæр нæ адтæй.
Кæми-кæми æй бабæтгæ бæттæг, еугæнæг, хумæтæг, фæлхатгæнгæ, аразгæ, бæттуй гъу-

диади æмхузæн иуæнгтæ.
Фусун æма иуазæг, цæнхæ æма кæрдзин, удта дзуапп фондз æнсувæри æнцæ.
Æма – бабæтгæ бæттæг, хумæтæг, æнæаразгæ, бæттуй гъудиади æмхузæн иуæнгтæ: 

фусун æма иуазæг, цæнхæ æма кæрдзин.
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220-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæттæгтæн искæнетæ морфологион равзурст.

Бæттæгтæ фæббæттунцæ æрмæст гъудиади æмхузæн иуæнгтæ нæ, фал вазуггин гъудиади 
хæйттæ дæр.

Бæттæгтæй еуетæ æнцæ бабæтгæ, уомæн æма фæббæттунцæ гъудиади æмхузæн иуæнгтæ, 
кенæ бабæтгæвазуггин гъудиади хæйттæ.

221-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æндæр сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Давд

Зæронд Батæр бадтæй уати игон къæразги рази æма газет кастæй. Еци рæстæг ба тургъи 
бадтæнцæ Батæрæн æ фурти фурт Таму æма сæ синхæгти кизгæ Заремæ.

– Цæбæл æнкъард дæ, Таму?
– Баба мæмæ хилæ кодта, æма уобæл.
– Цæмæн? Ести басастай?
Таму ин комкоммæ дзуапп нæ равардта, фал бафарста:
– Æццæйнæ, давд ци æй?
– Давд, зæгъæн, ескæмæй ести сосæггай ку рахæссай, уæд 

дин е давд.
– Мадта трамваййи æнæ билетæй ку цæуай, уæд е дæр давд 

æй?
– Нæ зонун. Æной мин ду зæгъай: сосæггай ести ку 

бахуæрай, уæд е дæр давд æй?...
Кизгæ æма биццеуи дзубандитæ фегъуста зæронд лæг æма 

сæмæ рацудæй.
– Цæбæл дзоретæ, мæ минкъий хортæ? – бафарста сувæллæнтти.
– Баба, давд ци æй? Трамваййи æнæ билеттæй цæун давд æй?
– Гъай-гъай, мæ бæдолæ? Давд æй, мадта ци æй? 
– Æма ескæмæй ести радавтон? Уæдæйти мæмæ папæ цæмæн хилæ кодта?
– Нæ зонун. Цæмæн дæмæ хилæ кодта?
– Тукани рази мæмæ мамæ дзол равардта, цæмæй æй хæдзарæмæ фæххæссон, æма мæ 

трамваййи рарвиста нæхемæ.
– Ду трамваййи исбадтæ, билет нæ райстай, уотемæй нæхемæ æрбахъæрттæ, нæ? Æма дæ 

трамваййи аргъ кæми ‘й?
– Мæнæ.
– Еци æхца дæу ласæггаг гъæуама бацудайуонцæ паддзахадæмæ. Ду сæ дæхемæ ниу-уагъ-

тай. Баримахстай сæ, радавтай. Ходуйнаг дин нæй? Нур дæбæл авд анзи ку цæуй, фæззæги 
скъоламæ ку бацæудзæнæ.

Биццеу фур æфсæрмæй æхе фæттар кодта æма бунмæ никкастæй.
– Æз æй нæ зудтон, æнæ билеттæй цæун давд ке æй, уой. Исон сæ кондуктормæ 

ратдзæнæн, - æрæгиау загъта Таму.
– Хуарз. Зæгъæ-еу ин, æзинæ æнæ билет райсгæй цудтæн, æма еци æхца æнцæ, зæгъгæ.
– Хуарз.
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Зæронд лæг æ гъæбеси æрбакодта Зареми æма имæ дзоруй:
– Мадта ду дæр ести радавтай?
– Нæгъ, æз давгæ нæ ракодтон. Нана Русланæн еу бон дууæ къанфетти ниввардта. 

Цалинмæ е скъолайæй цудæй, уæдмæ ин сæ æз райстон æма сæ сосæггай бахуардтон, – тагъд-
тагъд радзурдта кизгæ. Æма е ба давд æй?

– Ха-ха–ха! – бахудтæй баба. – Давд æй, гъай-гъай. Еске дæ фæууидта, ку сæ истай, уæд?
– Нæгъ. Сосæггæй сæ райстон.
– Æма зудтай, есæн сæ нæййес, уой?
– Гъо.
– Гъе, уинис! Радавтай сæ, удта сæ бахуардтай. Сосæггæй ке бакæнай, е дæр давдæй 

уæлдай нæй.
Заремæ æма Таму кæрæдземæ бакастæнцæ æма дууемæй дæр сæ сæртæ æруагътонцæ.

уæдæйти – æрдæбон 

1. Иссеретæ тексти хузти медес æвдесæг бунæттæ æма сæ бакæсетæ.

2. Лæвæрд плани фæрститæ райвæретæ радзурди логикон фæткæмæ гæсгæ. Сæ 
бакомкоммæ син кирæгти финсетæ сæ радон номертæ.

1. Трамваййи æнæ билетæй цæун давд æй
2. Таму æма Заремæ къæразги рæбуни дзубанди кæнунцæ 
3. Цийфæнди сосæг миуæ дæр давд æй
4. Маке дæ фæууинæд, уотемæй ескæмæн æвæрд хуæруйнаг сосæггæй бахуæрун 

дæр давд æй

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ!

полилог – æртæ кенæ фулдæр адæми æхсæн нихас

Нихас

монолог – еу адæймаги ранихас

диалог – дууæ адæймаги æхсæн нихас
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Уæ зæрдæбæл бадаретæ!

3. Рафинсетæ текстæй гъудиæдтæ, бæттæгти хæццæ. Искæнетæ син морфологон равзурст.

222-аг фæлтæрæн. Иссеретæ фæлтæрæни тексти фарстон-дзуаппон диалогтæ. Бакæсетæ 
сæ гъæрæй. Диалогтæ кæсгæй æнæмæнгæ уæ гъос даретæ интонацимæ.

223-аг фæлтæрæн. Ратæлмац кæнетæ гъудиæдтæ дигорон æвзагмæ. Ци бæттæгтæй испай-
да кодтайтæ, уонæн искæнетæ морфологон равзурст.

Мы дружим, потому что очень хорошо понимаем друг друга.
Ехать дальше мы не могли, оттого что разлилась река.
Ты прочитал книгу, я также буду ее читать.
Оденьтесь теплее, чтобы не простудиться.
Мальчик быстро вскочил со стула и подбежал к окну.
Река широкая, но не глубокая.

41-аг урок

Хайæг

Спорт дун-дуйнейи

Тагъддæр, бæрзонддæр, тухгиндæр.
Олимпаг гъæзтити девиз.

224-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Æности арф – хъæбæр раги. Æрбацудæй æности арфæй; æркъиаг – сор цар, дзабуртæ 
хуйунмæ ка бæззуй, цари уæхæн уадздзаг. Хуарзæнхæгонд цудæнцæ фонс, уæледарæс æма 
æркъиагæй; бердзейнæгтæ – грекъæгтæ. Бердзейнæгтæ аразтонцæ бæрæгбæнттæ; гольф æма 
теннис – спорти хецæн хузтæ; спортсменкитæ ерис кодтонцæ гольф æма теннисæй; оливæ – 
хонсайраг бæстити зайæгой, Оливи къалеутæй бид зеллак; догъи уайæнтæ – бæхбæлбадгути 
еристæ. Рагон ерхæфсæнти сæрмагонд бунат ахæссунцæ догъи уайæнтæ.

Диалоги репликитæ арæх баеу унцæ фарстон – дзуаппон хузи. Зæгъæн:
– Цæбæл æнкъард дæ, Таму?
– Папæ мин хилæ кодта, æма уобæл.
– Цæмæ?Ести басастай?
Аци диалоги фиццаг реплики фарстон дзурд домуй дуккаг репликæй, уомæн æма 

дзорæги нисан æй циуавæрдæр игъосункæнуйнаг (информаци) фегъосун.
Диалоги репликитæ алкæддæр фæуунцæ кæрæдзей хæццæ æнгом баст куд сæ 

медесмæ гæсгæ, уотæ фæлхатгæнгæ дзурдти фæрци дæр.
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225-аг фæлтæрæн. Исаразетæ гъудиæдтæ, аллихузæн хайæгтæ сæмæ æфтаугæй. Куд 
æййевунцæ гъудиæдти медес æма интонаци?

Богал рамулдта (нæ, бабæй, нæма).
Не спортсментæ райстонцæ майдантæ (нæ, æрмæст, дæр, бабæй).
Теннисæй гъазæг æхе цæттæ кæнуй Дуйней кубок рамолунбæл еристæмæ (бабæй, нæ).

226-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Нæ доги агъоммæ, уæлахездзау, хуарзæнхæгонд цæунцæ, ахедундзийнадæ.

227-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ исбæрæг кæнетæ, тексти цæбæл цæудзæнæй дзурд, 
уой. Бакæсетæ текст.

Хайæг æй, гъудиæдтæн, дзурдбæститæн кенæ хецæн дзурдтæн уæлæмхасæн 
нисанеуæг ка дæттуй, уæхæн æнхусгæнæг нихаси хай. Хайæгтæй беретæ арæзт æнцæ 
аллихузæн нихаси хæйттæй, уомæ гæсгæ уони хæццæ сæ кондæй фæуунцæ æмхузæн, 
гъома, фæуунцæ омонимтæ: уадзæ – миуæвдесæги формæ æма хайæг (Уадзæ киунугæ 
стъолæбæл. – Уадзæ бада дуармæ)

Хайæгтæн бæлвурд лексикон нисанеугутæ ке нæййес, уомæ гæсгæ гъудиади 
иуæнгтæ нæ фæуунцæ.

амад: æма-гъа, уæд бабæй æ. æнд.

Хайæгтæ

хумæтæг: о, гъе, цæй, мæнæ æ. æнд.

вазуггин: куддæр, нæма æ. æнд.

Хайæгтæ

æнæаразгæ: нæ, ма, ба, дæр, гъа, уо, уæ, 
канд, цæй, уой, уæй æ. æнд.

аразгæ: тæходуй, раст, æрмæст, зæгъæ, 
зæгъуй, зæгъун, уадзæ, кæддæра, куд, кæми.
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Спорт æма Олимпаг гъæзтитæ

Спорт нæмæ æрбацудæй æности арфæй. Рагон бердзейнæгти ахсгиагдæр лæвар дуй-
неон спортæн æнцæ Олимпаг гъæзтитæ. Нæ доги агъоммæ 776 анзи бердзенти бæсти 
хорискæсæйнаг минкъий гъæу Олимпий адтæй бæрæгбон Зевси кадæн. Бæрæгбонаразгутæ 
фæдздзурдтонцæ æригон биццеутæмæ ледзунæй еристæмæ. Еци еристæй райдæдтонцæ Олим-
паг гъæзтитæ.

Рагон Олимпаг гъæзтити архайдтонцæ æрмæстдæр нæлгоймæгтæ, силгоймæгти кæсунмæ 
дæр нæ уагътонцæ. Силгоймæгтæ фиццаг хатт архайдтонцæ II Олимпаг гъæзтити, кæцитæ 
цудæнцæ Парижи 1900 анзи. Гъæзтити æвзурстонцæ æрмæст чемпионтæ. Нæ си адтæй 
сугъзæрийнæ, æвзестæ æма бронзæ майдантæ дæр. Чемпионтæ ба хуарзæнхæгонд цудæнцæ 
оливæй конд веноктæй. Нуриккон фиццаг Олимпаг гъæзтитæ адтæнцæ 1896 анзи Афини. Ра-
гон гъæзтити хæццæ рабаргæй, ами архайдтонцæ еугур дуйней спортсментæ дæр.

Олимпаг гъæзтити туруса исаразуни фæндон бахаста нуриккон Олимпаг гъæзтити 
бундорæвæрæг Пьер де Кубертен. Фиццаг хатт æй рахастонцæ 1914 анзи Парижи. 

Ирон адæми царди устур бунат ахæстонцæ бæрæгбæнттæ, фалæ зартæ, музыкæ æма 
кæфтитæй уæлдай сæ цардиуаги æнæмæнгæ гъæугæ адтæнцæ спортивон ерхæфсæнтæ æма 
гъæзтитæ.

1912 анзи Пьер де Кубертенмæ исæвзурдæй 
Олимпий, Зевси ковæндони рази, хори тунтæй арт 
иссодзуни æма æй гъæзтити стадионмæ æрбахæссуни 
гъуди. Æ гъуди ин царди рауагътонцæ 1928 анзи 
Олимпаг гъæзтити.

Рагон дигорон ерхæфсæн æма гъæзтитæ адтæнцæ 
аллихузæнттæ: ерис кодтонцæ догъи уайунæй æма 
фæттæ æхсунæй, уæззæуттæ есун æма хæссунæй, 
къæдзæхтæбæл хæрдмæ бурунæй, дортæ, лæдзгутæ 
æма æрцитæ æхсунæй, къолтæй цонæгътæ æма 
къахкъæлæттæбæл бурунæй, гъæбесхуæстæй, гæпп 
кæнун æма ледзунæй, берæгъ æма фустæй гъæзтитæй, 
сувæллæнтти гъæзтитæ.

1. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

Цæмæй æй зундгонд нæ доги агъоммæ 776 анз?
Рагон Олимпаг гъæзтити силгоймæгтæ архайдтонцæ?
Цæмæй хуарзæнхæ кодтонцæ уæлахездзаути рагон Олимпаг гъæзтити?
Кæд цудæнцæ фиццаг Олимпаг гъæзтитæ?
Циуавæр спортивон ерхæфсæнтæ æма гъæзтитæ адтæй дигорон адæммæ?
Циуавæр арæхстдзийнæдтæ æвзурун кодтонцæ фæсевæдмæ дигорон тугъди гъæзтитæ?
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2. Æркæсетæ хузтæмæ. Иссеретæ тексти сæ хæццæ баст бунæттæ. Бакæсетæ сæ.

3. Иссеретæ тексти хайæгти хæццæ гъудиæдтæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ нисанеуæг æма 
сæ арæзт. Тетрæдти сæ ниффинсетæ. 

228-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдти æнкъæйттæ. Циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ 
бæрæггонд дзурдтæ? Дзуæппитæ ниффинсетæ хузæгмæ гæсгæ.

1. Рагон Мисири нæ доги агъоммæ 
æртиккаг минанзони кадгин адтæн-
цæ аллихузæн еристæ

А. Фиццаг спортивон еристæ æрмæст Олимпаг 
гъæзтитæбæл нæ фæуунцæ.

2. Е æй дзюдойæй гъазгути хуæздæр 
ирон богал Тменати Тамерлан.

Æ. Е дин нæхе дигорон богал Хъарати Алан!

3. Уадзæ къозо тургъи Б. Уадзæ идардбæл игъуса ирон богæлттæбæл 
конд зар.

4. Горцъебæл ба нæуæгæй 
нæхеуæнттæ.

В. Горцъемæ рацудæнцæ нæуæгæй ирон 
биццеутæ бабæй - Тедети Дзамболат æма 
Саулохти Руслан

229-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Съæлфити бæсти æвæретæ гъæугæ хайæгтæ.

Рагон Олимпаг гъæзтити æвзурстонцæ... ... чемпионти. Чемпионти ... хуарзæнхæгонд 
кодтонцæ оливи къалеутæй конд веноктæй. Рагон Олимпаг гъæзтитæмæ силгоймæгти 
кæсунмæ ... уагътонцæ. Спорт нæмæ æрбацудæй ... æности арфæй. Етæ æнæмæнгæ 
феппайдтонцæ, ... зартæ, музыкæ æма кæфтитæй уæлдай си æнæмæнгæгъæугæ хай ке адтæнцæ 
спортивон еристæ, гъæзтитæ, ерхæфсæнтæ. Хайæгтæ испайда кæнунæн: æрмæстдæр, дæр, 
зæгъæ, нæ, сауæнгæ.

42-аг урок

Хайæгти нисанеугутæ 

Спорт Иристони

230-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.



121

Поти фæзæ, Зилахар – фæзтæ Уæллагири. Уææллагири уæхæн фæзæ адтæй Нармæ 
хæстæг, хундтæй Поти фæзæ, Бадигъæумæ хæстæг ба адтæй Зилахар; Мадзаскæ, Мæцутæ – 
Дигори гъæутæ. Дигоргоми ба уæхæн фæзтæ адтæй Мадзаскæ æма Мæцути; уайгæ-уайун –  
бæхбæл бадгæй ледзун. Ерис кодтонцæ уайгæ-уайун рæстдзæвиндæр унбæл.

231-аг фæлтæрæн. Рабаретæ гъудиæдтæ æма байамонетæ, циуавæр нисанеугутæ 
бахæссунцæ хайæгтæ гъудиæдтæмæ. Куд æййевуй гъудиæдти интонаци?

Дуйнеон гъæзтити ирон богæлттæй 
Бекмæрзти Михалæн бафтудæй æ къохи 
фæууæлахез ун.

Дуйнеон гъæзтити ирон богæлттæй æрмæст 
Бекмæрзти Михалæн бафтудæй æ къохи 
фæууæлахез ун.

Æз зæрдæй фæццийнæ кæнун уони 
æнтæститæбæл.

– Æз зæрдæй фæццийнæ кæнун уони 
æнтæститæбæл дæр.

Иристойнаг спортсментæ архайунцæ сумой 
дæр.

– Иристойнаг спортсментæ архайунцæ 
сауæнгæ сумой дæр.

– Кизгæ, Меретхани хъал фуртмæ-ма мин 
бадзорæ.

– Кизгæ, дæ рази-ма мин Меретхани хъал 
фуртмæ бадзорæ.

Ниммæлæн дин ма уа, цард, кæд ци рæсугъд 
дæ!

Гъей, ниммæлæн дин ма уа, цард, кæд ци 
рæсугъд дæ.

– Табуафси, асийнæ дин! Табуафси, уæртæ дин асийнæ!

232-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ æма сæ 
равзурд.

Кадгин, парахат, разамонæг, устур спорти историй сифтæ, нæртон игурд, чемпион.

233-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Хайæгтæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ дех кæнунцæ цалдæр къуаребæл. Фиццаг къуа-
ри хайæгтæ дæттунцæ сæрмагонд дзурдтæ, дзурдбæститæ æма гъудиæдти медесон 
уæлæмхасæн нисанеугутæ:

‒ амонæн хæйæгтæ: мæнæ, уæртæ, далæ, дæлæ æ. æнд.: Мæнæ æй мæ дзиппи. 
Мæнæ ма ами еу дор гъæуй. Уæртæ бал хæдзарæмæ бацотæ. Уартæ хæдзари адтæн.

‒ дехон хайæгтæ: æрмæст, æрмæстдæр, уæддæр, канд, дæр, айдагъ, тæккæ, 
хуæд æ. æнд. Аци хайæгтæ гъудиæдти медæг феххецæн кæнунцæ дзурдтæ кенæ 
дзурдбæститæ. Иристон æрмæст гъæбесæй хуæцгутæй зундгонд нæй. Иристойнаг спор-
тсменти нæмттæ зундгонд æнцæ сауæнгæ идард Японий дæр.

‒ тухгиндæргæнæн хайæгтæ: уо, уæ, гъа, гъæй, гъе, гъей æ. æнд. Пайда си 
кæнунцæ фæдздзорунæн, арфæ кенæ дзурди циуавæрдæр хай фæттухгиндæр кæнуни 
туххæй: Е дин дзуапп, гъе! ‒ загъта Михел.



122

Раги дзамани Иристони гъæути адтæй гъазæн фæзтæ. Адтæй 
син еумæйаг фæзтæ дæр. Абони хæццæ рабаргæй, уонæн ес исхонæн 
стадионтæ. Уæллагири уæхæн фæзæ адтæй Нарæмæ хæстæг, хундтæй 
Поти фæзæ, Бадигъæумæ хæстæг ба адтæй Зилахар. Дигоргоми ба уæхæн 
фæзтæ адтæй Мадзасгæ æма Мæцути. Игъустгонд адтæй Къоби фæзæ 
дæр Арви коми. Къоби фæзи хæццæ баст æй ирон æмбесонд «Къоби 
фæзи бæрæг уодзæнæй».

Ири хуæнхти рагæй æрæгæмæ дæр хъæбæр кадгин æма парахат 
адтæй бæхбæлбадуни дæсниадæ. Евгъуд æноси райдайæни 1903 анзи, 
тæккæ зундгонддæр бæхбæлбадæг адтæй дзæуæгигъæуккаг Гутцати Агу-
бе. Æ арæхстдзийнадæбæл ин æрдзæф кодтонцæ Америкæ æма Европи 
берæ горæтти.

Гутцати Агубей дæснидзийнадæ идарддæр рахъæртун кодта Хъанте-
мурати Али-Бек.

Гъе еци Али-Бек æй нæ бæсти бæхбæлбадуни аййевади бун-
дорæвæрæг. Нæ бæсти æма фæсарæнти циркти кустонцæ бæхбæлбадгути 
цалдæр фæлтæри, сæ разамонгутæ – Уæрæсей адæмон артист Туйгъанти 
Михал, Цæгат Иристони æскъуæлхт артист Нугзарти Тæтæри, Иристони 
адæмон артисткæ Туйгъанти Дзерассæ.

Иристони уæлдай уарзондæр адтæнцæ æма æнцæ гъæбесæйхуæсти 
алли хузтæ. Ирон богæлтти фиццагдæр æма хестæр адтæй Хъанухъуати 
Бола. Болай асæ æма тухæ деси æфтудтонцæ æрмæст Уæрæсей адæми 
нæ, фалæ ма фæсарæнти дæр. 25-аздзудæй Болай асæ адтæй 2 метри æма 
32 сантиметри, æ уæзæ бæ – 216 кг.

Устур спорти историй сифтæбæл æностæмæ финст æрцудæнцæ уæхæн нæртон игурдти-
ти нæмттæ: Советон Цæдеси цуппар хатти чемпион Хъулати Бадзи; Олимпаг гъæзтити дууæ 
хатти чемпион, дуйней  цуппар хатти чемпион, Европи æртæ хатти чемпион, Советон Цæдеси 
авд хатти чемпион Андиати Сослан, Европи цуппар хатти чемпион, дуйней æхсæз хатти чем-
пион, Олимпаг гъæзтити дууæ хатти чемпион Фадзайти Арсен; Советон Цæдеси фондз хат-

Хъанухъуати Бола 
(галеуæрдигæй)

Четойти Георги –  дуйней чемпион Фæрниати Ирбег–  дуйней чемпион
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ти чемпион, дуйней фондз хатти чемпион, Олимпаг гъæзтити дууæ 
хатти чемпион, Европи æхсæз хатти чемпион Хæдарцати Махарбег; дуй-
ней æма Европи чемпион Фæрниати Ирбег; фехтований дæсни, дуйней 
чемпионкæ, Олимпаг гъæзтити чемпионкæ Санати Аидæ; грекъаг-ромаг 
гъæбесæйхуæсти дæсни, Олимпаг гъæзтити сугъзæрийнæ майданрамолæг 
Баройти Хасан æма спорти берæ æндæр архайгутæ. 

1. Лæвæрд плани фæрститæ райвæретæ радзурди медесмæ гæсгæ. Сæ 
бакомкоммæ син цæгиндзи финсетæ сæ номертæ.

1. Бæхбæлбадуни дæсниадæ Иристони.

2. Гъæбесæйхуæсти алли хузтæ Иристони æма зундгонддæр 
богæлттæ.

3. Еристæ аразуни фæзтæ рагон Иристони.

2. Тексти иссеретæ, нивти медес кæми æргомгонд цæуй, еци бунæттæ. Ниффинсетæ сæ.

1) Æнхусгæнæг нихаси хæйттæ си исбæрæг кæнетæ.

234-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си хайæгтæ ма сæ морфологион 
æвзурст искæнетæ.

1. Æрмæст минкъий бæласæ сæрбæрзондæй лæудтæй.
2. Гъæбесæйхуæсти дессаги хузæмæ йе ʼргом раздахта сауæнгæ АИШ-и президент Теодор 

Рузвельт дæр.
3. Нæ фæхходуйнаг кæндзæнæн дзюдо æма ме скъола.
4. Мадта Дзигоро Кано дæр, дан, æ лекцити амудта, дзюдойæй хуæцæгæн æ царди ци 

фондз сæйраг уагæвæрди ес, уони.

Борæдзати Батраз
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43-аг урок

Хайæгти нисанеугутæ 

Спорт Иристони

235-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Пахампар – федæни ци ʼрцæудзæй, уой ка зонуй, уæхæн. Пахампари дзубандитæ; 
гъæбесæйхуæст – гъæбесæйхуæсти хецæн хузæ. Грекъаг-ромаг гъæбесæйхуæстæй Уæрæсей 
тæккæ хуæздæр богал; агъаз кæнун – æнхус кæнун. Агъаз син кодтонцæ Иристони æма Олим-
пи дзиуæрттæ: стæр ‒ тугъдон балци. Нæртон балци; баргун къахдзæфтæй – æндон. Олимпи 
бæрзæндæмæ иссудæй баргун къахдзæфтæй.

236-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, хайæгти буни баханхæ кæнетæ. Модалон 
хайæгти фæсте къæлæтти байамонетæ, сæ нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ, уой.

Хасан 5-аг къласи ку ахур кодта, уæд загъта уæхæн гъуди, гъома, дан, уодзæнæй уæхæн 
рæстæг, æма Хæдарцати Махарбег, зали бадгæй, дес кæндзæнæй мæнбæл.

Пахампари дзубандитау раст рауадæнцæ сабийи гъудитæ: айдагъ Махарбеги нæ, фал æгас 
Иристони дæр, Уæрæсей дæр деси бафтудта Бæройти уæйуг-лæг. Гъай-гъай! Нæ планети мил-
лиардгай дзиллитæй еугуремæй устурдæр тухи хецау разиндтæй ирон биццеу!

Цума минкъий Иристони командæ Олимпиади хецæнæй ку архайдтайдæ, уæд æ хъисмæт 
куд рауадайдæ?

Гъема уæмæ абони ци нифс æма æхсарæ ес, уобæл ма авд уæхæни бафтуйæд, нæ гуппур-
сар фæсевæд!

Кæд сугъзæрийнæ майдантæ нæ райстонцæ, уæддæр растауйнаг æнцæ нæ богæлттæ Тме-
нати Тамерлан (æвзестæ майдан), Лалити Геннади (æвзестæ майдан) æма Дигъузти Теа дæр 
(бронзæ майдан).

Сæ нисанеуæгмæ гæсгæ ма хайæгти ʼхсæн æртасунцæ модалон хайæгтæ, етæ дех 
кæнунцæ цалдæр хузебæл:

– разæнгардгæнæн хайæгтæ: цæй, марауадзæ, уадзæ, баевдæлæ, удта, гъема, мад-
та æ. æнд. Марауадзæ! Æлхæнетæ еститæ! Мадта фæстиат мабал кæнетæ, фæсевæд! 
Гъема сæ фегъосæ!

– аразидзийнади хайæгтæ: ай-гъай, гъо, уотæ, хуарз æ. æнд. – Бахатир кæнетæ, а 
ций, пресс-конференци? – Дохтур: О!

– æппæрццæг хайæгтæ: нæ, ма, нæбал, мабал, нæма, нæй, нæннæ æма æнд. Мабал 
лæууетæ ами! Æз нæ зонун нæ, ци кæнон уой! Е дæу гъуддаг нæй. Зунд мин ма амонæ!

– фарстон хайæгтæ: ци, цума, нæ, куд нæ, куд, цæй æ. æнд. Цæй, сæумæцъæхæй ци 
æрбахъæрттæ? Рагæй дæ нæбал фæууидтон! Мадта си цæмæн ес уой бæрцæ гъуддæгтæ?

– Еске нихас ка ʼвдесуй, уæхæн хайæгтæ: дан, зæгъуй, зæгъгæ æ. æнд. Æз, дан, ин 
загътон.
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237-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, цохгонд бунæтти гъæугæ хайæгтæ æвæргæй. 
Сæ фæсте син къæлæтти байамонетæ, сæ нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ, уой.

Нæ идардбæстаг иуазгутæ хуæздæр ... арæхсунцæ.
Сергей нин загъта ... , сæ аци турнирмæ фæххудта курдиатгин тренер Дарчити Артур.
... , горцъей æндей дæ арæхстдзийнадæй ескæд испайда кодтай?
... дин æнтæсæд арæхдæр!
Еу рауæн мæхецæн бунат дæр ... ирдтон.
... цæбæл æй æ сагъæс зундгонд тренер Бекмæрзти Михалæн?

Хайæгтæ: æццæйнæ, зæгъгæ, нæбал, нæ, мадта, цума.

Куд равзарун гъæуй хайæг:

1. Циуавæр нихаси хай æй?
2. Йæ нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæр хайæг æй?
3. Аразгæ æви æнæаразгæ æй?
4. Гъудиади кæци дзурд кенæ дзурдбаст бæлвурд кæнуй?

Хузæг: Тренер нæ уадзуй æ уарзон куст.
Нæ – хайæг; æппæрццæг хайæг; æвдесуй æппæрццæг архайд; æнæаразгæ; 

бæлвурд кæнуй дзурд уадзуй.

238-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ. Бæрæггонд 
хайæгтæн сæ фæсте къæлæтти финсетæ, циуавæртæ æнцæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ, уой. Мор-
фологион æвзурст сæ искæнетæ. Фæстаг гъудиади æрхуæцæн нисæнттæ ниввæретæ.

Æгайтима дæхе цъухæй загътай, кæд нæ зийнадæ кæнис, уæд – тагъддæр æма æрдзи 
гъæбеси рауолæфæн.

Мабал æй игъал кæнæ, уадзæ ʼй ахсæви ами хуссун.
Сауæнгæ, ефтигъд бæхгин æ уæлгъос куд æрбалæудтæй, уой нæ балæдæрдтæй.
Нæма бафунæй дæ? – Нæма, нæма, игъосун дæмæ, – æ медбунат базмалдæй нана.
Дæу гъæуама адæм, гъæубæстæ хъæбæр искадгин кæнонцæ.
Куд нæ иссердтайуонцæ Дигори зæрæндтæ сæ изæдтæ, сæ идаугути рохс нæмттæ: Нари 

Сослани Дзинагъай Габони Уæхъæци Узунæги Устур Дигори Елйай Зæдæлески Нанай фон-
си Фæлвæрай Алаурдий Уасгергий æма иннæ изæдти нæмттæ, фал си нæ феронх æй сæ 
хунæрхæссæги ном дæр.

Сæ нисанеуæгмæ гæсгæ хайæгти æхсæн æртасунцæ:
– æнкъарæнтæ ка ‘вдесуй, уæхæн хайæгтæ: ци, куд, куд нæ, кæми, кæцæй, 

тæходуй, æгайтима, уадзæ, марауадзæ-зæгъай, цæй æ. æнд. Етæ бæрæг кæнунцæ 
дзорæги аллихузон æнкъарæнтæ:

Тæходуй, æна, маргъ ку фестинæ! (М. Г.)
Куд нæ бакомдзæнæй дин æмбесæхсæвæ тар гъæдæмæ цæун.
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239-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си хайæгтæ ма сæ равзаретæ.

1. Нæ тренер кæд рацæргæ æй, уæддæр æ куст нæ уадзуй.
2. Нур дæр æ гъос даруй, æ цард кæмæн снивонд кодта, спорти уоци хузæмæ.
3. Тренер гъæуама æ гъомбæлкæнуйнæгтæн алли гъуддаги дæр бафæнзуйнаг уа.
4. Уогæ, кæд йе ʼнæнездзийнадæ минкъий фæккиудтæй, уæддæр ма нæ райони исаразта 

гъæбесæйхуæцгути къуар.

Бæрæггонд дзурдтæн сæ арæзт байамонетæ.

44-аг урок

Æвастхъæр

Устур уæлахези рохс

Фашизм фенæхай æй зæнхæй, уæлдæфæй,
Æма нæ зæнхæбæл, нæ фæзти
Æ тог ка нæ калдта, ка нæ фæццæф æй,
Нæййес уæхæн адæм нæ бæсти.

Тетцойти Таймураз

240-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Бундзæфхад ‒ уедагæ. Бæлæсти бундзæфхæдти хъуæцæ; ком ниссор æй ‒ æдонуг. 
Æдонугæй æ ком ниссор æй; раседун ‒ раковун; Хестæртæ ракувтонцæ дæ нистауæнмæ гæсгæ; 
сонти бæнттæ ‒ æвзонгадæ. Мæ сонти бæнттæ; седун – дзорун. Арви рохсмæ седунцæ.

Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ

Хайæгтæ дзурдти хæццæ финсун гъæуй хецæнæй. Ма тухсетæ, мæ бæдæлттæ, æз 
уæ æстонгæй нæ ниууадздзæнæн; Уотæ бал фæллæууæ, зæгъгæ, уотарæй рауадæй æма 
нискъотт кодта Будзи.

Дефиси хæццæ финсун гъæуй берæхаттон хайæг еу: Фæсевæд-еу изæригон 
æрбамбурд æнцæ клуби. Фалæ дзурдаразæг хайæгтæ аразунцæ нæуæг дзурдтæ æма сæ 
еци дзурди сконди финсун гъæуй æнхæстæй: маке, неци, неке, некæд, некуд, макæд, 
еске, ести, кæддæр, кадæр, цидæр, мадзора, кæцидæр æ. æнд.

æвастгъæртæ: оххай, æллæх, уауу

Нихаси хæйттæ

сæрмагонд: хæдзарæ, бæрзонд, дууæ, ко-
сун, рæвдзæ (архайун)

æнхусгæнæг: æнæ, фæсте, æма, мадта
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241-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Рахесæрдигæй сæ бакомкоммæ гъæуама финст 
уонцæ бæрæггонд æвастгъæртæ. Раст финст æнцæ? Исраст кæнетæ рæдудтитæ, дзуæппитæ 
ниффинсетæ хузæгмæ гæсгæ.

1. – Æнæ тугъд цард, ау, æнхæст цард нæй? А. Бæллец

2. – Ехх, нæ фудæбæнттæ – дон хеди бунти ... – райгъуста 
Аматул салдæттæй кедæр ниллæг гъæлæс (Б. М.)

Æ. Уайдзæф тæрегъæди 
хæццæ

3. – Дон! Æдта нур, дони хупп ракæнæ! – бæлдтæй си алкедæр. Б. Æнæуинондзийнадæ

4. Гъе, уæууæй, гъе... Ци хъæбæр фæттарстæ! В. Фæсмон

5. Æгъгъа, æгайтима дин мæ цæстæ уой фæууидта. Г. Дес

Хузæг: 1 Г, ...

242-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, берæстъæлфити бæсти æвæретæ гъæугæ 
æрхуæцæн нисæнттæ, уотемæй.

Гъа ... дæу уæд, – къæсхуртæ силгоймаг æрæгиаути æ бази бунæй райста фунх карк.
И-и-и ... æвгæрддуйнаг! – æ дзæбокæй Æрвдзæфмæ æвзедуй Пончо.
Æллæх ...  – Зæрийни хъел æнгулдзитæ рауингæй, Вано фæккуддæр æй.
Æмбал лейтенант ... Ау ... Немуцæгти дзæмбути бунмæ бахаудзинан.
Ур-рра-а-а ... Нæхе танкитæ!

243-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Исбæрæг си кæнетæ бацæуæн (райдайæн) æма 
сæрмагонд хæйттæ. Æргъуди кæнетæ текстæн æндæр сæргонд.

Æвастгъæртæ æнцæ æнæййевгæ дзурдтæ, нæдæр сæрмагонд нихаси хæйттæмæ 
хаунцæ, нæдæр – æнхусгæнæг нихаси хæйттæмæ. Етæ февдесунцæ адæймаги 
æнкъарæнтæ, удта разæнгард фæккæнунцæ ести архайдмæ.

Æвастгъæртæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ дех кæнунцæ дууæ къуаребæл: æнкъарæн-
æвдесæг æма ести архайдмæ разæнгардгæнæг, фæндонæвдесæг æвастгъæртæбæл.

Æнкъарæнæвдесæг æвастгъæртæ февдесунцæ цийнæ, маст, катай, фæсмон, уай-
дзæф, дес, аразидзийнадæ, фудæнхæ, тас æма æндæртæ: оххай, оххай-гъе, у-у, ау, о-о, 
уауу, офф, оу, æллæх-æллæх, уæууа, гъæйдæ-гъа, гъæйтт-мардзæ, дæ-дæ-дæй, а-а, ай-
ай-ай, ехх, æллæх, уæрæйда æ. æнд. Уæууа, Брусилов, Брусилов. Цæбæл тухсис? Б. М.) ‒ 
уайдзæф; Минутти фæсте фиди гъæлæсæй исервазтæй: «Агъа-а-а-а ... Æма а ба ци ʼй? 
(М. Шол.) ‒ тарст.; Дессæгтæ! Мæнæ Аслæнбег исхъæрттæй! ‒ дес.

Гъудиади медæг, гъæр интонацийæй ке нæ фæззæгъæн, уæхæн æвастгъæртæ хецæн 
кæнун гъæуй къæдзугæй: Оу, мæнæ бæллæхи бафтудтæн! Гъæри нисан æвæрæн, гъу-
диади райдайæни кенæ астæуæй ци æвастгъæртæ фæууй æма гъæр интонацийæй ке 
фæззæгъæн, уони фæсте: Ау! Кæд дæхе æй, уæд ма имæ гъузгæ цæмæн кæнис?
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Хуæнхтæй игурд

Тугъди будур... Неуй уадæ. Къус-къус кæнунцæ æрдæгсугъд бæлæстæ. Цума син еске сæ 
хъæппæлтæ рагæлста, уоййау бæгънæг æма тарст хузæ æвдесунцæ.

Æрхаудтæй тугъдон, гъæрзуй æ цæфтæй: «Дон мин еске, мæ ком ниссор æй... . Æдта, 
куд рæсугъд æй Иристон! Ехх! Айфонмæ бабæй уалдзигон хори тунтæмæ цъæх зæлдæбæл 
уæриккитæ гæппитæ кæнунцæ.

Охх, æдта, æдонугæй куд мæлун...  Уауу, мæ фæсонтæ мæ цæмæн уотæ содзунцæ 
... Раласæ мин мæ хæдонæ. Нана, тæвдæ мин æй. Уартæ мин сауæдонæй дæ къохидзаг 
æрбадавæ... Гъуди-ма кæнис, Нана, донмæ-еу ку цæуисæ, уæд дин дæ думæггагбæл хуæцгæй 
бæгъæнбадæй куд уаинæ? Тугъдмæ мæ ку фæндараст кодтай, уæд мин уотæ ку фæдзахстай: 
«Ма ‘рхæссæ, мæ бæдолæ, дæ сæрмæ æгадæдзийнадæ. Фидибæстæ хъазар æй æма ‘й макæмæн 
раттæ! Ку багъæуа, уæд æ сæраппонд дæ уод дæр исуæлдай кæнæ!» Хестæртæ раседтæнцæ 
дæ нистауæнмæ гæсгæ. Æз лæудтæн нæртон лæгау сæ рази, бæгæний къос мæнмæ дæр 
равардтонцæ. Удта ард бахуардтон, кæбæл лæудтæн, еци зæнхæй. Ау, ард дин ку бахуардтон, 
Нана, лæгау дин ке сæнхæст кæндзæнæн дæ фæдзæхститæ, уæд мæбæл дæ зæрдæ естæбæл хо-
дуй? Мадта мин дон цæмæннæ дæттис? Бабæттæ мин мæ цæфтæ дæ сæрбæттæнæй. Æви Нана 
нæ дæ? ... А-а, е сугъд бæласæ ку дæ...

Гъей! Ци фæцайтæ, мæ уорс дæллагхъур зæрбатгутæ! Ку некæд уин бахъор кодтон уæ 
астъæнттæ. Куд некæцæй мæмæ зиннетæ, нæ уалдзæги федауцитæ?!

Ау, мадта куд æрæгæмæ зиннуй нана? Уинун дæ, мæлæт, уинун, ма цъинккитæ кæнæ дæ 
цæвæгæй, нæ дин бакомдзæнæн сæттун!

... А-а ... Йе тугъди будури ку дæн ... Украинæ ... Номдзуд Тарас Шевченки хургун зæнхæ ...
У-у, тугъдон думгæ, ду ба ци фæдтæ? Гъæ, хабар хæссунмæ цæрдæг ку фæууис! Æной ба 

кæми дæ, Хорзæрийнæ, кæми? Ци баримахстай дæхе сау мегъти фæсте? Ду ку адтæ мæ со-
мити сæр, уæд мæбæл нур ба, гормон, дæхе ци фæттегъæ кодтай. Еу хатт-ма мин фæууинæ 
мæ цардбæллон цæсгом. Ду еугурей дæр уинис, зæнхæбæл ци цæуй, уони. Корун ди, банхæст 
кæнæ мин мæ фæндон, Хор, фæххабар кæнæ Иристонмæ: æз нæ рамардтæн, зæгъгæ. Æз уæ 
хæццæ дæн, мæ гъæубæстæ ...»

Туайти Сергеймæ гæсгæ

       ниссор æй – бахус ис 
       уадтæн (лигъдтæн) – згъордтон
       думæггæгтæбæл – фæччитыл
       æз уæ хæццæ дæн – æз уемæ дæн
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1. Текст радехтæ кæнетæ медесон хæйттæбæл. Æргъуди син кæнетæ сæргæндтæ. 
2. Иссеретæ тексти хузи медес æвдесæг бунат æма ʼй бакæсетæ.

3. Фиццаг æртæ абзаци иссеретæ æвастгъæрти хæццæ гъудиæдтæ. Сæ нисанеуæг син 
сбæрæг кæнетæ.

244-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 243-аг фæлтæрæнæй æвастгъæрти (идарддæр) хæццæ 
гъудиæдтæ. Иссеретæ си æвастгъæртæ, сæ фæсте син къæлæтти фæннисан кæнетæ сæ 
нисанеугутæ. Балæдæрун кæнетæ æрхуæцæн нисæнтти æвæрд.

45-аг урок

Æвастхъæр

Устур уæлахези рохс

Уæлахез нин не ʼстад бæхтæн
Бауорæдта сæ тохæн,
Ниххорх кодта зин, бæллæхтæ,
Нæ ухери, хъурдохæн.

Тамати Хъазбег

245-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Уадессагæй – гъома хъæбæр æнахур дессагæй. Уадессагæй мæмæ ци рартастайдæ? Нир-
рохс æй – бацийнæ кодта. Мæ зæрдæ си ниррохс æй; уодуæлдаййæй архайун – уод не ʼвгъау 
кæнун. Тугъди уодуæлдаййæй архайдта старшина Айтыков; дзот – къалеутæй æмбæрзт къахт 
бунат пулеметтæй æхсунæн. Фæууорæдта нæ дзотæй æхсæг.
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246-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, бæрæггонд æвастгъæртæн байамонетæ сæ 
нисанеугутæ.

‒ С-с ... Цитæ дзорис! – æ билтæ ин фехгæдта Аматул, е дæ ку фегъосидæ.
‒ Фæндараст, ме ʼнсувæр!
‒ Гъей, харбузгæс! Минкъий æндæмæ ракæсай.
‒ Фагæй, ма буцæу кæнтæ, ‒ æ медбилти баходгæй загъта Æригон, ‒ уе ʼгас дæр æндиуд 

биццеутæ айтæ.
‒ Гæр, дæхе загъдау, еци æнæсæрфат миути нихмæ неке неци загъта? – рафарста Тазрет.

247-аг фæлтæрæн. Бæрæггонд æвастгъæртæн исбæрæг кæнетæ сæ равзурд. Ниффин-сетæ 
сæ.

‒ «Хорхæй нæ ци маретæ?» ‒ кæун гъæлæсæй загъта Уаге. – Фæдес, нæ уодтæй нин 
гъазунцæ!

‒ Æллæх-æллæх, куд бафæразта уой бæрцæ?
‒ Гъæйтт-мардзæ, мадта! Дæлзæнхæ фæууæд, раздæр ка ʼрхауа, æгади мардæй ка рамæла, 

дæлзæнхæ фæууæд!
‒ Ау, маци мадзал иссера?

248-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Хуарзау нæбал адтæй, æ тоги æвдулдæй, хе байамонун, тугъди артæй рацæун.

249-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

1944 анз. Июни нæ 51-аг гвардион æхсæг дивизи архайдта Белоруссий Витебски горæти 
тугъдтити цори. Еци мæйи дуккаг æмбеси не ʼвзводи фæззиндтæй еу æнæзонгæ старшина. 

Старшина адтæй, саги фесунтæбæл амад кæмæй фæззæгъунцæ, уæхæн. Æ цæстæнгас – 

Æвастгъæртæ сæ равзурдмæ гæсгæ фæуунцæ æнæаразгæ (а, ай, агъа, гъей, 
дæдæй, уауу æ. æнд.) æма аразгæ, ома æндæр нихаси хæйттæй (æллæх, фæдес æ. æнд.) 
æма дзурдбæститæй арæзт (мæнæ, мæбæл, мæ бундор, мæ бон æ. æнд.).

Дуккаг къуари æвастгъæртæ фæрразæнгард кæнунцæ ести архайдмæ. Еуетæ си 
фæппайда кæнунцæ адæймагмæ дзоргæй (гъей, гъе-гъе-гъе, гъо-гъо-гъо, ау, гъæйтт, 
фæдес, с-с, æнцад, фагæй, марауадзæ æ. æнд.); иннетæй ба – цæрæгойтæмæ дзоргæй 
(но, гъæст, орч, дзæгъæс, усси, тпру, дзибæ-дзибæ, уйст, цип-цип-цип, кс-кс-кс); 
Гъей, размæ фæсевæд! Но! Мæ зæрдиагæ! Уæздандзийнадæ æвдесæг еуæй-еу дзурдтæ 
дæр нимад æнцæ æвастгъæртæбæл: Табуафси! Салам! Фæндараст!
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зæрдæхæлар, е ʼрфгутæ – цæргæси базуртау. Æ реубæл æрттивтонцæ Сурх Стъалуй, 2-аг æма 
3-аг къæпхæни Намуси ордентæ. Æзнаги федæрттæ рæмодзгæй, сабургай æзнаги къилдунмæ 
арфæй-арфдæр цудан, фалæ нин нæ размæцуд фæууорæдта 
дзотæй æхсæг. Батальони командир мин бардзурд равардта, 
цæмæй дзотмæ балæсон æма ʼй нигъгъос кæнон. Мæ къохи нил-
хъивтон танкрæмодзæн гранат æма бабурдтæн цъимарабунти. 
Мах дин æнхус кæндзинан, Азæмæт! – гъæр мæмæ кодта Айты-
ков. – Размæ, размæ, гъе-мардзæ!

Мæ алливарс ихалдæнцæ сармадзантæ, минитæ, мæ сæрмæ 
æскъотт кодтонцæ нæмгутæ. Мæ буни зæнхæ æзмалдæй. Мæ 
сæр уæлæмæ нæ есгæй, мæ гъос дардтон пулемети къæр-
къæрмæ æма бурдтæн размæ, хæстæгæй-хæстæгдæр кодтон 
дзотмæ. Ку бахæстæг дæн, уæд ибæл багæлстон гранат. Пулемет 
фæгъгъос æй, æма бабæй гвардионтæ бампурстонцæ размæ. Мæ 
гъостæбæл рауадæй старшинай æндон гъæлæс: 

‒ Гъæйтт! Размæ, Райгурæн бæсти сæраппонд! Ур-р-ра!
Уой фæсте Изгутти Айтыковæн равардтонцæ Советон Цæдеси Хъайтари ном. Мæн ба 

исхуарзæнхæ кодтонцæ 3-аг къæпхæни Намуси орденæй. 1944 анзи 25 июли Литвай, Зарасайи 
райони, Изгутти Айтыков фæммардæй бæгъатæри мардæй...

Тугъди артæй рацæуæг фæлтæри мийнæвæрттæй ма æгас ка ʼй, уони фæндуй, цæмæй аргъ 
кæнун зонæн абони сабур цардæн.

Хъайтухъти Азæмæтмæ гæсгæ

уæрмæмæ ‒ ныккæндмæ
æскъотт ‒ æхситт
тугъди ‒ хæсты

1. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

Кæд æма кæми райдæдтонцæ тексти финст цаутæ?
Куд базонгæ æнцæ Хъайтухъти Азæмæт æма старшина? Ци хузæн æй æндаг бакастæй 

Изгутти Айтыков?
Ци зонетæ Хъайтухъти Азæмæти туххæй?
Циуавæр бæгъатæрдзийнадæ равдиста Азæмæт? Цæмæй хуарзæнхæгонд æрцудæнцæ 

Айтыков æма Азæмæт?
Хестæр фæлтæрти фæндон циуавæр æй?
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2. Бакæсетæ дзурдбæститæ. Исбæрæг кæнетæ, тексти цаути логикон æвæрд æргом 
кæнунцæ æви нæ. Кæд нæ, уæд сæ фæткæбæл райвæретæ. Банхæст сæ кæнетæ, текст хе 
дзурдтæй дзорунмæ уин æнхус ка уодзæнæй, æндæр уæхæн дзурдбæститæй.

1. саги фесунтæбæл амад
2. Лермонтови «Нæ рæстæги хъайтар»
3. Изгутти Айтыков
4. æнæзонгæ старшина
5. 1944 анзи июни мæйи
6. пулеметти къæр-къæр, нæмгути æскъотт
7. дзотæй æхсæг
8. Сурх Стъалуй, 2-аг æма 3-аг къæпхæни намуси ордентæ
9. Советон Цæдеси Хъайтар

250-аг фæлтæрæн. Иссеретæ 251-аг фæлтæрæни тексти, адæймагмæ арæзт æвастгъæртæ 
кæми ес, уæхæн гъудиæдтæ. Рафинсетæ сæ, æвастгъæрти буни баханхæ кæнетæ.

251-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ, лæвæрд æвастгъæртæ аллихузæн 
æнкъарæнтæ кæми æвдесдзæнæнцæ, уæхæн гъудиæдтæ. Исæвæретæ си гъæугæ æрхуæцæн 
нисæнттæ.

46-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Миуæвдесæг 

Сæ курдиатæй Иристонæн искодтонцæ кадæ. Адирхати Светланæ

Федзæм и дуне: дыууæйæ сты залы.
Чызджы цур уадындз зæрин зæлтæ згъалы,
Хоны йæ дардмæ: фæнда йæ, нæ фæнда,
Хуры æлвæст тын уыдзæнис йæ фæндаг.

Хъодзати Æхсар

252-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Мурфæнзæн æнцæ æнæййевгæ дзурдтæ, сæ мурон искондмæ гæсгæ фæнзунцæ 
адæймаг, цæрæгойтæ кенæ предметти мурон архæйдтитæ: ха-ха, хи-хи-хи (адæймаги хо-
дун), æпп-чхи (адæймаги æхснирсун), мйау (тикиси уасун), хъуд-хъудатт (карки гъæр), 
му-у (фонси уасун) æ. æнд. 

Ти-у-фитт ... -æ тæккæ гъоси фæрсти фæссуффутт ласта нæмуг.

Ехх
тæрегъæд, фæсмон

фæндон, бæллецц
Уауу

дес

тас, тарст, рист
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Хореографион училище – кафуни аййевадæбæл кæми ахур кæнунцæ, уæхæн 
ахургæнæндонæ. Хореографион училищей ахургæнгутæ; æновудæй архайунцæ – лæмбунæгæй, 
æнæзийнадæй, зæрдиуагæй архайун. Æновудæй райдæдта ахур кæнун; фæстегæй байзайуй – 
раевгъуйун. Фæстегæй райзадæнцæ училищей ахури æнзтæ; балетон парти – балетон спек-
такли хецæн роль. Одетта-Одиллий парти балет «Лебединое озеро» – й, декадæ – дæс бони. 
Мæскуй цудæй Цæгат Иристони аййевадæ æма литератури декадæ; Устур театр – Уæрæсей 
паддзахадон музыкалон театр Мæскуй. Райдæдта косун Мæскуй Устур театри.

253-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ миуæвдесæги здæхæнтæ, афæнттæ 
æма цæсгæмтти туххæй лæдæруйнæгтæ. Æркæсетæ таблицæмæ, алли миуæвдесæги комкоммæ 
дæр гъæуама финст уонцæ е здæхæн, нимæдзæ, афонæ æма цæсгом. Исраст кæнетæ 
рæдудтитæ, уæ дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти.

1. Ходæ  А. Æрг. зд., еу.н., исуйнаг аф., 2 ц.
2. Ракафта Æ. Бæллец. зд., бер.н., евгъ. аф., 3 ц.
3. Коса Б. Æрг. зд., бер. н., евгъ. аф., 3 ц.
4. Дзоринæ В. Æрг. зд., еу. н., евгъ. аф., 3 ц.
5. Байзадæнцæ Г. Бадзур. зд., еу н., 3 ц.
6. Адтайуонцæ Гъ. Бæллец. зд., еу. н., нур. аф., 1 ц.
7. Ахур кæндзæнæ Д. Фæдз. зд., еу. н., 2 ц.

254-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ иронау гъудиæдтæ. Байвæретæ си цохгонд миуæвдесгутæ. 
Зæгъетæ цæугæ æнцæ æви æдзæугæ.

Мах фæлтæрæй былысчъилæй ничи ... чысыл 
рольтæм.

34 азы ... Мысосты роль.
Дыууæ боны ма куы баззад спектакль 

равдисынмæ, уæд Мысосты роль чи ... , уый 
æвиппайды фæрынчын. (Сланты Къоста)

Паддзахадæн хъуамæ уынаффæ ..., паддзахадон 
зонд кæмæ ис, ахæм «паддзахадон лæгтæ», цыбыр 
дзырдæй, «культурæ», «демократи», бæрнондзинады 
равзæрд чи зоны, ахæм лæгтæ.

Хæринаггæнæг хъуамæ ... хæринаг, æндонтайынгæнæг та ... æндон.
Æппæтдунеон историйы дæргъвæтин рæстæг иу æмæ дыууæ цивили-

зацийы не ʼвзæрд, фæлæ-иу, раджы ... æви æрæджы, уæддæр фесæфтысты 
æндæр æмæ æндæр аххосæгты руаджы.

Цæй, æдзæрæг сакъадах йæхи бар ... (Абойты Зауырбег)

Абойти Заурбег

М. Лермонтов.
    «Испайнæгтæ»

Доминиканец –
      Сланти Къоста
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Миуæвдесгутæ испайда кæнунмæ: кæнай, кастис, ныууадзæм, тайын кæна, уа, хъазыдаид, 
хъазыдтæн.

255-аг фæлтæрæн. Балæдæрун кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Сабийбонтæ, лирикæ, цæстæ æрæвæрун, зундгонд.

256-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд, балæдæрун ин 
кæнетæ æ медес.

Балеринæ Адирхати Светланæ

Берæ æнзти размæ Ленинградæй (нури Снкт-Петербург) 
Дзæуæгигъæумæ исцудæнцæ хореографион училищейæй ахургæнгутæ 
кафæг сабийтæ æвзарунмæ. Ке равзурстонцæ, уони æхсæн адтæй Адир-
хати Светланæ дæр. Уæд райдæдта балетмæ æ над.

Ленингради Светланæ æновудæй райдæдта ахур кæнун. Бале-
ти кафæг гъæуама æдзох коса æ гуриконди аййевдзийнадæбæл, æ 

къахистбæл, æ алли фезмæлдбæл дæр. Светланæ 
арæх фæдздзоруй, æндаг бакастæй балети 
хумæтæг ци фезмæлдтитæ зиннунцæ, етæ дæр 
хъæбæр зин æма уæззау куст ке домунцæ.

1960 анзи Светланæ райдæдта косун Устур 
театри. Еци анз Мæскуй цудæй Цæгат Иристо-
ни аййевадæ æма литератури декадæ. Хетæгкати 
Къостай кадæнгæ «Хетæг»-мæ гæсгæ зундгонд 
ирон композитор Хаханти Дудар исфæндæ кодта балет ниввæрун. Еци 
балетæй еу скъуддзаг бахастонцæ декади программæмæ. Светланæ си 
ракафта Чабæхани парти. Æ фиццаг орден, Кади нисан, райста, декади 
ке архайдта, уой туххæй. 1976 анзи Устур театри 200 анзи юбилей ку 
бæрæг кодтонцæ, уæд хуарзæнхæгонд æрцудæй Фæллойни Сурх Туру-
сай орденæй.

Абойти Заурбег. 
«Хуæнхаг гъæу»

Адирхати Светланæ 

Адирхати Светланæ – 
Эгинæ («Спартак»)
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Адирхати Светланæ балетон спектакли ци партитæ ракафта, уони 
æхсæн адтæнцæ Заремæ («Бахчисарайский фонтан»); Æрхикъæдзæхи 
æфсийнæ («Каменный цветок»); Будур («Алладин и волшебная лам-
па»). Будури партий раргом æнцæ Светлани курдиати комедион 
минеугутæ. Трагикон спектакль «Легенда о любви»-й Светланæ ра-
кафта Мехмене-Бануй парти. Мехмене-Бануй роли Светлани алли 
рацудбæл дæр Уæрæсей уа, фæсарæнти уа балетуарзгутæ æмбалдæнцæ 
хъæбæр цийнæгæнгæ, критиктæ ин кодтонцæ устур аргъ. Адирха-
ти Светланæ ци партитæ ракафта, уони æхсæн бæрæг дарунцæ Эгинæ 
(«Спартак»), Жизель («Жизель»), Беатриче («Любовью за любовь), 
Китри («Дон Кихот»), Флорина («Спящая красавица»). Æхуæдæг си 
сæйрагдæрбæл нимадта Одеттæ ‒ Одиллий парти балет «Лебединое 
озеро»-й.

Е. Луцкаямæ гæсгæ

1. Лæвæрд плани фæрститæ райвæретæ радзурди логикон фæткæмæ гæсгæ. Сæ 
бакомкоммæ син цæгиндзи финсетæ сæ радон номертæ.

1) Цæгат Иристони аййевадæ æма литератури декадæ Мæскуй.
2) Адирхати Светлани аллихузæн партитæй гъæздуг цард.
3) Устур балетмæ æ нади райдайæн.
4) Ленингради хореографион училищей ахури бæнттæ.

2. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Куд базонгæ æй балетти аййевади хæццæ хумæллæггаг минкъий кизгæ Адирхати 
Светланæ?

2) Куд райдæдта Адирхати Светлани над устур балетмæ?
3) Цæбæл гъæуама коса æдзох балети кафæг?
4) 1960 анзи кæми райдæдта косун?
5) Циуавæр нисæнттæй хуарзæнхæгонд æрцудæй Адирхати Светланæ?
6) Циуавæр балетон спектакльти ракафта Светланæ? Дзуапп тетрæдти ниффинсетæ. 

Равзаретæ гъудиадæ.
7) Зæгъайтæ, аци дзурдтæ балеринæ Адирхати Светланæмæ рахæссæн ес: «Æ 

курдиатæй Иристонæн искодта кадæ»? Цæмæн?

257-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Нисангонд миуæвдесгутæ æма гъудиадæ гъæугæ 
хузи равзаретæ.

Зали кæсгути æхсæн бадтæй еу минкъий кизгæ.
Светланæ арæх фæдздзоруй, æндаг бакастæй балети хумæтæг ци фезмæлдтитæ зиннунцæ, 

етæ дæр зин æма уæззау куст ке домунцæ.
Уоми, æ адæми дæснидæр мийнæвæртти æхсæн, архайдта Светланæ дæр.
Ке равзурстонцæ, еци кизгутæ æма биццеути æхсæн адтæй Адирхати Светланæ дæр.
Ленингради Светланæ æновудæй райдæдта ахур кæнун.

Адирхати Светланæ – 
Æрхикъæдзæхи æфсийнæ 

(«Каменный цветок») 
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47-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Миногмий. Фæрсагмий 

Сæ курдиатæй Иристонæн искодтонцæ кадæ. Таутиати Солæман

Ирон литератури бундорæвæрæг – Къоста; ирон драма-
тургий бундорæвæрæг – Бритъиати Елбиздихъо; классикон 
музыки бундорæвæргутæ – Кокойти æнсувæртæ Тæтæрхъан 
æма Аслан; театралон аййевади бундорæвæргутæ – Таутиати 
Солæман æма Тæбæхсаути Бало ...

Саламти Къола

258-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Разагъди ‒ зундгонд, игъустгонд, дзурддзæугæ ка ʼй, уæхæн. Разагъди лæгтæ, фæсевæд; 
зæрдитæ фезмæлун кæнун – зæрдæмæ хъæбæр фæццæун. Артист театрдзаути зæрдитæ 
фезмæлун кодта; уодуæлдай ‒ æ тух-æ бонæй, æхебæл нæ ауæрдгæй. Солæман кодта 
уодуæлдай фудæбон.

266-аг фæлтæрæн. Исраст кæнетæ рæдудтитæ æма радзоретæ миногмий æма 
фæрсагмийи рартæститæ.

1. Миногмий А. арæзт цæунцæ хумæтæг æма вазуггин миуæвдесгутæй, уонæн сæ ну-
риккон афони бундормæ фæсæфтауæнтæ æг æма гæ æфтаугæй (ну-
риккон афонæ);

Æ. сæйраг архайди хæццæ баст фæрсаг архайд ка ʼвдесуй, миуæвдесæги 
уæхæн æнæййевгæ формæ;

Б. арæзт цæуй фæсæфтауæн гæ-йæй арæзт фæрсагмийон формæмæ еци 
миуæвдесæги æбæлвурд формæ æфтаугæй;

В. арæзт цæуй фæрсагмийтæ фæлхатгæнгæй дæр;
Г. баеу си унцæ миуæвдесæг æма фæрсдзурди минеугутæ;

2. Фæрсагмий Гъ. архæйдтитæмæ гæсгæ предмети минеугутæ ка æвдесуй, миуæвдесæги 
уæхæн сæрмагонд формæ;

Д. арæзт цæуй миуæвдесæги нуриккон афони бундормæ фæсæфтауæнтæ 
-гæ æма -гæй бафтаугæй;

Дж. арæзт цæунцæ миуæвдесæги æбæлвурд формæмæ фæсæфтауæнтæ -д, 
-т кенæ -ст бафтаугæй (евгъуд афонæ);

Дз. арæзт цæуй æрмæст еунæг фæсæфтауæн уйнаг -и рæуаги (исуйнаг 
афонæ);

Е. баеу си унцæ миуæвдесæг æма минеуæгони минеугутæ

Хузæг: 1 ‒ Гъ, ...     2 ‒ Æ, ...
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259-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Баханхæ кæнетæ миногмийтæ æма фæрсаг-
мийти буни. Миногмийти фæсте къæлæтти нисан кæнетæ сæ афонæ. 

Уотæ мæмæ фæккастæй, Биай-фурти хæццæ æхсаргæрдтæй хуæцгæй дæу бустæгидæр фе-
ронх æй, сцени ке дæ.

Арæхстгай ин загъта, æфхуæрди хузæн куд нæ рауадайдæ, уотæ.
Сæ ахургæнгутæ адтæнцæ, 1931 анзи нæхемæ хæцъелæ дзабурти, æмпъузт цъохъатæ æма 

пъолцити, уруссагау дууæ дзурди ка нæ зудта, уотемæй Мæскумæ ка рандæй ахур кæнунмæ, 
уæхæн кизгуттæ æма биццеутæ. Нæ хъайтарти цард æвдесæг спектакльтæй уæхæн нæ адтæй, 
æма Солæман кæми нæ «мардæй», æ хъайтартæн сæ зæрди маст æма гъезæмæрттæ æхе 
сæрмагонд гъезæмæртти хузæн кæми не ʼвдиста.

Кæд, миййаг, æ гъостæбæл уадæй зали бадæг адæми æрдзæф, деденгути буни-еу куд 
фæцæй, е.

Аци рольтæ ин искодтонцæ устур ном Солæманæн, фал классики ба куд адтæй? Ами берæ 
фулдæр æма арфдæр финст сорæттæ фæууй.

260-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Театри райгурдæй, богъ-богъ кæнуй, хеерхæфсæн бунат.

261-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Цæхæрцæстæ Солæман

Ирон театри аййевади бæрзæндтæмæ ка исхезун кодта, еци разагъди 
фæсевæдæй еу адтæй Таутиати Солæман.

Солæманæн æрдзæ неци бавгъау кодта: хуæрзконд, хуæрзарæхст, 
фæлмæн æма тухгин гъæлæс, æвзаги кæдзосдзийнадæ, устур 
темперамент... Сегасемæй сæйрагдæр ба ‒ устур курдиадæ. Фалæ æнæ 
фудæбонæй неци ес. Дæсниадæбæл ахур гъæуй, æновудæй косун. Æма 
Солæман куста, кодта уодуæлдай хъиамæт сабийбонтæй фæстæмæ. 
Æ курдиадæ уой фæрци исæрттивта. «Театр хеерхæфсæн бунат нæй, – 
финста Станиславский. – Е æй устур гъомбæладон бунат. Театр царди 
киунугæ æй, уомæ гæсгæ гъæуама актертæ се сфæлдистадон кусти ахур 
кæнонцæ цард. Уордигæй гъæуама ист цæуонцæ æрмæг æма характерти 
фæлгонцтæ». Солæман аци дзубандитæ некæд иронх кодта.

Еу инней фæдбæл Ирон театри сценæмæ цудæнцæ, номдзуд ак-
тер дуккаг цард кæми рарвиста, еци хъайтартæ. Ниййазæлдæй Хъилци-
хъой гъæлæс: «Цæвæ хъадамантæ æма ниппурхæ уонцæ!» (Бритъиати Е. 
«Дыууæ хойы»); райгъустæй Хазбийи гъæлæс, седуй адæммæ фудгол-
ти нихмæ тохмæ (Бритъиати Е. «Хазби»); устур æнæуинондзийнадæ-еу 
исæвзурдæй адæми зæрдити, советон арæнгъæуайгæнæг Когæни фаши-
стон слестгæнгутæ гъезæмарæй ку мардтонцæ, уæд (В. Биль ‒ Белоцер-
ковский «Арæнгъæуайгæнгутæ»); нæ адтæй кудфæндий цæстæй Констан-
тин Журавлеви (Раймонд «Уарзон кизгæ») æма иннети хъисмæттæмæ.

Таутиати Солæман
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Аййевадæуарзгутæ дзурдтонцæ Таутиати Солæмани туххæй: «Солæман стъалуйау ферттивта 
ирон аййевади арвбæл æма фæххустæй». Æрмæст арви тугъдади ци стъалу ратæхуй, уомæн æ фæд 
ферттевуй æма æрхуссуй. Ирон театри стъалуй фæд ба некæд æрхусдзæнæй адæми зæрдити.

Темирати Дауитмæ гæсгæ

1. Бакæсетæ дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ. Исбæрæг кæнетæ, тексти цаутæ логи-
кон æвæрд æргом кæнунцæ æви нæ. Кæд нæ, уæд сæ райвæретæ, куд æмбæлуй, уотæ. 
Исæнхæст сæ кæнетæ, текст хе дзурдтæй дзорунмæ уин æнхус ка уодзæнæй, уæхæн 
æндæр дзурдбæститæй.

1. Ирон театри федауцæ – цæхæрцæстæ Солæман
2. Æнæ хъиамæтæй неци ес
3. Театри актери кусти сæйраг домæнтæ 
    К. С. Станиславскиймæ гæсгæ
4. Разагъди фæсевæди мийнæвар
5. Æрдзи устур лæвар Солæманæн
6. Театрдзаути арфи дзурд, сæ уарзондзийнадæ

2. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

1) Ка исхудта Таутиати Солæмани «цæхæрцæстæ Солæман»?
2) Номдзуд актер дуккаг цард кæмæн равардта, уæхæн хъайтартæй ирон театри 

сценæмæ циуавæртæ цудæнцæ еу инней фæдбæл?
3) Циуавæр фæд ниууагъта театрдзаути зæрдити 1939 анзи?
4) Цæй хæццæ рабарстонцæ Таутиати Солæмани аййевадæуарзгутæ?
5) Арази айтæ автори хæццæ: «Дæсниадæн дæттæн нæййес, уобæл ахур гъæуй, 

æновудæй косун»?

262-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æма рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ миногмийтæ æма 
фæрсагмийтæ, искæнетæ син фонетикон, дзурдарæзтон æма морфологион æвзурститæ.

Æ кой кæнгæй, неке æвгъау кодта амæй-айæ рæсугъддæр дзурдтæ, удта сæ неке 
исхудтайдæ æстауæн дзубандитæ.

Юбилеймæ бæсти алли кæрæнттæй æрцæуæг адæм хъæбæр бацийнæ кодтонцæ 
спектакльбæл.

Зали кудтæнцæ ирæнттæ, уруссæгтæ, кудтæй аци дзурдтæ ниффинсæг лæг дæр, театри 
рагæй куд нæбал кудтæй, уотæ.

Æ арæзт фæлгонцтæ нимад æнцæ æма уодзæнæнцæ ирон театралон аййевади тæккæ 
устурдæр æнтæститæбæл.

Æностæмæ цæруйнаг æй Таутиати Солæмани ном.

263-аг фæлтæрæн. Лæвæрд миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ сæ райдайæн формитæ 
æма сæ ниффинсетæ. Сæ бакомкоммæ син ниффинсетæ миногмийтæ алли афæнтти æма 
фæрсагмийтæ. Æргъуди кæнетæ сæ хæццæ дзурдбæститæ.

Хузæг: финсун ‒ финсæг лæг, финст гæгъæди, финсуйнаг фæлтæрæн, финсгæй кæсун, ...

Цудæй, дзурдта, æвдиста, æрттивта.
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48-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Фæрсдзурд

Сæ курдиадæй Иристонæн искодтонцæ кадæ Едзити Сослæнбег

Уый дурыл йе ʼндон сарт æруагъта,
хъазуатæй къахта æма къахта.

Хъодзати Æхсарæ

264-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ. 

Кæрдгæхузæгæнæг ‒ дор, къирдор кенæ гъæдæй аллихузæн сорæттæ ка аразуй, уæхæн 
хузæгæнæг; гъæди дæсни ‒ гъæдæй аллихузæн дзаумæуттæ ка аразуй, е. Иристон исгъомбæл 
кодта берæ кæрдгæхузæгæнгутæ æма гъæди дæснитæ; Садон ‒ хуæнхаг гъæу Цæгат Ирис-
тони. Æригонæй рандæй Садонмæ; фæрстæисæрдæг ‒ цемент, гипс кенæ æндæр æрмæгæй 
фæрстæ исæрдæг. Уоми куста фæрстæисæрдæгæй; духан ‒ хуæрæндонæ Гурдзий. Саха-
ри духантæ; галифе ‒ нæлгоймаги хæлаф. Æ уæле урух галифе хæлаф; Едзити Сослæнбег ‒
фиццаг ирон скульптор. Туйгъанти Махарбег, Гадати Лазæр, Соскъити Ладемур, Тауаси-
ти Руслан, Плити Андрей, Дзанæгати Заурбег, Дзобати Барис, Дзанайти Руслан, Тауасити 
Сослæнбег ‒ Иристони зундгонд скульптортæ.

265-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æма рафинсетæ гъудиæдтæ. Фæрсдзурдти фæсте къæлæтти 
бæрæг кæнетæ сæ нисанеугутæ, бæрцбарæнтæ æма, сæ арæзтмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ, уой. 
Аразгæ фæрсдзурдтæн балæдæрун кæнетæ сæ арæзт.

Туйгъанти Махарбеги номбæл Аййевадон музейи æрæги Иристони скульптортæн адтæй 
равдист.

Етæ сæхе хуарз æнкъарунцæ ирон национ скульптурон аййевади арæнти, Едзи-
ти Сослæнбег, Гадати Лазæр æма Соскъити Ладемури традицитæ сæхецæн фæнзуйнагбæл 
нимайунцæ, идарддæр сæ хъæртун кæнунцæ.

Дуйней гъæр æма адæймаги медсагъæстæмæ лæмбунæгæй игъосунмæ турнунцæ Плити 
Андрей æма Дзанæгати Заурбег.

Едзити Сослæнбеги æндæвдадæ бæрæг даруй Дзобати Бариси куститæбæл, фал æй 
фæнзгæ ба нæ кæнуй.

Ес ин æхе къохдзæф, хуарз арæхсуй æрмæги хæццæ архайунмæ: æхердигонау райхалуй 
аллихузæн сюжеттæ.

Уотæ дæмæ кæсуй, цума фигурæ дæ цæстити рази ирæзгæ кæнуй.

266-аг фæлтæрæн. Исбæрæг кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæстити нисанеугутæ.

Алæмæти исфæлдистадæ, уæгъдæ рæстæг, еузæрдион ун, нивæфтуд.
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267-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ тексти фиццаг абзац. Уомæ гæсгæ исбæрæг кæнетæ, 
идарддæр дзурд цæбæл цæудзæнæй, уой.  Текст кæронмæ бакæсетæ.

Адæмон скульптор

Сослæнбегмæ адтæй поэти, хузæгæнæги курдиадæ: искодта 
дууæуæладзугон хæдзарæ дорæй, уомæн æ фæрстæ, æ бацæуæнтæ 
искодта нивæфтуд. Колдуари сæрмæ искодта æригон биццеуи 
цæсгом – игъæлдзæг, æнæмæтæ, алкæд æвзонг царди нисан, хæдзари 
фæрстæбæл ба уинæн Уасгергий, фæндурдзæгъдæг кизги, фунæй сил-
гоймаги, хуæнхаг лæги, æ уæле цъохъа, уотемæй.

Едзити Сослæнбег берæ æнзти дæргъи куста цирти дортæ æма 
циртитæ кæнунбæл. Гъæуи уæлмæрдтæ æнцæ скульптурон равдисти 
хузæн. Циртити скульптурити æхсæн бæрæг дарунцæ сувæллæнтти 
сорæттæ. Сабийтæ алкæддæр фæуунцæ хестæрти хæццæ, арæхдæр ‒

силгоймæгти хæццæ. Рагон ирон æгъдæуттæмæ гæсгæ нæлгоймагæн æ сувæллонмæ еунæг 
æнкъарæн равдесæн дæр нæ адтæй, уæлдайдæр адæми рази.

Едзий-фурти еугур уадзимистæй дæр сæйрагдæрбæл 
банимайæн ес, Къорамæ хæстæг ци ковæндонæ ес, уой 
сæрмæ къæдзæхбæл конд Уасгергий сорæт. Сослæнбег 
фæстæдæр бавналдта гъæдикуст кæнунмæ – аллихузæн 
лæдзгутæ æма бæгæний къостæ аразунмæ. Лæдзгутæ дæр 
æма къостæ дæр æнцæ æнæгъæнæ скульптурон композицитæ.

Едзити Сослæнбег хъæбæр хуарз зудта æма уарз-
та аллон адæмон исфæлдистадæ, уой хæццæ ба ма еугур 
хъауритæй дæр архайдта æ багъæуай кæнунбæл.

Дзантиати Анатолимæ гæсгæ 

фарс – къул
алкæд – æдзух
уотемæй – афтæмæй

Едзити Сослæнбеги хæдзарæ 
Хъарман-Синдзигъæуи

Уасгергий сорæт Къорай ковæндони
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1. Дзуапп раттетæ фæрститæн. 

1) Кæд æма кæми райгурдæй Едзити Сослæнбег?
2) Куд иснивæфтуд кодта æ хæдзарæ æма æ хæдзари фæрстæ?
3) Ци куст кодта Сослæнбег берæ æнзти дæргъи?
4) Цæмæн æнцæ Синдзигъæуи уæлмæрдтæ скульптурон равдисти хузæн?
5) Цæмæ гæсгæ бæрæг дарунцæ скульптурити ʼхсæн сувæллæнтти сорæттæ?

2. Иссеретæ тексти хузти медес æвдесæг бунæттæ æма сæ бакæсетæ.

268-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си фæрсдзурдтæ æма син искæнетæ 
морфологон æвзурст.

Хуæнхтæ кæми ес, уоми арæх фæззиннуй  кæрдгæхузæгæнгутæ.
Сæ кусти æнæмæнгæ ка гъæуй, уæхæн æрмæг – дортæ сæ алливарс берæ фæууй.
Алкæд æй æлвастонцæ сæхемæ зæнхæ æма æхе хузæн хуæнхæгтæ.
Ами, Хъармани, Едзий-фурт фæццардæй æ рамæлæти бонмæ.
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269-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ скъуддзаг. Банхæст æй кæнетæ гъæугæ фæрсдзурдтæй, 
баханхæ сæ кæнетæ, гъудиади циуавæр иуæнгтæ æнцæ, уомæ гæсгæ, искæнетæ син мор-
фологон æвзурст.

Цудæнцæ ... æнзтæ. Сослæнбегбæл дæр рæстæг тухæ кæнун байдæдта æма ... бавналдта 
гъæди куст кæнунмæ – аллихузæн лæдзгутæ æма бæгæний къостæ аразунмæ. Лæдзгутæ дæр 
æма къостæ дæр æнцæ æнæгъæнæ скульптурон композицитæ.

Едзити Сослæнбег ... зудта æма уарзта ирон адæмон исфæлдистадæ, уой хæццæ ба ма еу-
гур хъауритæй дæр архайдта æ багъæуай кæнунбæл.

Фæрсдзурдтæ испайда кæнунмæ: сабургай, хъæбæр, уæд, хуарз.

49-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Æнхусгæнæг нихаси хæйттæ

Аллон финсуйнади истори

Фыстой йæ сæрмæттæ, 
Уæд скифтæ сæ фæттæй, 
Сæ бæхты цæфхæдтæн
Сæ цъæхснаг цæхæртæй.

Хъодзати Æхсарæ

270-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Циртдзæвæн – ами: финсуйнади рагондæр æвдесæнтæ. Зеленчукки иссердтонцæ диго-
рон финсуйнади рагондæр циртдзæвæн; Зеленчук – цæугæдон Кубани къабазæ. Зеленчукки 
билгæрон; синод – уруссаг киристон аргъауæни гъуддæгтæмæ кæсæг. Мæскуй синоди типогра-
фи; катехизис – киристон динахуради цубур æрфинст фæрститæ æма дзуæппити хузи Цубур 
катехизис.

271-аг фæлтæрæн. Текст хуннуй «Ирон финсуйнади райрæзт». Сæргондмæ гæсгæ исбæрæг 
кæнетæ, тексти цæбæл цæудзæнæй дзурд, уой. Бакæсетæ текст.

Аллон финсуйнади райрæзт

Нæ финсуйнади рагондæр циртдзæвæн хаст цæуй X æносмæ, 941 анзмæ. Хонунцæ ʼй Зе-
ленчукки циртдзæвæн, уомæн æма ʼй иссердтонцæ Зеленчукки цæугæдони билгæрон. Цирти 
къæйæбæл бердзейнаг дамугъатæй финст æрцудæй дигорон текст. Фалæ уой фæсте æности ди-
горон æвзагбæл финсуйнади традици фесавдæй.
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Абони уæнгæ ка ʼрхъæрттæй, еци рагондæр мухургонд аллон киунугæ 
æй «Начальное учение человеком, хотящим учитися книг божественного 
писания». Киунугæ мухури рацудæй Мæскуй синоди типографий славяйнаг 
абетæ ‒ кириллици бундорбæл 1798 анзи маййи мæйи. Киунуги адтæй цу-
бур катехизис, кувдтитæ æма фæдзæхститæ ирон æвзагмæ тæлмацæй; еци 
æрмæг си æ фарсмæ лæвæрд æй уруссагау дæр. Æрмæг уруссаг æвзагæй 
иронмæ ратæлмац кодта æма киунугæ исаразта Такъæти Гай.

1819 анзи Æгъузати Иуане исаразта ирон да-
мугъуат гурдзиаг аргъауæни дамугъуат «хуцури»-й 
бундорбæл.

Фæстæдæр, 1835 анзи, Дзæуæгигъæумæ 
æрцудæй æма райдæдта ахур кæнун дигорон æма 
ирон æвзаг академик Андрей Шёгрен. Раздæр 
исахур кодта ирон диалект, уæдта ‒ дигорон диа-
лект. А. Шегрен уруссаг граждайнаг дамугъуати 
бундорбæл исаразта ирон абетæ, ниффинста æма 
1844 анзи мухури рауагъта ирон æвзаги фиццаг 
грамматикæ. Киунуги адтæй цубур дзурдуæттæ 
дæр: ирон-уруссаг æма уруссаг-ирон. 

Тахъазти Харуммæ гæсгæ

1. Дзуапп раттетæ фæрститæн.

Ци базудтайтæ нæ финсуйнади рагондæр циртдзæвæни туххæй?
Аци бонмæ ка ʼрхъæрттæй, еци рагондæр аллон киунугæ ци хуннуй? Ка адтæй æ аразæг?
Кæд æма кæми рацудæй мухури рагондæр аллон киунугæ?
Ка исаразта аллон алфавит гурдзиаг аргъауæни алфавит «хуцури»-ий бундорбæл?
Цæй фæрци райгъустæй уæлдай хъæбæрдæр Æгъузати Иуаней ном?
Ка исаразта аллон æвзаги фиццаг грамматикæ?
Зæгъетæ, ци зонетæ славяйнаг абетæ-кириллици туххæй. Ка ‘й исаразта?
Зæгъетæ, ци уæмæ фæккастæй уæлдай цæмæдессагдæр тексти? Цæмæн?
Тексти фæстаг гъудиадæ ма еу хатт бакæсетæ. Балæдæрун ин кæнетæ æ медес. Нисан-
гонд дзурдтæн искæнетæ æмбæлгæ æвзурститæ.

272-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Нисангонд дзурдти искæнетæ морфологон 
æвзурститæ.

Ахургæндтæ ибæл рагæй æма берæ косунцæ.
Абони уæнгæ ка ʼрхъæрттæй, еци рагондæр аллон киунугæ æй «Начальное учение чело-

веком, хотящим учитися книг божественного писания».
Еци æрмæг си сæ фарсмæ лæвæрд æй уруссагау дæр.
Аци дамугъуатæй дæр дæргъвæтийнæ рæстæг нæ фæппайда кодтонцæ.

273-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 143-аг фæлтæрæни текстæй фæстаг абзац. Нимæдзонтæ 
ниффинсетæ дзурдтæй. Гъудиадтæ искæнетæ синтаксисон æвзурститæ.

Зеленчукки 
циртдзæвæнбæл 

финститæ

Фиццаг ирон 
мухургонд киунугӕ
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50-аг урок

Фæлхатуйнадæ. Орфографи. Пунктуаци 

Аллон æвзагзонунади дæсни

Æвзаг – адæми федæн.

Æмбесонд

274-аг фæлтæрæн. Базонгæ уотæ нæуæг дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ.

Этнограф – адæмти царди уагæ æма культурæ ка ахур кæнуй, уæхæн дæсни. 
Æвзагæртасæг, историк, этнограф Всеволод Миллер; зæрдæргъæвд ун – ести гъуддагмæ сæрæн 
ун. Всеволод ахурмæ хъæбæр зæрдæргъæвд адтæй; æртасун – 1) хецæн кæнун. Дзоргæй æй 
ирæнттæ иронæй не ʼртастонцæ; 2) ахур кæнун. Фæрститæ æртасун; хроникæ – анзфинститæ. 
Рагон хроникæ; антикон рагон бердзейнæгтæ æма ромæгти дуйней. Антикон финститæ; 
æрцæун – искæнун. Æрцудæй уæхæн хатдзæгмæ.

275-аг фæлтæрæн. Исраст кæнетæ рæдудтитæ æма радзоретæ орфографи æма пунктуа-
ций рартæститæ.

1. Орфографи А. æвзагзонунади хай (лат. дзурд punktum «стъæлфæ»)
Æ. æрхуæцæн нисæнтти æвæруни æгъдæуттæ
Б. цалдæр хузи ниффинсæн кæмæн ес, уæхæн дзурдтæ

2. Пунктуаци В. бердзейнаг дзурдтæ orthos «раст» æма grapho «финсун»
Г. æвзагзонунади хай
Гъ. ахур кæнуй дзурдти растфинсуйнади æгъдæуттæ

276-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ рафинсетæ, рæдудтитæ 
раст кæнгæй. Балæдæрун син кæнетæ сæ растфинсуйнадæ.

В. Миллер хуарз базутта æвзаг, парахатæй æрæмбурд котта лексикон æрмæг, нифинста 
берæ тексттæ, ирон æвзаги историон грамматикæбæл æма историон лексикологибæл уотæ 
лæмбунæг бакуста, æма раздæри ахургæнддтæй еци хабæрттæ æ фæсонæрхæги дæр некæмæн 
адтæнцæ. (А. В.)

Ирæнттæ мæ фиццаги-фиццаг исцæмæдес кодтонцæ историон-этнографион хузи, алан-
ти æма сæрмæтти байзайæггæгтæ ке ʼнцæ, уомæй. Иристони цалдæр хатти балций ку 
адтæн, ирæндти хæццæ лæгæй лæгмæ ку базонгæ дæн, уæд мин бустæги дæр мæ зæрдæ 
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балхæттонцæ. Мæ цæститæй фæууиттон цардæгас, цардхуз зæрдæргъæвд, интеллигентон, 
курдиатгин адæм, кæд сæ царди уавæртæ арæх уæззау фæуунцæ, уæддæр турнунцæ ахурмæ ... 
(В. Миллер)

1. Фиццаг гъудиади автори туххæй ци зонетæ?

277-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, автори хæццæ арази айтæ æви нæ? 
Рафинсетæ ʼй, стъæлфити бæсти гъæугæ æрхуæцæн нисæнттæ æвæргæй.

Ирон адæм фæлтæрд сты царды зынты. Знæгтæ нæ цагътой … гæбазгай фæйнæрдæм тыд-
той нæ зæхх. Иу адæм ныддихтæ сты хæхты цъассыты … комæй-коммæ нæ уыди фæндаг… 
нал уыд ирæн паддзахад. Фæлæ нын баззад æнусон фарн – мадæлон æвзаг. Уый нæ уромынц 
хæхтæ æмæ арæнтæ… уый хъуысы зæрдæйæ-зæрдæмæ… иу кæны дихтæ адæмы. Уый фæрцы 
зонæм кæрæдзи… зонæм нæ фыдæлты. Æвзаг нын амоны, иу туг … иу стæг кæй стæм, уыцы 
æфсымæрад. (Джиккайти Шамил)

278-аг фæлтæрæн. Балæдæрун кæнетæ дзурдтæ æма дзурдбæститæ.

Балимæн ун, æнтæстгунæй каст фæуун, фольклор, кæронмæ, рахъæртун кæнун.

279-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Ири хуæрзгæнæг

Æвзагæртасæг, историк, этнограф Всеволод Федори фурт Мил-
лер ирон адæмæн устур лæггадæ бакодта. Фиццагидæр, наукон 
æгъдауæй ниффедар кодта немуцаг ахургонд Карл Мюлленгорфи гъу-
ди, ирон адæм рагон скифтæ, сæрмæттæ æма аланти байзайæггæгтæ 
ке ʼнцæ, уой. Миллер ирон адæми туххæй финста, Европи ци 
устурдæр журналтæ уагъд цудæй, уонæми. Уотемæй ирон адæми кой 
райгъусун кодта æнæгъæнæ дуйнебæл.

Фиццаг хатт Всеволод Миллер Иристонмæ иссудæй 1879 анзи 
сæрди. Дзæуæгигъæуи балимæн æй дигорон биццеу Кокити Сæууай 
хæццæ. Фиццагидæр рандæ ʼнцæ Уæллагири коммæ бæхтæбæл. 
Садонæй Згиди æфцæгбæл бахизтæнцæ Дигоргоммæ. Берæ аллиху-
зон æрмæг æрæмбурд кодтонцæ бæлццæнттæ Дигоргоми. Ардигæй 
фæстæмæ раздахтæнцæ сæ зонгæ надбæл Уæллагири коммæ. Миллер Нузали фæууидта ра-
гон аргъауæн, ирон ковæндæнттæ. Еци балций фæсте дзæвгарæ æрмæг фæлласта æ хæццæ 
Мæскумæ.

Всеволод Миллер
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Всеволод Миллери берæ фæллæнтти æхсæн ахсгиаг бунат 
ахæссуй киунугæ «Осетинские этюды». Рацудæй си æртæ томи. Ба-
хаста имæ Нарти кадæнгитæ иронау æма дигоронау, аргъæуттæ æма 
аллихузæн фольклорон тексттæ, удта æхе финст «Аллон æвзаги 
грамматикæ». Миллери грамматики адтæй 31 æмгъæлæсони, ирон 
диалекти исбæрæг кодта 7 гъæлæсон мури, дигорон диалекти
ба – 6. Ирон æвзаги морфологи дæр æвзурст æрцудæй лæмбунæг-
рабаргæ мадзалæй. Киунуги æртиккаг томи дзурд цæуй аллон адæми 
историбæл.

Агънати Æхсарæмæ гæсгæ

1. Тексти кæци гъудиадæй райдæдта автор æргом кæнун сæргонди медес? Бакæсетæ æй. 
2. Рафинсетæ тексти фиццаг дууæ абзаци. Иссеретæ, орфограммитæ ци дзурдти ес, 
уони æма син сæ растфинсуйнадæ балæдæрун кæнетæ. Балæдæрун кæнетæ æрхуæцæн 
нисæнтти æвæруни æгъдæуттæ.

280-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ æма дзурдбæститæ 
баййеветæ сæ синонимтæй текстмæ гæсгæ. 

Адæми цард фæннивæбæлдæр кæнунæн æ цард ка раттуй, уæхæн лæгтæ берæ нæ 
фæуунцæ. Еци балций фæсте берæ æрмæг фæлласта æ хæццæ Мæскумæ. Всеволод Миллери 
берæ фæллæнтти æхсæн ахсгиаг бунат ахæссуй киунугæ «Осетинские этюды».

51-аг урок

Контролон куст
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