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1 урокМæ райгурæн бæстæ, мæ фиддæлти зæнхæ.
Фонетикæ. Орфоэпи.

1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ.

Фиди уæзæг

Гурдзибети Барис

1. Цæбæл тухсуй автор йе ‘мдзæвги?
2. Ставддæрæй финст дзурдтæн ниффинсетæ сæ синонимтæ.
3. Дзурдтæн: æхцæуæн, уодæнцойнæ, æрхун, козбау, хинцун – иссеретæ «Дигорон-
уруссаг дзурдуат»-и сæ тæлмацтæ.
4. Лæвæрд дзурдтæн базонетæ сæ антонимтæ: адгин, уазал, хонсар, арф, æхцæуæн, 
лигъз.

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни текстæй рафинсетæ:

1) дувæргонд æмгъæлæсонти хæццæ дзурдтæ;
2) фразеологон дзурдбæститæ;
3) вазуггин дзурдтæ;
4) фонетикон æвзурст искæнетæ лæвæрд дзурдтæ: гъæдиндзæр, зиндзæнæн, хинцдзæнæн.

3-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ раст бакæсетæ. Исбæрæг кæнетæ дигорон æма ирон æвзæгти 
фонетикон хецæндзийнæдтæ. Дзурдти ниввæретæ цавди нисæнттæ.

Хæссун – хæссын, садзун – садзын, серæ – сир, сувæллон – сывæллон, хуарзæнхæ – 
хорзæх, ихæсгун – хæсджын, гъæбес – хъæбыс, æмпурсун – бырсын, мистæ – мыст, зундгин 
– зондджын.

Нæ Дигоргом, дæ фæууиндæ
Ци ‘хцæуæн æй, ци, цæстæн,
Сурх хонхрæбун мæ фиди къæс -
Уодæнцойнæ мæ зæрди.
Мæ фиддæлтæн æрхунхузæй
Цавддорау æй сæ мæсуг,
Гъæдиндзæри кæми калуй
И донхæрес цæстисуг.
Мæ рагбони боц авдæнæ,
И донгони лигъз будур,
Кæми зилдтон десæ-месæ
Цъæхдор села æмдумбул.
Ци дессаг æй, ци адгин æй
Æнæ козбау фиди къæс,

И хонсæрттæ хуæрз æвзонгæй, -
Кæми хаттæн уæлигæс.
Арф адаги, и зуст Ирæф,
Кæми гъазуй цæхъалтæй,
Уазал тулфæ æ хуæд сæрмæ
Хæрæ мегъау æрбадтæй.
Къадзон-мадзонтæ фæндæгтæ,
Фæцæнцæ нур æдзæуæг,
Федзæрæг æй мæ мингий гъæу -
Нæ фиддæлтæн сæ уæзæг.
Уæддæр дæмæ, мæ райгурæн,
Æнæмæнгæ зиндзæнæн,
Æдзохдæр дæ цæстуарзонæй
Зæрди гъарæй хинцдзæнæн.
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Дигорон æвзаги ес 6 гъæлæсони, æнцæ 2 хузи: тухгин [а], [е], [о], æма 
лæмæгъ [æ], [и], [у]. Ирон æвзаги ес 7 гъæлæсони, уонæй дууæ æнцæ лæмæгъ 
гъæлæсонтæ [æ], [ы], иннетæ ба – тухгин [а], [о], [у], [и], [е].

Дигорон æвзаги нæййес гъæлæсон [ы], зæгъæн: ду – ды, сумах – сымах, зонун 
– зонын.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ ниффинсетæ 2 цæгиндземæй. Зæгъетæ, цæмæ гæсгæ 
сæ хецæн кæндзинайтæ?

Машинæ, зæгæл, жираф, сарсинæ, журнал, ёлкæ, еминæ, абажур, парашют, пæррæст, 
бæзгин, базур, этажерка, зурнæ, шахмæттæ, Сæхмæт, Зоркæ.

1. Куд финсгæ ‘нцæ æрбайсгæ дзурдтæ?
2. Алли цæгиндзæй дæр фæйнæ еу дзурди фонетикон æвзурст ракæнетæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Республикæ Хонсар Иристони сæйраг æрдзон гъæздугдзийнæдтæ æнцæ æ сауæртæ. Æ 
фæзуат кæд устур нæй, уæддæр си нимад æрцудæй, сæ химион исконд аллихузон кæмæн æй, 
дзæбæх кæнунæн æма ниуазунæн дæр ка бæззуй, уæхæн 450 игурæни.

Æрдзæ аци æмбесонди республикæн фæххай кодта, дзæбæхгæнæн минегутæ кæмæн ес, 
уæхæн æвдадзихуасæ сауæртæ. Идардбæл игъустгонд æнцæ «Дзауи сауæр», «Бæгъиатæ» æмæ 
æнд. Аци сауæртæ рагæй зундгонд æнцæ æгас Иристони дæр, æмæ сæ бундорбæл исирæзтæй 
уолæфæндæнттæ. Сауæртæ хъæбæр пайда ке’нцæ æнæнездзийнадæ федардæр кæнунмæ, уой 
туххæй арæзт æрцудæй, дон æвгити ка уадзуй, уæхæн завод.

Нуртæккæ завод æ продукци æрветуй нæ райгурæн бæсти берæ рауæнтæмæ, адæм æй 
æлхæнунцæ устур зæрдиуагæй.

Харебати Батраз

1. Радзоретæ, цæмæн гъæунцæ сауæртæ, ци пайда æнцæ?
2. Цæгат Иристони ба циуавæр сауæртæ ес? Уæ дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти.
3. Лæвæрд дзурдтæ фонетикон æвзурст искæнетæ: гъæздугдзийнадæ фæзуат, æмбесонд.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ кæрæдзей фæсте раст ниввæретæ. Текстæн сæргонд 
æргъуди кæнетæ ма ‘й тетрæдти ниффинсетæ.

1. Æрдзæ аци æмбесонди къумæн балæвар кодта абохгæ цæугæдæнттæ, финкæкалгæ 
æхсæрдзæнтæ, гъæздуг игуæрдæнтæ æма фонси хезнитæ, сатæг цъететæ. 2. Ами ци хуæнхаг 
бæрзæндтæ ес, етæ дæр минкъий рæсугъддзийнадæ нæ дæттунцæ Дигори æрдхуæрæни 
комæн. 3. Дигоргоми алæмæти рæсугъддзийнадæ æма æнæферонхгæнцæ зæрдæбæлдарæн 
бунæтти туххæй радзорун æнцон нæй. 4. Æма е хумæтæги нæй. 5. Фæстаг æнзти нæ респу-
блики гъæутæ æма горæттæй, Уæрæсей иннæ рауæнттæй дæр Дигоргоммæ фулдæр адæм 

!
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цæун райдæдта. 6. Дигоргом æй туризми, альпинизми æма лыжитæй гуруни спорти тæккæ 
хуæздæр рауæн. 7. Етæ нарæг къахвæндæгтæбæл балцитæ исаразунцæ æфцгути сæрти, дæнтти 
билтæбæл, цъететæмæ. 8. Бунтон дессаг ба бæлццæнттæ æма туристтæмæ фæккæсунцæ наци-
он парк «Аланий»-и æрдзон бунæттæ.

Беройти Барис

1. Иссеретæ тексти æмхузон иуæнгти хæццæ гъудиадæ ма ‘й равзаретæ.
2. Рафинсетæ текстæй æрбайсгæ дзурдтæ. Байамонетæ син сæ растфинсуйнадæ.
3. Ци зонетæ национ парк «Алани»-й туххæй?

7-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. 

Гъæууат

Æдзæрæг фæцæй хуæнхаг гъæу. Æ цæргутæ хуæздæр цард æнгъæл фæйнæ рауæнемæ 
фæллигъдæнцæ.

Гъæунгтæ æрхун кæнунцæ адæймаги къахдзæфбæл. Кæддæр цардæй идзаг ци хæдзæрттæ 
адтæнцæ, етæ нур сæ хурфи никкалдæнцæ, дорти æхсæнти пуруса ‘ма хъамил гулфæй 
ирæзунцæ ‘ма сæ уиндæй зæрдæ нирресуй. Æскъæтти фагус ниссор æй ‘ма фиццагау æ тæф 
идæрдтæбæл нæ кæлуй.

Ци æртæ цæрæг хæдзари ма си байзадæй, уонæй дæр бонæ адæймаг зиннæг нæййес, 
æрмæст ефстагмæ райгъусуй фиййау куйти æнæбари рæйд. Изæрæй фонс ку æрæздæхунцæ 
хезунæй, уæд гъæу базмæлуй фустæ ‘ма уæриккити уасунæй, æстор фонси æзгулийæй. Уæдта 
æваст æрталингæ уй, калд хæдзæртти фæрстæ тæрегъæддаг аууон дарунцæ. Æхсæви тарæй 
æрбайгъусуй уги гъæр.

Гъæуи тæккæ астæути уайуй хуæнхаг рæсог дони тагæ. Игъæлдзæг сæбар-субур кæнуй 
уорс дорти æхсæнти. Æ уæлцъарæ ферттевуй сæумон хори тунтæмæ.

Ефстаг фæндаггон æ рази æрлæууй ‘ма си е’донуг ниссæттунмæ йæ армидзаг раниуазуй. 
Æ уазалæй дæндæгутæ адгин рист никкæнунцæ.
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2 урокАдæймаги ном кадгинæй хæссун.
Гъæлæсон æма æмгъæлæсон мурти æййивдзийнæдтæ. 
Орфограммæ. Орфографий принциптæ.

1-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти стъæлфити бæсти ниввæретæ гъæугæ дамугъатæ ма 
сæ ниффинсетæ тетрæдти.

Æ…лæуун, æрмæст…æр, мæ…мæ, бамбар…та, но…дзуд, исаразу…мæ, адæ…, фе…
балдæнцæ, æ…лæдæрун, равдес…æнæй, схи…тæй, нæ…ттæ.

Æмгъæлæсон æма гъæлæсон мурти æййивддзийнæдтæ:
1) æнхæст æма æнæнхæст, прогрессивон æма регрессивон æмхузондзийнадæ (асси-
миляци): мæнмæ -мæммæ; бæзтæ – бæстæ.
2) æмгъæлæсонти бунатæййивд: зокъо – къозо, бæгъатæр – хъæбатæр;
3) еу мур иннемæй æййивд ку æрцæуй: тетрад – тъетърад;
4) æмгъæлæсонти рахауд: æрмттæ – æрттæ, цæрмттæ – цæрттæ, сугъд – сугътон;
5) гъæлæсонти рахауд: æнæ амонд – æнамонд; 
6) гъæлæсонти æлвæстадæ: нæ æндеун – не ‘ндеун, йæ æрфгутæ – йе ‘рфгутæ;
7) гъæлæсонти ‘хсæн æмгъæлæсонти байвæрд: байагорун, ниййазæлун.

2-аг фæлтæрæн. Зæгъетæ, циуавæр мурон æййивдзийнæдтæ æрцудæй дзурдти дзоргæ-
дзоргæй.

Æруагъта, суагъта, æргомæй, æрбахъæрттæй, хæццæ-мæццæ, хæсдзæнæн, игъосдзæнæн, 
хусдзæнæн, финсдзæнæн, исхуæцдзæнæн.

Орфографи. Орфограммæ. Орфографий принциптæ

Орфографи (растфинсуйнадæ) амонуй, дзурдтæ æма сæ хæйттæ куд финсгæ 
‘нцæ, дзурдтæ еумæ кенæ дефиси хæццæ финсун гъæуй, циуавæр дзурдтæ 
райдайунцæ устур дамугъайæй, дзурдтæ еу рæнгъæй иннемæ куд хæссун гъæуй, 
уоци æгъдæуттæ.

Орфограммæ æй дзурди, дзурдбасти, тексти уæхæн бунат, орфографион рæдуд 
æруадзæн кæми ес, цалдæр хузи финсæн кæмæн ес, фал еу хузи финст раст кæми 
æй. Дзурди фæууй еу кенæ цалдæр орфограмми. Зæгъæн, дзурд исхæсдзæнæн-и ес 
2 орфограмми: 

1) зонун гъæуй, еу с финсун гъæуй дзурди æви дууæ, 
2) дзурди астæу с финсгæ æй æви дз.
Орфографий еумæйаг принциптæ æнцæ: фонетикон, морфологион, традицион 

æма бадзурдон. Дигорон æвзаги дзурдтæ арæхдæр финст цæунцæ фонетикон æма 
морфологион принциптæмæ гæсгæ.

!
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Фонетикон принципмæ гæсгæ дзурдтæ финсун гъæуй, куд игъусунцæ, уотæ: 
æндæдæр, лæкъун, тæргай, дондзау.

Морфологион принципмæ гæсгæ хæстæг дзурдти морфемитæ финст цæунцæ 
æмхузон, аллихузон сæ ку дзорæн, уæддæр: гъазта – гъаста, æрлæуун – æллæуун, 
æмбæлттæ – æмбæлдтæ.

Историон принципмæ гæсгæ финст цæунцæ, сæ растфинсуйнадæ зин 
исбæрæггæнæн ци дзурдтæн æй, етæ: биццеу, аккаг, гъæу, дуккаг.

Дзурдти растфинсуйнадæ æма орфографион æгъдæуттæ лæвæрд цæунцæ ор-
фографион дзурдуати.

3-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ тетрæдти, стъæлфити бæсти гъæугæ 
дамугъатæ æвæргæй.

1. Галтæ æнцад æ…лæудтæнцæ, цума мах хи…тонцæ, уотæ. 2. Цæуæн нур нæхемæ, 
нæ нæстæ ба исон æ…ласдзинæн. 3. Æз Николайæн хъæбæр ра…арфæ кодтон. 4. Уалдзæг 
ку æ…лæууидæ, уæд еумæ цæуианæ кæурæги зæнкæ тауæгтъæфтæ, гæнгæли…ауæни. 5. 
Æрхæс…æнæн ма еу дæнцæ. 6. Николай фестадæй æма дуарæрдæмæ рараст æй. 7. Æз ба…
архайдзæнæн æма дæмæ еу бон æрбацæудзæнæн. 8. Еу мæйæ ку ра…ахур кодтон, уæдта 
мæмæ фæдздзурдта факультети фæскомцæдеси секретарь.

Хидирти Рамазан

4-аг фæлтæрæн. Раст ниффинсетæ дзурдтæ.

Æнæ афони, æнæ æхъæл, æнæ æнгъист, æнæ æвзурст, æнæ цæттæй, дæ æфхуæрд, æнæ 
æгъдау, мæ æмбал, ра аразун, ра агорун, æййив…, æййив…он, сугъ…, сугъ…он.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ, къæлæттæ райгон кæнгæй уæдта стъæлфити 
бæсти гъæугæ дамугъатæ æвæргæй.

(Æнæ) дон адаги хонсар…арс – лæмбунæг карст. Хонсари уæлбилæ, æндзæри ба нæуæ… 
карст хуаси ласæ…. Ласæгбæл бакъолæ кодтон сагойнæ ‘ма куст…æлладæй мæхе æруа…тон 
хуаси рæбун. Нæуæ… сор…онд, хорæй æфсæст кæрдæги а…гин тæф æхцæуæн æмбæлд кæнуй 
уолæ…æнтæбæл.

(Æнæ) афони гъæдæй æздахтæн (мæ) æнсувæри хæццæ. Кизгæ æ фур (æнæ) бонæй æ 
уæрагисæртæбæл æрхаудтæй ‘ма иску…та: «Хуцау, маргъ мæ фестун кæнæ».

Гадати Лазæр

1. Бакæсетæ æнæгъæнæй Гадати Лазæри радзурд «Гъæдрæбун».
2. Исбæрæг кæнетæ зæллангон æма æзæллангон æмгъæлæсонтæ.
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3 урокСилгоймаги æфсарæ, намус æма рæсугъддзийнадæ.
Иуонг. Цавд. Цавди æгъдæуттæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдтæ. Зæгъетæ, циуавæр фæткæмæ гæсгæ дехгонд æнцæ 
иуæнгтæбæл? Кæци дзурдтæ нæ’нцæ раст дехгонд?

Дук-каг, дæнг, æн-гъе-зун, æз-дух-сун, кур-ой-нæ, кув-ддзау, нив-гун, раз-дзæ-уæг, 
æ-бæл-вурд, сос-æгг-ай, тæ-лæт-таг, тух-гин, фæс-рæф-тад, цæрд-хуз.

1. Исбæрæггонд дзурдти хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.
2. Дзурдтæ сæ кондмæ гæсгæ равзаретæ.

Иуонг

Еу рауолæфтæй загъд мурæ кенæ цалдæр мури аразунцæ иуонг. Дигорон 
æвзаги иуонг арæзт цæуй гъæлæсон мури хæццæ, уомæ гæсгæ дзурди фæууй уал 
иуонги, цал гъæлæсони си уа: ав-гæ, анз, бæс-тон, дзик-ка, ра-къа-хун.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти ниввæретæ цавди нисæнттæ. Дзурдтæ иуæнгтæбæл ра-
дех кæнетæ.

Æвзаг, гъуддаг, сугъзæрийнæ, гъæддугъ, исаразун, гъæлæсон, ниффинсун, ралæборун, 
цæгиндзæ, киндздзон, æнæмæнгæ, мæстæйдзаг, æппундæр, æдзæстхез, гиризгæнæг.

Цавд
Дигорон æвзаги цавд фæххауй кæцифæнди иуонгбæл дæр: áрфæ, кǽрдæн, 

рáзиннун, дувæргóнд: фиццагбæл, дуккагбæл, æртиккагбæл. Фал æртиккагæй 
идарддæр ба нæ.

Дигорон æвзаги цавд æвæруни æгъдау баст æй гъæлæсон мури хузи хæццæ: 
ивазгæ гъæлæсон æй æви цубур, тухгин гъæлæсон æй æви лæмæгъ. 

1) Дзурд кенæ ба дзурдти къуари ку фæууй æрмæст цубур гъæлæсонтæ (æ, 
и, у), уæд цавд хауй дууæиуонгон дзурдти дуккаг иуонгбæл, æртæиуонгон кенæ 
берæиуонгон дзурдти ба – бундори фæстаг иуонгбæл: фидǽ, гъæдǽ, гурумýхъ, нæ 
тикиʹс, æр миʹн цæгъдæ;

2) Кæд дзурди ес æрмæст даргъ гъæлæсонтæ (а, е, о, и) уæд цавд хауй фæстаг 
иуонгбæл: аууондáр, асхъóд;

3) Кæд дзурди кенæ дзурдти къуари ку уа даргъ дæр æма цубур гъæлæсонтæ 
дæр, уæд цавд фулдæр хатт хауй, дзурди кæронмæ хæстæгдæр ка уа, еци даргъ 
гъæлæсонбæл: фæлварá, æстæнхáтт, бонæмбéс.

Фал хатгай ба дууæуингон дзурдти цубур æма даргъ гъæлæсонти хæццæ цавд 
хауй фæстаг иуонгбæл: нивǽй, мадǽй, уадǽй.

Уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдти цавд байзайуй æ бунати.

!

!
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3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ. Цума си ке кой кæнунцæ автортæ?

Куддæртæй ма фæййервазтæй
Изæд æнгæс силгоймаг.
Тогæвдулдæй, тæрних бастæй
Тауæрæхъти æй коййаг.
Сау дзиккотæ æ ронбастмæ,
Сау цæститæ – æнæбун
Хор бæлдтæй уой фенгастмæ,
Куд дессагдæр рæсугъд фун.

И силгоймаг фæллæбурдта,
И биццеубæл æртухстæй.
Æхе уæззау исæргъувта,
Æ къæхтæбæл ислæудтæй,
– Устур Хуцау, уодæгасæй
Фæууидтон ма алайнаг,
Уæддæр мин уой мабал райсæ,
Куд нæ фæууæн æвæстаг.
Дæуæн æз дæн нур дæ мадæ,
Хорзæрийнæ æй мæ ном.
Багъудæй дæ лæгдзийнадæ,
Нæ фиддæлтау уо æндон.
Фæлмæн мадау Хорзæрийнæ
Дзурдта: «Гъæумæ бакæсæн,
Кæд ма еске разиннидæ,
Хæдзæрттæбæл рахæтæн».
Æрæййафтон æз лæгæти
Кæрдгæ дорæй даст уобай,
Задалески дзилли цæсти
Е ку ‘адтæй æнæ хай.

Цагъати Тотраз

Æй Тамарæ дæргъæлвæстæ,
Нарæгастæу, сауæрфуг,
Киндзи дарæси æррæстæ
Цæхæр калуй, куд фæрдуг.

Сабайти Сулейман

1. Куд æвдист цæуй силгоймаги рæсугъддзийнадæ?
2. Исбæрæггонд дзурдтæ рафинсетæ æма сæбæл цавди нисæнттæ ниввæретæ.
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3. Тексти ци вазуггин дзурдтæ ес, уони равзаретæ сæ кондмæ гæсгæ.
4. Силгоймаги уодигъæдæ куд æвдист цæуй æмдзæвгити?

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ зундгонд адæймæгути зæгъдтитæ. Æрдзоретæ син сæ медесбæл.

1. Силгоймаги федауцæ – фиццагон ирон силгоймаг (Бегизати Чермен)
2. Уадзæ, рæсугъд кизгæ зарæд æма зарæд, зари хæццæ амондгундæр уодзæнæй.
(Плити Харитон)
3. …Æндаг бакастæй рæсугъд арæх меддуйней хæццæ нæ федаунцæ, кæрæдземæй идард 

лæуунцæ. (Хъанухъуати Инал)
4. Рæсугъд силгоймаг Цæгат Кавкази адæмтæмæ гъæуамæ уа саухелæ, устур сау цæстити 

хæццæ æма листæгастæу. (Хъанухъуати Инал)
5. Хори кизгæ дæ цори æнгъæлдæн фауйнаг æй. (Гæдиати Секъа)
6. Лæг рæсугъд уагæй федауй. (Æгъузати Иуане)

1. 5-аг гъудиади ниввæретæ æрхуæцæн нисæнттæ.
2. Фæйнæ еу гъудиади ниффинсетæ комкоммæ нихас æма фæрсаг нихаси хæццæ.

5-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ ести литературон уадзимис æма сил-
гоймаги фæлгонц æрфинсетæ.

Ирон национ культурæ. Хузтæкæнуйнадæ.
Лексикæ. Дзурдти бастдзийнадæ кæрæдзей 
хæццæ сæ гъудимæ гæсгæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдтæ. Байамонетæ си дигорон дзурдтæ, уæдта æндæр 
æвзæгтæй æрбайсгæ дзурдтæ.

Сæлæф, нæлуæг, нæуæг, сæнттадæ, футбол, хъазмуз, тъæрвингæ, автобус, такси, игъауги, 
идзулун, экономикæ, юбилей, элеватор, чемпион.

Æвзаги еугур дзурдтæ еумæ хуннунцæ лексикæ кенæ æвзаги дзурдуат.
Дзурдтæ нихаси медæгæ еугонд цæунцæ сæ медесмæ гæсгæ æма æвдесунцæ, 

предметтæ, фæззиндтитæ æма се ‘ууæлти ‘хсæн ци бастдзийнæдтæ ес, уой. Зæгъæн: 
фæззигон уазалтæ, кæрз фæззелæн, гъæрæй дзорун, хъæбæр хуарз косун.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Йе стиль ин исбæрæг кæнетæ. Текстæн пълан 
искæнетæ ма’й уомæ гæсгæ радзоретæ.

!
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Хетæгкати Къоста – хузтæгæнæг

1. Хетæгкати Къоста æрмæст ирон литературæ æма литературон æвзаги бундорæвæрæг 
нæй, фал ма нимад æй ирон профессионалон хузтæкæнуни бундорæвæрæгбæл дæр. Къо-
ста исахур кодта Петербурги Аййевæдти Академий æма базудта хузтæкæнуни еугур 
сосæгдзийнæдтæ.

2. Е æрмæст Иристони нæ, фал æгас Цæгат Кавкази дæр бундор æрæвардта портретон, 
цардиуагон, пейзажон, станкон, фрескон, декоративон æма аййевгæнæн жанртæн. Хузæ кодта 
уазнивтæ (иконæ) дæр, æрмæст ин етæ арæх дзуапп нæ лæвардтонцæ аргъауæни нормитæн ци 
фрескити искодта, уоми дæр изæдтæн ес зæнхон адæймаги бакаст.

3. Къоста финста аллихузи аййевгæнæн плакаттæ, 
Дзæуæгигъæуи ци хуæрзауодæн изæртæ аразтонцæ, уонæн. 
Кодта декорацитæ уруссаг театри спектакльтæн дæр. 
Цæгат Кавкази фиццагдæр е райдæдта адæми зонгæ кæнун 
хузæкæнуйнади аййевади хæццæ, уой фæрци райдæдтонцæ 
хузти равдиститæ аразун.

4. Хетæги-фурт хъæбæр аййевæй равдиста йæ 
Райгурæн зæнхи алæмæттаг æрдзæ Зинкъарай æфцæг Те-
бердай ком Æрдзон хед Мади хонх, ирон цардарæзт 
Арахъуадзæн Дон хæссунмæ Дорсæттæг сабийтæ. Зундгонд 
æнцæ йæ конд портреттæ дæр Автопортрет, Гутъиати Ми-
сирбийи Тхостати Туттийи Цæликкати Анни уæдта йæ мади 
портрет

5. Хузæ «Дорсæттæг сабийтæ» æй профессионалон 
станкон хузæкæнуйнади фиццаг зæрбатуг æрмæст Иристони 
нæ, фал æгас Цæгат Кавкази историй дæр.

6. Къостай хузти нæййес æрттевагæ хуарæнтæ. Фал æ хузтæ цох нæ’нцæ тоналон 
еудзийнадæй. Хузæгæнæг арæх пайда кæнуй рохсдзуд, æвзестхуз хуарæнтæй.

7. Хузæкæнуйнадæ Къостайæн иссæй ирон адæми эстетикон гъомбæлади фæрæзнæ.

Туйгъанти Махарбег æма Хъотайти Гришæмæ гæсгæ

1. Рафинсетæ цуппæрæймаг абзац, æрхуæцæн нисæнттæ си æвæргæй.
2. Дзурдуæтти иссеретæ лæвæрд дзурдти нисанеугутæ: декораци, фрескæ, плакат, декора-
тивон, станкон, эстетикæ.
3.Рафинсетæ фиццаг абзаци гъудиæдтæй дзурдбæститæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хузæ.
4. Цуппæрæймаг абзаци фиццаг гъудиадæн искæнетæ морфологион æма синтаксисон 
æвзурст.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Цæгат Иристони æма Башкирий Республики адæмон хузæгæнæг, Советон Цæдеси Пад-
дзахадон премий лауреат Тауасити Дафай фурт Сослæнбеги номи хæццæ æнæфæххецæнгæнгæ 
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баст æй ирон профессионалон скульптури райрæзт. Сослæнбег 
ирон аййевадæн фæллæггадæ кодта 50 анземæй фулдæр. Йе 
сфæлдистади Сослæнбегæн ирдæй разиндтæнцæ, аййевади 
хуæздæрæй ци характерон минеугутæ ес, етæ: гуманизм, бæрзонд 
профессионалон арæхстдзийнадæ æма националон хецæндзийнадæ.

Тауасити Сослæнбег райгурдæй 1894 анзи Дигори коми 
Фæснæли гъæуи мæгур зæнхкосæги хæдзари. Хæдзари берæ 
сувæллæнттæ ке адтæй, уомæ гæсгæ бийнонтæ æййафтонцæ 
гъæуагæ. Куд е ‘мбæлттæ, уотæ Сослæнбег дæр, ку рагъомбæл æй, 
уæд æнхус кæнун райдæдта æ ниййергутæн хæдзари кустити, арæх 
цæуидæ фиййау. Æ сабийбонти дæр исуйнаг скульптормæ адтæй 
æцæг æрдзон искурдиадæ. Е ‘мгарæ биццеутæ æмгулфæй гъазун 
ку райдайионцæ, уæд е ба хебари амадта гъæдæй аллихузон сирдти 
æма цъеути хузтæ.

Æ царди фæстаг бонти уæнгæ дæр Тауасий-фурт нæ фе-
ронх кодта æ райгурæн бунæттæ, æ зæрдæмæ хъæбæр арф рай-
ста Иристони алæмæттаг æрдзæ. Уæлдай фулдæр ба уарзта ра-
гон æргъæуттæ æма таурæхътæ, кæцити фегъуста æ фидæй.

Сослæнбеги исфæлдистади райрæзтæн устур агъаз фæцæй, 
адæмон скульптор Едзити Сослæнбеги хæццæ ке базонгæ ‘й, 
е. Устур цæмæдесдзийнади хæццæ зонгæ кодта Едзий-фурти 
кустити хæццæ. Уæд федарæй исфæндæ кодта – æнæмæнгæ, 
гъæуамæ исуа скульптор. 1916 анзи Тауасий фурт каст фæцæй 
гимнази. Идарддæр ин йæ ахур рахъæртун кæнунæн фадуат 
нæбал адтæй, паддзахи æфсадма ‘и ракодтонцæ.

Граждайнаг тугъди фæсте Сослæнбег кодта устур пар-
тион æма æхсæнадон куст. 1920 анзти райдайæни Тауаси-
ти Сослæнбег æма Туйгъанти Махарбеги хъæппæресæй 
Дзæуæгигъæуи байгон æй аййевадон студи. Фæстæдæр 
Сослæнбег ахур кодта Ленингради (Петербурги) Аййевæдти 
Академий.

Берæ дессаг куститæ искодта скульптор. Фал син ранимайдзинан сæ зингæдæртæ: Пли-
ти Исси фæлгонц Дзæуæгигъæуи, арæзт æрцудæй 1952 анзи; Хетæгкати Къостай циртдзæвæн 
æвæрд æрцудæй 1959 анзи, Башкираг адæми легендарон бæгъатæр Салават Юлаеви 
циртдзæвæн. Аци циртдзæвæнбæл фæккуста 20 анзей бæрцæ. Æвæрд æрцудæй Уфай горæти 
цæугæдони билæбæл. Аци скульптурон кусти туххæй Тауасити Сослæнбегæн 1967 анзи 
лæвæрд æрцудæй Аййевæдти Академий сугъзæрийнæ майдан. 1970 анзи ба ин еци кустбæл 
равардтонцæ Советон Цæдеси Паддзахадон преми. 1974 анзи 10 апърели Сослæнбег æ цардæй 
рахецæн æй.

1. Текст уæхе дзурдтæй радзоретæ.
2. Иссеретæ тексти æрбайсгæ дзурдтæ.

Тауасити Сослæнбег

Салават Юлаеви 
циртдзæвæн
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3. Дуккаг æма æртиккаг фæлтæрæнтæй рафинсетæ аййевади хæццæ баст дзурдтæ æма 
дзурдбæститæ. Дзурдбæститæн исбæрæг кæнетæ сæ хузæ, сæ конд.
4. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ синонимтæ базонетæ. Ниффинсетæ сæ тетради.

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ нивæцæн-æрфинст Тауасити Сослæнбеги куститæй 
еуебæл.

Сугъзæрийнæ нæмгутæ.
Царди устурдæр цийнæдзийнадæ ес исфæлдистади.

           Ромен Роллан

Нарти кадæнгити темæ ирон хузæкæнуйнади
Лексикон бастдзийнæдти фæрæзнитæ гъудиæдти ‘хсæн.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Рагон Туйгъанти гъæу Дур-Дури дони билæбæл æ бунат кæд байахæста, еци анз абони 
бæрæг-бæлвурд нæбал æй. Ка уотæ зæгъуй, гъæубæл 300 анзи исæнхæст æй, ка ба уобæл ара-
зи нæй æма ин фæстæдæрмæ æргъæвуй æ райгурд. Цидæр æй, уæддæр Дур-Дур нимад цæуй 
будури гъæути астæу тæккæ зæронддæрбæл. Аци гъæуи фалдзос ци гъæздуг зæнхитæ адтæй, 
етæ Уруси паддзахи фæндомæ гæсгæ лæвæрд æрцудæнцæ Туйгъанти муггагæн. Сæ хестæр 
адтæй Созурухъо.

Кæд æлдæрттæй адтæнцæ Туйгъантæ, уæддæр Иристони 
историй зингæ бунат ахæссунцæ. Аци муггаг Иристонæн равард-
та устур лæгтæ. Фиццаг ирон инæлар адтæй Туйгъанти Аслæнбег, 
фиццаг ирон ахургонд-агроном адтæй Туйгъанти Сафар. Зундгонд 
æй нæ бæсти цирки бæхбæлбадæг Туйгъанти Дзерассæ. Мадта 
Иристони зундгонддæр хузæгæнæг дæр æй Туйгъантæй – Махар-
бег. Райгурдæй 1881 анзи. Дур-Дури. Туйгъанти Сафари хæдзари.

Æригон ма ку адтæй, уæд исбæрæг æй, Махарбегмæ хузæ 
кæнунмæ курдиадæ ке ес.

Астанздзудæй Махарбег бацудæй Дзæуæгигъæуи пансионмæ 
ахур кæнунмæ. Уой фæстæ ахур кодта Дзæуæгигъæуи реалон учи-
лищей. Каст æй фæцæй 1899 анзи. 1901 – 1903 анзти ахур код-
та Петербурги Аййевæдти академий зундгонд хузæгæнæг Илья 
Репинмæ.

1901 – 1907 æнзти ахур кодта Мюнхени зундгонд хузæгæнæг Антон Амбейи студий. 
Ами хъæбæр лæмбунæг исахур кодта хузæ кæнуни техники сосæгдзийнадтæ, Европи адæмти 
аййевæдти истори.

1907 анзи Туйгъани-фурт æрбаздахтæй Иристонмæ æма Дзæуæгигъæуи байгон кодта ай-
йевадон студи, цæттæ кодта исфæлдистадон равдиститæ, исаразта хузæгæнгути æхсæнадæ.

Туйгъанти Махарбег
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Махарбеги курдиадæ хъæбæр ирдæй рабæрæг æй, ирон адæмон эпос «Нарти кадæнгити» 
фæлгонцтæ æма сюжеттæмæ гæсгæ хузтæ кæнун ку райдæдта, уæд.

Хузæгæнæг сæрмагондæй исахур кодта Нарти эпос. 1972 анзи ба райдæдта аци темæбæл 
хузтæ кæнун.

Нарти кадæнгити хъайтартæ , сæ цард, сæ сгухтитæ 
хъæбæр ирдæй æвдист æрцудæнцæ мæнæ аци нивти: 
«Нарти кувд», «Курдалæгон», «Уасгерги æма Дзерассæ», 
«Сослан мæрдти бæсти», «Сирдон», «Ацæмæз цæгъдуй 
хæтæлæй», «Æхсар æма Æхсæртæги мæлæт» æ.æнд.

Æ кустити æвдист цæуй хузæгæнæги гъæздуг фанта-
зи, фæууинæн си ес хузти вазуггин бунæтти дæсни æвæрд 
(разæй, фæстегæй, идард рауæн).

Берæ аллихузон æрмæгæй куста хузæгæнæг: гуашæй, 
тушæй, акварелæй. Адæймаг сæмæ кæсунæй не ‘фсæдуй, 
уотæ аллихузон æнцæ æ хуарæнти хузтæ.

Махарбегæн æ куститæ æфснайд æнцæ Цæгат Иристони Аййевæдти музейи (аци музей 
хæссуй æ ном), Цхинвали музейи æма ма берæ æндæр горæтти музейти.

Дзантиати Анатолимæ гæсгæ

1. Текстæн пълан искæнетæ ма ‘й уомæ гæсгæ радзоретæ.
2. Иссеретæ тексти байвæргæ гъудиадæ.
3. Кæд ма ести зонетæ зундгонд хузæгæнæги царди туххæй, уæд æй радзоретæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Кæрæдзей фæсте сæ ниввæретæ, цæмæй уæмæ 
текст рауайа.

1. Нуриккон хузæгæнгутæй дæр беретæ се ‘ргом раздахтонцæ Нарти эпосмæ.
2. Нарти кадæнгитæ рагæй дæр деси æфтудтонцæ нæ аййевади косгути.
3. Туйгъанти Махарбеги фæсте фулдæр кæмæн бантæстæй, еу æй Хъанухъуати Умар.
4. Хуæдахур хузæгæнæг Сæбанти Хаджумар. Æ куститæн сæ хуæздæртæй еу æй 

«Ацæмæз æма Агунди киндзæхсæвæр».
5. Нæ хузæгæнгути хестæр фæлтæри мийнæвæрттæ Нарти кадæнгити темæбæл 

искодтонцæ зæрдæбæлдаргæ хузтæ.
7. Дзанæгати Заурбеги «Нарти Сослан æма Балсæги цалх», Джиккайти Мурати «Нарти 

гуппурсартæ», «Нарти Сослан æма гъонгæси фурт», «Батрадз Хизи федар куд басаста» деси 
æфтаунцæ адæми.

8. Дзанайти Азанбеги «Нарти Батраз», «Нарти симд», «Нарти исæфт», «Сослан æма 
Балсæги цалх», «Сирдон фæндур куд искодта», Дзантиати Юрийи конд хузти цикл «Сослан 
мæрдти бæсти» адæми зæрдæмæ хъæбæр цæунцæ.

9. Æрмæст профессионалон хузæгæнгутæ нæ, фал ма хуæдахур хузæгæнгутæ дæр аци 
фæрнгун темæмæ арæх раздахунцæ се ‘ргом.

Цæгат Иристони 
Аййевæдти музей
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6 урок

Бакæсетæ æма багъуди кæнетæ!

Нихаси культурæ æй, адæми царди гъæугæ ка ‘й, уæхæн зонундзийнæдтæ, 
фæлгонцтæ зæгъунæн, балæдæрунæн æвзаги ци хуæздæр формитæ ниффедар æй, 
уонæй нихаси пайда кæнун.

Этикон нихас æй æвзаги фæрци æвдист æгъдау æма багъæуй царди аллихузон 
уавæрти. Е дæр æй нихаси культури хæйттæй еу. Уæзданæй салам дæттун, арфæ 
кæнун, корун, зонгæ кæнун, фæндараст кæнун æма берæ æндæр дзурдтæ æнцæ эти-
кетон.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Адæймаги зæрдæмæ си кæцитæ хъæбæрдæр 
цæунцæ æма цæмæн?

1. Дæ хуарзæнхæй, рахезæ медæмæ æма æрбадæ. Дæхе дæр багъар кæнæ.
2. Æрбабурæ медæмæ æма нитътъæпæн уо.
3. Рахъутти уо, кæдæй цæун, цæун кæнис!
4. Мæ къона, ма байрæги кæнæ, кæд гæнæн ес, уæд фæттагъд кæнæ.
5. Багъуди кæнетæ: «Берæ дзорун ходуйнаг æй».
6. Цæйбæрцæ дзорис, цæйбæрцæ! Ходуйнаг дæмæ нæ кæсуй!

4-аг фæлтæрæн. Исаразетæ диалогтæ уæхæн темитæбæл этикетон дзурдтæй пайдагæнгæй.

1. Дохтур æма сæйги фембæлд.
2. Уæйæгæнæг æма æлхæнæги ‘хсæн дзубанди.

5-аг фæлтæрæн. Туйгъанти Махарбег, Дзанайти Азанбег æма Дзантиати Юрий сæ 
рæстæги искодтонцæ хузтæ «Сослан Мæрдти бæсти». Æрфинсетæ уоци хузтæй еу (уæхе 
æвзурстмæ гæсгæ).

Рæвдауæн дзурдтæ.
Дзурди лексикон нисанеуæг.

Дзурдтæн фæууй лексикон æма грамматикон нисанеуæгтæ.
Сæ предметон медес æй сæ лексикон нисанеуæг. Е амонуй, предметæн, 

фæззиндтитæн ци еумæйаг æма хецæнгæнæн æууæлтæ ес, уони. Зæгъæн, къотæр 
нисан кæнуй зайæгой – æ еумæйаг æууæл; æ хецæнгæнæн æууæлтæ ба ин 
æвдесунцæ дзурдтæ: туртуй къотæр, æхсæри къотæр, ниллæг къотæр, синдзгун 
къотæр æ. æнд.

Грамматикон нисанеуæг æй дзурдти-нихаси хæйтти еумæйаг нисанеуæг.
Зæгъæн: къотæр – номдар, еууон нимæдзи, еумæйаг номдар, номон хауæни 

æ.æнд.

!

!
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1-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ хецæн къуæрттæй ниффинсетæ, сæ еумæйаг ном син 
байамонгæй.

Зæрбатуг, киунугæ, гогуз, хонх, турту, гъог, уæгъæли, карк, халон, мæнæуæ, бæлæу, 
сагъæс, нартихуар, ручкæ, къариндас, зæтхæ, тетрад, хъæбæрхуар, бабуз, хъаз, хъæлæрдзи, 
уæркъин, айнæг, къæдзæх, скъелду, муркъæ, гал, фус, къамбец, цæргæс.

Дæнцæ: Зæрбатуг, халон, бæлæу, цæргæс – мæргътæ.

2-аг фæлтæрæн. Байамонетæ, кæци дзурдтæн нæййес лексикон нисанеуæг.

Агла-догла, аргъау-биргъау, фун, кæрдæг, дзедз æма дзедз, халон, ло-ло, фиу, дзæутæ-
мæутæ, кæфойнæ, хъæнтæ-мæнтæ, фæлдахун, цæун, чара-чампох.

Багъуди кæнетæ

Еугур сæрмагонд нихаси хæйтти дзурдтæн дæр ес лексикон æма грамматикон 
нисанеуæгтæ. Етæ æнцæ кæрæдзей хæццæ баст: дзурдæн йæ лексикон нисанеуæг 
ку раййевуй, уæд ин фæззиннуй нæуæг грамматикон нисанеуæг: сæр – номдар, мæ 
сæрмæ фæззиндтæй фæсæвæрд; авгæ – номдар, авгин – минеуæгон.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ еугæнæг куд уонцæ, уотæ син æргъуди кæнетæ тема-
тикон къуæрттæ. Сæ хæццæ гъудиæдтæ ниффинсетæ.

Газзеттæ, кæрдæгутæ, тукæнттæ, артисттæ, спонсортæ, адгийнæгтæ, номдзуд лæгтæ, 
рæзæ, гагарæзæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, ставддæрæй финст дзурдтæ ци бæрæг 
кæнунцæ?

1. Мæ хори тунæ, тагъддæр рахуарæ æма мæ кустмæ цæуон. 2. Мæ уодлæууæн, ци 
хуарз æй, ке æрбауадтæ. 3. Бабай хор, цæуæн, фенхус мин кæнæ. 4. Мæ минкъий дзиба, 
тагъддæр мин раустур уо.

Рæвдауæн дзурдтæ

Нæ нихас цæмæй фæлмæн, зæрдæмæгъаргæдæр уа, ескæмæ уарзæгой рахаст 
равдесæн, уой туххæй арæх пайда кæнæн рæвдауæн дзурдтæй. Етæ æнцæ аллиху-
зон: мæ цæстæ, мæ хори тунæ, мæ уæриккæ, мæ зæрбатуг, бабай хор æ.æнд.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгитæй скъуддзæгтæ. Байамонетæ рæвдауæн дзурдтæ 
æма æрхуæцæн нисæнтти æвæрд.

!

!
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1. Бабай рæсугъд биццеутæ,
Мæ цæстæ ‘ма мæ уод.
Цъæх арви мин тæхетæ,
Сумахæй дæн бæрзонд.

Тамати Хъазбег

2. А дуйнебæл, алли рауæн
Ес, мæ хортæ, уæхæн лæг,
Ке фæххонæн имонауæн
Дæсни хуарæг, хумгæнæг.

Сабайти Сулейман

3. О мæ мадæ,
Мæ ниййерæг!
О мæ уарзон
Цирагъдар!
Ци зæгъон дин?
Мæн ци берæ
Де ‘нгас рæвдауй.
Æд гъар!
Ду мæ уоди æппунæдзох
Ду мæ хорти хор – тæмæн.
Ци зæгъон дин? Æнæ фæццох
Æрвист хуцæуæй дæ мæнæн.

Бурнæцти Линдæ

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн базонетæ сæ еугæнæг дзурдтæ. Сæ хæццæ 
гъудиæдтæ ниффинсетæ.

1. Бонвæрнон, Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун.
2. Мет, къæвда, дунгæ, мегъæ.
3. Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Михаил Ломоносов, Констан-

тин Циалковский.

7-аг фæлтæрæн.. Ниффинсетæ 5 гъудиади, уæ хæдзари арæхдæр ци равдауæн дзурдтæй 
пайда кæнунцæ, уони хæццæ.



18

7 урокРæвдауæн дзурдтæ
Дзурдти лексикон нисанеуæг. Дзурдти тематикон къуæрттæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Ставддæрæй финст дзурдтæн базонетæ сæ 
еумæйаг ном.

1. Къамати гъæугæрон, Нæзгинти хумзæнхити, дæссаги хуарз задæнцæ мæнæуæ, 
хъæбæрхуар, хъудали. 2. Дигоргоми гъæдти берæ ес нæзи, бæрзæ, толдзæ, донæхсинцъæ, 
æхсæрæ. 3. Галтæ, бæхтæ, хайуантæ дардтонцæ хуæнхбæсти цæргутæ æнхус кæнунмæ. 
4. Æфсинттæ нæуæг тиллæгæй искæниуонцæ бæгæни, арахъ, уæрас къумæл æма цъæх 
къумæл. 5. Сувæллæнттæ гъæди æрæмбурд кодтонцæ нинæгъ, саунæмуг, хъæлæрдзи, тур-
ту, уæгъæли, скъелду, уæркъин. 6. Хуасдзаутæ игуæрдæнæй сувæллæнттæн æрхæссиуонцæ 
зæнкæ, гæнгæли, кæурæги, тауæгтъафæ, давонæ, æнгурзела, æхсирмудзæ, тæтхæни. 7. 
Къамати гъæуи цæргутæ дардтонцæ фустæ, сæгътæ.

1. Балæдæрун кæнетæ æрхуæцæн нисæнтти æвæрд.
2. Дигорон-уруссаг дзурдуати иссеретæ 5-аг гъудиади лæвæрд дзурдтæн сæ тæлмац.
3. Фæйнæ гъудиади синтаксисон æвзурст искæнетæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти стъæлфити бæсти ниффинсетæ еугæнæг дзурдтæ, 
æрхуæцæн нисæнттæ си æвæргæй.

1. Иристони хуæнхти берæ … ес Курттати ком Хъобангом Дайрани ком Дигоргом Тирси 
ком Къударгом.

2. Аци … нæмттæ махæн зундгонд æнцæ литератури уроктæй Нарæ Ганис Синдзисæр 
Киристонгъæу Салигуæрдæн Дæргъæвс.

3. Нуртæккæ нæ республики ес цалдæр уæлдæр … Цæгат Иристони Паддзахадон Уни-
верситет Цæгат Иристони Паддзахадон Медицинон Академи, Хуæнхаг Паддзахадон Аграрон 
Университет Цæгат Кавкази Хуæнхаг Металлургон институт Цæгат Иристони Паддзахадон пе-
дагогон институт.

4. Æрæдони дини семинарæй рацудæй æрмæст æхсæнадон архайгутæ нæ, фал ма зингæ 
… дæр Дзанайти Иван (Нигер) Барахъти Гино Малити Геуæрги Æмбалти Цоцко Дзасохти 
Гиго Гулути Андрей Гатути Михал Цæголти Геуæрги Гарданти Михал.

5. Уæ … макæд феронх кæнентæ, мадæ æмæ фиди хъиамæттæн аргъ кæнун гъæуй.
6. Иристонæн устур кадæ ка искодта спорти, етæ æнцæ … Фадзайти Арсен Хæдарцати 

Махарбег Къудухти Бесик, Рæмонти Сослан.
7. … еугурæй дæр хестæрæй кæстæрæй силгоймагæй нæлгоймагæй сæхебæл нæ 

ауæрдгæй фæллойнæ кодтонцæ фронти дæр, уæдта фæсфронт дæр.

Багъуди кæнетæ

Еугур сæрмагонд нихаси хæйтти дзурдтæн дæр ес лексикон æма грамматикон 
нисанеугутæ. Етæ æнцæ æнгом баст: дзурдæн йæ лексикон нисанеуæг ку раййевуй, 

!
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уæд ин фæззиннуй нæуæг грамматикон нисанеуæг. Зæгъæн: сæр ресуй – номдар; бæласи 
сæрмæ – фæсæвæрд; цæхæр æрттевуй – номдар; цæхæр цæститæ – миногон; дорин хæ-
дзарæ – рахастæвдесæг минеуæгон; дорзæрдæ адæймаг – минеуæгæвдесæг минеуæгон.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгитæ аййев. Байамонетæ, лексикон нисанеуæг кæци 
дзурдтæн нæййес.

1. Агла-догла,
Чара-чампох
Хъойра-хъустун
Сагæн æмбал
Нæбал ес.
Къурцц!

2. Аккæ-дуккæ,
Дувалуккæ,
Зæлгæ-зæлгæ
Зæрингурдтæ,
Пихсбуни-курæтгинтæ,
Асæ-басæ,
Цъикк!

4. Адта-бадта
Кæфтури-кæфойнæ!
Рахау-бахау,
Къæдзтæ-мæдзтæ,
Тегъгæ-уегъгæ,
Дæ сæрæн ба
Æртæ къæрцци.

Агънианмæ гæсгæ

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ рæвдауæн дзурдтæ.

1. Æрсой æма æрситæ,
Ало-ло-тæ, гусситæ,
Кæркой æма кæркитæ,
Ало-ло-тæ, буллатæ.
Гусситæ ма буллатæ,
Тагъддæр кæнæ, мæ цæстæ.

4. Агла-догла, чара-чах,
Не стур тургъи гъазæн мах,
Хленцъи-менцъи, дондрæ-рæс,
Раздæр цъундæ кæнун æз.

Агла-догла, чара-цай,
Æз ку ‘рнимайон фæндзай,
Хленцъи-менцъи, дондра-дзæхст,
Гъауæма уæдмæ уай римæхст.

Агла-догла, чара-саг,
Æз ке иссерон фиццаг,
Хленцъи-менцъи, дондра-цъæх,
Фæххуæрд уодзæй е дзæбæх.

Агла, гъазтæн е æхуæдæг,
Исуодзæнæй цъундгæнæг,
Агла-догла, чара-цъист,
Хленцъи-менцъи, фæцæй гъазт.

Ад. исфæлдистадæй

2. Иразæ мæ хор, дæ мадæн
Намус æма лæггадæн.
Цардæй ма уо æнæхай,
Мæйæмæ балций фæттæхай.

(Айларти И.)
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8 урок

3. Хуссæ, хуссæ, мæ бæдолæ,
Игъæлдзæгæй багъомбæл уо.
Булла, булла, мæ цæргæс.
Устур лæг мин тагъд рауо.

Дзурдти тематикон къуæрттæ

Дзурдтæ æмхузон кенæ хæстæг лексикон нисанеугути хæццæ аразунцæ тема-
тикон къуæрттæ. Етæ загъд фæуунцæ еци еу нихаси хаййæй. Тематикон къуæртти 
баеу унцæ дзурдтæ бæлвурд лексикон нисанеуæги хæццæ: мæргътæ (зæрбатук, 
бæлæу, халон), хæдзарон мæргътæ (карк, бабуз, гогуз, хъаз, уасæнгæ), гъæддаг 
цæрæгойтæ (тæрхъос, саг, дзæбодур) дзоруни миуæвдесгутæ (дзорун, гъæр кæнун, 
цъæхахст кæнун, дзуапп дæттун).

5-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ гъудиæдтæ лæвæрд тематикон 
къуæртти хæццæ.

1. Сирдтæ.
2. Гъæддаг цæрæгойтæ.
3. Хузæ бæрæггæнæг дзурдтæ.
4. Змæлуни миуæвдесгутæ.
5. Рæзæ.
6. Гагарæзæ.

Ирон адæмон зартæ
Еунисанон æма берæнисанеуæг дзурдтæ. Метафорæ. Метоними.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Ставддæрæй финст дзурдтæн балæдæрун кæнетæ 
сæ нисанеуæг.

1. Хуæнхти арæх рацæуй мет æма дорзæйтæ. 2. Адæм разæйæ кодтонцæ Уæлахездзаути 
размæ. 3. Æз нанайæн æ къона дæн, бабайæн ба æ цæргæс. 4. Цæргæс еу цæф æхе никкодта 
мæргъбæл æма ‘й исæскъафта уæлдæфмæ. 5. Седзæртæ къонай фарсмæ батугур æнцæ. 6. Къу-
ми лæууй æртæкъахуг фингæ. 7. Мæ къæхтæ ресунцæ фур фæлладæй. 8. Мæ бакомкоммæ 
ауигъд адтæй даргъ фæтæн айдæнæ. 9. Адæм царди айдæнæ æнцæ.

Дзурдæн фæууй еу кенæ цалдæр нисанеуæги.
Берæнисанеуæг дзурдтæ æнцæ, цалдæр лексикон нисанеуæги кæмæн ес – 

комкоммæ æма рахæсгæ. Æгас рахæсгæ нисанеугутæ дæр баст æнцæ дзурдæн æ 
комкоммæ нисанеуæги хæццæ.

4. Ма ко, ма ко, нанай хор,
Райсæ мæнæ дæ гого.
Гага дæр дин æз дæттун.

!

!
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Зæгъæн. Гъæуи астæу къубурбæл лæууй уæйугау мæсуг.
Мæ фидæ муггагæн æ федар мæсуг адтæй.
Аци гъудиæдти дзурд мæсуг-æн ес комкоммæ æма рахæсгæ нисанеугутæ. 

Етæ æнгом баст æнцæ медесæй æма нисан кæнунцæ устур. Дзурди рахæсгæ 
нисанеуæгæй автор æвдесуй æ фиди бунат, асæ муггаги ‘хсæн.

2-аг фæлтæрæн. Гъудиæдти иссеретæ берæнисанеуæг дзурдтæ. Тетрæдти сæ ниффинсетæ.

1. Уазалмæ ниддæвдæг дæн. 2. Робаси къæдзелæбæл синдзитæ ниддæвдæг æнцæ. 
3. Дуари зихъирæй бакастæй Азау. (Гæд. С.) 4. Дæ дæндæгутæ мæмæ ци низзигъир кодтай? 
5. Гъуддаг бæл æргомæй æрдзурдтонцæ. 6. Киндзи раргом кодтонцæ синхи хестæртæ. 7. Хор 
сæумæраги æ тунтæй Уазай цъопп ниррох кодта. 8. Æз фæццæун, мæ хори тунæ. Дзæбæх уо.

Берæнисанеуæг дзурди сæйраг рахæсгæ нисанеугутæ æнцæ метафорæ æма ме-
тоними.

Метафорæ (бердзенаг дзурд – рахæсгæ) – дзурдæй пайда кæнун рахæсгæ 
нисанеуæги. Дзурдтæн нæуæг рахæсгæ нисанеугутæ фæззиннуй, предметтæ 
æмхузон ку фæуунцæ асæй, бæрцæй, хузæй, гури кондæй: арт содзуй – мæстæй 
содзун; мет тайуй – мæтæй тайуй.

Нæуæг нисанеуæг фæззиннуй, предметтæ æмхузон функцитæ ку фенхæст 
кæнунцæ, уæд дæр: маргъи базур – хуæдтæхæги базур. Еу предметти номи рахаст 
æндæр предметмæ хуннуй метафорон рахаст.

Зæгъæн, уодгун предметæн лæвæрд æрцæуй æнæуод предмети ном, æууæл:
сугъзæрийнæ сахат – сугъзæрийнæ къохтæ;
уазал дон – уазал зæрдæ.

Æнæуод предметæн ба – уодгун предмети ном, æууæлтæ:
артисттæ кафунцæ – стъалутæ кафунцæ; 
кизгæ заруй – сауæдонæ заруй.

Метоними (бердзен. – æндæр ном дæттун), æй, еу предмет инней хæццæ баст 
ку фæууй тугъдади, рæстæги кенæ æндæр ести уавæрти, ма уой фæрци предметæн 
еу ном ку фæууй.

1. Бунати ном дзорун, ци адæм си цæруй, уони бæсти:
Уæллагком æма Уæллагири ком рагæй дæр лимæнæй цæрунцæ.

2. Уадзимиси бæсти автори ном дзорун:
Малити Геуæргий нæуæгæй рауагътонцæ.

3. Дзаумай ном дзорун, ци си ес, уой бæсти: 
Æнæгъæнæ къос бахуардта.

4. Предмет цæмæй конд æй, уомæй предмети ном амонун:
Гæгъæди бахастон хецаумæ.

5. Архайд æма йæ фæстеуæг еу дзурдæй зæгъун:
Мæ фæллойнæ æгасæй дæр дæу уæд.

!
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6. Адæймаги æ циуавæрдæр дзаумауи номæй амонун:
Стъалугин бабæй фæззиндтæй.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Фиддæлтæй фæстæмæ зар адтæй ирон адæмæн сæ уарзондæр аййевадæ. Зарæй федудта 
сæ куст, се ‘гдау, сæ бæрæгбон, сæ цийнæ, сæ бæллецтæ.

Зарæй цийнæ кодта ирон лæг æ нæуæгигурдбæл, æ иуазæгбæл. Зари хæццæ фæндараст 
кодта æ бæлццони, е ‘риздæхтбæл дæр ин зари хæццæ бацийнæ кæнидæ.

Æ фиццаг хуми кондбæл дæр, бæркадгун фæззæгбæл дæр заргæй цийнæ кæнидæ.
Зари зæлтæй ниййерæг мадæ рæвдудта æ сувæллони. Хуасдзау æ уес заргæй хаста. Зар 

худтæй æнæуагæ миутæбæл, магосатæбæл.
Зар сдудта, Фидибæсти, сабурдзийнади сæрбæлтау æ уод нивондæн ка хаста, уоци 

æхсаргин, зингзæрдæ тохгæнгути. Зари фæрци æ бон цубурдæр кодта æвзигъд фиййау. 
Заргæй цудæй цæхæрцæстæ цауæйнон сирдагор.
Зар адтæй æма æй нæ адæми уарзондæр æмбæлццон.

1. Радзоретæ, ци аргъ кæнунцæ адæм зарæн?
2. Аййевади циуавæр хузтæ ма зонетæ?
3. Иссеретæ тексти берæнисанеуæг дзурдтæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ кæрæдзей фæсте раст ниввæретæ. Ци уæмæ 
рауадæй. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

1. Историон зартæй уæлдай ма си парахатæй æмбæлунцæ фæллойни, мифологион, уар-
зондзийнади, киндзхæссуни, игъæлдзæг зартæ. 2. Гъæздуг æма бæркадгун æй ирон адæми зар-
ти къæбец. 3. Адæмон зар – е æй, адæми хуæздæр минеугутæ, сæ уодигъæдæ, сæ цæстæнгас, 
сæ зæрди рахаст æхсæнадон фæззиндтитæмæ ирддæрæй сæхе кæми равдесунцæ, уæхæн 
айдæнæ. 4. Кæд фиццаг рæстæги ирон адæмон зартæ арæх игъустонцæ алли рауæнæй дæр, 
уæддæр нур бунтон иронхуати нæ ‘нцæ. 5. Зундгонд æнцæ нуриккон ирон адæмон заргутæ 
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дæр: Гулчети Епо, Сæбанти Хаджумар, Гетъоти Сослæнбег, Байти Юрик æ.æнд. 6. Сæ дессаг 
гъæлæс ма нур дæр радиойæй райгъусуй æма адæм бацийнæ кæнунцæ Кæсæбити Митя, Дзу-
гати Барту, Плити Григорийбæл. 7. Героикон зартæ иронх кæнун нæ уадзуй Цæгат Иристон-
Аланий паддзахадон филармоний национ хор. 8. Аци коллективæн разамунд дæттуй Дзанайти 
Ольгæ.

1. 3-аг æма 4-аг фæлтæрæнти текстт уæхе дзурдтæй радзоретæ.
2. Кæд уæ бийнонтæй кенæ хæстæгутæй еске заруй, уæд уой туххæй дæр радзоретæ.
3. Циуавæр адæмон зартæ фегъосетæ арæхдæр? Ке туххæй æнцæ?

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Йæ цард - зари аккаг

Æвæдзи, ескæд фегъустайтæ Харебати Исахъи зар. Исахъи кой æ райгурæн Хонсар Ири-
стони ка нæ фегъуста, уæхæн н'адтæй.

Минкъийæй фæстæмæ æхе цæститæй уидта, æлдæрттæ мæгур адæми куд æфхуардтонцæ, 
уой. 10 анзи ибæл ку цудæй, уæд нæ ниххатир кодта гурдзиаг æлдарæн зæнхкосæг Кокойти 
Уаной æнæгъæуаги ке бафхуардта ма си райста æ маст. Уой фæсте æ фæсте зелун байдæдта 
пъæлицæ, ма Исахъи багъудæй æхе римæхсун. 1914 анзи архайдта фиццаг дуйнеуон тугъди. 
Паддзахи æфсади ка службæ кодта, уонæн сæ фулдæр адтæнцæ фæллойнæгæнгути фурттæ 
æма æрлæудтæнцæ революцион тохгæнгути рæнгъити. Уонæй еу адтæй Харебати Исахъ дæр. 
1917 анзи йе 'мбæлтти хæццæ искодтонцæ зæнхкосгути интернационалон къуар, сæ разамонæг 
дæр Исахъ æхуæдæг адтæй. Тох кодтонцæ æлдæртти нихмæ, уæдта 1918 анзи Чъребай ци ре-
волюцион тох райдæдта, уоми архайдтонцæ.

Ирон адæми сæрбæл тохи Исахъ æвдиста лæгдзийнадæ, бæгъатæрдзийнадæ, 
сæрæндзийнадæ. Устур аргъ ин кодтонцæ, ке сæрбæл тох кодта, еци адæм. Фал знаги къохæй 
тохи рæстæг 2 уæззау цæфи фæцæй.

Исахъи ном абони дæр иронх нæй. Йæ райгурæн гъæу хæссуй æ ном, Знаури райони ин 
æвæрд æрцудæй циртдзæвæн. Адæм ибæл искодтонцæ зар дæр.

1. Ка æй Харебати Исахъ?
2. Иссеретæ фæлтæрæни вазуггин гъудиæдтæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хузæ.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй испайда кæнетæ комкоммæ æма рахæсгæ нисанеугу-
ти. Сæ хæццæ дзурдбæститæ ниффинсетæ.

Карз, зæлдагæ, стъалу, бæлæу, змæнтун, тугъд, ивæзун, æвзаг, киунугæ.

Нихаси ирæзтбæл косун.
Изложени.
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10 урокНæ музыкалон культурæ
Омонимтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Ставддæрæй финст дзурдтæмæ фæрститæ раттетæ.

1. Фур зинæй ци фæцайнæ, уой нæ зудтон. 2. Фур фусти хæццæ не ‘рцудæй. 3. Æхсири 
сæртæй царв кæнунцæ. 4. Дон æ сæрæй рæсог фæууй. (Æмб.) 5. Æнæзунд сæр къæхти 
мæстæй маруй. (Æмб.) 6. Хæдзари сæрти æрбатахтæй бæлæути къуар. 7. Сувæллон дзиуарæй 
рафаста. 8. Нæ гъæуи адтæй еу рæстæги хирхфадæн завод. 9. Гъæуи цæргутæ сæхе цæттæ 
кæнунцæ Хетæги дзиуари кувдмæ.

Омонимтæ (бердз. – æмхузон ном) æнцæ уæхæн дзурдтæ, дзоргæ æма сæ 
финсгæ æмхузон кæнæн, сæ нисанеугутæ ба аллихузон кæмæн æнцæ. Зæгъæн: коми 
думæг – фуси думæг; мæнæуи гага – сувæллонæн гага раттун.

Омонимтæ фæуунцæ æнхæст æма æнæнхæст.
Æнхæст лексикон омонимтæ фæуунцæ еу нихаси хайи дзурдтæ. Уонæн сæ 

еугур грамматикон формитæ дæр фæуунцæ æмхузон: киндзи цæгат – фæрæти 
цæгат; Курттати ком – адæймаги ком.

Æнæнхæст омонимтæ еугур грамматикон формити æмхузон игъусгæ дæр нæ 
кæнунцæ, финст дæр нæ цæунцæ. Етæ æнцæ уæхæн хузтæ:

Омоформитæ – дзурдти еу циуавæрдæр формитæ рауайунцæ æмхузон: цъæх 
кæрдæг (зайæгой) номдар – хуасæ кæрдæг (миногми) – хъумац кæрдæг (номдар).

Омофонтæ (фонетикон омонимтæ) – æмхузон сæ дзорæн, аллихузон ба сæ 
финсæн: бæстæ – бæзтæ, хъæстæ – хъæзтæ.

Омографтæ (графикон омонимтæ) – æмхузон сæ финсæн, дзоргæ ба сæ 
фæйнæхузи кæнæн.

Берæ нин цæрай, нæ боц хестæр Цæрай.

2-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ рафинсетæ, омонимтæ си иссеретæ. Исбæрæг син кæнетæ 
сæ хузæ.

1. Кæсæги зæнхитæн кæрон дæр цума нæййес. 2. Мæ лимæн кæсæг, дæ гъос æрдарæ 
дзурдти растфинсуйнадæмæ дæр. 3. Дæ рони æргъæвæг бæргæ æрттевуй. 4. Таймураз æ 
бийнонтæ æргъæвæг рахъæрттæй хонхæй. 5. Сувæллон æхе ахур кæнуй къæпхæнтæбæл цæун. 
6. Мæ бабайæн равардтонцæ фиццаг къæпхæни орден. 7. Хор сах кæсуй. 8. Дæ гъолæ сах 
рабадтæй.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

Гъазт, гъаст, хизт, хист, ресун, резун, барст, систæ, тохæн, тунæ, иуарун, уес.

!
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4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Лæвæрд гъудиæдти гъæугæ дзурдтæ ниввæретæ 
стъæлфити бæсти.

1. Нæлгоймæгтæ фонсæн æрцæттæ кодтонцæ зумæгмæ берæ … . 2. Дохтур сæйгæн ра-
финста хъæбæр карз … . 3. Дæхе макæд … еске рази. 4. Тæвдæ хуæруйнаг … ма дин рауазал 
уа. 5. Сувæллони бабастонцæ … . 6. Дзурд алкæддæр дзурд … . (Æмб.) 7. Авд сæри уæйугбæл 
... , зундæй ба – къæдзæх! (Къ.) 8. Топпи гъæрæй бæстæ … . 9. Косарти сæр … мæнæн бабарæ 
кодтонцæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æрхуæцæн нисæнттæ си ниввæретæ.

Цума циуавæртæ ‘нцæ адæмон зари сæйрагдæр минеугутæ? Фæллойнæ кæнун 
адæмуарзондзийнадæ Фидибæстæмæ уарзондзийнадæ социалон æма национ фхуæрддзийнади 
нихмæ тох кæнун сæребарæмæ турнун моралон æгъдауæй бæллеццаг ун.

Уоци сæйраг минеугути бундорбæл адæм фæлгъудтонцæ лæгдзийнадæ æма 
бæгъатæрдзийнадæ ходуйнаг æма æгудзæгдзийнадæ.

1. Иссеретæ фæлтæрæни омоним.
2. Балæдæрун кæнетæ æрхуæцæн нисæнтти æвæрд.
3. 1-аг гъудиадæ синтаксисон æвзурст искæнетæ.
4. Æрдзоретæ адæмон зарти хузтæбæл.

6-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ лæвæрд дзурдти хæццæ дугай гъудиæдтæ, аллихузи 
нисанеуæги куд уонцæ.

Астæу, æхсæн, цæгъдун, æвзаг, æвзарæ, æлвæст.

Нæ зарти æвзаг
Синонимтæ. Градаци.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Ставддæрæй финст дзурдтæн исбæрæг кæнетæ 
сæ лексикон нисанеуæг, уæдтæ сæ лæвæрд дзурдтæй раййеветæ.

Сувæллæнттæ арæхдæр æмбурд кæнунцæ Томайти тургъæмæ. Ами сæ гъигæдарæг 
нæййес. Ами алцæмæйдæр сæребарæ æнцæ. Ци сæ фæндуй, уой аразунцæ, сæхе 
ерхæфсунцæ, ходунцæ, зарунцæ.

Абони дæр бабæй ардæмæ æрæмбурд æнцæ. Хор дзæгæрæгæй содзуй бæстæ. Ба-
траз æма Кæна еумæ аразунцæ хæдзарæ. Дууæ сабийи æнцад – æнцонæй гъазунцæ. 
Сæ алливарс ци цæуй, уой зонгæ дæр нæ кæнунцæ. Сæрмæт æма Агундæ ба сикъит 
нæмунцæ. Агунди дзæнгæдамæ Тæмсийи бон нæбал æй игъосун. Никки ма сæ бийнонти 
хабæрттæ ку ралæхурдта, уæд си æ зæрдæ радæнгæл æй. Туппур зæрдæй фæййагайдта 
дзæхæрадонæмæ, нартихуар æхсæдунмæ.

Гафез
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Дзурдтæ испайда кæнунæн: кæнунцæ, хъæбæр тавуй, дууемей, сабур, сæ рæбунтæ, 
сæхе фæндон, дзæгъæл дзорæ, бафæллад æй, исмæстгун æй, фæрраст æй, мæстæйдзагæй, 
радзурдта, хъоргæнæг.

1. Иссеретæ фæлтæрæни гурумухъ дзурдтæ.
2. Кæмæй фегъосæн ес гурумухъ дзурдтæ?

Синонимтæ (бердз. – æмхузон, еуномон) æнцæ уæхæн дзурдтæ, сæ 
нисанеугутæ æмхузон кенæ хæстæг кæмæн æнцæ.

Дууæ кенæ фулдæр синонимон дзурди аразунцæ синонимон рæнгъæ. Рæнгъæн 
æ фиццаг дзурд фæууй уæхæн, арæхдæр кæмæй цæуй пайдагонд. Уоци дзурд хун-
нуй доминантæ.

Синонимтæй еуетæ æвзаги фæуунцæ цæттæй, иннетæ ба фæззинунцæ ести 
контексти. Уомæ гæсгæ сæ хонæн контекстуалон синонимтæ.

Зæгъæн: æмбал – лимæн (цæттæ синонимтæ, æвзагон); дзорун – бæр-бæр 
кæнун; устур – егъау (контекстуалон синонимтæ).

Æвзаги æмбæлуй лексикон, фразеологион æма грамматикон синонимтæ. Си-
нонимон дзурдтæ æма синонимон фразеологион еуæгтæ аразунцæ цалдæр къуари.

1) семантикон (кенæ идеографион) синонимтæ: кæрæдземæй хецæн кæ-
нунцæ, ци еумæйаг нисанеуæг син ес, уой фæлгъузтæй: дзаман – рæстæг; 
цийнæгæнгæ – игъæлдзæгæй.

2) стилистикон синонимтæ кæрæдземæй хецæн кæнунцæ сæ нисанеуæгæй. 
Æмбæлунцæ аллихузи нихаси хузти. Сæ еуетæ фæуунцæ нейтралон, иннетæ ба 
æмбæлунцæ дзоргæй, уæдта хумæтæг нихаси.

Зæгъæн: хуæрун (нейтралон) – æмполун, æздирвун, æвгæнун (æмбæлунцæ 
дзоргæ нихаси).

Нейтралон дзурдтæ æнцæ еумæйаг литературон, æма федаунцæ аллихузи ни-
хаси дæр.

Иннæ дзурдтæ ба архайд февдесунцæ тухгиндæрæй, фæлгонцгундæрæй.
3) логикон (абсолютон) синонимтæ æнцæ бунтон æмхузон куд сæ медесæй, 

уотæ се стилистикон æууæлтæй дæр. Æвзаги берæ нæ цæрунцæ: сæ еуетæй арæх 
пайдагонд нæ цæуй, æма кенæ еугур иронх фæуунцæ, кенæ ба архаизмтæмæ 
рахезунцæ: аэроплан – хуæдтæхæг, разæфтауæн – преверб, æфсæн бæх – трактор.

Грамматикон синонимтæн сæ нисанеугутæ фæуунцæ æмхузон, сæ граммати-
кон арæзт ба – аллихузон.

Зæгъæн: райдæдтон косун – кустмæ бавналдтон; сæ фæсте – сæ фæдбæл.
Синонимтæй пайда кæнæн, цæмæй:

1) предмет, æууæл кенæ архайд æвдист цæуонцæ;
2) еци еу дзурд гъудиади кенæ тексти фæлхатгонд ма цæуа;
3) нихас уа ирддæр, зæрдæмæдзæугæдæр.

!
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæй рафинсетæ синонимон рæнгъитæ.

1. Беслæни горæтмæ аллирдигæй цæунцæ æфсæйнаг æма автомобилон фæндæгтæ, 
фæйнердигæй райдæдтонцæ тæхун хуæдтæхгутæ дæр. 2. Æрæдони горæт сæрустур æй йæ 
номдзуд адæмæй. 3. Етæ æнцæ зундгонд артисттæ Тæбæхсæути Бало, Саламти Къола, Хъулати 
Елхъан, Мистулати Иринæ, кадгин хестæртæ Тогузти Хъаурбег, Дзугати Барту, цитгин спор-
тсмен Хъулати Барис æма æнд. 4. Мæздæги горæтæн æрмæст нæ республики нæ, фал Цæгат 
Кавкази дæр устур æй йæ ахедундзийнадæ. 5. Ардигæй фæндаг арæзт æрцудæй Фæскавказмæ, 
кæцимæн æ нисанеуæг адтæй хъæбæр егъау æма ма нур дæр æй. 6. Иристони фæсевæд берæ 
уарзуй футбол, гимнастикæ, гъæбесæй хуæст. 7. Æригæнттæ æнтæстгинæй фæййархайунцæ 
олимпиаг гъæзтити æма аллихузон чемпионатти. 8. Республикæ Цæгат Иристон – Алани æй 
Уæрæсей хонсар хаййи рæсугъддæр бунæттæй еу. 9. Берæ аййев гъæутæ ес нæ республики. 10. 
Дзæвгарæ адæм цæруй абони Дзæуæгигъæуи.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн базонетæ сæ синонимтæ.

Ард хуæрун, арм дарун, мæгур, аййепп, æнцъулд, æнос, æнкъард, дзæхст, дзурдмондаг, 
дзиназун, сабур, æнцон, зæнæг, лæвархуар, хуарз, уайун, цæвун.

1. Дзурдти хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ ма син байамонетæ сæ хецæнгæнæн 
æууæлтæ.

4-аг фæлтæрæн. Текст бакæсетæ. Ставддæрæй финст дзурдтæн иссеретæ синонимтæ. 

Æгомуг æнцæ хуæнхтæ. Зарун нæ зонунцæ, дзорун нæ зонунцæ. Æрмæст æности 
дæргъи игъосунцæ. Æрмæст æности дæргъи кæсунцæ дзæгъирдзæстæй.

Игъосунцæ сæ буни цæрæг адæммæ. Кæсунцæ бæрзондæй ниллæгмæ, фæлтæр 
фæлтæри куд æййевуй, уомæ.

Игъосунцæ адæми зартæмæ кувдтити, киндзæхсæвæрти, балцити – хуæнхаг æнкъард 
фæндæгтæбæл, хуми – готони фæсте, игуæрдæни – цæвæги скъоттæн фæрсаггæнгæ, хæдзари 
– сабийи авдæнæ уозгæй.

Джусойти Нафи

Аййевадон литератури синонимтæ æвæрд æрцæунцæ кæрæдзей фæсте рани-
мади хузи, цæмæй æййевадон нивæ ирддæр æма зæрдæмæдзæугæдæр рауайа. Еу 
синоним иннæ синоними нисанеуæг фæттухгиндæр кæнуй, ма уотемæй равзуруй 
градаци.

Градаци (лат. – сабургай бæрзонд кæнун) кæнунцæ рабарститæ, эпитеттæ, 
метафоритæ æма æндæр аййевадон фæрæзнитæй: Тудта, рæмугъта куй æ бæттæн.

Гъæр кæнуй, лæборуй æлдар хæдзарæмæ.

!
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5-аг фæлтæрæн. Гъудиæдти исбæрæг кæнетæ синонимон рæнгъитæ. Сæ стилистикон 
æууæлтæ син байамонетæ (литературон æнцæ æви хумæтæг нихаси).

1. Неуй, низзардта, фæттахтæй арвмæ дор, æма дуйней хъуæци буни фæцæй. 2. Къостай 
амонд æндæр адтæй – бæрзонддæр, медесгундæр, æносондæр. (Дж. Ш.) 3. Фæллад, фæлмаст, 
æгудзæгхузæй бадуй акъоппи салдат. 4. Хъæбæр лимæнæй, еу мади зæнæгау цардæнцæ нæ 
синхи биццеутæ. 5. Аккаг, æмбæлгæ дзуапп равардтон мæ нихмæдзорæгæн. 6. Архайуй, ко-
суй, мадзæлттæ кæнуй седзæр биццеу. 7. Фæстаг хатт бæх æ бæхгинмæ фæккастæй, ниууаста, 
æрхаудтæй, нирризтæй, ниссабур æй (Плити Г.)

6-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ рафинсетæ тетрæдти, синонимтæ си иссеретæ.

1. Кадæ æма цити ниуазæнтæ фулдæр æрхаудтæй Хъамболатмæ. («Фид.») 2. Игъæлдзæг 
адтæй Хъусойæн æ цард. Над, æфхуæрд ибæл нæ цудæй бийнонтæй. (Коц. А.) 3. Игъæлдзæг, 
райдзаст майи дуйне рохс æй. 4. Къулдунтæ, будуртæ цъæх радардтонцæ. 5. Гъæдæ лæууй 
æгомугæй, сабурæй. 6. Уоми лæгъуз, æгадæ, æгудзæг, сауæнгæ рæстæмбес «артистæн» дæр 
«гъазуни» барæ нæ адтæй. (Мамс. Д.) 7. Еристау æлдар æгас Хъуди коми адæми æхецæн 
хъалондæр, цагъар искодта. (Гæд. С.)

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ 
фарсмæ къæлæтти финсетæ сæ синонимтæ. 

Рукъи коми Тогъойтæ Адтæнцæ бонгин муггаг. Æнхæст адтæнцæ курдиадæ æма 
æхсарæй. Æмбесондæн байзадæй Мæхæмæти æхсарæ. Йæ карди дзæхст адтæй арви цæфау. Е 
фудæвзарæн кодта гурдзий æлдæрттæн Фæлмæст лæг донгарзбæл исхуæстæй ма ‘й зудæй æ 
билтæмæ фæкъкъолæ кодта. Лæг фæггузавæ æй, æмуирæй ниууонæргътæй, йæ сæр гæзæмæ 
батилдта ма силгоймагмæ дзоруй:

– Дæ бæркад берæ, нæ мади хай.
Джиккайти Ш.

8-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ синонимон рæнгъитæбæл радех кæнетæ.

Банцайун, æнгъæлмæ кæсун, æндадзун, ниссабур ун, хезун, нихасун, нигъгъос ун, 
лæдæрун, æнцон, зонун, рæуæг, æндæр, гæлдзун, æййевун, хабархæссæг, федеуæг, æнтъохун.

Хедаруни æгъдау.
Антонимтæ. Антитезæ. Оксюморон.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медес син балæдæрун кæнетæ.

1. Дууæ адæймагей æхсæн фудæнхæ райдайуй хицæй, соцъайæй. (Демокрит) 2. Со-
цъа кæнун æй амондгунти знаг. (Эпиктет) 3. Царди берæ хуарз амæлттæ ес, ма сæ зонун 
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гъæуй. Фæлмæн загъдæй ци нæ бакæнай, уой гъæрæй не скæндзæнæ. «Æз дæн» æй æгъатир 
нез, æма си уæхе бахезетæ. (Коц. А.) 4. Алли адæмæн дæр фæууй дзиллон цæсгоми хæццæ 
маддæлон æвзаг æма сæрмагонд цардиуаги æгъдæуттæ. (Айларти И.) 5. Сувæллон æй цар-
ди айдæнæ, бийнонти хузæ е куд æвдеса, уотæ неке. Бийнонтæбæл ци фæйина, уой кæнуй 
хуарзæй дæр, лæгъузæй дæр. (Айларти И.) 6. Фиццагидæр хе зонун, тог æма хæстæг нимай-
ун, уæдта идарддæр адæмти рæнгъи цæун адтæй ирон адæймаги цардвæндаги сæйраг ихæс. 
(Айларти И.) 7. Цард берæкъабазгун æй, æма си алли къабази дæр гъæуама адæймаг æвдеса 
лæгдзийнадæ.

1. Фæлтæрæни байамонетæ: 1) фразеологизмтæ; 2) берæнисанеуæгон дзурдтæ; 3) омо-
нимтæ; 
2. Исбæрæггонд дзурдтæ морфологон æвзурст искæнетæ.

Антонимтæ æнцæ, нихмæвæрд нисанеугутæ кæмæн фæууй, уæхæн дзурдтæ. 
Етæ, еуемæй, февдесунцæ, предметтæ, фæззиндтитæ, архæйдтитæ аллихузон ке 
'нцæ, архæйдтитæ кæрæдзей ке æййевунцæ, уой. иннемæй ба, нихас ирддæр кæнуй. 

Хуарз уа, лæгъуз уа – уæддæр бухсæ.
Антонимтæ сæ арæзтмæ гæсгæ фæуунцæ еууедагон (адгин – æнадæ) æма 

фæйнæхузи уедæгтæй (гъар – уазал, дзæбæх – лæгъуз).

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ антонимтæ. Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ.

Адæймаги æрдзæ раттуй фиди морæй, уоди тавс ба си бауадзунцæ йæ мадæ ма йæ фидæ, 
йæ гъомбæлгæнæг, йæ раттæг адæм. Уони фæрци балæдæруй адæми гъæр æма си адæймаг ра-
уайуй, йе уæнгти рагъаруй адæймагдзийнадæ.

Йæ адæми бæдолæ бæрæг даруй алли рауæн дæр: ка - лæгъузæй, ка хуарзæй. Алли ирон 
дæр, нæлгоймаг уа, силгоймаг, кæмифæндий дæр, уæлдайдæр Иристони нæ уогæй, æй йæ 
адæми мийнæвар, æма ‘й гъæуама еу усмæ дæр иронх ма кæна. Уой зæрдæбæл даргæй, йæ 
сæрмæ æгадæдзийнадæ не ‘рхæсдзæнæй, æма йæ хуарзи кой, æнæмæнгæ, баст уодзæнæй йæ 
раттæг адæми номи хæццæ.

Цгъойти Хазби

1. Тексти сæйраг гъуди исбæрæг кæнетæ, уæхе гъудитæ дæр ма имæ бафтаугæй.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъæдиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæмæ антонимтæ иссеретæ.

Хуарз лæг тæрсуй æгадæй
Нецæййаг ба - лæггадæй.
Магоса кустæй тæрсуй,
Хингæнæг ба – цæстæй.

!
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Сосæгхуар тæрсуй нанайæй,
Сауæдонæ – гъунайæй.
Сорæй зæнхæ аскъунуй,
Дон ба æй фæлмæн кæнуй.

Цалх тæрсуй гургъахъ фæндагæй,
Идзаг    – миститæй
Давгутæ – рæстæй,
Маддæлтæ – тугъдæй.

1. Тирети æвæрд балæдæрун кæнетæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Еумæйаг сæргонд син æргъуди кæнетæ. 
Стъæлфити бæсти гъæугæ дзурдтæ æвæретæ.

1. Нæ фиддæлтæмæ нæлгоймаг ходæй федудта, ... ба ... . 2. Бийнонти хестæр ци æгъдау 
нимайуй растбæл, уобæл хуæцунцæ иннетæ дæр хестæрæй ... . 3. Кæми цийни фæдбæл цæун 
гъæуй, кæми – ..., æма алкумæ дæр цудæнцæ бийнонтæ сæ хестæри амундæй, фæндонæй. 4. 
Бийнонти цард райдайæнæй ..., хестæрæй ... цудæй æфсæрми, æууæнки, фæрнгун фæндагбæл. 
5. Æгъдаубæл хуæст бийнонтæ зудтонцæ хестæрæй ... сæ царди уавæртæ ма мадзæлттæ, 
лæдæрдтæнцæ кæрæдзей цийнæ ма ..., бæллец æма ... . 6. Хуæрзæгъдау бийнонтæн ни-
мад адтæнцæ зæронд æма ... карæ, фусун æма ... . 7. Хестæр ... куд нимадта, уоци уагбæл 
лæггадæ кодтонцæ кæстæртæ дæр сæ ... . 8. Ирон фæрнгун бийнонти хестæртæ фидæй ..., 
мадæй ..., æфсийнæй ... уотæ нимадтонцæ кæрæдзей, æма сæ кæрæдзей зæрдихудти бацæунæй 
хъæбæрдæр нецæмæй тарстæнцæ.

Айларти Измаил

5-аг фæлтæрæн. Æмбесæндтæ кæронмæ ниффинсетæ. Иссеретæ си антонимтæ.

1. Иуæзæг цæттæ, ... . 2. Сау хонхæй ... . 3. Кустæн æ сæр синдзæ, ... . 4. Дзорун æнцон 
æй, ... . 5. Фæлмæн дзурд хор æй, ... . 6. Ка хом зæгъуй, ка ... . 

Ирон музыкалон аййевадæ.
Æрбайсгæ дзурдтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Гъæздуг æма бæркадгун æй ирон аййевади къæбец: адæмон зартæ, фæндурцæгъдтитæ, 
эстрадон зартæ, кæфтитæ, оперитæ, опереттитæ.

Сæ райдайæн æнцæ адæмон зартæ: героикон, историон, сувæллæнттæн зартæ, 
цæуæйнæнттæн, фæллойни æма æнд. Зардтонцæ сæ гъесин фæндури хæццæ дæр, кенæ ба æнæ 
фæндурæй, Гъесин фæндурæй фулдæр цагътонцæ нæлгоймæгтæ.

хъандзал
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ХIX æноси астæу фæззиндтæй хъандзал фæндур. Аци фæндурæй ба фулдæр цагътонцæ 
силгоймæгтæ. Хъæбæр кадгин æй нæ адæммæ фæндур. Кизгутти 7-8-анздзудæй-еу 
райдæдтонцæ ахур кæнун фæндурæй цæгъдунбæл.

Нæ республики берæ дæсни фæндурдзæгъдгутæ адтæй æма нур дæр ес: Мерденти 
Хъайсæн, Дзеранти Венерæ, Реуазти Симæ, Гæздæнти Булат, Мистулати Ирæ, Дзуццати Сос-
лан æ.æнд. Æнæ фæндурдзагъдæй, æнæ зардæй нæ фæуунцæ киндзæхсæвæртæ, кувдтитæ æма 
æндæр бæрæгбæнттæ.

Цард куд цæуй, уотæ нæ музыкалон культурæ дæр гъæздугдæр кæнуй. Фæзиндтæй нæмæ 
профессионалон композитортæ Гурдзибегти Георги, Хаханти Дудар, Кокойти Тæтæрхъан 
æма Аслан, Гæбæрати Илья, Цорионти Резван, Æлборти Феликс, Махъоти Ацæмæз. Етæ 
райдæдтонцæ классикон музыкæ финсун, æма нæмæ фæззиндтæй оперитæ, опереттитæ. 1971 
анзи Дзæуæгигъæуи байгон æй Цæгат Иристони музыкалон театр. Аци театри сценæбæл 
æвæрд æрцудæнцæ Гæбæрати Ильяй уадзимистæ оперитæ "Азау", "Олланæ", Плити Христофо-
ри оперитæ "Къоста", "Фатимæ", Махъоти Ацæмæзи оперæ "Алантæ" æ.æнд.

Берæ зундгонд зарæггæнгути гъæлæстæ райгъустæнцæ ардигæй: Дзуццати Виктор, 
Абайти Хаджумар, Суанти Федор, Билаонти Долорес, Хъулати Елхъан, Цæллагкати Эмилия, 
Бæцæзати Юрий.

Музыкалон театри ма æвæрд æрцудæнцæ æгас дуй-
нейи игъустгонд музыкалон оперитæ: "Травиатæ", "Отел-
ло", "Риголетто", "Бал-маскарад" (Джузеппе Верди), 
"Тоскæ" (Джакомо Пуччини), "Евгений Онегин", "Пико-
вая дама", "Иоланта" (П.И. Чайковский), "Фауст" (Шарль 
Гуно), "Алеко" (Сергей Рахманинов) æ.æнд.

Ирон музыкалон эстрадæ дæр ирæзуй æнтæстгинæй. 
Ес нæмæ хуарз артисттæ: Медойти Светланæ, Даурати 
Эдуард, Секъинати Альбинæ, Хадихъати Аллæ.

Нуртæккæ ирон музыкалон аййевадæн ес еугур 
фадуæттæ дæр идарддæри ирæзтæн.

1. Ци композитортæ æма артистти кой цæуй тексти, уонæй ке уадзимистæ зонетæ?
2. Тексти иссеретæ не 'взаги бундорон дзурдтæ уæдта æрбайсгæ дзурдтæ.

Не 'взаги дзурдуати рахецæнгæнæн ес сæ равзурдмæ гæсгæ дзурдти дууæ 
фæлтæри: бундорон дзурдтæ æма æрбайсгæ дзурдтæ.

Дигорон æвзагмæ æндæр æвзæгтæй ци дзурдтæ æрбафтудæй, уони фæрци 
дзурдуат берæ фæгъгъæздугдæр æй, нæ бон æй æхсæнадон-политикон, культу-
рон царди фæдбæл дзорун. Уæлдай арæхдæр æрбайсгæ дзурдтæ æмбæлунцæ офи-
циалон-гъуддагон, наукон, публицистон æма аййевадон нихаси. Сæ еуетæн ес ди-
горон синонимтæ дæр. Суффикс – фæсæфтауæн, преверб – разæфтауæн. Фал сæ 
фулдæремæй ба пайда кæнæн куд фæззиндтæнцæ, уотемæй: вальс, дирижер, симфо-
ни, оркестр, телевизор, компьютер æ.у.ид.

Цæгат Иристони 
музыкалон театр

!



32

Æрбайсгæ дзурдтæй нæ гъæуй пайда кæнун уæд, æма нæхе 'взаги ку уа сæ 
бæсти дзурдтæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст бакæсетæ. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

1993 анзи нæ республики Аййевæдти лицейи концертти залæй райгъустæй ирон 
далафæндури зæлтæ.

Æригон музыканттæ – 18 кизги аци иронхгонд инструмент сæ къохмæ райстонцæ РЦИ-
Аланий скъуæлхт артисткæ Агънати Земи фæрци. Музыкалон инструменттæ кæнæг Андрей 
Азаматовмæ адтæй еунæг дала-фæндур. Уой Земæ фæлласта Мæскумæ равдесунмæ. Инстру-
мент хайгай никкæнгæй, фирмæ "Орфей"-и имæ æркастæнцæ лæмбунæг æма æрцудæй конд 
нæуæгæй аци инструмент. Аййевæдти лицейи ба арæзт æрцудæй ансамбль "Дала-фæндур". 

Цардмæ раздахтæй нæуæгæй ирон адæмон инструмент. Рагæй фæстæмæ ибæл цагътонцæ 
æрмæстдæр кизгуттæ.

Дала фæндурæй уæлдай ансамбли ес ирон фæндур, къæрцгæнæн æма зарæн хæтæл. Аци 
4 инструментти еумæ хъæбæр федаунцæ.

Ансамбли репертуари ес Гæздæнти Булати, Реуазти Сими, Цъопбойти Владимири 
цæгъдтитæ, уæдта адæмон мелодитæ.

"Дала-фæндур" æригон æй, фал йæ ном финст æй ирон музыкалон культури историй, 
иронхгонд адæмон инструмент ке райгас кодта æма 'й фæлтæрæй-фæлтæрмæ ке дæтдзæнæй, 
уой туххæй. Æ программæ ба бонæй-бонмæ кæнуй гъæздугдæр.

«Рæстдзинад»-æй

1. Рафинсетæ текстæй æрбайсгæ дзурдти хæццæ гъудиæдтæ.
2. Зæгъетæ, ескæци дзурдтæн си дигоронау зæгъæн ес æви нæ?
3. Æрбайсгæ дзурдтæн сæ нисанеуæг базонетæ "Ирон æвзаги лæдæрунгæнæн дзурдуати":

оркестр –     инструмент –
лицей –     ансамбль –
фирмæ –     программæ –
репертуар –    мелоди –

4. Исбæрæг кæнетæ нимæдзонти хузæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ рафинсетæ 2 къуарæй. Цæмæ гæсгæ сæ хæйттæ 
кæндзинайтæ?

Эфир, æрттевун, профессор, наукон, цъете, дондзæуæн, ахургæндтæ, субъект, 
хецæндзийнадæ, бæрæггæнæн, планшет, монитор, цæугæдон, ахурадæ, планетæ, æвдесæн, па-
рахат, журнал, агрофирмæ, холдинг, продукци, фæллойнæ, пайда, зиан.

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ цубур радзурд уæ гъæуи, райони культурон царди 
туххæй, æрбайсгæ дзурдтæй пайдагæнгæй.
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14 урокБийнонти фарнæ
Диалектизмтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ медесбæл син æрдзоретæ.

Нæ фиддæлтæ дзурдтонцæ, нæлгоймаг, дан гъæуама искæна хæдзарæ, ниййараза бæласæ, 
исгъомбæл кæна фурт.

Æригонæй бæласæ ку нæ ниййаразай, уæд дин зæрондæй нæ уодзæй, дæхе хорæй кæми 
байаууон кæнай, уæхæн сатæг.

Архайæ, цæмæй еугур хуарз минеугутæй дæр æригонæй фæххайгин уай. Фæстæдæр дин 
уæхæн фадуат нæбал уодзæнæй.

1. Циуавæр хуарз минеугутæй гъæуамæ уа æнхæст адæймаг?

2-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Исбæрæг ин кæнетæ æ сæйраг гъуди.

Рæстзæрдæ

Мæнкъи фуддзийнадæй райрайун, –
Райсæфуй ме 'рсабур гæнæн.
Рæстадæ агорун райдайун; -
Гъай-гъай, зин цæрæн æй мæнæн.

Давун æгирид нæ 'й мæ тоги, –
Йе 'знагæй æзнагдæр æз дæн
Æма нæ давгути стур доги
Хъæбæр зин цæрæн æй мæнæн.

Еске рафæлевæ, уой бæсти
Нивæн байагордзæн ингæн
Æма мæ фæлхатти стур бæсти
Хъæбæр зин цæрæн æй мæнæн.

Хецауи не 'стаун æ рази,
Не 'стаун æмбурди æхсæн,
Æма мæхецæй дæн арази,
Уæддæр зин цæрæн æй мæнæн.

Цъухтæ некæд хастон хецаумæ,
Гæртан нæ лæвардтон лихстæн
Æма хицæ кæнун ме 'гъдаумæ,
Уæддæр зин цæрæн æй мæнæн.
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Лæгæн некæд райстон æ нæдтæ,
Гъигæ некæд хастон лæгæн, –
Цума фæндаггонтæн се 'зæд дæн, –
Уæддæр зин цæрæн æй мæнæн.

Рæстзæрдæ, тæрегъæдгæнагæ,
Æз дæн фæлмæнзæрдæ æстæн,
Цæрун изæдау æдæуагæ,
Уæддæр зин цæрæн æй мæнæн.

Тетцойти Таймураз

1. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ медес балæдæрун кæнетæ.

Не 'взаги лексики сæйраг хай æнцæ, цийфæндий нихаси дæр пайдагæнæн 
кæмæн ес, уæхæн дзурдтæ: бийнонтæ, адæм, хуарз, ниййерæг, ахур ниллæг, арв, 
стъалу æ.æнд. Етæ æнцæ финсгæ æма дзоргæ нихаси фулдæр хай.

Фал ес уæхæн дзурдтæ æма дзурдбæститæ, арæх кæмæй нæ пайда кæнæн. Етæ 
æнцæ диалектизмтæ æма сæрмагонд лексикæ

Диалектизмтæ æмбæлунцæ бæлвурд бунати цæрæг адæми нихаси: гъенцъун, 
табай, дзалгъауиндзæ, цъæдæх.

Етæ бацæунцæ литературон æвзагмæ дæр, æма 'й уотемæй фæгъгъæздугдæр 
кæнунцæ. Диалектизмтæй арæх пайда кæнунцæ финсгутæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Нарти Сатана адтæй хъæбæр зундгин æма рауон-циуон силгоймаг, цийфæнди зин æма 
тухст уавæрæй дæр иссирдтайдæ рацæуæнтæ, æ лæгигъæдæ æма нифси фæрци берæ хæттити 
бацудæй Нарти адæмæн хуæрзти. Æлутон бæгæни дæр уой фæрци 
базудтонцæ. Ку истухсионцæ, уæд Сатанамæ цудæнцæ æнхусгор.

Искодта, дан, Нартбæл уæхæн рæстæг, загъд цæуй еу кадæнги, 
æма тухсун байдæдтонцæ хъæбæр, судæй мардæнцæ, сæ къохи 
нецибæл æфтудæй. Уой бæрцæ æгудзæгмæ, уой бæрцæ æдзæллагмæ 
æрцудæнцæ Нарти хъал фæсевæд, æма бон-изæрмæ Нихаси хъæнттæй 
лæудтæнцæ. Уой ку базудта Сатана, уæд, дан, Уорæзмæгæн загъта: 
"Цо, æрбахонæ сæ, æз сæ еу лæги хузæн исиуазæг кæндзæнæн. Дæлæ 
нæ медæггойнитæ алли хуæрдæ, алли ниуæзтæй идзаг æнцæ".

Уотæ дзоргæй Сатана Уорæзмæги бахудта сæ медæггойнитæмæ. 
Етæ идзаг адтæнцæ къеретæй, ниуæзтитæй, фидтæй.

– Аци хуæруйнæгтæй æз Нартæн устур кувд искæндзæнæн, 
цæмæй фæййервæзонцæ. Гъе, уотемæй, Сатанай фæстауæрци фæрци 

!
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15 урок

Нартæ нæ фесавдæнцæ, раервазтæнцæ. Уомæ гæсгæй 'й берæ уарзтонцæ, æфхуæрунæй æй 
гъæуай кодтонцæ. Алцидæр ин хатир кодтонцæ, хъæбæр имонау æй дардтонцæ.

Нарти кадæнгити Сатанай сорæт неке хузæн æй, уой фæлгонци нæ адæм байвардтонцæ 
силгоймаги тæккæ хуæздæр минеугутæ æма уоди исконд. Абони дæр ма хуарз силгоймагæй 
фæззæгъунцæ, Нарти Сатанай хузæн æй, зæгъгæ.

1. Ранимайетæ силгоймаги хуæздæр минеугутæ.
2. Исбæрæггонд дзурдти растфинсуйнадæ балæдæрун кæнетæ.
3. Иссеретæ тексти диалектизмтæ. Иссеретæ ин синоним.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмбесæндтæ.

1. Нæлгоймагæн кадæ ци силгоймаг кæна, е æхецæн кадæ кæнуй.
2. Силгоймаги амонд – æфсарæ æма æгъдау.
3. Силгоймаг йе 'фсармæй федауй.
4. Усы 'взаг – хæдзархалæг.
5. Бæркад силгоймаги къохæй цæуй.
6. Нæуæганзæхсæви йæ хæдзарæ ка нæ агора, е бийнонтæбæл нимад нæбал фæууй.
7. Бийнонтæ æмзунд ку нæ уонцæ, уæд хæдзарæ уазал смаг кæнуй.
8. Бийнонтæ кæрæдзей ку уарзонцæ, уæд сæ хуцау дæр уарзуй, уæд сæ бæркад берæ æй.
9. Бийнонти æнгомдзийнадæ æфсийнæй аразгæ æй.
10. Бийнонти уарзондзийнадæ æфсийнæбæл баст æй.
11. Синхаг мæрдти дæр фарст цæуй.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ радзурд уæ бийнонти туххæй. Куд уæмæ кæсуй, кæд 
фæуунцæ бийнонтæ фæрнгун? Ке фæрци?

Контролон куст.
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16 урокИристони æрдзæ.
Сæрмагонд лексикæ. Терминтæ æма профессионализмтæ.

1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Иссеретæ си æвзаг аййевгæнæн – 
нивæфтуд дзурдтæ.

Хор æ тунтæ сæумæраги
Цъæх сæрвæти итауй.
Бадун дорбæл хебæраги
Сæумон хор мæ рæвдауй.

Зæрди цийнæ рæсугъд æрдзæ,
Айнæг хуæнхтæ зилдæгæй.
Игуæрдæнти гауз зæлдæ
Налмаз дорау – æртæхæй.

Нарæг коми сæумон мегъæ
Гъузгæ-гъузгæ, фæззиннуй, –
Ма бамбæрзуй бæрзонд тегъæ,
Коми сæрмæ ниллæууй.

Ирæфи гъæр мегъи бунæй
Æгас комбæл игъусуй.
Æд уолæнтæ мæстгун хузæй
Æхсæрдзæнти æмпурсуй.

Хори цæстæ исбæрзонд уй,
Коми бунмæ ракæсуй.
Мегъи пъæсту хори уиндæй
Мети хузæн ратайуй.

Гетъоти Виктор

1. Циуавæр æнкъарæнтæ уæмæ фæззиндтæй, æмдзæвгæ бакæсгæй.
2. Иристони кæмттæй кæций кой кæнуй поэт? Испайда кæнетæ хузтæй.
3. Исбæрæггонд дзурдтæ ниффинсетæ синонимти хæццæ.
4. Иссеретæ тексти омонимтæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ скъуддзæгтæ текстæй. Сæргæндтæ син æргъуди кæнетæ.

I. Зумæг гъæди. Гъæдæ, цума æвзестæ дони æхе ниттулдта, уотæ рæсугъд æй кирсæй. 
Кирсæ федар лæууй бæлæстæбæл, къотæртæбæл. Уæгъæли бæлæстæн сæ сурх нæмгутæ 
зиндтæнцæ дæргъеццон сурх фæрдгутау.
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Иветæ æма Аслан лæгдзонæгъбæл исхъæрттæнцæ 
тæрсæ бæласæмæ. Е дæр лæудтæй уорс дидинæгау æвзестæ 
дони тулдæй. Рæуæг дунгæмæ зина-нæзина базмалдæй, йе 
'рттевагæ фæрдгутæ рæвдаугæ æрæгъзалдæнцæ.

Кизгæ йæ ронæ арфдæр бабаста, йе 'ркъети бæттæнтæ 
балваста, йæ сæрбæттæн æнгомдæр бабаста, косæндзаумау 
æ къохмæ райста.

II. Уалдзигон сæумæ. Сугъзæрийнæ хор йæ тунтæ 
изæрста бæстæбæл. Хор стулдæй кæдзос цъæх арвбæл. 
Йæ рохс тунтæмæ цъетегун хуæнхтæ æвзестау тæмæнтæ 
калдтонцæ. Хор гъæуама йæ тунтæй барæвдауа алли 
хæдзарæ, алли къона дæр. Æ тунти гъармæ райгъал æй 
æрдзæ, гъæди, гъæуи уорс фестадæнцæ æхсинцъæ æма 
курага бæлæстæ. Дони билтæбæл донхæрес бæлæстæ 
кæрдæгхуз дарийæй сæхе сфæлустонцæ. Иннæ бæлæстæ 
нурма нæма æвдесунцæ сæ боц дидинсифтæ, фал сæ 
туппур къубæрттæ фæтътъæппæввонгæй лæуунцæ. 
Æртахтæнцæ гъар бæстæй цъеутæ. Сæ игъæлдзæг цъæбар-
цъубур зæрдæн æхцæуæн æй. Гак-гукти уаст ку еу 
рауæнæй, ку иннæ рауæнæй райгъусуй.

Уалдзæги федеуæги хуайунмæ адæм змæлунцæ 
сæ бæстихæйтти. Адæймаги къохти февнæлдмæ гæсгæ 
тæлфунцæ косæндзаумæуттæ: сагæнттæ, пахсатæ, къæпетæ, 
белтæ, фæрæттæ.

III. Хонхæй радумдта сатæг думгæ. Йæ дарий 
къохмæрзæнæй рæвдаугæ сæрфта адæми цæсгæмттæ, сæ 
фæллад-еу син фæссурдта. Се 'хсицгон исуолæфтмæ-еу 
æхецæй ниббоз æй, лигъдæй размæ, бауигъта æнæкарст 
мæнæуи хумæ. Е дæр денгизи уолæнтау æзмалдæй. 
Фал думгæмæ е фагæ нæ фæккастæй, раскъафта мосæй 
инайæгæнæн машини гъæр ма 'й фæххаста будурти, гъæдти 
æма хуæнхти сæрти. Нæуæгкарст гъæмпи тæф финдз 
радзихъи кæнуй.

Дзабайти Таисæ

IV. Æвæдза, цæйбæрцæ нæуæгдзийнæдтæ фæззиннуй 
нæ фалæмбулай, аци рæстæг ку ралæууй, уæд. Æрдзи 
лимæнтæ, уæлдайдæр туристтæ, экологтæ, бæстæзонæгтæ 
фæттурнунцæ зайæгойтæ æма цæрæгойти дуйнейи сосæг-
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дзийнæдтæ базонунмæ. Зæгъæн, сифтæй еуетæ бор кæнун цæмæн райдайунцæ, иннетæ 
сурх-сурхид цæй туххæй исунцæ. Беретæ дес фæккæнунцæ, цæугæдæнттæ æма хъумти дон 
цæмæ фæирддæр уй. Мадта арæх фæффæрсунцæ рæзбунти хецæутти, фæткъу, кæрдту æма 
сæнæфсери рæбунтæ зæнхæ цæмæ фæкъкъахунцæ, уобæл дæр.

Базонайтæ, кæд фæууй аци рæстæг?

Беройти Барис

1. Зæгъетæ, скъуддзæгти ести сæрмагонд лексикæбæл исæмбалдайтæ æви нæ?
2. Фæйнæ еу гъудиади синтаксисон æвзурст искæнетæ.

Сæрмагонд лексикæмæ хæсгæ æнцæ уæхæн дзурдтæ æма дзурдбæститæ, 
бæлвурд кусти кенæ науки къабази архайæг адæм кæмæй пайда кæнунцæ. 
Сæрмагонд дзурдти 'хсæн хецæн кæнунцæ терминтæ æма профессионализмтæ.

Термин æй, наукон, техникон, æхсæнадон-политикон æмбарунæдтæн бæлвурд 
ном ка дæттуй, уæхæн дзурд кенæ дзурдти къуар, федаргонд фæууй официалон 
хузи. Алли наукæ æма кустуати къабазæн дæр ес æхе терминти къуар æма хуннуй 
терминологи.

Дигорон æвзаги дзурдуати дæр ес терминтæ. Æнцæ дууæ хузи: ирон дзурдтæ 
(сакъадах, æрдæгсакъадах, нивæцæн) æма æрбайсгæ дзурдтæ (префект, район, 
теорема).

Профессионализмтæ æнцæ æрдæгофициалон дзурдтæ æма дзурдбæститæ 
аллихузон кустити, предметти, фæззиндтити нæмттæ. Профессионалон дзурдтæ 
фæззиннунцæ цæуæйнæнтти, зæнхикустгæнгути æ.æнд. æвзæгти. Зæгъæн:, арси 
хонунцæ мудхуар, тъæпкъах.

Профессионалон дзурдтæ хайгай баййевæн фæууй литературон синонимтæй: 
Сирдони думæг – робас.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Йе стиль ин исбæрæг кæнетæ. Сæргонд ин æргъуди 
кæнетæ.

Игон акционерон æхсæнæдтæ "Южгеология" æма "Кольцовгеология" æрæги 
райдæдтонцæ Тъеплей æма Арси коми æрзæтгун будурти сугъзæрийни æрзæттæ иссеруни 
куститæ. Паддзахадон бардзурдмæ гæсгæ сæйраг подрядчик æй акционерон æхсæнадæ 
"Цæгиргеологоразведкæ".

Аци æхсæнади фиццаг будурон кустити рæстæг объекти сбæрæг æй, сугъзæрийнæ кæми 
разиндзæй, уæхæн æрæзтгун тæлмитæ. Фæлварæнтæмæ ци æрзæттæ ист æрцудæй, уони 
рарвистонцæ лабораторон æртасæнтæмæ.

Уомæй уæлдай берæ куст æрцудæй нæдти арæзтади дæр, цæмæй агорæн бурæузелгутæ 
æнæкъулумпийæй рацудайуонцæ.

Аци ахсгиаг гъуддагмæ сæ кустæй аккаг хай бахастонцæ нæ геологтæ дæр.

газ. "Рæстдзинад"-æй

!
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4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си сæрмагонд лексикæ.

Гъæдæ нæуæгæй исирæзун кæнун æма ин æ гъæздугдзийнæдтæ фулдæр кæнунмæ 
æхсæнади æргом хъæбæрдæр раздахун гъæуй. Гъæди хæдзаради федералон агентади 
хъæппæресæй Уæрæсей фæццæуй алли анз дæр акци "Цæрæ, гъæдæ!" Нæ бæсти регионти е 
цæудзæнæй хецауади регионалон оргæнти, экологон бæрнондзийнади, бизнеси æма бархионти 
æнхусæй æма сæ зæрдиаг архайди фæрци дæр.

Цæгат Иристон алкæддæр фæййархайуй аци акций.

Дзодзиати Аленæ

1. Циуавæр сæрмагонд лексикæбæл исæмбалдайтæ тексти?

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ, сумах ба куд архайетæ аллихузон кустити, цæмæй нæ 
æрдзæ бонæй-бонмæ рæсугъддæр кæна æма нин фулдæр пайда хæсса.

Нæ уолæфæн бунæттæ.
Зæронд æма нæуæг дзурдтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. 

Цæгат Иристони Паддзахадон университети арæзт æрцудæй наукон-популярон атлас 
«Рекреационная Осетия: путешествие в прекрасное». Атласи автортæ æнцæ географи 
æма геоэкологий факультети ахургæнгутæ æма студенттæ. Проект къохи бафтудæй Уруссаг 
географион æмæхсæнади регионалон хайади гранти фæрци.

Нæуæг рауагъд нисангонд цæуй цæргути еугур къуæрттæн дæр: республики туризми æма 
фæлладуагъди фарстатæ ка ахур кæнуй, уоци специалисттæн, туристтæн, пайдагæнæн си ес 
ахургæнæн киунуги хузи дæр.

Киунуги бакæсæн ес æрмæг Цæгат Иристони культурон-историон хуæдбундор хæзнати 
туххæй. Хаст имæ æрцудæнцæ Дзæуæгигъæуи, Мæздæги, Хъобани, Курттати, Уæллагири 
æма Дигори кæмтти туххæй æрфинститæ. Уомæй уæлдай ма си бакæсæн ес нæ республики 
курорттæ æма дзæбæхгæнæн бунæтти туххæй, этнографи æма адæмон аййевади хузти, 
гъæуайкæнуйнаг æма экологон къахнæдти туххæй æрмæгутæ, бæрæгуатон хузи лæвæрд 
цæунцæ республики ресторантæ, музейтæ, фусунуæттæ æма æнд.

Киунугути еу хай балæвар кодтонцæ нæ республики Ахурадæ æма науки министрадæн, 
уæдта туристон фирмитæн.

газ. "Рæстдзинад"-æй

1. Исбæрæггонд дзурдтæ ратæлмац кæнетæ дигорон æвзагмæ (киунуги ном) æма уруссаг 
æвзагмæ.
2. Иссеретæ тексти, æрæги ка æрбацудæй не 'взагмæ, уæхæн дзурдтæ.
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Æвзаги дзурдуат гъæздугдæр, нæуæгдæр кæнуй. Дзурдтæй еуетæ цæрунцæ 
берæ рæстæг æма ма цæрдзæнæнцæ, иннетæ ба сабургай æвзагæй рандæунцæ, 
пайдагонд си нæбал фæццæуй, кенæ ба син фæззиннуй нæуæг нисанеугутæ. Уомæ 
гæсгæ дзурдуати хецæн кæнæн дууæ къуари: активон æма пассивон дзурдтæ.

Активон дзурдуати æнцæ, алли бон алли уавæрти фулдæр адæм кæмæй пайда 
кæнунцæ æма адæм ке лæдæрунцæ, еци дзурдтæ.

Пассивон дзурдуати æнцæ зæронд дзурдтæ, кенæ ба æрæги ка фæззиндтæй 
æма еугур адæм ке нæма зонунцæ æма кæмæй нæма пайда кæнунцæ, уæхæнттæ.

Зæронд дзурдти 'хсæн хецæн кæнæн историзмтæ æма архаизмтæ.
Историзмтæй пайдагонд цæуй евгъуд историон цаутæ æвдесунæн, доги 

фæлгонц аразунæн, æцæг хузи æй равдесунæн. Дзурдтæ базæронд унцæ, ци 
предметти фæййамонунцæ, уони хæццæ: æлдар, ихуæрст, гогойнæ.

Архаизмтæй дæр, историзмти хузæн, пайда кæнæн аййевадон, наукон текстти, 
цæмæй евгъуд рæстæг цæститæбæл хуæздæр рауайа.

2-аг фæлтæрæн. Фиццаг фæлтæрæни иссеретæ нæуæг дзурдтæ æма сæ дзурдбæститæй 
ниффинсетæ тетрæдти. Гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Иссеретæ си зæронд дзурдтæ.

1. Бесо-еу фиййаг райста æма над-над йæ 'мбæлтти хæццæ йæ кæрци бузгъурти, йæ 
зæронд æркъети ку рараст уидæ, уæд имæ уотæ кастæй, цума дессаги царди бахаудтæй. 
2. Йæ зæрдæбæл бадардта Бесо нади хецауи дзурдтæ: «Бæхтæрæг, емсыкк». 3. Куддæр 
дилижанс æрлæудтæй, уотæ бæлццон рахизтæй ма станци хæдзарæмæ бацудæй. 4. Фæстæмæ 
цæугæй Бесо балхæдта уорс дзоли джиранкæ. 5. Тукани хецау сбарста Маринейæн еу меркъа 
нартихуар. 6. Йæ зæнхи гæппæлтæ æрдæгаргъбæл равардта... Цуппар-фондз пути хъæбæрхуар. 
7. Адæм цудæнцæ хуæнхаг надбæл: ка-къарети, ка-уæрдуни, ка-фургони, ка ба-фестæгæй.

Гæдиати Цомахъ

Нæуæг фæззиндтæ, предметтæ ци дзурдтæй фæххонæн, етæ хуннунцæ 
неологизмтæ.

Етæ уайтагъд нæ бацæунцæ дзурдуати активон хаймæ. Арæх си ку 
райдайæн пайда кæнун, уæд нæбал фæуунцæ нæуæг дзурдтæбæл нимад. Еуæй-еу 
неологизмтæ ба цубур рæстæгмæ зæронд дзурдти къуармæ дæр бахаунцæ.

Нæуæг дзурдти къуармæ хаунцæ авторон нæуæг дзурдтæ дæр. Уони 
искæнунцæ хецæн финсгутæ сæ ескæци уадзимиси. Медесæй ирд фæуунцæ, фал 
литературон æвзаги хай ба алкæд нæ исунцæ. Еуæй-еухатт еу уадзимисæй уæлдай 
некæмибæл фембæлунцæ.

4-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Дзурдуатон анализ ин искæнетæ

!

!
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Фæццæуй зæронд анз –
Уæззау цæстисуг.
Ниууагъта фудти ханс –
Æгас бæсти сугъд.

Æртæхуй нæуæг анз
Нæ уйнадæмæ.
Æрхæссæд хуæздæр хуарз
Мæгур адæмæн.

Рæмонти Александр

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Абзацтæбæл æй радех кæнетæ. Сæргонд ин æргъуди 
кæнетæ.

Хуæнхтæ будуйраг адæми алкæддæр сæхемæ сайунцæ сæ рæсугъддзийнадæй. Гъе уомæ 
гæсгæ ардæмæ зæрдиагæй цæунцæ туристтæ, альпинисттæ, æрдзæуарзгутæ. Хуæнхбæсти 
адæймаг æййевуй хуæздæрæрдæмæ, исуй фæлмæнзæрдæдæр, хæларзæрдæдæр. Хуарз æй, 
Иристон дæр хуæнхбæстæ ке æй. Рагæй фæстæмæ дæр ардæмæ адæм цудæнцæ нæ æрдзи 
рæсугъддзийнадæ фæйинунмæ. Ами адтæнцæ зундгонд уруссаг финсгутæ Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, ахуыргæндтæ Миллер, Пирогов æма уруссаг интеллигенций берæ мийнæвæрттæ. 
Етæ хуæнхаг къахнæдтæбæл цæугæй ци фæууидтонцæ æма хуæнхбæсти цæргутæй ци 
фегъустонцæ, уой сæ аййевадон уадзимисти, сæ наукон кустити равдистонцæ. Еци ирд 
фæлгонцтæ абони махæй дæр иронх нæ 'нцæ. Нуртæккæ дæр устур куст цæуй нæ республики, 
цæмæй туристон комплекстæ нæуæгæй райдайонцæ косун. Санаторон-дзæбæхгæнæн бунæттæ, 
туристон системитæ гъæуама нæуæгæй сæ раздæри гакки æвæрд æрцæуонцæ Курттати 
коми, Дигоргоми, Уæллагири æма Дæргъæвси кæмтти. Цæттæгонд цæунцæ инструктортæ, 
экскурсоводтæ, ервæзунгæнгутæ сæрмагонд курсити æма семинарти. Тагъд кæнетæ 
хуæнхтæмæ! Æнгъæлмæ уæмæ кæсунцæ!

Беройти Барис

1. Рафинсетæ фæлтæрæнæй нæуæг дзурдти хæццæ гъудиæдтæ.
2. Еу гъудиадæ синтаксисон æвзурст искæнетæ.

Иристони æрдзи дессæгтæ.
Æнгом дзурдбæститæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Æгасуæрæсеон программæ "Бæлæстæ-уодæгас æрдзи циртдзæвæнтæ"-æн йæ 
сертификацион къамиси æмбурди унафæ хаст æрцудæй Даргъ-Къохи, Мæздæги, Æрæдони ци 
зæронд толдзæ бæлæстæ зайуй, уонæн "Бæлæстæ – уодæгас æрдзи циртдзæвæнтæ", зæгъгæ, 
уæхæн статус раттуни туххæй.
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Аци программæ конд æрцудæй ассоциаци "Æнæнез гъæди" хъæппæресæй. Йæ нисан 
æй, Уæрæсей Федераций культурон, историон æма æрдзон ахедундзийнадæ кæмæн ес, уæхæн 
зæронд бæлæстæ агорун æма сæ багъæуай кæнун. 

Программи фæрци арæзт цæуй, æгас Уæрæсей ци зæронд бæлæстæ ес, уонæн Национ 
номхигъд.

Нури уæнгæ Цæгат Иристони экологтæ исбæрæг кодтонцæ, зæронд бæлæстæ нæмæ кæми 
зайуй, уоци бунæттæ. Зæгъæн, Æрæдони ци толдзæ бæласæ зайуй, уобæл цæуй 500 анзи. Æ 
бæрзæндæ æй 18-20 метри, зæнги диаметр – 1 метр æма 91 сантиметри, йе стæвдæ ба 6 метри. 
Аци бæласæ æй Алаурдий номбæл.

Мæздæги ци толдзæ зайуй, уобæл цæуй 250 анзи. Æ бæрзæндæ æй 15 метрей уæнгæ, 
зæнги диаметр 1,3 метри.

Тæккæ æригондæр толдзæбæл дæ цæстæ æрхуæцдзæнæй Даргъ-Къохи. Цæуй ибæл 
200 анзи, ку 'й æрбагъæбес кæнай, уæд æй 4 метри æма 55 сантиметри, йæ бæрзæндæ æй 25-
30 метри. Ци 8 къалеуи рауагъта, уонæй алкæцидæр хецæн бæласи хузæй æй.Раст зæгъгæй, 
нæ республики ма ес æндæр рагон бæлæстæ дæр. Зæгъæн, Гъæдгæрони ци фиддæлтиккон 
сосхъæдæ зайуй, уобæл 150 анземæй минкъийдæр нæ цæуй. Гъæуи хестæртæ дзорунцæ, 
зæгъгæ, сувæллæнттæ ма ку адтæнцæ, уæддæр аци бæласæ нур куд æй, уотæ адтæй.

Аци уодæгас циртдзæвæнтæмæ кæсгæй адæймаги зæрдæ барохс уй нæ æрдзи 
гъæздугдзийнадæ æма рæсугъддзийнадæй.

1. Бæрæггонд дзурдбæститæ рафинсетæ. Иссеретæ син синонимтæ.
2. Фæстаг гъудиадæй рафинсетæ дзурдбæститæ ма сæ равзаретæ.

Уæгъдебарæ æма æнгом дзурдбæститæ

Дзурдбæститæ ци дзурдтæй конд уонцæ, етæ сæ кæрæдзей хæццæ æнгом баст 
æнцæ æви нæ семантикон æгъдауæй (сæ медесмæ гæсгæ), уомæ гæсгæ фæуунцæ 
уæгъдæ æма æнгом дзурдбæститæ.

Уæгъдебарæ (сæребарæ) дзурдбасти алли дзурдæн дæр фæууй æнхæст 
лексикон нисанеуæг, уома гæсгæ æнхæст кæнунцæ хецæн гъудиади иуæнгти 
ихæстæ: (циуавæр?) зæронд (ци?) бæласæ (ци косуй?) ирæзуй (кæми?) гъæунги.

Æрæдони толдзæ 
бæласæ

Мæздæги толдзæ 
бæласæ

Даргъ-Къохи 
толдзæ бæласæ

Гъæдгæрони 
сосхъæдæ

!
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Фразеологон еуæг конд фæууй дууæ кенæ фулдæр дзурдтæй: зингбæл 
ниллæудтæй, зæрдæ ходун, цæсти 'фтаун, адæми зæрдихудти бацæун.

Æнгом дзурдбæстити нисанеуæг равзуруй, ци дзурдтæй арæзт фæууй, уони 
рахæсгæ нисанеуæгæй. Арæх æнгом дзурдбаст æнцонæй баййевæн фæууй еу 
дзурдæй: зæрдæбæл дарун – гъуди кæнун, къох есун-цæвун.

Гъудиади медæгæ фразеологион еуæгтæ æнхæст кæнунцæ гъудиади еу иуонги 
функци.

Бацци æхемæ устур хецау кастæй, фал имæ мах ба коммæ нæ кастан 
(зæгъуйнаг). Дæ зæрдæ-мæ зæрдæй нæ рæстæг рарвистан (арх. хузи фадуат).

Æнгом дзурдбæститæ бæрæг кæнунцæ аллихузи терминтæй: 
фразеологизмтæ, фразеологон здæхтитæ, фразеологон еуæгтæ.

Æнæдехгæнгæ дзурдбасти еу дзурдæн æ медес æнæ иннæ (сæйраг) дзурдæй 
гъудиади æнхæст нæ фæууй (гъæди къох, еу рауæн, зменси морæ).

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Рафинсетæ си уæгъдебар дзурдбæститæ, сæйраг 
дзурдтæ æма дæлбарæ дзурдтæ дæр куд уонцæ сæрмагонд нихаси хæйттæ. Текстæн сæргонд 
æргъуди кæнетæ.

Дигоргоми астæуккаг хаййи ес Цæгат Иристони 
тæккæ устурдæр цъете – Къæрæугоми цъете. Йæ дæргъæ 
æй 15 километри. Йæ бунæй гъæргæнгæ æма финкæкалгæ 
рацæуй дони саха. Бæрзонд билæй хаугæй, Къæрæугоми 
дæнттæ фестунцæ æнæнимæдзæ пурхæнтæ æма сæ сатæг 
уæлдæф бæлццонæн æрхæссуй дессаги æхцæуæндзийнадæ. 
Идарддæр ба цæугæдон тæссаг къæдзæхтæй тундзуй 
рæсугъд гъæди астæути.

Иннæ зундгонд цъете ба æй Хъолай цъете 
Хъæрмæдони сæрмæ Гæналдони коми, Джимарай хонхи 
цæгатварс.

Адæймаги цæстæ си ратонун нæ фæккомуй. 
Аци цъетей фæхстæ ауигъдæй лæуунцæ къæдзæхи 
сæрмæ. Еудадзуг устурдæр кæнуй метзæйтæ æма ехтæй. 
Рæстæгæй-рæстæгмæ райгъал уй, æма йе знæт тог 
искосуй.

Нури уæнгæ бал æртæ хатти фезмалдæй: XIX 
æноси астæу, 1902 æма 1969 анзти. 1969 анзи ракалдæй 
28 сентябри, æма йæ гъæлæси рахаста Майлий Цъетей 
кæрон æма ехтæ. Ехзæйи бæзнæ адтæй 100-130 метри. Аци 
ехзæйæ цудæй сабургай æма æрлæудтæй 1970 анзи январи. 
Адæмбæл неци зиантæ æрцудæй, фал бæстихæйттæбæл ба 
йæ азар исæвардта.
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1902 анзи сæрди тæккæ æнтæфи æрцудæй фидбилиз. 
Ех æма дорзæйæ цалдæр усмемæ æрхъæрттæнцæ 
Тменигъæуи бунмæ. 30 адæймагемæн уæд сæ бони рохс 
батар æй, берæ фонс таппизари хай бацæнцæ.

20 сентябри 2002 анзи цъете æгасæй дæр фезмæлдæй 
æ бунатæй. Цалдæр усмемæ ехти, дорти æбуалгъ зæйæ 
февзурдæй Хъæрмæдони колдуармæ. 130 адæймагемæй 
фулдæр си нæбал фæййидтонцæ бони рохс, фонс дæр си 
фесавдæй дзæвгарæ.

1.Ставддæрæй финст дзурдбæститæ рафинсетæ.
2. Дзурдбæстити къуæрттæ кæрæдзей хæццæ рабаретæ. Куд хецæн кæнунцæ 
дзурдбæститæ сæ хæйтти семантикон-синтаксисон бастдзийнадæмæ гæсгæ?

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

Цæгат Иристони гъæди фæзуат æй дзæвгарæ. Æма си ци нæ къотæр, ци нæ бæласæбæл 
æрхуæцдзæнæй дæ цæстæ. Уæлдай арæхдæр нæмæ зайуй тæрсæ. Хуарз пайда цæмæй ратта 
аци бæласæ, уой туххæй имæ æнгъæлмæ кæсун гъæуй 140-150 анзи.

Æвæдзи, беретæн сæ зæрдæ дзоруй, иннæ бæлæстæ ба цæйбæрцæ цæрунцæ, уой 
базонунмæ. Ахургæндтæ куд исбæлвурд кодтонцæ, уотемæй тæкъузгæ цæруй 80 анзи, 
адæймаги бæрцæ.

Берæ бæлæстæ ба рæстæгæн сæттун нæ комунцæ. Æнгозæ цæруй 4 æноси, тæгæр æма 
тæрсæ – 5, нæзи – 6 æноси, толдзæ æма гæдибæласæ – 1000 анзи, заз (тис) – 1200 анзи.

1. Текстæй рафинсетæ фразеологизмти хæццæ гъудиæдтæ ма сæ синтаксисон æвзурст 
ракæнетæ.
2. Нимæдзонтæ дзурдтæй ниффинсетæ ма сæ морфологион æвзурст искæнетæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Рафинсетæ си уæгъдебарæ æма æнгом дзурдбæститæ.

Иристони бæрзонддæр хуæнхти фæсрагъ, Дзимиргоми рæбун, бæласæ дæр кæми нæ 
зайуй, уæхæн рауæн, дæргъæй-дæргъæмæ райтинг æй дессаги рæсугъд цадæ. Ардигæй 
бахезæн ес Гнугъмæ, Уорстуалтæмæ, Тирсигоммæ, Арагумæ. Хъели цадæй бунмæ коммæ 
кæлуй Цъаладон. Уордигæй дæлæмæ ибæл кæмттæй æфтуйунцæ иннæ хуæнхаг цæугæдæнттæ, 
сæуæртæ. Фæффæтæндæр уй, фæттухгиндæр уй, устур дорти цæндити сæрти схъеугæ, нарæг 
комæй æхе рæдовуй ахæст сирдау. Уæлдай знæтдæр фæууй уалдзæги кæрони. Зумæг Хъели 
цади лигъз уæлцъарæ ниссæлуй, уæдта ибæл мет дæр дзæвгарæ æруаруй. Мет ба ами еу 
уардæн лæги æмбæрцæ æрæмбæрзуй зæнхæ. Еу уард иннæ уарди æ буни æрæфсæруй, æма 
уотемæй уалдзæгмæ фæлæууй. Уалдзæги кæрони цади билтæ ку æртæфсунцæ, ехæй ку 
фæууæгъдæ унцæ, уæд мет йæ уæзæй æд ехтæ фæддæлдон уй. Ниццæлланхъ кæнуй цадæ, æма 
дон æ билтæй ракæлуй. Цæугæдонмæ уойбæрцæ дон еци еу калдæй ракæнуй, араугæ, гæбар-
губургæнгæ. Берæ фидбилизтæ кæнун ин бантæсуй, сауæнгæ адæймаги донластитæ дæр.
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19 урок

Хъели цадæ дессагæн дзоруйнаг æй. Уæхæн бæрзонд рауæн, уæхæн устур цадæ! Адæм 
æй хонунцæ æнæбун. Алли рауæнтæй имæ адæм инунмæ цæунцæ. Кæддæр абæлти туристтæ 
дæр цудæнцæ. Зийнадæ нæ кодта нæ зундгонд хузæгæнæг Туйгъанти Махарбег дæр. Йæ 
зæрдæмæ уотæ фæццудæй, æма йæ конд хузи фарсмæ æхе дæр исесун кодта.

газ. "Рæстдзинадæй"

Нæ æрдзи гъæздугдзийнæдтæ.
Фразеологон синонимтæ, антонимтæ, омонимтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хузæ.

1. Уалдзæги, хърихъуппити æртæхун афони, еу сæумæ Алан дони билæбæл иссирдта, 
ка фæццæф æй, уæхæн хърихъупп. 2. Сæхемæ 'й æрхаста, бунат ин искодта æма ин уордæмæ 
хуæруйнаг, дон лæвардта. 3. Фонси дохтурæн балихстæ кодта, цæмæй ин æ цæф базур 
бабæтта. 4. Зæрдиагæй зилдæй Алан маргъмæ. 5. Кудфæстæмæ кæрæдзебæл исахур æнцæ, 
кæрæдзебæл цийнæ кæниуонцæ. 6. Биццеу скъолай ку уидæ, уæд маргъ æнкъард кодта. 
7. Хърихъуппæн æ базур байгас æй. 8. Ном ибæл Алан исæвардта "Зоркæ". 9. Бунтон ку 
исдзæбæх æй Зоркæн æ базур, уæд фæттахтæй. 10. Иссирдта, ци къуарæй фæххецæн æй, уони 
дæр.

1. Дуккаг гъудиади æрхуæцæн нисæнтти æвæрд балæдæрун кæнетæ.
2. Иссеретæ фæлтæрæни антонимтæ
3. Зæгъетæ, домгæвазуггин гъудиæдти уæлæмхæст гъудиæдтæ кæци иуæнгти бæлвурд 
кæнунцæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ фразеологизмтæ.

1. Цийнæй мæлун, мæ райгурæн хæдзарæбæл ке исæмбалдтæн, уомæй. 2. Кæсуй 
цæуæйнон сирдмæ, дзурд æ цъухæй нæ хауй. 3. Кæстæр æ цæсгом ку ниддара, уæд е хуарзи 
бæрæггæнæн нæй. 4. Берæ хъицидæнттæ баниуазта ихуæрст æлдармæ косгæй. 5. Кард æма 
фиди цард фæккодтонцæ нæ синхæгтæ. 6. Мæ дзурдбæл мин дууæ нæбал загъта мæ фурт. 7. 
Цардмæ гали цæстæй ма кæсæ. 8. Дæ фæйинд мин хор ракæсæгау æй.

1. Ци фразеологон дзурдбæститæ иссирдтайтæ, уонæн сæ антонимтæ базонетæ.
Æ цъухбæл нæ хуæцун, нихмæ лæуун, "а" æма "о"-æй цæрун, мæстæй мæлун, дзурд 
багæлдзун, цъеуи цæстæй кæсун, хор ранигулдау, æфсæрми лæдæруй, амонд хæссун.
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Фразеологион здæхтитæн арæх фæууй синонимон рæнгъитæ (æвзаг 
ранихъуарун – цъухбæл хуæцун) æма антонимон къуæрттæ (дзухбæл хуæцун 
– цъух исуадзун). Етæ кæрæдземæй хецæн кæнунцæ сæ медес æма стилистикон 
хуарæнтæй.

Æнгом дзурдбæститæ фæуунцæ берæнисанеуæгон æма омонимон.
Размæ бахаугæ фæцæй – æ къæхтæбæл нæбал лæууй.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ синонимон фразеологион здæхтитæ.

Зæрдæ ходуй, зæрдæ дарун, цæсгом хуæрун, къæрттæй цъола нæ гæлдзуй, цæститæ тоги 
зелун, мæстæй тъæппитæ хаун, зæрдæ скъудтæ кæнун, æвзаг ранихъуардта, билтæ банихасун, 
маргзæрдæ дарун, топпи кæсæнæй кæсун, æцæг дуйне, дзæбодури гъоси уадæ, гъоси 
къæрмæгутæ цæвун, мæрдти бæстæ, уæлмæрдтæ.

1. Циуавæр нихаси пайдагонд цæуй фразеологизмтæй?
2. Æргъуди кæнетæ алли къуарæй дæр еу фразеологизми хæццæ гъудиадæ.

4-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Иссеретæ си фразеологизмтæ.

1. Цæгат Иристони будурти гъæздугдзийнæдтæ сæрæй есгæ æма бунæй ахедгæ æнцæ. 2. 
Нур ма нæмæ дзæвгарæ ес, адæймаги къох кумæ нæма бахъæрттæй, уæхæн æрдзон æвæрæнтæ. 
3. 50-аг æма 60-аг æнзти 20-аг æноси зæнхи бунæй къахтонцæ, къохи цæйбæрцæ æфтудæй, 
уой бæрцæ изди æма цинк берæ кæми ес, уæхæн арзæт. 4. Махмæ берæ ес декоративон дорти 
æвæрæнтæ. Уоци дорти уод бауадзунцæ нæ аразгутæ æма скульптортæ, ма си дессаги конд 
фæлгонцтæ адæми сæхемæ æркæсун кæнунцæ. 5. Æрдзæгъæуайгæнгутæ лумбунæг сæ гъос 
дарунцæ, цæмæй сирдти нимæдзæ дæр фулдæр кæна, адæймаги къох ба сæмæ æнæгъæуаги 
ма хъæрта. 6. Иристони æрдзæ алкæддæр адæмæн лæггадæ кæндзæнæй, сæ зæрдитæ син 
рæвдаудзæнæй æ рæсугъддзийнадæй.

Беройти Барис

5-аг фæлтæрæн. Бæрæггонд уæгъдебарæ дзурдбæститæ синонимон фразеологизмтæй 
баййеветæ ма сæ ниффинсетæ.

1. Дууæ æмбали цæсгомæй дæр хъæбæр æмхузæн адтæнцæ. 2. Æригон силгоймаг 
хæдзари аллихузи кустмæ дæр арæхстæй: æфснайунмæ, хуæруйнаг кæнунмæ, фæндурæй 
цæгъдунмæ, хуйунмæ. 3. Нуртæккæ ГЭС-и арæзтади куститæ æрлæудтæнцæ, фал 
рæстæгмæ. 4. Мæхуæдæг дæр æй нæ лæдæрун, дæ фарстæн дин дзуапп цæмæннæ равардтон. 
5. Сувæллонæн "ма кæнæ" ку нæ зæгъай, уæд фудагдæр кæнуй. 6. Мæ уодуæлдай кусти 
фæрци ма къохи цидæртæ бафтудæй.

Æнгом дзурдбæститæ испайда кæнунæн: еу мади зæнæги хузæн; сæр нæ ахæссуй; 
æхсæвæ, бон не 'взаргæй; йæхе фæндæ тæруй; сугъзæрийнæ къохти хецау, уазал смаг цæуй; 
абони – исонмæ.

æрзæт

!
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20 урокНацион парк «Алани».
Литературон æвзаг æма æ нормитæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Базонетæ Иристони кæмттæй си кæций кой 
кæнæн? Дуккаг гъудиади æрхуæцæн нисæнттæ ниввæретæ.

1. Ардæмæ фиццаг хатт ка æрбафтуйуй, уомæ уотæ фæккæсуй, цума аргъæутти дуйнемæ 
бахаудтæй. 2 Ами косунцæ туристон базитæ Дзинагъа Ростсельмаш Таганрог Коми арт 
Автодор Арви къæсæр. 3. Тагъд рæстæги аци коми аразун райдайдзæнæнцæ, дони хъаурæй ка 
косдзæнæй, 15 уæхæн минкъий электростанци. 4 Нуртæккæ бал си еу косуй Фæснæли. 

1. Гъудиæдтæ уæ тетрæдти ниффинсетæ.
2. Æрбайсгæ дзурдтæ фæббæрæг кæнетæ.

Литературон æвзаг æма йæ нормитæ

Литературон æвзаг æй еумæйагадæмон æвзаги сæйраг формæ, йæ хуæздæр 
хай. Латинаг дзурд liter (litera) нисан кæнуй "дамугъа", берæон нимæдзи ба, 
"цидæриддæр финст ес, уой". Literatura ба æй "ниффинст".

Литературон æвзаг гъæуама дзуапп дæтта бæлвурд нормитæн.
Литературон нормитæ аразунцæ, ахургонд адæми, нихаси, киунугути 

финстити текстти ци хуæздæр, растдæр лексикон-фразеологион еуæгтæ, 
грамматикон формитæ, орфоэпий (растдзорунади), орфографий (растфинсуйнади) 
æма дамугъатæ раст финсуни æгъдæуттæ ниффедар æнцæ, етæ.

Нормæ æй æнæмæнгæ æнхæстгæнгæ, æрцæуй федаргонд аллихузи 
дзурдуæтти, уотемæй æвзагæй практикон хузи пайдагæнгæй дæр.

Литературон æвзаг куд кустгонд æма æхсæст æвзаг, хецæн кæнуй дзоргæ 
нихасæй, диалектон æма профессионалон нихасæй, жаргонтæй. Уонæй æй 
гъæздугдæр, æхсæнадон æма аллибони царди уавæрти æнхæст кæнуй аллихузон 
функцитæ.

Литературон æвзаг æхуæдæг нæ фæззиннуй. Йе скондбæл бакосунцæ 
финсгутæ, публицисттæ, наукон косгутæ, артисттæ, журналисттæ.

Ирон литературон æвзаги бундорæвæрæг æй Хетæгкати Къоста.
Дигорон литературон æвзаги бундорæвæрæгбæл, æвæццæгæн, банимайун 

гъæуй Гурдзибети Блажкæ æма Малити Геуæргий.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст бакæсетæ. Исбæрæг ин кæнетæ йе стиль. Байамонетæ, 
циуавæр аййевадон мадзæлттæй испайда кодта автор.

1998 анзи Цæгат Иристони Хецауадæ рахаста Унафæ Дигоргоми национ парк 
исаразуни туххæй. Исхудтонцæ æй "Алани". Аци паркæн йе 'хæс æй æрдзи фæрæзнитæ æма 

!
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хæзнатæй æмбæлгæ хузи пайда кæнун фæлладуагъди, 
æнæнездзийнадæ федар кæнуни æма хæдзарадон архайди 
нисæнти.

Парки дессаги æрдзон фæрæзнитæ æнцæ еугурæй 
дæр Дигоргоми: гъæдтæ, игуæрдæнтæ, хезнитæ, цæугæ-
дæнттæ, цъететæ, цæрæгойти дуйне. Уæдта, экологон æма 
эстетикон æгъдауæй аргъ кæмæн нæййес, уæхæн рæсугъд 
хуæнхаг бунæттæ, æнахур сабурдзийнадæ æма кæдзос 
уæлдæф. Парк хауй федералон æрдзон-фæдзæхстадон 
фондмæ, ес ин республикон нисанеуæг.

Парк "Алани"-æн æ сæйраг ихæс æй фалæмбулай 
æрдзи 55410 гектари гъæуай кæнун. Парки фонди ес, 
адæймаг æ цæстæ кæбæл æрæвæра, уæхæн æрдзон 
циртдзæвæнтæ. Етæ æнцæ ирд хуæнхаг цадитæ: Микелай, 
Фастаг, Барту, Мадзаскæ. Бунтон дессаг ба адæймагмæ 
фæккæсунцæ Билæгидони, Къæрæугоми, Байрадий, Тай-
мазий æхсæрдзæнтæ. Ес ма си ниуазунæн бæзгæ сауæртæ 
дæр: Дзирасгæ, Хумес, Къолтисауæр, Тæнæ æ. æнд.

Дигоргом цæмæй федауй, еци ботаникон цирт-
дзæвæнтæмæ хаунцæ Фæснал æма Къæрæугоми нæзи 
къохтæ, Фæтæнти æрдозæ, цагъанæй къотæртæ Гибинони, 
торфи æвæрæнтæ Цъифæндзæри, Хæреси, Къубуси.

Еу загъдæй, парки фæзуати берæ ес, адæймаг цæбæл 
бадес кæна, уæхæн бунæттæ. Æрмæст дæ фæллад си 
нæ исуадздзæнæ, де 'нæнездзийнадæ си нæ фæффедар 
кæндзæнæ, фал ма си адæймаг райсуй эстетикон 
æхцæуæндзийнадæ дæр. Уомæ гæсгæ Национ парк 
"Алани"-й ихæс æй аци æрдзон фæрæзнитæ æма хæзнатæй 
хæдзардзинæй пайда кæнун.

Махæн абони не 'хæс æй, цæмæй Дигоргоми ци 
дессаги бунæттæ ес, етæ гъæуайгонд æрцæуонцæ кæстæр 
фæлтæрæн.

Сабети Аламбег

1. Цæй туххæй арæзт æрцудæй Национ парк "Алани"? Кæми æй?
2. Ескæд адтайтæ аци парки? Уæ зæрдæмæ си ци хъæбæрдæр фæццудæй?
3. Ци кæнун гъæуй, цæмæй нæ Национ парк йе 'хæстæ æнхæст кæна?
4. Уæ дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, литературон нормитæн дзуапп дæттуй æви 
нæ. Исбæрæг кæнетæ тексти стиль.
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Уæллагком

Уæллагком æрæнцадæй Дигоргом æма Уæллагиры коми астæу. Æрдзæ ин балæвар кодта 
аллихузон гъæздугдзийнæдтæ, рæсугъддзийнадæ. Ес си берæ хумзæнхитæ, игуæрдæнтæ, 
фонси хезнитæ. Йæ еуæрдигæй бæрзонд фæццудæнцæ уорс хуæнхтæ, иннердигæй ба - сау 
хуæнхтæ. Гъæздуг æй аллихузон сирдтæ æма мæргътæй дæр, æрдзон хæзнатæй, бæрзæ æма 
нæзи бæлæстæй.

Ами кæддæр адтæй 4 гъæуи: Дунтæ, Къæмунтæ, Гæлиат æма Хонсар. Цардæй си берæ 
адæм, æгъдаугин, косагæ, ахурмæ сæрæн.

Дигоргоми æрдзон фадуæттæ Уæллагкомæй хуæздæр некæми æнцæ. Адæм кодтонцæ 
фонси æма зæнхи куст. Кæд Октябри революций фæсте æрмæст Гæлиати 150 хæдзари адтæй, 
уæд нуртæккæ ба гъæу федзæрæг æй. Уотæ иннæ гъæутæ дæр. Æрмæстдæр ма еу 10 хæдзари 
ес Дунтæ æма Къæмунти. Еугай-дугай цæргути хæццæ, кæцитæн зин æй сæ фиддæлти бундор 
ниууадзун. 

Мадта си ци гъæдтæ ес, етæ ба гъæздуг æнцæ аллихузи гагарæзæй: саунæмуг, турту, 
уæгъæли æма æнд.

Еу загъдæй, Уæллагком æй дзæнæти бунат, æма ин гъæуамæ аргъгонд цæуа.

1. Кæд уе 'хсæн еске æй уæллагкоймаг, уæд радзорæд ами цæргути нихаси туххæй: кæци 
æвзагмæ хæстæгдæр æй: дигорон æви ирон, уæдта цæмæ æй æндæрхузи?
2. Уæллагкоймаг нихасиздæхт литературон исхонæн ес æви нæ?

4-аг фæлтæрæн. Байамонетæ, литературон нормæ ихæлд кæми цæуй, еци бунæттæ. 
Сраст кæнетæ рæдудтитæ. Зæгъетæ, æвзаги циуавæр нормæ ихæлд цæуй (орфографион, 
орфоэпион, лексикон, дзурдарæзтон, грамматикон).

1. Рагдзамæтти Задалескæй устурдæр гъæу на адтæй Дигоргоми. 2. 1771 анзы ами 
цардæй 187 хæдзари. 3. Фал куд равзурдæй гъæу, ка дзи цардæй фиццаг, цыуавæр адæми 
хатт адтæнцæ, уой тыххæй ба нæййес æрмæг. 4. Кæддæр Астæуккаг Кавкази цардæнцæ 
ирайнаг адæнихæттитæ. 5. 1222 анзи Хан-Батый байста, алантæ тумугъ, бæзгин гъæутæй 
кæми цардæнцæ, уыцы быдыртæ. 6. Алантæн дæр æндæр кæнæн нæбал уыди, æма сæхе есун 
байдæдтой, хуæнхти кæмтти ци федæртæ адтæй, уырдæмты. 7. Силгоймаг адтæй адæмуарзон 
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зæрди хецау æма аланти цагъди фæсте ма ка байзади, етæ цæмæй ма фесæфонцæ, фал 
царди ныййвылонцæ æма бабæй аланти муггаг сберæ уа, уой тыххæй йæхе снивонд кодта 
сывæллæттæн.

5-аг фæлтæрæн. Исраст кæнетæ рæдудтитæ, уотемæй ниффинсетæ гъудиæдтæ уæ 
тетрæдти.

1. Æз спекуляц кæнун æмæ мæ кустæй хъæбæр даволнæй дæн. 2. Акъошкæ нихгæнæ, 
дунгæ дæ цавуй ма бабæй фæпрастуд уодзæнæ. 3. Ти что, дæ язык проглотит искодтай, цæмæн 
нигъгъос дæ. 4. Рагæй дæр æз торговлий косун, уой до сих пор ба нæ зудтай, что ли? 5. Бæргæ 
мæ сæр опустит скодтон, уæддæр мæ бессовестный исхудта ме 'мкосæг. 6. Неудобно мин æй 
дæумæ вопростæ дæттун, фал дæ уæддæр бафæрсон цæмæйдæрти. 7. Федар хуæцуй биццеу 
тачки ручкитæбæл, уотемæй сæ мусор бугъдонæмæ фæлласуй. 8. "Цæуæн велосбæл къатаццæ 
кæнунмæ", - дзоруй Алан Асланмæ. 9. "Ти што, прямо я не знаю, уой бæрцæ куститæ мин ес, 
и за что хватаццæ", - райгъустæй тургъæй синхаги дзорун.

Цæгат Иристони æхсæрдзæнтæ.
Стилистикон æма нихаси культурæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. 

Рæсугъд æнцæ Иристони кæмттæ. Адæймаги деси 
æфтаунцæ æ бæрзонд хуæнхтæ, е 'нæкæрон цъæх-цъæхид 
фæзтæ, унгæг кæмтти æмбохгæ цæугæдæнттæ.

Фал си уæддæр Медæгрæбуйнаг æхсæрдзæнти рæ-
сугъддзийнадæн æмбал нæййес. Сæ кой игъустгонд æй 
идæрдтæбæл, куд дуйнейи æртиккаг устурдæр æхсæрдзæнтæ.

Бæрзонд хонхи цъонггæй, 750 метрей бæрзæндæй, 
уорс дзиккой биди хузæнæй, æрттевæнтæгæнгæ хауй 
Медæгрæбуйнаг дæлвæзмæ. Аци дæнттæ игургæ ба кæнунцæ 
Зæйгæлæни цъетейæй.

Медæгрæбуни æхсæрдзæнтæ æнцæ 9. Сæрди 2 мæйи 
дæнттæ ку раивулунцæ, уæд еумæ æмзæл кæнунцæ еу оркест-
ри хузæн.

Аци æхсæрдзæнти фæууинунмæ дуйнейи алли кæ-
рæнттæй æрбацæунцæ туристтæ: Германийæй, Америкæй, 
Англисæй.

Кавкази рæсугъддæр æхсæрдзæнти нимæдзæмæ хаунцæ 
Дигоргоми æхсæрдзæнтæ дæр. Етæ кæлунцæ Таймазий къæ-
дзæхтæй. Сæ устурдæр æма рæсугъддæр æй Байради. Сæрди 
ба Хæреси фæзæй фæйиндзæнæ 4 æхсæрдзæни. Сæ дæнтти 
гъæр адæймаги гъостæ къуру кæнуй. Сæ дæргъæ æй 300 м.
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Зумæг аци æхсæрдзæнтæ фестунцæ ехин тæдзунæгтæ. Аци бунат нимад æй Дигоргоми 
рæсугъддæр рауæнбæл.

Хонхи зинвадуат фæндæгтæбæл алли бон аци æхсæрдзæнти æнахур рæсугъддзийнадæ 
уинунмæ цæунцæ берæ бæлццæнттæ Уæрæсейæй, уæдта фæсарæйнаг бæститæй дæр.

Кодзурти Т.

1. Текстæн пълан искæнетæ ма 'й уомæ гæсгæ радзоретæ.
2. Рафинсетæ текстæй, нихас аййев ка кæнуй, уоци дзурдтæ æма дзурдбæстити хæццæ 
гъудиæдтæ.
3. Рафинсетæ текстæй нимæдзонтæ. Морфологон æвзурст сæ искæнетæ.
4. Исбæрæггонд гъудиадæ ниффинсетæ тетрæдти ма 'й синтаксисон æвзурст искæнетæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин раттетæ. Е стиль ин исбæрæг кæнетæ.

Астæуккаг Иристони хонсарварс æрдзи рæсугъддæр æма алæмæтагдæр бунæттæй 
еу æй Уорстуалти хуæнхбæстæ. Ами уæлхонх будуртæ, хуæнхти рæгътæбæл сауæнгæ 
цъетети рæбунтæмæ æй дзæнæт: йæ уæлдæф, йæ сауæдæнттæ, сауæртæ (ами къинсæ дæр 
сауæртæй кæнунцæ, æма тагъд рангъезуй), йæ зайæг халæ æвдадзи хуасæ æнцæ адæймаги 
æнæнездзийнадæн. Ленингради медицинон институтæн си базæ хумæтæги н’ адтæй. Ами-
еу алли сæрдæ дæр студенттæ сæ ахургæнгути хæццæ æмбурд кодтонцæ хуасæн бæзгæ 
кæрдæгутæ æма уедæгтæ.

Уорстуалтæ зундгонд æнцæ сæ берæ мæсгутæ æма Царциати зæппæдзтæй дæр. Ами, 
Едиси гъæуи (Уорстуалти аци гъæу тæккæ устурдæр æй), ес Царциати сахар.

Ахургæндтæ куд исбæрæг кодтонцæ, уотемæй ами цæрæг адæм ардæмæ æрбафтудæнцæ 
Курттати комæй цардагор, зæнхагор. Хонсари цæрæг адæм æма ледзæг адæмæн фæйнæхузи 
адтæнцæ сæ нихасиздæхт, се 'гъдæуттæ, сæ цардиуагæ. Ка 'й зонуй сæмæ аййевдæр 
фæккастæнцæ æма сæ уомæн рахудтонцæ Уорс туалтæ. Ма нур æцæг туалти ба хонун 
райдæдтонцæ нæ ахургæндтæ Сау туалтæ.

Аци коми адæм берæ хуæрзти бацудæй Иристонæн. Ардигон адтæй зундгонд 
кадæггæнæг - гъесфæндурæй цæгъдæг Сланти Гаха.

Уой фæрци махмæ æрхъæрттæй нури уæнгæ ирон адæмон исфæлдистадæй хъæбæр 
берæ хæзнатæ. Æрмæст финсгутæ аци комæй рацудæй 18: Бегизати Чермен, Дудар æма 
Уасо, Хъороти Дауит, Хъазбег æма Сослан, Хъулати Созурухъо, Чермен æма Дзести Кудзæг, 
Дзаттиати Тотурбег, Александр æма Георги, Саулохти Мухтар æма Хæникъати Никъа æма 
Ростик, Гæлуати Аким æма Сланти Ахмæт, Тугкати Шамил. Анæй беретæ иссæнцæ нæ 
литератури классиктæ.

Мадта ирæнттæй фулдæр ка фæццардæй, Ермоловæн хуæруйнаггæнæг ка адтæй, А. 
Пушкини хæццæ дæр ка фембалдæй, е Хъороти Агор дæр адтæй Уорстуаллаг. Нуртæккæ 
Хонсари æма Цæгати археологон кусти разæнгарддæрæй ка архайуй, уонæй еу æй ардигон 
Дзаттиати Руслан.

Еугур дессæгтæ ка фæннимайдзæнæй, фал, куд фæззæгъунцæ, бакæсунæй фæйинун 
хуæздæр. Æма уæ хонæн Уорстуалти дзæнæтон бæстæмæ!
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1. Текстæн искæнетæ пълан ма 'й уомæ гæсгæ радзоретæ.
2. Байамонетæ тексти байвæргæ гъудиæдтæ.
3. Лæвæрд фæрститæн дзуæппитæ ниффинсетæ уæ тетрæдти:

1) Кæми æй Уорстуалгом?
2) Кæцæй æрледзæг адæм цæруй Уорс туалти?
3) Аци комæй рацæуæг финсгутæй ке уадзимисти ахур кодтайтæ æма циуавæртæ?

4) Ка 'й Сланти Гаха?
4. Тексти иссеретæ æмбесонд. Зæгъетæ ин æ медес.

Стилистикæ æй æвзагзонунади къабæзтæй еу. Ахур кæнуй æвзаги 
аййевгæнæн, нивæфтуд мадзæлттæ: сæ хузтæ æма сæ арæзт, сæ пайда кæнуни 
уавæртæ (фæрæзнити стилистикæ), уæдта æвзаги хецæн хузтæ (нихаси стильтæ), сæ 
равзурди æфсон, се 'взагон бæрæггæнæнтæ (функционалон стилистикæ).

Стилистики объекттæ æнцæ æвзаги еугур хæйттæ дæр: фонетикæ, орфоэпи, 
лексикæ, фразеологи, дзурдарæзт æма грамматикæ.

Стилистики теори æвæрд æй нихаси культури бундорбæл. Нихаси культурæ 
æй литературон æвзаги растдæр формитæй пайда кæнун зонун нихаси уавæртæ æма 
нисæнттæмæ гæсгæ. Йæ сæйраг домæнтæ æнцæ: нихас гъæуамæ уа раст, бæлвурд, 
кæдзос, цубур, аййев.

Стилистикæ æма нихаси культури теорий сæйрагдæр æй литературон æвзаги 
норми лæдæруйнадæ.

Нормити æгъдæуттæ федар кæнун (кодификаци) æнцайуй æвзаги нуриккон 
уавæр ахур кæнунбæл æма, æвзагæй куд пайда кæнунцæ, уобæл. Уомæ гæсгæ 
ахсгиаг æй стилистикон (кенæ функционалон-стилистикон) норми фарста.

Стилистикон нормæ æй æвзаги стилистикон еуæгтæй пайда кæнун, нихас 
кæнуни бæлвурд къабази нисæнттæ, ихæстæ æма гъуди (медес) нимайгæй.

Цифæнди текст дæр, фиццагидæр, гъæуамæ æнхæст кæна литературон æвзаги 
нормитæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ аллихузон стили дзурдтæ.

1. Кумæ ниббиндзæ дæ цума æгасей разæй! 2. Банцайæ! Исбадæ дæ бунати, дæ цъухбæл 
хуæца! 3. 1919 анзи уорсгвардионтæ бунсугъд бакодтонцæ Æхсæрæги гъæу. 4. Дзæуæгигъæуи 
Национ наукон библиотеки адтæй Уæрæсей Наукити академий Дзæуæгигъæуи Наукон центри 
Президиуми урухгонд æмбурд. 5. Дзорæг еу минутти бæрцæ нигъгъос æй, уой фæсте ба 
æндæрхузи, къуæзгæ, сабур хъурихаттæй райдæдта дзорун. 6. Мæ царди нивæ, дæ рунтæ дин 
бахуæрон, мæ бæсти синхæгтæмæ бадзорай, махмæ, зæгъгæ, рацотæ. 7. Хонхæй устур дор 
рахаудтæй æма Ирæфи дони æ тъæпп фæццудæй. 8. Е 'взаг ка нæ уарзуй, уомæн Фидибæстæ 
нæййес.

!
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5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Иссеретæ си, аргъгæнæн нисанеугутæ кæмæн ес, 
уæхæн дзурдтæ æма фразеологизмтæ. Зæгъетæ, кæд си пайда кæнун æнгъезуй - киунуги 
нихаси æви аллибони дзоргæ нихаси.

"Хуæнхаг сикъистсæр, алли фарс ирон хæдзари ци фарнæ, уæздандзийнадæ, æфсарæ 
æма рæсугъд æгъдæуттæ ес, нигулæни сугъзæрийнæ галуанти уонæн сæ кой, сæ гъæр дæр 
нæййес", - финста 2 æносей размæ зундгонд немуцаг бæлццон Кох.

Æцæгæй дæр, ирон хæдзари нæргæ кадæ, æфсарæ æма лæгдзийнадæ сæрæй есгæ, бунæй 
ахадгæ ке адтæнцæ, е абони дузæрдуггаг нæй, Бæллæх е æй, æма нæбæл аци фудæноси 
хуæлмагау сугъзæрийнæ галауанти гæбæр нез ке бахуæстæй.

Æцæгæй дæр, ирон хæдзарæ муди бæтманау адтæй. Бийнонти сæргъи си биндзити 
æлдарау бадтæй хестæр - хæдзари хецау. Е адтæй æ минкъий паддзахадæн унафæгæнæг, Хецау. 
Йæ дзубандий - кадæ, уæзæ, "дууæ" зæгъун ибæл неке бон адтæй. Дæхе дони багæлдзæ, 
зæгъгæ, бийнонтæй кæмæн загътайдæ, е æ цæстæ дæр не 'рникъулдтайдæ, уотемæй хестæри 
дзурд исæнхæст кодтайдæ. Уой бæрцæ кадæ ин кодтонцæ, æма уой разæй хуæздæр хъæппæл 
æ уæле неке скодтайдæ, хестæри разæй æ цъухмæ комидзаг неке систайдæ. Хæдзари 
къæсæрæй хестæр бахизтæй, уæд-еу ин бийнонтæ еугурæй дæр фестадайуонцæ æма цирæгътау 
лæудтайуонцæ, цалинмæ æрбадтайдæ, уæдмæ.

Гъе уæхæн кадæ, уæхæн цитæ йæ кæстæртæ ци хестæрæн кодтонцæ, е куд нæ цардайдæ 
100-150 анзи! Уæхæн кари адæймæгтæ ба йæ рæстæги Иристони еугæйттæ, дугæйттæ нæ 
адтæй.

Хæдзари хецау йæ бунат, йæ намус гъæуайкæнунгъон ку нæ уа, уæд бийнонтæбæл цард 
нæ хуæцуй, æма куд фæстæмæ бийнонтæ æнæлдар биндзитау фæйнердæмæ ниппурх унцæ.

Хъайтухъти Азæмæт

1. Æрдзоретæ тексти медесбæл.
2. Иссеретæ тексти æмбесæндтæ. Кæд си испайда кæнун æнгъезуй?
3. Ставддæрæй финст дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ 'нцæ?

Нæ адæми уодиконд
Дзурди стилистикон нисанеуæг. 
Лексикæ æма фразеологон еуæгти стилистикон минеугутæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Æрдзоретæ, адæймаги минеугутæй си циуавæрти 
кой кæнунцæ.

1. Æнцæ дигорæ хецмæрез, æлдар кæсуй сæмæ стур нез. (Малити Г.) 2. Æз мæ сæрмæ 
нæ хæссун сайун, давун, цæстæмæ дзубанди. 3. Рагæй дæр Хæсанæ адтæй кæдзос ирон лæг. 
Æрæгæмæ гъаруй маст ирон адæймагмæ, фал ку багъара, уæдта, хуарз адæм, ирон тоги фицун 
æрæгæмæ банцайуй. (Къ. А.) 4. Адæймаг гъæуама уа кæдзосзæрдæ, сæрустур æма уодæй 
рæсугъд.
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Стилистикон минеугутæ еугур дзурдтæ æма фразеологон еуæгтæн нæййес. 
Еутæ æнцæ еумæйаглитературон (кенæ еумæйагстилон): нæ син ес функционалон 
æма æнкъарæнгун - экспрессивон нисанеуæг. Етæ нисан кæнунцæ: хæстæгдзийнадæ 
(мадæ, фидæ, хуæрæ, æнсувæр), астрономион фæззиндтитæ (предметтæ) (хор, 
стъалу, зæнхæ, мæйæ), æрдзон фæззиндтитæ (уарун, дунгæ, сæумæ), æууæлтæ 
( бæрзонд, ниллæг, сабур), архæйдтитæ æма уавæртæ (дзорун, фæлорс ун, 
гъæр кæнун), бауæри хæйттæ (астæу, зæнгæ, цæстæ); фæуунцæ номевгутæ æма 
сæрмагонд нæмттæ.

Еумæйаг литературон фразеологион еуæгтæ хъæбæр ирд нæ фæуунцæ æма си 
пайдагæнæн ес нейтралон дзурдти хузæн аллихузон текстити: коммæ кæсун, цæстæ 
дарун, сæрмæ хæссун, нихмæ лæуун.

Ирон æвзаги лексикон фразеологион фæрæзнити фулдæр хай æнцæ 
еумæйаглитературон дзурдтæ æма фразеологион еуæгтæ. Æвæрд фæуунцæ 
цифæнди тексти бундори дæр. Уой рæуаги æвзаги еугур хузтæ (нихаси стильтæ) 
еумæ æнцæ литературон æвзаги хай.

Дзурдæн фæууй лексикон æма грамматикон нисанеуæгтæ. Фал ма ин уонæй 
уæлдай ес стилистикон нисанеуæг дæр. Уæхæн нисанеуæг ци дзурдæн фæууй, е: 
1) æвдесуй æнкъарæн (чувство); 2) аргъ дæттуй ескæмæн (естæмæн); 3) фæууй 
киунугон нихаси кенæ 4) дзоргæ нихаси.

Киунугон лексикæмæ хаст цæунцæ дзурдти (дзурдбæстити) аллихузон 
тематикон къуæрттæ: æхсæнадон-политикон (парламент, министр, Сæрдар); 
официалон-гъуддагон (игъосункæнуйнаг, тæрхондонæ, суагъæ); наукон (эстетикæ, 
хими, медицинæ); публицистон (телеуинунадæ, хабархæссæг фæрæзнитæ); 
поэтикон (алæмæт, уæлмонц, хорзæрийнæ). Киунугон дзурдтæ равзурунцæ æма 
си пайдагонд цæуй киунугон - финсгæ нихаси (официалон - гъуддагон, наукон, 
публицистон, аййевадон).

Дзоргæ нихаси лексикæ ба равзуруй аллибони царди уавæрти уæгъдебарæ, 
æнæбацæттæгонд нихаси. Хецæн кæнуй ниллæг стилистикон хузæй, уæдта ин 
нæййес ирд аргъгæнæн æма æнкъарæнæвдесæг медес.

Зæгъæн, синонимон рæнгъити дзурдтæ: фидæ – дада, цæвун – дзæхст кæнун, 
ниууадзун –нихъхъутти кæнун, дзорун – пъæр-пъæр кæнун. Фиццаг дзурдтæ æнцæ 
еумæйагстилистикон, дуккæгтæ æнцæ аллибони дзоргæ нихасæй. Аци дзурдтæй 
еуетæ æвдесунцæ рæвдуд, иннетæ ба æнцæ гурумугъ, æвдесунцæ архайди тухгин 
цуд кедæр архайдæй æнаразидзийнадæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Ставддæрæй финст дзурдтæ синонимтæй раййеветæ.

Цæргæс бæрзонд æхе исиста æма аллирдæмæ фæлгæсуй.
Æхсæрицъеу дæр æхе фехста уордæмæ. Фæл ниллæгути тæхун исахур æй, гоморитæбæл 

зелун, æма уайтагъддæр æ сæр разилдæй. Фуртæссæй цæргæси фæсонтæбæл æ тъæпп 
фæццудæй.

!
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Æдзæсгондæр миуæ ма фæууинæн ес. Цæргæсæн æ тог райрадæй. Æ сæр имæ разилдта 
æма æ хъес-хъес иссудæй:

– Ка дæмæ рарвиста. Æви мæ дæ ихуæрст фенгъæл адтæ?
– Дæ надбæл размæ æйтт кæнæ, хæрæги къæлæу. Дæхе естæбæл къуæрис ма нæ дууæ 

дæр бун кæнæм.

1. Радзурдæн сæргонд æргъуди кæнетæ.
2. Исбæрæггонд дзурдтæ ма сæ синонимтæ циуавæр лексикæмæ хаунцæ?

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Ранимайетæ, адæймаги минеугутæй уæ зæрдæмæ 
кæцитæ цæунцæ, уæдта си фауйнаг кæцитæ 'нцæ.

1. Ку цæринæ æз æрмæст дон æма кæрдзинæй, уæддæр мæ сæри ба айдагъ рохс гъудитæ 
уодзæнæй. 2. Йæ дзиппæ туппур кæмæн нæ уа æхцайæй, уæхæнтти мæгурбæл нæ нимайун. 
3. Дадо æ ниййергутæбæл исахур æй æма мæгурдæр сувæллæнттæн "сау къахæй" федис 
кодта. (Б.Т.) 4. Лæгæн æ хеуарзон соцъа зæрдæ содзгæ æхсилкъитæ кодта. (Б.Т.) 5. Мæ фиди 
гъæу худтонцæ æцæг лæг йæ зæрдæ æма йе 'гъдауæй. 6. Хумæтæги макæд раппæлæ дæхецæй, 
адæм, ци дæ, уой хуæздæр зонунцæ. 7. "Дæ уинæнтæ, де 'гъосæнтæ кæми адтæнцæ!" – 
райгъустæй зæронд уоси тъæлланг. 8. "Цийфæнди уæд, – загъта, – цагъарæй сугъзæрийнæ 
дарæси цæруни бæсти сæребарæй мæ къохтæй сикъит æма къирæ ку змæнтон, уæд е хуæздæр 
æй". (Секъа) 9. Бибо устурзæрдæ лæг адтæй хецæутти нифсæй, уайтагъд æхсæй зæронд 
лæгбæл цъинкк-цъинккæй ралæудтæй, æма æ уæдæлтти пурх æркалдæй. 10. Дауита 
Тогъузати муггагæй адтæй, цæф ка нæ хатир кодта, æ кард фæцъцъортт кодта æма 'й Бибой 
нард губуни фестони уæнгæ ниссагъта. (С.) 11. Дæ хæстæги хуарздзийнадæ уингæй цийнæ ку 
нæ кæнай, фал имæ маргæйдзаг зæрдæ ку дарай, уæд дæуæн куд аргъгæнгæ уодзæнæй?

1. Ставддæрæй финст дзурдтæ циуавæр лексикæмæ хаунцæ? Еумæйаг литературон 
лексикæй сæ баййеветæ. 
2. Хецæн къуæрттæй рафинсетæ дзоргæ нихаси æма киунугон лексикæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн байамонетæ се стилистикон бæрæггæнæнтæ (офи-
циалон, киунугон, дзоргæ нихаси, адæмон поэтикон, наукон).

Æфсæртæ цæгъдун, сирдау лæборун, исфæлдистадон фæндаг, æмбохун, ниффунук 
кæнун, æхсилкъæ дзурдтæ, идейон-тематикон æгъдау, тæхгæ бæх, ницъцъуввут кæнун.

1. Дзурдти хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ хузæ исбæрæг 
кæнетæ.

1. Фаризæт футтитæгæнгæ еуварсæрдæмæ ралигъдæй, Батразбæл æ пурх ракалдта. 
(Ц.М.) 2. Замманай сæр-сæргæнагæ къумæли фæсте адæм иснæуæг æнцæ, хумæ сæ разæй 
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райстонцæ. () 3. Синдзитæбæл бадæгау фæббадтæн æмбурди. 4. Изæр стулдта хуæнхти 
сæрмæ тумбул мæйæ, иссугъта æй гъæуæн. 5. Дунги зармæ, бæлæсти сæр-сæрмæ гъæу 
æргъос æй, фæллади хузæн. (Т.Т.) 6. Адæм дусвæлдæхтæй бавналдтонцæ сæ кустмæ, 
æхсæвæ – бон не 'взаргæй. 7. Дуйне нæбæл рахæттæй, цард никкуддæртæ ’й. 8. Æлдармæ 
исдзурд нæбал ес. Минкъий нецæй туххæй дæр испæртт кæнуй. 9. Синхæгтæ сæ кæрæдземæ 
берæгъти каст кодтонцæ.

Æфсæддон намус.
Киунугон æма дзоргæ нихаси фразеологион еуæгтæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си фразеологион еуæгтæ.

1. 1942 анзи августи цæгаткавказаг республикити мийнæвæрттæ æрæмбурд æнцæ 
Дзæуæгигъæуи, Уоми митинги федарæй расоми кодтонцæ, цъаммар фашистон æрбалæборгути 
нихмæ æмзунд-æмхъаурæй никки карздæрæй ке тох кæндзæнæнцæ, ке сæ ниддæрæн 
кæндзæнæнцæ æма нæ еумæйаг Фидибæстæ знаги дзæмбутæй ке исуæгъдæ кæндзæнæнцæ. 
Мæнæ ци дзурдтонцæ митинги архайгутæ.

1. Еунæг къахдзæф дæр фæстæмæ нæ ракæндзинан. Мах нæ бауадздзинан знаги, æ 
къæхтæ ни ниссæрфа.

2. Æрра куйтæ устур къуæрттæй ниххæррæтт ластонцæ нæ Райгурæн бæстæмæ. Фал 
гъæуама Кавкази хуæнхти иссеронцæ сæ адзал.

3. Махæн нæ еугуремæн дæр цæстисиндзæ æй нæ еумæйаг знаг.

Киунугон фразеологизмтæ равзурунцæ киунугон-финсгæ нихаси æма си пайда 
кæнунцæ уоми. Уонæмæ хаунцæ, зæгъæн: къох æрæвæрун унафæ рахæссун, фиццаг 
къахдзæф ракæнун.

Фал фразеологион еуæгти фулдæр хай ба равзурдæй дзоргæ нихаси. Етæ 
æвзаги берæ фулдæр æнцæ: галеу миутæ кæнун, цæститæ ниууорс æнцæ, зингбæл 
æрбадун, иуæнгтæ æркæлунцæ. Еци фразеологион еуæгти медесæй базонæн ес нæ 
адæми гъудикæнуйнадæ, сæ рахаст дуйнемæ, сæ этикæ, уодварни хæзнатæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ æнгом дзурдбæститæ. Баййеветæ сæ 
синонимтæй.

1. Нæ республики фæллойнæгæнгутæ сæ сæр бæрзæндти хæссунцæ Советон Цæдеси 
дууæ хатти Бæгъатæр Плити Иссæй, Хетæгкати Бæгъатæр инæлар Геуæргийæй, Мамсурати 
Бæгъатæр инæлар Хаджиумарæй, Дзусати Бæгъатæр Ибрагимæй, Билаонти æскъуæлхт 
инæлар Павелæй, инæлар Гацолати Викторæй. 2. Зундгонд тæхæг Дзусати Ибрагим фиццаг 
хатт хуæдтæхæг ПО-2-й рохтæбæл æрхуæстæй 1932 анзи, уой фæсте ба Р-5 хуæдтæхæг 
"æрæууæндун кодта æхебæл". 3. Анзи фæсте Ибрагим каст фæцæй авиацион цæги 

!
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командиртæ цæттæгæнæн курситæ æма 'й снисан кодтонцæ кунæггæнæг цæги командирæй. 
4. Ирон советон инæлæрттæн сæ хестæр æй Хетæгкати Габо (Георги) Ковæги кувд æрцудæй 
Иликъобæл (Габой фидæ). Йæ цардвæндаг хумæтæги косæгæй кæмæн райдæдта, цубуркъох 
хуæнхаги фурт иссæй æфсади инæлар, æфсæддон зилди командæгæнæг. 5. Берæ æнцæ, æхе 
дессаги æфсæддон сгарæгæй ка равдиста. Фал си Мамсурати Хаджиумарæн ба, æвæдзи, 
æмбал нæ адтæй. 6. Иристони адæм алли хатт дæр нæ Райгурæн бæсти хъисмæт сæ зæрдæмæ 
хæстæг райсунцæ. 7. Фидибæсти Устур тугъд æригон поэттæн сæ рохс фæндитæ тогæйдзаг 
къохтæй исрадувта. 8. Етæ цæргæ байзадæнцæ, зæгъгæ, уæд циуавæр устур ном искодтайонцæ 
нæ Ирæн! 9. Мæнæ куд финста Кочисати Мухарбег: "Аци тугъд фесафта бæстæ. Мæнæ нур 
адæймаги хузæн цæрун райдайдзæнæн, зæгъгæ, уотæ мæ надæй фæххаудтæн, мæ фæндитæ 
мæ хъури фæббадтæнцæ". 10. Мах хъæбæр сæрустур ан нæ тугъдонтæй. Етæ ном искодтонцæ 
нæ адæмæн. Уонæн сæ тогдадзинтти алайнаг тог гъазта, се уæнгти нæртон тухæ адтæй, сæ 
зæрдити ба – ирон нифс.

1. 1-аг æма 9-аг гъудиæдти æрхуæцæн нисæнтти æвæрд балæдæрун кæнетæ.
2. Ставддæрæй финст дзурдтæн ниффинсетæ сæ антонимтæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ кæрæдзей фæдбæл раст ниввæретæ. Ци уæмæ 
рауадæй? Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

1. Уомæй уæлдай цудæнцæ сгарæг, цæф тугъдонти, сæ тоги мæцгæй, хастонцæ тугъди 
будурæй, гитлеронти эшелонтæ фæлдахтонцæ фæсфронт. 2. Æрмæст нæ минкъий Иристонæй 
тугъди фиццаг бæнтти 800 кизги рандæй фронтмæ, тугъди æнзти ба 8 мин кизги нæ 
Фидибæстæ гъæуай кодтонцæ немуцаг фашистон лæборгутæй. 3. Нæлгоймæгти æмхузон алли 
фронтти командæ кодтонцæ батальонтæн, сауæнгæ - полкътæн дæр. 4. Нæ бæсти силгоймæгтæ 
дæр нæлгоймæгти æмрæнгъæ æрлæудтæнцæ знаги нихмæ.

1. Ке зонетæ уæ гъæуккаг, кенæ районæй, республикæй тугъдон силгоймæгтæ, уони 
ранимайетæ.

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ цубур нивæцæн кенæ хецæн гъудиæдтæ, уæ муггагæй, 
гъæуæй тугъди ка фескъуæлхтæй, уони туххæй. Испайда кæнетæ лæвæрд дзурдтæ æма 
дзурдбæститæй, сæ гъуди син байамонгæй.

Æвдуодон, дессагæн дзоруйнаг, уæргутæбæл æрбадун, тог нæ уорамун, зæрдæ тонун, 
саги хузæн биццеутæ, басоми кæнун, дзурд æнхæст кæнун.

Иристонæн ном искодта. Абайти Васо. 
Дзурдти æнкъарæнгун – экспрессивон нисанеуæг.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си ирдгæнæн æвзагон мадзæлттæ 
(эпитеттæ, рабарæнтæ).
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1. Науки æ къохи берæ æнтæститæ кæмæн бафтудæй, уонæй 
еу æй нæ æрттевагæ стъалу Абайти Васо. Дигорон-ирон адæм æй 
сегас дæр зонунцæ æма уарзунцæ. Васо, зæгъгæ, ку зæгъай, уæд æй 
балæдæрунцæ, нæ устур ахургонди ном ке æй, уой. (Агънати Æ.) 
2. Мæскуй æртасæн кусти сæргъи лæууй ирон лæг, устур культури 
хецау Абайти Васо – æвзагæртасæг, историк æма этнограф, амæй-
ай агъазиаудæр уацтæ æма киунугути автор. (Ж. Дюмезиль) 
3. Æхе дессаги зæрдæмæдзæугæ адæймагæй ке равдиста, стур 
æма циргъ зунди хецау ке æй, дессаги эрудици имæ ке ес, кусти 
æвæллайгæ, ести базонунбæл æнæкæрон æновуд ке æй, уой фæрци 
ин зæрдибунæй аргъ кæнунцæ йе 'мкосгутæ. Зинтæй бацæуæн 
кумæ æй, уæхæн хуæнхаг ирон гъæуи цæрæг мæгур зæнхкосæги 
фурт уогæй, е иссæй æгас дуйней игъустгонд ахургонд, æ 
куститæ ин хуарз зонунцæ специалисттæ æрмæст нæ бæсти нæ, 
фал фæсарæнти дæр. (В.С. Расторгуева) 4. Цирагъау содзуй, 
зæгъгæ, кæмæй фæззæгъунцæ, уæхæн адæймагæн æрмæст йæ коййæй дæр нæ фалæмбулай 
фæррохсдæр уй. (Малити В.)

1. Ци зонетæ Абайти Васой цард æма наукон кусти туххæй?

Дзурдти æнкъарæнгун-экспрессивон нисанеуæг

Дзурдæн фæууй æнкъарæнгун-экспрессивон нисанеуæг кенæ хуарæн. 
Уой фæрци сæ бон æй фæззиндтитæ, уодгун æма æнæуод предметтæ ирдæй 
æвдесун. Зæгъæн, дзурдтæн: зæрдæмæдзæугæ, æнаййепп, фудзунд ес аргъгæнæн 
нисанеуæг, цийнæ, æндзуг-æн ба ес æнкъарæнгун нисанеуæг. Æнкъарæнгун-
экспрессивон æууæлтæ ес фæлгонцгун дзурдтæн дæр.

Фæлгонцадæ исæвзуруй дзурдти рахæсгæ нисанеуæги бундорбæл. 
Фæлгонцгун фæрæзнитæ æнцæ еумæйагæвзагон æма авторон (ома, хецæн 
адæймагутæ ке æргъуди кæнунцæ, сæхе гъудикæнуйнадæ æма дуйнеуинуйнадæ 
равдесгæй. Зæгъæн, метафорон нæмттæ берæгъ æма робас зундгонд æнцæ куд 
зудæ æма мæнгард адæймаги нæмттæ. Фал, зæгъæн, метафоритæ аргъуани æртитæ 
(сувæллæнттæ) æргъуди кодта Хостихъоти Зинæ, Эпитеттæ дæр – фæлгонцгун 
бæрæггæнæнтæ – фæуунцæ, фулдæр адæм ке зонунцæ, уæдта, хецæн автортæ 
ке æргъуди кæнунцæ, уæхæнттæ: зæлдагæ кæрдæг, сау рæстæг, гъунтъуз сæумæ, 
ирдцæстæ сауæдонæ.

Фæлгонцгун дзурдти 'хсæн хецæн къуар æнцæ, адæмон-поэтикон 
исфæлдистади ка фæззиндтæй, уæхæн еугæндзон эпитеттæ æма метафоритæ: сау 
бæгæни, цъæх берæгъ, сау хелагæ, сугъзæрийнæ къохтæ, зæрбатуг (кизгæ), хори 
фурт (биццеу).

экспресси
эрудици

Абайти Васо

!
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Фæлгонцгун дзурдти алли хузтæй пайдагонд æрцæуй публицистикон 
уадзимисти, уомæн æма публицистикон æрмæгутæ фæуунцæ аллихузи темитæбæл 
(æхсæнадон-политикон, социалон, культурон, спортивон, уодварни хабæрттæ), 
уæдта аллихузон жанрти финст (очерк, игъосункæнуйнаг, критикон уац, фельетон, 
репортаж æ.æнд.) сæ фулдæрæн фæууй автор. Уони фæрци публицистикон уаци 
кæнуй гъомусгиндæр.

Фæлгонцгун дзурдтæ æнцæ аййевадон уадзимиси зингæ хай: Цæхæрзæрдæ 
лæхъуæн мæсугæн федар бундор байвардта. (Къ.А.) Ци хъихъхъитæ кæнис? 
Æви нæ ами ду æрцæрун кодтай? 

Фæлгонцгун дзурд хайгин фæууй æнкъарæнгун-экспрессивон хуарæнæй.
Рахæсгæ нисанеугутæ фæззиннуй аллихузи лексикон-семантикон къуæрттæн: 

гъæддаг æма хæдзайрон цæрæгойти нæмттæн (зæронд хæрæг, данкъа); æрдзи 
фæззиндтæн (стъалу, хор, мæйæ); æндæр æнæуод предметти нæмттæн (мæсуг, 
цæгиндзæ, бундор) æ.æнд.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аййев æмдзæвгæ. Иссеретæ си фæлгонцгун дзурдтæ.

Мæсугдасæг
(Абайти Васо)

Уæйгутау ма нур дæр уæлæрвтæмæ
Æрдæгихæлд мæсгутæ кæсунцæ.
Недзамантæй махмæ, фæлтæртæмæ,
Фиддæлти таурæхътæ хæссунцæ.

Нæртон игурд адтæй мæсугдасæг,
Арт цагъта æ къохтæй æррæстæ дæр.
Уæйуг лæг, зинтæн ба – зинфæттасæн,
Ниффæлтардта бунтон кудфæстæдæр.

Цæхæрзæрдæ лæхъуæн, фур хуæрзкондæй,
Мæсугæн федар бундор байвардта.
Амад ба ин фæцæй хуæрз зæрондæй, –
Уæдмæ си хори гъар нæбал гъардта.

1. Ци хузи æвдесуй поэт Васой фæлгонц?

3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текст. Байамонетæ æрхуæцæн нисæнтти æвæрд æма гъу-
диæдти грамматикон бундор.

Курдиадæй ирдта фуд æнцойнæ,
Уазал дорти уадзгæй æ зæрди зинг.
Медмур зарун уидæ æ фенцойнæ,
Морæмæ дæр нæ дардта æ уоди зин.

Æ фалдзос ба гъæйттæй боцхаст адæм 
Гагидæуттæ цæлвингти уагътонцæ.
Уæлгустæй син уидæ бæрзонд бадæн.
Уæд дæу ба ци гъудитæ цардтонцæ?

Миййаг, кæд устур номмæ бабæлдтæ.
Айдагъ цитæ æма кадæ уарзтай?
Кенæ ба Ири 'йсонбæл бампулдтæ,
Хъæболау æй уарзтай содзгæ уарзтæй.

Къибирти Амурхан
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25 урок

Уалдзигон мæйрохс æхсæвæ. Сæ хæдзари ракомкоммæ акъацитæ дидинæг ракалдтонцæ, 
æма сæ дидингутæ сæнæфсери цопæлттау мæйи рохсмæ æмхасæнтæ кæнунцæ. Уæлдай дессаг 
ба сæ тæф æй. Дуйней, цума æвзестæ дони стулдин киндæй, уойау цæхæртæ калуй.

Солтан уайтæккæ рауидта йæ мадæ Косери акъацити буни къелабæл бадгæй Бæласи 
зæнгæбæл банцойнæ кодта, уотемæй рафунæй æй. "Цал хатти 'й æрбаййафтон ами, – рагъуди 
кодта биццеу, – æвæццæгæн, мæйæ дæр лæдæруй мади зæрдæ æма уой туххæй уотæ хъæбæр 
рохс кæнуй, ома, ма фæттæрса æнафони. Сауæнгæ ма акъаци дæр æвзаруй рохс кæнунбæл." 
Бæлæстæмæ нæма бахъæрттæй, уотæ мадæ базмалдæй, тарф фунæй н'адтæй, райгъуста къæхти 
гъæр.

– Ами бабæй ку бадис, скъæфунæй мин тæрсис æви?
– Зæрдæ уой нæ зонуй, мæ хор. Тæходуй, ме 'ннæ æртæ бæдолемæ дæр уотæ ку 

æнгъæлмæ кæсинæ! Анз дæр бадинæ ами – уарунмæ дæр, дунгæмæ дæр, – æрмæст мæмæ сæ 
къæхти гъæр ку 'рбайгъусидæ æхсæви тари.

1. Иссеретæ тексти аййевгæнæн – фæлгонцгун дзурдтæ.
2. Нихаси стиль æма хузæ исбæрæг кæнетæ.
3. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ синонимтæ базонетæ.
4. Иссеретæ тексти комкоммæ нихаси хæццæ гъудиадæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ аййевгæнæн-нивæфтуд дзурдтæ.

1. Тæходуй, Иристони сæрмæ ку фæййининæ хорæн æ тунтæ. (Гæд. С.) 2. Ма гъæрзæ, мæ 
зæнхæ, бафæразæ бæллæхæн! 3. Уæлæ скæсæни сурхдзикко бон фæззиндтæй. 4. Дунгæ тадзуй 
сæумон æртæхи. Ходуй тоги 'ртæхи хори тунæ. 5. Азау кæугæ хæдзарæмæ бауадæй ма йæ 
мадæн уотæ зæгъуй: "Нæ берæгъ мæ дæлæ еу арсæн ку равардта, уæд ду ба ци зæгъис, нана? – 
æма никкудтæй. (Гæд. С.) 6. Уæззау рæстæг... Цъæх арт æма хъуæцæ гулфæн кæнунцæ. Æзнæт 
бæхти мур-мурæй æскъунуй арв. (Дж.Ш.)

5-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæмæ ка цæуй, уæхæн адæймаги фæлгонц исаразетæ, алихузон 
аййевгæнæн дзурдтæй пайдагæнгæй.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдбæстити хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ. 

Зæрдæ тайуй, тæхуй мæ уод, фæлмæн дзурдтæ, зæрдæ скъахун, гъун цæгъдун.

1. Фæстаг дзурдбасти хæццæ æргъуди кæнетæ 2 гъудиади – комкоммæ æма рахæсгæ 
нисанеуæги.

Сæ нæмттæ æности цæрдзæнæнцæ.
Этикетон нихас.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дууæ цæгиндзи гъудиæдтæ. Кæрæдзей хæццæ сæ рабаретæ. 
Цæмæй хецæн кæнунцæ, уой исбæрæг кæнетæ.
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1. Дон мин радавай. Дзæбæх кизгæ, дон мин ку радависæ.
2. Берæ ку нæ дзорисæ. Дæ хуарзæнхæй, мабал дзорæ берæ.
3. Тагъд раздæхдзæнæ хæдзарæмæ. Хуарз уайдæ, фæстæмæ тагъд ку раздæхисæ.
4. Аци бон некумæ цæуис. Мæ къона, аци бон некумæ ес цæуæн.
5. Æлбегатæ кæми цæрунцæ? Бахатир кæнæ, фал Æлбегатæ кæми цæрунцæ, 

уой мин ку байамонисæ.

Этикет (французаг дзурд, амонуй бæрæггæнæн, нисан) – хе даруни æгъ-
дæуттæ æхсæнади, бийнонти 'хсæн.

Этикетон нихас (кенæ нихаси этикет) ба æй æвзаги фæрæзнитæй загъд уæздан 
нихас. Мах нæ царди арæх пайда кæнæн этикетон дзурдтæй (хонæн ма сæ этикетон 
формулитæ). Исæвзурунцæ дæргъвæтин рæстæги дæргъи æма ниффедар унцæ куд 
цæттæ нихæстæ. Алли адæммæ дæр ес аллихузон этикетон нихæстæ: берæ цæрæ; 
бахатир кæнæ; дæ цæрæнбон берæ; фæндаги раст кæнæ.

Этикетон дзурдтæ дех кæнунцæ цалдæр къуаребæл: салам дæттуни æма 
фæндарасти дзурдтæ, хатир коруни, курдиати, зонгæ кæнуни, арфæ кæнуни, 
"нæ" зæгъуни, фингæмæ хонуни нихæстæ; хилæ, хъаугъа бауорамуни нихæстæ; 
зæрдæвæрди, нифсæвæрди нихæстæ, этикетон седæнтæ. Этикетон нихæсти испайда 
кæнунцæ рæвдауæн дзурдтæ æма дзурдбæститæй.

Уæздандзийнади нихæсти (дзурдти) нæ адæм байвардтонцæ се 'гъдау, сæ 
цардæвæрд, этикетон хæзнатæ, динмæ цæстæнгас. Етæ æнхус æнцæ еу адæймагмæ 
кенæ къуар адæймагемæ царди аллихузон уавæрти хæлар, фæлмæн рахаст 
æвдесунæн.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ рафинсетæ тетрæдти. Бæрæггонд дзурдтæ гъудиади 
циуавæр иуæнгтæ 'нцæ, уой исбæрæг кæнетæ.

1. Дзурдтæ "рохс" æма "хор" амонд æма цард хæссæг æнцæ.
2. Мæ хори хай рæсугъд кизгай, ку нæ дæ фæйдтайнæ бæргæ. (Ад. зар.)
3. Адæймагбæл ирдгæ рохс æ фæлмæн æма гъар тунтæ ку байтауй, уæд зæрди цидæр устур 
нифс бацæуй.
4. Хор æ сугъзæрийнæ хæлттæ уагъта бæрзондæй, дидинæгмæ ниванста йæ гъазгæ-райгæ 
тунтæ.
5. Дæ сæумæ хуарз æма дæбæл хуарз сæумитæ кæнæд!
6. Уазал зумæгон сæумæ Мосе рацудæй тургъæмæ æма бони æнкъарддзийнадæй æ зæрдæ 
исризтæй.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти байвæретæ уæздандзийнадæ æвдесæг дзурдтæ. 
Исбæрæг син кæнетæ сæ темитæ.

!
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1. Хуарз ахур кæнæ. 2. Хуæруйнаг искæнæ. 3. Дæ разæй рацæуон æз. 4. Мæ хæссуйнаг 
уæззау æй æма мин фенхус кæнæ. 5. Дæ надбæл цо. 6. Мæ бæсти аци бон фонсмæ ду базелæ.

Хузæг:  Мæ къона, хуарз ахур кæнæ.

Этикетон нихæсти хузтæ дигорон (ирон) бийнонти царди.
Не 'гъдаумæ гæсгæ бийнойнагмæ, уæдта хе сувæллонмæ адæми 'хсæн номæй 

дзорун не 'мбалдæй.
Уосæ йæ цардæмбалмæ æ номи бæсти дзурдта: уæртæ лæг, махон, нæхеон, нæ 

сувæллæнтти фидæ, уоци лæг, уæ фидæ.
Силгоймагæн не 'мбалдæй йæ хецауи, æфсийни, теуи, уæдта, ци муггаги 

киндзæ 'й, уоци муггаги хестæр нæлгоймæгти сæ номæй хонун.
Лæг æ бийнойнаги ном нæ дзурдта, фал æй худта уæртæ уосæ, уæ мадæ, сæ 

мадæ, сувæллæнтти мадæ, уоци уосæ, не 'фсийнæ, нæ къæбæргæнæг, уосай, гъей.
Силгоймагмæ æ лæги хæдзари номæй нæ дзурдтонцæ, æййивтонцæ æй æндæр 

дзурдтæй: киндзæ, хестæр киндзæ, кæстæр киндзæ, Дзотти киндзæ, Темирон, 
Губиан. Æфсийни худтонцæ не 'фсийнæ. Сувæллæнттæ дæр мадæмæ арæхдæр 
дзурдтонцæ йæ номæй.

Фæстаг рæстæги уруссаг æвзагмæ гæсгæ мах дзурдуати ниффедар æнцæ 
"мамæ" æма "папæ". "Нана" æма "баба"-й бæсти фæззундтæй "бабу" æма "деду". 
Фал цумæ аци уруссаг дзурдтæ нæхе дзурдтæй рæсугъддæр æнцæ?

Сувæллæнттæмæ дзурдтонцæ: биццеу, кизгæ, уæ хуарæ, уе 'нсувæр, уоци 
кизгæ, уоци биццеу, хестæр биццеу, кæстæр кизгæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ, раздæр ин пълан 
искæнгæй. Ци базудтайтæ фæлтæрæнæй нæуæгæй, дессаг уæмæ ци фæккастæй?

Рафаэль Санти

Рафаэль Санти – номдзуд италиаг хузтæгæнæг, архитектор. 
Микеланджело æма Леонардо да Винчий ахурдзау. Фал фиццаг 
къахдзæфтæ ба хузæкæнуни гъуддаги ракодта æ фиди фæрци. Æ 
сувæллонæй фæстæмæ æхе равдиста куд алвæрсон зундгин æма 
искурдиадгун хузтæгæнæг.

Рафаэль райгурдæй 1483 анзи. Цæргæ-цæрæнбонти дæр 
хузтæгæнгæй агурдта тæккæ æнгасдæр æма аййевдæр мадзæлттæ 
адæймаги рæсугъдзийнадæ равдесунæн. Æма къохи æфтуйгæ дæр 
бакодта еци гъуддаг. Æ зундгонддæр хузтæ æнцæ "Рыцари фун", 
"Æртæ аййевæрдæхти", "Маряй федуд".

1504 анзи Рафаэль райдæдта косун Флоренций. Ами базонгæ 
'й Леонардо да Винчи æма Фра Бартоломеой хæццæ. Аци горæти 

аййевæрдæхт – грация
алвæрсон – всесторонний 

Рафаэль Санти

!
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цæргæй искодта цалдæр хузи еу темæбæл: "Мадонна Грандука", 
1505, "Мадонна цъæх кæрдæги 'хсæн", 1505, "Мадонна 
къæлæтгини", 1513, "Мадонна ди Фолиньо", 1511.

Фал аци темæбæл ци хузтæ искодта, уонæн сæ тæккæ 
хуæздæрбæл нимад æй "Сикстинаг Мадоннæ". Аци хузæ искодта 
аргъауæндонæн. Хъæбæр арф гъуди си æвдист æрцудæй. 
Мадæ, æ бæдолæ æ гъæбеси, уотемæй мегътæбæл рæуæг 
къахдзæфтæй фæццæуй. Æ цæстæнгас æй æнкъард, гъуди 
кæнуй æ  бæдоли идарддæри цардбæл. Хузтæгæнæг мади 
фæлгонци равдиста силгоймаги, мади уоди кæдзосдзийнадæ. 
Мади цæстæнгас иннæ хузти арæзт адтæй сувæллонмæ 
мæтъæл, "Систинаг Мадонни" ба кæсуй идардмæ. Еци 
цæстæнгас баст æй Мадоннæ æма хузæмæ кæсгути.

Рафаэль Санти нимад æй хуæздæр хузтæгæнгутæй еуебæл. 
Æ куститæ æвæрд æнцæ тæккæ устурдæр музейти: Парижи, 
Мæскуй, Петербурги, Дрездени, Италий, Вени. Æгас дуйнейи 
хузтæгæнæг классиктæй æй сæ еу.

1. Нисангонд дзурдтæн исбæрæг кæнетæ се стилистикон минеугутæ.
2. Синтаксисон æвзурст искæнетæ ставддæрæй финст гъудиæдтæ.
3. Лæвæрд дзурдтæн ниффинсетæ сæ синонимтæ: фæлгонц, ахурдзау, мадзал, къæлæтгин, 
æнкъард, бæдолæ.
4. Рафаэли исфæлдистадæмæ уæ гъос æрдаретæ ма 'йбæл æрдзоретæ лæмбунæгдæр.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си этикетон дзурдтæ.

1. Хуæрзбон, мæ хуарз лимæнтæ! (Æгъ.С.) 
2. Дзæбæх уотæ, мæ фæлмæнзæрдæ мадæ ма фидæ. (Æгъ.С.) 
3. Хуæрзбон, мæ хор, хуæрзбон! Ниммæйдар æй дуйне æма æз фæццæун. 
4. Гъе уотæ, бабай хортæ, уæ дада знагæн бæрзæйсæттæн цæф никкодта. 
5. "Хъæбæр раст, нæ фиди хай," – æ сæр батилдта фæндаггон. 
6 "Кæд нæмæ ести хуæруйнаг ес, мæ зæрди зæрбатуг, уæд нин рахæссæ", – загъта фидæ æ 
кизгæн. 
7. – Гъей, ме 'мбæстон! – æ гъудитæ ин фесхъæтæг кодта æнæзонгæ гъæлæс, – хатир бакæнæ, 
фал мин хъæбæр зин æй, уотæ æнкъардæй ке бадис, е.
– Салам дæ уæд. Раст мин бафеппайдтай не 'нкъарддзийнадæ. (Хох.Ф.)
8. – Изæр хуарз, – салам равардта лæппо ма рафарста, – кæд дæмæ уæгъдæ бунат ес, уæд мæ 
æмбалæн райсæ.
– Табуафси, æрбунæттон уо – загъта сержант.
– Дæ салам берæ уæд, æмбал сержант, райарфæ кодта лæппо.
9. – Мæ къахбæл мин ниххаттæ! Дæ сæрбæл нæ хæссунмæ гъавис æви нин ци кæнис?! Дæ 
къæхти бунмæ кæсгæ кæнæ! – æрбайгъустæй силгоймаги цъæхахст.

Сикстинаг Мадонна
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26 урок

– Бахатир мин кæнæ, дæ хуарзæнхæй. Æнæбари рауадæй, – дзуапп равардта æригон 
нæлгоймаг. 

1. Фæлтæрæни иссеретæ фразеологизм.
2. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ антонимтæ æма синонимтæ ниффинсетæ.
3. 9-аг гъудиади архайгутæн дзурдтæй æрфинсетæ се 'ндаг бакаст.

Иристони намуси адӕм.
Дзурдарӕзт. Морфемикӕ.

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. 

Ирон бӕхбӕлбадгутӕ стур кадӕ искодтонцӕ нӕ Иристонӕн. 1898 анзи АИШ-й горӕт 
Чикаги Еугурдуйнеон равдисти ӕ дӕсниадӕ равдиста Гӕтигкоти Моисей. Е хъӕбӕр хуарз 
исарӕхстӕй ӕ бӕхбӕл аллихузи сӕрзелӕн трюктӕ ӕвдесунмӕ, америкæгти деси бафтудта. 
Фал уӕд цирки программи джигитовкӕ нӕма адтӕй. Фӕстӕдӕр, 1903 анзи манежи 
сфæйлудта бӕхбӕлбадуни аййевади туруса. Уоци туруса цирки ӕ тӕлфагӕ бӕхбӕл хаста не 
'мзӕнхон Гуццати Агубе. Уой къохи, цирки бӕхбӕл гъазгӕй, ци ӕнтӕстдзийнӕдтӕ бафтудӕй, 
уой ӕнгъӕл неке адтӕй, уӕд Уӕрӕсей дӕр ӕма фӕсарӕнти дӕр. Уой фӕсте райдӕдта 
Хъантемурати бийнонти ӕрдхуӕрӕни аййевадон радӕ. Хъантемурати Алибег, ӕ фурттӕ 
Ирбег, Хасанбег, Мухтарбег циркуарзгути зӕрдитӕ рохс кодтонцӕ ӕрмӕст нӕ бӕсти нӕ, 
фал ӕгас дуйнейи дӕр. 1922 анзи Ростови цирки Алибег фембалдӕй йе 'мзæнхон Туйгъанти 
Михали хӕццӕ. Балимӕн ӕнцӕ. Ӕма исфӕндӕ кодтонцӕ еумӕ косун. Фал сӕ фӕстӕдӕр ба 
бафӕндӕ адтӕй хецӕн къуӕрттӕ искӕнун. Уотемӕй Туйгъанти Михали кой дӕр райгъустӕй. 
1939 анзи Буденныйи курдиадӕмӕ гӕсгӕ искодта Дони Хъазӕхъӕгти ансамбль. Фидибӕсти 
Устур тугъдмӕ Михал ӕ бӕхгинти хӕццӕ рандӕй Райгурӕн бӕстӕ гъӕуай кӕнунмӕ. Тох 
кодта Плити Иссӕ ӕма Леонид Доватори ӕфсӕддонти хӕццӕ еумӕ. Тугъди фӕсте ба искодта 
бӕхбӕлбадгути къуар "Иристон". Берӕ анзти Михали разамундӕй аци къуар адӕмӕн ӕвдиста 
цирки цӕхӕркалгӕ аййевадӕ. 1962 анзи Михал ниууагъта цирк. Йӕ къуар "Иристон" бабарæ 
кодта, ӕ сӕр бӕрзӕндти кӕмӕй хаста, цирки аййевади стур нифс кӕмӕй ӕвардта, уоци 
кизгӕ – йӕ фӕдон Дзерассӕн. Дзерассӕ уӕдмӕ иссӕй 
ӕвзигъд ӕма дӕсни бӕхбӕлбадӕг. Фал кӕд йӕ фиди 
фӕлтӕрддзийнадӕй ефтонг адтӕй, уӕддӕр ин ӕ бунати 
ӕрлӕуун ӕнцон н'адтӕй. Бӕрнондзийнадӕ ӕнкъардта 
ӕма еудадзуг ӕхебӕл куста. Дзерасси разамундӕй 
Туйгъанти бӕхбӕлбадгутӕ иссӕнцӕ хъӕбӕр тухгин 
къуар. Сӕ аййевадӕ ӕвдистонцӕ нӕ бӕсти алли рауӕнти, 
берӕ фӕсарӕйнаг бӕстити. Сӕ аййевадӕй, сӕ дессаги 
арӕхстдзийнадӕй циркуарзгути ӕфтудтонцӕ тухгин 
ӕнкъарӕнтӕ ӕма рӕсугъд гъуддӕгтӕбӕл. Ансамбль 
"Иристон" ӕгас дуйней адӕмтӕн ӕвдиста Иристони Туйгъанти Дзерассӕ
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бӕхбӕлбадуни спортивон аййевадӕ, Иристони ӕрдзи рæсугъддзийнадæ, ирон адӕймаги 
уодигъӕди хуӕздӕр минеугутӕ: уӕздандзийнадӕ, ӕфсарӕ, ӕгъдау, лӕгдзийнадӕ ӕма нифс. 
Дзерассӕ йӕ аййевадӕй уацари иста, ка имӕ кастӕй, уони. Ӕ уорс бӕхбӕл "Хонгӕ кафт" 
ӕма ӕндӕр ирон кӕфтитӕ кӕнгӕй ирон амазонкӕ Туйгъанти Дзерассӕ манежи Ирӕн 
кадӕ кӕнгӕй, йӕ дессаги аййевадӕй деси ӕфтудта берӕ адӕмти. Туйгъанти номдзуд кизгӕ 
Иристонӕн иннӕ адӕмти 'хсӕн ци кадӕ ӕма ном искодта, е бафӕнзуйнаг ӕй абони ӕма 
федӕни фӕлтӕртӕн дӕр. Нӕ адӕм гъӕуама сӕрустур уонцӕ Дзерассӕй ӕма уой хузӕнттӕй.

газ. "Растдзинад"-æй

1. Текст хецӕн абзацтӕбӕл радех кӕнетӕ. Сӕргӕндтӕ син аргъуди кæнетӕ.
2. Рафинсетӕ текстӕй фӕйнӕ 3 дзурди:

1) фӕсӕфтауæнти хӕццӕ;
2) разӕфтауæнти хӕццӕ;
3) вазуггин дзурдтӕ. 

Сӕ морфемитæ син исбӕрӕг кӕнетӕ.
3. Рафинсетӕ текстӕй фӕйнӕ 2 хумӕтӕг ӕма вазуггин гъудиади. Синтаксисон ӕвзурст 
сӕ искӕнетӕ.
4. Иссеретӕ тексти ӕрбайсгӕ дзурдтӕ.

Дзурдарӕзт. Морфемикӕ.

Дзурдарӕзт ӕй ӕвзагзонуйнади хецӕн хай ӕма ахур кӕнуй дзурдти сконд. 
Дзурдтӕ аразунӕн пайда кӕнунцӕ морфемитӕй.

Дзурдтӕй еуетӕн ес дзурдаразӕн формитӕ, иннетӕн ба нӕййес. Фиццаг 
къуари дзурдти фӕууй дууӕ хайи: бундор ӕма кӕрон (гъӕу-и, зар-уй), дуккаг 
къуари дзурдти ба фӕууй ӕрмӕстдӕр бундор (фус, фарс, къах, къох).

Морфемитӕ ӕнцӕ дзурди нисанеуӕггун хӕйттӕ: уедагӕ, разӕфтауӕн, 
фӕсӕфтауӕн, кӕрон. Уедагӕ нимад ӕй сӕйраг морфемӕбӕл, иннетӕ ба – фӕрсаг 
морфемитӕбӕл (аффикстӕ). Дзурди нисанеуӕггун хӕйтти туххӕй ахурадӕ хуннуй 
морфемикӕ.

Алли морфемӕн дӕр ес бӕлвурд нисанеуӕг. Зӕгъӕн, дзурд дзоллаг-и 
морфемӕ (фӕсӕфтауӕн) -аг нисан кӕнуй, цӕмӕн гъӕуй, уой (дзол кӕнунмӕ), 
дзурд будуйраг-и ба уоци морфема (фӕсӕфтауӕн) нисан кӕнуй бунат.

Дзурдтӕ хецӕн кӕнунцӕ сӕ бундори арӕзтӕй. Морфемитӕ рахецӕнгӕнӕн 
кӕми фӕууй, етӕ ӕнцӕ аразгӕ бундортӕ: хӕдзайраг, кадгин. Морфемитӕ 
рахецӕнгӕнӕн кӕми нӕ фӕууй, етӕ ба ӕнцӕ ӕнаразгӕ бундортӕ: гъӕу, хор, адӕм 
ниллӕг.

Дзурдтӕ арӕзт цӕунцӕ бундортӕ кӕрӕдземӕ ӕфтаугӕй (вазуггин 
дзурдтӕ): цардаразӕг, дзурдарӕзт, уӕдта дзурдти фиццаг дамугъатӕ еунӕгӕй 
(аббревиатуритӕ) РХИ, ЦИПУ, агропром.

Нӕуӕг дзурдтӕ конд цӕунцӕ ӕндӕр хузти дӕр:

!
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1) дзурдӕн ӕ нисанеуӕгтӕ кӕрӕдземӕй ку райдард унцӕ, ма си омонимтӕ ку 
рауайуй (лексикон-семантикон хузӕ): ком: I) гъӕлӕс, II) хуӕнхти бацӕуӕн.

2) дзурдеу нихаси хаййӕй ӕндӕр нихаси хаймӕ ку рахезуй, ӕ формӕ нӕ 
раййевгӕй (семантикон-морфологион хузӕ): хуйӕг (миногми ӕма номдар);

3) ӕндӕр ӕвзаги дзурдтӕ, хе ӕвзагмӕ сӕ хайгай тӕлмацгӕнгӕй (калькитӕ 
кӕнун): гъӕууон-хӕдзарадон, телеуинуйнадӕ, радиоралӕвӕрд.

2-аг фӕлтӕрӕн. Рахецӕн кӕнетӕ дзурдти морфемитӕ. Аразӕг бундортӕ байамонетӕ.

Нивæцæн, кӕдзосдзийнадӕ, ӕвӕрӕз, кафӕг, бабурӕг, равдесун, абониккон, ӕхцагин, 
райрӕзт, равдесун, ӕмархайд, дӕллаг, гъӕууон, алкӕддӕр, ӕхснирсӕг, ӕведауцӕ, бӕхгин, 
хуӕнхаг, дæлæмæдзуд, исахедун, лæмбунæгдзийнадæ, гурусхаг, æдзæстуарзон-дзийнадæ..

3-аг фӕлтӕрӕн. Исбӕрӕг кӕнетӕ вазуггин дзурдти хӕйтти морфологион арӕзт. 

Борцъарӕ, сауцӕстӕ, зӕнгтухт, лихстӕгӕнӕг, лухфадӕн, горӕтгӕрон, ӕгъдауӕвӕрӕг, 
цардамонд, еугурдуйнеон, цалцӕггӕнӕн-аразӕн, цӕугӕ-цӕун, тохӕнгӕрзтӕ, уӕлӕмхасӕн, 
нарӕгастӕу, бодӕндзосӕ, мӕйдзалх, дорӕвзалу, масугамайӕг, цалцӕггӕнӕг.

Хузӕг:  нарӕг + астӕу (мин.+ номд.)

4-аг фӕлтӕрӕн. Ӕркӕсетӕ лӕмбунӕг таблицӕмӕ. Балӕдӕрун кӕнетӕ, цӕбӕл си дзурд 
цӕуй. Ӕрхӕссетӕ уӕхе дӕнцитӕ дӕр.

Фӕсӕфтауӕнтӕ Дзурдарӕзтон 
нисанеуӕг

Уӕлӕмхасӕн 
нисанеуӕг Аразӕг дзурд Дӕнцитӕ Кӕми пайдагонд 

цӕунцӕ

-гомау
-бун
-дзӕф
-аййев
-уст

Бӕрӕг 
кӕнунцӕ, 
аразӕг дзурд 
ци амонуй, 
уомӕй 
предмет 
хайгин ке ӕй, 
уой.

Нисан кӕнуй, 
аразӕг дзурд 
ци амонуй, 
уомӕй ӕ 
сӕйраг хай 
еуминкъий 
хайгин ке ӕй.

Миногон. Тарбун,
гъӕрмуст,
сурхгомау,
фудхузгомау,
фӕлмӕндзӕф,
золаййев.

Дзоргӕ ӕма 
аййевадон 
нихаси, наукон 
терминологий.

-бун Бӕрӕг кӕнуй, 
аразӕг дзурд 
ци амонуй, 
уомӕй 
предмет 
хайгин ӕй.

Аразӕг дзурд 
ци амонуй, е 
ӕ минеуӕг ке 
ӕй.

Номдар. Сикъитбун,
уӕзбун.

Цифӕнди 
нихаси дӕр.
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5-аг фӕлтӕрӕн. Алли дзурди дӕр дефисӕй рахецӕн кӕнетӕ хӕйттӕ.

Ӕмхузон, раевгъудӕй, ӕфсӕст, баздахун, радзорун, ӕгӕрон, фонс, тох, задин, фӕлвунх, 
уӕлвицгӕ, ракалун, баздӕхун, ӕфсадун, нискъӕрун, ратӕхун, дӕлӕвзаг, дугай, идардгомау, 
уорсбун, сирдгун, ком, хуарздзийнадӕ.

1. Зӕгъетӕ, куд ӕййевуй дзурди нисанеуӕг разӕфтауӕн ӕма фӕсӕфтауӕни фӕрци.
2. Исбӕрӕггонд дзурдти циуавӕр фонетикон ӕййивдзийнӕдтӕ ӕрцудӕй?

6-аг фӕлтӕрӕн. Стъӕлфити бӕсти гъӕугӕ дамугъатӕ ниввӕретӕ. Дзурдтӕ ниффин-
сетӕ уӕ тетрӕдти. Сӕ растфинсуйнади ӕгъдау син балӕдӕрун кӕнетӕ.

1. Ни...ӕвун, ни...ӕссун, фӕ...ӕун, ни...ӕун, ни...адун, фӕ...ӕссун, ни...арун, ни...есун, фӕ...
одун.
2. Го...агӕ, цӕ...ӕ, хӕ...ун, гу..., цъӕ... .
3. Гъӕ...аг, дзур...аг, горӕ...аг, ӕфсӕ...он.

7-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. Сӕргонд ин ӕргъуди кӕнетӕ. Ниффинсетӕ 'й 
тетрӕдти.

Цӕгат Иристони бӕхти театр "Нартӕ" архайдта Франций бӕхбӕлбадгути аййевадӕ 
ӕма бӕхти спорти XXXI дуйнеон фестивали. Аци фестиваль ӕгас дуйнейи дӕр нимад ӕй 
тӕккӕ кадгиндӕр ӕма устурдӕртӕй еуебӕл. Алли анз дӕр январи францаг горӕт Авиньони 
ӕрӕмбурд уй хъӕбӕр берӕ адӕм. Бӕхти аййевадӕ ӕма спортбӕл еузӕрдион ка 'й, уоци 
адӕмӕн аци бунат исуй еудзийнади центр. 

Фестивальмӕ ӕрбацудӕй 2 мин адӕймагемӕй фулдӕр. Уӕрӕсей Федераций номӕй ами 
архайдта нӕ театр "Нартӕ". Ӕма ин йӕ аййевадӕй искодта устур кадӕ.

Сӕрмагондӕй ирон артистти аййевадӕмӕ бакӕсунмӕ ӕрбацудӕнцӕ Франций цӕрӕг 
ирӕнттӕ, уӕдта ирон ӕвзаг ӕртасӕг францаг ахургонд Лоран Алибер. Е ӕ бийнойнаг ӕма 
сӕ бӕдолӕ се 'хӕсбӕл банимадтонцӕ ирон адӕми фарсмӕ ӕрбалӕуун ӕма сӕбӕл бацийнӕ 
кӕнун. 

Иннӕ ахсгиаг хабар ба ма е ӕй, ӕма фестиваль кадгин уавӕри байгон кӕнуни барӕ 
лӕвӕрд ӕрцудӕй нӕ артисттӕн. Сӕ репертуарӕй равдистонцӕ: бӕхтӕбӕл, джигитовкӕ ӕма 
бӕхи кафт.

Ӕгас анз сӕхе фӕццӕттӕ кодтонцӕ нӕ артисттӕ аци бӕрӕгбонмӕ. Ӕма устур 
арӕхстдзийнадӕ ке равдистонцӕ, уомӕн ба авдесӕн ӕй, куд аргъгонд син ӕрцудӕй, е.

газ. "Рӕстдзинад"-ӕй

1. Текстӕй рафинсетӕ бӕрӕггонд дзурдтӕ. Исбӕрӕг син кӕнетӕ сӕ хӕйттӕ.
2. Синтаксисон ӕвзурст искӕнетӕ 1-аг гъудиадӕ.
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27 урокИристони аййевадӕ ӕма культурӕ
Морфологи. Нихаси хӕйттӕ. Сӕрмагонд нихаси 
хӕйтти грамматикон категоритӕ. Хауӕнти нисанеугутӕ. 

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. Ӕргъуди ин кӕнетӕ сӕргонд.

Иристонӕн кадӕ ӕма намус ка искодта, сагъӕс, мӕтӕ адӕми 
амондбӕл кӕмӕн адтӕнцӕ, нӕ культури ирӕзтбӕл уодуӕлдаййӕй 
ка тох кодта, уоци лӕгтӕй еу адтӕй Тӕбӕхсӕути Бало. Ӕнцон н 
'адтӕнцӕ ӕ царди фӕндӕгтӕ. Йӕ седзӕргӕс мади бон н 'адтӕй устур 
нифситӕ ин раттун, ӕ къох цубур адтӕй. Йӕ царди тӕккӕ райдайӕни 
сабийи ӕвӕлтӕрд усхъитӕбӕл ӕруӕзӕ кодтонцӕ царди зинтӕ, уӕззау 
куст. Амонд имӕ ӕ медбилти нӕ бахудтӕй, нӕ банкъардта ӕ уод 
царди рӕвдуд. Ӕвӕдзи ӕй фӕстӕдӕр уомӕн хъӕбӕр фӕндӕ адтӕй 
ескӕмӕн хуарз ракӕнун.

Ӕвӕдзи уомӕн иссӕй ӕ бӕллец, е стурдӕр нисан: цӕрун ӕма 
косун адӕми хуарздзийнадӕн. Ка 'й зонуй, куд адтайдӕ сӕ цард Бало 
ӕма уой хузӕн мӕгур седзӕртӕн, фал базмалдӕй дуйне, нӕ талингӕ 
кӕмттӕмӕ хор бакастӕй. Райгъал ӕнцӕ дзиллитӕ, ратудтонцӕ се 
'нкъарӕнти, се сфӕлдистадон ӕвналӕнти ауазнитæ ӕма ирӕзти 
надбӕл фӕрраст ӕнцӕ.

Темирати Дауит

1. Циуавӕр нихаси хӕйттӕ 'нцӕ 1-аг ӕма 2-аг гъудиӕдти дзурдтӕ?
2. Рафинсетӕ уӕ тетрӕдтӕмӕ фӕйнӕ 3 сӕрмагонд ӕма ӕнхусгӕнӕг нихаси хаййи.
3. Морфологон ӕвзурст искӕнетӕ фӕстаг гъудиади бӕрӕггонд дзурдтӕ.

Нихаси хӕйттӕ фӕуунцӕ сӕрмагонд ӕма ӕнхусгӕнӕг. Сӕрмагонд нихаси 
хӕйттӕ ӕнцӕ: номдар, минеуӕгон, нимӕдзон, номевӕг, миуӕвдесӕг, фӕрсдзурд. 
Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ: разӕвӕрд, фӕсӕвӕрд, бӕттӕг, хайæг, модалон 
дзурдтӕ, ӕвастгъӕр.

Сӕрмагонд нихаси хӕйттӕн фӕууй ӕнхӕст лексикон нисанеугутӕ. Зӕгъӕн, 
номдартӕ предметтӕ ӕма фӕззиндтитӕн дӕттунцӕ ном: дунгӕ, киунугӕ, 
хуарздзийнадӕ, минеуӕгонтӕ ӕвдесунцӕ предметти ӕууӕлтӕ, минеугутӕ: зӕронд, 
хъазар, тумбул, миуӕвдесгутӕ – архӕйдтитӕ: цӕвун, кӕсун ӕ.ӕнд. 

Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕн уӕхӕн нисанеуӕг нӕййес. Уонӕн ес аллихузон 
ихӕстӕ гъудиади ӕма тексти. Зӕгъӕн, бӕттӕгтӕ бӕттунцӕ гъудиади ӕмхузон 
иуӕнгтӕ, уӕдта вазуггин гъудиади хӕйттӕ, разӕвӕрдтӕ бӕрӕг кӕнунцӕ сӕ фӕсте 
ӕвӕрд сӕрмагонд дзурди рахаст гъудиади ӕндӕр дзурдтӕмӕ: ӕнӕ хецау хӕдзарӕ, 
ӕд лӕдзӕг рацӕуй.

Рафаэль Санти

!
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2-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. Рафинсетӕ си сӕрмагонд ӕма еумӕйаг номдартӕ.

Исӕрттивта ӕрдзон искурдиадӕ

Нӕ республики музыкалон цард алкӕддӕр адтӕй ӕма нур дӕр ӕй гъӕздуг аллихузон 
зингӕ исфӕлдистадон цаутӕй. Фал си ӕрӕги ци хуарздзийнадӕ ӕрцудӕй, е ба уӕлдай 
цийнагӕй фӕббӕрӕг ӕй, уӕлдай зингӕ нисанеуӕг ин ес. Евгъуд къуӕре Цӕгат Иристони 
Паддзахадон филармоний симфонион оркестр, разамунд ин лӕвӕрдта хуӕрзӕригон дирижер, 
уотемӕй устур концерт равардта нӕ республики ӕма балети театри. Нӕ дзиллитӕн е устур 
бӕрӕгбон ке иссӕй, уомӕн ӕвдесӕн адтӕй е дӕр, ӕма театр ӕ тӕккӕ идзаг адтӕй адӕмӕй, 
куд фӕззӕгъунцӕ, къох бакӕнӕн дӕр си н' адтӕй. Ӕма нӕ фӕффудевгед ӕнцӕ – хъӕбӕр 
зӕрдӕрохс ӕма бозӕй байзадӕнцӕ оркестри арӕхстдзийнадӕй, уӕлдай хъӕбӕрдӕр ба Мурити 
кизги уӕлтӕмон искурдиадӕй. 

Дударати Вероники хузӕн нӕ музыкалон аййевади дуйней дзиллити цӕсти исцитгин 
кӕна, уӕхӕн нифс дӕттуй Мурити финддӕсанздзуд кизгӕ. Никки ба ма нӕ qӕ абони дессаги 
ӕнтӕстдзийнӕдтӕ ӕууӕндун кӕнунцӕ, уомӕн ба никки фулдӕр гъӕуама бантӕса.

Данӕ, кe зӕгъӕн, музыкалон ӕгъдауӕй дессаг искурдиадгeн разингӕй, хуӕрзӕригонӕй 
фӕццалх ӕй дирижери дӕсниадӕбӕл. Астанздзудӕй райдӕдта еци куст кӕнун, ӕма уӕдӕй 
абони уӕнгӕ бакуста нӕ бӕсти зундгонддӕр оркестрти хӕццӕ, иссӕй дуйнеуон цалдӕр 
конкурсей уӕлахездзау.

Абони махӕн уӕлдай ӕхцӕуӕн е ӕй, ӕма Вероники фӕсте еци надбӕл ӕрлӕудтӕй 
Чиколайӕй рацӕуӕг Мурити Хетӕги ӕма Тауасити Альбини хуӕрзӕригон кизгӕ Данӕ. Къуар 
анзей размӕ е дӕр бӕлвурд бавдиста: нӕ, айдагъ нӕлгоймӕгти къохи не 'фтуйуй дирижери 
дӕсниадӕн исхъаурӕ кӕнун, Хуцау ӕй харакетӕй дӕттуй силгоймагӕн дӕр, ӕма кӕд хъӕбӕр 
зин, уӕззау куст ӕй, уӕддӕр ӕй е дӕр фӕразуй ӕнтӕстгинӕй ӕнхӕст кӕнун.

Газ. «Дигорæ»-й

1. Рафинсетӕ текстӕй минеуӕгӕвдесӕг ӕма рахастӕвдесӕг минеуӕгонтӕ. Морфологон 
ӕвзурст сӕ искӕнетӕ.
2. Иссеретӕ фӕлтӕрӕни æма сæ морфологон æвзурст искæнетæ:

1) фӕрсдзурдтӕ;
2) миуӕвдесгутӕ.

3-аг фӕлтӕрӕн. Лӕвӕрд текст рафинсетӕ, баханхӕ кӕнетӕ номевгути буни. Цубур 
формӕ кӕми ес, еци гъудиӕдти син сӕ фарсмӕ къӕлӕтти сӕ ӕнхӕст формӕ финсетӕ.

Тӕбӕхсаути Бало ӕ дӕсниадӕбӕл уотӕ еузӕрдион адтӕй, ӕма, дан-еу, роли гъазгӕй, еу 
спектаклӕй иннемӕ, сценӕмӕ йӕ алли рахизт дӕр баргӕ-фӕлваргӕ кодта, еухузон ин куд нӕ 
рауадайонцӕ, уотӕ. Аййевадӕ адтӕй ӕ цард дӕр ӕма ӕ бӕллец дӕр. Ци бунат си ӕрахæста, 
е культурӕ ӕма аййевади косгутӕй алкӕмӕн дӕр зундгонд адтӕй. Стур кадӕ скодта ирон 
адӕмӕн иннӕ адӕмти 'хсӕн. Аййевади бӕрзӕндтӕй кӕсгӕй си иронх нӕ адтӕнцӕ ӕригӕнттӕ 
дӕр – алкӕддӕр син цӕттӕ адтӕй ӕнхусмӕ.

Цгъойти Х. гӕсгӕ
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29 урок

28 урок

1. Текстӕй рафинсетӕ фӕрсдзурдтӕ миуӕвдесгути хӕццӕ. Сӕ хузӕ син байамонетӕ.
2. Исбæрæггонд дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ 'нцæ?

4-аг фӕлтӕрӕн. Рафинсетӕ гъудиӕдтӕ. Миуӕвдесгутӕ морфологон авзурст искӕнетӕ.

Кино ӕй цард

1. Дзӕуӕгигъӕуи Тӕбӕхсӕути Балой номбӕл Паддзахадон Ирон Академион театри 
кадгин уавӕри байгон ӕй Киной анз. 2. Нӕ бӕсти хонсайраг зилди Иристон нимад ӕй тӕккӕ 
кинематографиондӕр республикӕбӕл. 3. Бӕрӕгбони архайдтонцӕ иуазгутӕ нӕ синхаг 
республикитӕй дӕр. 4. Хестӕртӕ ма хуарз гъуди кӕнунцӕ, Дзӕуӕгигъӕуи ци киностуди 
адтӕй, е ӕ рӕстӕги ци дессаги кинонивтӕ исиста, уони архайгути: цӕцӕйнаг Дагун Омаеви, 
балхъайраг Руслан Фирови, уӕдта нӕхе артисттӕ Уатати Бибо, Гогичати Исахъ, Бирӕгъти 
Къоста ӕ.ӕнд. 5. Урух экранбӕл равдистонцӕ архивӕй ист рагон кинонивтӕй скъуддзӕгтӕ, 
радзурдтонцӕ историон цаутӕ, ӕримистонцӕ, ирон киноаййевади ирӕзтмӕ стур ӕвӕрӕн ка 
бахаста, уоци арфӕгонд адӕми. 6. Нуртӕккӕ киностуди къулумпити хӕццӕ косуй, фал нӕ 
нифс ес, тагъд рӕстӕги ӕ куст ке фӕххуæздӕр уодзӕнӕй.

газ. "Рӕстдзинад"-ӕй

5-аг фӕлтӕрӕн. Рафинсетӕ гъудиӕдтӕ. Морфологон ӕвзурст искӕнетӕ фӕйнӕ еу 
сӕрмагонд нихаси хаййи.

1. Цӕгат ӕма Хонсар Иристони адӕмон хузтӕгӕнӕг Челæхсати Магрези кустити 
сӕрмагонд равдист "Зумӕги поэзи" байгон ӕй Мӕскуй Хузӕгӕнгути Цӕдеси равдистити 
зали. 2. Равдист бацӕттӕ кодтонцӕ Уӕрӕсей Хузӕгӕнгути Цӕдес, культурӕн ӕнхуси фонд 
"Арт Кавказ" ӕма Цӕгат Иристони Культури министрадӕ. 3. Челохсати Магрез ӕй Иристони 
курдиадгундӕр хузӕгӕнгутӕй еу. 4. Хузтӕгӕнӕг йӕ кустити фӕлдесуй йӕ уарзон Иристони 
фӕлгонцтӕ. 5. Се 'хсӕн син арӕх фӕййинӕн ес зумӕги хузтӕ. 6. Магрези конд алли хузӕ дӕр 
ӕвдесуй хузтӕгӕнӕги гъудитӕ.

Нихаси ирӕзтбӕл куст.
Хузӕмӕ гӕсгӕ куст.

Фиди фарнӕ мӕрдтӕмӕ нӕ цӕуй
Миуӕвдесӕг. Фӕрсдзурд. Миногмий. Фӕрсагмий.

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст.

Дон ӕй ӕрдзи тӕккӕ дессӕгтӕй еу. Дон кӕми нӕййес, уоми цард дӕр нӕййес. Ци хузи 
фӕййинӕн ес дон? Дон кӕлуй кърантӕй, къӕдзӕхрӕбунӕй тӕдзуй дон, къӕвда кенӕ мет 
уаруй, зумӕгон уазали къӕрӕзгитӕбӕл аллихузи хузтӕ фӕууй, хонхи сӕрмӕ мегътӕ дӕр 
фӕййинӕн. Кенӕ Арктикӕ ӕма Антарктиди бӕзгин ехтӕ – етӕ еугурдӕр ӕнцӕ дон.
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Сабур ӕма кӕдзос дон айдӕнӕй уӕлдай нӕй. Ка имӕ никкӕсуй, е си ӕхе фӕййинуй. 
Лӕкъун дон ба ӕррайау коми ӕ финкӕ калгӕ цӕуй размӕ.

Ӕвӕдзи, донӕй хъаурӕгиндӕр зӕнхӕбӕл неци ес. Тухгин 
къӕвдай фӕсте сабур цӕугӕдон уотӕ райвулуй, ӕма алцидӕр йӕ 
разӕй рахӕссуй. Дони хъаурӕ уӕхӕн ӕй, ӕма къӕдзӕхтӕ дӕр ихалуй. 
Ку ниссӕлуй, уӕд ӕмпулгӕ нӕ, фал нӕрсгӕ кӕнуй. Ӕма уӕд, ӕфсӕй-
нагӕй уӕлдай, цифӕнди дзаумау дӕр рарӕдовуй. Ку истӕвдӕ уй, 
уӕдта си рауайуй тулфӕ. Гъе уӕхӕн минеугутӕ ес хумӕтӕги донмӕ.

1. Фӕлтӕрӕни ци миуӕвдесгутӕ ес, уонӕн исбӕрӕг кӕнетӕ сӕ цӕсгом, нимӕдзӕ, афо-
нӕ, хузӕ, здӕхӕн.
2. Байамонетӕ фӕлтӕрӕни сӕрмагонд номдартӕ.
3. Исбæрæггонд дзурдтæ морфологион æвзурст искæнетæ. Ниффинсетæ сæ синонимти 
хæццæ.

Миуӕвдесӕги афонтӕ, здӕхӕнтӕ, цӕсгӕмттӕ, нимӕдзтӕ ӕма хузтӕ.

Миуӕвдесӕг ӕвдесуй предмети архайд ӕма уавӕр куд процесс: лӕуун, 
здохун. Миуӕвдесӕг ӕййевуй здӕхӕн, афонӕ, цӕсгом ӕма нимӕдзӕмӕ гӕсгӕ, ома 
ефтиндзӕг кӕнуй.

Миуӕвдесӕгӕн ес 3 афони (евгъуд, нуриккон ӕма исуйнаг), цуппар здӕхӕни 
(ӕргомон, бӕллеццаг, бадзурдон ӕма фӕдзӕхстон), ӕртӕ цӕсгоми (фиццаг, дуккаг, 
ӕртиккаг), еууон ӕма берӕон нимӕдзитӕ, ӕнхӕст ӕма ӕнӕнхӕст хузтӕ.

Миуӕвдесӕги цӕсгомон формитӕ гъудиади фӕуунцӕ зӕгъуйнӕгтӕ. 
Зӕгъуйнаг сӕйрати хӕццӕ ӕнцӕ гъудиади грамматикон бундор.

Нӕ республики берӕ ес кӕдзос дон.
Сувӕллон авдӕни фунӕй кодта.
Исон мах дусвӕлдӕхтӕй косдзинан.
Миуӕвдесӕги райдайӕн (ӕбӕлвурд) формӕ арӕзт цӕуй фӕсӕфтауӕнтӕ -ун, 

-и, -ӕн, -и фӕрци. Ӕбӕлвурд формӕ номдари хузӕн кӕнуй тасундзӕг. Гъудиади 
ӕнхӕст кӕнуй сӕйраг ӕма фӕрсаг иуӕнгти ихӕстӕ. 

Кусти фӕсте уолӕфун гъӕуй. (ӕнхӕстгӕнӕн) 
Лӕууӕн нин нӕбал ес. (номдар) 
Мӕ нифс нӕ хӕссун дзуапп раттунмӕ. (æнхæстгæнæн)
Фӕсӕфтауӕнтæ -ӕн, -и-и хӕццӕ миуӕвдесӕги ӕбӕлвурд формӕ фӕууй амад 

зӕгъуйнаги номон хай. Исон ци уодзӕнӕй, уомӕн базонӕн нӕййес. (Ӕмбес.)

2-аг фӕлтӕрӕн. Гъудиӕдтӕ рафинсетӕ , миуӕвдесгутӕ гъӕугӕ формити ӕвӕргӕй.

1. Фиди фарнӕбӕл фарнӕ ку (ӕфтаун), уӕд е лӕгдзийнадӕ (ун). 2. Лӕгигъӕдгун фуртӕй 
фидӕ ӕ сӕр бӕрзӕндти (хӕссун). 3. Фиди фарнӕ фурт (гъӕуай кӕнун). 4. Фиди ихӕс фурт 
(федун). 5. Фиди фарнӕ фуртӕн (изайун). 6. Ке фӕрци слӕг (ун), е ди иронх ма (ун).

!
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3-аг фӕлтӕрӕн. Лӕвӕрд гъудиӕдтӕ рафинсетӕ. Иссеретӕ си миногмийтӕ ӕма 
фӕрсагмийтӕ. Ӕрдзоретӕ син сӕ кондбӕл.

1. Гъӕуи цӕрӕг адӕм нӕ иронх кӕнунцӕ сӕ раздӕри синхӕгти. 2. Арвбӕл тӕмӕнкалгӕ 
стъалутӕмӕ кӕсунцӕ цӕмӕдесӕй сувӕллӕнттӕ. 3. Сайӕг лӕгбӕл неке 'ууӕндуй. (Æмб.) 4. 
Давд дзаумаумӕ ма бӕллӕ. 5. Ихӕс федуйнаг ӕй. 6. Бӕх ефтиндзгӕй дӕхе гъӕуай кӕнӕ. 7. 
Зеуи архайгӕй базудтон мӕ нӕуӕг синхӕгти. 8. Берӕ дзӕбӕхгӕнӕн кӕрдӕгутӕ ес иссерӕн 
нӕ будурти. 9. Донласт хулуййӕй нӕ тӕрсуй. (Æмб.) 10. Кӕрдуйнаг мӕнӕуи хумтӕ думгӕмӕ 
фелаунцӕ. 11. Карст хуӕсӕ ӕфснайд ӕрцудӕй.

4-аг фӕлтӕрӕн. Гъудиӕдтӕ ниффинсетӕ, миуӕвдесгутӕн исбӕрӕг кӕнетӕ сӕ 
грамматикон категоритӕ.

1. Дӕ бон хуарз ракӕнун ку уа, уӕд ӕй ма бавгъау кӕнӕ! Фӕстӕмӕ дӕмӕ ци хузи 
ӕрбацӕудзӕнӕй, уой фӕстӕдӕр базондзӕнӕ. 2. Рӕсугъд цард аразунӕн зунд гъӕуй. 3. Царди 
зиндзийнӕдти сӕрти хезун ку нӕ базонай, уӕд цӕрун дӕр нӕ базондзӕнӕ. 4. Иристонмӕ-
еу иуазӕгуати ка 'рцӕуидӕ, етӕ алкӕддӕр рохс бӕллецтӕ ӕма арфиагӕй раздӕхионцӕ 
фӕстӕмӕ. 5. Сосӕггӕй дӕ къӕбӕр макӕд хуӕрӕ, дӕ фарсбӕл нӕ бахуӕццӕнӕй. 6. Хуарзӕн 
салам раттӕ, лӕгъузӕн ба ӕ губун бафсадӕ. 7. Ескӕбӕл ходуни бӕсти дӕхемӕ ӕркӕсӕ.

1. Гъудиӕдти номевгутӕн исбӕрӕг кӕнетӕ сӕ грамматикон категоритӕ.

5-аг фӕлтӕрӕн. Ниффинсетӕ уӕ бийнонти, синхи кенӕ хӕстӕгути 'хсӕн ци 
рахастдзийнӕдтӕ ес, уой туххӕй 6-7 гъудиади. Сӕрмагонд нихаси хӕйттӕй фӕйнӕ дууæ 
дзурди морфологион ӕвзурст искӕнетӕ.

Неке ӕй иронх, неци ӕй иронх.
Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ. Бӕттӕгтӕ ӕма хайӕгтӕ. 
Разӕвӕрд. Фӕсӕвӕрд.

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. 

Зӕнхӕбӕл ци устурдӕр тугъд ӕрцудӕй, гъе уоми аланти байзайӕггӕгти тог дӕр 
никкалдӕй.

Нӕ минкъий Иристонӕй тугъди будурмӕ рандӕй 84 мин адӕймагемӕй фулдӕр. Уонӕй 
60 минӕй фулдӕрӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй паддзахадон хуӕрзеугутӕ. Беретӕ си райстонцӕ 
Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри кадгин нӕмттӕ, иссӕнцӕ инӕлæрттӕ, тугъдон разамонгутӕ.

Тугъди будурмӕ ка рандӕй, уонӕй 40 минемӕй фулдӕр сӕ цард равардтонцӕ 
Райгурӕн бӕсти сӕраппонд, фӕстӕмӕ нӕбал исӕздахтӕнцӕ сӕ фиди уӕзӕгмӕ Гӕздӕнти 
ӕма Кобегкати ӕвдгай ӕнсувӕртӕ, Темурти ӕма Дигури ӕхсӕзгай ӕнсувӕртӕ. Финддӕс 
мадӕ ӕма фидӕн сӕ бӕдӕлттӕ фӕндзгӕйттӕй нӕбал исӕздахтӕнцӕ тугъди будурӕй. 
Цуппӕргӕйттӕ, ӕртигӕйттӕ, дугӕйттӕ, еугӕйттӕ... Цал ӕма цал ӕнцӕ.
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Фал фудбон ӕма фудлӕг берӕ нӕ хӕссунцӕ. Фӕцӕй тугъд. Ӕма Уӕлахези хӕццӕ 
ӕздахтӕнцӕ фӕллад тугъдонтӕ фӕстӕмӕ сӕ райгурӕн уӕзӕгмӕ. Ами сӕмӕ ӕнгъӕл 
кастӕнцӕ заводтӕ. Зӕнхӕ æнгъæлмæ кастæй зӕнхкосӕгмӕ.

Исӕййафтонцӕ сугъд гъӕутӕ, пурх горӕттӕ, ӕнӕ еу цӕрӕн хӕдзарӕ, ӕнӕ еу рохси 
цъиртт – ӕнӕгъӕнӕ гъӕутӕ.

Нӕ Иристони адӕм фашизми нихмӕ ци лӕгдзийнадӕ равдиста, е махӕй иронх нӕ 
уодзӕнӕй.

1. Иссеретӕ тексти нимӕдзонтӕ. Морфологон ӕвзурст сæ искӕнетӕ.
2. Исбӕрӕггонд дзурдтӕ циуавӕр нихаси хӕйттӕ 'нцӕ?
3. Фӕлтӕрӕни иссеретӕ ӕмбесонд. Синтаксисон ӕвзурст ӕй искӕнетӕ.

Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ

Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ ӕнцӕ: разӕвӕрд, фӕсӕвӕрд, бӕттӕг, хайæг, 
модалон дзурдтӕ, ӕвастгъӕр. Уонӕн нӕййес сӕрмагонд лексикон нисанеуӕгтӕ, 
фал, уотӕ зӕгъӕн нӕййес, ӕма ӕппундӕр неци нисан кӕнунцӕ.

Разӕвӕрд ӕма фӕсӕвӕрд дзурдбаст ӕма гъудиади медӕгӕ нихаси хӕйттӕ 
грамматикон ӕма семантикон ӕгъдауӕй кӕрӕдзебӕл бæттунцӕ, бӕттӕгтӕ еу 
кӕнунцӕ вазуггин гъудиади хӕйттӕ ӕма гъудиади ӕмхузон иуӕнгтӕ, хайæгтӕ ӕма 
модалон дзурдтӕ ӕвдесунцӕ ӕнкъарӕнтӕ ӕма дзорӕги цӕстӕнгас, ци загъд цӕуй, 
уомӕ ӕ.ӕнд.

Зӕгъӕн:
1. Бӕттӕг. 
Берӕ поэттӕ сӕхуӕдтӕ фӕййидтонцӕ ӕма бавзурстонцӕ тугъди бӕллӕхтӕ. 

(ӕмхузон иуӕнгтӕ)
Тугъд фӕцӕй, ӕма адӕм бавналдтонцӕ нӕуӕг цард аразунмӕ. (вазуггин 

гъудиади хӕйттӕ)
2. Разӕвӕрд.
Ӕнӕ косгӕй цард нӕййес.
Ӕд хуӕрзеугутӕ исӕздахтӕй баба тугъдӕй.
Ӕрӕмбурд ӕнцӕ Къаматӕ ӕд лӕдзгутӕ, ӕд хъаматӕ. (М. Г.)
3. Фӕсӕвӕрд.
Адӕми нихмӕ ци уӕйуг фӕллӕудзӕнӕй.
Бӕласи буни бадуй зӕронд лӕг.
4. Хайиг.
Мӕ сӕрмӕ нӕ хӕссун дзӕгъӕл бадт кӕнун.
Цӕй, зӕгъетӕ уӕ зӕгъуйнаг.
5. Модалон дзурдтӕ.
Ӕнгъӕлдӕн, ӕма мӕ расайдтай. (ӕвдесуй дузӕрдугдзийнадӕ)
Раст зӕгъгӕй, берӕ дессӕгтӕ бавзурста мӕ фидӕ е 'ригон бонти.

!
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6. Ӕвастхъӕр.
Уӕууа, аци бон ци дессаг фӕййидтон.
Гъе-мардзӕ, еске, бунтондӕр исӕфӕн. (Къ.)

2-аг фӕлтӕрӕн. Исбӕрӕггонд дзурдтӕ циуавӕр нихаси хӕйттӕ 'нцӕ? Гъудиӕдтӕ 
тетрӕдти ниффинсетӕ.

1. Нӕ разӕй цудӕй уорссӕр зӕронд лӕг. 2. Нӕ ахур нӕ кӕнуй, нӕ косгӕ нӕ кӕнуй. 
3. Робас ӕ фӕдтӕ ӕ къӕдзелӕй римӕхсуй. 4. Цауӕйнон сабургай фӕгъгъузуй арси фӕдбӕл. 
5. Ӕнӕ хуӕцӕнгарзӕй знаги нихмӕ тохӕн ес? 6. Æнӕ мади рӕвдуд сувæллон мӕгур ӕй. 

7. Ӕд киунугутӕ фӕззиндтӕй скъоладзау сӕ хӕдзарӕмӕ. 8. Адӕм нӕ балӕдӕрдтæнцӕ, 
дзурд цӕй фӕдбӕл цудӕй. 9. Хори дӕр, къӕвда рӕстӕги дӕр, ӕхсӕвӕ дӕр, бонӕй дӕр – 
алкӕддӕр хӕдзари куст иссеринӕ. 10. Ӕрмӕст бийнонтӕ нӕ, фал имӕ адӕм еугур дӕр 
ниффуд ӕнцӕ. 11. Ку размӕ бахаун, ку мӕ къах бакъуæрун.

3-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ ӕмдзӕвгӕ. Циуавӕр гъудитӕбӕл уӕ бафтудта?

Сӕребари сӕрбӕлтау
Ерун си Сурх-Дигойраг Бӕлоти Гӕбуцай фуртти: 

Батӕрбек, Андрей, Дзодзӕн, Геуӕрги ӕма Тотрази рохс нӕмттӕ)

Ӕзнаг нин ӕрхаста фудӕнзтӕ,
Тогуарӕн кодта е ӕгӕр!
Фӕдздзурдта сумахмӕ нӕ Бӕстӕ:
"Мӕ фурттӕ, багъудӕй уӕ сӕр!"

Гъе, еци фӕдздзурдмӕ уӕ мадӕ,
Ӕхсӕзӕй рарвиста сумах.
"Ма'рхӕссӕд еу дæр уи ӕгадӕ,
Ма 'схӕссӕд уотемӕй ӕ къах!"

Загътайтӕ: "Ма тӕрсӕ, нӕ мадӕ,
Мах хестӕр не 'скӕндзиан нӕ цард!
Нӕ Бӕстӕн кӕндзинан лӕггадӕ,
Ӕзнагбӕл ӕфтаудзиан цъӕх арт!"

И тугъд уӕд бацудӕй ӕ тонхи,
Нӕ зиндтӕй ӕфсӕдти кӕрон.
Лӕгӕмпурст танкити ӕмхӕццӕ –
Батар ӕй рӕфтигон и бон!
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Ледзӕггаг кодтайтӕ ӕзнӕгти,
Уагътонцӕ сӕ мӕрдтӕ хӕрхӕй –
Мӕскуӕй Берлинмӕ тугъдуӕтти
Танкитӕ лӕудтӕнцӕ пурхӕй.

Е адтӕй сумахӕн карз тохмӕ
Уӕ мадӕ – уӕ фиди фӕдзӕхст.
Гъе, фал уи фӕстӕмӕ нӕ къохмӕ
Ӕрцудӕй еунӕг ма ӕрмӕст.

Нӕ Бӕсти сӕрбӕлтау иссӕнцӕ –
Фондземӕй уӕ уодтӕ нивонд.
Уӕ номбӕл гъӕубӕсти дасдзӕнцӕ
Намуси циртдзӕвӕн бӕрзонд.

Темирати Мурат

1. Бӕрӕггонд дзурдтӕ циуавӕр нихаси хӕйттӕ 'нцӕ?
2. Циуавӕр аййевадон мадзӕлттӕй испайда кодта поэт?
3. Рафинсетӕ фӕлтӕрӕнӕй номевгути цубур формитӕ, сӕ комкоммӕ син сӕ ӕнхӕст 
формитӕ финсгӕй.

4-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ гъудиӕдтӕ. Рафинсетӕ си, ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ ци 
гъудиӕдти ес, уони, къӕлӕттӕ райгонгӕнгӕй. Базонетӕ син сӕ хузтӕ ма се 'хӕстӕ. 

1. Иристон рагӕй нурмӕ игъустгонд ӕй Райгурӕн бӕсти сӕраппонд ӕ фуртти 
лӕгдзийнадӕ ӕма бӕгъатӕрдзийнадӕй, федар патриотизмӕй. Фидибӕсти Устур тугъди 
фиццаг бонтӕй фӕстӕмӕ берӕ ниййергутӕ истонцӕ ӕфсӕддон хӕйттӕй арфи пъисмотӕ сӕ 
цӕуӕти бӕгъатӕрдзийнади туххӕй.

2. Ӕнзтӕ цӕунцӕ, еу фӕлтӕр инней аййевуй, фал сӕребари фӕдбӕл ӕ цард ка равардта, 
уони (ӕнӕ) кӕрон бӕгъатӕрдзийнадӕ иронх (нӕ) уодзӕнӕй.

3. Адӕм кӕрӕдзей фӕрци, сӕ хъауритӕ еу гӕнгӕй, архайдтонцӕ знаги фесафунбӕл. 
4. Хетӕгкати Георги, ӕфсади инӕлар, устур аскъуӕлхтдзийнӕдтӕ равдиста Мӕску ӕма 

Сталингради бунмӕ тугъдтити.
5. Нӕ тугъдонтӕ Райгурӕн бӕсти рази сӕ ихӕстӕ исӕнхӕст кодтонцӕ.
6. Постхӕссӕг (ӕд) ӕртӕкъумон пъисмоти хӕццӕ гъӕунгти ку ӕрцӕйцӕуидӕ, уӕд ибӕл 

адӕм ӕрӕмбурд уиуонцӕ. 
7. Берӕ ӕфсӕддонтӕ тугъди фӕсте бавналдтонцӕ нӕ горӕттӕ ӕма гъӕутӕ сӕ 

къӕхтӕбӕл ислӕуун кӕнунмӕ.

5-аг фӕлтӕрӕн. Гъудиӕдтӕ ниффинсетӕ, кӕми гъӕуй, уоми гъӕугӕ дзурдтӕ ӕвӕргӕй. 
Къæлæттæ райгон кæнетæ.

1. Ӕнцонӕй ... бафтудӕй нӕ адӕми къохи Уӕлахез. 2. Фашистон лӕборгутӕ кӕмити 
рацудӕнцӕ, уоци рауӕнти карз арти буни фӕккодтонцӕ нӕ сабур цӕрӕг гъӕутӕ. 3. Раги 
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банцадӕнцӕ тугъди уӕззау гӕрӕхтӕ, ... нӕма байгас ӕнцӕ нӕ ресагӕ арф гъӕдгинтӕ. Адӕми 
зӕрдити ниууагъта устур ностӕ. 4. Берӕ сабийтӕ ... базудтонцӕ фиди рӕвдуд. 5. Гъӕйт, 
мардзӕ! Тохи гъӕр арвбӕл райгъустӕй. 6. Гъӕу ӕнцад дони билӕбӕл лӕууй. 7. Знаги (нӕ) 
къӕхти буни фӕккодтан. 8. (Ӕ)дзӕрӕг гъӕутӕ ӕма горӕттӕ цубур рӕстӕгмӕ сӕ хузӕ 
искалдтонцӕ. 9. (Ӕнӕ) вгъауӕй искъахта тугъд алли мади зӕрдӕ дӕр. 10. Нифсӕй ... хъаурӕй 
бафӕлвардта тугъд алли нӕлгоймаги (дæр) .

6-аг фӕлтӕрӕн. Аййев бакӕсетӕ ӕмдзӕвгӕ. Циуавӕр гъудитӕ уӕмӕ фӕззиндтӕй. 
Иссеретӕ си ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйтти хӕццӕ гъудиӕдтӕ.

Нана

Уотӕ 'нкъардӕй цӕмӕ бадис
Мегъӕ бонау бӕзӕрфуг,
Дӕ ростӕбӕл цӕмӕ 'руадзис
Сосӕггайти цӕстисуг?

Дӕ еунӕг фурт е 'взонг ӕнзти,
Нӕ бафсӕдгӕ дӕ уарзтӕй,
Ку фесавдӕй устур хӕсти,
Ӕбӕрӕгӕй, ӕдзардӕй.

Цӕуй уӕдӕй берӕ бӕнттӕ –
Ӕнзтӕ-ӕнзтӕй сӕди 'мбес.
Имиси ма'й ду дӕ сӕнтти –
Хабар си уӕддӕр нӕййес.

Ӕнгъӕл кӕсис, Нана, уӕддӕр
Ӕд ӕхсӕвӕ, ӕдӕ бон:
Де 'гъали дӕр, дӕ фуни дӕр,
Не 'вдесгӕй дӕ зин ӕргом.

Бӕргӕ, ӕз дӕр ку зудтайнӕ –
Тӕходуйтӕ мӕ Бабай,
Игъӕлдзӕгдӕр ирӕзтайнӕ
Бабай рӕвдудӕй, гъай-гъай.

...Мабал хезӕ дӕ бӕлццони,
Мабал уо нур ӕнгъӕлдзау:
Йе байсавдӕй тохи бони –
Фидибӕсти сӕрвӕлтау.

Темирати Мурат
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31 урокМади къохти рӕвдуд.
Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ. Хаигтӕ. Ӕвастхъӕр. 
Модалон дзурдтӕ.

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ гъудиӕдтӕ. Ставддӕрӕй финст дзурдтӕ циуавӕр нихаси 
хӕйттӕ 'нцӕ ӕма циуавӕр ихӕстӕ ӕнхӕст кӕнунцӕ.

1. Тӕходуй, ӕна, маргъ ку фестинӕ. (М.Г.)
2. Миййаг, ку сфӕлхатон изоли дӕубӕл, мӕ маддӕлон ӕвзаг, уӕд мӕ исхонӕ ду де знаг. (Г.В.)
3. Ӕгайтимӕ уӕ дзӕбӕхӕй ӕрӕййафтон.
4. Мӕгурӕг, ци дессаги адӕм адтӕнцӕ, ӕма Ӕлбегати муггаг бунӕскъуд куд фӕцӕй. (Б.Ч.)
5. Ӕнӕмӕнгӕ, уаргӕ бабӕй ма кӕна.
6. Ӕнгъӕлдӕн, ӕма дӕ басайдтон.
7. Раст зӕгъгӕй, не 'хсӕн берӕ хахургӕнгутӕ ес. 
8. Ай-гъай, дӕуӕн дӕ фидӕ устур бунат ахӕссуй.

Хаигтӕ ӕнцӕ ӕнӕййевгӕ ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ (ӕнхусгӕнӕг 
дзурдтӕ). Уонӕй еуетӕ гъудиадӕн, дзурдбаст кенӕ дзурдӕн дӕттунцӕ нисанеуӕги 
фӕлгъузтӕ (оттенок). Зӕгъӕн, хайиг дӕр гъудиади: Ду дӕр гъӕуамӕ мӕлӕтӕй ма 
фӕттӕрсай – баст ӕй дзурд ду-йи хӕццӕ, ес ин дехон нисанеуӕг.

Кудфӕнди уӕд, ӕз нӕхемӕ цӕун. Тухгиндӕр кӕнуй архайди хузӕ.
Сӕ функцимӕ гӕсгӕ хайигтӕ нихмӕвӕрд ӕнцӕ бӕттӕгтӕ, разӕвӕрдтӕ 

ӕма фӕсӕвӕрдтæмӕ, уомӕн ӕма, уоци ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ бӕттунцӕ, 
дзурдбаст ӕма гъудиади хӕйттӕ ӕма син бӕрӕг кӕнунцӕ сӕ грамматикон ӕма 
семантикон нисанеуӕгтӕ. Хайигтӕ сӕ нисанеуӕгмӕ гӕсгӕ фӕуунцӕ: 1) амонӕн 
(мӕнӕ, уӕртӕ, далӕ, дӕлӕ, айӕ, е); 2) дехон (ӕрмӕст, уӕддӕр, сауӕнгӕ, айдагъ, 
тӕккӕ, тӕккӕ дӕр); 3) тухгиндӕргӕнӕн (о, гъе, ӕгӕрмӕгур, уӕ).

Зӕгъӕн: «Гъе уӕртӕ лӕг, кӕми дӕ», – райгъустӕй хӕдзарӕй уоси дзурд.
«Тӕккӕ дӕр бабӕй мӕ басайдтай», –дзоруй фидӕ фуртмӕ.
Модалон нисанеуӕг ес аразидзийнади (о, хуарз, бӕгу, амменӕ, уотӕ) ӕп-

пӕрцӕг (нӕ, нӕбал, ма, мабал, нӕма, мама, нӕййе, ӕгонгӕй), разӕнгардгӕнӕн 
(цӕй, марауадзӕ, алӕ, алӕ-ма, уадзӕ, уадзӕ ма, баевдӕлӕ, баевдӕлӕ ма) ӕма 
фарстон хайигтӕн: ци, цума, и, гъи, нӕ, куд, цӕй, ӕццӕй, ӕццӕйнӕ, уагӕри. 

Зӕгъӕн: Цӕй, нӕ хестӕрти цардамонд берӕ уӕд!
Ӕццӕй, раст нӕ загътон?
Дзубандий ӕцӕгдзийнадӕ, уӕдта дзорӕг дузӕрдуг ке кӕнуй, уой ӕвдесунцӕ 

хайигтӕ: айӕ, ку, мадта, уӕвгӕ, уогӕ, куддӕр, цо, цо ӕма.
Зæгъæн:  Цо ӕма имӕ дзорӕ.
Куддӕр дессаг мӕмӕ кӕсунцӕ дӕ миутӕ.
Еске нихас ӕвдесӕг хайӕгтӕ ӕнцӕ: дан, зӕгъӕ, зӕгъгӕ.
Зæгъæн: Рацо, дан, нӕхемӕ тагъддӕр.
Фӕццӕун, зӕгъгӕ, мӕмӕ фӕдздзурдта.

!
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Ӕнкъарӕнтӕ ӕвдесунцӕ хайигтӕ: ци, куд, цӕй, кӕми, кӕцӕй, ӕгайтима, 
тӕходуй.

Зæгъæн:  Ӕгайтима дӕ бӕлццон дзӕбӕхӕй уӕ хӕдзарӕбӕл исӕмбалдӕй.
Ӕдас дӕр куд нӕ адтӕн.
Еуӕй-еу хайигтӕн ес бафтаугӕ нисанеуӕг: тексти бӕттунцӕ хецӕн 

гъудиӕдтӕ ӕма гъудиади хӕйттӕ (ӕма, гъе ӕма, уогӕ, сауӕнгӕ, ӕной).
Зæгъæн:  Силгоймӕгтӕ уайтагъд ӕрбамбурд ӕнцӕ. Аминӕт дӕр.
Неци фегъустан, цӕй туххӕй ӕмбурд кӕнунцӕ нихӕси адӕм. Уогӕ, нури 

уӕнгӕ дӕр некӕд неци дзорионцӕ.
Хайигтӕй хецӕн кӕнунцӕ модалон дзурдтӕ. Уони фӕрци дзорӕг равдесуй, 

дзубандибӕл ке ӕууӕндуй: ӕцӕг, ӕцӕгӕй, ӕнӕмӕнгӕ, ай-гъай, раст зӕгъгӕй, 
ка 'й зонуй, ӕнгъӕлдӕн, ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕдзи, миййаг. Ӕнкъарӕнгун ахаст, 
ӕцӕгдзийнади фӕззиндтитӕмӕ, уодгоймагмӕ ӕвдесунцӕ уӕхӕн модалон дзурдтӕ: 
мӕ амондӕн, ме 'намондӕн, мӕгур, мӕгурӕг, гъигагӕн.

2-аг фӕлтӕрӕн. Зӕгъетӕ, циуавӕр нихаси хӕйттӕ 'нцӕ бӕрӕггонд дзурдтӕ.

1. И уӕлдӕфи, пӕрпӕргӕнгӕ, ӕрӕсдӕфтӕн, ӕнӕмӕнгӕ: итигъдбазур сӕнтуорсӕй тӕн-
гӕбина. 2. Надбӕл цӕугӕй, сӕрӕсхъӕлӕй, ци боз ниууис дӕ гурӕй?! 3. Алке дӕр, дан, ӕ сор 
хедӕй игурун кӕнуй амонд. 4. Ци ӕхсицгон ӕй уогӕ ба сувӕллӕнтти хъӕлӕба адӕймагӕн. 
5. Еске унгӕг цӕттӕ фӕдбӕл нӕ фӕндуй, нӕ, мӕн цӕун. 6. Ескӕд, ка 'й зонуй, фегъосай 
нӕ уӕлахези хабар. 7. Уӕлӕ, зӕгъуй, цæгати дууӕ бӕрзи ирӕзуй. 8. Ес ма 'вӕдзи къуар 
зӕрдесги, баууӕндетӕ мӕ дзурдбӕл. 9. Изол надмӕ ма байгетӕ 10. Е дӕр, мӕгур, и цирагъау 
цубур усмӕ рацардӕй. 

Хохойти Энвер

1. Курсивӕй финст дзурдтӕн сӕ синонимтӕ базонетӕ.
2. 3, 5, 9-аг гъудиӕдти медес райхалетӕ. Исбӕрӕг кӕнетӕ гъудиӕдти хузӕ.

3-аг фӕлтӕрӕн. Аййев бакӕсетӕ ӕмдзӕвгӕ. Ӕрдзоретӕ ин ӕ медесбӕл.

Мади уарзт

Ци дзӕбӕх, ӕй ци рӕсугъд ӕй
Мади зӕрдӕ, мади уарзт.
Сӕумон хорау куд идзулд ӕй,
Куд кӕдзос ӕй е'рбакаст.

Берӕ 'хсӕвти м 'авдӕнæбӕл
Байзаидӕ дӕлгоммӕй,
Нур ӕ фурти сабитӕбӕл,
Хъиамӕт кӕнуй зӕрондӕй.

Хор бони мин хори тунтӕй
Басодзунӕй фӕттӕрсуй.
Гъизт зумӕги мӕ къахбунтӕй
Ку се 'хсӕн уон – фӕттухсуй.

Ӕрӕгæмӕ, ӕнафонмӕ
Ку не рцӕун мӕ кустӕй.
Нӕ ниххуссуй уӕд ӕрбонмӕ,
Нӕ фӕббадуй ӕгустӕй...
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Дӕ хъиамӕттӕ, дӕ фӕллӕнттӕ
Нӕ мин хонис ду феддон.
Фал сӕ ӕз ба ӕд бӕдӕлттӕ
Ку фӕууинӕ федунгъон.

Мӕ тургъӕмӕ ӕрхонинӕ
Мӕ гъӕубӕстӕ еугурӕй.
Уоми ба син разӕгъинӕ
Дууӕ дзурди ӕндиудӕй:

Куд фӕлмӕн ӕма идзулд ӕй 
Сӕумон хори ӕрбакаст.
Куд дзӕбӕх ӕма рӕсугъд ӕй
Мади зӕрдӕ, мади уарзт.

Тамати Хъазбег

1. Иссеретӕ хайигтӕ.

4-аг фӕлтӕрӕн. Лӕвӕрд дзурдти хӕццӕ ӕргъуди кӕнетӕ гъудиӕдтӕ. Ниффинсетӕ сӕ 
уӕ тетрӕдти. Модалон дзурдтӕ ӕма ӕвастгъӕртӕ байамонетӕ. 

Ӕнгъӕлдӕн, раст зӕгъгӕй, ӕвӕдзи, ӕнӕмӕнгӕ, мӕгурӕг, ай-гъай, уӕууӕй, о-гъо, ӕ-гъа, 
сс, ух, ох, нӕ, а-а.

Ӕвастгъӕртӕ. Мурфӕнзӕн дзурдтӕ

Ӕвастгъӕртӕ ӕнцæ ӕнхусгӕнӕг дзурдтӕ. Ӕвдесунцӕ адӕймаги ӕнкъарӕнтӕ 
(ох, ау, уӕуу, ехх, ӕллӕх, ӕ.ӕнд.), ӕма адӕймаги ести архайдмӕ разӕнгард 
кӕнунцӕ (гъе-мардзӕ, ӕйдӕ уай, ӕйдӕ, гъӕйтт-мардзӕ).

Ӕвастгъӕрти фӕрци архайдмӕ разӕнгард кӕнунцӕ цӕрӕгойтӕ дӕр: но, 
гъӕст, тпру, дзиба-дзиба, кис-кис.

Ӕвастгъӕртӕй хецӕн кӕнунцӕ мурфӕнзӕн дзурдтӕ. Етӕ фӕнзунцӕ уодгин 
ӕма ӕнӕуод предметтӕй цӕуӕг муртӕ: мяу, ме-е, хъуд-хъуд-хъудатт, къӕрцц, 
тъӕпп, цӕлхъ ӕ.у.ид. Еуӕй-еу мурфӕнзӕн дзурдтӕй искӕнӕн ес номдартӕ ӕма 
миуӕвдесгутӕ:

Цӕйдӕр тъӕпп фӕццудӕй.
Бӕгӕниӕй зудӕй исхупп кодта.

5-аг фӕлтӕрӕн. Ниффинсетӕ гъудиӕдтӕ тетрӕдти. Ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕ 
исбӕрӕг кӕнетӕ.

!
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32 урок

1. Лӕги, дан, басӕ ку басодзуй, уӕд донбӕл дӕл фу кӕнуй. (Къ.) 2. Тӕрегъӕд ӕй, бӕргӕ, 
фал, уадзӕ ма сфӕлтӕра. 3. Хӕдӕгай, фӕццӕй ми иронх кодта мӕ цуди сӕр. 4. Ку бӕлӕсти 
сифти сӕбар-субур исæсуй, ку сауӕдони фӕлмӕн гъӕр ӕрбайгъусуй. 5. Хор нӕма скастӕй, фал 
скӕсӕнирдигӕй арви кӕрӕнтти сурх-сурхидӕй ӕрттивтонцӕ ӕ тунтӕ. 6. Бӕргӕ син дзурдтон, 
фал мӕнмӕ ка игъосуй. 7. Уӕртӕ биццеу, хӕдзарӕмӕ афонӕ 'й. 8. Хийнӕй мӕбӕл, ӕвӕдзи, 
рацӕунмӕ гъавис, и? 9. Налхъутӕ ӕмбесонди рӕсугъд кизгӕ адтӕй. Ӕрмӕст Дигоргоми нӕ, 
сауӕнгӕ будури гъӕутӕбӕл, Кӕсӕгбӕл райгъустӕй ӕ рӕсугъддзийнади кой. (Б.Т.)

6-аг фӕлтӕрӕн. Ниффинсетӕ цубур нивӕцӕн мади туххӕй. Испайда кӕнетӕ 
ӕнхусгӕнӕг нихаси хӕйттӕй.

Нӕ сӕрустурдзийнадӕ.
Рацуд ӕрмӕг рафӕлхатун.

1-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст. Сӕргонд ин ӕргъуди кӕнетӕ.

Иристони еуӕй-еу кӕмтти ӕма гъӕути ӕнӕвнӕлдӕй байзадӕнцӕ ковӕндӕнтти нӕзи 
бӕлӕстӕ. Зӕгъӕн, Уӕллагири коми Нари гъӕумӕ хӕстӕг, Гуркъумти коми Тъӕпӕнгъӕуи 
рӕбун, Астӕуккаг Згиди, Дигоргоми Къубуси тегъӕбӕл. Къӕрӕугоми, Нӕуӕггъӕумӕ хӕстӕг 
Алаурдий ковӕндони дӕр адтӕй уӕлфӕдзӕхст нӕзи бӕласӕ, фал, гъигагӕн, бахускъӕй 
цалдӕр анзей размӕ.

Рагзамантӕй ардӕмӕ ковӕндӕнттӕмӕ хӕстӕг ци нӕзи бӕлӕстӕ задӕй, уони адӕм 
нимадтонцӕ уӕлфӕдзӕхст бӕлӕстӕбӕл, уомӕ гӕсгӕ цӕрунцӕ берӕ. Уонӕмӕ хауй Фаллагкоми 
Саубуни Газатдони галеу билӕбӕл ци нӕзи бӕласӕ ирӕзуй, е. Ӕ зӕнгӕ ӕй, ӕртӕ адӕймаги 
ке ӕрбагъӕбес кӕнонцӕ, уой стӕвдӕн, ӕ бӕрзӕндӕ ба ӕй 18-20 метри. Ӕ федар уедӕгтӕ ин 
уорамунцӕ ӕ тухгин зӕнгӕ. Етӕ арф ниххизтæнцӕ къӕйдорти 'хсӕн. Ӕ карӕ дӕр дзӕвгарӕ ӕй. 
Ахургӕндти нимадмӕ гӕсгӕ ибӕл цӕуй 200 анземӕй фулдӕр. Бӕласӕ ӕй рӕсугъд, ӕнӕнез: 
кӕдзос, ӕ зӕнги хузӕ ӕй сурхбун мора, анзи дӕргъци дӕр ӕй цъӕх-цъӕхид.

Ӕрмӕст аци коми нӕ, фал синхаг кӕмтти цӕргутӕй дӕр берӕ фӕлтӕртӕ ардӕмӕ 
цудӕнцӕ сӕ ковуйнӕгти хӕццӕ. Аци бӕласи фӕлгонц, фӕнда дӕ нӕ фӕнда, уӕддӕр 
адӕймаги зӕрди байзайуй: ӕ пӕлӕхсар хехгун къалеутӕ ӕма ӕ цъӕх-цъӕхид хузӕй.

Бӕласӕбӕл кӕд цалдӕр ӕноси цӕуй, уӕддӕр ами ӕрдзи уавӕрти ӕхе хуарз багъӕуай 
кодта. Адӕймагӕй дӕр ин тӕссаг нӕй, уомӕн ӕма имӕ ковгӕ кӕнунцӕ. Уазфӕдзӕхст ке ӕй, 
уомӕ гӕсгӕ ма нури уӕнгӕ дӕр деси ӕфтауй адӕймаги.

Ка 'й базондзӕй, ци дессӕгтӕ фӕууидта ӕма бавзурста ӕ цард-цӕрӕнбонти аци бӕласӕ. 
Ци аллихузи хабӕрттӕ римӕхсуй. Фал ахургӕндти бон нӕма бацӕй уоци дессӕгтӕ базонун.

Трансками надбӕл ку цӕуай, уӕддӕр идардӕй зиннуй аци уӕйуг бӕласӕ. Берӕ 
фӕндаггонтӕ имӕ раздахунцӕ сӕ цӕстингас.

Бунӕттон цӕргутӕ куд зӕгъунцӕ, уотемӕй ами кӕддӕр адтӕй нӕзи бӕлӕсти гъӕдӕ, 
фал ма, дан, си байзадӕй ӕрмӕст аци бӕласӕ. Уой туххӕй, ӕма ирӕзтӕй ковӕндони фарсмӕ 
(Сауи Уасгергий ковӕндонӕ).
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Бунӕттон цӕргутӕ ин устур аргъ ке кӕнунцӕ, е уомӕй дӕр бӕрӕг ӕй, ӕма сӕ курдиадӕ 
ке барвистонцӕ Цӕгат Иристони ӕрдзӕгъӕуайкӕнуни министрадёмӕ, цӕмӕй аци бӕласӕн 
раттонцё ӕрдзон циртдзӕвӕни статус.

1. Текст бакӕсгӕй нӕуӕгӕй ци базудтайтӕ?
2. Рафинсетӕ фӕлтӕрӕнӕй фӕйнӕ 3 дӕнци алли нихаси хаййӕй дӕр.
3. Синтаксисон ӕвзурст искӕнетӕ фӕйнӕ еу гъудиади.

2-аг фӕлтӕрӕн. Лӕвӕрд гъудиӕдтӕбӕл ӕнцойнӕгӕнгӕй ниффинсетӕ нивӕцӕн «Нӕ 
адӕми сӕрустурдзийнадӕ».

Цӕгат Иристон-Алани нимад ӕрцудӕй музыкалон кадрти курдбадзӕбӕл. Гергити 
Валерий ‒ Мариинаг театри аййевадон разамонӕг, Сохити Туйгъан – Стур театри симфонион 
оркестри дирижер, Зӕнгиати Тимур – Станиславский ӕма Немирович-Данченки номбӕл 
театри дирижер. Нур ба уоци номхигъдмӕ бахаудтӕй Уадзити Махарбег. Махарбег нисангонд 
ӕрцудӕй Стур театри балети труппи аййевадон разамонæгæй.

3-аг фӕлтӕрӕн. Бакӕсетӕ текст.

Иристонбæл еузӕрдион адтӕнцӕ

Иристон йӕ иуазӕгуарзондзийнадӕй ӕхе бауарзун кодта берӕ аллихузон дӕсниӕдтӕбӕл 
косӕг адӕмӕн. Етӕ ардӕмӕ ку 'рбацудӕнцӕ, уӕд-еу сӕ зӕрдити фӕххастонцӕ берӕ рохс 
ӕнкъарӕнтӕ ӕма бӕллецтӕ. Иристонӕн ба лӕварӕн уагътонцӕ сӕ къохти фӕллойнӕ, 
аййевадон уадзимистӕ, наукон куститӕ. Цӕргӕй-еу си ка байзадӕй, етӕ ба сӕ цард нивонд 
кодтонцӕ Иристони хуарздзийнадӕн.

Алли рауӕнтӕй махмӕ ка 'рцудӕй ӕма нин ахсгиаг, уӕзгӕ лӕггадӕ ка бакодта, уонӕй ӕнцӕ 
ахургӕндтӕ Всеволод Миллер, Жорж Дюмезиль, Андрей Шегрен, Борис Скитский ӕма ӕнд.

уæлфæдзæхст - священный

статус

Гергити Валерий Сохити Туйгъан Зӕнгиати Тимур Уадзити Махарбег
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Всеволод Федори фурт Миллер ӕй номдзуд уруссаг ахургонд, 20-аг ӕноси райдайӕни 
науки ӕма культури хуӕздӕр архайгутӕй еу.

Ӕвзагзонунади ӕма мифологий иранистики ӕма кавказӕртасунади, этнографи 
ӕма фольклори фарстатӕ ӕртасгӕй Всеволод Миллер Абайти Васой загъдау ӕхе 
равдиста ӕрмӕг хъӕбӕр хуарз зонӕг дӕсни ахургондӕй арф зонундзийнӕдтӕ кӕмӕ 
адтӕй уӕхӕн стур зунди хецауӕй.

Райгурдӕй Мæскуй 1848 анзи. Сувӕллон уогӕй исахур кодта немуцаг, францаг ӕма 
англисаг ӕвзӕгтӕ. 1870 анзи каст фӕцӕй Мӕскуй университети историон-филологон 
факультет.

Кавказмӕ Миллер ӕрцудӕй 5 хатти. Ӕмбурд кодта этнографион ӕма фольклорон 
ӕрмӕгутӕ, кодта археологон куст дӕр.

Исахур кодта дигорон ӕма ирон ӕвзӕгтӕ. Ирон адӕми туххӕй цидӕриддӕр литературӕ 
рацудӕй, уой исахур кӕнгӕй, ниффинста йӕ ӕносон «Осетинские этюды». Аци киунугӕ 
автори ном ӕгас дуйнебӕл райгъусун кодта. Уой хӕццӕ ба ма наукон ӕхсӕнади лӕмбунӕгдӕр 
ӕркӕсун кодта ирон адӕми ӕвзаг, фольклор, дин, этнографи, археологи ма историмӕ.

Андрей Михали фурт Шегрени номи хӕццӕ баст ӕй ирон ӕвзаги ахурадӕ. А. Шегрен 
(1794-1855) райгурдӕй ӕма и сгъомбӕл ӕй финнаг гъӕу Ситтикали. Йӕ минкъийӕй фӕстӕмӕ 
равдиста ӕвзӕгтӕ ахур кӕнунмӕ турнундзийнадӕ.

Исахур кодта Аббоси университети.
1836 анзи уалдзӕги А. Шегрен ӕрцудӕй Дзӕуӕгигъӕумӕ ӕма райдӕдта ирон ӕвзаг 

ахур кӕнун. Аци куст кодта, Иристони берӕ гъӕутӕ ӕма кӕмттӕ бабӕрӕг кӕнгӕй: Мӕздӕги, 
Дигоргоми ӕма ӕндӕр рауӕнти.

1844 анзи ахургонд рауагъта киунугӕ «Осетинская грамматика» с кратким словарем 
осетинско-российским и российско-осетинским». Устур аргъгонд ӕрцудӕй аци кустӕн. Мӕнӕ 
Абайти Васо куд финста Шегрен ирон ӕвзагӕн ци алфавит ӕма грамматикӕ скодта, етӕ 
устур агъаз фӕцӕнцӕ Иристони культурæ ирӕзуни гъуддаги.

Нӕ адӕмӕн устур хуӕрзти бацудӕй, уӕхӕн адтӕй игъустгонд францаг ахургонд 
иранист Нарти кадӕнгитӕ ӕртасӕг Хетӕгкати Къостай номбӕл премий фиццаг 
фӕсарӕйнаг лауреат Жорж Дюмезиль (1898 анзи 4 мартъи - 1986 анзи 11 октябрь).

Ж. Дюмезиль ирон адӕмӕн хеон раги иссӕй. Ӕригонӕй фӕстӕмӕ йе 'ргом Иристонмӕ 
раздахта. Берӕ ӕнзти дӕргъи исахур кодта нӕ эпос. 1968 анзи ин уагъд ӕрцудӕй киунугӕ «Миф 
и эпос». 1976 анзи ба Мӕскуй рацудӕй ӕ иннӕ наукон куст «Осетинский эпос и мифология». 
Аци киунуги туххӕй ин лӕвӕрд ӕрцудӕй Къостай номбӕл Паддзахадон преми дӕр.

Ирон адӕми Нарти кадӕнгитӕ дунейӕн ка базонун кодта, е ӕй Жорж Дюмезиль. 
Етӕ 1965 анзи йӕ тӕлмацӕй рацудӕнцӕ францаг ӕвзагбӕл. Медесгун разнихас ӕма 
феппайуйнӕгтӕ дӕр син ӕхуӕдӕг ниффинста.

Уой фӕсте ма Нарти кадӕнгитæ хецӕн киунугутӕй рацудӕнцӕ италиаг, немуцаг, 
словакиаг ӕма венгриаг ӕвзӕгтӕбӕл. Аци гъуддагӕн дӕр устур ӕнхус бакодта Ж. Дюмезиль.

1. Текстӕн пълан искӕнетӕ ма 'й уомӕ гӕсгӕ уӕхе дзурдтӕй радзоретӕ.
2. Исбӕрӕггонд гъудиӕдтӕ уӕ тетрӕдти ниффинсетӕ, ӕрхуӕцӕн нисӕнттӕ си 
ӕвӕргӕй. Байамонетӕ син се 'вӕрд.
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33 урок

34 урок

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст.

Ирæфи район

Ирæфи район ахæссуй Цæгат-Иристони хонсар-нигулæн хай. Цæгатварси йæ арæнтæ 
æнцæ Кæсæг-Балхъари республики хæццæ, скæсæнæрдиги – Дигори райони хæццæ, хонсар-
скæсæнæрдигæй – Алагири райони хæццæ, хонсари ба – Гурдзий республики хæццæ.

Райони фæзуат æй 1376 кв.км., кенæ ба 137,6 мин гектари.
Еци фæзуатæй промышленнон кустуæттæ ахæссунцæ 606 гектари, гъæууонхæдзарадон 

кустуæттæ – 54,6 мин га, уонæй хумзæнхитæ – 10,9 мин га, 22,7 мин га ба – гъæдикустгæнæн 
кустуæттæ.

Цæргути нимæдзæ æй 15900 адæймаги, кустгъон адæми нимæдзæ æй 7800 адæймаги.
Райони фæзуатæй 37,5 мин га ахассуй национ парк «Алани».
Ами фембæлæн ес æстæн цæрæгойтæбæл.
Уæрæсей Сурх Киунугæмæ хаст æрцудæнцæ уарий, будуйраг цæргæс, силæ арс сурх 

стъæлфити хæццæ, къурмагарк.
Иристони Сурх киунугæмæ хаст æрцудæнцæ цъæх хæлинбиттир, сæгъдоц, цъæхмæга, 

сæлаур, кавказаг хъæрæумистæ, будуйраг хелагæ (гадюка).
Аци парки ма ес æстæн зайæгойтæ дæр: фатхъæдæ, хæмицирехæ, бæрзæ бæласи еуæй-еу 

хузтæ, скæсæйнаг назу, дзæкъолони алли хузтæ, дзæнгæрæгойи хузтæ.
Ирæфи райони æрдзи рæсугъддзийнадæ анзæй анзмæ дæр деси æфтæуй берæ туристти.

1. Текстæн пълан искæнетæ ма ’й уомæ гæсгæ радзоретæ.
2. Дзурдуати иссеретæ цæрæгойтæ æма зайæгойти нæмттæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

5-аг фæлтæрæн. Уæлдæр лæвæрд текстмæ гæсгæ æрфинсетæ Дигори район дæр.

6-аг фӕлтӕрӕн. Иристонӕн ном ка искодта, ӕ кадæбӕл ин ка куста, уӕхӕнттӕ нӕмӕ 
берӕ ес. Ниффинсетӕ уонӕй еске туххӕй уӕ гъудитӕ.

Контролон куст.

Рӕдудтитӕбӕл куст.
Анзи кустӕн хатдзӕгтӕ искӕнун.
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ЦУБУРГОНД  НÆМТТÆ  ÆМА  ДЗУРДТÆ

Ад. зар – Адæмон зар
Æмб. – æмбесонд
Къ.  – Къоста
Коц. А. – Коцойти Арсен
Дж. Ш. – Джиккайти Шамиль
"Фид". – журнал "Фидиуæг"
Къ. А. – Къибирти Амурхан
Æгъ. С. – Æгъузарти Саукуй
Хох. Ф. – Хохойти Фидар
М. Г. – Малити Геуæрги
Г. В.  – Гъетъоти Виктор
Б. Ч.  – Бегизати Чермен
Б. Т.  – Бесати Тазе
Гæд. С. – Гæдиати Секъа
Мамс. Д. – Мамсурати Дæбе
Т. Т.  – Темирати Тæтæрхъан
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