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5-АГ КЪЛАСИ АХУРИ ÆРМÆГ ЗÆРДÆБÆЛ ÆРЛÆУУН КÆНУН

ДИГОРОН ÆВЗАГ − НÆ МАДДÆЛОН ÆВЗАГ
СИНТАКСИС. ДЗУРДБАСТ ÆМА ГЪУДИАДÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, циуавæр бунат ес нæ царди маддæлон 
æвзагæн. Ниффинсетæ уæ дзуапп 3 − 4 гъудиадемæй.

Маддæлон æвзаг. Сувæллон фиццагидæр æ мадæй авдæни зар ци æвзагбæл фегъосуй, 
æ фиццаг къахдзæфти хæццæ ци дзурдтæ фæззæгъуй, етæ фæуунцæ маддæлон æвзагбæл. 
Сувæллон рагъомбæл унмæ, æ зонундзийнæдтæ ахедунмæ, æцæг лæг исунмæ хъæбæр ахсгиаг 
æй маддæлон æвзаг.

Мах гъæуама нæ фиддæлтæй устур боз уæн, етæ нин ниууагътонцæ еци хæзна. Нæ азæлгæ 
маддæлон дигорон æвзаг махæн æй нæ культури, нæ адæмæн æ цардиуаги сæйраг фæрæзнæ.

Алли æвзагæн дæр ес æхе хуарз минеугутæ. Дигорон æвзаг дæр уотæ: æй гъæздуг десса-
ги синонимтæй, фразеологизмтæй. Аллихузон æнцæ æ дзурдарæзти гæнæнтæ. Уой фæрци не 
’взаг кæнуй гъæздугдæр.

Дигорон æвзаг нæ литературæн равардта дессаги финсгутæ: Гурдзибети Блашка, Мали-
ти Геуæрги, Багъæрати Созур. Астæуккаг фæлтæри мийнæвæрттæй: Бесати Тазе, Хъазбегти 
Хъазбег, Тетцойти Таймураз. Етæ, уæдта абони фæсевæдæй беретæ се ’вæрæн бахастонцæ 
æма хæссунцæ дигорон æвзагбæл литературæ идарддæр ирæзун кæнуни гъуддаги.

2-аг фæлтæрæн. Аци фарсбæл ци хузæ уинетæ, уомæ гæсгæ æргъуди кæнетæ 
дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ æма сæ равзаретæ. Зæгъетæ, цæмæй хецæн кæнунцæ 
кæрæдземæй дзурдбаст æма гъудиадæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн базонетæ сæ синонимтæ. Сæ хæццæ дзурдбæститæ 
æргъуди кæнетæ. исбæрæг кæнетæ, циуавæр нихаси хæйттæй конд æрцудæнцæ, уæдта сæйраг 
æма дæлбарæ дзурдтæ.

Сувæллон, фæрæзнæ, ахсгиаг, гъомбæл.

1-аг урок
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4-аг фæлтæрæн. Дзуапп раттетæ аци фæрститæн уæ тетрæдти:

1. Дигорон æма ирон æвзагбæл циуавæр газзеттæ æма журналтæ цæуй?
2. Уæ бийнонтæ си ци кæсунцæ?
3. Цæмæн гъæунцæ газзеттæ æма журналтæ? 

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдбæститæ равзаретæ. Сæ хæццæ син ниффинсетæ 
гъудиæдтæ.

Гъæздуг дзурдуат, царди арæзт, адæми истори, рагон æвзаг.

6-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Сæ бунæтти сæ ниввæргæй, ниффинсетæ текст 
тетрæдти. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ ниввæретæ. Уæ гъос æрдаретæ, куд дзорæн с 
æма з иронау æма дигоронау.

1) Чиныг кæсын … æуы лæмбынæг, алы дзырд æмæ … уыды дæр 
куыд æмбарай, афтæ. 2) Чиныджы фæрцы мах базонæм нæ фыдæлты исто-
ри æма царды уавæртæ, дунейы адæмты хабæрттæ. 3) Чиныг зонды суадон 
у. 4) Фылдæр кæсут æмæ бирæ зондзыстут.

1. Исбæрæггонд дзурдтæ дигоронау зæгъетæ. Циуавæр æййивддзийнæдтæ бафеппайд-
тайтæ?

7-аг фæлтæрæн. Аци урокки фæлтæрæнти иссеретæ æндæр æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ, 
сæ хæццæ син æргъуди кæнетæ дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ.

8-аг фæлтæрæн. Хузæмæ гæсгæ фулдæр дзурдбæститæ ка 
æргъуди кæна?

9-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти къуæрттæй исаразетæ 
дзурдбæститæ, уони хæццæ ба гъудиæдтæ.  

Литературæ, аййевадон; фæсевæд, искурдиадгун; догæ, евгъуд; 
уадзимистæ, мухур кæнун.

10-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст бакæсетæ. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд. 
Зæгъетæ, тексти сæйраг медес кæци гъудиади æвæрд æй. Фæлтæрæни иссеретæ дувæргонд 
æмгъæлæсонти хæццæ дзурдтæ. Кæд финсæн дувæргонд æмгъæлæсонтæ дзурди?

Киунугæ уарзетæ 

Цæрæнбонти адæймаг ци берæ хуарздзийнæдтæ базудта æма æргъуди кодта, уонæн 
сæ дессагдæр æй киунугæ. Киунуги фæрци мах базонæн нæ рагон фиддæлти æма æгас 
дуйнейи адæмти царди уагæ, æгъдæуттæ. Гъе уомæ гæсгæ адæм киунугæ хонунцæ сæ 
зонундзийнæдти къæбец, сæ царди æмбал. Киунугæ нин амонуй цард хуæздæр базонун, 
æрдзи сосæгдзийнæдтæ исахур кæнун.
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1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Зæгъетæ ин æ сæйраг гъуди.

Не 'взаг.
Нæ рагæнттæ цардбæл тохи    'Ма куд баййевон абони
Ку къæртт кодтонцæ фæндаг,    Æндæр æвзагбæл ме'взаг?
Зундау син уæд царди тохи    Мæ минкъий фуртæн æ коми
Сæ уодбæл хуæстæй не'взаг.    Куд æрлух кæнон е 'взаг?

Фæлтæргай уой мингай æнзти   Фал цалдæнгæ денгизтæ уа, 
Искодтонцæ хуæрз гъæздуг,    Уодзæнæй уæдмæ дæнттæ
Бакодтонцæ 'й мах бæрнæхсти   Не'взæгтæн уæд ци киндæ уа?
Сæ фæсмардмæ еудадзуг.    Æнцæ æма уодзæнæнцæ!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Хидирти	Ехйа

1. Цæбæл тухсуй е 'мдзæвги поэт? Куд лæдæретæ 1-аг строфай медес?
2. Æвзаг цæмæй гъæздуг фæууй?
3. Ци фæдзахстонцæ нæ рагæнттæ махæн? «Рагæнттæ»-н æ синоним æма антоним зæгъетæ.
4. Æмдзæвги сæйраг гъуди кæци рæнгъити æй æвæрд?

2-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни æмдзæвги циуавæр гъудиæдтæ ес загъди нисанмæ 
гæсгæ, уони базонетæ.

3-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ кæрæдземæй рахецæн кæнетæ. Иссеретæ си сæйраг 
иуæнгтæ. Циуавæр нихаси хæйттæй загъд æрцудæнцæ?

Рæсугъд æй Дигоргом берæ гъæутæ æрбакодта æ гъæбеси фал си раги замани ба ник-
ки фулдæр адтæй нур дæр ма бæрæг æнцæ сæ ихæлддзæгтæ кæд хæдзæрттæ ниппурх 
æнцæ, уæддæр ма рагон мæсгутæ ба фæлгæсунцæ сæрустурæй етæ дзорæг æнцæ нæ адæми 
историбæл еу гъæуæй иннæ гъæумæ зиннунцæ сувæллæнттæ сæмæ арæх цæунцæ кæсунцæ.

НÆ УАРЗОН ПОЭТ
ГЪУДИÆДТИ ХУЗТÆ СÆ ЗАГЪДИ НИСАНМÆ ГÆСГÆ ÆМА СÆ АРÆЗТМÆ ГÆСГÆ

2-аг урок
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4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Исбæрæг кæнетæ, сæ арæзтмæ 
гæсгæ циуавæр æнцæ.

Малити Геуæрги. Аци ном игъустгонд æй Иристони. Æ царди бон-
ти Геуæрги æхе адæмæн цирагъдар æма рохситауæгæй фæддардта. Адтæй 
уæздан æма цæстуарзон лæг. Æ дессаги киунугæ "Ирæф" зундгонд æй 
махæн. Беретæ ин зонунцæ æ уадзимистæ æнæ кæсгæй дзорун. Цæрæд æ ном 
æносмæ!

Кæд фегъустайтæ фиццагдæр Малити Геуæргий кой?

5-аг фæлтæрæн. Аци дзурдбæститæ сæ арæзтмæ гæсгæ равзаретæ, уæдта сæ хæццæ 
исаразетæ гъудиæдтæ.

Адæмон поэт, уарзон æмдзæвгитæ, маддæлон æвзаг, аййев зартæ, цитгин адæм, аргъ 
кæнун.

6-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмбесæндтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ 
ниввæретæ, уотемæй сæ рафинсетæ уæ тетрæдти.

1. Хуарз адæйма… фарнæ хæс…уй æ хæ….æ.
2. Зиндзийнæд…æй макæд тæрсæ.
3. Хуарздзийнадæн иронхгæнæн нæ…ес.

1. Зæгъетæ æмбесæндти медес. 
2. Кæд си испайда кæндзинайтæ?
3. Дæнцитæ æрхæссетæ.

7-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ. Лæвæрд 
фæрститæн сæ дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти. Байамонетæ гъудиæдтæн сæ конд.

Нарти адæм ку исхъал æнцæ, уæд Хуцауи хæццæ буцæу кæнун байдæдтонцæ. Сæ 
хæдзæртти дуæрттæн тæрвæзтæ нæбал кодтонцæ, Хуцау нæ æхецæн ковун æнгъæл уодзæнæй, 
зæгъгæ, дуæрттæбæл бацæугæй нæ сæр ку рагубур кæнæн, уæд.

Уотемæй сæхебæл Хуцауи зæрдæ фæхходун кодтонцæ.
Стонг æнзтæ сæбæл растадæй. Зæнхæбæл тиллæги муггаг нæбал задæй. Ай-

дагъ ма син æхсæвигон уæларвбæл разиннидæ хуар, цирагъи хузæн содзгæ. Нарти адæм 
сагъиндахъæй æхстонцæ еци хуар, æма ин бонæ æ нæмуг уигътонцæ. 
Уотемæй ма цардæнцæ. Уæдæй ардæмæ байзадæй «нарти хуар». Е куддæр 
фæззиндтæй, уотæ нарт дæр фесавдæнцæ.

1. Нартæ ке хæццæ буцæу кодтонцæ æма цæмæн?
2. Ци бакодтонцæ нарти адæм?
3. Куд фæззиндтæй «нарти хуар»?
4. Ци æрцудæй нарти адæмбæл?
5. Ставддæрæй финст дзурдтæ ци нисан кæнунцæ. Испайда кæнетæ 
дзурдуатæй.
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1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Ци ахур кæнуй фонетикæ.

Адæймаг хъæбæр берæ аллихузи муртæ игъосуй: æфсæйнаги гъæр, дунги неун, сиф-
ти сæбар-субур, хускъæ къуæцæлти къæрццитæ, цъеути зарун, куййи къес-къос, арви гъæр, 
машини цæлхити хъиррист. Фал мах киунуги еци мурти сконди туххæй неци ес. Мах ахур 
кæнæн æндæр муртæ – æвзаги муртæ.

Æвзаги муртæ некæци мурти хæццæ ес рабарæн. Етæ ку бамбурд унцæ, уæд искæнунцæ 
дзурдтæ, кæцитæ фæббæрæг кæнунцæ ести нисанеугутæ. «Цума цал мури гъæуй дзурдтæ 
искæнунмæ?» – бафæрсдзæнæй еске. Кæд æвзаги дзурдтæ æнæкæрон берæ ’нцæ, уæд муртæ 
ба не ’взаги æнцæ 34.

Гъæлæсонтæ – 6: а, æ, е, и, о, у.
Æмгъæлæсонтæ – 28.
Муртæ , ю, э, я, ы, ж, ш, щ æмбæлунцæ æрмæст уруссаг æвзагæй ист дзурдти.
Муртæ ахур кæнуй æвзаги туххæй (æвзагзонунади) науки еу хай – фонетикæ. 

1. Царди циуавæр муртæбæл фембалдайтæ?
2. Гъæлæсон муртæ уин фæлтæрæни ранимадтан. Æмгъæлæсонæ ба уæхæдтæ байамо-
нетæ. Ка тагъддæр уодзæнæй.
3. Цæмæй хецæн кæнунцæ æвзаги муртæ иннæ муртæй?

8-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ 5-6 гъудиади, не 'взаг куд багъæуай кæнæн, 
уобæл. Испайда кæнетæ лæвæрд дзурдтæ æма дзурдбæститæй.

Гъæздуг æвзаг, театр, газзеттæ æма журналтæ, сæрустур, байархайæн.

9-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, цæй туххæй æй.

Зонетæ кæсун
Раст кæсун дæр зонун гъæуй, Тагъд, хæлæфæй каст адæймагæн 

неци испайда уодзæнæй. Кæсæ сабургай, лæмбунæг, цæмæй лæдæрай 
финсæги алли гъуди дæр, дзурдти аййевдзийнадæ. Киунугæ кæсун 
æй финсæги хæццæ дзубанди кæнуни хузæн. Финсæги зунд æма 
лæгигъæдтæй хай райсун пайда æй алкæмæн дæр.

Уарзетæ киунугæ, гъæуай æй кæнетæ. Идарддæр царди дæр 
уæ багъæудзæнæй.

Сабайти	Сулейманмæ	гæсгæ

ПАЙДАЙАГ БÆЛАСÆ
ФОНЕТИКÆ

3-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ рафинсетæ уæ тетрæдти. Баханхæ кæнетæ 
гъæлæсонти буни. Байамонетæ тухгин æма лæмæгъ гъæлæсонтæ.

Хъаурæ, æвзаг, зæрдæ, адæймаг, æригон, æнос, зундгин.

1. Æргъуди кæнетæ лæвæрд дзурдти хæццæ дзурдбæститæ.

3-аг фæлтæрæн. Гъудиадтæ кæрæдземæй рахецæн кæнетæ стъæлфитæй.

Хæлаурти знаг
Сибийраг нæзийæй конд хæдзари дзаумауттæ румпæг нæ кæнунцæ 

е æй кедри зетийи  фæрци аци гъуддаг исбæрæг кодтонцæ Индий 
ахургæндтæ еци зетийæй хъæбæр минкъий дæр ци хæдзари дзаумæутти 
уа, уонæн румпæг кæнунæй тæссаг нæй хæстæг сæмæ нæ цæунцæ 
хæлауртæ, биндзитæ æма саскъитæ дæр.

(Газзет	«Дигорæ»-й)

1. Циуавæр бæласи туххæй бакастайтæ тексти?
2. Ци пайда æй адæймагæн кедр?
3. Рафинсетæ текстæй дувæргонд æмгъæлæсонти хæццæ дзурдтæ. Исбæрæг си кæнетæ 
муртæ æма дамугъати нимæдзæ.
4. Бæрæггонд дзурдтæ уæ тетрæдти ниффинсетæ. Баханхæ кæнетæ æмгъæлæсонтæ, 
байамонетæ зæллангонтæ æма æзæллангонтæ.

4-аг фæлæтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ иуæнгтæбæл радех кæнетæ, цавди нисæнттæ си 
ниввæретæ. Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ.

Рæсугъд, цард, æппæлун, бундор, арфæ, кæстæр, хестæртæ, муггаг, гъæубæстæ, догæ, 
æвдесун, хъаурæ, хъур, зулун, мæйæ, байзайун, фæдзæхст, æгъдау, хуарздзийнадæ, уалдзæг, 
силгоймаг, уавæр, намус.

1. Кæци дзурдтæ нæ дех кæнунцæ иуæнгтæбæл?
2. У гъæлæсон ци дзурдти æй, уæдта æмгъæлæсон, уони байамонетæ.
3. Исбæрæг кæнетæ еунисанон æма берæнисанон дзурдтæ.

5-аг фæлæтæрæн. Цæбæл дзорунцæ аци хузтæ?
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6-аг фæлæтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Уæ гъос æрдаретæ, циуавæр муртæ 
дзорæн æмхузон дигорон æма ирон æвзаги, уæдта æндæрхузи кæци муртæ дзорæн.

     Наз

Æрцæуы фæззæг, бæлæстæ йæ хатынц,
Сæхи цæстмæхъус хъулæттæ кæнынц.
Йæ уымæл дымгæмæ ныззарынц
Сæ сæртæй йын табу кæнынц.

Æрмæст ма наз лæууы – сæрыстыр,
Цъæх-цъæхид, раст æмæ уæздан.
Фæззæгæн не схæцыд хъæбыстыл,
Йæ размæ не ’ртасыд тæрсау.

Фæлæ та фæззæгæн куы ’фæуа
Йæ бирæ къæвдаты гæнæн,
Æгъатыр зымæг та куы ’рцæуа,
Куы ’вæра бæласыл хъæпæн.

Уæд хъæды ног чындзæй рæсугъддæр
Сæрыстыр наз бæлас уыдзæн, 
Æгас хъæды уыдзæн хæрзуынддæр,
Йæ уындæй царды цин хæсдзæн.

Касаты	Батраз

1. Æмдзæвги гъуди радзоретæ дигоронау.
2. Ци мурон æма лексикон хецæндзийнæдтæ бафеппайдтайтæ, уони байамонетæ.
3. Цавди нисæнттæ ниввæретæ дзурдти.

7-аг фæлæтæрæн. Гъудиæдти ’хсæн стъæлфитæ ниввæретæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Дигоргоми адтæй æртæ æхсæнади: Уæллагком, Тъæпæн Дигорæ æма Устур Дигори ком 
Хæреси коми ес хъæбæр дессаги сауæдæнттæ, сауæртæ, хуæнхтæ Дигоргоми адæми хъисмæт 
æма истори сæ дуйнебæл дæр баст адтæнцæ Ирæфи дони хæццæ дуйнейи хъæбæр берæ устур 
дæнттæ ес: Нил, Волгæ, Амазонкæ, Дунай, Амур.

1. Æмхузон иуæнгти хæццæ гъудиæдтæ байамонетæ.
2. Баханхæ кæнетæ сæрмагонд номдартæ.
3. Рафинсетæ хецæнæй дувæргонд æмгъæлæсонти хæццæ дзурдтæ, иуæнгтæбæл сæ дех-
гæнгæй.

9
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ЛЕКСИКÆ ÆМÆ ФРАЗЕОЛОГИ

ЦÆЛКОСТИ ГУЙМАН
ЦИ ÆЙ ЛЕКСИКÆ? НЕ 'ВЗАГИ БУНДОРОН ДЗУРДТÆ

4-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Раттетæ ин сæргонд. Зæгъетæ, ци дзурдтæй пайдагонд 
æрцудæй, уони исхонæн ес дигорон æвзаги бундорон дзурдтæ æви нæ.

Фæцæнцæ сæрдигон тæвдæ бæнттæ. Ралæудтæй фæззæг. Арæхдæр думуй цæгатæй. 
Нæбал игъусуй мæргъти рæсугъд цъæбар-цъубур. Æрдзæ æ кæркæ-мæркæ дарæс искодта. 
Будуртæ бор радардтонцæ. Гъæди бæлæсти сифтæй ка сурхбун цъæх æй, ка мора, ка бор-
борид.

Æма си цинæ хузæнттæбæл адæймаги цæстæ æрхуæцдзæнæй!
Адæм æфснайунцæ сæ бæркæдтæ. Аци анз хуарз рауадæнцæ сæ гъуддæгтæ. Уалдзæги 

райдæдтонцæ тох кæнун бæрзонд хуарæрзадбæл. Æрцæттæ кодтонцæ зумæгмæ берæ хуаллаг 
сæ фонсæн. Хъæбæр боз æнцæ сæ анзæй.

1. Куд лæдæретæ дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ “кæркæ-мæркæ дарæс; хуарз рауадæнцæ 
гъуддæгтæ; цæстæ æрхуæстæй”.

Æвзаги цидæриддæр дзурдтæ фæууй, етæ æнцæ æ лексикæ. Лексикæ æй 
латинаг дзурд, амонуй дзурдуат.

Дигорон æвзаги дзурдуат гъæздуг æй. Нæ фиддæлтæ царди медæгæ ци 
æгъдæуттæбæл хуæст адтæнцæ, ци куститæ кодтонцæ, уони абони мах зонæн не 'вза-
ги фæрци. Не 'взаги берæ ес уруссаг æма иннæ æвзæгтæй æрбайсгæ дзурдтæ дæр.
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2-аг фæлтæрæн. Базонетæ, аци дзурдтæй кæцитæ 'нцæ не 'взаги бундорон уæдта 
æрбайсгæ дзурдтæ. Хецæн къуæрттæй сæ рафинсетæ.

Сæрдасæн, рæсугъд, аййев, политикæ, æхсæвæ, совет, ахурадæ, тухгин, телефон, 
къохдарæн, футбол, финсæг, æхсæнадæ, домбай, богал, бундор.

3-аг фæлтæрæн. 5 æргъудигонд бундорон дзурдей хæццæ ниффинсетæ хумæтæг 
гъудиæдтæ уæ тетрæдти.

4-аг фæлтæрæн. Аци цубур гъудиæдтæй исаразетæ даргъ гъудиæдтæ. Уæ тетрæдти сæ 
ниффинсетæ, стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ æвæргæй. 10-аг фарсбæл ци хузæ ес, уомæ 
гæсгæ аци текстбæл бафтауетæ нæуæг гъудиæдтæ.

Фæ…æг. Фæ… азал æй. Цæун къахнадбæл. Фæлгæсун а… ирдæмæ. Ци рæ… угъд 
æрдзæ! Æнæкæрон нæзи гъæ… тæ. Уорс-уорсид цъетесæр хуæнхтæ. Мæр… ти зарун. Зæрдæ 
игъæлдзæг æй.

1. Бæрæггонд дзурдтæ равзаретæ сæ кондмæ гæсгæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Раттетæ ин сæргонд. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ. 
Зæгъетæ, с æмæ з дигоронау куд дзорæн.

Цæлкости Гуйман адтæй хуæнхаг дигорон лæг. Æма, зæгъуй, дууæ сау гали имæ адтæй, 
æма уонæбæл будурмæ нартихуар ласунмæ рацудæй, мæнæ Микъалай дзаман ку адтæй, гъе 
уæд еци рæстæги, устур тугъдæй раздæр. Æма фæстæмæ цæунбæл сагъæс кæнун райдæдта, 
кæбæлти цæуон, зæгъгæ. Æхсинтти комбæл имæ уæд æгæр идард кастæй, уæлæти, Сурхбæл 
бабæй еци сахат абæргутæ ахид адтæй, æма æ нифс нæ хаста, мæ галтæ мин ку байсонцæ, 
зæгъгæ. Нур æ зари дæр уæхæн æфтуд ес:

Дæлæти цæуон, æма идард ку æй.
Уæлæти цæуон, æма тæссаг ку æй!
Гъе уæдта, зæгъуй, цæй, ци рауайа, уой рауайæд, зæгъгæ, 'ма рацудæй æма, зæгъуй, 

Цъифгунмæ ку схъæрдтæй, уæдта ибæл дууадæс бæхгин абæргутæ æрбагъазта.
− Дæ фæндаг раст, зæронд лæг.
− Уæ гъуддаг раст, − зæгъгæ, сæмæ дзоруй Гуйман дæр.
− Кумæ цæуис изæригон, зæронд лæг, − зæгъгæ 'й фæрсунцæ.Гуйман ба син загъта, 

мæнæ мæ сабийтæ æстонгæй ниууагътон æма уонæн еу нартихуари къохидзаг ласун, зæгъгæ.
− Дæ сабийтæ бал æнæхуæргæй дæр багæдзæ кæндзæнцæ, фал а галтæ ба мах гъæунцæ, 

æма сæ исуæгъдæ кæнæ.
− Йарæбин, мæгур лæг ку дæн, мæ сабийтæ ба аци дууæ галей фæрци ку дарун æма, 

уони сумах ку райсайтæ, уæд ма сæ цæмæй фæддардзæнæн?
Таурæхъæй

1. Ка адтæй Цæлкости Гуйман?
2. Кумæ рараст æй Гуйман?
3. Ка ибæл фембалдæй? Ци ин загътонцæ?
4. Тауæрæхъ цæмæй фæцæй?
5. Зæгъетæ, циуавæр дзурдтæй испайда кодтайтæ æма цæмæн?
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6-аг фæлтæрæн. Аци текст бакæсетæ. Лæвæрд пъланмæ гæсгæ 'й цубуртæй 
ниффинсетæ дигоронау.

Уæллагком уыдысты цыппар гъæуы: Хуссар, Дымтæ, Къæмынтæ æмæ Гæлиат.
Хуссары цардис инсæй хæдзары. Мах, Хъыбызтæ дæр уым цардыстæн. Неппæт дæр 

ардæн ралыгъдыстæн Бадыхъæуæй, Уæлладжырæй.
Иуæй-иутæ Гуырдзыйæ ралидзгæ сты.
Къæмынтæ æмæ нын Гæлиаты хæццæ иу æвзаг ис. Дыгурыл нымад стæн. Хæстæгдæр та 

нæм Уæлладжыры æвзаг у.
        Хъибизти	Гæмæти	дзурдтæй

Пълан.
1. Цал гъæуи адтæй Уæллагкоми?
2. Кæцæй æрлигъдæнцæ Уæллагкоми цæргутæ уордæмæ æма цæмæ?
3. Кæци æвзагмæ хæстæгдæр æй се 'взаг?

Дигорон æвзагмæ хæстæг æй уæллагкоймаг æвзагиздæх дæр (уаллагкомское наре-
чие). Уæллагкоймæгти дзубандий фæууй куд дигорон, уотæ ирон дзурдтæ дæр. Фал си 
ес, æрмæстдæр уæллагкоймæгтæ кæмæй пайда кæнунцæ, уæхæн дзурдтæ дæр.

Чъела,	чъыбыла.

7-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аййев текст. Зæгъетæ, ци дзурдтæй 
арæзт æй, етæ кæци æвзагæй æнцæ. Ниввæретæ гъæугæ дамугъатæ 
стъæлфити бæсти.

…Тухгин, зæ...анггæнагæ гъæр æве...айди нæ сæрмæ 
фæццудæй, уæдта еци сахат минкъий идарддæр фегъустæй.

Устур, рæ...угъд хъурройтæ дууæ рæнгъемæй тахтæнцæ, 
стæн хатт сæ базуртæ телгæй, сæ сæртæ æма сæ къæхтæ радаргъ 
кæнгæй, сæ реутæ размæ исаразгæй, уотæ тагъд тахтæнцæ, æма 
уæлдæф сæ фалæмбулай скъо... кодта.

Де...аг адтæй хъурройти уотæ бæрзондмæ уинун.
И.	С.	Тургеневмæ	гæсгæ

1. Аци радзурд ниффинста зундгонд уруссаг финсæг, классик И. С. Тургенев. 
2. Дигорон æвзагмæ 'й ратæлмац кодта Сабайти Сулейман. Зæгъетæ, естæмæй бæрæг æй, 
уруссаг текст æй, е?

8-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй Цæгат Иристон-Аланий кæци гъæути, кæмтти пайда 
кæнунцæ, уой зæгъетæ. Сæ хæццæ гъудиæдтæ ниффинсетæ.

Тычыс, гъæу, рæфтыгон, фæззыгон, хъæддаг, чъыбыла, хабар, куыстафон, фæллойнæ, 
дзыбанды.
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1-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Ниффинсетæ предметти нæмттæ 2 къуаремæй.

1) раги дзамани си кæцити дардтонцæ адæм;
2) абони ци дарунцæ.

ЦАРД РАЙЙИВТА
АРХАИЗМТÆ. НЕОЛОГИЗМТÆ 

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ рафинсетæ 2 къуаремæй: фиццаг − архаизмти 
хæццæ, уæдта – неологизмти хæццæ гъудиæдтæ.

1. Къолибадæг уосæ рацудæй мæсугæй, нимæтин æхсæй æркъуæрдта дор, дор биц-
цеу фестадæй. (Аргъ.) 2. Берæ радзорæ-бадзори фæсте бафедудтонцæ ирæд æртинсæй 
гъоги бафедунбæл (Секъа). 3. Нæ маддæлон æвзаг æма литературæн зæрдиуагæй ка 
балæггадæ кодта, уонæй еу æй поэт, ахургонд, тугъдон лæг Хъазбегти Хъазбег. 4. Уæйуг 
алли бон дæр фæззиннидæ æлдари мæсугмæ (Аргъ.). 5. Сувæллæнтти исфæлдистадон 
центр «Нарт»-и косгутæ зæрдиуагæй архайунцæ кæстæр фæсевæди хæццæ.

Арæх кæмæй нæбал пайда кæнæн, еци дзурдтæ хуннунцæ архаизмтæ. Ар-
хаизм æй грекъаг дзурд, амонуй «рагон», «зæронд».

Зæгъæн: хъæма,	дæлфадбос,	зæнгойнæ.
Фал не 'взаги фæззиндтæй берæ нæуæг дзурдтæ. Хуннунцæ неологизмтæ.
Зæгъæн: наукæ,	телевизор,	компьютер,	ахургонд,	скъоладзау.
Неологизм дæр æй грекъаг дзурд. Амонуй нео-нæуæг, логос-дзурд.
Неологизмтæ æвзаги фæззиннунцæ кенæ цæттæй, гъома, æндæр æвзагæй 

æрбайсгæй, зæгъæн, космонавт, ракетæ, кенæ ба æвзагæн æхе дзурдти бундорбæл, 
зæгъæн:	скъоладзау,	фæскомцæдесон,	æнхæстбæрнондзийнади	æхсæнадæ.

5-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд цæунцæ мæйти рагон нæмттæ. 
Ниффинсетæ сæ фæд-фæди уæ тетрæдти, сæ фарсмæ син сæ ну-
риккон ном финсгæй. Багъуди сæ кæнетæ.

Сосæни мæйæ, Цæппорсей мæйæ, Æнсури мæйæ, Ами-
столи мæйæ, Геуæргобай мæйæ, Никколай мæйæ, Комахсæни 
мæйæ, Хумгæнæни мæйæ, Ханси мæйæ, Тиллæгон мæйæ, 
Кæрдæгзмæлæни мæйæ, Хорхæтæни мæйæ, Зæрдæвæрæни мæйæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, ке уадзимистæй ист æнцæ. Иссеретæ 
си архаизмтæ æмæ неологизмтæ. Архаизмтæ дигоронау дæр ниффинсетæ.

1. Раджы уæйыгмæ лæскъдзæрæн иу мæгуыр лæг цард. (Къ.) 2. Дæс мæрты мын 
хорæй лæвæрдтой мыздæн. (Къ.) 3.Разгъордзæни уæд Зæлинæ, султъыйыл цæрдæг 
æрбаддзæн, хурсыгъд бæсты дæу ыссардзæн. (Дарчиты Д.) 4. Сослан цирхъ фелвæста 
æмæ дзы Мукарайы сæр акъуырдта. (Н.к.) 5. Æлдары асауылитæ дæсæй Дзимыры 
ныллæууыдысты. (Секъа.) 6. Тæккæ бакæсæны бады пъырыстыф, йæ сæрмæ ауыгъд 
паддзахы ныв, йæ фарсмæ та писыр. (Туйгъанти Б.) 7. Емсыччы бынаты бацыди Бесо 
уалдзæджырдæм. (Цомахъ.)

5-аг фæлтæрæн. Иссеретæ аци гъудиæдти неологизмтæ.

Журналисттæ хуарз косунцæ радиоралæвæрдтитæ æма телебакастити медесбæл. Те-
лестудий раздæри хецау Æгъузарти Æхсарбег устур æргом æздахта киноаййевадæмæ. 
Æхсири кусти сæ нисæнттæбæл хуарз косунцæ Мæздæги райони агрофирмæ «Монолит» , 
æнхæстбæрнондзийнади æхсæнадæ «Ирæф-Агро» æмæ гъæууонхæдзарадон кустадон коопера-
тив «Мясопродукт». 

Дзæуæгигъæуи гарнизони арæзт æрцудæй Æхсæнадон Совети æмбурд. Цæликкати Рус-
лан нисангонд æрцудæй Уæрæсей Федераций æнæнгъæлæги цаути, граждайнаг гъæуай кæнуни 
æмæ æрдзон фидбилизти фæстеугутæ еуварс кæнуни гъуддæгти фæдбæл министри фиццаг 
хуæдæййевæгæй. Газзет алкæддæр мухур кæнуй æхсæнадон, политикон, социалон, экономикон, 
культури, патриотон гъомбæлади, ахуради æма экологий фæдбæл гъæугæ æрмæгутæ.

(газзет	«Рæстдзийнад»-æй)

6-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, дзурдтæ куд базæронд унцæ æма нæуæг дзурдтæ куд 
фæззиннунцæ. Æрхæссетæ уæхе дæнцитæ фæйнæ 4-5. Сæ хæццæ гъудиæдтæ ниффинсетæ уæ 
тетрæдти.

7-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ гъудиæдтæ лæвæрд дзурдти хæццæ. 
Байамонетæ си архаизмтæ æма неологизмтæ.

Инвестицитæ  чырæг   телефон
сертификаттæ  грант   къæс
æлдæрттæ  сайт   тоггин
хъатара   хъæрæймаг  компьютер.
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8-аг фæлтæрæн. 2 къуаремæй ниффинсетæ дзурдтæ: фиццаг – архаизмтæ, уæдта – 
неологизмтæ.

Организаци, эскалатор, космонавт, æркъетæ, вертолет, кегъæре, троллейбус, æхсæнадæ, 
ахуради управлени, вексил, писæр, асаули, балкъон.

МА СÆ ФЕРОНХ КÆНÆН
ÆРБАЙСГÆ ДЗУРДТÆ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, еугур дзурдтæ дæр ди-
горон æвзаги бундорон æнцæ æви нæ? Ранимайетæ æндæр æвзагæй ист 
дзурдтæ. Тетрæдти сæ ниффинсетæ.

Темирати Дауит… Курдиадгин артист, режиссер, драматург, Дигорон 
Паддзахадон театри бундорæвæрæг. Куд артист, уотæ æ берæ исфæлдист 
сорæттæн сæ фæстаг иссæй паддзах Креони роль спектакль «Антигони». 
Аци роль ма ин бантæстæй рагъазун Дигорон театри сценæбæл.

Дауит хъæбæр бæлдтæй æ театри сценæбæл дуйнеуон драматур-
гий шедевр «Отелло» фæййинунмæ. Æма ин æ гъомбæлгæнуйнæгтæ æ бæллец исæнхæст 
кодтонцæ. Театри æнтæстгинæй æвæрд æрцудæй «Отелло».

(газ.	«»Дигорæ»-й)

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ тетрæдтæмæ. Æрбайсгæ дзурдтæ баханхæ 
кæнетæ.

1. Æрмæст нæхе республики нæ, фал Уæрæсей дæр зундгонд æй не ’мзæнхон скульптор 
Тауасити Сослæнбек. 2. Дæ адæми цард, культурæ цæмæй хуæздæр базонай, уой туххæй цæун 
гъæуй музейтæмæ, театртæмæ. 3. Берæ фæсевæд ахур кæнунцæ Медицинон академий, Пад-
дзахадон университети, институттæ, техникумтæ æма училищети. 4. Газзеттæ æма журнал-
ти бакæсæн ес аллихузон æрмæгутæ. Нæ райони центри Культури хæдзари цудæнцæ еристæ 
шашкитæ æма шахмæттæй.

3-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ фæйнæ 5 гъудиади æрбайсгæ дзурдти хæццæ.

Æндæр æвзагæй ци дзурдтæ æрбафтудæй не 'взагмæ, етæ æнцæ æрбайсгæ 
дзурдтæ. Не ‘взаги фулдæр ес уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ.

Уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ финсун гъæуй, уруссаг æвзаги сæ куд 
финсунцæ, уотæ, æрмæст сæ кæрæнтти а æма ия раййевунцæ: 

Зæгъæн:	республика	−	республикæ,	служба	−	службæ,	конструкция	−	конструкци.

Хецæн дæснийæдтæ, ести профессий туххæй ку дзора адæймаг, уæд пайда 
кæнуй профессионалон лексикæй, кенæ ба профессионализмтæй.

6-аг урок
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5-аг фæлтæрæн. 1-аг фæлтæрæни ци дзурдтæ ес, етæ циуавæр кусти æмбæлунцæ?

6-аг фæлтæрæн. Аци гъудиæдти иссеретæ профессионализмтæ. Зæгъетæ, дигоронау 
æма иронау æмхузон финсгæ æнцæ æви нæ.

1. Дзиуаты Земфирæ кæд æрыгон у, уæддæр æй хорз зонынц куыд курдиатджын 
нывгæнæг. («Рæстдз».) 2. Газет «Рæстдзинад»-ы кусы бирæ фæлтæрдджын журналисттæ. 3. 
Æххуыс сын кæнынц æхсæнадон уацхæсджытæ дæр. 4. Хирург скодта тынг вазыгджын опе-
раци. 5. Атомоход «Арктикæ»-йы капитан Кучиты Юрий у не 'мзæххон.

1. Зæгъетæ, æрбайсгæ дзурдтæ æма профессионализмтæмæ æмхузонæй ци ес?
2. 2-аг æма 6-аг фæлтæрæни æрбайсгæ дзурдтæн сæ растфинсуйнадæ балæдæрун 
кæнетæ. 

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ ниффинсетæ гъудиæдтæ.

Альпинист, глобус, интеллигенци, машинæ, профессор, трактор, инженер.

1. Радзоретæ, кæд пайда кæнæн аци дзурдтæй.

8-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дзурдтæ ниввæретæ. 
Ниффинсетæ гъудиæдтæ.

1. Бæрæгбони берæ адæм æрцудæй Беслæни ... . 2. Иристони финсгутæ сæ уадзимисти 
арæх пайда кæнунцæ хуæнхаг ... . 3. Нæ къласи ахурдзаутæ сæхе цæттæ кæнунцæ предме-
тон ... .  4. Мæску æй Уæрæсей ... . 5. 12-аг апърели æй ... бæрæгбон. 6. Нæ гъæуи цæргутæ 
рагæй дæр пайда кæнунцæ ... рохсæй. 7. Цæгат Иристон-Аланий арæзт æрцудæй фиццаг ... 
слаломæй.

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н æ н :  чемпионат, ипподром, столицæ, пейзаж, космо-
навтикæ, электрон, олимпиадæ.

4-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Цума ци косæг æнцæ. Æргъуди кæнетæ 
гъудиæдтæ дзурдти хæццæ.
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ДЗУРД ДЗУРДИ КЪАХУЙ
ФРАЗЕОЛОГИЗМТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, цæй туххæй æй сæ сæйраг гъуди. 
Бæрæггонд дзурдтæн иссеретæ сæ синонимтæ.

1. Алке дæр дæ сæрмæ хæссæ. 2. Цæсти никъулдмæ кæстæр хестæрæн бунат равард-
та. 3. Хуарз адæймаг еске тæрегъæди нæ бацæудзæнæй. 4. Урокти ма бадæ синдзитæбæл 
бадæгау. 5. Уæздан адæймагбæл иуазгутæ сæ цæстæ æрæвардтонцæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти фразеологизмтæ иссеретæ. Сæ синонимтæ син 
къæлæтти ниффинсетæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ ниввæретæ.

1. Сона кæд цубуркъох адтæй, уæ…æр синхи хæ…æ хуарз цардæй. 2. Кæ…æр ду…æ 
дзурди кæрæдзей фæдбæл зæгъун нæ зудта. 3. Æлдар æ косгути уод…æ исласта. 4. Нана 
йæ армитъæпæн фингæн даруй. 5. "Медæмæ бацо,æви дæ дæ къах хæдзарæмæ нæ хæ…уй"- 
загъта Инал е 'мбалæн. 6. Биццеу æ фидиуосæн цæсти синдзæ фестадæй.

Фразеологон дзурдбæститæ (фразеологизмтæ) æнцæ уæхæн æнæфехæлгæ 
дзурдбæститæ, кæцитæ не 'взаги фембæлунцæ цæттæй æма февдесунцæ еу 
нисанеуæг, æрмæст – фæсномугæй.

Зæгъæн: цæсти	 синдзæ	 –	 нæуарзон;	 хемæ	 къох	 есун	 –	 хе	 марун;	 иуони	 кæсун-
базонун.

Фразеологизмтæ уæлдай арæхдæр фембæлунцæ финсгути уадзимисти. Арæх 
æнцæ Къостай, Малити Геуæргий, Коцойти Арсени исфæлдистади.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ фразеологизмтæ. Зæгъетæ, куд сæ 
лæдæретæ. 

1). Мæ сæр æй нæ ахæссуй, кумæ цæугæ мин æй. 2). Кæд бон – изæрмæ 
ниффæллаидæ, уæддæр ибæл æхсæвæ хуссæг нæ цæфстæй. 3). Еци анз мæ кустмæ мæ 
зæрдæ хъæбæр байгъæлдзæг æй. 4). Дæ цæстæ дарæ дæ кæстæртæмæ. 5). Æ сæрмæ уæхæн 
ходуйнаг, æнæргъуди гъуддаг куд архастайдæ? 6). Æлдар бунтондæр æ цæсгон исуагъта 
(Аргъ.).

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фразеологон дзурдбæстити хæццæ ниффинсетæ гъудиæдтæ.

Æвдадзи хуасæ, сагъдау байзадтæн, содзгæ маст, цардæй къæртт æфтаун, метæй 
мæсгутæ амайун, цæститæбæл уайун.

5-аг фæлтæрæн. Раст бакæсетæ иронау гъудиæдтæ. Зæгъетæ сæ дигоронау. Иссеретæ 
æрбайсгæ дзурдтæ, фразеологизмтæ æма сæ рафинсетæ иронау.

7-аг урок
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6-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтæй исаразетæ фразеологизмтæ.

Ходун, зæрдæ; никъолун, цæстæ; бацæун, тæрегъæд; амонун, къох; есун, къох; дзорун, 
сæрбæл; тухсун, зæрдæ.

7-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ ниффинсетæ фразеологизмтæ.

Фразеологизмтæ уæлдай арæхдæр фембæлунцæ миуæвдесгути хузи: æхе	 ниффе-
дар	 кодта,	 мæтæй	 мæлун. Берæ фразеологизмтæ конд фæуунцæ дзурд зæрди хæццæ: 
зæрдæ	 содзуй,	 зæрдæ	 дзоруй,	 зæрдæ	æлхæнун,	 зæрдæ	 ходуй,	 зæрдæ	æхсайуй,	 зæрдæ	 ре-
суй	æма уотæ идарддæр.

1. Клубы адæмæй къух бакæнæн нал уыдис. (Дзесты К.) 2. Хуыссы йæ мæгуыр 
лыстæны лæг, сæнттæ цæгъды, артау судзы (Беджыз. Ч.) 3. Заводы кусджытæ сæ удæй арт 
цагътой хуыздæр бакусыныл («Рæстдз.»). 4. Бирæ фæлмæн тынтæ зæрдæ нывæнды…(Къ.)  
5. Мæ зæрдæ рухс у мæ Иристонæй (Тохты И.). 6. «Нæ хъуыддаг цæуы» – загъта уæрцц 
(Коц. А.).

8-аг фæлтæрæн. Аци гъудиæдти иссеретæ фразеологон дзурдбæститæ. Уæ тетрæдти сæ 
ниффинсетæ, сæ фарсмæ къæлæтти сæ синонимтæ, уотемæй.

1. Æлдар æ нихтæ ниссагъта æ косгути, искаст сæ нæ уадзуй. (Аргъ.)
2. Залдуз æ фæсте ниййарц æй, фал машинæ цæсти никъулдмæ æрбайсавдæй (Даурати Х.)
3. Сувæллон æ цæститæ дони разилдта (Даур Х.)
4. Ниййерæгæн æ зæрди фиу сувæллон æй (Æмб.)
5. Макæд кæнетæ цæстæмæ миутæ.
6. Дæ гъуддæгтæ мæ зæрдæмæ цæунцæ.
7. Хъибизти сауæдонæ æвдадзи хуасæ худтонцæ адæм.
8. Мæ рæдуд мин мæ цæстæмæ бадардта.
9. Æригон артисти аййевадæ Æрфæни фæдау ферттивта.

9-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, кæд пайда кæнæн лæвæрд 
фразеологизмтæй.

1. Дæлбунти цæуæг. 2. Æнæсæр карки миутæ кæнуй. 3. Уоди гъæр лæдæрун.
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1-аг фæлтæрæн. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ:

1. Ци æй лексикæ?
2. Ци 'нцæ синонимтæ, омонимтæ, антонимтæ? Æрхæссетæ дæнцитæ.

2-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтæн фиццаг ниффинсетæ сæ синонимтæ, уæдта − сæ 
антонимтæ.

Цурд, фудхуз, косун, дзæбæх, сагъæс, рæсугъд, хъæбæр, гъæздуг.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ ниффинсетæ 2-3-гай гъудиæдтæ, фæйнæхузи 
нисанеуæги куд уонцæ и дзурдтæ, уотæ.

цæгат
кæрдæг
хед 
ходæ
тас

Зæгъæн: цæгат – 1) кизги райгурæн хæдзарæ
2) фæрæти цæгат,
3) æрвгæрони еу фарс

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ. Тетрæдти æй 
ниффинсетæ. Бæрæггонд дзурдтæн сæ фарсмæ ниффинсетæ сæ синонимтæ.

Æз бадтæн æнцад æма æдзинæг кæстæн деденæгмæ. Е тæмæнтæ калдта. Сæумон 
думгæ ибæл ку бамбæлидæ, уæд æ дессаги сæр æртасидæ. Батæбар-тубур кæниуонцæ æ 
сифтæ. Æз имæ дзæвгарæ рæстæг фæккастæн, цийнæ ибæл кодтон.

5-аг фæлтæрæн. Стъæлфити бæсти, антонимтæ ниввæргæй, ниффинсетæ уæ тетрæдти 
гъудиæдтæ. Æмбесæндти медес зæгъетæ. Бацеу-бацеуæн дзуапп ниффинсетæ. Мурон-дамугъа-
он æвзурст æй искæнетæ.

1. Хонсари нихмæ æй … .2. Лæгъузæн мулк ма ниууадзæ, … ба ‘й ма скæнæ (Æмб.) 
3. Сæрдæй, … цъæх-цъæхид фæууй (Б-б). 4. Устур гъуддаг … дзурдтæй не 'рæзуй (Æмб.) 
5. Цалинмæ хонхи дор тола, … цалх зела, æхсæвигон мæйи цæстæ æрттева,… хори цæстæ, 
уæдмæ азæлдзæнæй не 'взаг.

6-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Ци амонунцæ? Сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди 
кæнетæ.  Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

НЕ 'ВЗАГ ГЪÆЗДУГ ÆЙ
СИНОНИМТÆ. АНТОНИМТÆ. ОМОНИМТÆ

8-аг урок
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7-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтæ иронау ниффинсетæ. Зæгъетæ, ци хецæндзийнæдтæ ес сæ 
дзоруни æма финсуни æгъдæутти.

Зæлланг, рæсугъд, сæрдигон, зумæгон, анз, фæззигон, уалдзигон.

8-аг фæлтæрæн. Иссеретæ раст дзуæппитæ.

1. Синонимтæ æнцæ:   а) дзурдтæ æмхузон ку фæуунцæ, сæ нисанеугутæ ба   
        фæйнæхузти;

2. Антонимтæ æнцæ:   æ) сæ нисанеуæг æмхузон ку фæууй;
3. Омонимтæ æнцæ:   б) сæ нисанеуæг нихæй-нихмæ ку фæууй;

9-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ тетрæдти. Бæрæггонд дзурдтæн сæ фарсмæ къæлæтти 
ниффинсетæ синонимтæ æма антонимтæ.

Сæгъгæси дон размæ бурста арф коми медæги. Фæззæги æ тузмæг уолæнтæ фенцаддæр 
уиуонцæ. Мæтæ кодта устур дон æ синхагбæл, минкъий сауæдонæ ба æнцад-æнцойнæй 
уадæй деденæггун игуæрдæнти æхсæнти.

Фал си еу бон ба сæрди тæвдæ бони хор е ’донуг басаста æма æрбайсавдæй. 
Бесати	Таземæ	гæсгæ

Аци урокки ци базудтайтæ не ’взаги гъæздугдзийнади туххæй, уой радзоретæ.

10-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ, стъæлфити бæсти гъæугæ дзурдтæ 
ниввæргæй. Гъудиæдти иссеретæ синонимтæ, антонимтæ, омонимтæ.

1. Иуазæг – цæттæ, фусун – ... (Æмб.). 2. Пайда æма ... æнсувæртæ æнцæ (Æмб.). 
3. Даргъ лæгбæл ... ронæ (Б. – б). 4. Нæ синхæгти кизгæ курд æй. 5. Курдбадзи косуй .... 6. 
Æмбесæхсæвæ ... æ цæлхидзагæй зиндтæй. 7. Хуæздæр скъоладзаутæ сæрди еу ... цæунцæ 
уолæфунмæ. 8. Сувæллон бахуардта  айки .... 9. Кæрдæг ... кæнун райдæдта. 10. Мæ мадæ 
кæнуй ... хуæруйнаг. Дзурдтæ нард æма ... синонимтæ æнцæ.
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1-аг фæлтæрæн. Аци фæрститæн дзуæппитæ раттетæ. Æрхæссетæ уæхе дæнцитæ.

1. Ци ахур кæнуй лексикологи?
2. Цæмæй хецæн кæнунцæ архаизмтæ æма неологизмтæ? Дзурдтæ цæмæ базæронд унцæ?
3. Ци 'нцæ синонимтæ, омонимтæ, антонимтæ?
4. Ци хонæн æрбайсгæ дзурдтæ æма бунæттон дзурдтæ?
5. Фразеологон дзурдбæститæ ци хонæн?

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ 2 къуаремæй лæвæрд дзурдтæ: 1 – бунæттон. 2 – æрбайсгæ 
дзурдтæ.

Машинæ, уæлдæф, дзæнгæрæг, биццеу, æнсувæр, люстрæ, синдзæ, радио, телеви-
зор, ахурадæ, журнал, цард, хæдзарæ, фондз, цæфхад, гæгъæди, паркет, фæйнæг, æфсæйнаг, 
æрвадæ, гъæдгæрон, зæгæл, орден.

3-аг фæлтæрæн. Бацеу-бацеутæн сæ дзуæппитæ базонетæ. Иссеретæ си антонимтæ.

1. Уорс цохъагин лæхъуæн æрбасимдта, 
Сау цохъагин лæхъуæни расурдта.

2. Хуæрæ æнсувæрмæ иуазæггади цæуй, 
Æнсувæр ба си æхе римæхсуй.

3. Зумæг хуæруй, сæрдæ – нæ.
4. Æнæ къæхтæ, æнæ къохтæй уæлæмæ цæуй æма цæуй.
5. Бонæ косунцæ, æхсæвæ – уолæфунцæ.
6. Бонæй идзаг фæуунцæ, æхсæвæ – ревæд.

4-аг фæлтæрæн. Хузти ци предметтæ ес, уони нæмттæ ниффинсетæ. Сæ хæццæ 
гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ. Куд хонæн аци дзурдтæ?

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти бæрæггонд дзурдтæ синонимтæй раййеветæ, 
уотемæй сæ ниффинсетæ. Текстæн раттетæ сæргонд. Идарддæр æй ниффинсетæ, фæрститæн 
дзуæппитæ ратгæй, уæдта хузæмæ кæсгæй.

ЦАРД РАЙЙИВТА
ЛЕКСИКИ ТУХХÆЙ ÆРМÆГ НИФФЕДАР КÆНУН

9-аг урок
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1. Ка ниуазуй сауæдони донæй? Цума кæрдæг æма æхсæртæ ба ци фæуунцæ?
2. Цæбæл цийнæ кæнуй сауæдонæ?

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ ниффинсетæ дугай 
гъудиæдтæ хузæгмæ гæсгæ.

Баба æ цæвæг райста æма рараст æй игуæрдæнмæ.
Цæвæг мæмæ æ къох фергъувта, фал æз мæхе фæссайдтон. 

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ ниффинсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, дзурдтæ 
циуавæр æвзагæй ист æнцæ. Иссеретæ си вазуггин дзурдтæ.

Зæнхикустгæнæг, геолог, физикæ, лаборатори, ахургонд, футбол, хуæнхбæстæ.

8-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ 2 къуари ракæнетæ, уотемæй сæ ниффинсетæ. 1-аг – 
архаизмтæ, 2-аг – неологизмтæ. Архаизмтæн сæ нисанеуæгтæ зæгъетæ.

Дзубур, пут, батинкитæ, гæркъа, хецауадæ, урок, сафа, къустелæ, метро, комплекс, рево-
люци, паддзахадæ.

Æхсæрæкъотæри аууон зæнхи бунæй ирайуй сауæдонæ. Æ алливарс бæрзонд 
исирæзтæй кæрдæг. Кæрдæгутæ æртастæнцæ сауæдони уæлцъарæмæ 'ма банкъусунцæ дони 
æзмæлдæй. Æхсæри лæседæгонд цъарæ накæ кæнуй дони.

Гадати	Лазæр

барæн хуæрд сæрæнтохæн хуæрæ
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ÆРДЗИ ÆУУÆЛТÆ БАЗОНÆН ХУÆЗДÆР
ДЗУРДАРÆЗТ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аргъау. Ставддæрæй финст дзурдтæ равзаретæ се скондмæ 
гæсгæ. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Æрæгъзалдæнцæ уазал зæнхæмæ тæгæр бæласи сурх сифтæ. Робаси бæдолæ сæ 
æриугъта æма сæ æ хæдзарæмæ къахнадбæл байтудта. «Уадзæ æма ме ’уазгутæн æхцæуæн 
уа» – гъуди кодта æхенимæр робас.

Фал неке æрбацудæй тæгæри сифтæй æмбæрзт надбæл.
– Уæд цæмæннæ, цæй туххæй? – бафарста робас саги. – Дессаги рæсугъд над искодтон, 

фал неке цæуй.
– Ох, – арф ниууолæфтæй саг, – тæгæри сифтæ зæрди æнгæс æнцæ. Æма неке бон æй 

фæззæги зæрдæбæл ниллæун.

1. Уæхе дзурдтæй радзоретæ аргъау. Аргъауи минеугутæ циуавæр æнцæ?
2. Исбæрæггонд дзурдтæ уæ тетрæдти ниффинсетæ хузæмæ гæсгæ.

Ху з æ г : æрба-цуд-æй

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Иссеретæ си разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти 
фæрци арæзт, уæдта вазуггин дзурдтæ.

Хатиаг æвзаг
Хуасгæрдгутæ бавналдтонцæ сæ кустмæ. Рæфтадафони Бетъе нигъгъæр кодта:
– Къæвда æрбацæуй! Тагъддæр косгæ!
– Циуавæр къæвда? Арвбæл мегъи цъопп ку нæ зиннуй! – гъæр кæнунцæ адæм.
– Æз хатиагау дæсни дæн. Зонун æй – ходгæй дзоруй Бетъе.
Сахати фæсте æцæгæйдæр никкалдта къæвда.
Хуасдзаутæ дес кодтонцæ, куд базудта се ’мбал къæвдай хабар, зæгъгæ.
Бетъе син радзурдта: «Æрдзи æууæлтæ зонун гъæуй. Къæвдай разма зайæгойтæ сæ 

дидингутæ баримæхсунцæ. Цъеутæ нæбал фæззарунцæ. Халон, цъиах, бабузтæ æма хæпситæ 
ба гъæр кæнун райдайунцæ. Кæркитæ сæхе руги февдолунцæ. Алке дæр æхердигонау 
фæллæдæрун кæнуй æ зæрди æнкъарæнтæ. Ка си цийнæ фæккæнуй, кæмæн ба зин фæууй. 
Гъе уой хонун æз хатиаг æвзаг.

Сумах ба æрдзи æууæлтæй ци зонетæ?

Дигорон æвзаги дзурдтæ арæзт цæунцæ разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти 
фæрци, уæдта дзурдтæ кæрæдземæ æфтауни фæрци.

Зæгъæн: æнæ-бон,	 ра-бадун,	æр-рæхцун,	 зумæг-он,	æнгом-дзийнадæ,	 цæх-гун,	 бон-
ивайæн,	сæумæ-раги.

10-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, цæй фæрци арæзт цæунцæ дзурдтæ не ’взаги. Ниффинсетæ 
уæхе дæнцитæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиадтæ раст ниввæретæ кæрæдзей фæсте. Ци уæмæ 
рауадæй. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ.

Хорздзинад хорзæй фидын хъæуы

Иу фæндаггон лæг æй федта æмæ йæ суæгъд кодта. 
Домбай цуаноны къæппæджы бахаудта.

«Хъуамæ дæ бахæрон» – уæд дын æм домбай дзуры.
– Уый та афтæ, æмæ æз дæн æххормаг.
– Уый та куыд? – фæкодта лæг.
Сæ хъаугъамæ сæм кæцæйдæр рувас æрбауад.
– Цы хабар у? – фæрсы сæ.
Домбай дæр афтæ. Лæг йæхи раст кæны.

Уæд сын рувас афтæ:
– Нæ уæ æмбарын. Лæг æмæ домбай сразы сты. Куыд 

фембæлдыстут, афтæ мын æй равдисут. Домбай фæцагайдта 
къæппæг æмæ дзы бахаудта. Лæг сæргъæвта къæппæг.

– Хорздзинад не ’мбарыс, домбай, – загъта рувас. Дæлæ цуанон 
æрбацæуы æмæ дын æй уый бацамондзæн.

1. Цума цауæйнон æма домбайи хъаугъа цæмæй фæцæй?
2. Исбæрæггонд дзурдти хæйттæ рахецæн кæнетæ.
3. Ирон æвзаги цæй фæрци арæзт цæунцæ дзурдтæ?
4. Аци дзурдтæ дигоронау ниффинсетæ: хорздзинад, æххормаг, æмбарын, фæцагайдта, 
сæргъæвта, цуанон, сразы сты, бацамонын.
5. Дзурд хъаугъа-йæн æ синоним базонетæ.

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ разæфтауæнтæ ра-, ба-, æрба-, фæ-, 
ни-, æнæ-, æм-, ис-.Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ.

1. Лæборун, хуæрун, ардаун, цæгъдун, дзорун, хезун.
2. Тухæ, куст, хай, зунд.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн сæ хæйттæ рахецæн кæнетæ хузæгмæ гæсгæ.

Дукъахуг, цуппæрдегъон, фондзанздзуд, лæвархуар, цæхæрцæстæ, хуæддзо, æхсæвбадæн, 
пединститут, РХИ, РЦИ-Алани, УФ.

Ху з æ г : Цуппар – тегъон

1. Дзурдти ци мурон аййивддзийнæдтæ æрцудæй, уони байамонетæ.

7-аг фæлæтæрæн. Ниффинсетæ æрдзи æууæлти туххæй 5 гъудиади. Дзурдти хæйттæ 
исбæрæг кæнетæ.
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ДЗУРДАРÆЗТ

МÆНÆ НÆМÆ ÆРФЕСТÆГ ÆЙ СУГЪЗÆРИЙНÆ ФÆЗЗÆГ
ДЗУРДТÆ АРАЗУНИ МАДЗÆЛТТÆ. РАЗÆФТАУÆНТÆ

1-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, ци уинетæ хузи. Бакæсетæ текст. Бæрæггонд дзурдтæ 
рафинсетæ уæ тетрæдти 'ма син сæ арæзт исбæрæг кæнетæ.

Фæцæй сæрдæ. Загътан ин фæндараст. Ралæудтæй фæззæг. «Æгас цæуай» ин загъ-
тан. «Æрцудæй æмбурдгæнæн рæстæг» − дзоруй баба æ кæстæртæмæ. «Рæстæг исафæн 
нæййес»,-æ хæццæ исарази ан мах дæр.

Зæгъетæ, куд лæдæретæ фæстаг 2 гъудиадей медес.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ разæфтауæнтæ æма сæ ниффинсетæ. 
Еугур дзурдтæмæ дæр æнгъезуй разæфтауæн бафтаун æви нæ?

Цудтæн, кодтон, фарæ, зæнхæ, къахтон, сайдтон, куста, фонс, кайун, комун, ковун, 
змалдæй, хуæстæй, цæвун, скъоладзау, карæ, дзурд, фарс.

И с п а й д а  к æ н е т æ  м æ н æ  а ц и  р а з æ ф т ау æ н т æ й :  ба-, ра-, ис-, ни-, фæ-, æн-, æм-.

1. Зæгъетæ, ци дзурдтæ ниффинстайтæ, етæ циуавæр нихаси хæйттæ æнцæ.
2. Куд финсгæ ’нцæ разæфтауæнтæ?

11-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Аци радзурдæн раттетæ сæргонд æма 'й ниффинсетæ тетрæдти. 
Стъæлфити бæсти æвæретæ гъæугæ дамугъатæ. Разæфтауæнтæ ци дзурдти ес, уони иссеретæ.

Сугъзæрийнæ фæ…æг уæлдай де…аг фæууй хуæнхбæсти. Адæм æрласунцæ сæ 
хуартæ, сæ хуастæ. Фи…æуттæ таугæрдæгбæл фæ…езунцæ сæ фонси дзогтæ. Сæрди тæвдæ 
рæстæгутæ райевгъуйунцæ, зумæги уазалтæ ба ма идард фæндагбæл кæмидæр фæстеуат 
кæнунцæ. Сугъзæрийнæ фæззæгæн е 'хсæвтæ никки рæсугъддæр фæуунцæ. Хор рагигомау æхе 
нирримæхсуй цъетегун бæрзонд хуæнхти фæсте, стъалутæ баходунцæ цъæх арвæй, тæмæнтæ 
калунцæ. Мæйæ рацæуй се 'хсæнмæ æма байтауй дуйнебæл æ рохс.

Бесати	Таземæ	гæсгæ

Разæфтауæнтæ ни-, фæ- ку бафтауæн, а-йæй ци дзурдтæ райдайунцæ, уонæмæ, 
уæд разæфтауæнæй дзурди 'хсæн фæззиннуй дæргъвæтин йй. Финсгæ дæр æй кæнæн 
уотæ. Æндæр разæфтауæнти хæццæ ба финсæн еунæг й: байамудтон,	райгас	æй.

Зæгъæн: ахæстон	–	ниййахæстон,	амудтон	–	фæййамудтон.
Цæмæй архайд тухгиндæрæй равдесæн, уой туххæй еуæй-еухатт разæфтауæнæй 

пайда кæнæн 2 хатти – дзурдæн æ разæй æма æ фæсте: рацо-ра,	бакæсай-ба. Дуккаг хатт 
æй финсун гъæуй дефисæй хецæнгæнгæй.
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4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ разæфтауæнти хæццæ дзурдтæ. Зæгъетæ, 
ци бæрæг кæнунцæ.

1. Рауай-ра, мæ уарзон бадолæ, радзорæ дæ хабæрттæ.
2. Бахезæ-ба медæмæ, мах дæмæ рагæй æнгъæлмæ кастан.
3. Истулдæй-ис мæйæ дæр æ цалхидзагæй æрæгиау.
4. Сугъзæрийнæгоцора биццеу ниййахæста робаси (Аргъ).
5. Еу сæумæ раги æ бæх райахæста, саргъ ибæл райвардта æма фæрраст æй цауæни (Аргъ).
6. Мæгур лæг байамудта æ фуртæн фæндаг. (Аргъ.) Æрæздахтæй балцийæй хестæр 

æнсувæр, кæстæр зиннæг нæййес (Аргъ).

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ фæлтæрæнæй разæфтауæнти хæццæ дзурдтæ. Зæгъетæ, ци 
хецæндзийнæдтæ ес дигорон æма ирон дзурдарæзти. Текстæн сæргонд æргъуди кæнетæ.

Фæззыгон цъæх мигъ сыстад быдырæй. Ногæй раирд арв. Сæууон хуры тынтæ 
æрæндæвтой гæзæмæ. Халас атади бæлæсты сыфтæртыл. Кæрдæг фæбур и. Æрызгъæлдысты 
дидинджыты рæсугъд сыфтæ. Æрбадымдзысты ма иу хатт уазал дымгæтæ, æмæ сыфтæ 
бынтондæр æрызгъæлдзысты зæхмæ.

6-аг фæлтæрæн. Аци гъудиæдтæ ниффинсетæ иронау æма дигоронау. Зæгъетæ, циуавæр 
æмхузон фæззинд ес разæфтауæнти хæццæ дзурдти.

1. Дымгæ нынниуы нæ сау хъæды кæрæтты (Къуб. Ал.). 2. Думгæ ниррæуигъта бæлæстæ. 
3. Кадмæ бæлгæйæ, æгадæй мæлæм. (Къ.) 4. Æгадæ царди бæсти нæ цæрун хуæздæр. (Æмб.) 5. 
Æмвæнд адæмæн хох дæр нæ лæууы. (Æмб.) 6.Бийнонтæ æмвæндæ гъæуама уонцæ.

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд радзурдæн кæрон æргъуди кæнетæ. Уæ тетрæдти æй 
ниффинсетæ. Иссеретæ си разæфтауæнтæ.

Дони билæбæл
Сувæллæнттæ исфæндæ кодтонцæ бауолæфун. «Цæуæн дони билæмæ, фæййинæн, 

цихузæн æй фæззæги цæугæдонæ», − рахастонцæ унаффæ.
Æма мæнæ цалдæр биццеуи æрцудæнцæ донгонмæ. «Байамонай мин, куд фендæрхузи 

æй Ирæфи дон?», − фæрсуй Алан е 'мбал Сослани.

8-аг фæлтæрæн. Дзурдти ’хсæн иссерæ разæфтауæни фæрци арæзт дзурдтæ.

1) Æрху, æрхуæцун, æрдо, æрмæг, æргъæу, æрдарун.
2) Бабæттун, бабуз, багъзæлун, бадун, базур, базелун.
3) Раздæр, разæнгард, развæд, разайун, раздахун.
4) Фæд, фæддавун, фæдæг, фæткæ, фæддарун.
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Дигорон æвзаги нæуæг дзурдтæ аразæн арæхдæр мæнæ аци фæсæфтауæнти 
фæрци:	-дзийнадæ,	-он,	-аг,	-дон,	-гон,	-ой,	-æг,	-адæ.	

Зæгъæн:	лæг-дзийнадæ,	синх-аг,	синх-он,	цæрæг-ой,	зæгъ-æг,	хæдзар-адæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгитæ. Бæрæггонд дзурдтæн базонетæ сæ синонимтæ. 
Ниффинсетæ сæ уæ тетрæдти.

Фæззæг ралæудтæй нæ бæсти,      Уори, уæри, гъæздуг фæззæг,
Хуартæн никкæнæн нæййес,       Нур дæ кезу æрхъæрттæй.
Нæ будурти, дзæхæрати       Ивулд цийнæ − амондхæссæг,
Цæрдæг 'фснайæн нæ циййес.      Барæвдауæ лæвæрттæй.
    Хъойбайти	С.	 	 	 	 	  Хохойти	Э.

Зæгъетæ, цæмæй гъæздуг æй аци анз нæ фæззæг?
Ниффинсетæ уæ тетрæдти, хузи ци уинетæ, сæ еумæйаг нæмтти хæццæ.

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Стъæлфити бæсти гъæугæ 
дамугъатæ ниввæретæ. Иссеретæ дзурдти фæсæфтауæнтæ.

1. Бæркадгун фæ…æг косæг лæги зæрдæ барохс кодта. 2. Сувæ…æнттæ цæрдæг косунцæ 
будурти, дзæхæрати. 3. Хуасдонæ хуасæй идзаг æй. 4. Фæсевæд сæ сæрæндзийнадæй бæрæг 
фæуунцæ. 5. Мæ уарзон афæййи афонæ фæззæг æй. 6. Фæ…ойни ра…агдæртæн аргъ кæнетæ.

Иссеретæ фразеологизм фæлтæрæни.

ГЪÆЗДУГ ФÆЗЗÆГ
ФÆСÆФТАУÆНТÆ

12-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти, къæлæттæ байгонгæнгæй. 
Зæгъетæ, куд финсгæ 'нцæ фæсæфтауæнтæ дзурдти хæццæ.

1. Совхоз «Дæргъæвс (аг)»-и сæргълæуу (æг) куд зæгъуй, уотемæй устур арфи (аг) æнцæ 
хæдзар (ади) механизатортæ. 2. Хæдзар (дзин), бæрн (он) цæстингаси фæрци нæмуг (гин) 
хуартæ æнцæ хуарз уавæри. 3. Фæззиг (он) кустити рæстæг тугъд (он) будури хузæн фæууй. 
Фæгъгъæуй уæлдай хъаурæ исхарз кæнун, бухсон (дзийнадæ) равдесун. 4. Хъиамæт (гун) 
адæмæн аргъгонд æрцæудзæнæй сæ кустæн.

	Газзет	«Ирæф»-æй

4-аг фæлтæрæн. Исаразетæ дзурдтæ хузтæмæ гæсгæ. Тетрæдти сæ ниффинсетæ иронау 
дæр.

Зæгъетæ, ци хецæндзийнæдтæ ес ирон æма дигорон формити.

гун гин аг

5-аг фæлтæрæн. Аци æмдзæвгæ аййев бакæсетæ. Зæгъетæ ин æ сæйраг гъуди. 
Иссеретæ си разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти фæрци арæзт дзурдтæ. Уæ тетрæдти сæ 
ниффинсетæ дзурдбæстити хæццæ. Æрфинсетæ хузтæ.

Зивæггæнаг
Цæмæн цæры уыцы лæг,
Адæмæн чи у даринаг,
Æвзæр мадæй – фыдзæнæг
Æхсæн дурæй маринаг,
Уæгъд нæ уадзы йæ базы, – 
Бон-изæрмæ фæхуыссы...
Лæгау фезмæлд нæ уарзы,
Иу куысты сæр нæ мысы.
Стур дæр ма æфсæстæй
Барæвдауы йе ’мгалы;
Æгасæй мард йæ цæстæй
Нæ фендзæни йе ’мбалы.

          Секъа
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6-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтæ равзаретæ тетрæдти сæ арæзтмæ гæсгæ. Зæгъетæ, ци 
æййивддзийнæдтæ æрцудæй дзурдти.

Æмдзæхæра, æмдзæхдонæ, хæдзаруат, фæллонгун, æмбалдзийнадæ, рæстдзийнадæ, 
æгъатир, æбæрнон, изæйрон, гъæздугдзийнæдтæ.

7-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ цубур радзурд «Фæззæг нæ гъæубæсти». Испайда 
кæнетæ 12 − 13 урокти æрмæгæй.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ сæргонд. Бæрæггонд дзурдтæн сæ 
арæзт исбæрæг кæнетæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Æрцудæй сæгъдзæстæ фæззæг. Хор фиццаги хузæн нæбал тавуй. Ирæфи коми дон 
кунæгдæр кæнуй. Уазай цъопбæл метин изæлу æркиндæй.

Æрдзæ æ фæлуст раййивта. Æ цъæх дарæстæ ракалдта. Будуртæ, бæлæстæ, къотæртæ 
кæркæ-мæркæ дарæс искодтонцæ.

Мæргътæ сæхе райстонцæ гъар бæстæмæ. Нæбал зиннунцæ зæрбатгутæ, дзубулдартæ, 
хъурройтæ. Нæхемæ байзайунцæ халæнттæ, бæлæутæ, гъæдкъуæртæ.

Сæ сагъæс исберæ æй гъæди цæрæгойтæн. Сæхе цæттæ кæнунцæ даргъ æма уазал 
зумæгмæ.

Аразунцæ сæхецæн цæрæн бунæттæ, агорунцæ хуæруйнаг.
Бунтон æневдæлон æнцæ гъæути цæрæг адæм…

Бабочити	Русланмæ	гæсгæ

1. Лæвæрд дзурдтæн базонетæ сæ синонимтæ æма сæ ниффинсетæ: кунæг, метин 
изæлу, фæлуст, кæркæ-мæркæ, сагъæс.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ гъудиæдтæ. Ци уæмæ рауадæй? Сæргонд 
ин æргъуди кæнетæ. Уæ тетрæдти æй ниффинсетæ. Бæрæггонд дзурдтæ сæ кондмæ гæсгæ 
равзаретæ. 

Еугай, зелдогъ, уæлдæфи, тъæфилтæ, устур, æнæбари, мети, кæнунцæ. Æппунфæстаг, 
æма, ратайунцæ, рамбæлунцæ, зæнхи, уайтагъд, уæлцъарæбæл. Уолæфуй, сæрдигон, ма, 

ФÆЗЗÆГИ БÆРÆГГÆНÆНТÆ
ВАЗУГГИН ДЗУРДТÆ

Вазуггин дзурдтæ хонæн уæхæн дзурдтæ, кæцитæ арæзт фæуунцæ 2 кенæ ба 
фулдæр бундортæй.

Зæгъæн:	 сæгъдзæстæ	 (сæгъæ+цæстæ),	 галнад	 (гал+над),	 зæнхкосæг	 (зæнхæ	 +	
косæг).

13-аг урок
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зæнхæ, гъар æй. Зиннунцæ, хуæнхтæ, дзæбæх. Уæлæ, цъопп, бæрзонд, Уазай, дæр, радардта, 
уорс. Æцæг, е, бæрæггæнæн, æй, зумæги.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Циуавæр еумæйаг сæргонд син ратдзинайтæ? 
Арази айтæ автори хæццæ æви нæ? Сумах ба ци бафеппайдтайтæ æрдзи бæрæггæнæнтæй?

1. Фæззæги арв ку гъæр кæна, уæд зумæги уазалтæ тагъд нæ ралæудзæнæнцæ.
2. Фæззæги мет раги ку рауаруй, уæд æ фæсте гъар рæстæг рахæссуй.
3. Фæззæги миститæ сæ бунæттæй берæ сикъит ку скалунцæ, хелгутæ арф ку бабурунцæ 

зæнхи буни, уæд зумæг уазал фæууй.

1. Иссеретæ фæлтæрæни антонимтæ.
Тауасити	Фацбай

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти, гъæугæ æрхуæцæн нисæнттæ 
æвæргæй. Иссеретæ си разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти фæрци арæзт дзурдтæ, .

Фæззигон гъæдæ
Фæззæги гъæдæ гъæздуг æй аллихузи рæзæй æрдзи лæвæрттæй. Ес си гъæддаг 

кæрдтутæ фæткъутæ могитæ муркъитæ æхсæртæ тæрситæ. Гъæдæ цъеутæй листæг 
цæрæгойтæй æмæзмæлд кæнуй. Мах дæр еу бон рараст ан уордæмæ. Æрæмбурд си кодтан 
туртутæ уæгъæлитæ. Фæззæги куд бакосай, дæ зумæг уотæ рарветдзæнæ.

Хъойбайти	Сергеймæ	гæсгæ

1. Хузтæмæ æркæсетæ ’ма зæгъетæ, ци ма иссерæн ес фæззæги гъæди?

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ иронау зæгъетæ. Сæ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди 
кæнетæ (иронау).

Фæззæг, бæркадгун, гъар, сифтæр, хуæруйнаг, гъæздуг, гъæдæ.

6-аг фæлтæрæн. Дзуапп раттетæ аци фæрститæн:

1. Циуавæр хæйттæй арæзт фæууй дзурд?
2. Ци æй разæфтауæн?
3. Ци æй фæсæфтауæн?
4. Цæмæн гъæуй кæрон?
5. Æмуедагæ дзурдтæ циуавæртæ 'нцæ?

1. Æрхæссетæ уæхе дæнцитæ.
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7-аг фæлтæрæн. Аци урокки базудтан фæззигон æрдзи бæрæггæнæнтæ. 1-аг фæлтæрæн 
идарддæр ниффинсетæ пъланмæ гæсгæ.

Пълан.
1. Фæззигон куститæ райдæдтонцæ.
2. Будурти бæркæдтæ æфснайæн.
3. Кæстæрти æнхус хестæртæн.

8-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ – бацеу-бацеу. Дзуапп ин раттетæ. 
Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъæтæ ниффинсетæ.

Базонут-ма, кæд вæййы?
Уазал мигъ комы æрбады ныл ... æг,
Бафснайынц гонты бæрка ... жын ты ... æг.
Сыфтæртæ фезгъæлынц зæ ... мæ.

1. Иссеретæ минеуæгонтæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ сæ равзаретæ.
2. Ниффинсетæ бацеу-бацеуи дзуапп.

КОНТРОЛОН КУСТ ТЕМÆ «ДЗУРДАРÆЗТ»-БÆЛ

14-аг урок
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МОРФОЛОГИ. СÆРМАГОНД НИХАСИ ХÆЙТТÆ. НОМДАР

ХЕТÆГКАТИ КЪОСТА
НОМДАРИ НИСАНЕУÆГ, НИМÆДЗÆ, ХАУÆНТÆ

1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Иссеретæ си, предметтæ ци дзурдтæ 
бæрæг кæнунцæ, уони. Раттетæ сæмæ фæрститæ.

     Къоста
Ка дин не скæндзæнæй кадæ;
Ка дин нæ ратдзæнæй æгъдау?
Ка сдзурдта, ниййерæг мадæ,
Адæммæ е взагæй дæуау?

Нæ уинуй дæ хæстæгмæ нæ цæстæ,
Изолмæ игъосуй дæ нæ гъос,-
Арфæгондæй дин нæ бæстæ
Мижди æрветуй æ боз!
    Гурджибети	Блашка

1. Ци аргъ кæнуй поэт Къостайæн?

Предмет ци нихаси хай февдесуй, е хуннуй номдар. Номдар домуй фæрститæ ка? 
ци? Номдартæ æййевунцæ хауæнтæ æма нимæдзтæмæ гæсгæ. Ес ин 2 нимæдзи:еууон 
æма берæуон. 

Гъудиади медæгæ номдар арæхдæр фæууй сæйрат кенæ ба æнхæстгæнæн.

хауæнтæ дигорон æвзаги æнцæ аст:

1. Номон − ка? ци?

2. Игурæнон − ке? цæй?

3. Дæттинон − кæмæн? цæмæн?

4. Арæзтон − кæмæ? цæмæ?

5. Æртæстон − кæмæй? цæмæй?

6. Æндагбунатон − кæбæл? цæбæл?

7. Медæгбунатон − кæми? цæми?

8. Хузæнон − кейау? цæййау? куд?

15-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ номдартæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ нимæдзæ æма хауæнтæ.

Финддæсæймаг октябрь махæн æй куд адæмон бæрæгбон. Мах уæд фæббæрæг 
кæнæн ирон литератури æрттевагæ стъалу, æ бундорæвæрæг Хетæгкати Къостай рай-
гурди бон. Къостай дуйней берæ рауæнти зонунцæ куд поэт, прозаик æма драматург. Æ 
берæвæрсуг сфæлдистади зиннуй царди æцæгдзийнадæ. Берæ аллихузон æнкъарæнтæ 
исæвзурун кæнунцæ æ уадзимистæ киунугæкæсæгмæ. Еу хаттæй иннæ хатмæ адæймагмæ 
æндæр цæстингас фæззиннуй. Федар бастдзийнæдтæ адтæй финсæгæн уруссаг адæмти 
хæццæ дæр.

1. Къостай уадзимистæй циуавæртæ зонетæ? 
2. Цахæн æнкъарæнтæ уæмæ исæвзурун кодтонцæ?

3-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ фæйнæ 5 сæрмагонд æма еумæйаг 
номдари уæ тетрæдти Иристони туххæй.

4-аг фæлтæрæн. Аци номдартæ ниффинсетæ сæ берæуон нимæдзи.

Æмдзæвгæ, уадзимис, финсæг, скъола, кадæ, арфæ, намус, фарнæ.

1. Еугур дзурдтæн дæр иссирдтайтæ берæуон нимæдзæ?
2. Куд арæзт цæуй дзурдтæн сæ берæуон нимæдзæ?

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд номдартæ ниффинсетæ 2 къуаремæй: 1) конкретонтæ; 2) абс-
трактонтæ.

Зинг, поэт, хъисмæт, адзал, рæстæг, сог, кард, зиндзийнæдтæ, фæндæ, ругæ, пайда, къох, 
мет, бæласæ, ерис, хæран, зунд, хонх, фадуат, сибиртт, сера, седзæр, тæфсæг, тохона.

6-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Ка ‘й автор? Зæгъетæ, куд кæсгæ 'нцæ 
иронау с æма з. Иссеретæ си номдартæ æма син сæ нимæдзæ исбæрæг кæнетæ.

Цæйут, æфсымæртау,   Скæнæм нæ тырыса
Раттæм нæ къухтæ   Дзыллæйы номæй.
Абон кæрæдзимæ,   Рухсмæ æнæзивæг
Иры лæппутæ!..   Цомут æнгомæй!..

Рæстдзинад уарзынæй
Скæнæм нæ фæндаг...
Гъе-мардзæ, магуса!
Фесæф, нæуæндаг!..

Номдартæ фæуунцæ конкретон æма абстрактон.
Конкретонтæ æнцæ, цæстæй фæууинæн кенæ ба къохæй басгарæн кæмæн ес. 
Зæгъæн: конкретонтæ: адæймаг,	 гæгъæди,	 киунугæ,	 арв,	 хор;	 абстрактонтæ	 −	

арфæ,	амонд,	фарнæ,	намус.
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7-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ афæдзи афæнтти нæмттæ еууон æма берæуон нимæдзи. 
Ес син æви нæ? Иссеретæ ма уæхæн дзурдтæ.

8-аг фæлтæрæн. Аци дзурдтæн сæ ирон формитæ куд уодзæнæнцæ? Хатдзæгтæ 
уæхуæдтæ искæнетæ:

а) Мадæ, мæйæ, билæ, кадæ, фарнæ.
æ) Фурт, зинг, сувæллон, будур, дзурд.

1-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ номдартæ. Зæгъетæ, куд арæзт 
æрцудæнцæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

1. Æмдзæрæни цардæнцæ цалдæр æнгари. 2. Нæ фæсевæд устур бæгъатæрдзийнадæ 
равдистонцæ тугъди будури. 3. Æмбалдзийнадæн аргъ кæнун гъæуй. 4. Бонигъæдæ исбæрæг 
кæнунмæ нæ фиддæлтæмæ дæсниадæ адтæй. 5. «Косæгæн бæззун æз дæр», – загъта кæстæр 
хестæрæн.

Фæстаг гъудиади растфинсуни æгъдау балæдæрун кæнетæ.

НОМДАРТИ ДЗУРДАРÆЗТ

НÆ ЕУДЗИЙНАДИ – НÆ ХЪАУРÆ
НОМДАРТИ ДЗУРДАРÆЗТ РАЗÆФТАУÆНТИ ФÆРЦИ

Дигорон æвзаги номдартæ арæзт цæунцæ цалдæр хузи: разæфтауæнти фæрци: 
æм-косæг, æм-бал; фæсæфтауæнти фæрци: æхсæн-адæ, цæрæг-ой, лæг-дзийнадæ; 
бундормæ разæфтауæн æма фæсæфтауæн еци-еу рæстæг бафтауни; æм-бал-дзийнадæ; 
бундортæ кæрæдземæ æфтауни фæрци: Дигор-гом, бони-гъæдæ, ком-бæстæ; æндæр 
нихаси хæйттæ номдармæ ку рахезунцæ: косæг, цæвæг, хуæнхаг. 

Фулдæр хæттити æзæллангон мур дзурди уедаги æййивд æрцæуй зæллангонæй. 
Зæгъæн: карæ – æнгарæ, косæг – æмгосæг.

16-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Райгон кæнетæ къæлæттæ. Дзурдти цохгонд дамугъатæ ниффинсетæ. 

1. Нæуæг æм (бал) и…ерун хуарз æй, фал зæронди дæр ма феронх кæнæ. 2. Алцæмæй 
æнхæст æн (карæ) ку агорай, уæд æнæ 'нгарæй байзайдзæнæ. 3. Æм (косгутæ) цардæнцæ за-
води æм (цæрæн). 4. Æн (къай) и…ерæ дæхе хузæн. 5. Дæхецæн æм (бал...он) райсæ Къостай 
æнæ (мæлгæ) киунугæ «Ирон фæндур». 6. Æм (сиахс) ке хонæн?

Фæстаг гъудиадæн дзуапп зæгъетæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд номдартæ уæ тетрæдти равзаретæ дзурди хæйттæмæ гæсгæ. 
Сæ нисанеуæг æма тæлмац син дзурдуæтти иссеретæ.

Æмбаладæ, æгадæдзийнадæ, æмгустадæ, æмкъай.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, сæ медесмæ гæсгæ ци 'нцæ. 
Бæрæггонд дзурдтæн сæ конд байамонетæ.

1. Бадæгæн – фингæ, лæууæгæн – комидзаг. 2. Берæ зонæг дес нæ кæнуй. 3. 
Рæстдзийнадæ дæлдон нæ кæнуй. 4. Уарзондзийнадæ кæми ес, уоми цард дæр ес, куст дæр. 
5. Дæхе тæрегъæдгун макæд искæнæ. 6. Хуæрæ – хуæрæндонæ.

   ;                ;               ;                            ;

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ фæсæфтауæн -дзийнадæ. Зæгъетæ, еу-
гур дзурдтæмæ дæр æй ес бафтауæн?

Хуарз, сæрæн, лæгъуз, бадун, хор, гъолон, сурх, цурд, лæг, хæдзарæ.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд схемитæмæ гæсгæ æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ фæйнæ 
2 дзурди;

7-аг фæлтæрæн. Райгон кæнетæ къæлæттæ, уотемæй ниффинсетæ дзурдтæ. Сæ лекси-
кон нисанеугутæ син зæгъетæ. Исбæрæг кæнетæ дзурдти хæйттæ.

Картоф(гун), кос(æг), бад(æг), хæдойн(аг), каф(æг), æфсæдд (он), бæх(гин), хъаурæ(гин), 
фарнæ(гун).

Зæгъæн: картофгун – картофи æнсæнст кæми фæууй, уæхæн къере.

Дигорон æвзаги номдартæ арæзт цæунцæ арæхдæр мæнæ уæхæн фæсæфтауæнти 
фæрци: -ой,	сæт-ой,	цæрæг-ой. Æвдесуй ести минеуæг.

-адæ:	 -дзийнадæ;	 уæздан-дзийнадæ,	æмбал-адæ. Аци фæсæфтауæнти фæрци арæзт 
æрцæуй абстрактон номдартæ.

-донæ:	хуас-донæ,	кæрк-донæ. Амонуй ести бунат. 
-гун:	фид-гун,	нас-гун. Амонуй, предмет цæмæй конд æй, кенæ ба цæй хæццæ 'й.
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Æрхæссетæ ма уæхе дæнцитæ дæр.

8-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти, стъæлфити бæсти гъæугæ 
дамугъатæ æвæргæй. Зæгъетæ, цæмæ сæ финсæн уотæ. Номдартæ равзаретæ сæ арæзтмæ 
гæсгæ.

1. Хонæг æрзилдæй æгас гъæубæл. 2. Æлдар æ сиæхстæн балæвар кодта бæхтæ æма рæ… 
угъд бæхдæн…æ. 3. Æ кæстæр кизгæн ба балæвар кодта еу кæркдони хузæн къум. 4. «Æлдар 
цæра, алцæмæй дæр ди боз ан, уæлдайдæр ба нæ хæстæгдзийнадæй», – загъта хестæр æнсувæр. 
5. Æстонгдзийнадæ сæбæл тухæ кæнун байдæдта. (Аргъ.)

Вазуггин номдартæ арæхдæр арæзт цæунцæ номдарти бундортæ кæрæдземæ 
æфтауни фæрци:	 цæстæнгас	 –	 цæстæ+æнгас,	 фæндур-дзæгъдæг	 –	 фæндур	 +	 цæгъдун,	
галнад	–	гал	+	над.

2-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти, къæлæттæ байгонгæнгæй. 
Зæгъетæ, сæ кондмæ гæсгæ къæлæтти еци дзурдтæ циуавæртæ ‘нцæ. Номдартæн сæ хауæнтæ 
исбæрæг кæнетæ.

КУСТ – АМОНДХÆССÆГ ÆМА ЦАРДАРАЗÆГ
ВАЗУГГИН НОМДАРТÆ. НОМДАР МИНЕУÆГОНИ РОЛИ

1-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст аййев бакæсетæ. Уæ гъос æрдаретæ, куд кæсæн а æма 
æ. Номдартæ си иссеретæ, сæ конд син исбæрæг кæнетæ.

Хумæгæнæги хъиамæт
Дзоли мортæ сор зæнхæмæ æркалдæй… 
Не систай сæ? Хумæгæнæги хъиамæт æй… 
Сæуæртæхи готондаргæ ку уадæй. 
Рæфти тæвди æ хед финдзæй ку тагъдæй. 
Уарун бони цъифæ хуми куд тухстæй.
Изæрæй ба фæллад цæнгтæй куд хустæй. 
Фæллойгæнæг зæрдиуагæй дæу туххæй
Æхсæвæ-бон, сæрдæ-зумæг нæ зæгъуй…

Тамати	Хъазбег

1. Æрдзоретæ æмдзæвги медесбæл.

17-аг урок
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1. Хазби, Сослан æма Аминæт гъæди æрæмбурд кодтонцæ берæ (сау, нæмуг). 2. Нæ 
республики берæ зундгонд (фæндур, цæгъдун) ес. 3. (Фæллойнæ, кæнун) æнхус кæнунцæ 
(скъола, цæуæг). 4. (Зæнхæ, косун) уалдзæги куд бакоса, фæззæги уæхæн тиллæг æрæмбурд 
кæндзæнæй. 5. (Седзæр, кæсун) æхебæл нæ ауæрдгæй æхсæвæй-бонæй куста. 6. Фæлмæн 
(цæстæ, æнгас) адтæй мæ мадæн. 7. Æз мæ мадæн хуарз (æнхус, кæнун) дæн.

3-аг фæлтæрæн. Цубургонд вазуггин дзурдтæ даргъгондæй ниффинсетæ.

1. УФ-й Президент фембалдæй Кремли РХИ-и Президенти хæццæ. 2. ПД депутаттæ 
бафедар кодтонцæ цалдæр нæуæг закъони. 3. Мæ хестæртæ ахур кæнунцæ ЦИПУ-и, мæн ба 
фандуй ахурмæ бацæун ЦИМА-мæ. 4. Зæрæмæги ГЭС-и арæзтадæ æ кæронмæ фæццæуй. 
5. Дæллаг Новгороди косуй завод ГАЗ, Тольяттий ба – ВАЗ.

4-аг фæлтæрæн. Дигоронау æма иронау даргъæй ниффинсетæ дзурдтæ.

5-аг фæлтæрæн. Дзурдуатон куст. Лæвæрд дзурдтæ 2 къуаремæй рафинсетæ: 1 – вазуг-
гун дзурдтæ, 2 – разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти хæццæ дзурдтæ.

Къохфинст, фудæзнаг, æфсæнвæндаг, къохдарæн, къахидарæс, æмбæлццон, тохæнгæрзтæ, 
фæндаггон, зудæдзийнадæ, хор, цæргæс, циргъзунддзийнадæ, хецæндзийнадæ, дæлфадбос.

1. Кæци дзурдтæ нæ ниффинстайтæ? Цæмæннæ?
2. Иссеретæ дзурдти 'хсæн архаизм.

6-æм фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Баханхæ кæнетæ вазуггин 
дзурдтæ. Сæ хæйттæ син исбæрæг кæнетæ.

1. Схъæластæу кустмæ нæ тасуй. 2. Фурхуæрдæй фургуст хуæздæр æй. 3. Гъæддзауи 
куст æнцон нæй. 4. Зундамонæгмæ игъосун гъæуй. 5. Схъæластæу биццеу фæццæуй гъæунги. 
6. Фургуст лæг тагъд зæронд кæнуй. 7. Гъæддзау адæм бафæлладæнцæ.

МГУ ГГАУ СОГУ

Номдартæ ма фæуунцæ цубургонд вазуггин дæр. Арæзт æрцæунцæ: дзурдтæн 
сæ фиццаг дамугъатæй. РЦИ-А Республикæ Цæгат Иристон-Алани; дзурдтæн сæ 
еугай иуæнгтæй: райцентр – райони центр.
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1. Исбæрæггнд дзурдтæ циуавæр нихаси хæйттæ нцæ?

7-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Исбæрæг кæнетæ, циуавæр фарстæн дзуапп 
дæттунцæ бæрæггонд дзурдтæ. Зæгъетæ, ци нихаси хæйттæ æнцæ. Ниффинсетæ гъудиæдтæ 
тетрæдти сæ фæрстити хæццæ.

1. Садони æрзæткъахæнти геологтæ иссирдтонцæ æвзестæ, æрхи, цинк. 2. Кизги фидæ 
мийнæвæрттæй курдта æвзестæ сом. 3. Æрхи къоси фицун гъæуй фæткъутæ. 4. Гъæдин 
къæртати бæсти нуртæккæ мах пайда кæнæн цинк къибилатæй. 5. Сибири ес хъæбæр берæ 
сугъзæрийнæ. 6. Рагон сугъзæрийнæ дзаумæуттæ фæййинæн ес музейти. 7. Мæ мадæн ес 
сугъзæрийнæ къохтæ.

1. Фæстаг гъудиади бæрæггонд дзурди нисан балæдæрун кæнетæ.

8-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ æргъуди кæнетæ фæйнæ 2 гъудиади, еуеми 
номдар куд уа, иннеми ба минеуæгони роли куд уа.

Хор, хийнæ, изгæ, мет, резинæ, ала, сойнæ, цъифæ, сугъзæрийнæ, æфсæйнаг, къæвда, 
нимæт, ех.

Зæгъæн: Хор дæр адæми æмхузон нæ тавуй. (Æмб.)
Къæвдай фæсте хор бон дæр ралæууй.

Ес уæхæн номдартæ, кæцитæ еуæй-еу хатт фенхæст кæнунцæ минеуæгони 
роль. Базонæн сæ фæууй фæрститæмæ гæсгæ. 

Зæгъæн: Нæ	 дзæхæрай	 ниссагътан	 нæуæг	 (ци?)	 талатæ.	 (Циуавæртæ?)	 Тала	
бæлæстæ	дзæбæх	ирæзунцæ.

18-аг урок

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Дзурд «хор»-мæ 
раттетæ фæрститæ. Зæгъетæ, циуавæр нихаси хай æй.

Хор æ тунтæ райдзагъта хуæнхтæбæл, будуртæбæл. Адæм 
æнгъæлмæ кæсунцæ хор бæнттæмæ.

ÆРДЗИ ГЪÆЗДУГДЗИЙНÆДТÆ
КУД ÆВЗАРГÆ ’Й НОМДАР. НОМДАРТИ РАСТФИНСУНИ ÆГЪДÆУТТÆ
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Дууæ дзурди кенæ ба дзурди дууæ хаййи ку баеу унцæ æма æмгъæлæсонтæ 
ку фембæлунцæ, уæд фегъусунцæ еу дæргъвæтин æмгъæлæсони хузæн. 

Зæгъæн:	рæсугъддзийнадæ,	рæдуддзийнадæ,	хуасдзау,	кæронбæттæн.	
Разæфтауæн æм – æма вазуггин номдарти фиццаг хаййи фæсте æзæллангон 

æмгъæлæсон арæх аййивд æрцæуй зæллангонæй. Финсуй æй гъæуй, куд игъусуй, уотæ. 
Зæгъæн: æмдзæхдон, галдзар.
Цубургонд вазуггин номдартæ æрмæст дзурди фиццаг дамугъатæй конд ку 

фæуунцæ, уæд сæ финсун гъæуй устуртæй: РЦИ-А, РХИ, АЕШ. 
Вазуггин дзурд иуæнгтæй кенæ дзурдтæй конд ку уа, уæд æй финсæн мин-

къий дамугъатæй: æнхæстком,	райцентр.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ ниффинсетæ тетрæдти, стъæлфити бæсти гъæугæ 
дамугъатæ æвæргæй. Байамонетæ син сæ арæзт.

Раз…æндаг, цъеу…æдес, гъæу…æрон, тух…уст, гъæу…увд, гур…едауцæ, дон…ау, 
гъæд…ау, куст…æллад, дзурд…æугæ, бунти…æуæг.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ разæфтауæнтæ æ-, æм- æма сæ 
ниффинсетæ.

Куст, кадæ, фæндон, цæрæг, хузæ, фæлтæрд, фуд тæрсгæ, кæрон.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ цубуртæй ниффинсетæ, сæ хæццæ гъудиæдтæ 
æргъудигæнгæй.

Кæсаг – Балхъари Республикæ, Еугонд Нацити Организаци, Цæгат Иристони Медици-
нон Академи, Хуæнхаг Металлургион Институт, Цæгат Иристони фæлхасадон цæдес, райони 
центр, горæти совет, профессионалон æркаст, футболон клуб «Алани».

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ фæсæфтауæнтæ -дон æма -дзийнадæ. 
Циуавæр æмгъæлæсон уæмæ игъусуй дувæргондæй? 

Баст, кувд, сирд, бæрзонд, фат, æвадуат, æвзонг, фæлтæрд, арæхст.

8-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæ номдартæ 'нцæ æви 
минеуæгони роли? Номдартæн базонетæ сæ хауæн æма нимæдзæ.

1. Хæдзари фæрстæбæл сау ала æ фæдтæ ниууагъта. 2. Ала донæй байдзаг æй агæ. 3. Хуарз 
адæймагæн æ фæлмæн дзубанди сойни хузæн æй. 4. Сойнæ тæбæгътæ тæвдæ донæй æхснæ. 
5. Тугъдон лæгæн е ’ндон зæрдæ фæразон æй. 6. Æндонау салдат ниффæразта берæ зинтæн. 
7. Мет уаруй æма уаруй. 8. Мети дон ниуазунмæ нæ бæззуй. 9. Æндонау æй мæ зæрдæ: 
кæддæриддæр фæразон.
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9-аг фæлтæрæн. Дзурдтæ рафинсетæ, стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ æвæргæй. 
Зæгъетæ син сæ растфинсуни æгъдæуттæ.

а) Цур…дзастдзийнадæ, игъæлдзæ…дзийнадæ, му...донæ, бухсу…дзийнадæ.
æ) фæндур…æгъдæг,  хуас…æрдæг, хуас…ау, дон…æд, дон..ау, раз…æуæг.

1. Уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ дзурди комкоммæ æма ахæсгæ нисанеуæг.
2. Муддони-и хæццæ æргъуди кæнетæ 2 гъудиади – комкоммæ æма ахæсгæ нисанеуæги 
куд уа. 
3. Дигорон-уруссаг дзурдуати иссеретæ дзурд цурддзастдзийнад-и тæлмац.

1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ скъуддзаг æмдзæвгæй. Зæгъетæ ин æ сæйраг гъуди? 
Иссеретæ си номдартæ.

Курд
Цард цæуй, кустæй аразгæй,       
Гъæйтт зæгъун.        
Хъуæлти гъазун ме 'фсæйнагæй,      
Цъинкк кæнун.         

Цард цæуй кусти фадуатæй,
Гъæйтт зæгъун.
Зунд нæ есун магосатæй,
Цъинкк кæнун.

        Багъæрати	Созур

1. Рафинсетæ номдартæ тетрæдти. Исбæрæг син кæнетæ сæ нимæдзæ æма хауæн.
2. Радзоретæ, хузи косæг ‒ курд куд æвдист цæуй.

Номдар æвзаруни пълан:

1. Циуавæр нихаси хай æй?
2. Дзурдæн æ райдайæн формæ (номон хауæн, еууон нимæдзæ).
3. Сæрмагонд номдар æй æви еумæйаг?
4. Кæци нимæдзи æй?
5. Кæци хауæни æй?
6. Гъудиади циуавæр иуонг æй?

Зæгъæн: Дзол ку хуæрай, уæд-еу æргъуди кæнæ, будури уобæл ка куста, уони.

КУСТИТÆ БЕРÆ, БАЗОНÆ СИ РАВЗАРУН
ФÆЛХАТ КÆНУНМÆ ÆРМÆГ

У
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1. Дзол – номдар; æ райдайæн формæ – дзол; æй еумæйаг номдар, еууон нимæдзи, но-
мон хауæни, гъудиади æй æнхæстгæнæн.

2. Будури – номдар, райдайæн формæ будур. Еумæйаг номдар, еууон нимæдзи, 
игурæнон хауæни. Гъудиади æй бунати фадуат.

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си номдартæ. Стъæлфити бæсти 
дзурдти гъæугæ кæрæнттæ ниффинсетæ. Номдартæ равзаретæ. Сæ хауæнтæ син исбæрæг 
кæнетæ.

1. Æз кустон колхоз… агроном… . 2. Кодтон мæ куст … æз ирайгæ, нæ дардтон 
æрдо … мæ фæллад. (Тетц. Т.) 3. Ци куст кæнай, уой зæрдæй. (Æмб.) 4. Кустхуз лæг сойн… 
хузæн æй, мæстгун ба – сайтан… хузæн. (Æмб.) 5. Косæг лæг æ къохтæ… æфтауæнтæ аго-
руй. 6. Магоса æ дарæс кæнунмæ дæр зийнадæ кæнуй. 7. Уалдзæги куд бакосай, фæззæг уотæ 
уодзæнæй. 8. Нæййес рæуæг дзурдт… уæззау куст бакæнæн. (Æмб.) 9. Агроном, ахургæнæг, 
спортсмен, æрзæткъахæг, аразæг, рæзикустгæнæг – уал кустемæ арæхсуй Чиколай цæрæг Де-
дегкати Юрик.

1. Иссеретæ фæлтæрæни æрбайсгæ дзудтæ. Куд финсгæ 'нцæ, уой зæгъетæ..
2. 2-аг гъудиади медес куд лæдæретæ?
3. Иссеретæ фæлтæрæни номдартæ, кæцитæ арæх фæуунцæ минеуæгони роли.
4.Бæрæггонд дзурд равзаретæ арæзтмæ гæсгæ.
5. Радзоретæ номдартæ аразуни мадзæлтти туххæй.
6. Фæлтæрæни фразеологизмтæ иссеретæ.

3-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Зæгъетæ ин æ сæйраг гъуди. Стъæлфити 
бæсти гъæугæ дамугъатæ ныффинсетæ. Зæгъетæ, дигоронау куд дзорæн æма финсæн аци 
дзурдтæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти 2 цæгиндземæй.

Кæмæн цы?
Гæркъ…раг – 
Б…рбæраг
Х…ринаг фыхта,
Йæ ц…ты хынцта:
Амæн дæр авæрдта,
Амæн дæр авæрдта,
Амæн дæр авæрдта,
Амæн дæр авæрдта,
Амæн та нæ:
Ды с…г дæр нæ састай,
Ды д…н дæр нæ хастай.
  (Уруссаг	фольклорæй)

4-аг фæлтæрæн. Зæгъетæ, циуавæр кустити хузти хæццæ базонгæ ан аци урокки? 
Алкæмæн дæр æ зæрдæмæ ци куст цæуй, уой туххæй ниффинсæд 2 – 3 гъудиади. Иссеретæ 
си номдартæ æма сæ равзаретæ.
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5-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ ниффинсетæ радзурд «Фæллойни урокки». Испайда 
кæнетæ лæвæрд дзурдтæ æма дзурдбæститæй.

Силгоймаги куститæ, æфснайун, фæллойнæ кæнун, амонун, æнхус кæнун, уæззау куст, 
ерис кæнун, биццеути куститæ.

6-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аййев зæгъдтитæ. Уæ зæрдæбæл сæ бадаретæ. Рафинсетæ си 
хæстæг дзурдтæ 'ма син сæ хæйттæ исбæрæг кæнетæ.

1. Берæ дзоруни кадæ нæййес.
2. Берæ дзорунæй берæ косун – хуæздæр.
3. Куд бакосай, уотæ бахуæрдзæнæ.
4. Ка нæ косуй, е нæ хуæруй.
5. Кустæн зин – æ райдайæн.

КОНТРОЛОН КУСТ 19-аг урок

РÆДУДТИТÆБÆЛ КУСТ У
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ЦИ РÆСУГЪД ÆЙ, ЦИ ГЪÆЗДУГ ÆЙ МÆ ИРИСТОН!
МИНЕУÆГОН. МИНЕУÆГОНИ НИСАНЕУÆГ

РАЦУД ÆРМÆГ ЗÆРДÆБÆЛ ÆРЛÆУУН КÆНУН 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ лæмбунæг скъуддзæгтæ æмдзæвгæй æма зæгъетæ, цæмæй 
хецæн кæнунцæ кæрæдземæй.

Иристонæн

Нæ Иристон,   Мæ боц Иристон
Дæубæл ку зарун;  Дæубæл ку зарун;
Дæ рæвдуд   Дæ фæлмæн рæвдуд
Мæ зæрди дарун.  Мæ зæрди дарун.
Ду, нæ бæстау, –  Ду, не 'гас бæстау, –
Æнцон бауарзæн:  Æнцон бауарзæн:
Дæ фæзтæ   Дæ урух фæзтæ
Хъæдави хузæн;  Хъæдави хузæн;
Дæ уæлдæф –   Дæ дессаг уæлдæф –
Æвдадзи хуасæ;  Æвдадзи хуасæ;
Дæ цъетети дон –  Дæ цъетети дон –
Æнцон ниуазæн;  Æнцон ниуазæн;
Дæ хуæнхтæ, –   Дæ бæрзонд хуæнхтæ –
Хæзнати къæрттитæ,  Хæзнати къæрттитæ,
Дæ хуасгæрцитæ –  Дæ хуасгæрцитæ –
Ронбасти уæнгæ.  Ронбасти уæнгæ.

Кертанти	Т.

Циуавæр фæрститæн дзуапп дæттунцæ 2-аг цæгиндзи бæрæггонд дзурдтæ.

2-аг фæлтæрæн. Текстæн сæргонд раттетæ. Рафинсетæ гъудиæдтæ тетрæдтæмæ, 
стъæлфити бæсти гъæугæ минеуæгонтæ æвæргæй, сæ фæрстити хæццæ. Зæгъетæ, 
минеуæгæвдесæг æнцæ æви рахастæвдесæг.

Предмети минеуæг, æууæл ци нихаси хай æвдесуй, е хуннуй минеуæгон.
Минеуæгон дзуапп дæттуй фæрститæн:	циуавæр?	ци	хузæн?	кæци?
Минеуæгонтæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ фæуунцæ минеуæгæвдесæг æма 

рахастæвдесæг. Минеуæгæвдесæг минеугутæн ес 3 бæрцбарæни; бундорон бæрцæ, 
барæн бæрцæ æма уæлахезон бæрцæ.

Зæгъæн: хуарз,	хуæздæр,	хъæбæр	хуарз.

20-аг урок
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Дзæуæгигъæу – Республикæ Цæгат Иристон-Аланий… горæт, æрбунат кодта Кав-
кази… хуæнхти дæлфæзи, Арвикоми думæгмæ… бон ку фæууй, уæд имæ дзæбæх зиннуй 
Хъазбеги хонх.

Горæт æ райдайæни адтæй … федар. Абони Дзæуæгигъæу æй Цæгат Кавкази… 
горæттæй сæ еу.

Фал Иристони … горæт бунтондæр æ хузæ раййивта фæстаг æнзти. Арæзт си æрцудæй 
берæ… заводтæ, скъолатæ, … хæдзæрттæ. Нæ горæт иссæй республики … центр. Ес си …, ... 
æма .. драмон театртæ, … театр æма сувæллæнтти сæрмагонд театр «Саби».

Горæти астæу, Сабурдзийнади проспекти рæбун идæрдтæбæл райтигъдæй Къостай 
номбæл … парк.

Дзæуæгигъæу æй нæ республики цæргути … горæт.

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ :  уарзондæр, сæйраг, хор, бæрзонд, устурдæр, 
æфсæддон, нæуæг, культурон, цæрæн, уруссаг, ирон, музыкалон, фæлладуадзæн, дигорон.

1. Зæгъетæ, еуæй-еу дзурдтæ устур дамугъатæй цæмæ ’нцæ финст.
2. Хецæнæй рафинсетæ уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ. Куд финсгæ 'нцæ?
3. Базонетæ æма радзоретæ, ка адтæй Дзæуæгигъæуи бундорæвæрæг.
4. Минеуæгæвдесæг минеуæгонтæ сæ бæрцбарæнти ниффинсетæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти къуæрттæй исаразетæ дзурдбæститæ. Ратасундзæг 
кæнетæ фиццаг минеуæгон, уæдта дзурдбаст. Зæгъетæ, куд æййевуй минеуæгон.

Бæстæ, райдзаст; будуртæ, æнæкæрон; бæркадгун, зæнхæ; кæстæр, æгъдаугин; къум, ад-
гин; адæм, кустуарзон; хуæнхбæстæ, уарзон; фурт, нæртон; фæсевæд, хъаурæгин; университет, 
паддзахадон, адæм, зундгонд.

Минеуæгон номдари хæццæ бастæй тасундзæг нæ кæнуй, нимæдзæмæ гæсгæ 
дæр æййевгæ нæ кæнуй.
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4-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Рафинсетæ æй, стъæлфити бæсти 
гъæугæ дамугъатæ æвæргæй. Иссеретæ минеуæгонтæ. Зæгъетæ, минеуæгæвдесæг æнцæ æви 
рахастæвдесæг.

Сæумæ
Æхсæйвон халасæй   Ме...æйдзаг бæласæ
Фер...ивта сæумæ    Базмалдæй думгæй.
Æхсинцъæ бæласæ   Æркалдæй халасæ
Нæ гъæуи сæрмæ.    Æ фæ...æн сунтæй.

Æркалдæй халасæ
Æхсинцъи сæрæй,
Райгъал æй бæласæ
Рохс хори тун...æй.

         Хъазбегти	Хъ.

1. Минеуæгонти хæццæ дзурдбæститæ рафинсетæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хауæн.

Ху з æ г : Æхсæйвон халасæй – æртæстон хауæн.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ тетрæдти. Иссеретæ си минеуæгонтæ. 
Зæгъетæ, гъудиæди циуавæр иуæнгтæ æнцæ.

Иристони гъæдтæ хъæбæр гъæздуг æнцæ аллихузон 
цæрæгойтæ æма зайæгойтæй. Ами син ес хуарз уавæртæ цæрунæн 
æма ирæзунæн.

Нæ гъæдти берæ ес гъæддаг кæрдту æма фæткъу, æхсæрæ, 
æнгозæ, аллихузон гагарæзæ: саунæмуг, скъелду, сау æма сурх 
хъæлæрдзи, уæгъæли, турту, кокойнæ.

Нæ гъæдти дæ цæстæ æрхуæцдзæнæй бор арс æма цъæх 
берæгъбæл, уорс-уорсид тæрхъос æма хийнæйдзаг робасбæл, 
рæсугъд æхсæрсæттæг, сæгътæ æма берæ æндæр аллихузон 
цæрæгойтæбæл. Хуæнхти цъоппитæбæл фæййинæн ес сæрустур 
дзæбодуртæ. Гъæздуг æнцæ нæ хуæнхтæ къахгæ хæзнатæй 
дæр, аллихузон арæзтадон æрмæгæй дæр. Ес нæмæ зменсæ æма 
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æргъæ, къирдор, изди, æвзестæ, æрхи. Мадта гъæди къохтæ æма игуæрдæнтæ дæр гъæздуг 
æнцæ. Цъæх-цъæхид арф кæрдæги астæу ирæзуй берæ аллихузон деденгутæ. Сæ сæрмæ 
ба зелдогъ кæнунцæ рæсугъд гæлæбутæ æма кустуарзон мудибиндзитæ. Аци дессаги 
гъæздугдзийнæдтæ мах гъæуама гъæуай кæнæн.

1. Иссерæ тексти фразеологизм. Ниффинсетæ ин æ синоним.
2. Иссеретæ тексти гъудиадтæ æмхузон иуæнгти хæццæ.
3. Байамонетæ æрхуæцæн нисæнтти æвæрд.

6-аг фæлтæрæн.

Дууæ æнсувæри, Алан æма Аслан, исфæндæ  кодтонцæ гъæди æрзелун æма æрæмбурд 
кæнун аллихузи гагарæзæ. Æмбурд бæргæ æркодтонцæ, фал си ка ци æй, уой ба нæ зудтонцæ. 
Сувæллæнттæ, фенхус син кæнетæ, хузтæмæ æркæсгæй. Ци гагарæзæ æрхастонцæ, уони 
базонетæ хузтæмæ гæсгæ: Алфавити уагæбæл сæ ниффинсетæ минеуæгонти хæццæ. 

Уæгъæли, скъелду, саунæмуг, турту, кокойнæ, хъæлæрдзи, нинæгъ.

7-аг фæлтæрæн. Галеу цæгиндзи дзурдтæмæ бафтауетæ иннæ цæгиндзæй дзурдтæ. Ци 
уæмæ рауадæй? Дигорон æма ирон æвзæгти минеуæгон номдари хæццæ кæми фæллæууй?

Бæрзонд   ком
Рæсугъд   адæймаг
Арф    æрдзæ
Гъæздуг    зæнхæ
Цубур    спортсмен
Хъаурæгин   радзубанди
Æгъдаугин    кæрдæг
Цъæх    кæстæртæ

1. Минеуæгонти бæрцбарæнтæ исбæрæг кæнетæ.

8-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, ци базудтайтæ Иристони гъæздугдзийнæдти туххæй. 
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9-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ дзурдбæститæ уæ тетрæдти. Зæгъетæ, кæци номдари 
хæццæ минеуæгон лæууй æ комкоммæ нисанеуæги.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си минеуæгонтæ æма син сæ конд 
исбæрæг кæнетæ. Рафинсетæ сæ тетрæдти. 

1. Мæйæ æй нæ хæстæгдæр синхаг æрвон тугъдади. 
2. Æнахургонд адæм æнгъæл адтæнцæ, бонигъæдтæ, дан, 
Мæйæй аразгæ æй. 3. Еуæй-еу планетитæ æмбæрзт æнцæ 
бæзгин атмосферæй. 4. Марс хори алливарс æмхузон 
тагъдадæй нæ цæуй. 5. Зæнхæй планетити æхсæн æмхузон 
дæрддзæг нæййес.

Сиукъати	Никъала

1. Бæрæггонд дзурд циуавæр нихаси хай æй.
2. Фæлтæрæни иссеретæ уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си дзурдбæститæ минеуæгон+номдар 
æма сæ тетрæдти ниффинсетæ. Минеуæгонтæн сæ хæйттæ байамонетæ.

10-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Стъæлфити бæсти гъæугæ 
минеуæгонтæ райсетæ къæлæттæй.

1. Цæун … (циргъ, урух) надбæл. 2. Мæсгути … (бæрзонд, гъæдин) фæрстæ лæуунцæ 
мингай æнзтæ нæ хуæнхбæсти. 3. Уарзун … (цъæх, сурх) арви æд… (уорс, бор) мегътæ. 
4. … (хуæнхаг, унгæг) дæнттæ тундзунцæ размæ (унгæг, ниллæг) кæмтти. 5. … (нарæг, цъæх) 
къахнадбæл цæунцæ сувæллæнттæ гъæди арфмæ. 6. … (хуарз, устур) æмбалæн аргъ нæййес.

    фид
карки
    зунд

    дзубанди
робаси   цар
    сайд

    фæрæт
циргъ
    дзурдтæ

    дор
Уæззау
    гъудитæ 

    фат 
Изди
    мегътæ

    нервитæ
Æфсæйнаг
    хед

ДУЙНЕ НÆ АЛЛИВАРС
МИНЕУÆГОНТИ ДЗУРДАРÆЗТ. МИНЕУÆГОНТИ РАСТФИНСУНИ ÆГЪДÆУТТÆ

21-аг урок
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1. 1938 анзи Цæликки гъæуи æнæдон будуртæмæ дон ку рауагътонцæ, уæд уой кадæн 
адтæй Иристони æвзаргæдæр бæхти догъ. 2. Нæ хуæнхбæсти цæугæдæнттæ æнцæ рæсог, 
хуæрзадæ æма уазал. 3. Уорсходæ бæрзонд хуæнхти тегътæ сæумон хори тунтæмæ æвзестау 
исæрттевунцæ. 4. Минкъий сауæдонæ разиндтæй æнæнвæрсон. 5. Лæваргъон сауæдонæ 
игъæлдзæгæй ирайуй зæнхи реуæй. 6. Ниллæг хуæнхти цъоппитæбæл æма фæхстæбæл 
ирæзунцæ аллихузон зайæгойтæ. 7. Æнæуагæ рæсугъд æнцæ нæ хуæнхбæсти цадитæ дæр. 
8. Фиддæлтиккон æдзæрæг мæсгути абони мæргътæ астъæнттæ кæнунцæ, адæм ба сæмæ 
кæсунмæ цæунцæ.

3-аг фæлтæрæн. Æмбесæндтæ бакæсетæ. Къæлæттæ райгонгæнгæй сæ, куд æмбæлуй, 
уотæ ниффинсетæ тетрæдти. Кæд испайда кæндзинайтæ лæвæрд æмбесæндтæй?

1. Гъæдæмæ (æнæ фæрæтæй) неке цæуй. 2. (Æнæ фæрæт) гъæддзау нæ фæууй. 3. (Æ 
цæсгон) лæгæн ци не 'нтæсуй. 4. (Æ цæрæг) хæдзарæ уазал фæууй. 5. (Æнæ хуæцæнгарз) 
ма 'взедæ де 'знагмæ. 6. (Æнæ нифс) цæрæн нæййес. 7. (Æнæ нифс) адæймагæн зин цæрæн 
æй. (Æнæ нез) адæймаг мæгур некæд æй. 8. (Æнæ хецау) гъæуæн робас – æлдар. (Æм фæнд) 
адæмæн хонх дæр нæ лæууй. 9. (Æнæ зунд) лæг æ къæхтæ мæстæй маруй. (Æнæ адæм) мæ 
дони къос дæр нæ гъæуй.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд минеуæгонтæ равзаретæ сæ арæзтмæ гæсгæ. Базонетæ, 
циуавæр нихаси хæйттæй арæзт æнцæ. Рафинсетæ сæ къуæрттæй.

1. Минеуæгон + номдар.  4. Номдар + миуæвдесæг.
2. Номдар + номдар.   5. Номевæг + миуæвдесæг.
3. Нимæдзон + номдар.

Минеуæгонти аразуни сæйраг мадзæлттæ æнцæ:
1. Разæфтауæнти фæрци: æнæдон, æдзæнхæ, æмзунд.
2. Фæсæфтауæнти фæрци: гъæддаг, фариккон, хургин.
3. Дзурди бундормæ еци-еу рæстæг разæфтауæн æма фæсæфтауæн бафтауни 

фæрци: æмхузон, æгомуг, æнæфæразон.
4. Дзурдтæ (бундортæ) кæрæдземæ æфтауни фæрци: цæхæрцæстæ, 

фæтæнусхъæ.

1. Разæфтауæн æ-и фæсте æзæллангон æмгъæлæсон аййивд æрцæуй зæллан-
гонæй. Финсгæ дæр æй кæнæн зæллангонæй. Зæгъæн: тас – æдас, цæнхæ – æдзæнхæ.

2. Разæфтауæн æм-и фæсте дæр æзæллангон мур арæх раййевуй зæллангонмæ. 
Зæгъæн: фæндæ – æмвæндæ, цæхдон – æмдзæхдон.

3. Æнæ æма æд разæфтауæнтæ ку фæуунцæ, уæд сæ финсун гъæуй еумæ, ци 
дзурдтæмæ бафтудæнцæ, уони хæццæ. Кæд разæвæрдтæ уонцæ, уæд сæ финсун 
гъæуй хецæнæй.

Зæгъæн: Æнæзæнхæ адæймаг мæгур æй.
Æнæ	зæнхæй	зин	цæрæн	æй.
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Ху з æ г :  уорссæр = минеуæгон + номдар. 

Еуцæстон, дорзæрдæ, цæхæрцæстæ, сигитсæр, фондзанздзуд, мæнæугæрдæн, картофса-
дзæн, саухелæ, фæтæнреу, æртикъахуг, фондзтегъон, хеерхæфсæн, нартихуарæгъзалæн, сурх-
варс.

5-æм фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Иссеретæ си минеуæгонтæ. Зæгъетæ, 
циуавæр æууæлтæ æвдесунцæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ сæ равзаретæ.

Хоруарун

Еу æртæх... Дууæ...      Еумæ уарзт мах уæд бæттуй.
Цалдæр...       Фæссабур æй сæх-сæх уарун,
Тъинг – тъинг – тъинг     Хор дæр фæрсæй ку кæсуй.
Æвеппайди сæх-сæх уарун     Хоруаруни тæрхъос-мадæн
Арви къосæй ку кæлуй,     Берæ цæуæт фæззинуй
’Ма райгъустæй дони зарун,    Фæсуаруни хори тунæ 
Æрдзæ уомæ ку бæллуй!     Уомæл уæлдæф ку тавуй.
Уарун – мегъæ, донидзагæй,    Уонæй амад арвæрдунæ
Фæлмæн æртæх æгъзалуй,     Тæмæн – хортæ ку калуй!
Рæдау мадау, æрдзæ уаргæй     Арвæрдуни тумбул фæсон
Зæнхæ донæй æфсадуй.     Бæрзонд цъæх арв уорамуй.
И гъар уарун, сæрддон уарун    Уомæ кæсгæй, æнæкæрон.
Æрдзæн хъаурæ ку дæттуй,     Е ’рттивд зæрдæ арауй!
Ку базонæн æрдзæ дарун, – 

1. Æмдзæвгæ бакæсгæй уæ цæститæбæл цæхуæн нивтæ рауадæй?
2. «Базонæн æрдзæ дарун». Куд лæдæретæ аци гъудиади медес?
3. Циуавæр æрдзон бæрæггæнæни кой ракодта автор?

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæ равзаретæ сæ арæзтмæ гæсгæ. Сæ хæццæ дзурдбæс-
титæ ниффинсетæ.

Уазалгомау, цуппæрдегъон, хуæдæфсармæ, амондгун, адгин, æнæлазæ, хуæнхаг, 
æмтохгæнæг, æнæдон, æмвæтæн, æнæдзурд, æвадуат, æмвæндæ, æдзæнхæ, æгъатир, æдухст, 
æдзæттæ, æдзох, æдзард, æвуд, æгъуз.

8-аг фæлтæрæн. Къæлæттæ райгон кæнетæ, уотемæй ниффинсетæ гъудиæдтæ. Минеуæ-
гонтæн сæ хæйттæ исбæрæг кæнетæ.

1. (Æнæ) зæрдихудт фæллойнæ кæнунцæ нæ адæм. 2. (Æнæ) дон будуртæмæ арæзт 
цæуй дон (уадзæн) къанæуттæ. 3. Æ (кæрон) æй нæ адæмæн сæ хъаурæ, сæ нифс. 4. Кад (гин) 
лæгтæ куд берæ адтæй нæ гъæубæсти. 5. Мæнæн ме сгъомбæл (кæнун) Иристон тæхунмæ 
базуртæ равардта. 6. Хонсар (фарс) будурти меттæ уайтагъд ратадæнцæ. 1. (Æнæ) готонæй 
дæ зæнхæ нæ бахумæ кæндзæнæ. 2. Æнæготон трактор рацудæй будурмæ. 3. Æнæ (хецау) 
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бæх æзнæт фæууй. 4. Бæх æнæ (хецауæй) æрæздахтæй гъæумæ. 4. Æнæ (дон) бæсти адæймаг 
берæ нæ фæразуй. 5. Æрæмбурд æнцæ Къаматæ (æд) лæдзгутæ, (æд) хъæматæ. (М. Г.) 6. 
Уæйгутæ (æд) хех бæлæсти хæццæ æрæздахтæнцæ балцитæй.

9-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ минеуæгонтæ фæсæфтауæнтæ -аг æма -он-и 
фæрци дигоронау æма иронау. Дувæргонд æмгъæлæсонти буни баханхæ кæнетæ. Зæгъетæ, ци 
хецæндзийнæдтæ ес дигорон æма ирон дзурдти.

Балци   гъæдæ
тæрегъæд  идард
сæумæ   дзурд
гъæу   дзол
агъаз   хæдзарæ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ лæмбунæг гъудиæдтæ. Ставддæрæй 
финст дзурдтæмæ раттетæ фæрститæ. Зæгъетæ, циуавæр нихаси хæйттæ 
æнцæ.

1. Хуарз ма ракæнæ æма фуд ма иссерæ (Æмб.). 2. Хуарз лæг æ 
хуарз гъуддагбæл фæсмон некæд кæнуй (Æмб.). 3. Рохсмæ фæсевæд, 
тундзетæ, рохсмæ цæуетæ æнгом. (М. Г.) 4. Дæ иуазæгмæ рохс 
цæстингасæй ракæсæ. 5. Лæгъуз æ миутæй бæрæг фæууй (Æмб.). 6. 
Лæгъуз бæхгинæн лæгъуз бæх фæууй (Æмб.). 7. Хестæрти разæй ма 
цо. 8. Хестæр адæймагмæ игъосун гъæуй.

Номдартæн сæ нимæдзæ æма хауæн исбæрæг кæнетæ.

ИСАХУР КÆНÆН ÆМБЕСÆНДТÆ
МИНЕУÆГОН НОМДАРИ РОЛИ

22-аг урок

Минеуæгонтæй еуæй-еуетæ арæх рахезунцæ номдартæмæ. Минеуæгон номдармæ 
ку рахезуй, уæд исуй предмет æма æййевуй хауæнтæ æма нимæдзæмæ гæсгæ.

Зæгъæн: (Циуавæр?) Лæгъуз кусти бæсти æппундæр ма косæ.
Дæ (ке?) лæгъузи кой ма кæнæ.
Дзурд лæгъуз фиццаг гъудиади æй минеуæгон, дуккаг гъудиади ба – номдар.

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дзурдтæ 
ниффинсетæ. Раттетæ сæмæ фæрститæ. Зæгъетæ, гъудиади циуавæр иуæнгтæ æнцæ. 
Номдартæ гъæугæ хауæни æвæретæ.
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5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аййев æмдзæвгæ. Ранимайетæ, поэт хъæбæрдæр æ царди ци 
уарзуй. Ставддæрæй финст дзурдтæмæ раттетæ фæрститæ. Зæгъетæ, циуавæр нихаси хæйттæ 
æнцæ.

Уарзун
Уарзун бæлæстæ аразун,
Уæдта сæ буни ба бадун.
Æма киунугутæ кæсун,
Бунтон минкъийти рæвдаун.

Нæуæг бæласæн æз нур дæр
Белæй искодтон тумбул къахт,
Е æй татхайæй фæлмæндæр,
Тала æрцудæй дзæбæх сагъд.

1. (Хуарз, лæгъуз)… ном дæбæл макæд исбадæд. 2. (Нæуарзонæн) … æ хуæрун цъæм-
цъæм, æ цæун – сæпп-сæпп. 3. (Æдули, зундгин)… фарстæн дзуапп нæййес. 4. (Æрра, зунд-
гин)… лæгæй дæхе гъæуай кæнæ. 5. … (Лæгъуз, зундгин) æмдзæхдон макæд исуо. 6. Лæг… 
(зинтæ, æнцон) конд æй. 7. (Зин, æнцон)… цард макæд равзарæ. 8. … (уæздан, æдзæсгом) 
адæймаг кадгин æй.

1. Зæгъетæ, ци 'нцæ антонимтæ. Иссеретæ сæ гъудиæдти.
2. Фæлтæрæни иссеретæ æмбесæндтæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдбæстити хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ 
си номдартæ æма минеуæгонтæ.

Уазал зумæг. Уазалтæ ралæудтæнцæ. Хуарз синхаг. Фулдæр хуæрзтæ. Седзæр сувæллон. 
Седзæри барæвдаун. Магоса биццеу. Магосайæн – цæф. Лæгъуз бонигъæдæ. Лæгъузæн – 
æфхуæрд.

4-аг фæлтæрæн. Раст бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си, номдари роли ци минеуæгонтæ ес, 
уони.

1. Ма худ аууонмæ æвзæрыл, хорзы-иу йæ цуры бафтау. (Къ.) 2. Бирæгъ ысулæфыд, 
фервæзт нæ рынчын! (Къ.) 3. Ныртæккæ уын диссаг æрхæсдзынæн æз. (Къ.) 4. Æнæ зынæй 
ницы ис. (Æмб.) 5. Зынæй æнцон кæнын хъæуы. 6. Тыхджын цы нæ кæны, мæгуыр цы нæ 
бары. (Æмб.) 7. Мæгуыры хæдзары уад тымыгъ хæссы. (Секъа.)

«Ходæ», (худ) берæнисанон дзурд ке æй, уой байамонæ.
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6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй разæфтауæн æ-и фæрци исаразетæ минеуæгонтæ. 
Сæ хæццæ дзурдбæститæ ниффинсетæ.

Барæ, хатир, тухст, тухæ, цæттæ, фæсмон, хузæ, цард, цæсгон, фуд, фæстаг, цæнхæ.

1. Зæгъетæ, дзурдбæстити минеуæгон кæци рауæн фæллæууй? 
2. Сæйраг дзурд фæууй æви дæлбарæ?

7-аг фæлтæрæн. Разæфтауæн æм-и фæрци лæвæрд дзурдтæй исаразетæ минеуæгонтæ. 
Ниффинсетæ сæ 2 къуаремæй. Фиццаг – æзæллангон зæллангонтæй кæми раййевуй, дуккаг – 
æмгъæлæсон кæми нæ раййевуй.

Фæтæн, цæхдон, гъæлæсон, тумбул, фæндæ, дзæхæра, фарс, кæрон, догæ, дзурд, барæ.

1. Базонетæ дзурдтæн сæ антонимтæ. 
2. Адæми, предметти, цæрæгойти циуавæр минеугутæ æвдесунцæ?

Дзурдтæмæ (бундортæмæ) фæсæфтауæнтæ -аг æма -он ку бафтаунцæ, уæд еуæй-
еу дзурдтæн сæ кæройнаг æмгъæлæсон фæддæргъвæтин уй æма æй финсун дæр гъæуй 
дувæргондæй. Зæгъæн: урус – уруссаг, æфсад – æфсæддон, гъæдæ – гъæддаг.

Еу цалдæр дзурдеми фæсæфтауæн -аг-и размæ фæззиннуй дæргъвæтин æмгъæ-
лæсон кк. 

Зæгъæн: гъæу	–	гъæуккаг,	лæуарæг	–	лæуарæккаг.

Сæумæ ’й даудзæнæй арви цъæх,
И хори цæсти æрбакаст,
Бонæй – и сатæг дони ’ртæх,
Изæрæй – ’взонги сосæг уарзт.

	 	 	 	 	 	 	 Тамати	Хъазбег
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Минеуæгон æвзаруни схемæ

1. Минеуæг æвдесæг æй æви рахастæвдесæг?
2. Æ райдайæн формæ.
3. Кæци бæрцбарæни æй?
4. Æ нимæдзæ.
5. Æ хауæн.
6. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæр æй?

Хузæг:  Ирон адæмæн æ тæккæ зундгонддæр лæгти нимæдзæмæ хауй Абайти Васо.

1. Ирон – рахастæвдесæг минеуæгон, æ райдайæн формæ æй ирон. Лæууй еу-
уон нимæдзи, номон хауæни. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ æй бæрæггæнæн. 2. Тæккæ 
зундгонддæр – минеуæгæвдесæг минеуæгон, æ райдайæн формæ – зундгонд, лæууй уæлахезон 
бæрци, еууон нимæдзи, номон хауæни. 3. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ æй бæрæггæнæн.

1-аг фæлтæрæн. Райгон кæнетæ къæлæттæ, стъæлфити бæсти ба гъæугæ дамугъатæ 
ниввæретæ, уотемæй гъудиæдтæ ниффинсетæ уæ тетрæдти. Радзоретæ минеуæгонти 
растфинсуни æгъдæутти туххæй.

1. Урус…аг æвзаг дæр нин (æнæ) зонгæ нæй. 2. Адæм æрæмбурд 
æнцæ æма содзаг…аг мардбæл фæккудтæнцæ. 3. (Æнæ) унаффæ 
хæдзари бæркад нæййес. 4. (Æмб.) бæлццонæн райсæ дæ хуарз синхаги. 
5. (Æнæ) барæ кусти бæсти æппундæр ма косæ. (Æмб.) 6. Берæ (æнæ) 
хуссæг æхсæвтæ рарветуй мадæ æ бæдолæ гъомбæлгæнгæй. 7. (Æ)… 
цæстуарзон адæймаг æхецæн лæгъуздæр кæнуй.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ. Текстæй рафинсетæ 
минеуæгонти хæццæ гъудиæдтæ æма сæ пъланмæ гæсгæ равзаретæ.

Абайти Васо адтæй устур ирон ахургонд. Райгурдæй 1900 анзи хуæнхаг гъæу Къоби. 1925 
анзи каст фæцæй Санкт-Петербурги университет. Уæдæй фæстæмæ куста æвзагзонунадон æма 
ахурадон къабæзти. Васо ниффинста 300-й фулдæр наукон куститæ.

Аци куститæй сæ нисанеуæг æма асæмæ гæсгæ уæлдай ахсгиагдæр æнцæ «Ирон æвзаг 
æма фольклор», «Нарти эпос», «Ирон æвзаги грамматикон очерк», «Уруссаг – ирон дзурдуат», 
«Ирон æвзаги историон-этимологион дзурдуат». Аци киунугутæй алкæци дæр фагæ æй лæгæн 
кадæ æма ном искæнунмæ.

ИРИСТОНИ ХУÆЗДÆР ЛÆГТÆЙ ЕУ
КУД ÆВЗАРГÆ 'Й МИНЕУÆГОН

23-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Дзуапп раттетæ лæвæрд фæрститæн. Æрхæссетæ уæхе дæнцитæ.

1. Ци æй минеуæгон?
2. Радзоретæ минеуæгонти дзурдарæзти мадзæлтти туххæй.
3. Зæгъетæ, циуавæр разæфтауæнти фæрци аразæн минеуæгонтæ?
4. Циуавæр фæсæфтауæнти фæрци аразæн минеуæгонтæ?
5. Вазуггин минеуæгонтæ ес не 'взаги æви нæ?
6. Кæд раййевуй разæфтауæни фæсте æзæллангон æмгъæлæсон зæллангонæй?
7. Номдари роли ка уа, уæхæн минеуæгонтæ æргъуди кæнетæ.
6. Гъудиади циуавæр иуонг фæууй минеуæгон?

4-аг фæлтæрæн. Стъæлфити бæсти гъæугæ минеуæгонтæ байвæретæ, уотемæй 
гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Минеуæгонтæ равзаретæ.

1. Дуйнети-дуйнебæл адæймагæн мадæй … нæййес. 2. Цифæнди рæстæг дæр ими-
сун мæ мади … зæрдæ. 3. Нæ гъæдтæ гъæздуг æнцæ … бæлæстæй. 4. … , … кæмтти знæт 
нимбохуй цъетедæнтти лæдæрсæн. (Х.Э.) 5. Хатгай … лæг бахауй æфхуæрди, и фудгин ба – 
фæрæтгин. (Х.Э.) 6. Мæ … Иристон, дæубæл ку зарун; дæ … рæвдуд мæ зæрди дарун. (Керт. Т.) 
7. Уо, мæ … – мæ бæстæ, уо, мæ … Иристон! (Хъ. Хъ.)

Д з у р д т æ й  и с п а й д а  к æ н у н м æ : боц, фæлмæн, раст, толдзæ, арф, тар, уарзондæр, 
зинаргъ, адгин.

Фал ирон адæмæн, ахурадæн уæлдай зинаргъдæр æй «Ирон æвзаги историон-этимологион 
дзурдуат». Автор лæмбунæг равзурста ирон дзурдтæн сæ равзурд, лингвистикон æма историон 
æууæлтæ. Аци дзурдуат адæймагæн дæттуй æнæкæрон берæ зонундзийнæдтæ, дессаг хабæрттæ.

Абайти Васо æвзурста æрмæст ирон æвзаг нæ, фал ма æндæр æвзæгтæ дæр, уæлдайдæр 
ба ирайнаг æвзæгтæ æма еумæйаг æвзагзонунади, литератури, фольклори, этнографий, исто-
рий аллихузон фарстатæ дæр.

Васой зудтонцæ берæ бæстити æма ин аргъ кодтонцæ.
Абайти Васо адтæй ирон æма ирайнаг æвзæгтæ ахур кæнуни тæккæ зундгонддæр ахур-

гонд.

1. Зæгъетæ, циуавæр хуарздзийнæдтæ бакодта не 'мзæнхон æ уарзон ирон адæмæн?
2. Цума Дигоргоми ескæд адтæй?
3. Тексти иссеретæ æрбайсгæ дзурдтæ.
4. Рафинсетæ текстæй неологизмтæ.
5. Куд лæдæретæ дзурдтæ этимологи æма фольклор-и нисанеугутæ.
6. Кæци æноси æнгарæ æй Абайти Васо?

ФÆЛХАТ КÆНУНÆН ÆРМÆГ
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1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсæ æмдзæвгæ. Минеуæгонтæ тетрæдти ниффинсетæ. Сæ 
арæзт син исбæрæг кæнетæ.

Зумæг æма æз
Уазал зумæг – сум-сумæг,   Гуррустгæнгæ – цонæгъбæл.
Æнæхатир – фуд тузмæг.   Урдуг къоли ратæхун,
Ниннеуй рагъбæл гъæрæй,   Фæстæмæ дæр æздæхун.
Фæттæрсун мин æнгъæлæй.   Мæстгунæй зумæг кæсуй –
Уæледарæс – гъар хъæппæл,   Ходунгъæртæ игъосуй.

          	Рæмонти	Александр

1. Минеуæгонтæбæл цавди нисæнттæ ниввæретæ.
2. Зæгъетæ, кæци иуæнгтæбæл æвæрæн дигорон æвзаги цавд?

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд номдартæмæ ниффинсетæ минеуæгонтæ.

Сувæллæнттæ, фусунтæ, иуазгутæ, фингæ, хæдзæрттæ, бæрæгбон.

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н м æ : игъæлдзæг, рæсугъд, райдзаст, æгъдаугин, 
иуазæгуарзон, бæркадгун, æфснайд, гъæздуг, гъар, хуарз, мæгур, æфсæст, даргъ, устур.

ХÆДЗАРОНТÆ, ХÆДЗАРОНТÆ! ÆРЦÆУНЦÆ НÆУÆГ БОНТÆ
МИНЕУÆГОНИ ÆВЗУРСТ. ÆРМÆГ НИФФЕДАР КÆНУН 

У
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3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд минеуæгонтæ ниффинсетæ барæн æма уæлахезон бæрци, 
уæдта син сæ синонимтæ базонетæ. Сæ хæццæ дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ æргъуди 
кæнетæ.

Дессаг, хуæрзадæ, уорс, цъæх, аййев.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ ниффисетæ тетрæдти. Иссеретæ си минеуæгонтæ. 
Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ сæ равзаретæ.

Фæндыры зæлтæ ивылæд нæ Ирыл!
Кæстæр куыд кæна хистæрæн æгъдау! 
Хистæры куывд цæуæд уæларвмæ. 
Кæстæры куывд нын æрхæссæд фарн! 
Нæуæг анз уин нæуæг хуæрзтæ æрхæссæд!
Царди хуæрздзийнæдтæй хайгин уотæ!
Дзæбæхæй, уæ ниййергути фæндæуагæ ирæзетæ!

1. Циуавæр бæрæгбæнтти фегъосæн ес аци арфитæ?

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ 6-7 гъудиади кенæ ба цубур радзурд «Цæттæ кæнæн 
бæрæгбонмæ». Испайда кæнетæ аллихузи минеуæгонтæй, уæдта урокки æрмæгæй.

1. Дзурдтæ кæстæр æмæ хестæр-и хæццæ æргъуди кæнетæ дзурдбæститæ.
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КОНТРОЛОН КУСТ

ЕУ, ДУУÆ, ЕУ, ДУУÆ, – РАЗМÆ ЦÆУÆН, АХУР КÆНÆН!
НИМÆДЗОНИ НИСАНЕУÆГ. ДИГОРОН НИМАДИ ХУЗТÆ. 

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст æма зæгъетæ, ци æвдесунцæ ставддæрæй финст 
дзурдтæ.

Анзи ес цуппар афони: зумæг, уалдзæг, сæрдæ, фæззæг, дууадæс мæйи. Алли афони дæр 
ес æртæ мæйи. Фиццаг мæйæ æй январь – æнсури мæйæ. Мæйти ес æртин кенæ ба æртин 
еу бони. Феврали, комæхсæни мæйи, ба фæууй дууин аст кенæ дууин фараст бони. Анзæн æ 
дууадæсæймаг мæйæ æй декабрь, цæппорсей мæйæ. Хонунцæ ма ᾽й Никколай мæйæ дæр.

1. Иссеретæ тексти архаизмтæ.
2. Зæгъетæ, ци мæйти кой ракодтан, етæ анзæн æ кæци афонæй æнцæ? Фæззæгæй 
цæмæй хецæн кæнунцæ?
3. Æнсури æма Никколай мæйти цалгай бæнттæ ес?

Ставддæрæй финст дзурдтæй еуетæ æвдесунцæ, предметтæ цал æнцæ, уой (сæ 
бæрцæ), иннетæ ба – предметти бунæттæ нимайгæй. Зæгъетæ, кæцитæ си ци 'вдесунцæ.

24-аг урок

25-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ 2 къуаремæй: 
фиццаг – бæрцон нимæдзонти, дуккаг ба – рæнгъон нимæдзонти хæццæ гъудиæдтæ.

1. Еу зундæй дууæ зунди – хуæздæр. (Æмб.) 2. Нур æртиккаг анз Дур-Дури гъæуи 
цæргутæ гъезæмарæ кæнунцæ æнæ донæй. («Диг. хаб.».) 3. Æстдæсæймаг сентябри Цхин-
вали æ куст райдæдта ирон адæми æхсæзæймаг съезд. 4. Агропромышленнон кустуати 
бафснайдтонцæ дууæ мин тонни цъæх силос. (Газ. «Ирæф»). 5. Дууæ мин æвдæймаг анз 
адтæй Культури анз. 6. Æртæ мæйемæ нæ республики кустуæттæ продукци рауагътонцæ фа-
раст миллион сомей аргъ. 7. Нæ республики æригон фæсевæдæй æртин фондз адæймаги 
фарæ иссæнцæ уæлахездзаутæ.

1. Иссеретæ фæлтæрæни: а) неологизмтæ; 
б) æрбайсгæ дзурдтæ.

2. Хецæнæй рафинсетæ вазуггин дзурдтæ 'ма сæ равзаретæ.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ дзурдбæститæ хецæн къуæрттæй, нимæдзонти нисане-
уæгмæ гæсгæ. 

Фондз сувæллони, фиццаг бунат, æртигай мæйтæ, еу цуппæрæймаг хай, æхсæзæймаг 
машинæ, дæс тонни, дуккаг бон, æртæ синхони, фæндзæймаг уæладзуг, дугай скъоладзаутæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ лæвæрд нимæдзонти къуæрттæ. Зæгъетæ, ести уæлдай си ес 
сæ нимæдзи æви нæ.

авд æма æртинсæй  æхсай авд
фондз æма инсæй  дууин фондз
цуппор æртæ   æртæ æма дууинсæй

Дигорон æвзаги ес дууæ хузи нимади: дæсгæйттæй нимад (æртин, цуппор, 
сæдæ, æртæсæдæ) æма инсæйгæйттæй нимад (инсæй, дæс æма дууинсæй, фондз æма 
цуппаринсæй).

Инсæйгæйттæй нимадæй нур арæх нæбал пайда кæнунцæ. Арæхдæр пайда кæнæн 
дæсгæйттæй нимадæй.

Предметти нимæдзæ кенæ ба сæ рæнгъæвæрд ци нихаси хай февдесуй, е хуннуй 
нимæдзон.

Сæ нисанеуæгмæ гæсгæ æнцæ 4 хузи:
1) бæрцон нимæдзонтæ: еу,	сæдæ,	æвддæс.
2) рæнгъон нимæдзонтæ: фиццаг,	сæдæймаг,	финддæсæймаг.
3) дехон нимæдзонтæ: дугай,	дæсгай,	сæдæгай.
4) морон нимæдзонтæ:	еу	фæндзæймаг	хай,	дууæ	æртиккаг	хаййи.
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5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд нимæдзонтæ бакæсетæ. Зæгъетæ, кæци хузи нимадæй загъд 
æрцудæнцæ. Рафинсетæ сæ уæ тетрæдти, сæ фарсмæ син нимади иннæ хузæ дæр финсетæ.

Ху з æ г : фондз æма инсæй – дууин фондз.

Фондз æма инсæй, авддæс æма инсæй, аст æма æртинсæй, фондзинсæй, фараст æма 
инсæй, æхсæрдæс æма æртинсæй, æртæ æма æртæфондзинсæййи, фондзфондзинсæййи.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд нимæдзонтæ ниффинсетæ, сæ фарсмæ син æмбæлгæ цифритæ 
финсгæй.

Цуппор авд, сæдæ æртæ, æртинсæй, еу æма дууинсæй, æвддæс æма инсæй, финддæс 
æма фондзинсæй, дууадæс æма инсæй.

Ху з æ г : цуппор авд – 47

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн раттетæ дзуæппитæ. Нимæдзонтæ ниффинсетæ 2 
хузи дæр.

1. Нæ гъæуæн бундор æвæрд æрцудæй … анзи. 2. Æ фиццаг цæргутæ адтæнцæ … бий-
нонти. 3. Нуртæккæ си цæруй… хæдзари, … цæрæги. 4. Гъæуи ес … скъола. 5. Ахур си 
кæнуй … скъоладзауи, косуй си … ахургæнæги. 6. Нæ къласи ес … ахурдзауи, … биццеуи 
æма … кизги.

1. Исбæрæг кæнетæ, сæ нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæр нимæдзонтæ æнцæ.

8-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си нимæдзонтæ. Зæгъетæ, сæ 
нисанеуæгмæ гæсгæ циуавæртæ æнцæ, уæдта куд арæзт æрцудæнцæ, гъома, цалгай бундортæй 
кенæ ба дзурдтæй.

1. Еу бон хор фæууй, дуккаг бон – къæвда. 2. Фиццаг уазалтæ ку ралæуунцæ, уæд робас 
æ бæдæлтти ехин хедбæл нæбал фæууадзуй цæун. 3. Бонигон Майи уæлцъарæ фæууй сæдæ 
æртин градуси тæвдæ, æхсæвæ ба сæдæ æстай градуси уазал. 4. Зæнхæй Мæйи æхсæн ес 
æртæ сæдæ æхсай æртæ мини ’ма æртæсæдæ километри. 5. Зæнхæбæл æвдай килограмми ци 
адæймагæн уа æ уæзæ, уомæн Мæйæбæл ба уодзæнæй еуæндæс килограмми.

Нимæдзонтæ сæ арæзтмæ гæсгæ фæуунцæ:
1) хумæтæг нимæдзонтæ (конд фæуунцæ еугай уедæгтæй): еу,	 фондз,	 дæс,	 мин.	

сæдæ,	миллион...
2) вазуггин нимæдзонтæ (арæзт фæуунцæ дугай кенæ æртигай уедæгтæй): дууадæс,	

æвддæс,	æртæсæдæ;
3) амад нимæдзонтæ (арæзт фæуунцæ цалдæргай хецæн дзурдтæй):	 сæдæ	 фондз,	

мин	фараст	сæдæ	æртин	цуппар.
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9-аг фæлтæрæн. Лæвæрд нимæдзонтæ рафинсетæ æртæ къуаремæй: 1) хумæтæг 
нимæдзонтæ; 2) вазуггин; 3) амад нимæдзонтæ.

Цуппар, цуппор, цуппæрдæс, дууинсæй, æвддæс, дууин авд, æвддæс æма инсæй, авд 
мини, фараст, фарастсæдæ, фараст мини, еу, еуæндæс, фæндзай еу.

1. Нимæдзонти хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ.

10-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Еумæйаг сæргонд син раттетæ. Байамонетæ: 1) 
хумæтæг нимæдзонтæ; 2) вазуггин нимæдзонтæ; 3) амад нимæдзонтæ.

Хæдзайрон мудибиндзитæй мадæ биндзæ цæруй 3 анзи, косæг биндзæ ба 40 бони. 
Мулдзуг æма æнкъуæлхæ цæрунцæ 7 анзи, уаруни золкъæ æма хæпсæ ба – 5 анзи. Хъуррой, 
уг, робас, куй цæрунцæ 12-гай æнзтæ. Æхсæрсæттæг æма тæхгæцъеу цæрунцæ 6-гай æнзтæ. 
Берæгъ, домбай, арс цæрунцæ фæйнæ 15 анзи. Адæймаг цæруй 100 анзей уæнгæ, еуæй-еухатт 
ба фулдæр дæр. Тæккæ фулдæр цæруй халон – 300 анзей уæнгæ.

11-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн ниффинсетæ æнхæст дзуæппитæ.

1. Ци хæдзари цæретæ, е кæд арæзт æрцудæй?
2. Цал адæймаги æнцæ уæ бийнонтæ?
3. Ниффинсæ, кæд райгурдæнцæ уæ бийнонти хестæртæ.
4. Дæхуæдæг кæд райгурдтæ?

1. Ци нимæдзонтæй испайда кодтайтæ, етæ цæхуæнттæ æнцæ?

26-аг урок

НÆ АДÆМИ ИСТОРИЙÆЙ.
БÆРЦОН ÆМА РÆНГЪОН НИМÆДЗОНТИ ТАСУНДЗÆГ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ æндæр сæргонд. Цубуртæй ин 
радзоретæ æ медес.

Æнгом бийнонтау

Раст унафæ курухон зундæй игуруй. Нæ фиддæлтæ цæрæнбонти 
берæ зин бæнттæ рарвистонцæ. Берæ хæттити æрлæудтæнцæ исæвди 
къахбæл. Фал лæгдзийнадæ æма æхсарæй æнхæст адтæнцæ. Æма, арф 
нигъгъуди кæнгæй, рахастонцæ дессаг унаффæ – сæхе бакодтонцæ 
устур æма цитгин Уæрæсей иуазæг.

1774-аг анзи æрцудæй историон цау: Иристон байеу æй 
Уæрæсей хæццæ. Уæдæй ардæмæ 2 адæми цæрунцæ æнсувæртау. 
Æрмæст Иристони цæруй 100 адæмихаттемæй фулдæр. Сæ еугуремæн 
дæр Уæрæсе æй сæ фарни мæсуг, сæ раздзæуæг.
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2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Нимæдзонтæ ниффинсетæ дзурдтæй. Сæ 
хауæнтæ син исбæрæг кæнетæ.

1. Уæллагири коми адтæй 138 мæсуги, Курттати коми – 66, Хъобангоми – 43, Дигор-
гоми – 29 мæсуги. 2. Кæддæр Зæрæмæги цардæй 200 хæдзари, нур ба си цæруй 5 хæдзари. 
3. Нуртæккæ Зæрæмæги аразунцæ ГЭС, кæци дæтдзæнæй электрон тухæ 500 млн киловат-
ти анзмæ. 4. Магкати Зураб Санкт-Петербурги адтæй 3 лæгей хæццæ. 5. Бæрæгбони кадæн 
хуæздæр косгутæй 15-емæн равардтонцæ хуæрзеугутæ.

1. Иссеретæ фæлтæрæни вазуггин дзурдтæ 'ма сæ равзаретæ.

Рæнгъон нимæдзонтæ номдарти хæццæ тасундзæггæнгæй æййевуй æрмæст 
номдар. Æнæ номдартæй ба тасундзæг кæнуй номдари хузæн. Амад нимæдзонтæн 
æййевуй æрмæст æ фæстаг дзурд.

Н. сæдæ	æртиккаг	анз;	сæдæ	æртиккаг
Г. сæдæ	æртиккаг	анзи;	сæдæ	æртиккаги
Д. сæдæ	æртиккаг	анзæн;	сæдæ	æртиккагæн
А. сæдæ	æртиккаг	анзмæ;	сæдæ	æртиккагмæ

1. Иссеретæ тексти фразеологизм. Куд ин лæдæретæ æ нисанеуæг. Ниффинсетæ ин æ си-
ноним. 
2. Иссеретæ фæлтæрæни нимæдзонтæ. 
3. Зæгъетæ, циуавæртæ æнцæ сæ нисанеуæгмæ æма сæ арæзтмæ гæсгæ.
4. Цал анзи рацудæй, Иристон Уæрæсей хæццæ ку баеу æй, уæдæй ардæмæ? Уæ дзуапп 
ниффинсетæ
5. Кæци хауæнти лæуунцæ нимæдзонтæ?

Бæрцон нимæдзон номдарти хæццæ бастæй тасундзæггæнгæй æййевуй номдар.
Зæгъæм: Н. фондз кизги; фондз

Иг. фондз	кизгей;	фондзей
Д. фондз	кизгемæн;	фондземæн
А. фондз	кизгемæ;	фондземæ
Æт. фондз	кизгемæй;	фондземæй	
Æ.-б. фондз	кизгебæл;	фондзебæл
М.-б. фондз	кизгеми;	фондземи
Х. фондз	кизгау;	фондзау.

Æнæ номдартæй ба тасундзæг кæнунцæ номдарти хузæн.
Тасундзæггæнгæй игурæнон, арæзтон æма æндагбунатон хауæнти бундор æма 

кæрони æхсæн фæззиннуй гъæлæсон -е-, дæттинон, æртæстон æма медæгбунатон 
хауæнти ба – иуонг ем.
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3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Нимæдзонтæ финсетæ дзурдтæй. Сæ фарсмæ 
син къæлæтти сæ хауæнтæ бæрæг кæнетæ.

1. Магкæти Зураб райгурдæй Зæрæмæги 1719 анзи. 2. Ирон дворянтæй цалдæр хæдзари 
æрцардæй Гурдзий. 3. Гъомбæл кодта 1 гурдзиаг паддзахи хæдзари. 4. Хуарз базудта гур-
дзиаг æвзаг. 5. 1734 анзи бæрæггæнæнтæмæ гæсгæ Зураби дæлбарæ адтæй 3 мин адæймаги. 
6. 20-æноси райдайæнæй фæстæмæ Зæрæмаг æй Кавкази туризми центртæй еу. 7. Алли анз дæр 
ардæмæ æрбацæуй 3000-4000 туристей бæрцæ.

1. Иссеретæ тексти æрбайсгæ дзурдтæ. Зæгъетæ, куд финсгæ æнцæ?

4-аг фæлтæрæн. Ратасундзæг кæнетæ еу нимæдзон дигоронау æма иронау. Исбæрæг 
кæнетæ, ци хецæндзийнæдтæ си ес, уони.

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ бæрцон æма рæнгъон нимæдзонти хæццæ гъудиæдтæ 
хецæн къуæрттæй. Зæгъетæ, гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ нимæдзонтæ циуавæртæ æнцæ.

1. Фыццаг дыууæ фарсты республикæйы разамонæгмæ ратта фæсивæды разамонæг Гуыдиаты 
Барис. 2. Дыууæ мин æвдæм азы æстдæсæм сентябры Дзæуджыхъæуæн лæвæрд æрцыд Хæстон На-
мысы горæты ном. 3. Дыууæ мин цыппæрæм азимæ абаргæйæ, ацы аз фæфылдæр адæмы нымæц. 
4. Беслæны байгом ног медицинон центр. Ам ис, дыууæ сæдæ æвдай сынтæджы кæм ис, ахæм рын-
чындон æмæ, суткæмæ æртæ сæдæ рынчыны кæдæм цæудзысты, ахæм поликлиникæ.

1. Нимæдзонтæ цифритæй ниффинсетæ.
2. Фæлтæрæни иссеретæ æрбайсгæ дзурдтæ. Куд финсгæ æнцæ?
3. Лæмбунæг рагъуди кæнетæ æма зæгъетæ, ести уæлдай ес нимæдзонти тасундзæги ди-
горон æма ирон æвзæгти.

6-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг æркæсетæ хузæмæ. 
Зæгъетæ, кæми ист æй. Ци си равдистонцæ нæ ай-
йевади косгутæ? Аци урокки æрмæгæй испайда 
кæнетæ æма исаразетæ радзурд. Æргъуди ин кæнетæ 
сæргонд. Испайда ма кæнетæ мæнæ аци дзурдтæ æма 
дзурдбæститæй дæр: историон цау, æрвист лæгтæ, ирон 
адæми мийнæвæрттæ, рæсугъд æма фæрнгун цард.

Нæ уроккæн æндæр сæргонд æргъуди кæнетæ.

Æ. сæдæ	æртиккаг	анзæй;	сæдæ	æртиккагæй
Æ.-б. сæдæ	æртиккаг	анзбæл;	сæдæ	æртиккагбæл
М.-б. сæдæ	æртиккаг	анзи;	сæдæ	æртиккаги
Х. сæдæ	æртиккаг	анзау;	сæдæ	æртиккагау
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7-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Иссеретæ си нимæдзонтæ. 
Исбæрæг син кæнетæ сæ хузæ æма хауæн, сæ фарсмæ син, къæлæтти ниффинсгæй, 
стъæлфити бæсти ниффинсетæ гъæугæ нимæдзонтæ.

1. Иристони зæронддæр гъæутæй еу æй Секер. Фæззиндтæй 1876 анзи. Нуртæккæ ибæл 
цæуй … анзи (газ. «Дигорæ»-й). 2. Фидибæсти Устур тугъд цудæй 1418 бони. 3. 1960-аг анзи 
Мæскуй цудæй Цæгат Иристони литературæ æма аййевади декадæ. 4. 1958 анзи нæ респу-
блики адæмæн лæваргонд æрцудæй кинонивæ «Фатимæ». 5. 2 бонемæ имæ бакастæй 3 мин 
адæймаги бæрцæ. 6. Нур … анзи аци кинонивæмæ зæрдиуагæй кæсунцæ адæм.

РАДЕХ КÆНÆ ДЕ 'МБАЛÆН.
ДЕХОН ÆМА МОРОН НИМÆДЗОНТÆ СÆ ТАСУНДЗÆГ

1-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ, нимæдзонтæй пайда 
кæнгæй. Зæгъетæ, куд конд æнцæ нимæдзонтæ.

27-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти бæрæггонд дзурдтæ раййеветæ дехон 
нимæдзонтæй, уотемæй сæ рафинсетæ тетрадмæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ фарсмæ къæлæтти 
сæ хауæн. Нимæдзонтæ финсетæ дзурдтæй.

1. Берæ хæдзæрттæй тугъди будурмæ рандæ 'нцæ фæйнæ 5-6 адæймаги. 2. Фал уонæй 
фæстæмæ ба исæздахтæнцæ 1. 3. Хъæбæр хуарз тиллæг æрзайун кодтонцæ 1947 анзи колхоз-
ти будурти, 70-80 центнертæ нартихуар. 4. 20-анзтæ бакустонцæ скъолай нæ ахургæнгутæ Са-
укуйти Земфирæ, Гуæцæлти Азæ, Хидирти Фатимæ (газ. «Ирæф»-æй.). 5. Алли анз дæр нæ 
бийнонтæ рафинсунцæ 3-4 экземпляртæ газзеттæ æма журналтæ. 6. Скъолай ахур кæнунцæ 11 
æнзтæ. 7. 20 нимадæй арæх нæбал пайда кæнунцæ. 8. Нур пайда кæнæн 10 нимадæй.

1. Иссеретæ фæлтæрæни рæнгъон нимæдзон.
2. 4-аг гъудиади æрхуæцæн нисæнтти æвæрд байамонетæ.
3. Хецæнæй рафинсетæ уруссаг æвзагæй æрбайсгæ дзурдтæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си нимæдзонтæ. Ниффинсетæ сæ 
цифритæй.

1. Æз бакастæн киунуги æртæ цуппæрæймаг хаййи. 2. Косæг лæг æ куститæн бакод-
та сæ еу дуккаг хай. 3. Къерейæн райстон æ еу æстæймаг хай, ме 'мбалæн ба равардтон еу 
цуппæрæймаг хай.

Дехон нимæдзонтæ арæзт цæунцæ фæсæфтауæн -гай-и фæрци еууон нимæдзи, 
берæуон нимæдзи ба фæсæфтауæн -гæйттæ-и фæрци. Фæллæууй номдари хæццæ, 
кенæ ба æнæ номдарæй: еугай,	еугæйттæ.

Номдари хæццæ ку фæууй, уæд тасундзæггæнгæй æййевуй номдар. Еунæгæй ку 
фæууй, уæд тасундзæг кæнуй номдари хузæн: дугай	фæткъутæ,	дугай	фæткъути.

Нимæдзонтæ æртæ цуппæрæймаг,	 еу дуккаг,	 еу æстæймаг æнцæ морон 
нимæдзонтæ. Æвдесунцæ нимæдзæн æ хæйттæ. Баст фæуунцæ номдар хай-и хæццæ.

Тасундзæггæнгæй æййевуй дзурд хай.
Морон нимæдзони хæццæ номдар хай ку нæ уа, уæд тасундзæг кæнуй нимæдзони 

фæстаг дзурд.

Зæгъæм: Н. æртæ	цуппæрæймаг;	æртæ	цуппæрæймаг	хай
Г. æртæ	цуппæрæймаги;	æртæ	цуппæрæймаг	хаййи
Д. æртæ	цуппæрæймагæн;	æртæ	цуппæрæймаг	хаййæн
А. æртæ	цуппæрæймагмæ;	æртæ	цуппæрæймаг	хаймæ
Æ. æртæ	цуппæрæймагæй;	æртæ	цуппæрæймаг	хаййæй
Æ.-б. æртæ	цуппæрæймагбæл;	æртæ	цуппæрæймаг	хайбæл
М.-б. æртæ	цуппæрæймаги;	æртæ	цуппæрæймаг	хаййи
Х. æртæ	цуппæрæймагау;	æртæ	цуппæрæймаг	хаййау



66

4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ нимæдзонтæ, стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ 
ниввæргæй. Сæ фарсмæ сæ цифритæй финсетæ.

Ху з æ г : фондз æхсæзæймаг – 5⁄6

Еу æрти…аг, цу…ар æс…æймаг, фондз еуæн…æсæймаг, д…æ æв…æймаг, а…д фин…
æсæймаг, 2 æгаси æма еу æрти…аг хай.

Нимæдзонтæ иронау дæр ниффинсетæ.

5-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Ниффинсетæ сæ нимæдзонтæй. Æргъуди кæнетæ 
сæ хæццæ гъудиæдтæ.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд нимæдзонтæ ниффинсетæ дзурдтæй 2 къуаремæй. Фиццаг – 
дехон нимæдзонтæ, дуккаг – морон нимæдзонтæ. Ратасундзæг сæ кæнетæ.

21 гæйттæ;        ;       ;      
10-гай
100-гай       ;
4-гай              

13
17

3
20

2
5

2 
2

  3 3 
3

  5

БÆРÆГБОНИ КАДÆН
НИМÆДЗОНТИ РАСТФИНСУНИ ÆГЪДÆУТТÆ

НИМÆДЗОН ÆВЗАРУНИ ФÆТКÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си нимæдзонтæ æма радзоретæ, 
циуавæр æнцæ сæ нисанеуæгмæ æма сæ арæзтмæ гæсгæ, уæдта син сæ растфинсуни 
æгъдæуттæ байамонетæ.

1. Мин фараст сæдæ науæдзæ фарæстæймаг анзи фæцæй инсæйæймаг æнос. 2. Еу æноси 
ес сæдæ анзи. 3. Рæстæмбес нимадæй адæймаг цæруй æвдай фондз анзи. 4. Ес уæхæнттæ 
дæр, æма сæбæл цæуй фондзинсæй анземæй фулдæр. 5. Тæккæ æригондæр студентбæл фиц-
цаг курсæй цæуй финддæс анзи. 6. Скъола фæддæн æвддæс анземæ.

28-аг урок
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1. Амад нимæдзонти хæйттæ финсун гъæуй хецæнтæй: фæндзай æхсæз, сæдæ 
æртин цуппар, дæс æма инсæй.

2. Еуæндæсæй нæудæсмæ ци нимæдзонтæ ес, уони дуккаг хæйтти финсун гъæуй 
дæс, кæд си еуæй-еухатт тæс игъусуй, уæддæр: финддæс, æстдæс.

3. Нимæдзонтæ авд æма аст-и бундортæй ци æндæр нимæдзонтæ арæзт цæунцæ, 
уонæн сæ райдайæни финсун гъæуй æ: авд-æвддæс-æвдгай æма идарддæр.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ бацеу-бацеутæ. Дзуæппитæ син раттетæ. Стъæлфити бæсти 
гъæугæ дамугъатæ ниввæргæй, рафинсетæ нимæдзонтæ сæ хæццæ баст дзурдти хæццæ.

1. Фæууодзæнæй еу рауæн дæ разæй,   2.  И д…адас «æнсувæри»
Ду…аг хатт – дæ фæстети зиндзæй.       Еу «хæдзари цардæнцæ»,
Еу хатт фæууй фæлмæндæр базæй,       Нур ба «цардæн» æ тæмæни
Ду…аг хатт – нæхсагæдæр синдзæй.       Кæрæдземæй идард æнцæ.

	 	 	 	 	 Хохайти	Э.

1. Хузтæмæ гæсгæ син базонетæ сæ дзуæппитæ.
2. 1-аг бацеу-бацеуæн циуавæр хузæ искæндзинайтæ?

Куд æвзаргæ ’й нимæдзон.
Пълан

1. Райдайæн формæ.
2. Æ хузæ: бæрцон, рæнгъон, морон æви дехон?
3. Хумæтæг, вазуггин æви амад?
4. Кæци хауæни æй?
5. Кæци нимæдзи æй?
6. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæр иуонг æй?

Зæгъæн: Фарæстæймаг гъæууонхæдзарадон равдист «Сугъзæрийнæ фæззæг – 2007»  
байгон æй Мæскуй.

Фарæстæймаг – нимæдзон, райдайæн формæ – фараст, æй хумæтæг, рæнгъон 
нимæдзон, номон хауæни, еууон нимæдзи, гъудиади æй бæрæггæнæн.

1. Лæвæрд гъудиади ма иссеретæ нимæдзон æма 'й равзаретæ.
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3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текст, нимæдзонтæ дзурдтæй финсгæй. Сæргонд ин 
æргъуди кæнетæ. Равзаретæ нимæдзонтæ.

1 æма 2 хатти нæ рацудæй Тулаттати Бексолтан ирон театри сценæмæ 57 анзей дæргъци. 
Æрæги исбæрæг кодта æ райгурди 80 анзи. Ци берæ адæм æрцудæй аци бæрæгбонмæ, етæ 
ин хъæбæр зæрдиуагæй арфæ кодтонцæ. 50 анземæй фулдæр сценæбæл бакосгæй, Бексол-
тан ирон лæги æма актери кадæ дæлæмæ не 'руагъта. «Дæ 100 анзей сæрти ракæсæ» – арфæ 
кодтонцæ театрдзаутæ сæ уарзон актерæн.

1. Бæрæггонд дзурд йæ арæзтмæ гæсгæ равзаретæ.
2. Иссеретæ тексти æрбайсгæ дзурдтæ. Циуавæр дæсниади лексикæмæ хаунцæ?
3. Байамонетæ абстрактон номдартæ тексти.
4. Текстæй еу гъудиадæ синтаксисон æвзурст искæнетæ.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ игъосункæнуйнаг. Рафинсетæ дигоронау нимæдзонтæ 
дзурдтæй. Сæ растфинсуни æгъдæуттæ син байамонетæ.

5-аг фæлтæрæн. 4-аг фæлтæрæни текстмæ гæсгæ æргъуди кæнетæ игъосункæнуйнаг уе 
скъолай юбилейи туххæй. Равзаретæ нимæдзонтæ.

Хонæм уæ!
10 ноябры 12 сахатыл Уæллаг 

Фыййагдоны астæуккаг скъола хоны 
йæ раздæры 1965-2002 азты рауагъ-
донты æмæ ахуыргæнджыты йæ 100 
азы бæрæгбоны юбилеймæ.

Оргкомитет

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

Фидæ æ фурттæй курдта, цæмæй лимæн æма хæларæй цардайуонцæ. Фал имæ 
æгириддæр не ’гъустонцæ, æ коммæ нæ кастæнцæ.

Мадзал син ку нæбал ирдта, уæд сæмæ еубон æ размæ фæдздзурдта, æрбахæссун кодта 
цъилин æма загъта

ХУАРЗ ЦÆУÆТ НИЙЙЕРÆГÆН АМОНД ХÆССУНЦÆ
НОМЕВÆГИ НИСАНЕУÆГ. ЦÆСГОМОН НОМЕВГУТÆ

29-аг урок
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‒ Басæттетæ ’й!
Фурттæ ци хузи нæ фæййархайдтонцæ цъилин 

басæттунбæл, фал син неци хузи бакумдта. Уæд фидæ цъи-
лин райхалдта æма син загъта

‒ Еугай æй сæттетæ.
Фурттæ цъилини уестæ еугай уайтагъддæр 

фæссæститæ кодтонцæ æнæзинæй æма син фидæ загъта:
- Сумах дæр уотæ лимæн æма æмвæндæй ку 

цæрайтæ, уæд уæбæл неке фæттухгиндæр уодзæнæй; хилæ ку кæнайтæ, фæйнердæмæ ку 
хуæцайтæ, уæд уи алкедæр æнцонæй фесæфдзæнæй, алке дæр уæбæл уæлахез кæндзæнæй.

Л.	Толстоймæ	гæсгæ

1. Радзоретæ, цæбæл адтæй æ дзубанди фидæн.
2. Сумах ба куд цæретæ уæ хуæртæ æма æнсувæрти хæццæ?
3. Бæрæггонд дзурдтæ ци бæрæг кæнунцæ, уой базонетæ. Циуавæр фæрститæн дзуапп 
дæттунцæ?

2-аг фæлтæрæн. Равзаретæ дзурд номевæг йæ арæзтмæ гæсгæ. Цума цæмæн уотæ хун-
нуй? Номон нихаси хæйттæ кæцитæ ’нцæ?

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæмæ фæрститæ раттетæ. 
Зæгъетæ, ци бæрæг кæнунцæ.

1. Мах гъæуама нæ хестæртæн æгъдау дæттæн. 2. Мæнæ лæуун æз дæ цори. Сумах 
цæмæннæ неци дзоретæ?

Темирати	Мурат

Номевæг æй, номдари, минеуæгони кенæ нимæдзони бæсти ке фæззæгъæн, еци ни-
хаси хай.

Номевгутæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ æнцæ цалдæр хузи:
1. цæсгомон номевгутæ: æз, ду, е, мах, сумах, етæ.
2. здæхгæ номевгутæ: мæхуæдæг, дæхуæдæг, æхуæдæг æма æнд.
3. амонæн: а, айæ, аци, е, еци æма ид;
4. фарстон рахастон номевгутæ: ка, ци, цал, кæци æма æнд;
5. бæлвурд номевгутæ: алке, алци, æндæр, иннæ æма ид;
6. æбæлвурд номевгутæ: кадæр, цидæр, еске, ести, кæцидæр, цалдæр æма æнд;
7. æппæрццæг номевгутæ: неке, неци, маке, макæци, некæци æма æнд.
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Цæсгомон номевгутæ æнцæ æз, ду, е, мах, сумах, етæ.
Тасундзæггæнгæй кенæ ба берæуон нимæдзæ аразгæй цæсгомон номевгутæ хаттæй-

хатт бунтондæр фендæрхузи унцæ, раййевуй æ бундор.
Зæгъæн: Номон – æз (еууон нимæдзи), мах (берæуон нимæдзи).
    Игурæнон – мæн, мах.
    Дæттинон – мæнæн, махæн.
Цæсгомон номевгутæн тасундзæггæнгæй ес 2 хузи: æнхæст æма цубур хузтæ.
Зæгъæн: Тæходуй ’ма дæу æвзагæй
    Ку базонинæ зарун (Гетъоти В.)
    Дæхе лæгбæл ку нимайай, уæд иннетæн дæр аргъ кæнæ!

4-аг фæлтæрæн. 1. Лæмбунæг бакæсетæ æма исахур кæнетæ номевгутæ æз æма мах-и 
тасундзæг. 

Н.
Г.
Д.
А.
Æрт.
Æ.-б.
М.-б
Х.

еууон нимæдзæ берæуон нимæдзæ
æнхæст хузæ цубур хузæ æнхæст хузæ цубур хузæ

æз
мæн
мæнæн
мæнмæ
мæнæй
мæнбæл
мæн
мæнау

-
мæ
мин
мæмæ
ми
мæбæл
ми
-

мах
мах
махæн
махмæ
махæй
махбæл
мах
махау

-
нæ
нин
нæмæ
-
нæбæл
ни
-

5-аг фæлтæрæн. Иссеретæ гъудиæдти номевгутæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ формæ æма 
сæ хауæн.

1. Сумахæй кадгиндæр зæнхæбæл нæййес!
Мæ Мадæ, мæ Фидæ, ку айтæ мæ ес!
2. Адгин æнцæ сабийбонтæ, имисун сæ æз æдзох.
Кадгин æнцæ, уоци бонтæ, нæ ми æнцæ, нæ иронх.
3. Ду хъазар дæ, ду – кадгин, бæласгун дæ, толдзæгун. (Будайти М.)
4. Дæ мадæ, дæ фидæн, аргъ ку нæ кæнай
Кадгин нæ уодзæнæ ду дæр уæд некæд.
5. Е раги балимæн æй аййев литератури хæццæ. 
6. Уой фæрци берæ фæсевæд царди æрлæудтæнцæ раст надбæл.
7. Æ 100 анзей сæрæй нин ракæсæд!
8. 1970 анзи æй равзурстонцæ колхози сæрдарæй.

1. 3-аг æма 4-аг гъудиæдти дæ ци нихаси хай æй, уой базонетæ.
2. Нимæдзонтæ равзаретæ.
3. Æвдæймаг гъудиадæ æ гъудимæ гæсгæ ци æй?
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6-аг фæлтæрæн. Ратасундзæг кæнетæ номевгутæ ду, сумах.

7-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ текст уæ тетрæдтæмæ. Иссеретæ си цæсгомон номевгутæ. 
Исбæрæг син кæнетæ сæ хауæн æма сæ хузæ. Текстæн сæргонд æргъуди кæнетæ.

Адæмон зар æй нæ рагфиддæлти хæзнатæй тæккæ хъазардæр. Берæ æности сæрти нæмæ 
æрхастонцæ нæ евгъуд царди цæмæдессаг цаутæ, лæгдзийнадæ, фарни рæсугъд хабæрттæ. 
Еци адæмон исфæлдистади цæруй уодæгас цъухи фарнæхæссæг дзубанди.

Нæ адæм алкæддæр устур аргъ кодтонцæ адæмон зартæн, æнцæ нин хъазар æма уарзон. 
Уотæ зæгъæн, æма нæ адæм фæлтæрæй-фæлтæрмæ сæ хуæздæр фурттæбæл кодтонцæ кади 
æма намуси зартæ.

Цалинмæ мах цæрæн, уæдмæ цæрдзæнæнцæ нæ зарти адæмон хъайтартæ: Бæтæйи 
фурттæ, Тотити Аким, Плити Иссæ, Дзотти Лазæр æма берæ æндæртæ.

Зар æ царди бæрцæ ка уарзта, нæ адæмон исфæлдистадæбæл зæрдæй ка архайдта æма 
нин гъæздуг фарнæ æ зари ка ниууагъта, етæ æнцæ Гульчети Епо, Гуриати Вано, Галати Ба-
рис æма Суанти Федар.

Гасинти	Жорж

1. Дигорон-уруссаг дзурдуати иссеретæ дзурдтæ фарнæ, кадæ æма намус-и тæлмац.

8-аг фæлтæрæн. Стъæлфити бæсти, гъæугæ номевгутæ ниввæргæй, ниффинсетæ 
гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Номевгутæн исбæрæг кæнетæ сæ хауæн.

Еу рæстæги … колхозти адтæй хъæбæр берæ листфонс (фустæ æма сæгътæ). 
Уомæ гæсгæ … зумæгеуатæн лæвæрд æрцудæй зæнхитæ Хъæзлари. Ами дардтонцæ 
фиййæуттæ фонс, æрцæттæ … кæниуонцæ хуасæ. Уалдзæги ба … … фонси дзогти хæццæ 
æрбаздæхиуонцæ фæстæмæ. Хонхмæ ку исхъæртиуонцæ, уæд адæм базмæлиуонцæ, уидæ … 
устур бæрæгбон.

… сæбæл хъæбæр цийнæ кæнианæ. Æнхус … кодтан … зин кусти. Æма … хъæбæр боз 
адтæнцæ алкæддæр. … … фиддæлтæмæ хуарздзийнадæй цидæр адтæй, … гъæуама … иронх 
ма кæнæн. … фæсте ци фæсевæд ес, … гъæуама фæнзонцæ хестæрти.

(Нигкоти	К.)

Радзоретæ, сумах ба куд æнхус кæнетæ уæ хестæртæн, ци куститæ кæнетæ сæ бæсти.
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КÆРÆДЗЕМÆ ИГЪОСГÆЙ...
ЗДÆХГÆ НОМЕВГУТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Иссеретæ си номевгутæ. Раттетæ сæмæ фæрститæ. 
Зæгъетæ, куд конд æнцæ.

Хъансауби-æлдари дзубанди
Дзансохъ æма Хъансаубийи райстонцæ Хадæхцихъотæ сæхецæн енцегæн Дзансохъ 

хестæр æнсувæр адтæй. Уосгор ку ссæй, уæд ин е схæссæг мадæ загъта: «Бийнонтæ дæхецæн 
байагорæ, афонæ дин æй».

Рабадтæй бæхбæл, æ хæццæ – е 'мгарæ лæхъуæнтæ, æма рандæ 'нцæ æндæр гъæумæ. 
Фæххаттæнцæ, фал не ссирдта Дзансохъ æхецæн бийнойнаг. Раздахтæнцæ фæстæмæ сæхемæ.

Еу рауæн исæмбалдæнцæ кизгутти къуарбæл. Дзансохъ е ’мбæлтти рарвиста сæхемæ, 
æхуæдæг ба æхе дори аууон бакодта. Кизгуттæй еу еуварс æхе байаууон кодта, уæдта сæхемæ 
рараст æй. Уосгор дæр – æ фæсте. 

Кизги бийнонтæн балæдæрун кодта. «Æз мæхецæн бийнонтæ агор дæн».
Дигорон	таурæхъмæ	гæсгæ

1. Дзурдуати иссеретæ дзурд «енцег»-и нисанеуæг.
2. Бакæсетæ таурæхъ æнæгъæнæй. (Киунугæ «Ирон таурæгътæ». 323-329 ф.ф.)
Æрдзоретæ ин æ медесбæл.

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си цæсгомон æма здæхгæ номевгутæ. 
Исбæрæг син кæнетæ сæ нимæдзæ, цæсгом æма хауæн.

1. Æнæзæнæг хуæрæ æ хуæри биццеуи сæхемæ фæххудта (Агъниан). 2. Адæм 
кæрæдземæн хуасæ ’нцæ. 3. Нартæ сæхе карди коммæ дардтонцæ (Æмб.). 4. Дæхецæн ци 
аргъ кæнай, адæм дæр дин уæхæн аргъ кæндзæнæнцæ. (Æмб.). 5. Нæ хæстæгдæр фиддæлтæ – 
алантæмæ адтæй сæхе финсунадæ. (Мах. Æ.). 6. Æгъдаугин æма кадгин адæмæн сæхемæ сæ 
цард адгиндæр æма амондгундæр фæккæсуй. 7. «Æз æцæгæйдæр мæхе гъезæмарæй дзæгъæли 
ку мардтон нури уæнгæ», – загъта хор æма нæуæгæй кæсун райдæдта. (Аргъ.). 8. Цъифизолкъæ 
æхе ивазун райдæдта. (Аргъ.)

Здæхгæ номевгутæ æнцæ: мæхуæдæг, дæхуæдæг, æхуæдæг, нæхуæдтæ, 
уæхуæдтæ, сæхуæдтæ æма кæрæдзей.

Конд æнцæ кæрæдзей-æй фæстæмæ цæсгомон номевгути цубур хузтæй. Уомæ 
гæсгæ син ес 3 цæсгони.

1-аг цæсгон: мæхуæдæг, нæхуæдтæ.
2-аг цæсгон: дæхуæдæг, уæхуæдтæ.
3-аг цæсгон: æхуæдæг, сæхуæдтæ.
Здæхгæ номевгутæ финсун гъæуй еумæ: æхе, дæхе, сæхе.

30-аг урок
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1. Иссеретæ фæлтæрæни æмбесæндтæ. Зæгъетæ син сæ медес. Кæд си испайда кæнун 
æнгъезуй.
2. Байамонетæ дувæргонд æмгъæлæсонти хæццæ дзурдтæ. Цæмæн сæ финсæн уотæ?

3-аг фæлтæрæн. 2 къуаремæй ниффинсетæ гъудиæдтæ: фиццаг – дигоронау, уæдта иро-
нау. Иссеретæ си номевгутæ. Зæгъетæ, циуавæр æнцæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ. Стъæлфити 
бæсти гъæугæ кæрæнттæ ниффинсетæ.

1. Адæм сæхе æфснайдтон… (Ц. Т.). 2. Æрцыдтæн… Мæхицæй фыддæр мæгуырæй 
куы ссардт… дæу дæр (Къ.). 3. Æндæр рауæн байагор … цæрæн бунат нæхецæн. (Ц.Т.) 4. Сæ 
цæсгæмттæ барохс æнцæ, кæрæдземæ æй сæ каст. 5. Уыцы æмбырды адæм кæрæдзимæ сæ 
къухтæ радтой. 6. Сæхе ибæл ниццавтон… цалдæремæй æверхъау (Ц. Т.). 7. Фæххастон … 'й 
Ногъай гъæумæ, ниббоз æнцæ сæхецæй. (Ц. Т.). 8. Дууæ уоди ниттухстæн… кæрæдзебæл фур 
цийнæй. (Ц. Т.) 9. Нал фæхон… , баууæнд мыл, æз мæхи мæхицæй.  (Бæд. Хъ.)

1. Равзаретæ ирон æма дигорон формити хецæндзийнæдтæ.

4-аг фæлтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ гъудиæдтæ банхæст кæнетæ здæхгæ номевгутæй.

1. Иссеретæ фæлтæрæни фразеологизмтæ. Ниффинсетæ сæ синонимти хæццæ.
2. Фиццаг æма фæстаг гъудиæдтæн хузтæ искæнетæ.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ, къæлæттæ байгон кæнгæй.

1. Кæндзæн (мæхецæн, мæнæн) мæ зæрди мæ седзæр сагъæстæ. (Кол.В.). 2. Мæнгæдтæ 
æма æцæг (кæрæдзей, уони) хæццæ тох кæнунцæ. (Тем.Т.) 3. Æгадæдзийнадæ (дæумæ, 
дæхемæ) хæстæг ма æруадзæ. 4. … Фал æз фуд зæрдæ нæ дарун, дæумæ лигъстæй (мæн, 
мæхе) гъарун. (Тем. Т.). 5. Къудур уомæ (æхе, æз) гæлста æма 'й еума хатт æмпурста. (Тем.Т.). 
6. Æппун не 'рхъæртгæй (ду, дæхе) къох, дæуæн райсдзæнæн æз дæ тог. (Тем. Т.)

«Ци рæсугъд дæн», ‒ … айдæнæмæ кæсгæй рагъуди 
кодта кизгæ.

Гъæунги фембæлгæй салам раттетæ... 

Æнæзонгæ дууæ адæймаги …сæ цæститæ ниццав-
тонцæ. 

«Рагацау … æрбаздæхдзинан», ‒ зæрдæ байвард-
тонцæ ниййергутæн сæ цæуæт.

Баба … æрæмбурд кодта сабийти ’ма син дзоруй 
рагон таурæхътæ. 
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АМОНУН ДÆР БАГЪÆУЙ
АМОНÆН НОМЕВГУТÆ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, ци бæрæг кæнунцæ ставддæрæй финст 
дзурдтæ. Циуавæр фæрститæн дзуапп дæттунцæ?

1. «Аци кусти берæ нæ бафæраздзæнæн» - загъта зæронд лæг æ синхонæн. 2. «Ай 
ракæнæ, уой ракæнæ» ‒ æндæр неци игъуста ихуæрст æ хецауæй. 3. Амæй хуæздæр 
цауæйнон æз некæми фæййидтон. 4. Уоци гъуддагбæл ма æнгъезуй радзорун.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ амонæн номевгутæ. Зæгъетæ, кæци 
хауæни лæуунцæ.

1. А кизги сæхемæ фæххонетæ. 2. Ци дессаг æй е, ке зарун цæуй? 3. Ка уодзæнæй е, ке 
зæрдæ зæгъуй а мæгур анзи хæтæлæй цæгъдун? (М. Г.). 4. Ка уодзæнæй е, зæгъдзæнæн дин 
æй. 5. Ауæхæн дессаг некæд ма фæййидтан царди медæгæ. 6. Айбæрцæ адæм еу рауæнмæ 
æрæмбурд уогæ некæд адтæй. 7. «Етæ куд кæнунцæ, ду уотæ ма кæнæ» - бафæдзахста фидæ 
æ фуртæн. 8. Ауæхæн доги, ауæхæн рæстæг неке бон бал æй ихуæрст бакæнун (М. Г.) 

Амонæн номевгутæ æнцæ айæ, е, а, аци, уоци, ауæхæн, атæ, етæ, айбæрцæ, 
аййасæ, уоййасæ, ауæхæн.

Номевгутæ а, аци, уоци гъудиади медæгæ фæуунцæ æрмæст бæрæггæнæни роли 
æма тасундзæг нæ кæнунцæ.

Номевæг ауæхæн фæууй бæрæггæнæн, фал хатгай ба номдари роли дæр фæууй 
æма уæд тасундзæг кæнуй еууон æма берæуон нимæдзи дæр.

Зæгъæн:

Н.
И.
Д.
А.
Æрт.
Æ.-б
М.-б
Х.

æнхæст хузæ цубур хузæ
айæ
ай
амæн
амæ
амæй
абæл
ай
аййау, ай хузи

а
æ
ин
имæ
си
‘ибæл
æ
аййау

Амæнæн номевæг е æй æ формæмæ гæсгæ цæсгомон номевæги 3-аг цæсгоми форми 
хузæн.

Е стур гъуддаг ниууагъта.
Е гъуддаг æй, гъуддаг.

31-аг урок
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3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ цæсгомон æма амонæн номевгутæ.

1. Уæд ферветуй е æ хан фидæмæ æ косæг кизги. (М. Г.). 2. Уæд дзоруй и хан е ’взонг 
кизгæмæ. (М. Г.) 3. Уарзт райгъал уидæ уæд йе взонг зæрди. (М. Г.) 4. Е дин горæт! Ку нæ уид-
тон цæстæй, уæд мæ райста райгурæн гъæубæстæй… . (Скъ. Э.) 5. Æндæдуар дзиназуй къамбец 
е мбалмæ фур итинг. (Скъ. Э.). 6. Æгас дуйне нисгарæ, амæн æмбал нæййес. (М. Г.).

1. Фæлтæрæни иссеретæ æндæр номевгутæ дæр. Циуавæртæ нцæ?
2. Иссеретæ фæлтæрæни вазуггин дзурдтæ.
3. Дзурд æвзонг-æн ниффинсетæ синоним æма антоним.

4-аг фæлтæрæн. Амонæн номевгутæ аци-уоци, айæ-е æнцæ антонимтæ. Радзоретæ, ци 
вдесунцæ, ци амонунцæ?

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, къæлæттæ байгом кæнгæй æма дзурдтæ иронау 
финсгæй.

1. Удхæссæг æввонгæй (уæхæнттæ) хæссы. (Къ.) 2. (Аци) хъуыдытимæ Æзо йæ 
бонтæ арвыста. (С. У.). 3. (Уоци) минут лæппу цыдæр æрбаци. 4. (Айæ) мæ чызг у. 5. Кæд 
бахиздзæн (амæн) йæ сæры къуыдырмæ культурæ? 6. Ох-хай, гъе, - зиууæттæ загътой, - нæ 
фыдæлтæ (амæй) кæд исты хæс дарынц, уæд та?! (Къ.)

1. Исбæрæг кæнетæ, амонæн номевгутæ кæци хауæни æвæрд æнцæ æмæ гъудиади 
иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæртæ ’нцæ?

6-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, цæмæн гъæунцæ не 'взаги амонæн номевгутæ? Уæ дзуапп 
бабæттетæ нæ урокки дзоргæ теми хæццæ.

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдти хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, гъудиа-
ди иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæртæ ’нцæ?

Асæрди, а дуйнебæл, аци, уоци, ахсæви, абони, айæ, е.

8-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Амонæн номевгутæй пайда кæнгæй, æргъуди 
кæнетæ гъудиæдтæ.

Амонæн номевæг а финсун гъæуй хецæнæй а зæнхæ, а кизгæ. А фæрсдзурдти 
финсгæ æй еумæ: азумæги,	асæрди.
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КЕНÆ ФÆРСГÆ, КЕНÆ БА …
ФАРСТОН-РАХАСТОН НОМЕВГУТÆ

2-аг фæлтæрæн. Исахур кæнетæ номевгутæ ка æма ци-йи тасундзæг еууон нимæдзи. 
Берæуон нимæдзи ниввæретæ номевгутæ æма сæ ратасундзæг кæнетæ.

Н.
И.
Д.
А.
Æрт.
Æ.-б
М.-б
Х.

ка?
ке?
кæмæн?
кæмæ?
кæмæй?
кæбæл?
кæми?
ке хузæн? кейау? 

ци?
цæй?
цæмæн?
цæмæ?
цæмæй?
цæбæл?
цæми?
цæй хузæн? цæййау?

3-аг фæлтæрæн. Стъæлфити бæсти ниввæретæ номевгутæ. Рафинсетæ гъудиæдтæ 2 
къуа-ремæй: фиццаг – фарстон номевгути хæццæ, уæдта – рахастон номевгути хæццæ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæмæ 
раттетæ фæрститæ. Зæгъетæ, ци бæрæг кæнунцæ?

1. Ка ци кæнуй, уой æхецæн. 2. Ци æрцудæй? 3. «Кæци дæ, 
медæмæ рацо!» – райгъустæй медæгæй нæлгоймæгти дзурд. 4. Циуавæр 
куст нæ бакодтайдæ, уæхæн н' адтæй. 5. Нæ гъуди кæнун, цæй бæрцæ 
рæстæг рацудæй. 6. Ка цæуй нæ разæй? 7. Цал анзи дæбæл цæуй? 8. 
Циуавæр сирди муггаг æй, нæ фонс нин ци цæгъдуй?

Фарстон номевгутæ æнцæ: ка? ци? кæци? цæйбæрцæ? циуавæр? цæхуæн? æма 
æнд.

Номевгутæ ка æма ци алкæддæр тасундзæг кæнунцæ.
Иннæ фарстон номевгутæ тасундзæг кæнунцæ сæ хæццæ номдартæ ку нæ фæууй, 

уæд.
Номевгутæ ка, ци, кæци, циуавæр, цæхуæн, цал æма æнд. фарст ку нæ 

февдесунцæ, фал вазуггин гъудиади хæйттæ кæрæдзебæл ку фæббæттунцæ, уæд 
фæуунцæ рахастон номевгутæ.

Зæгъæн: Ду ци косис?
           Æз зонун, ду ци косис, уой.

32-аг урок



77

1. Ка ци æй, уой адæм хуæздæр зонунцæ. 2. Циуавæр хуарздзийнадæ ракодтай дæ 
ниййергутæн? 3. Ци дæ зæрди ес идарддæр? Цума ци 'рдигон, ци гъæуккаг дæ? (Гоб. Г.). 
4. Æдта, нæ цард; ду ци дессаг дæ, лæгæн куд райсафис æ фæд! (Гоб. Г.)  Цал æнæхуссæг 
æхсæви рарвиста мæ мадæ мæ авдæни сæргъи. 5. Æргъæу кирæй ци берæ дессæгтæ 
исистонцæ! (Аргъ.) 6. Ка ниддæвдæг æй, еци цæрæгойтæн ралæудтæй сæ фунæййи рæстæг. 
7. Цума арс ба зумæги ци фæккосуй? 8. Еу си уæртæ ци фудаг æй, æ хæлафбæл æрбурдæй.

1. Зæгъетæ гъудиæдтæ иронау. 
2. Уæ гъос æрдаретæ фарстон-рахастон номевгути 'хсæн хецæндзийнæдтæмæ.

4-аг фæлтæрæн. Ирон æмбесæндти киунуги иссеретæ фарстон-рахастон номевгути 
хæццæ æмбесæндтæ. Сæ гъуди син балæдæрун кæнетæ. Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ.

5-г фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Базонетæ, кæцæй ист æй? Иссеретæ си номевгутæ. 
Байамонетæ син сæ хузæ.

… Урузмæг Уæйуги ку рауидта, уæд бæргæ фæттарстæй, фал ма ин ци гæнæн адтæй! 
Æхе фæббæгъатæр кодта æма имæ дзоруй:

– Де 'зæр хуарз!
– Æгас цо, хуæнхаг дзигло, – дзуапп ин равардта Уæйуг. – Ци Хуцау дæ æрхаста 

ардæмæ?
– Хæтæг лæг дæн æма ардæмæ æрбафтудтæн, – загъта Урузмæг.
Уæйуг еу фус æрбавгарста æхсæвæрæн, дууæ раст 

æмбеси æй ракодта æма 'й уæларт аги байвардта.
Æхсæвæр ку исцæттæ ’й, уæд Уæйуг агæ райста 

уæлартæй. Еу æрдæг æхецæн æрæвардта, иннæ 'рдæг 
Урузмæгæн æма имæ дзоруй:

– Рахуæрæ, иуазæг!
Бахуардтонцæ æхсæвæр, мадта ци, æма ин Урузмæг 

арфæ ракодта.
Дуккаг бон Уæйуг Урузмæгмæ дзоруй:
– Иуазæг еу æхсæвæ иуазæг фæууй, исон хуæруйнаг 

кæнун дæубæл æй.
– Æма дин цæмæй искæнон æхсæвæр, ку неци мæмæ 

ес, уæд? – загъта Урузмæг.

1. Текстæн сæргонд раттетæ. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ.
2. Иссеретæ си номевгутæ. Зæгъетæ, циуавæртæ 'нцæ сæ нисанеуæгмæ гæсгæ?
3. Байамонетæ тексти диалог. Куд финсгæ 'й диалог?

6-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ кенæ ба литературон уадзимистæй рафинсетæ 6 гъу-
диади фарстон-рахастон номевгути хæццæ.
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БÆЛВУРД ХУÆЗДÆР ÆЙ!
БÆЛВУРД ÆМА ÆБÆЛВУРД НОМЕВГУТÆ.

1-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузæмæ. Зæгъетæ, ка ’нцæ архайгутæ æма ци косунцæ?

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си номевгутæ. Зæгъетæ, ци бæрæг 
кæнунцæ?

1. Алцæмæй дæр бæрцæ зонун гъæуй. (Æмб.) 2. Мæнæй фæстæмæ иннетæн æрбацæуæг 
иссæй сæ хуæздæр лимæн. 3. Æнæзонгæ лæгæн еугур дæр салам равардтонцæ. 4. Æгас Ири-
стони дæр хуарз зудтонцæ адæм курмæ фæндурдзæгъдæг Зугъуттати Бибой. 5. Цæрунæн 
берæ цидæртæ гъæуй.  6. Ескæмæн дæ зæрдæ ци зæгъа, е дæхебæл цæуй. (Æмб.) 7 Еуæй-еу 
æппундæр адæми гъæр нæ лæдæруй.

3-аг фæлтæрæн. Лæмбунæг æркæсетæ æма зæгъетæ, лæвæрд номевгутæ циуавæртæ 
'нцæ уæдта куд арæзт æрцудæнцæ.

Еуæй-еуетæ, кадæриддæр, алкæбæл, алцæбæл, еугурæй, алкæмæн, кæмæдæр, цæмæдæр.

1. Сæ райдайæн формитæ сæ фарсмæ, уотемæй сæ ниффинсетæ уæ тетрæдти.
2. Зæгъетæ, кæци хауæнти лæуунцæ?

4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Стъæлфити бæсти гъæугæ 
дамугъатæ ниффинсетæ. Байамонетæ номевгутæ æма зæгъетæ, циуавæртæ 'нцæ? Исбæрæг син 
кæнетæ сæ хауæнтæ.

Бæлвурд номевгутæ æнцæ: алли, æгас, еугур, алке, алци, алкæци, кадæриддæр 
æма æнд.

Номевæг алли тасундзæг нæ кæнуй.
Æбæлвурд номевгутæ æнцæ: кадæр, цидæр, кæцидæр, циуавæрдæр, еске, ести, 

еуæй-еу æма æнд. Аци номевгутæ арæзт цæунцæ фарстон номевгутæй (еуæй-еу-æй 
фæстæмæ). Тасундзæг дæр кæнунцæ еци номевгути хузæн.

33-аг урок
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1. Уæд ал…и адæн, уæд а..и бæсти æркалиуонцæ сæ тохæн гæрзтæ (М. Г). 2.  Еугурæй ма 
æ бæрцдони æртæ фати ес æрмæст. 3. И фæдесонтæй еу…тæ æрхæссунцæ уæхæн загъд. 4. Уæд 
еуг…р дуйне æримбурд уидæ, мæ цæгъдтæлтæмæ æригъосидæ. (М.Г.). 5. Лæгтæ цæбæлдæр гъу-
ди кæнунцæ. 6. Е…æй-еу хуарз нæ лæдæруй. (Æмб.). 7. Кадæр, дан, тугъди адтæй, и…æ ба ин 
æ хабæрт…æ кодта (Æмб.). 8. Ц…дæр æнахур гъæр мæ гъостæбæл рауадæй.

1. Куд лæдæретæ æмбесæндти медес?

5-аг фæлтæрæн. Байгъосетæ æмдзæвгæмæ. Радзоретæ, æмдзæвги сæйраг гъуди цæй 
медæгæ æй? Цæбæл цийнæ кæнуй автор? Циуавæр номевгутæй испайда кодта поэт? Уæ 
цæститæбæл рауайун кæнетæ, æрдзæ æппундæр ку нæ æййева, еци еугъæдон ку уа, уæд 
рæсугъддæр æй, æви æмдзæвги ци хузи æвдист цæуй, уотемæй?

Алци дæр мин адгин æй!
Дони ивулд, арви идзулд, –    Биндзи дув-дув, æрдзи æстуф, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй.
Мæйи искаст, хуасдзаути карст, –   Арви гур-гур, бæхи мур-мур, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй

Бæрзонд мегътæ, хуæнхти тегътæ,  –  Фулити гъазт, уасæнги уаст, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй.
Хъурройти тагъд, биццеути загъд, –  Ласæг дасун, хуасæ ласун, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй.

Мулдзгути куст, æнгари зуст, –   Хонхи къæдзæх, кæрдæги цъæх, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй.
Цъеути зарун, сæх-сæх уарун, –   Мæ царди бæлд – æрдзи æзмæлд, –
Алци дæр мин адгин æй.    Алци дæр мин адгин æй!

Хъойбайти	Сергей
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6-аг фæлтæрæн. Ратасундзæг кæнетæ номевгутæ иннæ, алке, еске, еуæй-еу. Рабаретæ 
сæ кæрæдзей хæццæ алли хауæни дæр. Байамонетæ син сæ хауæнти хецæндзийнæдтæ.

7-аг фæлтæрæн. Цума иронау ба бæлвурд æма æбæлвурд номевгутæ куд финсгæ 'нцæ? 
Бакæсетæ гъудиæдтæ. Иссеретæ си номевгутæ, сæ хузæ син исбæрæг кæнетæ.

1. Кæмæндæр æ бæхæн йæ бон нæ цыд æмæ йæ саргъы надта. (Æмб.) 2. Иуæй-иуæн 
дур дæр тайы. (Æмб.) 3. Искæй зæрдæ уæ дзыназгæ нырризæд, искæмæ бахъарæд адæмы 
хъыг. (Къ.) 4. Куы базæронд уай, уæддæр-иу истæуыл ахъуыды кæн. (Æмб.) 5. Алчи рацыд ныр 
фæскъæвда, алчи ныр йæ куыст кæны. (Епх. Т.) 6. Алы куыстæн – рад. (Къ.) 7. Цыдæриддæр 
йæхимæ хæс райста ‒ сæххæст сæ кодта.

1. Циуавæр хецæндзийнæдтæ ес дигорон æма ирон формити.

8-аг фæлтæрæн. Лæвæрд номевгути хæццæ æргъуди кæнетæ гъудиæдтæ. Уæ тетрæдти 
сæ ниффинсетæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хауæнтæ. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæртæ 
'нцæ?

Алли, алци, алке, иннæ, кадæр, цидæр, еске, ести.

9-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ уæ тетрæдти. Иссеретæ си номевгутæ. Сæ 
фарсмæ син къæлæтти фæббæрæг кæнетæ сæ хауæн, нимæдзæ, хузæ.

1. А дуйнебæл, алли рауæн    
Ес, мæ хортæ, уæхæн лæг,     
Ке фæххонæн имонауæн
Дæсни хуарæг, хумгæнæг. (Саб. С.)
2. Еу иннæмæн ку бухса,
Цард уодзæнæй уæд рæсугъд.
3. Хуссуй алке хæдзари. (Керт. Тъ)
4. Еуæй-еуæн хуарз æма лæгъузæй неци уæлдай фæууй.
5. «Ести мадзал æргъуди гъæуй», – загътонцæ еуæй-еутæ, фал иннетæ æппундæр неци 

дзурдтонцæ. (Аргъ.)
6. Фæстæдæр æгас дæр исарази æнцæ фиццæгти фæндагбæл. (Аргъ.)
7. Алчидæр кадимæ фидæд
Йе стыр хæс бæстæйы раз! (Цæг. Г.)
8. Архайетæ сæрмагондæй, алци уин амонун æма æвдесун куд нæ гъæуа, уобæл. (А. Ле-

онов.)
9. «Æз фесафтон Дзандзирахъи еске ардуд, еске лазæй». (М. Г.)

1. Дæриддæр номевгути дæр, фæрсдзурдти хæццæ дæр финсгæ æй еумæ: 
кадæриддæр, кæддæриддæр.

2. Æбæлвурд номевгути хæйттæ (ка – дæр, ци – дæр) финсгæ æнцæ еумæ: кадæр, 
цидæр, кедæр.

3. Номевæг еуæй-еу финсгæ æй дефиси хæццæ.
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1. 4-аг гъудиади медесбæл æрдзоретæ лæмбунæгдæр. 
Ци хатдзæгтæ искæндзинайтæ?
2. 5-аг гъудиади æрхуæцæн нисæнтти æвæрд байамонетæ.

10-аг фæлтæрæн. Ирон æмбесæндти киунугæй рафинсетæ 4-5 гъудиади бæлвурд æма 
æбæлвурд номевгути хæццæ.

1. Циуавæр хецæндзийнæдтæ ес дигорон æма ирон формити?

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Бæрæггонд дзурдтæмæ раттетæ фæрститæ. 
Зæгъетæ, ци амонунцæ?

1. Неке гъæунцæ мæ сау æрфгутæ,   2. Цъифæ бони æппун неци
Неке гъæунцæ мæ цæстисугтæ. (М.Г.)  Æз мæхемæ æркæсун. (М.Г.)

3. «Некæми нецибал ес!» – фæгъгъæр кодта æлдар косæгбæл. (Аргъ.)

ÆППУНДÆР НЕЦИ ЗОНИС?
ÆППÆРЦЦÆГ НОМЕВГУТÆ ÆМА СÆ РАСТФИНСУНИ ÆГЪДÆУТТÆ.

34-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти иссеретæ æппæрццæг номевгутæ. Ниффинсетæ 
гъудиæдтæ тетрæдти, номевгутæн сæ хауæнтæ исбæрæг кæнетæ сæ фарсмæ къæлæтти.

1. Маке макæмæ лæборæд! Нæ цард нин маке ихалæд. 2. Мæ фидæ скъæти дуар æрæхгæдта, 
цæмæй фонс ма рацæуонцæ æма маци зиан æрхæссонцæ. 3. Некæд нецæмæ æма некæмæ хицæ 
кæнун æз. 4. Æгас къласи мæн пъолций хузæн некæмæн ес. 5. Æппундæр дæ нецæмæй бафудгин 
кæндзæнæн. 6. Къолибадæг уосæ дин ести ку дæтта, уæд маци райсæ. (Аргъ.)

1. Номевгути арæзт исбæрæг кæнетæ.
2. Гъудиæдти иссеретæ архаизм. 3. Ци æй архаизм?
4. Циуавæр номевгутæ ма ес фæлтæрæни?

3-аг фæлтæрæн. Ратасундзæг кæнетæ номевгутæ маке, маци, макæбæл. Кæрæдзебæл 
сæ рабаретæ. Цума æмхузон æййевунцæ?

4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, номевгутæмæ гъæугæ кæрæнттæ бафтауетæ, 
уотемæй. Зæгъетæ син сæ хауæнтæ.

1. Мадæ æ кизгæн бафæдзахста: «Мацæ… бавналæ, макæ … мац… раттæ». 2. «Нец… уин 
зæгъдзæнæн», – загъта салдат немуцагæн. 3. Некæц… гъæуи фæууиндзæнæ уæхæн хуарз æгъдау. 
4. Дуаргæс лæудтæй æма гъæуай кодта, цæмæй макæ… мак… бацæуа хæстæг. 5. Иуазæгмæ 
æз нец… æнгъæл кастæн.  6. Аци хатт берæгъ нец… зиан æрхаста фонсæн. 7. Некæц… æлдар 
батухстæй æ косæги хуарздзийнадæбæл.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ æппæрццæг номевгутæ дигоронау æма иронау хузæгмæ 
гæсгæ. Зæгъетæ, ци хецæндзийнæдтæ бафеппайдтайтæ?

Хузæг: неке – ничи

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн ниффинсетæ дзуæппитæ, æппæрццæг номевгутæй 
испайдагæнгæй. Зæгъетæ, гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ номевгутæ циуавæртæ 'нцæ?

Æппæрццæг номевгутæ æнцæ: неке, неци, маке, маци, некæци, макæци.
Арæзт цæунцæ фарстон номевгутæй æппæрццæг хайæгтæ æма ма-й фæрци. 

Тасундзæг дæр кæнунцæ, ци номевгутæй арæзт æрцудæнцæ, уони хузæн.

Н. 
И. 
Д. 
А. 
Æрт.
Æ.-б.  
М.-б. 
Х. 

неке
неке
некæмæн
некæмæ
некæмæй
некæбæл
некæми
некейау, неке хузæн
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1. Абони кæбæл фембалдтæ гъæунги?
2. Ци бæрæггæнæн райстай скъолай?
3. Ка дин ци балæвар кодта?
4. Кæбæл æма цæбæл дæ зæрдæ дарис аци дуйнебæл?
5. Ци ма мин дæ зæрдæ зæгъуй?
6. Кæци æрбахуаста нæ дуар?

Номевæг æвзаруни фæткæ

План
1. Райдайæн формæ.
2. Циуавæр номевæг æй?
3. Кæци цæсгоми æй?
4. Номевæги хауæн.
5. Номевæги нимæдзæ.
6. Гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ циуавæр æй?

Ху з æ г : Мах цæрæн хæларæй, нæ уарзт Фидибæстæн хæссæн.

1. Мах – номевæг. Æ райдайæн формæ – мах. Цæсгомон 
номевæг, даргъ (æнхæст) формæ, 1-аг цæсгон, номон хауæн, 
берæуон нимæдзæ. Гъудиади æй сæйрат.

2. Нæ – номевæг. Æ райдайæн формæ – мах. Æй цæсгомон 
номевæги цубур формæ. 1-аг цæсгом, игурæнон хауæн, еууон 
нимæдзæ. Гъудиади æй бæрæггæнæн.

1-аг фæлтæрæн. Гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти. Иссеретæ си номевгутæ. Уæлдæр 
лæвæрд пъланмæ гæсгæ сæ равзаретæ.

1. Берæ уарзун нæ хуæнхбæстæ, сæ уиндæй не 'фсæдуй мæ цæстæ. 
2. Адæм кæрæдземæн гъæуама æнхус кæнонцæ. 
3. Ци мин фæцайтæ, о, ме 'взонг бæнттæ? (М.Г.). 
4. Ескæмæ æнгъæл кæсун дæ сæрмæ ма хæссæ.

2-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Лæвæрд фæрститæн дзуæппитæ раттетæ:

1. Цæмæ седуй поэт? 
2. Бакæсетæ еци бунæттæ нæуæгæй.
3. Ци аргъ кæнуй автор æ Райгурæн бæстæн?
4. Æмдзæвгæн æндæр сæргонд æргъуди кæнетæ.

АХУР ЦАРДАМОНДÆН КУ ÆЙ Æ БУНДОР.
КУД ÆВЗАРГÆ 'Й НОМЕВÆГ?

НОМЕВÆГИ ТУХХÆЙ ÆРМÆГ НИФФЕДАР КÆНУН.

35-аг урок
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Сабийтæн

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

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

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

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

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

                	Кертанти	Тъæхир

Иссеретæ тексти номевгутæ æма сæ ниффинсетæ уæ тетрæдти хецæнæй сæ хузæгмæ 
гæсгæ, сæ фарсмæ ба – сæ райдайæн формæ.

Ху з æ г : цæсгомон номевгутæ – уæ (сумах)
  здæхгæ номевгутæ – кæрæдзебæл (кæрæдзей)

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ бацеу-бацеутæ. Базонетæ син сæ дзуæппитæ хузтæмæ гæсгæ. 
Номевгутæ иссеретæ ма сæ равзаретæ.

Ес уæхæн дууæ фазони,    
Ду ба уони ку нæма зони:    
Æй сæ цард «дæ зæрдæ-мæ зæрдæй»,  
Фал син еунæг зæрдæ лæвæрд æй,   

Æнæ уонæй ку неке бон æй
Хъумац, е гæгъæди æркæрдун,
Еумæ райсгæй, сæ ном ба уонæн
Ку хуннуй махмæ нур дæр…

Хохойты	Энвер
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Ку нæ дзоруй е цъухæй,
Фал æмболуй æ тухæй.

Тургъи астæу кафун уарзуй,
Базуртæ зæнхæбæл хафуй.
Деденгутау сурх æ хъуртæ,
Е ’йкитæ æнцæ дзугъуртæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст лæмбунæг бакæсетæ. Рæдудтæ исраст кæнетæ, гъома, 
кæми гъæуй, уоми испайда кæнетæ номевгутæй.

«Ахургонд» фурт
Фурт горæтæй гъæумæ æ фидæмæ æрцудæй. Фидæ фуртæн 

загъта: «Хуасæ кæрдуни рæстæг æй нур. Райсæ пахса æма цæуæн, 
фенхус кæнæ дæ фидæн». Фуртмæ косун нæ цудæй æма фидæн 
дзуапп равардта: «Дæ фурт ахур кодта, берæ гъуддæгтæ базуд-
та, нæхемæ хумæтæги дзурдтæ ба феронх дæн: пахса ци æй, уой 
нæ зонун». Уотæ дзоргæй, тургъи астæу ци пахса лæудтæй, уобæл 
æнæнгъæлти рафсарстæй фурт, æма ин пахсай гъæдæ æ тæрних 
ниггæрах кодта.

Фурт æ къохтæй æ сæрмæ фæллæбурдта, æ зæрдæбæл æваст 
æрлæудтæй, пахса ци æй, е, æма фæззуст кодта: «Аци пахса ами 
циуавæр гъæла ниввардта?!»

Л.	Толстоймæ	гæсгæ

1. Фидæ æма фурти хабар радзоретæ уæхе дзурдтæй.
2. Зæгъетæ, ци пайда æнцæ номевгутæ не 'взаги?

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ ниффинсетæ тетрæдти, стъæлфити бæсти 
къæлæтти номевгутæй пайдагæнгæй.

1. (Мæнæн, кæрæдземæн) аргъ кæнгæй гъæуй цæрун. 2. (Уой, еске) зиндзийнадæй 
(дæхемæ, мæнмæ) еу минкъий райсæ. 3. (Дæхе, неке) макæд хестæр кæнæ. 4. (Е, сæхе) царди 
адæ нæ зонуй. 5. (Æз, ка) ци æй, уой адæм зонунцæ. 6. (Сæ, дæ) цард дæ цæсти агадæ ку уа, 
уæд æндæр бæстæбæл æрзелæ.

1. Сæ гъудимæ гæсгæ ци ’нцæ лæвæрд гъудиæдтæ?
2. Радзорæ, нæ царди æмбесæндтæ цæмæн гъæунцæ?
3. 4-аг фæлтæрæни медесмæ лæвæрд æмбесæндтæй кæци хæстæгдæр æй?
4. Багъуди кæнетæ æмбесæндтæ.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн дзуæппитæ раттетæ. Уæ дзуæппитæ бафедар 
кæнетæ дæнцитæй.
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1. Ци æй номевæг, ци нисан кæнуй?
2. Номевгути цал къуари исахур кодтан?
3. Кæци номевгути къуар æй фулдæр?
4. Куд æййевунцæ номевгутæ?
5. Гъудиади циуавæр иуæнгтæ фæуунцæ номевгутæ?

7-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ гъудиæдтæ æма сæ равзаретæ. 

1. Цæрæн, амондгунæй, мах, хæларæй, ирæзæн. 2. Исодзинан,  аккаг, адæм, бæстæн, нæ, 
Райгурæн. 3. Нæ, цотæ, рохсмæ, фæсевæд. 4. Царди, фæндаг, раст, сумах, агоретæ.

1. 1-аг æма 3-аг гъудиæдти æрхуæцæн нисæнтти æвæрд балæдæрун кæнетæ.

8-аг фæлтæрæн. Аллихузон номевгутæй пайда кæнгæй, ниффинсетæ цубур радзурд 
«Тох кæнæн хуæздæр ахур кæнунбæл». Бакæсетæ уæ куститæ æма син аргъ искæнетæ.

9-аг фæлтæрæн. Æмбесæндтæ банхæст кæнетæ. Кæд уæ бон нæй, уæд хестæрти дæр 
бафæрсетæ.

1. Ке нæ зонис, … ма æууæндæ. 2. Кæмæй ци ресуй, … кой кæнуй. 3. Давæг лæг … 
дæр давгæ кæнуй. 4. … уæрдуни бадай, уой зар кæнæ. 5. … дзоргæй, уобæл раздæр гъуди 
ракæнæ. 6. … байтауай, уой æркæрддзæнæ.

1. Циуавæр нихаси хæйттæй испайда кодтайтæ? Равзаретæ сæ.

10-аг фæлтæрæн. Исаразетæ дзурдбæститæ миуæвдесæг + цæсгомон номевæг. Исбæрæг 
кæнетæ номевгутæн сæ хауæн æма нимæдзæ.

Бафарста (ке?) …, …, …, … .
Ракурдта (кæмæй?). …
Балæвар кодта (кæмæн?). …
Балимæн æй (ке хæццæ?). …
Бацудæй (кæмæ?). …

1. Дзурдбæстити хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

11-аг фæлтæрæн. Зæгъæн, дæ хестæр æнсувæр кенæ хуæрæ аци анз каст фæууодзæнæй 
скъола. Арфи хузи ниффинсæ, ци ин дæ зæрдæ зæгъуй.

КОНТРОЛОН КУСТ

РÆДУДТИТÆБÆЛ КУСТ37-аг урок

36-аг урок
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1-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Ци си уинетæ? Стъæлфити бæсти гъæугæ 
дзурдтæ бафинсетæ. Ци бæрæг кæнунцæ еци дзурдтæ?

2-аг фæлтæрæн. Дзурдуатон куст. Лæвæрд дзурдтæ рафинсетæ 2 къуаремæй: фиццаг 
– предметтæ, дуккаг – архайд ка æвдесуй.

Ахур кæнун, скъоладзау, финсун, профессор, ахургонд, дзорун, институт, æртасун, ар-
хайун, адæм, аргъ кæнун, нимайун.

1.Дзурдти 'хсæн иссеретæ æрбайсгæ дзурдтæ.
2. Иссеретæ берæнисанон дзурд. Æ хæццæ гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ, аллихузи нисæнт-
тæ куд æвдеса.
3. Иссеретæ синонимтæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Зæгъетæ, нæуæгæй си ци базудтайтæ? Уæхе дзурдтæй 
æй радзоретæ. Æндæр сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Æлборти Барæсби
Æлборти Æндрейи фурт Бæрæсби (Барис) адтæй зингæ ирон ахургонд, ирон адæми фиц-

цаг профессор. Райгурдæй Иристони устурдæр гъæутæй еу –  Ольгински 1886 анзи.

Сувæллон ... Машинæ ... Лæг ...

БАЗОНÆН НÆ НОМДЗУД ЛÆГТИ.
МИУÆВДЕСÆГ. МИУÆВДЕСÆГИ ТУХХÆЙ ЗОНУНДЗИЙНÆДТÆ 

ЗÆРДÆБÆЛ ÆРЛÆУУН КÆНУН.

Предметти архайд ци дзурд февдесуй, е хуннуй миуæвдесæг. Дзуапп дæттуй 
фæрститæн: ци косуй? ци архайуй?

Миуæвдесæгæн ес 3 афони: нуриккон, евгъуд, исуйнаг. Ес ма ин 
2 нимæдзи: еууон æма берæуон, 3 цæсгоми: фиццаг, дуккаг, æртиккаг.

38-аг урок
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Бæрæсби 1914 анзи каст фæцæй Киеви университети филоло-
гон факультет. Куста ахургæнæгæй. Фæстæдæр иссæй Цæгат Иристони 
наукон-æртасæн институти директор.

Æлборти Бæрæсби ниффинста хъæбæр берæ наукон куститæ. 
Æртаста ирон адæми истори æма фольклор, ирон æвзаг æма 
литературæ, æмбурд кодта ирон адæмон исфæлдистадæ. Хъæбæр берæ 
бакуста ирон культури райрæзтбæл.

1925 анзи Бæрæсби ниммухур кодта ирон грамматикон ахургæнæн 
киунугæ. Е адтæй ирон æвзаги фиццаг ахургæнæн киунугæ не 
скъолатæн.

Бæрæсби хъæбæр берæ уарзта йæ адæми, ирон æвзаг, ирон 
культурæ, æ райгурæн бæстæ. 

Рамардæй 1968 анзи.
Æ берæ фæллæнтти туххæй ин нæ адæм устур аргъ кæнунцæ абони уæнгæ дæр, уæдта 

æй нимайдзæнæнцæ идарддæр дæр.

1. Иссеретæ тексти миуæвдесгутæ. Байамонетæ син сæ афонæ, цæсгом, нимæдзæ.
2. Планмæ гæсгæ ниффинсетæ текст. Миуæвдесгути буни баханхæ кæнетæ. Зæгъетæ, 
гъудиади циуавæр иуæнгтæ ’нцæ?
1) Ка адтæй фиццаг ирон профессор?
2) Кæми ахур кодта?
3) Кæми куста?
4) Ирон адæмæн ци хуарздзийнæдтæ искодта?
3. Исбæрæггонд дзурдтæн сæ растфинсуни æгъдау байамонетæ.

4-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ æмбесæндтæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дзурдтæ финсетæ.

1. Намус æма кадæ æносмæ … . 2. Кадгин лæгæн æ ном нæ … . 3. Нарти ном кадæн …. 
4. Мæлæтæй ма фæттæрсæ, ходуйнагæй … . 5. Ходуйнагæй ку тæрсай, уæд дæбæл не … . 6. 
Æгадæй берæ цæруни бæсти кадгинæй минкъий … .

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н æ н : фæццæрæ, 'рцæудзæнæй, байззадæй, фæттæрсæ, 
исæфуй, цæрунцæ.

1. Циуавæр нихаси хæйттæй испайда кодтайтæ? Зæгъетæ син сæ афонæ, нимæдзæ, цæс-
гом.
2. Гъудиæдти иссеретæ абстрактон номдартæ.
3. Æнос æндæр хузи зæгъетæ.
4. Иссеретæ фæлтæрæни антонимтæ.
5. Фæлтæрæни иссеретæ разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти фæрци арæзт дзурдтæ.

5-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, ци гъæуй, цæмæй адæймагæй номдзуд лæг рауайа. Испайда 
кæнетæ нæ урокки æрмæгæй.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæн сæ комкоммæ ниффинсетæ сæ ирон формитæ. Ци 
сæмæ ес еумæйагæй, уæдта цæмæй хецæн кæнунцæ?
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кадæ   номдзуд
ходуйнаг  кадгин
хуарз   исфæлдистадæ
намус   фæллойнæ

1. Дзурдти хæццæ дзурдбæститæ æма гъудиæдтæ æргъуди кæнетæ.

7-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ радзурд. Рафинсетæ си миуæвдесгути хæццæ дзурдбæститæ. 
Миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ сæ афонæ, цæсгом æма нимæдзæ.

Цæмæй лæгъуз æй Æлбор?
Æлбор æхсæзæймаг къласи ахур кодта. Фудкондгомау, æфхуæрдхуз ке адтæй, уæдта 

зæронд, æмпъузтитæ дарæстæ ке дардта, æвæдзи, имæ уомæ гæсгæ е 'мкъласонтæй беретæ 
цидæр æнæнвæрсон цæстæнгас дардтонцæ. Устуйрадæ кодтонцæ æ хæццæ радзубанди, раги-
риз кæнунмæ дæр.  Аргъ дæр ин уоййасæ неке кодта, тæрсгæ дæр си неке кодта.

Ахури дæр фæстæгти хæццæ цудæй. Фулдæр предметтæбæл туххæйти «æртитæ» 
райсидæ.

Фал адæмон æмбесонд æцæг æй: «Æнæ еу лæгигъæдæ неке фæууй». Æлбор берæ уарз-
та литературæ æмæ æй хуарз ахур кодта. Уомæй уæлдай ма хуарз арæхстæй æмдзæвгитæ 
финсунмæ … .

журнал	«Ирæф»-æй

1. Сувæллæнттæ, аргъ искæнетæ Æлбори æмкъласонтæн. 
2. Рæстбæл æй æфхуардтонцæ æви нæ?
3. Цæмæ гæсгæ аргъ кæнгæ 'й адæймагæн?
4. Куд лæдæретæ загъд «устуйрадæ кæнун»?
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1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ миуæвдесгутæ. Зæгъетæ, куд арæзт æнцæ?

Бафæрсун, ниггæпп кæнун, фæссабур æй, нимайун, ледзун, архайун, нигъгъæр кæнун, 
тæхун, фунæй кæнун, æрцæун, исахур кæнун, бафеппайун, цæун, догъ кæнуй, бостæ кодтонцæ.

2-аг фæлтæрæн. Æргъуди кæнетæ æма ниффинсетæ фæйнæ 5 хумæтæг æма вазуггин 
миуæвдесæги.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Æргъуди ин кæнетæ сæргонд. Иссеретæ си 
миуæвдесгутæ. Зæгъетæ, куд конд æнцæ?

… Абæргутæ гъæр кæнунцæ Гуйманбæл.
– Тагъддæр галтæ исуæгъдæ кæнæ, дигорон. Мах нæ евдæлуй. Кæд ма дæ цæрун 

фæндуй, уæд – зæгъгæ ибæл нигъгъæртæ кодтонцæ.
– Цæй, Хуцау уин ма бакомæд, райсетæ сæ. Уæгъдæ дæр сæ уæхуæдтæ искæнетæ, æз 

уин сæ не суæгъдæ кæндзæнæн, маргæ мæ ку кæнайтæ, уæддæр.
Бæхгинтæ фæууæгъдæ кодтонцæ галтæ æма сæ сæ разæй фæккодтонцæ, уотемæй 

дин фæццæунцæ. Гуйман ба æ меднимæр загъта: «Мадта æз мæ фидæн лæхъуæнæн нæ 
райгурдтæн, сумах уони æнæ мæн рамаргæ ку фæттæрайтæ, уæд».

Ку фæййаууон æнцæ, уæдта æ хъазайхаг еуæхстон уæрдуни гуфи бунæй фелваста, сæ 
фæсте уайун байдæдта æма син еу рауæн сæ раз байахæста. Ку имæ æрбахъæрдтæнцæ, уæдта 
сæ уордæгæй къæрæхтæ кæнун райдæдта. Æхуæдæг ба уотæ рæстдзæф адтæй, æма е 'хститæй 
еунæг дæр дзæгъæл нæ кодта. Гъе, уæдта имæ, зæгъуй, гъæр кæнун райдæдтонцæ:

– Циуавæр дæ, Хуцау дин нæййес, уæддæр ма ни муггаг ниууадзæ!
Фал сæ Гуйман уоми бундзагъд никкодта.
Еу ма си байзадæй, уомæн ба æ цонг раморæ кодта, уотемæй æй рауагъта, хабар фегъо-

сун кæнæ, зæгъгæ.
Гъе, уотемæй æ дууæ гали фæстæмæ райста æма æ хæдзарæмæ исфардæг æй.
Адæм ибæл зар дæр ма искодтонцæ. Мæнæ си уæхæн дзурдтæ ес:
– Рохсаг æрбауай, минкъий Гуйман, Дигори муггагæн ци ном искодтай!

Киунугæ	«Ирон	таурæгътæй»-й

1. К’ адтæй Гуйман? Кæми адтæй Гуйман? Ка ибæл фембалдæй? 
2. Ци фидбилиз ин гъавтонцæ ракæнунмæ? Ци бакодта Гуйман абæргутæн? 
3. Уæ дзуæппитæ ниффинсетæ тетрæдти.

ГУЙМАНИ ХАБАР БАЗОНÆН КÆРОНМÆ.
ХУМÆТÆГ ÆМА ВАЗУГГИН МИУÆВДЕСГУТÆ.

Еу дзурдæй арæзт миуæвдесæг хуннуй хумæтæг миуæвдесæг: дзорун, бадун, косун.
2 кенæ фулдæр дзурдтæй арæзт миуæвдесгутæ ба хуннунцæ вазуггин миуæвдесгутæ: 

хумæ кæнун, рауай-бауай кæнун, исахур кæнун, фæббон æй.

39-аг урок
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4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Къæлæтти æвæрд миуæвдесгутæ ниввæретæ гъæугæ 
нимæдзæ æма цæсгоми.

Хуæдæвзурд искурдиадæ

Адæймагæн æрдзæ берæ дессæгтæ (лæвар кæнун). Сæбанти Хадзеумар дæр уонæй еу 
(ун). Хадзеумари хузæн искурдиадгун лæгтæ минкъий нæ 'нцæ. Ка фæндурæй дæсни æй, ка 
скрипкæй цæгъдуй, ка дирижер æй, ка режиссер æй.

Хадзеумар уони æхсæн хецæн бунат ахæссуй. Æрдзæ уомæн нæ бавгъау кодта уой 
бæрцæ гъуддæгти дессаги курдиæдтæ: хузæ кæнун, зарун, гъæдæй скульптуритæ кæнун, 
дорæй амад скульптуритæ, гъæддæсний дæсниадæ, пълотники дæсниадæ, агоридасæги 
дæсниадæ. Аци дæсниæдтæй Хадзеумар е 'ргом еугурæй дæр раздахта хузæ кæнунмæ æма 
зарунмæ.

Берæ дессаг хузти автор æй Хадзеумар. Уонæй æнцæ «Темур-Алсахъ», «Бæхтæ», «Тох», 
æма «Гуйман».

Берæ хæттити архайдта Хадзеумар равдистити. Берæ музейти æвæрд æнцæ æ хузтæ. 
Адæм сæбæл хъæбæр фæццийнæ кæнунцæ.

1. Лæмбунæг æркæсетæ Сæбанти Хадзеумари хузæ «Гуйман»-мæ. 
2. 5-аг урокки 5-аг фæлтæрæнæй, нæ абони урокки æрмæгæй, «Ирон литератури» киунуги 
Нигери кадæнгæ «Уæхатæджы фырт чысыл Гуыйман»-æй испайда кæнгæй ниффинсетæ 
Сæбанти Хадзеумари хузæ «Гуйман»-мæ гæсгæ нивæцæн.

НИХАСИ ИРÆЗТ. ХУЗÆМÆ ГÆСГÆ КУСТ

40-аг урок
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1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Иссеретæ си миуæесгутæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ 
цæсгом æма афонæ.

Ихæсгин ан æрдзæй

Уалдзæг æ гъар коми тулфæй бахуаста зумæги уазал къæсæр. Содзгæ хори лæфинттæ 
ин æ уод æрдойæй нарæгдæр искодтонцæ. Фæттæнæг æнцæ æ бæзгин меттъæпæнтæ, фæлмæн 
ирдгæ син стæруй сæ ех рости фæрстæ – кæлуй сæ цæстисуг. Листæг къанæуттæ тундзгæ 
лæдæрсунцæ лæнцаутæ, мæскъитæмæ. Гъист бонтæ гъенцъунæй сæ хæццæ нæхстæр кæнунцæ 
се 'дард балций.

Уалдзæги сæйраг куст – æ фусунуат деденгутæй фæлундун, цъæх горцъетæй æй 
æмбæрзун, зæнхи уæлцъарæ æ реуи сойнæй рæвдаун. Æрдзæ – нæ ниййерæг, мах – æ 
бæдæлттæ. Уалдзæгæн е 'хæс бафедун гъæуй. Нæ зæрди гъарæй, нæ уарзти цæхæрæй.

  Гурдзибети	Барисмæ	гæсгæ

1. Цæмæй ихæсгин æнцæ адæм æрдзæй?
2. Куд гъæуама бафедæн не 'хæс æрдзæн?
3. Кæци миуæвдесгутæн нæ базудтайтæ сæ афонæ æма нимæдзæ? 
4. Циуавæр фæрститæн дзуапп дæттунцæ? 
5. Аци дзурдтæн сæ нисанеугутæ иссеретæ дзурдуати: гъенцъун, лæнцау, мæскъæ, горцъе.
6. Кæци дзурдтæ æнцæ ахæсгæ нисанеуæги хæццæ?

ИХÆСГИН АН ÆРДЗÆЙ.
МИУÆВДЕСÆГИ ÆБÆЛВУРД ФОРМÆ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд миуæвдесгутæ зæгъетæ æбæлвурд форми.

Бадтæй, кафта, лигъдæй, уигъта, сордзæй, æууæндтæй, калдзæй, уардзæй, иуардзæй, 
сайдта, загъта, гъавта, рæйуй.

1. Дзурдтæ иронау дæр ниффинсетæ. 
2. Ци уæлдай ес дигорон æма ирон æвзæгти миуæвдесæги æбæлвурд форми?

Ху з æ г : бадтæй – бадун – бадти – бадын.

41-аг урок

Йæ афонæ, цæсгом æма нимæдзæ ци миуæвдесæгæн нæ фæуунцæ бæрæг, е хуннуй 
миуæвдесæги æбæлвурд формæ. Æ фæсæфтауæн æй -ун; цæв-ун; хæсс-ун; ахур кæн-ун.

Миуæвдесæги æбæлвурд формæ æма нуриккон афони еууон нимæдзи 1-аг цæсгом 
æмхузæнттæ æнцæ, фал сæ нæ гъæуй хæлæмулæ кæнун.

Зæгъæн: Æз хуарз ахур кæнун (нур.аф. ,еууон ним., 1-аг цæсгом).
Æз райдæдтон хуарз ахур кæнун (ци кæнун? ахур кæнун – æбæлвурд формæ).
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Æнæ уомæй неци цæруй,
Нæ – бæласæ, нæ – кæрдæг.
Е ку нæ уа – къуар бонемæ
Мæлгæ кæнуй цæргæ лæг.

Уæзбунгомау – мæ рацуд,
Берæ уарзун биндзи муд.
Нецæбæл кæнун тухсгæ, 
Даргъ зумæг кæнун хусгæ.

3-аг фæлтæрæн. Ратасундзæг кæнетæ еу миуæвдесæг æбæлвурд форми.

4-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ скъуддзæгтæ æмдзæвгитæй. Базонетæ хузтæмæ гæсгæ, цæй 
туххæй финст æнцæ?

Миуæвдесæги æбæлвурд формæ тасундзæг кæнуй еууон нимæдзи. Хаттæй-хатт ин 
фæууй берæуон нимæдзæ дæр.

Зæгъæн: цæунтæ байдæдта, дзорæнтæ мин ку уайдæ.

Еугур сирдтæй нифсгундæр –
Арвæмбæрцæ исхизтæй.
Гъæуайгæс æй æ дæлдæр
Бадæг сирдтæн циргъ цæстæй.

Нæй æ конди æзнæгтæй
Хе хунггойни римæхсун.
Пихсаууæнттæ, лæгæттæй
Тæрсгæ-резгитæй кæсун.

Малити	Б.

Зин æвзарæн æй хузæй,
Æ уæзæ ин нæ зонæн.
Уотемæй ба уоди хуасæ 'й, –
Ка зæгъдзæнæй ин æ ном.
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1. Иссеретæ бацеу-бацеути æбæлвурд форми æма 1-аг цæсгоми миуæвдесгутæ.
2. Радзоретæ, циуавæр цæрæгойтæ æма сирдтæ ес Иристони гъæдти æма ци пайда æнцæ 
адæймагæн æма æрдзæн.

5-аг фæлтæрæн. Куд лæдæретæ дæлдæр гъудиади медес? Ниффинсетæ 3-4 гъудиади, уæ 
алливарс æрдзæ куд гъæуай кæнетæ, уой туххæй.

Æрдзæ гъæуай кæнун æй Райгурæн бæстæ гъæуай кæнун.

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текстæн æргъуди кæнетæ сæргонд. Тетрæдтæмæ æй 
рафинсетæ. Иссеретæ си миуæвдесгутæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ афонæ, цæсгом, 
нимæдзæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ финсетæ.

Еу зæронд лæг ара…та бæласæ. Æ рæ…ти æрцудæй еу лæг æма 'й десгæнгæ бафарста:
– Ци кæнис еци фæткъу бæласæй, цæмæн ма дæ гъæуй? Хъæбæр берæ хезун дæ 

багъæудзæнæй, уобæл цалинмæ рæзæ æрзайа, уæдмæ. Ду си дæхуæдæг еунæг фæткъу дæр нæ 
бакайдзæнæ – дæ бонтæ нимад æнцæ.

Зæронд лæг имæ лæмбунæг байгъуста æма, æ куст фæууадзгæй, дзуа… равардта: 
– О, æз си, ка 'й зонуй, нæ бахуæрдзæнæн, фал си æндæр еске ба уæд…æр 

бахуæрдзæнæй æма æ бон уодзæй мæн æримисун, арфæ мин ракæнун.

1. Ка уæмæ растдæр кæсуй 2 лæгемæй?
2. Циуавæр форми финст æй радзурд?
3. Куд лæдæретæ:  1) дзурд бакайун, 2) гъудиадæ – Дæ бонтæ нимад æнцæ?
4. Исбæрæггонд дзурдти растфинсуйнадæ байамонетæ.
5. Зæронд лæги хæццæ дзубандигæнæгæн аргъ искæнетæ.

6-аг фæлтæрæн. Равзаретæ гъудиадæ. 

Хуарз лæг гъæуама искæна хæдзарæ æма ниййараза бæласæ.

Багъуди кæнетæ аци æмбесонд.
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1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдтæ. Зæгъетæ, куд арæзт æнцæ. Дзурдтæн сæ нисанеуæг 
куд æййевуй.

Бацудæй – рацудæй – æрцудæй – ниццудæй – æрбацудæй – фæццудæй.

2-аг фæлтæрæни. Бакæсетæ текст. Æрдзоретæ ин æ медесбæл. Циуавæр ахсгиаг фарста 
æрæвардта нæ размæ автор? Ци гъудитæ уæмæ фæззиндтæй? Текстæн æндæр сæргонд æргъуди 
кæнетæ.

Ци сæ исхундæуа?
Сау гъæди æрдозæ. Цъæх сифтæртæй фæлуст сосхъæдтæ, тæгæр, тæрсæ бæлæстæ æ ал-

ливарс уайсадæг киндзитау лæуунцæ. Сæ къалеутæ хуæнхаг ирдгæмæ базмæлунцæ, сæ сос-
дзубанди нидæнæй райгъусуй. Цæбæл æнцæ сæ таустæ – Хуцау сæ зонæг. Етæ мах æвзагæй 
нæ зонунцæ, мах ба уони дзурд нæ лæдæрæн.

Фал… Мæнæ æрдози хонсарварс, рæсог сауæдони билæбæл ма арт нидæнæй содзуй. Не-
кебал ес æ рази, сойнæйдзаг ухститæ æма ма æхсид æстгутæ æвдесæн æнцæ, минкъий раздæр 
си цауæйнæнтти къуар адгин фезонгутæй ке мийнасæ кодтонцæ, уомæн. Нур æфсесæй сæ 
фæндаг ракодтонцæ идарддæр. 

БАГЪÆУАЙ КÆНÆН ÆРДЗÆ.
МИУÆВДЕСГУТИ РАЗÆФТАУÆНТИ НИСАНЕУÆГТÆ ÆМА 

СÆ РАСТФИНСУЙНАДÆ.

Дигорон æвзаги миуæвдесæгæн ес мæнæ уæхæн разæфтауæнтæ:
ра – рахизтæй: (æндæмæ)
ба – бахизтæй: (медæмæ)
æрба – æрбахизтæй: (дзорæги размæ)
æр – æрхизтæй: (уæллæй, сæрæй)
ни – ниххизтæй: (бунмæ)
с – (и)схизтæй: (уæлæмæ, хæрдмæ)
фæ – фæххезуй: (еуварсмæ)

42-аг урок
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Кай зонуй, цал бæдоли бабæй фæххецæн уодзæнæнцæ сæ уарзон ниййергутæй. Цал 
ниййерæги бахснæндзæнæнцæ сæ къохтæ сæ цæуæтæй, ка сæ банимайдзæнæй.

Мæнæ нур дæр æмбойни фæсседзæр æй рæубеси бæдолæ, киндзелæ кæнуй, æ ма-
сти гъудитæ нивæндуй зæрдхъурмæ уасунæй. Уасуй, æнгъæл кæсуй, кæд æ æхсирдар мадæ 
фæззиннидæ. Фал…

Æрдози бæлæсти сифтæртæн дæр, ка й зонуй, уобæл æй сæ сосæг дзубанди.
Гурдзибети	Барис

3-аг фæлтæрæн. Стъæлфити бæсти ниввæретæ гъæугæ разæфтауæнтæ æма ниффинсетæ 
гъудиæдтæ уæ тетрæдти.

1. Нарæг хуæнхаг къахвæндаг нæ … – кодта фиддæлтиккон цæрæнбунæттæмæ. 2. Хори 
зинги цæугæ цалхæн æ балций кæрон …хъæрттæй. 3. Æрдзæ сæццæ кæсгæй … – йзадæй. 4. 
Ледзæги … цæнцæ сау мегъти пъæстутæ. 5. Кутемæй син … лæдæрун кæнон мæ тухст? 6. 
Фæлорс пъерф деденгутæ мин … æрбахаста ме ’мбал. 7. Ду нæмæ нæбал … – цæудзæнæ. 

Разæфтауæнтæ æрмæст архайдæн е здæхт нæ фæййамонунцæ.
Зæгъæн: ра – амонуй, архайд тагъд æма рæуæгæй ке цæуй: ракуста, радзурдта.
Ни – архайди тухгиндзийнадæ: ниннæрстæй, нигъгъæр кодта.
Фæ – архайди дæргъвæтиндзийнадæ: фæккæсуй, фæффинсуй кенæ ба архайди 

тагъддзийнадæ: фæрресун, фæссурх æй.

1. Разæфтауæнти хæццæ миуæвдесгутæ ци гъудиæдти ес, уони рафинсетæ тетрæдти. 
2. Исбæрæг кæнетæ разæфтауæнтæ æма сæ нисанеугутæ.
3. Тексти иссеретæ фразеологизм.
4. Лæвæрд дзурдтæн ниффинсетæ сæ синонимтæ: æмбойни, нидæн, рæсог.
5. Тексти иссеретæ: 1) æмхузон иуæнгти хæццæ гъудиæдтæ; 2) байвæргæ дзурдтæ æмæ 
дзурдбæститæ кæми ес, уæхæн гъудиæдтæ.
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8. Уарзтон æй, æма мин дзуапп … вардта. 9. Ме 'рдæмæ ма еу каст … кодта æма 
комæрдæмæ …евгъудæй. 10. «Мæ еунæг цæра, мæ еунæг … рæза», – еци дзурдтæ æ фуни 
дæр арæх … дзоридæ седзæргæс мадæ. 11. …ххецæн дæн æнæбари мæ райгурæн хæдзарæй.

Гурдзибети	Барис

1. Исбæрæггонд дзурдти растфинсуйнадæ байамонетæ.

4-аг фæлтæрæн. Цума ирон æвзаги ба миуæвдесæгæн циуавæр разæфтауæнтæ ес æма 
ци амонунцæ? Стъæлфити бæсти ниввæретæ гъæугæ разæфтауæнтæ.

1. Тагъд-тагъд мæ хæлаф æмæ хæдон …кодтон, Дзыццаимæ кæртмæ … цыдтæн æмæ йæ 
суанг изæрмæ цух нал … уагътон, тарстæн, куы дзы … хицæн уон, уымæй.

Уыцы æнамонд фын та мæ зæрдыл кæрæй-кæронмæ … лæууыд æмæ ногæй Дзыццайæн 
… тарстæн.

Мæ кæуынæй … нцадтæн. Æз мæ хуыссæнæй … гæпп кодтон æмæ йыл … тыхстæн.

Дзасохты	Музафер

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Миуæвдесгути разæфтауæнтæ иссеретæ. 
Исбæрæг син кæнетæ сæ нисанеуæгтæ.

1. Еци афони Баде æ медфун нийнæфтæй, рæубес 
æ бунатæй еци-еу гæпп фæккодта æмæ цæсти фæнни-
къулдмæ бæлæсти æхсæн фæттар æй. Идард кæцæйдæр ма 
æрбайгъустæй æ къæхти гъæр. 2. «Уæхæн рæсугъд æрдзон 
исфæлдистадæмæ дæ къох исесун, топпи кæсæнæй имæ 
ракæсун, е æхуæдæг устур фудраконддзийнадæ æй», – загъта 
Баде æма нигъгъос æй, 3. Изæр æ барти бацудæй. 4. Раздахтæн 
æз дæр тугъдæй, фал кумæ æрфестæг адтайнæ? 

Гурдзибети	Барис

1. Бæрæггонд дзурд равзаретæ дзурди хæйттæмæ гæсгæ.
2. 2-аг æма 5-аг фæлтæрæнти архайгутæмæ æмхузонæй ести ес?
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ÆГЪДАУ ДÆТТУН НЕ ᾽ХÆС ÆЙ.
МИУÆВДЕСГУТИ РАСТФИНСУЙНАДÆ РАЗÆФТАУÆНТИ ХÆЦЦÆ.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ дзурдтæ. Куд арæзт æрцудæнцæ æма си ци 
æййивддзийнæдтæ иссирдтайтæ?

Фæззиндтæй, ниццудæй, ферттивта, рацо – бацо кæнуй, байамонуй.

2-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ финсгæй.

1. Фæсевæд фæдесмæ фæ…удæнцæ. 2. Еу бонмæ еу, гъæунги фæ…цæйцæугæй, 
æрахæста. 3. Æз ин ни…хатир кодтон. 4. Сувæллон æ кæунæй ф…нцадæй. 5. Æлдари фурт 
цардæмбалæн ба…агурдта æхе хузæн æлдари кизги. 6. Немуцаг салдæттæ æхсæвæй-бонæй 
гъæунгти …цо – …цо кодтонцæ. 7. Туристтæ арæх …лæууæ – …лæууæ кодтонцæ.

1. Фæлтæрæни иссеретæ: 1). антонимтæ
                 2). æрбайсгæ дзурдтæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Зæгъетæ, цæй туххæй æнцæ? Сумахмæ ба куд 
кæсунцæ финсæги гъудитæ? Сæргонд æргъуди кæнетæ текстæн. Байгон кæнетæ къæлæттæ.

Æз арæх (фæ)цæун гъæумæ автобуси. Еухатт мæ зæрдæмæ нæ (фæ)цудæй, кæстæртæ 
сæхе куд дардтонцæ фæндагбæл. Æз син ба(амудтон), каргин адæймагæн бунат радтун ке 
фæ(гъæуй). Дзæгъæл ра(дзорæ) – ба (дзорæ) кæнуни бæсти дæхецæн ести куст ис(серæ). Цар-
ди медæгæ алке дæр æхецæн гъæуама ба(агора) хуарз æмбал. Ба(архайæ), цæмæй дæ равзурст 
раст фæндагæй ма фе(схъеуай).

газ	«Дигора»-й

Текст уæ тетрæдти ниффинсетæ.

1. Миуæвдесæг æмгъæлæсонæй ку райдайуй, уæд разæфтауæнтæ фæ- æма ни- й 
фæсте æмгъæлæсон фæддувæр уй: цæвун – ниццæвун, хуæцун – фæххуæцун.

2. Миуæвдесæги райдайæни æ кенæ с æндæр æмгъæлæсонти хæццæ ку фембæлуй, 
уæд разæфтауæн фæ- раййевуй фе- мæ: æхсун – фехсун, змæнтун – фезмæнтун, схъеун – 
фесхъеун.

3. Миуæвдесæг а-йæй ку райдайуй, уæд разæфтауæни фæсте фегъусуй 'й, финсгæ 
дæр æй кæнæн й-и хæццæ агорун – байагорун, райахæссун.

4. Разæфтауæнтæ ра-, ба-, æр-, ис- арæх æфтуд æрцæунцæ фæлхатгæнæг 
миуæвдесгутæмæ. Миуæвдесгутæ æвдесгæ дæр кæнунцæ, фæлхат ка кæнуй, уæхæн архайд. 
Финсун сæ гъæуй дефисæй хецæнгæнгæй, рацо-бацо кæнуй, æрхауæ-æрхауæ кæнуй.

5. Хатгай разæфтауæн æма миуæвдесæги 'хсæн фæззиннуй цæй- кенæ ба -ццæй: 
рацудæй – рацæйцудæй, фæццудæй – фæццæйцудæй.

У
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4-аг фæлæтæрæн. Хузтæмæ гæсгæ æргъуди кæнетæ радзурд. Аргъ искæнетæ 
архайгутæн.

5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæмæ бафтауетæ аллихузи разæфтауæнтæ. Сæ растфин-
суйнадæ син балæдæрун кæнетæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Хуæрун, цæун, ахæссун, кеун, ардаун, цæгъдун, давун, æвдесун, лæдæрун, æнцайун, 
æнгъезун, хаун, есун, æхсæдун, цæрун, уорамун, уозун, бадун, римæхсун, æвзедун, калун, 
тæдзун.

1-аг фæлтæрæн. Æркæсетæ хузтæмæ. Стъæлфити бæсти ниффинсетæ гъæугæ 
миуæвдесгутæ. Зæгъетæ, цæмæй хецæн кæнунцæ сæ кæрæдземæй миуæвдесгутæ.

ÆРЦУДÆЙ НИН КУСТИ РÆСТÆГ.
МИУÆВДЕСÆГИ ХУЗТÆ.

... ... ...

... ......

43-аг урок
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Миуæвдесæгæн ес 2 хузи: æнхæст æма æнæнхæст. Ци архайд фæцæй, уой æвдесæг 
миуæвдесæг хуннуй æнхæст хузи миуæвдесæг: бакуста, бахумæ кодта, нихснадта, 
æрцæудзæнæй.

Ци архайд нæма фæцæй, ой æвдесæг миуæвдесæг ба хуннуй æнæнхæст хузи 
миуæвдесæг: косун, хумæ кæнун, æхснун.

Æнхæст хузи миуæвдесæг арæзт цæуй æнæнхæст хузи миуæвдесæг æма 
разæфтауæни фæрци: финста – ниффинста, дзорун – бадзорун.

Æнхæст хузи миуæвдесæгæн фæууй евгъуд æма исуйнаг афæнттæ: ниццагъта, 
ниццæгъддзæнæй, æнæнхæст хузи миуæвдесæгæн ба ес 3 афони дæр: финстон, фин-
сун, финсдзæнæн.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ аййев æмдзæвгæ. Ци си равдиста поэт? Æмдзæвги сæр-
гондæн дзуапп раттетæ.

Ка фæууодзæнæй фиццаг!
И цъæх уалдзæг, тæмæнкалгæ,   Бакæсетæ: и даргъ фæзтæ
Нæ бæстæмæ фæззиндтæй.    Идзаг æнцæ адæмæй,
Нæ будуртæ нæ ирд хорæн    И хумгæнгутæ косунмæ
Фæббоз æнцæ æ тунтæй.    Æрцудæнцæ æнгурфæй

Сæ фур цийнæй æрттевунцæ    Нæ фæллойнади геройтæ
Нæ уорс хуæнхтæ, нæ цурд дон.   Нæ дзиллитæн – фæнзуйнаг,
Хъаурæгинæй нæ сау гъæдтæ   Æрцудæй нин кусти рæстæг!
Идзулунцæ сæ фæндон.    Ка фæууодзæнæй фиццаг?!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Гулути	Андрей

1. Иссеретæ æмдзæвги миуæвдесгутæ. Сæ арæзтмæ гæсгæ сæ равзаретæ. Сæ хузæ син 
исбæрæг кæнетæ.
2. Тетрæдти сæ ниффинсетæ сæ дзурдбæстити хæццæ. 
Зæгъæн: уалдзæг фæззиндтæй (æнх. хузæ).

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Миуæвдесгути хузæ 
исбæрæг кæнетæ.

1. Тæхунцæ зæрбатгутæ зæрдæрохсæй нæ бæстæмæ, зарунцæ 
борæмæлгъæй рæсугъддæр. 2. Сæумон хор дзæвгарæ цæуй бæрзонд 
арвбæл. 3. Гъæдæй игъусуй цъеути зар. 4. Будурти æрттевуй трак-
тори готон. 5. Æрдзæ игъал кæнуй хуссæгæй. 6. Æхсæркъотæртæ сæ 
сæртæ сатæг ирдгæмæ телунцæ. 7. Мудибиндзæ зелдзæй деденæггун 
будурти. 8. Тагъд нæуæг киндзау уарзон уалдзæг зиндзæнæй.

1. Фæлтæрæни иссеретæ вазуггин дзурдтæ.
2. Миуæвдесгутæ ниввæретæ æнхæст хузи æма сæ ниффинсетæ 
тетрæдти.
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4-аг фæлтæрæн. Райгон кæнетæ къæлæттæ, уотемæй рафинсетæ гъудиæдтæ.

1. Ма бæллæ лæгæн æ мулкмæ, (ба)бæллæ ин æ зундмæ. 2. Берæ мулкæй сайтан дæр 
(не) 'фсæдуй. 3. Зæронди нимайæ, æвзонги ба (ахур) кæнæ. 4. Ци косай, уой бæстон ба 
(косæ) æма (æ)фæсмон уодзæнæ. 5. Еске фæллойнæ некæмæн (ба)тайдзæнæй.

1. Сæ медесмæ гæсгæ ци 'нцæ лæвæрд гъудиæдтæ? Раргом син кæнетæ сæ гъуди.
2. Аци нисанæй кæд пайда кæнæн? ’
3. Исбæрæггонд дзурд равзаретæ йæ арæзтмæ гæсгæ, æ растфинсуйнадæ ин байамонетæ.
4. Исбæрæг кæнетæ миуæвдесгути хузтæ.

5-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Иссеретæ си миуæвдесгутæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ 
хузæ. Зæгъетæ, ирон æвзаги ба куд арæзт цæуй миуæвдесæги æнхæст хузæ?

Адæм хуым кæнын райдыдтой. Тагъд мах рад дæр æрхæццæ уыдзæн. Нæ гыццыл 
цæхæрадоны галтæн разилæн нæ вæййы, æмæ йæ белæй фæкъахæм. Мæ армытъæпæнтæ 
стæппæлттæ сты. Бавналын мæ нал уадзынц. Æнцад бадыны бæсты хæмпæлтæ иу ранмæ 
æрæмбырд кодтон æмæ сыл арт бандзæрстон.

Уалдзæджы æрцыдимæ та нæ цæхæрадон фæцардхуыз. Нурытæ сæ цъæх-цъæхид фат-
бырынкъ сыфтæ æхсаргæрдтау хæрдмæ ныццарæзтой. Бæлæсты къуыбар бонæй-бон стырдæр 
кæны. Дидинæг калынмæ та не 'хсынцъы се 'ппæты разæй фæуыдзæн.

Дзасохты	Музафер

1. Циуавæр сæргонд ратдзинайтæ текстæн?
2. Радзоретæ, сумах ба ци куститæ фæккæнетæ уалдзæги?
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6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд миуæвдесгутæй исаразетæ æнхæст æма æнæнхæст хузи 
миуæвдесгутæ.

Косун, æнхус кæнун, æфснайун, къахун, аразун, федар кæнун, æнгъæлмæ кæсун, ирæзун, 
фæллойнæ кæнун.

Дзурдти ’хсæн иссеретæ синонимтæ.

7-аг фæлтæрæн. Ци миуæвдесгутæ исаразтайтæ, уонæй пайда кæнгæй, хузæмæ гæсгæ 
ниффинсетæ радзурд мæнæ уæхæн пъланмæ гæсгæ.

Пълан
1. Райдæдтонцæ уалдзигон куститæ.
2. Ци æй мæ бон бакæнун?
3. Фæллойнæ кæнун ходуйнаг нæй.

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ æмдзæвгæ. Зæгъетæ, ке дзурдтæ 'нцæ æма кæмæ здæхт 
æнцæ.

Цæй, рахуссæ
Мæ бæдолæ, мæ сурх ростæ,
Ду мæ цард дæ, ду мæ зинг.
Æз дæуæн дæ авдæнбостæ
Æрбабæтдзæнæн итинг.

Фæлмæн къохæй рæвдаудзæнæн,
Мæ бони радæ, дæ сæр.
Дæ дзиккотæ æрдаудзæнæн
Дæуæн, цид, æз, мæ хуæздæр.

Цæй, рахуссæ æнæ мастæй,
Устур лæг мин куд исуай,
Фидибæсти устур уарзтæй
Макæд уо ду æнæ хай…
    Колити	Витали

1. Иссеретæ æмдзæвги миуæвдесгутæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ арæзт.
2. Ниффинсетæ миуæвдесгутæ æбæлвурд форми хузæгмæ гæсгæ.

2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн раттетæ æнхæст дзуæппитæ. Уæ дзуæппитæ бафе-
дар кæнетæ дæнцитæй.

БАЙРÆЗЕТÆ, МÆ ХОРТÆ.
МИУÆВДЕСÆГ. РАЦУД ÆРМÆГ НИФФЕДАР КÆНУН.

44-аг урок
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1. Ци æй миуæвдесæг?
2. Цал афони ес миуæвдесæгæн?
3. Ци æй миуæвдесæги æбæлвурд формæ?
4. Цæй фæрци арæзт цæунцæ миуæвдесгутæ? Ранимайетæ син сæ нисанеугутæ.
5. Миуæвдесæгæн циуавæр хузтæ ес?
6. Гъудиади циуавæр иуонг фæууй миуæвдесæг?

3-аг фæлтæрæн. Банхæст кæнетæ гъудиæдтæ. Исбæрæг кæнетæ миуæвдесгути хузтæ.

1. Мæгур лæгбæл хæрдмæ дæр дор … .
2. Ци байтауай, уой … .
3. Косгæ ка кæнуй, уолæфгæ дæр е … .
4. Цард æгъдауæй … 
5. Косун ке фæндæуа, е хонхи сæрбæл дæр … .
6. Минкъий фæрæт устур бæласæ … .
7. Лæгъуз æхецæй … .

Д з у р д т æ  и с п а й д а  к æ н у н æ н : æркæрддзæнæ, ракалуй, æппæлуй, федауй, зелуй, 
бакосдзæнæй, кæнуй.

1. Ци 'нцæ лæвæрд гъудиæдтæ? 
2. Цæбæл нæ ахур кæнунцæ?
3. Иссеретæ антонимтæ.
4. Æмбесæндтæ уæ тетрæдти ниффинсетæ.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдти миуæвдесгутæ ниввæретæ гъæугæ формити.

1. Цæмæй (бафедун) мæ мади хуæрзтæ?
2. Райгурæн бæстæн лæггадæ кæнунæй ма (бафæллайун).
3. Ниййерæг æ бæдоли фæууиндмæ æ били цъæрттæ (фæххуæрун).
4. Мах арæх (бæрæг кæнун) нæ райгурæн хæдзарæ.
5. Макæд (фæттæрсун) зиндзийнæдтæй.
6. Макæд маке (басайун).

1. Ци багъуди кæнун гъæуй, лæвæрд гъудиæдтæ бакæсгæй? 
2. Ка сæ гъæуама æнхæст кæна?
3. Миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ сæ афонæ, цæсгом, нимæдзæ æма хузæ, уотемæй 
ниффинсетæ гъудиæдтæ тетрæдти.

5-аг фæлтæрæн. Дзурдуатон куст. Миуæвдесгутæ ниффинсетæ 2 къуаремæй: 1-аг ‒ 
æнхæст хузæ, 2-аг – æнæнхæст хузæ. Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ ниввæретæ.

Зонун   ниййахæста  исиста
æркафта   багъавта  æнтъухта
багъæр кодта  æрæвæрдта  зманста
дзурдта   нилхъивта  лæхурдта.
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6-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Ке хæццæ дзоруй поэт? Ци ин æ зæрдæ 
зæгъуй?

Ирæзæ, мæ хор, ирæзæ,
Исбæззæ мин фуртæн.
Нæ уалдзæгæн æ рæзæ
Фæббæздзæнæй дæуæн!

Ирæзæ, мæ хор, ирæзæ,
Дзиллæ дин уæд амонд –
Уой бæллунæй дæ зæрдæ
Исæхседæд е 'взонг.

      Хъазбегти	Хъазбег

1. Рафинсетæ æмдзæвгæ. Миуæвдесгутæн исбæрæг кæнетæ сæ афонæ, нимæдзæ, цæсгом 
æма хузæ.
2. Æмдзæвги медес рабаретæ хузти хæццæ. Ци æнкъарæнтæ уæмæ фæзинддтæй? 
Æмдзæвгæ исахур кæнетæ найзусть.

УÆЛАХЕЗÆРХÆССÆГ САЛДАТ.
ÆРМÆГ ФÆЛХАТ КÆНУН. ЛЕКСИКÆ.

1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ скъуддзæгтæ æмдзæвгитæй. Ци си равдистонцæ 
автортæ? Рафинсетæ тетрæдтæмæ дзурдбæститæ.

Цудтæ, салдат, гургъахъ нæдтæбæл,
Хаудтæ, фестисæ 'ма цудтæ,
Цудтæ не 'знагæн æ фæдтæбæл,
Нæ сугъд гъæутæбæл ба кудтæ. 
    Гобати	Геуæрги

Сæребарæ царди сæрбæл
Тог никкалдæй пурхæнтæй,
'Ма хуæддзо знаг нæ гъæубæстæй
Сурд æрцудæй æрхæнтæй. 
    Темирати	Мурат

2-аг фæлтæрæн. Раттетæ дзуæппитæ лæвæрд фæрститæн. Уæ дзуæппитæн дæнцитæ 
иссеретæ 1-аг фæлтæрæни текстæй кенæ ба уæхе дæнцитæй.

КОНТРОЛОН КУСТ45-аг урок

47-аг урок

РÆДУДТИТÆБÆЛ КУСТ46-аг урок
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1. Ци ахур кæнуй лексикæ?
2. Ци æй дзурди лексикон нисанеуæг? Циуавæр дзурдуатæй пайда кæнгæ 'й, дзурди лек-
сикон нисанеуæг цæмæй базонæн, уомæн?
3. Цал нисани фæууй дзурдæн? Куд хуннунцæ?
4. Ци хонæн синонимтæ?
5. Ци ᾽нцæ антонимтæ?
6. Омонимтæ ци ᾽нцæ?
7. Ци хонæн бунæттон дзурдтæ æма æрбайсгæ дзурдтæ?
8. Ци ᾽нцæ фразеологизмтæ?

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæ рафинсетæ. Иссеретæ си фразеологизмтæ. Сæ 
синонимтæ син сæ фарсмæ къæлæтти ниффинсетæ.

1. Рохси цъита мæ зæрдæмæ нæбал хаудтæй некæцæй. 2. Арф ниввардтон æз мæ зæрди 
мæ Иристони сорæт. (Гобети Дауит.) 3. Исси æфсади бæхтæ размæ тахтæнцæ. 4. Адæм сæ 
цæститæбæл нæбал æууæндунцæ. 5. Нæ фæсевæд сæ сæрмæ æгадæ не ’рхастонцæ. 6. «Аци 
куйтæн цалинмæ сæ муггаг исæскъуна, уæдмæ син ниууадзæн нæййес», ‒ загъта партизантæй 
еу. (Тем. Д.)

1. Дзурдтæ тахтæнцæ, сорæт, æскъунун ниффинсетæ синонимти хæццæ.
2. Куд лæдæретæ «рохси цъита»?

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд тексти гъудиæдтæ кæрæдземæй рахецæн кæнетæ.

Гасанти æнсувæртæ

…Ханафий æма Омарбий федарæй исфæндæ кодтонцæ знаги нихмæ тох кæнун кæд 
æвзонг адтæнцæ, уæддæр сæмæ адтæй бæгъатар адæймаги уодигъæдæ Ханафийбæл цудæй 
æртиндæс анзи, Омарбийбæл ба еуæндæс, уæд райдæдтонцæ Сурх Æфсади мийнæвæрттæ 
æма партизанти лæвæрд ихæстæ æнхæст кæнун лух кодтонцæ бастдзийнади телтæ.

Сурх-Дигори гъæу райсунбæл цудæй карз тугъд фашисттæ уордæмæ Чиколайæй се 
’фсад рарвистонцæ Гасанти æнсувæртæ надбæл ниввардтонцæ минæ немуцæгти машинæ 
фехалдæй, фæммард æнцæ афицер æма салдæттæ.

Амилахуанти	Хизир

1. К’ адтæнцæ Гасанти æнсувæртæ? Ци ма зонетæ уони туххæй, уой радзоретæ.
2. Уæхе дзурдтæй радзоретæ тексти медес.
3. Лæвæрд фæрститæн уæ тетрæдти дзуæппитæ ниффинсетæ:

1) Ци исфæндæ кодтонцæ Гасанти æнсувæртæ?
2) Кæмæн æнхус кодтонцæ?
3) Циуавæр фудмиутæ бакодтонцæ немуцæгтæн?
4) Тексти иссеретæ: а) æрбайсгæ дзурдтæ.

    æ) сæрмагонд номдартæ.
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5-аг фæлтæрæн. Лæвæрд гъудиæдтæй исаразетæ æнхæст текст. Ниффинсетæ æй 
тетрæдти.

Не ’мбæстаг бæгъатæр
Советон Цæдеси Бæгъатæри ном Махъоти Алиханæн лæвæрд æрцудæй 

1946 анзи 15 майи.
Нæ адæми истори æртасгутæ раги бафеппайдтонцæ, ирон адæм 

алкæддæр хъæбæр æхсаргин ке адтæнцæ, уодуæлдай тох ке кæниуонцæ се 
знæгти нихмæ. Устур Фидибæсти тугъди хъæбæр бæгъатæрæй ка тох кодта 
немуцæгти нихмæ, уонæй адтæй Махъоти Алихан дæр.

Æфсади рæнгъити фæцæй 1956 анзи уæнгæ. Махъоти Амурхани фурт 
Алихан райгурдæй 17 июли 1922 анзи Чиколай. Уой фæсте иссудæй æ 
райгурæн Иристонмæ, куста аллихузон хæдзарадон къабæзти разамонæгæй. 
Гъæууон скъола каст фæууогæй куста колхози бухгалтерæй.

Батальони сæргъи уогæй, бавдиста устур æфсæддон дæсниадæ. Советон Æфсадмæ имæ 
фæдздзурдтонцæ 1941 анзи. 1942 анзи Орджоникидзей тугъдон фестæг æфсæддон училище 
каст фæцæй æма æрвист æрцудæй фронтмæ.

Нигæд æй Чиколай æфсæддон уæлмæрдти. Æ номбæл ес скъола æма гъæунгæ Чиколай. 
Рамардæй 1981 анзи 27 мартъий.

1. Текстæй рафинсетæ: 1) вазуггин дзурдтæ æма син исбæрæг кæнетæ сæ хæйттæ.
              2) разæфтауæнтæ æма фæсæфтауæнти хæццæ дзурдтæ.
2. Иссеретæ тексти профессионализмтæ.

6-аг фæлтæрæн. Радзоретæ, уæ гъæуи цæргутæ куд тох кодтонцæ знаги нихмæ? Ке си 
зонетæ? Ци мадзæлттæ арæзт æрцудæй, цæмæй уæлахезæрхæссæг салдати ном иронх ма уа?

СÆ НОМ ИРОНХ НÆ УОДЗÆНÆЙ.
РАЦУД ÆРМÆГ ФÆЛХАТ КÆНУН.  СИНТАКСИС, ДЗУРДАРÆЗТ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Радзоретæ, ци бу-
нат ахæссуй иннæ бæрæгбæнтти ’хсæн Уæлахези бæрæгбон? 
Стъæлфити бæсти гъæугæ дамугъатæ ниввæретæ.

А… и анз дæр 9 маййи нæ адæм кадгин уавæри исбæрæг 
кæнунцæ Уæлахези бæрæгбон.

Нæ минкъий Иристонæн аци бæрæгбон уæлдай цитгиндæр 
æй, уомæн æма не ’мзæнхонтæй беретæ устур бæгъатæрдзийнадæ 
равдистонцæ тугъди будури. Уони ту…æй еу æма д…æ ха…и финст 
не ’рцудæй. Знаг цæмæй дæрæнгонд æрцæуа, уой туххæн агъаз 
кодтонцæ, фæскъилдуни ка архайдта, еци адæм дæр. 

Кæстæртæ гъæуама сæрустур уонцæ нæ хестæртæй. Мах уони 
фæрци абони цæрæн сабур рæстæги.

48-аг урок
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Рафинсетæ текстæй: 
1) антонимтæ.
2) разæфтауæнти фæрци арæзт дзурдтæ;
3) фæсæфтауæнти фæрци арæзт дзурдтæ;
4) вазуггин дзурдтæ.

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ гъудиæдтæ. Рафинсетæ сæ тетрæдти, æрхуæцæн нисæнттæ 
си æвæргæй.

Зундгонд æфсæддон разамонæг, курдиатгун ахургонд фæлтæрдгин педагог артилле-
рий инæлар-лейтенант Гацолати Виктор райгурдæй Дигоргоми рæсугъддæр гъæутæй еу – 
Нæуæггъæуи. Æ минкъиййæй фæстæмæ адтæй кустуарзагæ ездон, хестæртæн аргъгæнагæ 
кæдзосзæрдæ. Виктор адтæй æцæг патриот.

1. Дигорон-уруссаг дзурдуати иссеретæ дзурд кæдзосзæрдæ-н æ тæлмац.
2. Лæдæрунгæнæн дзурдуати иссеретæ дзурдтæ патриот, кæдзосзæрдæ-н сæ нисанеугутæ.
3. Исбæрæг кæнетæ, ци косæг адтæй тексти сæйраг архайæг?
4. Гацолати Виктори туххæй ма ци зонетæ, уой радзоретæ.

3-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Радзоретæ, ци си базудтайтæ нæуæгæй.
Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Ульяна Громова, Виктор Талалихин, Петр Барба-

шов, Дзотти Лазæр, Будтути Тамарæ…
Цал æма цал адтæнцæ, сæ æригон цард ка равардта нæ абони рæсугъд царди туххæй. 

Абони дæр хъæбæр кадгин æнцæ уони нæмттæ. Иронхи нæ уодзæнæй дуйнемæ сæ кадæ. 
Ниллæг син ковдзинан алкæд нæ сæрæй.

1. Рафинсетæ текстæй сæрмагонд æма еумæйаг номдартæ. Кæци нимæдзи æнцæ?
2. Фæлтæрæни иссеретæ абстрактон номдартæ.
3. Фиццаг гъудиади æрхуæцæн нисæнтти æвæрд балæдæрун кæнетæ.

4-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Иссеретæ си гъудиæдтæ æмхузон иуæнгти 
хæццæ. Рафинсетæ сæ тетрæдти æма сæ равзаретæ.

Фесæфæ, æнкъард!
Уалдзæг æ цъæх цæстæ    Æнайти – æнойти
Хормæ никъолуй,    Байдзулдæй мæ гъæу.
Хорæй æ къæртрæзтæн    Лæдзæги æнцойти
Лæфинттæ коруй.    Растадæй хъæрæу.
Нискъудтæ ’нцæ мегътæ   Тикис и уæлтъæрæ
Хорæн æ гъарæй, -    Æ ком ивазуй,
Цъæх арви уæлтегътæ    Æхе, томаргæнгæ,
Кæсуй дзагъирæй.    Æндæмæ ласуй. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Мамукъати	Хъазбег

Балæдæрун кæнетæ гъудиæдти æрхуæцæн нисæнтти æвæрд. Аци æмдзæвги гъуди ести 
хæстæг æй 62 æма 63-аг урокти темæмæ æви нæ? Куд син бабæттæн ес?
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1-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ æмдзæвгæ. Ци си равдиста автор? Ке хæццæ баруй æ 
райгурæн къум?

Фиддæлти къæсæр
Нæ фиддæлтæн сæ къæсæр дæ,  Ду батухтай дæ гъар рони
Нæ ниййерæг, Дигоргом.   Æд сабийтæ нæ Нанай. 
Имисуй дæ лæги зæрдæ,   Не ’рбауагътай се ’нгæронмæ
Æд-æхсæвæ, æдæ бон.    Нæ – Субудай, нæ – Мамай.

Зæнхи цъарæ ку сугътонцæ,   Римахстай сæ ду дæ рони
Мангойлæгтæ 'ма тæтæр.   Бакодтай сæ рæбунггаг,
Дæу уæнгæ ма исхастонцæ   ’Ма нæ фæцæй бунтон исæвд
Нæ сабийтæ дæр сæ сæр.   Сахъ Алантæн сæ муггаг.
         Темирати	Мурат

1. Иристони цал коми зонетæ? Кæций кой кæнуй автор?
2. Байамонетæ æмдзæвги сæрмагонд нихаси хæйттæ. 
3. Рафинсетæ сæ хецæн къуæрттæй. Зæгъетæ, ци хонæн

1) номдар;
2) минеуæгон;
3) номевæг;
4) миуæвдесæг;

4. гъудиади циуавæр иуæнгтæ фæуунцæ?
5. Æмдзæвгæ исахур кæнетæ æнæ киунугæмæ кæсгæй.

5-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ 4-5 гъудиади мæнæ уæхæн темæбæл: «Нæ бийнонти 
æвæрæн Уæлахези кадæн».

6-аг фæлтæрæн. Аййев бакæсетæ скъуддзаг æмдзæвгæй. Уæ тетрæдти æй ниффинсетæ 
æма ᾽й равзаретæ.

Фæндуй мæ, ку уайдæ   Æма ку ’йгъусидæ
Нæ дуйней сабур.   Сабийти ходун.

1. Ранимайетæ, циуавæр нихаси хæйттæбæл исæмбалдайтæ аци строфай?

ФИДДÆЛТИ КЪÆСÆР.
ÆРМÆГ ФÆЛХАТ КÆНУН. НИХАСИ ХÆЙТТÆ.

СОЧИНЕНИ49-аг урок

50-аг урок
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд текст бакæсетæ. Цума си цал абзаци ес? Рафинсетæ ᾽й 
тетрæдти. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ.

Ахургæндти гъудимæ гæсгæ, Дигоргом æй Иристони кæмттæн сæ тæккæ рæсугъддæр 
æма сæ тæккæ тæссагдæр. Ком алли фарсæй дæр æхгæд æй бæрзонд хуæнхтæй. Дигоргоми 
фæууиндзинайтæ рагон мæсгутæ, циртдзæвæнтæ, уобæйттæ æма уæлмæрдтæ. Дигори коми 
æрдзæ æй хъæбæр рæсугъд: бæрзонд хуæнхтæ, цъæх-цъæхид будуртæ, цæугæдæнттæ æма 
цъететæ, кæдзос уæлдæф. Аййев зиннунцæ гъæутæ, фонси хезнитæ, игуæрдæнтæ, гъæдтæ. 
Берæ ’нцæ комæн æ гъæздугдзийнæдтæ дæр. Ес си берæ аллихузон къахгæ хæзнати гъæздуг 
бунæттæ, сауæртæ. Комбæсти цæргутæ гъæздуг адтæнцæ фонси хезнитæ æма игуæрдæнти 
фæрци.

1. Иссеретæ тексти: 1) минеуæгонтæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ хузæ æма сæ бæрцбарæн;
2) номевгутæ. Уонæн дæр исбæрæг кæнетæ сæ хузæ, хауæн æма  
нимæдзæ;
3) миуæвдесгутæ. Базонетæ син сæ афонæ, цæсгом æма нимæдзæ.

3-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ гъудиæдтæ.

Сæумæраги, хорискаст, Уазай, ескæд, сæрмæ, фæууидтай? Тунтæ, æ, райдзæгъдуй, 
тегътæбæл, хор, сугъзæрийнæ хонхи. Коми, дæлæ, æвзестæ, цъетедон, халау, æрттевуй, куд! 
Фалдзос, неци, Уазай, зайуй. Æхемæ, уæддæр, сайуй, зæрдæ, лæги, алкæддæр.

4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ дзурдбæститæ. Ци нихаси хæйттæй арæзт 
æнцæ, уой байамонетæ хузæгмæ гæсгæ.

Ху з æ г : Ирæфи дон – номдар + номдар
Дон, Ирæф; гъæдтæ, нæзи; хуæнхтæ, уорссæр; хæдзæрттæ, уалиндзсæр; зар, мæргъти; 

гъæутæ, рагон; уæлдæф, рæуæг; сауæдæнттæ, рæсог; адæм, кустуарзагæ.

5-аг фæлтæрæн. Ка уи адтæй Дигори кенæ ба Иристони æндæр коми? Ци си 
фæууидтайтæ? Ниффинсетæ цубур сочиненитæ, 5-аг фæлтæрæнæй æма хестæрти 
радзурдтæй дæр фæппайда кæнгæй.
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1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Сæргонд ин æргъуди кæнетæ. Уæхе дзурдтæй æй радзоретæ.

Хъобангом, Курттати ком, Уæллагири ком, Къу-
даргом, Хъуди ком æма Дигоргом æнцæ нæ Иристони 
устурдæр кæмттæ. Æнæгъæнæ дуйнейи дæр дес кæнунцæ 
аци кæмтти æрдзи рæсугъддзийнадæбæл. Цæстæ ратонун 
нæбал фæккомуй бæрзонд къæдзæхтæй, гъæдæмбæрзт 
къулдунтæй, хуæнхаг гулфгæнгæ цæугæдæнттæй.

Уæллагири коми гъæргæнгæ цæуй Æридон. Æ 
билгæрон æрæнцадæнцæ хуæнхаг гъæутæ Тæмиск, Унал, 
Мизур, Нузал, Бурон. Нуртæккæ Æридонбæл косуй 
Зæрæмæги ГЭС. 

Æгас дуйнебæл игъустгонд æй Хъобайнаг культурæ. Баст æй, Хъобангоми алантæ кæми 
цардæнцæ, еци тъæпæн будури хæццæ. Фиццагдæр Хъобани гъæуи уæлмæрдти иссирдтонцæ 
нæ рагон фиддæлти хæдзайрон дзаумæуттæ, силгоймæгти аллихузон дзаумæуттæ.

Хъæбæр дессаг æнцæ Иристони иннæ кæмттæ дæр.

1. Иссеретæ фæлтæрæни вазуггин номдартæ. Уæ тетрæдти сæ ниффинсетæ æма сæ 
равзаретæ.
2. Рафинсетæ текстæй фразеологизм. Æ синоним ин базонетæ.
3. Минеуæгонтæ ниффинсетæ 2 къуаремæй: фиццаг – минеуæгæвдесæг, дуккаг – 
рахастæвдесæг. Минеуæгæвдесæг минеуæгонтæ ниффинсетæ 3 бæрцбарæнеми дæр.
4. Рафинсетæ номдартæ. Исбæрæг син кæнетæ сæ нимæдзæ, сæ арæзт.
5. 3-аг гъудиадæ равзаретæ гъудиади иуæнгтæмæ гæсгæ.

ИРИСТОНИ КÆМТТÆ.
ÆРМÆГ ФÆЛХАТ КÆНУН. НИХАСИ ХÆЙТТÆ.

У
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2-аг фæлтæрæн. Лæвæрд дзурдтæй исаразетæ гъуди-
æдтæ. Ниффинсетæ сæ тетрæдти.

Хуæнхаг, арæзт, хæдзæрттæ, амад, дорæй, уæлиндзсæр, 
адтæнцæ. Хæдзæрттæ, нæ, æндегæй, исæрст, адтæнцæ. 
Бæсти, къæразги, æрдигæй, хорискæсæни, цъасæ, адтæй, 
фарси. Цæрæн, цари, адтæй, хæдзари, ма, цъасæ, еу, ‒ ердо. 
Цудæй, хъуæцæ, æндæмæ, уобæлти.

1. Текстæй пайда кæнгæй уæдта хузæмæ гæсгæ, 
радзоретæ, хуæнхаг гъæути хæдзæрттæ куд конд адтæнцæ.

3-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ, минеуæгонтæ барæн æма уæлахезон бæрци 
æвæргæй. Къæлæттæ дæр байгон кæнетæ.

1. Гъæдæ æй нæ æрдзи хуарз лæвар. 2. Нæ æрдзæн устур зиан хæссунцæ еуæй-еу 
адæм. 3. Æрхон æй Уæллагири коми рагон гъæутæй. 4. Дæргъæвси коми ес æртæ хонхи Киз-
гутти хонх, Уорс хонх æма Джимарай хонх. 5. Уонæй сæ еуæй се ’ннæ æй бæрзонд (дæр) 
æма рæсугъд (дæр). 6. Хъазбеги хонх æй Джимарай хонхæй бæрзонд (дæр). 7. Аци коми 
(Дæргъæвси) ес хъæбæр берæ сæрдигон хезнитæ фонсæн. 8. Кизгутти хонхи фарсмæ ес 
Мæрдти дессæгти горæт (городок Мертвых).

4-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ гъудиæдтæ мæнæ уæхæн темæбæл: «Цæмæй гъæздуг 
æнцæ Иристони кæмттæ». Испайда кæнетæ мæнæ аци дзурдтæ æма дзурдбæститæй: 
дзæбодур, гъæддаг хутæ, берæгъ, арс, сауæр, алæмæти бунæттæ, æрдзи лæвæрттæ.

5-аг фæлтæрæн. Рафинсетæ гъудиæдтæ. Нимæдзонтæ си иссеретæ æма син байамонетæ 
сæ хузæ æма сæ конд.

1. Кавкази зайуй 7 мин зайæгоййи муггаги. Уонæй 
2 мин муггагемæй фулдæр ес мах республики. 2. Цæгат 
Иристони тæккæ бæрзонддæр хонхи цъопп æй Джимарай 
хонх. Æ бæрзæндæ æй 4780 метри. 3. Терки цæугæдони 
дæргъцæ æй 623 километри. 4. Нæ республики тæккæ 
тагъддæр тæхагæ маргъбæл нимад æй къима. 5. 1968 
анзи Иристони ци дзæбодур мард æрцудæй, уой сиутæ 
Æгасдуйнеон равдисти байахæстонцæ 1-аг бунат. Сæ 
дæргъцæ адтæй 115 сантиметри.

Махъоти	Хетæг

1. Къима уруссагау куд æй?
2. 115 см метртæй ниффинсетæ.



112

СÆРДИ РАДÆ РАЛÆУДТÆЙ
НОМЕВÆГ. МИУÆВДЕСÆГ

1-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ. Рахецæн кæнетæ гъудиæдтæ кæрæдземæй. Зæгъетæ, 
циуавæр гъудиæдтæ си ес загъди нисанмæ гæсгæ? Фарстæн дзуапп радтетæ.

Хор зинг цæстæй никкæсуй.
Уæлхонхæй мæйæ фæлгæсуй,
Сæрддон думгæ рахæссуй
Сурх мегъи цъопп цъетейæй.
Будуртæ ‘нцæ бæркадгун,
Игуæрдæнтæ – кæрдæггун.
Е кæд фæууй?

1. Рафинсетæ текстæй миуæвдесгути хæццæ дзурдбæститæ. Куд арæзт æнцæ миуæв-
десгутæ?

2-аг фæлтæрæн. Бакæсетæ текст. Исраст кæнетæ рæдудтæ, гъома, кæми гъæуй, уоми 
номевгутæй испайда кæнетæ. Номдартæ гъæугæ хауæнти æвæретæ.

Æрцудæй сæрдæ. Алан æ (фидæ) хæццæ рандæй хуасæ кæрдунмæ. Алан æгас бон дæр 
игъæлдзæгæй рарвиста: фæййахæста кæсæлгитæ, гæбæлотæ расор-басор кодта, æртудта алли-
хузи гагарæзæ: уæркъинтæ, дзæдурæ, нинæгътæ, цъæх (кæрдæг) фæгъгъазта. Изæрæй Алан æ 
(фидæ) загъта:

– Фæндуй мæ, цæмæй (сæрдæ) кæрон ма уа.

1. Текстæн сæргонд раттетæ æма 'й ниффинсетæ тетрæдти.
2. 3-аг гъудиади æрхуæцæн нисæнтти æвæрд балæдæрун кæнетæ.

3-аг фæлтæрæн. Дзуæппитæ раттетæ фæрститæн:

1. «Æфсерæ»-мæ циуавæр ниуæзти ном бафтаун гъæуй, цæмæй нæмæ рауайа рæзи муг-
гаг?
2. «Къола»-мæ ци дамугъа бафтаудзинан, цæмæй си ахур кæнун райдайæн?
3. Цæйбæрцæ бафтаун гъæуй «У» æма «Т»-бæл, цæмæй си рауайа рæстæги бæрцбарæн?
4. Ци гъæуагæ æй «метр», цæмæй си адæм дууердæмæ 
рацо-бацо кæнонцæ?

51-аг урок
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4-аг фæлтæрæн. Лæвæрд фæрститæн дзуæппитæ раттетæ. Æрхæссетæ дæнцитæ.

1. Нихаси хæйттæ куд æййевунцæ?
2. Цал хауæни ес дигорон æвзаги? Кæци нихаси хæйттæ æййевунцæ хауæнтæмæ гæсгæ?
3. Минеуæгон куд æййевуй?
4. Нимæдзонтæ ба цæмæ гæсгæ æййевунцæ?
5. Миуæвдесæг ба? 

5-аг фæлтæрæн. Фæрститæн сæ дзуæппитæ ниффинсетæ. Уæ дзуаппити иссеретæ 
нимæдзонтæ æма номевгутæ.

1. Цал къласи каст фæцайтæ?
2. Кæци къласмæ бацæудзинайтæ?
3. Сæрди мæйтæ анзæн æ цалæймаг хай æнцæ?
4. Афæдзи афæнтти цалгай мæйтæ ес?

6-аг фæлтæрæн. Лæвæрд миуæвдесгутæ ниффинсетæ 3 афонеми дæр. Зæгъетæ син сæ 
хузтæ.

Хуасæ кæрдун, уолæфун, тæхун, æфснайун, хезун, фелаун.

1. Цæй фæрци аразæн миуæвдесæги æнхæст хузæ?

7-аг фæлтæрæн. Ниффинсетæ 5-6 гъудиади, уæхе сæрди уолæвди бæнттæмæ куд цæттæ 
кæнетæ, уой туххæй. Исбæрæг си кæнетæ еугур нихаси хæйттæ дæр.
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ЦУБУРГОНД ДЗУРДТÆ

Н. к. ‒ Нарти кадæнгитæ
Аргъ. ‒ аргъау
Б.-б. ‒ бацеу-бацеу
М. В. ‒ Малити Васо
М. С. Мæрзойти Сергей
Дз. К. ‒ Дзесты Куыдзæг
Б. Ч. ‒ Беджызаты Чермен
Къ. ‒ Къоста
Т. И. ‒ Тохты Иван
Коц. А. ‒ Коцойты Арсен
Тетц. Т. ‒ Тетцойти Таймураз
Дигис ‒ Икъати Геуæрги
М. Т. ‒ Малити Геуæрги
Керт. Т. ‒ Кертанти Тъæхир
Хъ. Хъ. ‒ Хъазбегти Хъазбег
«Диг. хаб» ‒ «Дигори хабæрттæ»
Газ. ‒ газзет
Хохойти Э. ‒ Хохойти Энвер
Мæх. Æ. ‒ Мæхæмæтти Æхсарбег
Цагъ. Т. ‒ Цагъати Тотраз
Бæд. Хъ. ‒ Бæдоати Хъазбег
Тем. Т. ‒ Темирати Тæтæрхъан
Тем. М. ‒ Темирати Мурат
Тем. Д. ‒ Темирати Дауит
Епх. Т. ‒  Епхити Тæтæри
Саб. С. ‒ Сабайти Сулейман
Цæг. Г. ‒ Цæгæрати Гиго
Диг. æмб. ‒ дигорон æмбесонд
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ДЗУРДУАТ

сагъадахъ ‒ тохæнгарз, фат æма æрдун
Сосæни мæйæ ‒ июли мæйæ 
Цæппорси мæйæ ‒ декабри мæйæ
Æнсури мæйæ ‒ январи мæйæ
Амистоли мæйæ ‒ августи мæйæ
Кæфти мæйæ ‒ октябри мæйæ
Геуæргобай мæйæ ‒ ноябри мæйæ
Хумгæнæни мæйæ ‒ апърели мæйæ
Ха нси мæйæ ‒ маййи мæйæ
Никколай мæйæ ‒ декабри мæйæ
Комахсæни мæйæ ‒ феврали мæйæ
этимологи ‒ дзурди равзурд
фольклор ‒ адæмон исфæлдистадæ
фæлтæр ‒ 1) период; 2) смена; 3) слой; 4) серия; 5) ярус
сорæт ‒ 1) образ; 2) портрет; 3) вид
мæскъæ ‒ глубокий овраг, поросший  деревьями; кромка ткани
енцег ‒ воспитатель, шеф
гъенцъун ‒ горесть
лæнцау ‒ 1) котловина; 2) долина; 3) ямка
горцъе ‒ палас, ковер
Кæрдæгзмæлæн ‒ мартъий мæйæ
Хорхæтæни мæйæ ‒ июни мæйæ
Тиллæгон ‒ сентябри мæйæ
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КИУНИГИ ЕС:

5-аг къласи рацуд æрмæг рафæлхатун

1-аг урок. Синтаксис. Дзурдбаст æма гъудиадæ.................................................
2-аг урок. Гъудиади хузтæ загъди нисанмæ гæсгæ æма сæ арæзтмæ гæсгæ...
3-аг урок. Фонетикæ...............................................................................................

Лексикæ æма фразеологи

4-аг урок. Ци æй лексикæ? Не ’взаги бундорон дзурдтæ..................................
5-аг урок. Архаизмтæ. Неологизмтæ....................................................................
6-аг урок. Æрбайсгæ дзурдтæ. Профессионализмтæ..........................................
7-аг урок. Фразеологизмтæ....................................................................................
8-аг урок. Синонимтæ. Антонимтæ. Омонимтæ.................................................
9-аг урок. Лексики туххæй æрмæг ниффедар кæнун.........................................
10-аг урок. Дзурдарæзт...........................................................................................
11-аг урок. Дзурдтæ аразуни мадзæлттæ. Разæфтауæнтæ.................................
12-аг урок. Фæсæфтауантæ....................................................................................
13-аг урок. Вазуггин дзурдтæ................................................................................
14-аг урок. Контролон куст...................................................................................

Морфологи. Сæрмагонд нихаси хæйттæ. Номдар

15-аг урок. Номдари нисанеуæг, нимæдзæ, хауæнтæ.........................................
16-аг урок. Номдарти дзурдарæзт разæфтауæнти фæрци..................................
17-аг урок. Вазуггин номдартæ. Номдартæ минеуæгони роли..........................
18-аг урок. Куд æвзаргæ ’й номдар? Номдарти растфинсуни æгъдæуттæ.......
У. урок. Фæлхат кæнунмæ æрмæг.........................................................................
19-аг урок. Контролон куст....................................................................................
У. урок. Рæдудтитæбæл куст............................................................................
20-аг урок. Минеуæгони нисанеуæг. Рацуд æрмæг зæрдæбæл æрлæуун

кæнун....................................................................................................
21-аг урок. Минеуæгони дзурдарæзт. Минеуæгони растфинсуни æгъдæуттæ
22-аг урок. Минеуæгон номдари роли.................................................................
23-аг урок. Куд æвзаргæ ’й минеуæгон?..............................................................
У. урок. Минеуæгони æвзурст. Æрмæг ниффедар кæнун.............................
24-аг урок. Контролон куст....................................................................................
25-аг урок. Нимæдзони нисанеуæг. Дигорон нимади хузтæ.............................
26-аг урок. Бæрцон æма рæнгъон нимæдзонти тасундзæг................................
27-аг урок. Дехон æма морон нимæдзонтæ. Сæ тасундзæг...............................

3
5
7

10
13
15
17
19
21
23
25
28
30
32

33
35
37
39
41
43
43

44
48
51
54
56
58
58
61
64
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66
68
72
74
76
78
81

83
86
86

87
90
91
92

95
98
99
102
104
104
104
106
108
108
110
112
114
115

28-аг урок. Нимæдзонти растфинсуни æгъдæуттæ. Нимæдзон æвзаруни
фæткæ...................................................................................................

29-аг урок. Номевæги нисанеуæг. Цæсгомон номевгутæ..................................
30-аг урок. Здæхгæ номевгутæ..............................................................................
31-аг урок. Амонæн номевгутæ..........................................................................
32-аг урок. Фарстон-рахастон номевгутæ............................................................
33-аг урок. Бæлвурд æма æбæлвурд номевгутæ..................................................
34-аг урок. Æппæрццæг номевгутæ æма сæ растфинсуни æгъдæуттæ............
35-аг урок. Номевæги туххæй æрмæг ниффедар кæнун. 

Куд æвзаргæ ’й номевæг..................................................................
36-аг урок. Контролон куст....................................................................................
37-аг урок. Рæдудтитæбæл куст...........................................................................
38-аг урок. Миуæвдесæг. Миуæвдесæги туххæй зонундзийнæдтæ

зæрдæбæл æрлæуун кæнун................................................................
39-аг урок. Хумæтæг æма вазуггин миуæвдесгутæ............................................
40-аг урок. Нихаси ирæзт. Хузæмæ гæсгæ куст..................................................
41-аг урок. Миуæвдесæги æбæлвурд формæ.......................................................
42-аг урок. Миуæвдесгути разæфтауæнти нисанеугутæ æма сæ

растфинсуйнадæ..................................................................................
У. урок. Миуæвдесгути растфинсуйнадæ разæфтауæнти хæццæ.....................
43-аг урок. Миуæвдесæги хузтæ...........................................................................
44-аг урок. Æрмæг ниффедар кæнун....................................................................
45-аг урок. Контролон куст....................................................................................
46-аг урок. Рæдудтитæбæл куст............................................................................
47-аг урок. Æрмæг фæлхат кæнун. Лексикæ.......................................................
48-аг урок. Рацуд æрмæг фæлхат кæнун. Синтаксис. Дзурдарæзт...................
49-аг урок. Нихаси ирæзт. Сочинени...................................................................
50-аг урок. Æрмæг фæлхат кæнун. Нихаси хæйттæ...........................................
У. урок. Æрмæг фæлхатун. Нихаси хæйттæ........................................................
51-аг урок. Æрмæг фæлхатун. Миуæвдесæг........................................................
Дзурдуат....................................................................................................................
Цубургонд дзурдтæ киунуги..................................................................................
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