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Ирон æвзаджы чиныг 10 къласæн
Методикон амындтытæ

Афæдзы фыццаг цыппæрæм хай

1-аг урок

Æвзаджы темæ: Фонетикæ. Мыртæ æмæ дамгъæты 
бастдзинад. Орфоэпи
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 1-аг дæлтемæ: «Ды 
дæ мæ цин, мæ цардамонд, Фыдыбæстæ» (Кочысаты 
Мухарбег).
Урочы нысан: 

1. Зæрдыл лæууын кæнын, цавæр сæйраг хæйттæй 
арæзт у ирон æвзаг. Фонетикæйы фæрстытæ фæлхат 
кæнын: мыртæ æмæ дамгъæты бастдзинад, цавды хуызтæ, 
æвиппайдон æзылангон æмхъæлæсон мыртæ, дывæргонд 
æмхъæлæсонтæ, дамгъæ гъ хайыгтæ æмæ æвастхъæрты 
райдайæны. Фонетикон æвзæрст кæныныл фæлтæрын.

2. Мырты растдзурынадыл кусын: æвиппайдон æзы-
лангон æмхъæлæсон мырты растдзурынад, сыбырттон 
æмхъæлæсон мыртæ [з], [с] æмæ аффрикатæтæ [дз], [ц]-йы 
растдзурынад ирон æмæ дыгурон литературон æвзæгты, 
уырыссаг мыртæ [з], [с], [ж], [ш], [ц]-йы растдзурынад.

3. Орфограммæтæ иртасын дзырдты. Дзырдты раст-
фыссынад разæфтуан ны-имæ, фæлмæны нысанимæ æмæ 
æндæр орфограммæтимæ амонын. 

4. Хъуыдыйæдты, тексты æрхæцæн нысæнтты æвæрд 
æмбарын кæнын.

5. Тексты мидис, сæйраг хъуыды æмæ йæ аразæн 
хæйттæ иртасыныл, текстæн пълан аразыныл ахуыр кæнын.

6. Удварны хæзнатæ цы сты, цæмæн сæ хъæуы зо-
нын æмæ удварны домæнтæ цæмæн хъæуы æххæст кæнын, 
уый æмбарын кæнын. Æнæ Райгуырæн бæстæ адæймаг 
дзæгъæл кæй у ацы стыр дунейы, уыцы хъуыды скъоладза-
уты зонды фидар кæнын.
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7. Салам  дæттыны æмæ фæндараст кæныны этике-
тон ныхæстæ хъæугæ кæй сты, уый скъоладзауты зонды 
уадзын. 

1-аг урок. Темæ Фонетикæ. Мыртæ æмæ дамгъæты 
бастдзинад. Орфоэпи.

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

Ахуыргæнæг (А): Бакæсут 1-аг фæлтæрæны хæс-
лæвæрд. 

Скъоладзаутæ (С): Кæсынц хæслæвæрд æмæ дзуапп 
дæттынц.

А: Ахъуыды кæнут æмæ зæгъут, амынд хæйттæй 
уæлдай ма æвзаджы цавæр æндæр хæйттæ ис.

С: Графикæ, орфоэпи, орфографи, пунктуаци.
А: Æвзаджы уыцы хæйттæ та цы ахуыр кæнынц? 
С: Графикæ ахуыр кæны дамгъæтæ æмæ, цы мыртæ 

нысан кæнынц, уый. 
А: Цæмæй хицæн кæнынц мыртæ а, г, гъ, къ, у, пъ 

кæрæдзийæ?
С: Лæвæрд мыртæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц уымæй, 

æмæ а у хъæлæсон, иннæтæ та – æмхъæлæсонтæ; уымæй 
уæлдай мыртæ [а], [г], [у] амынд сты иугай дамгъæтæй, 
[гъ], [къ], [пъ] та – дыгай дамгъæтæй.

А: Ныффыссут ахæм дзырдтæ, дамгъæ у куыд ны-
сан кæна хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ. Зæгъæм: 
у-зæлын, уд-варн, уæн-дын, уарт.

2-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг хъæрæй кæсын кæны, 
2-аг фæлтæрæны тексты цы дзырдтæ ис, уыдон, цæмæй 
сын скъоладзаутæ сæ растдзурынад хуыздæр базоной æмæ 
бахъуыды кæной. 
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А: Зæгъут, цавæр дамгъæйæ амынд цæуы раулæфт 
æвастхъæртæ æмæ хайыгты. Бахъуыды кæнут дзырд-
ты растфыссынад уыцы дамгъæимæ. Бафтаут лæвæрд 
дзырдтæм æндæртæ. Дзырдтæ раст кæсут.
С: гъа, гъæй-дæ-гъа, гъæйтт, оххай-гъе, гъæйтт-джиди, 
гъей, гъæй, гъе, æгъгъи.

3-аг фæлтæрæн. Ахуыргæнæг радыгай кæсын кæны, 
3-аг фæлтæрæны цы дзырдтæ лæвæрд ис, уыдон æмæ 
скъоладзаутæм дæттын фарст: «Æмхуызон дзурæм æви 
алыхуызон иронау, дыгуронау æмæ уырыссагау мыртæ з, 
с, ц?».

А: Ранымад мыртæ алыхуызон кæй дзурынц иронау 
æмæ уырыссагау, уый аххосæй иуæй-иу ирæттæ уырыс-
саг дзырдтæ уыцы мыртимæ фæдзурынц «иронау»: (ж) 
зест(ь), (ш) сиповник, кол (ь) с (ц) о.

А: Куыд уæм кæсы, ирон æмæ дыгуроны цы 
хъæлæсонтæ ис, уыдон фаг сты дзырдтæ аразынæн æмæ 
сæ дзурынæн æви нæ?

С: Махмæ гæсгæ, фаг сты, уымæн æмæ нæ ныхас у 
лæгъз, хъæлæсонты фæрцы дзырдтæ сты æнцондзурæн.

А: Уемæ разы дæн. Ис ахæм ирæттæ, дыгурæттæ, тых-
джын хъæлæсон а æмæ лæмæгъ хъæлæсон æ кæрæдзийæ 
дзæбæх чи нæ иртасы. Дзурынц æмæ фыссынц, зæгъæм, 
кæсæм – кæсæн, цæрæм – цæрæн нæ, фæлæ царам – царан, 
касам – касан. (Ахæм дзырдты къæйттæ ныффыссæн ис 
фæйнæгыл). Сыбырттон, хурхон æмхъæлæсон х хъæлæсонты 
разæй бирæтæ дзурын райдыдтой  фæлмæнæй, уырыссаг 
мыр х-йы хуызæн. Дзурын та йæ хъæуы хъæбæрæй. Аба-
рут: мæхи, хид, хæрын, дзæбæх – духи, химия, хороший. 
Куыд уæм кæсы, амынд хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсон 
раст чи нæ дзуры, уыдонæн куыд ис баххуысгæнæн? 

С: Амонын, уыцы мыртæ кæм æмæ куыдæй 
равзæрынц (сæ артикуляци – ныхас кæныны оргæнты ку-



16

ыст мыртæ аразынæн – былтæ, æвзаг, дæндæгтæ, фæл-
мæн комарынг æ. æнд.).

А: Зæгъут, кæд ис дзурæн «Байрай!». Бацамонут ын 
йæ бындурон дзырды нысаниуæг. 

С: «Байрай!» («Байрайут») зæгъæн ис æрмæстдæр 
уæд, æмæ, салам кæмæн фæдæттæм, уыдон исты хорз, 
зæрдæмæдзæугæ куысты сæргъы лæуд куы уой. Ацы салам 
зæгъыны формæйæ нæй спайдагæнæн тыхст уавæры уæвæг 
адæймæгтæн. Уыцы дзырд арæзт у мивдисæг райын-æй. 
Райын – цин кæнын. 

4-æм фæлтæрæн. Ахуыргæнæг æмбарын кæны, 
дамгъæтæ æ, э, ю, я, ь, ъ кæй æмбæлынц уырыссаг кæнæ 
æндæр æвзæгтæй æрбайсгæ дзырдты. Хъæбæры нысаны 
(ъ) æххуысæй амынд цæуынц кавказаг мыртæ: гъ, къ…

«Дзырдæн йæ кæроны куы вæййы ь (фæлмæны ны-
сан), уæд уыцы ь фыссын хъæуы: роль, рольмæ, рольтæ. 
Фæлæ: ролы, ролæй» (Ирон орфографи æмæ пунктуацийы 
æгъдæуттæ. – Орджоникидзе, 1987. – 21 ф.).

5-æм фæлтæрæн. Скъоладзауты зæрдыл лæууын 
кæнын графикæйы æмбарынад. Графикæ – æвзагзонынады 
хай, кæцы ахуыр кæны дамгъæтæ æмæ мырты бастдзи-
над, сæ æмахастдзинæдтæ. Графикæйы æмбарынадæй 
пайда кæнынц, дамгъон-мырон фыссынад кæмæ ис, уыцы 
æвзæгтæ, æмæ дзы хицæн кæнынц æртæ фарсы: алфавит, 
графикæ æмæ орфографи (Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь. М., 1990).  

Скъоладзаутæн бахæс кæнын ныффысын реферат 
темæйæ «Ирон фыссынады историйæ».

Фыццаг ирон чиныг («Цыбыр катехизис», 1798 а.) 
фыст у рагон-славяйнаг (аргъуанон-славяйнаг) дамгъæтæй. 

Абон цы алфавитæй пайда кæнæм, уый уырыссаг 
граждайнаг алфавиты бындурыл сарæзта уырыссаг акаде-
мик Андрей Михайлович Шегрен. Алфавит æй бахъуыдис, 
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ирон æвзаджы грамматикæ ныффыссыны хæс йæхимæ 
куы райста, уæд. Ирыстонмæ æрцыдис … азты, æрæмбырд 
кодта ирон дзырдтæ, фразеологизмтæ, тексттæ. Йæ чиныг 
мыхуыры рацыдис 1844 азы Санкт-Петербурджы «Осетин-
ская грамматика с кратким словарем осетинско-россий-
ским и российско-осетинским. Часть первая».

А.М. Шегрены фæстæ алфавитыл бакуыстой В.Ф. 
Миллер…

Советон Цæдисы цы адæмтæ цардис, уыдоны 
алфавиттæ 1924 азы баивтой латинаг алфавитæй, уыдонимæ 
ирон адæмæн дæр. Уыцы заманы актуалон уыдис лозунг 
«Латинизация всей страны». Латинаг графикæйæ Цæгат 
Ирыстоны пайда кодтой 1938 азмæ. Хуссар Ирыстоны та 
латинаг графикæйы бынат бацахста гуырдзиаг алфавит. 
Æмæ афтæмæй иу адæмы историон-культурон иудзинад 
хæлд цыдис. Уырыссаг графикæйы бындурыл цы ирон ал-
фавит арæзт уыдис, уымæй Хуссар Ирыстоны пайда кæнын 
райдыдтой 1954 азы 1 январæй…

6-æм фæлтæрæн. Динон уырнынадмæ гæсгæ 
адæймагæн буарæй уæлдай ис цавæрдæр æбæрæг, цæстæй 
фенæн кæмæн нæй, ахæм цыдæр – хонынц æй «уд». 
Æмбарынц афтæ, зæгъгæ, уый цæры адæймаджы буа-
ры, фæлæ адæймаг куы амæлы, уæд йæ буарæй фæхицæн 
вæййы æмæ уæлæрвтæм атæхы (кæнæ йæ ахæссынц, цæст 
кæй нæ уыны, ахæм уæларвон уæвæгойтæ), æнæмæлгæ 
дунемæ.

Ирон æвзаджы бирæ ис фразеологион иуæгтæ дзырд 
уд-имæ. Уыдон æвдисынц, ирон адæймаджы динон æмæ 
цардыуагон уырнынадмæ гæсгæ уд цы уавæрты бахауы, 
уый. Адæймаг куы амæлы, уæд фæзæгъынц: «Йæ уд систа». 
Æрвылбоны царды уавæрты уыцы дзырды æххуысæй амо-
нын райдыдтой адæймаджы алыхуызон æнкъарæнджын 
æмæ психикон уавæртæ æмæ æууæлтæ. Зæгъæм, адæймаг 
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куы фæтæрсы, уæд фæзæгъы: «Мæ уд ауадис», «Мæ уд мæ 
къæхты бынæй атахтис», «Йæ уд йæ къухты хæссы». Искæй 
тыхст уавæры тыххæй фæзæгъынц: «Йæ уд йæ хъуырмæ 
ссис (ссыдис)», «Йæ уд суынгæг ис», «Мæ удæй мын ма 
хъаз».

А: Удварны хæзнаты ранымадмæ ма сымах цавæртæ 
бахæссиккат?

С: Цард хуыздæр кæнынмæ тырнын, мадæлон 
æвзагыл аудын, æндæр адæмтимæ хæларæй цæрын, 
адæймагыл, райгуырæн зæххыл гадзрахатæй нæ цæуын, 
хæларзæрдæ уæвын, искæмæн зын сахаты баххуысмæ 
цæттæ уæвын æ. æнд.

7-æм фæлтæрæн. 
А.: Текст у наукон-публицистикон. Наукон схонæн 

æй ис уымæн, æмæ дзы иртæст  цæуынц эпосы («Нарты 
кадджыты») идейон-этикон бæрæггæнæнтæ. Ис дзы на-
укон терминтæ: эпос, хæстон-стратегион, историон, па-
триотон, этикон, кадæг.  [Скъоладзаутæн раттæн ис хæс, 
цæмæй уыцы дзырдты мидис сбæрæг кæной дзырдуатмæ 
гæсгæ]. Публицистикон уацы æвзæрст фæцæуынц æхсæ-
надон-политикон, социалон, культурон, цардыуагон 
æмæ бирæ æндæр ахсджиаг фæрстытæ. Цы уац æвзарæм, 
уым лæмбынæг амынд цæуы, адæймаг куыд баст у йæ 
Фыдыбæстæ æмæ адæмимæ, куыд бæрзонд сæ æвæрын 
хъæуы æмæ, уацы ныхæстæ фæзмгæйæ, зæгъæм: «Адæймаг 
йæ адæм æмæ зæххæй иппæрдæй у æгад æмæ ницæйаг». 
Уацы иумæйагæй фидаргонд цæуы уыцы этикон хъуы-
ды. Мах йемæ разы стæм: зæххыл цы стыр æмæ гыццыл 
хæстытæ цæуы, уыдонæн сæ нысан у Фыдыбæстæ, зæхх 
æмæ адæмы сæрибар цард бахъахъхъæнын.

Дзырдты растфыссынад: сæрæвæрæн (вазыг-
джын дзырд) = сæр + æвæр + æн, сæраппонд, иппæрдæй 
– æвиппайдон æмхъæлæсонтæ (б, п, г, д, т, дж, дз, ч, ц) 



19

дывæргондæй куы фембæлынц æмæ, дзургæйæ, бæрæг куы 
нæ вæййы, зылангон æви æзылангон æмхъæлæсон дывæр 
кæны, уый, уæд дывæрæй фыссын хъæуы æзылангон 
æмхъæлæсон. Зыдтой – т – ивгъуыд афоны мивдисæджы 
цæсгомон формæйы хай (мах зыд-там, сымах зыд-тат, 
уыдон зыд-той); тæрсгæ кæны – мивдисæджы вазыг-
джын формæ, арæзт цæуы, мивдисæджы номон формæмæ 
(фæсæфтуантимæ -гæ, -д, -т, -ст, -ад) æххуысгæнæг мив-
дисæг кæнын æфтаугæйæ, -гæ у фæсæфтуан; кадджын 
– фыст цæуы морфологион принципмæ гæгсæ: дзырды 
бындур у кад, фæвæййы зылангон æмхъæлæсон д-йæ, 
дзырды уидагмæ æфтыд у фæсæфтуан -джын; бацагурик-
кат – мивдисæджы бæллиццаг здæхæны бирæон нымæцы 
цæсгомон кæрæтты фыссын хъæуы кк; мадзæлттæ – ном-
дар куы фæвæййы сонорон л, м, н, р-йæ, уæд, бирæон 
нымæц аразгæйæ, фæсæфтуан т фæдывæр вæййы. 

Текстæн саразæн ис ахæм (кæнæ æндæр) пълан:

1. Цæмæ хонæм Фыдыбæстæ ныййарæг мад? 
2. Цæимæ бæттут Фыдыбæстæмæ уарзондзинад? Ца-

вæр æндæр æнкъарæнимæ йæ ис абарæн?
3. Цавæр этикон хæзнатæ зæрдыл лæууын кæны тек-

сты автор? 
4. Цы бахъахъхъæдтой ирон адæм сæ рагфыдæлты 

удварны хæзнатæй, æмæ нын уыдон цæмæй зынаргъ æмæ 
хъæугæ сты? 

5. Анахарсисы цавæр фæдзæхстытæ хъæуы зæрдыл 
дарын? 

Хæслæвæрдтæ текстмæ (7 фарс).
1. Аргъгæнæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ тексты: 

1) бæрзонд патриотон (хъуыды), арф (хæстон-стратегион 
æмбарынад), æгады (цард), стыр (кад), æххæст æмæ нæр-
тон у, у æгад æмæ ницæйаг, кадджын сты, кады уавæр; 
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2)  патриотизм, хъайтар, мæлæт, знаг, кад. Дыккаг къор-
ды дзырдтæ фыццæгтæй хицæн кæнынц уымæй, æмæ сæ 
аргъгæнæн нысаниуæг баст у, уыцы дзырдтæ цы фæзындтæ, 
предметтæн ном дæттынц, уыдонæн адæймаджы царды цы 
бынат ис, адæймаг сын цы аргъ дæтты, уыимæ.

Автор аргъдæттæг (аргъгæнæн) дзырдтæй пайда кæ-
ны, цæмæй йæ хъуыдытæ бæлвырддæр æмæ ирддæрæй 
загъд цæуой; йæхæдæг йæ Фыдыбæстæмæ цы зæрдæ дары, 
цы бынат ахсы йæ царды райгуырæн къона, уый кæсæг 
æххæстæй банкъара, стæй уæлдай хатт ахъуыды кæна, 
цы зæххыл цæры, ууыл, цы адæм дзы цæрынц, уыдоны 
хъысмæтыл.

2. 2, 3, 5 æмæ 6 хъуыдыйæдты æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд.

Дыккаг хъуыдыйад у бабæтгæвазыгджын хъуыдыйад, 
йæ хæйттæ баст сты бабæтгæ бастдзинады, ныхмæвæрды 
бæттæг фæлæ-йæ. Хъуыдыйады хæйтты  æхсæн æвæрæм 
къæдзыг.

Æртыккаг хъуыдыйад у комкоммæ ныхас. Авто-
ры ныхæстæ лæууынц комкоммæ ныхасы разæй. Уымæ 
гæсгæ сын сæ фæстæ æвæрæм дыстъæлф. Комкоммæ ны-
хас ист цæуы дыкъæдзыгты. Фыссын æй райдайæм стыр 
дамгъæйæ.

Фæндзæм хъуыдыйад у домгæвазыгджын, арæзт у 
æртæ хайæ. Æртыккаг хъуыдыйад (уæд сæ знаг кæнæ тæрсгæ 
кæны, кæнæ æфсæрмы) у сæйраг. Ис дзы æмбарынгæнинаг 
дзырд уæд (номивæгон фæрсдзырд, бадзырды фадат). 
Фыццаг уæлæмхæст хъуыдыйад (Адæм хъайтар куы уой, 
сæ сæр сæрмæ куы хæссой) у хуымæтæг даргъ, вазыгджын-
гонд æрцыдис хъуыдыйады æмхуызон зæгъинæгтæй (хъай-
тар уой, сæр сæрмæ хæссой). Æмхуызон уæнгтæ баст сты 
фæлхатгæнгæ бæттæг куы-йæ. Дыккаг уæлæмхæст хъуы-
дыйад – æгады цардæй сæм мæлæт хуыздæр куы кæса. 
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Уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ сты æмхуызон æмдомгæ. 
Дзуапп дæттынц фарстæн «кæд? цавæр уавæрты?». 

Уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ сты бадзырды уæлæмхæст. 
Домгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ æмæ хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæ кæрæдзийæ хицæн кæнæм къæдзыгтæй.

Æхсæзæм хъуыдыйад – бабæтгæвазыгджын, арæзт у 
дыууæ хайæ, хæйттæ баст сты иугæнæг бæттæг æмæ-йæ. 
Хъуыдыйады хæйтты  æхсæн æвæрд цæуы къæдзыг.

9-æм фæлтæрæн. 
Лæгтæ равæййын (номдар + мивдисæг «вæййын» ра-

зæфтуанимæ) – рахъомыл уæвын; сæрæвæрæн (номдар + 
мивдисæгæй арæзт номдар) – райдайæн; хъайтар (номдар) 
– герой; æгады (цард) (мин. гуыр. х.) – худинаджы (цард); 
хъомыл кæнын (вазыгджын мивдисæг: мин.+мивдис.) – 
хæссын; мадзæлттæ (номд. бир. ным.) – фæрæзтæ; лæгъстæ 
кæнын (вазыгджын мивдисæг: ном. + мивд.) – курын; 
бастайын (мивд. разæфтуанимæ) – бафæллайын; æхсин 
(номд.) – сылгоймаг; базырджын (мин.: номдар + фæсæфт. 
-джын) – нывæфтыд; артдзæст (номд. + номд.) – къона.

10-æм фæлтæрæн. 
1. Разæфтуан ны- æфтыд куы æрцæуы, æмхъæ-

лæсонтæй цы мивдисджытæ райдайынц, уыдонмæ, уæд 
дзырды райдайæны æмхъæлæсонтæ фæдæргъвæтин 
вæййынц, æмæ сæ фыссын хъæуы дывæргондæй, фæлæ 
дзырдтæ с кæнæ з-йæ куы райдайынц æмæ ма сæ фæстæ 
дыккаг æмхъæлæсонтæ куы вæййы, уæд дывæргонд нæ 
цæуынц (ныффыссын; змæнтын – нызмæнтын, скъæфын 
– ныскъæфын).

2. Дзырд и-йæ куы райдайы, æмæ йæм разæфтуан ны- 
æфтыд куы æрцæуы, уæд разæфтуан æмæ дзырды ’хсæн 
фæзыны й, фыссын æй хъæуы æнæдывæргондæй (ивын – 
ныйивын).

3. Дзырд æ-йæ куы райдайы, æмæ йæм разæфтуан ны- 
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куы бафтауæм, уæд æ ахауы (æмбæрзын – нымбæрзын).
4. Хъæлæсон а-йæ цы дзырдтæ райдайынц, уыдонмæ 

разæфтуан ны- æфтыд куы æрцæуы, уæд се ’хсæн фæзыны 
дæргъвæтин цц (аразын – ныццаразын).

11-æм фæлтæрæн. Хæслæвæрд æвзарыны размæ 
скъоладзауты бафæрсын, цавд æвæрыны æмæ дзырдбаст 
аразыны тыххæй цы зонынц, уый. 

Бæрзонд (стыр, æнусон, лæджы) кад, фыдæлты 
(лæджы, чызджы) намыс, ног (зæронд) фæтк, этикон 
(лæгдзинады, намысы) æмбарынад, æнæхæлд дуне (адæй-
маг, чызг), адæмуарзон лæг (бинонтæ), базырджын 
хъуыдытæ (фæндтæ, бæллицтæ), хъомыл кæнын сывæллон 
(хи), æнаипп чызг (адæймаг, ми), æмбалад, æнауæрдон 
адæймаг (цард), адæмы удварн. 

2-аг урок

Æвзаджы темæ: Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты 
ивддзинæдтæ. Орфографи. Орфограммæ. Орфографи-
йы принциптæ
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 2-аг дæлтемæ: 
«Адæймаджы ном кад æмæ радимæ хæссын»

Урочы нысан: 
1. Фонетикæйы фæрстытæ дарддæр зæрдыл лæууын 

кæнын: хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мырты ивддзинæдтæ. 
2. Орфограммæтæ агурын æмæ æмбарын кæнын. 
3. Æрхæцæн нысæнтты æвæрды æфсон амонын аху-

ыр кæнын.
4. Тексты темæ, сæйраг хъуыды амонын, сæргонд ын 

хъуыды кæнын.
5. Хъуыдыйæдты хуызты пайда кæныны æфсон тек-

сты æмбарын кæнын.
6. Адæймаджы ном сыгъдæгæй дарын кæй хъæуы, 
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уыцы зондахаст фидар кæнын. Амонын, иу адæймаг 
иннæйы æнæрхъуыдыйæ куы бафхæры, уæд уый йæ фæдыл 
кæй расайы стыр бæллæхтæ. Адæймаг йæхимæ цы зæрдæ 
дары, уый хъуамæ дара иннæтæм  дæр. 

12-æм фæлтæрæн. 
1) ассимиляци (ссæуын, æллæууын, æрцафта, хæрс-

тæ, ныфтæ, тыхчын, фынцтæ, аиф куыст, фæ-лыфтон, 
здзырдта, аджджын); 2) диссимиляци (уæл-дзарм); 3) 
æмхъæлæсонты рахауд (хуыздæр, амондджын – амон-
джын, адджын – аджджын); 4) иу мыр иннæмæй ивы-
над (цæлмартæн, дыхтон); æмхъæлæсонты бынативд 
(бæгъатыр); 5) хъæлæсонты æлвæстад (де ’фхæрд, де 
’зæр); 6) хъæлæсонты рахауд (æнæгъдау, нырвитын, адæмы 
’хсæн, м’ амонд); 4) æмхъæлæсоны бавæрд хъæлæсонты 
’хсæн (райагурын, ауыл, йæхиуыл, ацамайын, ныццауа-
зын); 6) æмхъæлæсонты дывæркæнынад (дæуццаг, дыккаг, 
фыстаиккам); 7) æрбайсгæ дзырдты растфыссынад (стъол, 
пъадвал, булкъон); 8) æмхъæлæсонтæ к, г, къ-йы рахызт ч, 
дж æмæ чъ-мæ хъæлæсон ы-йы разæй (цурк – цурчы, дзуг – 
дзуджы, дæркъ – дæрчъы).

13-æм фæлтæрæн. 
1. Текстæн раттæн ис сæргонд «Быцæу» кæнæ «Рæ-

дыд».
2. Тексты сæйраг хъуыды: Иу адæймаг иннæйы куы 

нæ нымайа, йæхицæй йæ дæлдæр куы кæна, адæммæ цы 
æгъдау ныффидар ис, уый æхсæнады уæнгтæ куы нæ 
æххæст кæной, уæд се ’хсæн сæвзæрынц фыдæх ахастытæ 
æмæ кæрæдзийæн знæгтæ фестынц. 

3. Хистæртæн, скъæфтой (скъæфын),  лæвæрдтой 
(лæвæрд), æрбахæццæ (дывæргонд цæуынц æзылангон 
æмхъæлæсонтæ), ратгæйæ (раттæг), йе ’ргом (дыууæ 
лæмæгъ хъæлæсоны æлвæст цæуынц, æмæ сæ равзæры е, 
цухгонд лæмæгъ хъæлæсон æ-йы бæсты æвæрд цæуы апо-
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строф), Дудайы ’рдæм (фæсæвæрдæй лæмæгъ хъæлæсон 
ахаудис, æмæ йæ бæсты æвæрд цæуы апостроф), сдзырд-
та (разæфтуан с, нысан кæны архайды райдайæн, æххæст 
хуыз), банхъæлмæ кæсын ма хъуыди (хайыг ма ацы хъуы-
дыйады нысан кæны, архайды дæргъвæтиндзинад. Фыс-
сын æй хъæуы, цы дзырдимæ баст у, уымæй хицæнæй), 
сбустæ кодта (разæфтуан с, нысан кæны архайды 
райдайæн, з-мæ нæ рахизы), паддзах, кæстæртæ, æнæгъдау 
(æнæ - у разæфтуан), загъта (зæгъын), ехсы (е-йы разæй 
хъуысы й, фæлæ йæ фыссын нæ хъæуы), бахаста (т-хаст 
у мивдисæджы ивгъуыд афоны цæсгомон кæронмæ), æр-
цавта (æрцæвын).

14-æм фæлтæрæн. Зæгъут, кæцы ныхæстæ сты эти-
кетон æмæ цæмæн?

Этикетон ныхæстæ сты 1, 2, 3, 4 æмæ 7 ныхæстæ, 
уымæн æмæ бардзырд нæ нысан кæнынц, фæлæ курдиат, 
æвдисынц дзурæджы уæздандзинад.

15-æм фæлтæрæн. 
1. – Мæнмæ гæсгæ, сæ дыууæ дæр аххосджын сты: 

алчидæр сæ йæхи нымаддæр лæг хоны, иу иннæмæн нæ 
бары гуымиры, æнæуæздан ныхас, стæй æнæрхъуыды ми. 
Сæ быцæу æркæны трагикон фæстиуджытæм: Бæтæйы 
фырттæ се знæгты къухæй фæмард сты.

– Кæй зæгъын æй хъæуы, Дуда, уымæн æмæ уый 
фехæлдта ирон æгъдау æмæ гуымиры дзуапп радта 
Аслæнбеджы фарстæн, йæ ныхас цы фæстиуджытæм æр-
кæндзæнис, ууыл  нæ ахъуыдыгæнгæйæ.

2. Диалоджы фæстаг хъуыдыйад у домгæвазыгджын. 
Фыццаг хъуыдыйад у сæйраг. Уæлæмхæст хъуыдыйад 
сæйрагимæ баст у æфсоны бæттæг уымæн æмæ-йæ. Сæйраг 
хъуыдыйад вазыгджынгонд у бавæргæ хъуыдыйадæй. 
Уæлæмхæст хъуыдыйад та – иртæстгонд архайды хуызы 
фадатæй, кæцы загъд у фæрссагмион здæхтæй.
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16-æм фæлтæрæн. 
1. Фарстон хъуыдыйæдтæ тексты, фарстæй уæлдай, 

æвдисынц архайджыты æнкъарæнтæ, кæрæдзимæ цы зæрдæ 
дарынц, уый: маст, æнæрвæссондзинад, сæрыстырдзинад.

Разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ тексты хъæуынц 
бардзырд, домæн равдисыны тыххæй. Кæсын сæ хъæ-
уы, фарстон æмæ разæнгардгæнæн æмæ алыхуызон 
æнкъарæнтæ æвдисæг хъæлæсы уагæй. Разæнгардгдзинад 
æвдисы тексты ахæм хъуыдыйад дæр: – Дуда, банхъæлмæ 
кæсын ма дæ хъуыди махмæ. Мивдисæг у æргомон 
здæхæны æвæрд.

2. Фарстон хъуыдыйæдтты логикон цавд хауы, хъуы-
дыйады мидис æххæстæй, раст бамбарынæн цы дзырдтæ 
сты сæйрагдæр, уыдоныл: паддзах дæ, цæмæн; бустæ, 
хъæрæй, сывæллон дæн, гуыбыны фæхастай.

Разæнгардгæнæн хъуыдыйæдты  логикон цавд хауы 
ахæм сæйраг дзырдтыл: ма дзур, æнæгъдау.

17-æм фæлтæрæн. 
1) æвиппайды, цъупп, гæппæл, фыццаг, аккаг, цæттæ; 
2) уæддæр, сыбырттон, рынчын;
3) ныййарæг;
4) артдзæст, уддзæф; 
5) арæзт; 
6) сæпп-сæпп, къуыс-къуыс, æхсæв-бонмæ;
7) æнæвнæлд, æнæнхъæлæджы, æнæазым;
8) сывæллæттæ, æмбисæндтæ;
9) уæлвæндаг, æмгардзинад.

18-æм фæлтæрæн. 
1) Адджын – аджджын, лæвæрдтой – лæвæрттой, 

(дзырды фæстаг æмхъæлæсон сæмхуызон вæййы (ассими-
ляцигонд цæуы) фæсæфтуаны æмхъæлæсонимæ); 

2) æруагъта – æруахта (гъ-йы бæсты хъуысы х) (дзыр-
ды растфыссынад бæрæг кæнæм афтæ: ивгъуыд афоны 
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мивдисæг æвæрæм æбæлвырд формæйы, гъ ивд куы цæуа 
дз-йæ, уæд дзырды бындуры фыссын хъæуы гъ: æруагъта 
– æруадзын); 

3) загъта – захта (ивгъуыд афоны мивдисæг ивæм 
афтæ, æмхъæлæсоны фæстæ куыд уа хъæлæсон: зæгъын).

4) сдзырдта – здзырдта, сбустæ кæнын – збустæ кæнын 
(дзырды райдайæн æмхъæлæсон, дзургæйæ, разæфтуаны 
æмхъæлæсоны æмхуызон зылангон свæййы); 

5) хæсдзынæ – хæздзынæ (уидаджы фæстаг æзылан-
гон æмхъæлæсон зылангонæй хъуысы суинаг афоны 
фæсæфтуаны фыццаг зылангон æмхъæлæсонмæ гæсгæ);

æнæгъдау, æнæрцæугæ, йе ’ргом, аздæхта, 
æрцавта – æрцафта.
æрбахæццæ – æрбахæдздзæ (дæргъвæтин æвип-

пайдон æмхъæлæсонтæ дзургæйæ хъуысынц æмхуызон, 
æзылангон æмхъæлæсонтæ фыссæм, дзырдæн йæ кондмæ 
гæсгæ базонæн куы нæ вæййы, зылангон æви æзылангон 
æмхъæлæсон дывæргонд цæуы, уæд),

ратгæйæ – радгæйæ, паддзах – падздзах (ассимиляци-
гонд цæуынц т æмæ д).

3-аг урок

Æвзаджы темæ: Уæнг. Цавд. Цавды æгъдæуттæ. 
Ныхасы темæ: Удварны хæзнатæ. 3-аг дæлтемæ: «Сыл-
гоймаджы æфсарм, намыс æмæ рæсугъддзинад»

Урочы нысан: 
1. Зæрдыл лæууын кæнын, цы сты уæнг, цавд, цавæр 
сты цавд æвæрыны æгъдæуттæ ирон æвзаджы. Аба-
рын сæ, дыгуроны цавд куыд æвæрд цæуы, уыимæ.
2. Вазыгджын дзырдты арæзт æмбарын кæнын.
3. Зæгъинæгты грамматикон арæзт бæрæг кæнын.
4. 22-æм фæлтæрæны тексттæ кæрæдзиуыл абарын 
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æмæ сын сæ мидис æмæ æвзагон арæзты хицæндзинæдтæ 
сбæрæг кæнын.

5. Æмбарын кæнын, цæй мидæг ис сылгоймаджы 
хорздзинад.

6. Тексты аивгæнæн мадзæлттæ агурын æмæ сын сæ 
хуызтæ амонын.

7. Реферат, хъусынгæнинаг фыссыныл фæлтæрын. 
20-æм фæлтæрæн. 
1. Дзырды ис уал уæнджы, цал хъæлæсон мыры дзы 

ис.
2. Хъæлæсонты астæу куы уа иу кæнæ дæргъвæтин 

æмхъæлæсон, уæд уыдон æвæрд вæйынц дыккаг уæнджы: 
а-ккаг, а-ууон, а-рæзт, уæ-лæ-вæ-рæн.

3. Хъæлæсонты ’хсæн куы уа дыууæ æмхъæлæсоны, 
уæд сæ иу вæййы фыццаг уæнджы, иннæ та – дыккаг: æр-
уагъ-та, æм-гæ-сæ-гæн.

4. Хъæлæсонты астæу куы уа æмхъæлæсонты къорд, 
уæд дыууæ æмхъæлæсоны баззайынц фыццаг уæнджы 
кæрон: хæрз-уаг.

  21-æм фæлтæрæн. 
А: Бакæсут дзырдтæ. Кæмæ цавæр хъуыды ис, дзырд-

тыл цавд куыд æвæрын хъæуы, уый тыххæй?
1. Цавд фæхауы тыхджын хъæлæсоныл. 2. Дыууæ 

тыхджын хъæлæсонæй хауы фыццагыл. 3. Дыууæ лæмæгъ 
хъæлæсонæй – дыккагыл. 4. Лæмæгъ æмæ тыхджын 
хъæлæсонтæ куы вæййы дзырды, уæд цавд фæхауы тых-
джын хъæлæсоныл. 5. Сæрмагонд нæмтты – дыккагыл, 
мыггæгты – фыццаг кæнæ дыккаг уæнгыл. 6. Æрбайсгæ 
нæмттæ æмæ мыггæгты цавд нæ ивы. 7. Иуæй-иу дзырдты 
цавд æвæрыны фæтк лæмæгъ кæнæ тыхджын хъæлæсонмæ 
гæсгæ фæивы: хъамбул, картоф. 8. Вазыгджын мивдисæг 
разæфтуанимæ куы уа, уæд æххуысгæнæг мивдисæг æмæ 
номон хайæн вæййы иу цавд: су’азæг^кæнын.
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А: Фæлтæрæны цы теоретикон æрмæг ис уæнг æмæ 
цавды тыххæй, уый бакæсут æмæ йæ радзурут. 

Фыццаг бафæрсæн ис, хуыздæр чи зоны æрмæг, уыцы 
скъоладзауы, стæй йæ хайгай дзурын кæнын иннæтæн. 
Хатдзæг скæнынæн текстæй раттæн ис ахæм дзырдтæ 
(фæйнæгыл рагацау фыст), цавд алыхуызон æвæрын кæм 
хъæуы.

22-æм фæлтæрæн. 
1. Дыууæ тексты нывгонд цæуынц Сæлимæт æмæ 

Бæстырæсугъды фæлгонцтæ. Плиты Харитон Сæлимæтæн 
йæ рæсугъд бакаст дæр æвдисы, йæ удыконды фæзминаг 
миниуджытæ дæр ын нымайы. Сæлимæт хæсты бонты, 
Хуссар Ирыстон (1920 азы) арты куы сыгъдис, уæд йæхи 
равдыста хъæбатыр æмæ сæрыстыр чызгæй. 

Барахъты  Гино сныв кодта Бæстырæсугъды аив бакаст, 
бæстон  нымайы чызджы рæсугъдзинады миниуджытæ.

2. Вазыгджын дзырдтæ. Хæрдгæбыдæй (хæрдгæ  + 
быд + æй). Сатæгсау (сатæг + сау), гурвидауц (гуыр + 
фидауц), сауцæст (сау + цæст), сырхуадул (сырх + уадул), 
æрдхæрæны (ард + хæрын), кæсагласæн (кæсаг + лас + 
æн), дывæлдахæй (дыууæ + фæлдахын + æй).

3. Чызджыты бакасты æмæ сæ удыконды æууæлтæ, 
психикон уавæр амынд цæуынц а) аргъгæнæн дзырдты 
фæрцы: Сæлимæт: кадджын, даргъ нарæг астæу ын, гу-
ырвидауц, сауцæст, нымад, сырхуадул – йæ уынд, рæсугъд; 
Йе уæнгты айст уыд бæрæг; Бады æнкъардæй Сæлимæт; 
аивадон-нывгæнæн мадзæлттæй: æ) абарстæй (Цæстытæ … 
/ Стъалытау ферттивынц раст; Æрдын æрфгуытæ / Хус-
сайраг  калмау  зынынц. /  Деджызы  хъазау – йæ хъуыртæ. 
Разынынц дæндæгтæ митау; Тасаг бæрз уисау – йæ астæу; 
Кодта сын хойау лæггад (хæстонтæн); б) метафорæйæ 
(Симды та – денджызы хъаз; Арты Ирыстон куы сыгъд); 
эпитетæй (æрдын æрфгуытæ); æнгом дзырдбæстытæ. 
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Уыдон сты фæлгонцджын, æнкъарæнджын, уымæ гæсгæ 
æххæст кæнынц ацы текстты аивадон хæстæ (зæрдæ ныд-
дур. Бады æнкъардæй Сæлимæт, / Нал хæцы цæстыл 
хуыссæг. Сæлимæты зæрдæ æнцад кæй нæу, цæуылдæр 
кæй тыхсы, уый æвдисы йе ’ддаг бакаст (Цæстытæ доны 
ызмæлынц).

Бæстырæсугъды тыххæй: а) абарст (Йæ сатæг цæст 
уым денджызау куы сæрттивы; Кæсагласæн йæ къуба-
лау бæмбæг-айнæг / Дæллагхъуыртæ ныддаргъ вæййынц; 
хъуазæй ма / Цы загъдæуа?); æ) эпитет (æрдхæрæны 
Бæстырæсугъд, (Бæстырæсугъды) сатæг цæст…); б) 
æнгом дзырдбастæй (Цæсгом мæйтæй æмæ ыстъалытæй 
/ Куы ферттивы). 

4. Зæгъинæгты хуызтæ. Фыццаг тексты зæгъинæгтæ 
алыхуызон сты: 1) хуымæтæг мивдисæгон (бады, нал 
хæцы, ныффысдзæн, зæрдæ ныддур, кодта лæггад…). 
Загъд сты хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæй, 
æнгом дзырдбастæй; 2) амад номон (сатæгсау (сты), ден-
джызы хъазау (сты), сауцæст, сырхуадул (у), рæсугъд уыд, 
цас цыди, худгæ нæ разынд…). Загъд сты æххуысгæнæг 
мивдисджытæй (бæттæнтæй) (уæвын (у, сты), разынд, 
лæууынц)  æмæ миногонтæй, номдартæй, æнæдихгæнгæ 
дзырдбастæй (денджызы хъаз), фæрссагмийæ, номивæгон 
бæрцон фæрсдзырдæй – зæгъинæгты номон хæйттæ.

24-æм фæлтæрæн. 
1) миногонтæ; уæлдай дзырд – уыдонæн (номивæг); 

2) номдартæ; уæлдай дзырд – ирддæр (барæн бæрцы ми-
ногон); 3) фæрсдзырдтæ; уæлдай дзырд – ахæм (амонæн 
номивæг); 4) фæсæвæрдтæ; уæлдай дзырд – уæддæр (ха-
йыг).

4-æм урок

Æвзаджы темæ: Акцентуалон къордтæ 
Ныхасы темæ: Лæгдзинады бæрæггæнæнтæ
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Урочы нысан: 
1. Бацамонын акцентуалон къордты арæзт.
2. Раст цавдимæ кæсын ахуыр кæнын дзырдтæ æмæ, 

иу цавды бын цы дзырдты къордтæ сты, уыдон.
3. Дзырдты орфогаммæтæ амонын æмæ сæ æмбарын 

кæнын.
4. Æмбарын кæнын, цы мивдисæджытæй пайда кæны 

фыссæг йæ уацмысы, уыдон тексты цавæр сæрмагонд хæс 
æххæст кæнынц, уый.

5. Амонын чиныгон æмæ дзургæ ныхасы æвзагон 
иуæгтæ: дзырдтæ, дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ.

6. Аргъгæнæн дзырдты хæстæ æмбарын кæнын.
7. Ныхасы хæйтты хуызтæ бæрæг кæнын.
8. Тексты хæйтты тыххæй кæнæ æнæхъæн тексты 

сæйраг хъуыдыйы тыххæй хатдзæг кæнын.
9. Хи хъуыдытæ тексты мидисы фæдыл дзурын аху-

ыр кæнын
27-æм фæлтæрæн. 
Акцентуалон къордтæ аразынц: 1) бæрæггæнæн 

бæрæггæнинаг дзырдимæ: миногон номдаримæ 
(сыгъдæг^уд, уæздан^чызг…), номдар номдаримæ 
(мады^фарн), номивæджы цыбыр формæ номдаримæ 
(йæ^удæнцой…), номивæджы цыбыр формæ æмæ мино-
гон номдаримæ (йæ^аив^кафт); миногми æмæ номдар 
номдаримæ (рæвдаугæ^дзыхы^ныхас); 2) номивæджы цы-
быр формæ мивдисæгимæ (дзуры^мæм); 3) хайыгтæ, цы 
дзырдтимæ баст сты, уыдонимæ, семæ ма ис цæсгомон 
номивæджы цыбыр формæ (дын) (æз^та^ма^дын тæрсгæ 
кодтон); хайыгтæ æмæ номивæджы цыбыр формæ 
мивдисæгимæ (ма^-иу^ын); 4) бæттæг «æмæ», цы дзырдимæ 
баст у, уыимæ (коммæгæс æмæ^сæрæн^чызг); 5) разæвæрд, 
цы дзырдимæ баст у, уыимæ (æнæ^фæхæцæг) æ. æнд.
28-æм фæлтæрæн. 
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Фыццаг тексты архайджытæ сты Куыцыкк æмæ 
Бæстырæсугъд. Куыцыкк – усгур лæппу, Бæстырæсугъд 
– чындздзон чызг. Йæ фидæны мойæ домы лæгдзинад, 
бæззондзинад равдисын. Æмæ сæ куыд æмбары? «Си-
дын фыдызнагæн тых кæнынмæ; Арап-дзыллæ сæ къа-
хы бын нæ хъарутæ / Кæй ныккодтой, нæ хæссын æз мæ 
сæрмæ уый; Арап, зæгъгæ, тыхгæнджытæн сæ бæхрæгъау 
/ Чи раскъæрид; Йæ сау фыды цæфтæй, лыгтæй хъæрзгæ 
дæр-иу чи нæ скæны, / Æндонæхсыст йæ уæнгты конд; 
Æнæрвæссон / «Уæздан» ханты сылгоймæгты мæ цæсты 
раз / Бæгънæгæй мын чи раскъæрид».

Дыккаг тексты ныхас цæуы Хансиат æмæ Каса-
лы-фырты ’хсæн. Уыцы дыууæ удгоймаджы æвдисынц 
кæрæдзимæ æнæуынондзинад. Цымæ, цæмæн?

Хансиат цæуылнæ æрвæссы Касалы-фыртыл, цавæр 
уайдзæфтæ йын кæны: «Дæ хорзæхæй, рæсугъд æхсадæй 
быдырты йе хæхты балцы цал хатты уыдтæ? Кæй зоныс? 
Чи дæ зоны? Адæмы ’хсæн цал зондджын ныхасы ракод-
тай?; Дæ къахыл сæрак дзабыр, афтæмæй йæ æгъдæнцойы  
цал хатты атъыстай?; Æниу мæ куы ахæссай, уæд мæ 
цæмæй дарын дæ зæрды ис? Давæггаг капеччытæй?»

Касалы-фырт тынг гуымиры хуызы ныхас кæны, 
йæхицæн усагæн кæй равзæрста, уыцы сылгоймагимæ, 
æмæ уымæй дæр сбæрæг ис йæ зондахаст, йæ удыконд.

Ахуыргæнæг домы скъоладзаутæй дзуапп ахæм 
фæрстытæн: «Куыд уæм кæсы, Бæстырæсугъд æмæ Хан-
сиат нæлгоймагæй цы домынц æхсæнадон царды æмæ 
æрвылбоны царды уавæрты, уыдон мах рæстæджы дæр 
ахсджиаг сты? Этикон æмбарынæдтæ сæ схонæн ис? Цавæр 
хæстæ æвæрд ис абоны царды, нæ дуджы нæлгоймагыл?»

1. Тексты акцентуалон къордтæ сты алыхуызон. 
Æрхæсдзыстæм дзы цалдæр: дæ^хорзæхæй (номивæг 
номдаримæ), рæсугъд^æхсадæй (миногон фæрсдзырдимæ), 
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сæрак^дзабыр (номдар номдаримæ), цал^хатты (бæрцон 
номивæг номдаримæ), нæ^бæззæм (æппæрццæг хайыг 
мивдисæгимæ), адæмы^’хсæн (номдар фæсæвæрдимæ), 
æмæ^дæхи (бæттæг номивæгимæ, цавд хауы номивæджы 
дыккаг уæнгыл), афтæмæй^йæ (фæрсдзырд номивæгимæ), 
куыннæ^йæ (хайыг номивæгимæ), æлхæд^мын (мивдисæг 
номивæгимæ). 

3. Ирон лæппу хъуамæ уарза хæдбар цард, йæхи ма 
уына цагъарæй, уымæн æмæ цагъар, Гомеры загъдау, «у 
зивæггæнаг, æгуыдзæг æмæ тæппуд». Цæттæ уа Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнынмæ, лæггад кæна йæ ныййарджытæн, ныфс уа 
йæ бинонтæн, сыхбæстæн, Ирыстонæн.

4. Бæстырæсугъды фæндон, бæллицтæ раргом 
кæнынæн автор пайда кæны мивдисæджы æппæт здæхæнтæй 
дæр: æргомон, бæллиццаг, бадзырдон, фæдзæхстон. 
Æргомон здæхæнæй æвдыст цæуы архайды æцæгдзинад: 
Бæстырæсугъд куы йæхæдæг у активон архайæг (агу-
рын (бæззондзинад), сидын, нæ хæссын мæ сæрмæ, фыды 
уæларт зæронд кæнын, ком ратдзынæн); куы та архай-
ды тыххæй дзуры, иуварсæй кæсгæйæ, архайджытæ сты 
æндæр цæсгæмттæ æмæ предметтæ: нал зыны (лæгдзинад), 
лæджы тæф нæ нал цæуы, (арап-дзыллæ) сæ къахы бын (нæ 
хъарутæ) ныккодтой, йæ цæсгомыл уæлæ схæцын чи нал 
уæнды. 

Бæллиццаг здæхæнæй чызг æргом кæны йæ фæндон 
æмæ бæллиц: бакомин, чи раскъæрид.

Бадзырдон здæхæны фæрцы амынд цæуы, цавæр 
уавæртæ хъæуы Бæстырæсугъды, цæмæй йæ домæнтæ 
сæххæст уой, йæ фæндтæ йæ къухы бафтой, йæ хъавд 
фæрæстмæ уа: фæцæуон æз хъаруджынтæн сæ ницымæ; 
цæйнæфæлтау æз ахæмæн ысразон уон…; фæлтау фыды 
уæларт зæронд кæны.н

Фæдзæхстон здæхæнæй æргом кæны йæ домæнтæ: 
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ныууадз, æрбайхъус мæм.
[Скъоладзауты бафæрсæн ис, мивдисæджы кæцы 

здæхæнæй пайда кæнынц арæхдæр æмæ цавæр уавæрты].
5. Чиныгон дзырдты функцитæ æххæст кæнынц эти-

кон æмбарынæдтæ: бæззондзинад, лæгдзинад, тыхгæнæг. 
Дзургæ ныхасы мадзæлттæй автор пайда кæны алы-

хуызон аивадон хæстæ æххæст кæнынæн: архайджыты 
ахаст кæрæдзимæ æвдисы, литературон хъайтары фæлгонц 
аразы, æвдисы уацмысы архайджыты царды уаг, этикон 
хæзнатæ, цардмæ ахаст, авторы цæстæнгас цауты фæдыл. 

Дæнцæгтæ «Азджериты Куыцыкк»-æй: фыды уæларт 
зæронд кæнын, цæсгомыл уæлæ схæцын нæ уæндын, 
сылгоймæгты раскъæрын.

Дæнцæгтæ «Дыууæ хойы»-йæ: сылтæ, ныхтæ ныс-
садзын, куыдзау рæйынмæ (дæсны дæ), (былтæ) снæмон, 
фаджыс, кæй хæдмæлæй растыгътай, давæггаг капеччытæ, 
джауыр.

6. Аргъгæнæн дзырдтæ: чысыл Куыцыкк, Куы-
цыкк æндонæхсар, бæззондзинад, тых кæнын, лæгдзинад, 
æндонæхсыст (йæ уæнгты конд), хъаруджынтæн сæ ни-
цымæ, фыдызнаг, ницы, æнæрвæссон «уæздан» (ханты 
сылгоймæгтæ.

29-æм фæлтæрæн. 
Къахы бын ныккæнын – уæлæмæ скæсын нæ уадзын 

– æфхæрын, лæджы тæф нал цæуын – æдзæллаг уæвын – 
æхсар фесафын, цæсгомыл уæлæмæ схæцын нæ уæндын – 
тæрсын – дæлдзиныг уæвын, ком раттын – сразы уæвын 
– «нæ» нæ зæгъын, хос кæнын – æххуыс кæнын, зæрды 
уæвын – хъуыдыйы уæвын – зæрдыл дарын, дзырдæй нæ 
басæттын – хивæнд уæвын – хи кæнон кæнын, ныхтæ ныс-
садзын – уд хъуырæй ласын – æфхæрын.

30-æм фæлтæрæн. 
Бацамонæн ис ахæм ныхасы хæйттæ: а) бæттæгтæ; 
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уæлдай дзырдтæ – хæрз (къæпхæны фæрсдзырд) рæсугъд 
(миногон); æ) мивдисджытæ; уæлдай дзырд – диссад-
жы (миногон); б) номивджытæ; уæлдай дзырд – фидарæй 
(фæрсдзырд).

1. Мæ фыдæн уыдис хæрз рæсугъд удыхъæд, мæнæн 
– фæзминаг æмæ, цалынмæ цæрон, уæдмæ – мысинаг. 2. 
Фыдыбæстæйы сæраппонд йæ цард чи радта, удуæлдай 
фæллой чи фæкодта, уыдоны нæмттæ адæм сæнусон код-
та чингуыты, цыртдзæвæнты, сæ зæрдæты. 3. Мах бирæ 
уарзæм Ирыстоны диссаджы æрдз. 4. Мæн фидарæй уыр-
ны, йæ мадæлон æвзаг цы адæймаг нæ зоны, уый у ницæйаг, 
æмæ йыл худын хъæуы. 

5-æм урок

Æвзаджы темæ: Лексикæ. Дзырдты бастдзинад кæрæ-
дзиимæ сæ мидисмæ гæсгæ.
Ныхасы темæ: Ирон национ культурæ: нывкæнынад. 
Хетæгкаты Къоста-нывгæнæг

Урочы нысан: 
1. Дзырдтæ кæрæдзиуыл ныхасы æрмæст грам-

матикон æгъдауæй иугонд кæй нæ цæуынц, фæлæ ма сæ 
мидисмæ гæсгæ дæр, уый амонын.

2. Бæрæг кæнын, дзырдты ’хсæн цы синтаксисон 
ахастытæ ис, уыдон (бæрæггæнæны, æххæстгæнæны, фа-
датон).

3. Бæрæг кæнын дзырдбасты сæйраг дзырды морфо-
логион арæзт.

4. Нывкæнынады аивадимæ терминтæ амонын.
5. Дзырдтæ сæ синонимтæй ивыныл фæлтæрын.
6. Тексты стиль бæрæг кæнын, пълан ын аразын æмæ 

йæ уыцы пъланмæ гæсгæ дзурыныл ахуыр кæнын.
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7. Диалог куыд растдæр æмæ хуыздæр саразæн ис, 
уый амонын.

8. Интервью исыныл ахуыр кæнын.
9. Æрхæцæн нысæнтты æвæрд вазыгджын хъуыдый-

ады æмæ хуымæтæг хъуыдыйады æмхуызон уæнгтимæ цы 
пунктуацион æгъдæуттыл æнцайы, уый зæрдыл лæууын 
кæнын.

10. Хъуыдыйадæн æххæст æвзæрст кæныныл фæл-
тæрын.

11. Зонгæ кæныны этикетон ныхæстæ ахуыр кæнын.
31-æм фæлтæрæн. 
Дзырдбæстытæ нæй саразæн ахæм дзырдтæй: уæздан 

æмæ картоф, зæронд æмæ арв, йодцух æмæ телефон æ. 
æнд., уымæн æмæ æцæгдзинады уыцы предметтæ æмæ 
фæзындты ’хсæн нæй логикон бастдзинæдтæ. 

Дзырдбæстытæ адихгæнæн ис, кæрæдзиимæ сын 
цавæр синтаксисон ахастытæ ис, уымæ гæсгæ ахæм æртæ 
къордыл:

1) бæрæггæнæны ахастытимæ: уæздан ныхас, зæронд 
картоф, æнæтел телефон, цъæх арв, арвы тыгъдад. Сæйраг 
дзырдтæ сты номдартæ, дæлбар дзырдтæ бæрæг кæнынц 
номдартæй загъд предметты æууæлтæ, стæй, предмет кæй 
у, уый (арвы тыгъдад); 

2) æххæстгæнæны ахастытимæ: цæлхдур æвæрын, 
буармæ зилын. Сæйраг дзырд у мивдисæг, дæлбар дзырдтæ 
бæрæг кæнынц, архайд цы предметтимæ цæуы, уый;

3) фадатон ахастытимæ: хинымæр зарын, мидхъуы-
дыйы тæлфын. Сæйраг дзырд у мивдисæг, дæлбар дзырдтæ 
бæрæг кæнынц, архайд цавæр фадæтты цæуы, уый.

32-æм фæлтæрæн. 
Текст у наукон-публицистикон. Уæрæхæй дзы пай-

дагонд цæуынц нывкæнынады аивадимæ баст терминтæ. 
Куыд публицистикон тексты, афтæ дзы аргъгæнæн 
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фæрæзты фæрцы æвдыст у бæлвырд ахаст Къостайы цар-
ды хабæрттæ æмæ цаутæм, йе сфæлдыстадон æнтыстытæм. 
Аргъгæнæн дзырдтæн сæ фылдæр сты стереотипон (арæх 
кæмæй пайда кæнынц, ахæмтæ), ирд не сты, наукон тексты 
арæзт куыд домы, афтæ: (нывкæнынады) сусæгдзинæдтæ, 
уарзон (чызг), хорз (ном), æппæлæн (ныхæстæ), зæрдыл-
даринагæй, алæмæттаг (æрдз). 

Тексты пълан

1. Нывкæнынады цавæр хуызты Хетæгкаты Къоста 
ссис фыццаг Цæгат Кавказы?

2. Цавæр куыстытæ æххæст кодта Къоста Владикав-
казы ныв кæнынæй уæлдай? 

3. Ныв «Хъыггæнæг зæд»-ы хъысмæт.
4. Цы æвдыста Къоста йæ нывты? 
5. Хетæгкаты Къостайы нывтæн стыр аргъ цæмæн 

кæнæм?
Тексты 5-æм абзац
1. Хъуыддаг уый мидæг ис, æмæ дзы Къоста скод-

та йæ уарзон чызг Аннæ Поповайы сурæт. 2. Уыцы нывы 
фæрцы Къостайы хорз ном дардыл айхъуыстис, æппæлæн 
ныхæстæ йыл фыстой газет «Северный Кавказ»-ы. 3. Къо-
ста, Аннæ Поповайы портретæй уæлдай, сныв кодта Гу-
ытъиаты Мысырбийы, Тхостаты Туттийы, Цæлыккаты 
Аннæйы æ. æнд. портреттæ дæр.

1-аг хъуыдыйад у домгæвазыгджын, сæйраг æмæ 
уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ кæрæдзийæ хицæн кæнæм 
къæдзыгæй. 

2-аг хъуыдыйад у æнæбæттæг вазыгджын хъуыды-
йад, йæ дыууæ хайы йын хицæн кæнæм кæдзыгæй. 

3-аг хъуыдыйад у хуымæтæг. Уый вазыгджынгонд 
цæуы иртæстгонд уæнгтæй (Аннæ Поповайы портретæй 
уæлдай) æмæ хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæй-
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бæрæггæнæнтæй (бæрæг кæнынц, предмет кæй у, уый).
2. Профессионалон нывкæнынад, нывкæнынады 

бындур-æвæрæг, аивгæнæн жанртæ, нывты равдыстытæ, 
пайда кæны ахорæнтæй æ. æнд. 

Дзырдтæй дзырдбæстытæ саразæн вæййы, сæ 
нысаниуджытæ куы февдисынц, æцæгдзинады предметтæ, 
архæйдтытæ æмæ се ’ууæлтæн цы бастдзинæдтæ ис, уый.

3. Цæмæй дзырдтæй дзырдбæстытæ раст арæзт уой, 
уый тыххæй дзырдтæн сæ грамматикон формæтæй уæлдай 
зонын хъæуы сæ лексикон нысаниуджытæ.

4. Нывкæнынад Къостайæн сси ирон адæмы  эстети-
кон хъомылады фæрæз.

Нывкæнынад – сæйрат (номдар номон хауæны), 
сси фæрæз – амад номон зæгъинаг (мивдисæг + номдар), 
сси фæрæз (кæмæн?) Къостайæн – æххæстгæнæн (ном-
дар дæттынон хауæны), хъомылады (цавæр?) эстетикон 
– бæрæггæнæн (миногон), хъомылады (кæй?) адæмы – 
бæрæггæнæн (номдар гуырынон хауæны), адæмы (цавæр?) 
ирон – бæрæггæнæн (миногон). 

5. Æрмæст  –  канд (дихон хайыгтæ), бакаст  –  уынд 
(номдартæ, арæзт сты мивдисæджытæй), фæрцы – 
руаджы (фæрæзы фæсæвæрдтæ), æппæлæн – стауæн 
(мивдисджытæй арæзт миногонтæ), нывгæнæг – хуыз-
гæнæг (номдартæ), фæрæз – мадзал (номдартæ).  

33-æм фæлтæрæн. 
Нывгæнджытæ æмæ скульпторты куыстытæ фенæн 

ис аивæдты музейты, Ирыстоны горæттæ æмæ хъæуты 
зæрдылдарæн бынæтты, Цæгат Ирыстоны-Аланийы Ныв-
гæнджыты Цæдис цы хуызджын журнал уадзы («Коло-
рит»), уый фæрстыл, нывтæ æмæ скульптурæты равдыс-
тыты, сæрмагонд чингуыты, документалон кинонывты.
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6-æм урок

Æвзаджы темæ: Лексикон бастдзинады фæрæзтæ 
тексты хъуыдыйæдты æхсæн

Ныхасы темæ: Нарты кадджыты темæ ирон ныв-
кæнынады

Урочы нысан: 
1. Тексты хæйттæ бæттыны лексикон фæрæзтæ бæрæг 

кæнын.
2. Тексты сæйраг хъуыдыйы фæдыл хи хъуыдытæ 

дзурын.
3. Орфограммæтæ амонын, дзырдтæ уыцы орфограм-

мæтимæ раст фыссыныл ахуыр кæнын.
4. Дзырдтæн синонимтæ фыссын.
5. Тексты амонын темæимæ баст дзырдтæ æмæ 

дзырдты къордтæ тексты алы хæйтты.
6. Текстæн пълан аразын æмæ йæ уыцы пъланмæ 

гæсгæ дзурын.
7. Æмбарын кæнын, цы сты ныхасы культурæ æмæ 

этикетон ныхас.
8. Хъусынгæнинаг куыд фыссын хъæуы, уый амонын.
9. Этикетон сидæнтæ æмæ æнæниздзинадæй 

фæрсыны ныхæсты хуызтæ бæрæг кæнын.
34-æм фæлтæрæн. 
1. Дыууæ адæймаджы. 2. Иу, иннæ. 3. Йæ фарсмæ. 4. 

Тæхонты Мулдан æмæ Пхалæгаты Къомбох æ. инн.
Текстæн раттæн ис сæргонд «Æууæнк» кæнæ «Фи-

дыд»
1. Мулдан йæ туджджынæн ныххатыр кодта, уымæн 

æмæ бамбæрста, Къомбох йын йæ хъалæй нæ амардта йе 
’фсымæры. Нозт ын йæ зонд ныттар кодта, уымæ гæсгæ 
сырды ми бакодта йе ’рдхордæн. Иннæмæй, Мулдан 
æмбары, кæрæдзийы марынæй лымæнæй цæрын растдæр 
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æмæ хуыздæр кæй у, уый. Сывæллæттæ хъуамæ хатдзæг 
скæной, нозт фыдбылыз йеддæмæ хорзæй кæй ницы хæссы 
адæймагæн.

2. Гæрзтæ (номдар) – хæцæнгæрзтæ, сырддзастæй 
(фæрсдзырд) – хъæддагæнгæсæй, уæгъдрон (миногон) – 
æнæрон, йæ фарсмæ (номивæг фæсæвæрдимæ) – йæ цуры, 
чысыл (бæрцы фæрсдзырд) – гыццыл, æддæдæр (бынаты 
фæрсдзырд) – фалдæр, зындзинад (иппæрдон номдар) – 
тыхстдзинад.

3. Иртæстгонд уæнгтæ ис ахæм хъуыдыйæдты: 1 
(бæлвырдгæнæг афоны æмæ бынаты фадаттæ), 6 (ир-
тæстгонд архайды хуызы фадат, загъд у фæрссагмион 
здæхтæй). 

Дзырдты растфыссынад

Дыккаг, Куырттаты – дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ; 
хурварс, уæгъдрон – вазыгджын дзырдтæ, ифтонг – 
æзылангон ф, гæрзтæй – бæрæггæнæг дзырд гарзы, 
æддæдæр – зылангон д, сæмбæлдысты – хъæлæсон æ, 
арæзт у æмбæлын-æй, расидтис – т – ивгъуыд афоны 
бæллиццаг здæхæны мивдисæджы цæсгомон кæроны хай 
(-тис), хæрзæггураг – г: арæзт у дыууæ дзырдæй: хæрзæг + 
кураг, зындзинад – дзинад у фæсæфтуан, ме ’ууæнк – апо-
строф: дыууæ лæмæгъ хъæлæсоны (мæ æууæнк) æлвæст 
цæуынц, æмæ дзы рауайы е, цухгонд хъæлæсоны бæсты 
дыккаг дзырды разæй æвæрæм апостроф.

35-æм фæлтæрæн. 
Æмдзæвгæйы темæ – «Ном», йæ сæйраг хъуыды 

– «Ном хъæуы сыгъдæгæй дарын». Ном раттынц ног-
гуырдæн. Æмдзæвгæйы дзырд «ноггуырд» ивд цæуы 
æндæр дзырдтæй-номдартæй (сывæллæттæ, чызг, лæппу, 
лæгæн, саби) æмæ номивæгæй (ыл). 

Ном, зæгъынц, фæстæмæ фæкæсынæн у. Фæлæ ном 
хæссæг у адæймаг. Алы адæймаг дæр хъуамæ тæрса, æвзæры 
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ном ыл куы сбада, уымæй. Адæймаг йæхи куы сæгад 
кæна, уæд худинаг хæссы йæ бинонтæн, йæ мыггагæн, йæ 
адæмæн. Уыцы æцæгдзинад алчидæр йæ зæрдыл куы да-
рид, уæд къаддæр уаиккой æвзæр митæ æмæ хъуыддæгтæ. 

36-æм фæлтæрæн.
Тугъанты Сафары фырт Махарбег – уый – йæ – Ма-

харбег – уый – ахуырдзау – курдиатджын лæппу – Тугъаны-
фырт – Тугъанты Махарбег – нывгæнæджы…

Тексты пълан:

1. Тугъанты Махарбеджы царды хабæрттæ æмæ аху-
ыры фæндæгтæ.

2. Цавæр æхсæнад сарæзта Махарбег Владикавказы?
3. Махарбеджы фыццаг нывтæ «Нарты кадджыты» 

сюжеттæм гæсгæ. 
4. Монументалон ныв «Нарты куывд»-ы мидис.
5. Нарты кадджыты хъайтарты нæмттæ Махарбеджы 

нывты.
6. Цавæр ахорæнтæй пайда кодта Махарбег?
7. Махарбег нывкæнынады йæхи фæндаг ссардта æви 

нæ?.
8. Нарты каджыты сюжеттимæ баст нывтæ иннæ ирон 

нывгæнджытæм.
38-æм фæлтæрæн. 
Ирыстоны герб. Сныв æй кодта Джыккайты Мурат.
39-æм фæлтæрæн. 
Диалогты фæрстытæ æмæ дзуаппыты этике-

тон ныхæсты темæ у иу − æнæниздзинадæй фæрсын. 
Фæрстытæн сæ дзуаппытæ дæр сты этикетон. Ацы ныхæсты 
тынг фидауынц æмæ хъæуынц уæздан дзырдарæзтытæ: нæ 
мады хай, бузныг, нæ зынаргъ дохтыр æ. инн. Рынчынмæ 
хъæуы фæлмæнæй дзурын, ныфсытæ йын авæрын, æмæ 
уæд низы ныхмæ тох кæнынæн йе ’ппæт тыхтæ дæр 
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æрбамбырд кæндзæнис. Рынчын адæймагæн йæ ныфс куы 
асæтты, уæд ыл низ æнцонæй уæлахиз кæны.

Æнæниздзинадæй фæрсынæн ма ирон æвзаджы ныф-
фидар сты ахæм этикетон ныхæстæ: Æхсызгон мын у, 
дзæбæх, сæрæгас кæй дæ; Исты дæ риссы? Истæмæй ма 
хъæрзыс? Тыхсгæ ма кæн, адзæбæх уыдзынæ…

40-æм фæлтæрæн. 
Мадæлон æзаг – гуырдзон, æрдзон æвзаг. Йæ мадæлон 

æвзаг чи нæ зоны, уый у дзæгъæлзад. Æнæ мадæлон 
æвзагæй нæй фыды къона æмæ фыды уæзæг. Ирон æвзагæн 
– ирон хъæлæс. Ирон æвзагæн – ирон хуыз (А.И.).

7-æм урок

Æвзаджы темæ: Дзырдты лексикон нысаниуæг. 
                              Дзырдты тематикон къордтæ
Ныхасы темæ: Рæвдауæн дзырдтæ

Урочы нысан: 
1. Зæрдыл лæууын кæнын, дзырдты лексикон æмæ 

грамматикон нысаниуæг цы у, уый æмæ бæрæг кæнын, 
цавæр тематикон къордтæ аразынц дзырдтæ.

2. Бæрæг кæнын, куыд ивы дзырды грамматикон 
нысаниуæг, йæ лексикон нысаниуæг куы аивы, уæд.

3. Рæвдауæн дзырдты хуызтæ амонын æмæ сын 
бæрæг кæнын сæ вазыгджын  бынат исадæймаджы царды.

4. Тексты стиль бæрæг кæнын.
5. Амонын чиныгон дзырдты къордтæ.
6. Арфæ кæныны ныхæстæ ахуыр кæнын.
41-æм фæлтæрæн.
Хох, къæдзæх, айнæг – хæхты хуызты нæмттæ; 

был, сæрсæфæн, къардиу, куыдзæппарæн, къæмбыр – 
хæхты бæрзондæй хауæн бынат; æрыскъæф, мæнæргъы, 
хъæлæрдзы, саунæмыг, дзедырæг – хъæддаг гагатæ; Хазби, 
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Чермен, Фатимæ, Мызылон – ирон литературон уацмысты 
хъайтартæ; хуырхæг, пысыра, басгæрдæг – хæрынæн бæзгæ 
кæрдæгхал; цыт, намыс, цæсгом – этикон æмбарынæдтæ.

42-æм фæлтæрæн. 
Агна-егна, балба-егна æ. инн. нæй лекси-

кон нысаниуджытæ. Пайда сæ кæнынц æрмæстдæр 
тагъддзуринæгты.

43-æм фæлтæрæн. 
Хæцæнгæрзтæ – кард, хъама, дамбаца; хæринаг – 

цыхты гуымбылтæ; зæронд адæймаг – зæронд буар, зæронд 
хæррæгъ, зæронд стджытæ, зæронд халон, зæронд æрра, 
зæронд хæрæг; æвзæр адæймаг – ницæйаг, ницыфенæг; 
адæмыхатт – французаг, уырыссаг, кæсгон; зындгонд исто-
рион архайджытæ, адæмтыл зынгæфтауæг хæстонтæ – Ма-
кедойнаг, Атиллæ, Чингисхан, Наполеон.

45-æм фæлтæрæн. 
Сæрыхъуынтæ, цæстытæ, буар; пигменттæ, феоме-

ланин, эомеланин; бурдзалыг, рухсдзыд, бурсæр; саулагъз 
адæмтæ, азиаг адæмтæ. 

46-æм фæлтæрæн. 
Спартак – Гамлет – Хазби – фæзминаг хъайтартæ; 

формализм – абстракционизм – философон æмбарынæдтæ. 
Гæвз – Фæныкгуыз – Æрраби – аивадон сатирикон 
фæлгонцтæ.

Ныртæккæ – абон, нæдæр – нæ, хъæбул – сывæллон, 
битъынацæст – цъæхцæст, стъалыгуппартау – рæдзæгъдтæ, 
гуккутæ – чъиритæ, сауномхæссæн – фырт; Мæ уд уа дæ 
баппа, дæ фæлмæн дзыкки. – Мæ уд уа дæ фæхъхъау.

47-æм фæлтæрæн. 
С: мæ урс уæрыкк, мæ хуры тын, хуртæ, фестон дын 

царды хос, мæ зæрватыкк, мæ къона, дæ нывонд мæ сæр. 
Сæ арæзтмæ гæсгæ сты метафорæтæ æмæ фразеологизмтæ.

Гыццыл сценкæ равдисæн ис бинонты цардæй 
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Архайджытæ нана æмæ гыццыл чызг (кæнæ гыццыл 
лæппу). Сывæллонмæ нана карзæй дзуры, фæлæ  уый нæ 
коммæ кæсы. Æмæ уæд нана аивта йæ ныхас, фæлмæн, 
рæвдыд дзырд кæны йæ хъæбулы хъæбулмæ. Куыд 
рабæрæг, афтæмæй уыцы æвзаг сывæллон хуыздæр æмбары 
æмæ æнæзивæгæй æххæст кæны йæ нанайы курдиат. 
Скъоладзаутæ сæхæдæг ныффыссæнт гыццыл диалогтæ.

48-æм фæлтæрæн. 
Ацы текстты ис алыхуызон терминтæ: æхсæнадон-

политикон (Уæрæсейы Президент, министр, хæдивæг, фе-
дералон, Мидхъуыддæгты министрад, хицауиуæггæнæг, 
хицау, Хицауад); юридикон (милицæ, мидхъуыддæгты, 
фыдракæндты, службæ); официалон (указ, ведомство); 
экономикон (экономикон, хъалонты); æфсæддон (инæлар-
лейтенант, инæлар-майор, фæсчъылдымы службæ); 
иумæйагнаукон (наукæ, доктор, профессор, Наукæты ака-
деми, наукон центр, сгуыхт кусæг, наукæйы къабаз).

1. Ацы дыууæ тексты ахæсдзыстæм публицистикон 
æмæ официалон стильтæм. Фыццаг тексты ныхас цæуы 
æхсæнадон-политикон хабарыл, дыккаг текст та у указ, 
официалон документ.

50-æм фæлтæрæн. 
Арфæ кæнынц гуырæн боны фæдыл; стыр æнтыст 

къухы кæй бафтыд, уый фæдыл; сывæллон райгуырды, 
моймæ ацæуыны фæдыл æ. æнд.

Æндæр арфæйы ныхæстæ:
Арфы дын кæнын, ерысты фыццаг бынат кæй ба-

цахстай, уый тыххæй. Амæй фæстæмæ дæр уæлахиздзау 
у; Стыр лæг су дæ мад, дæ фыды фæндиаг. Хъыгдзинад 
макуы фен зæххыл. Йæ хæдзарыл хорз амондимæ чи 
сæмбæлдис, уыдоны æмбал уæ иунæг Хуыцау фæкæнæд; 
Цæй, мæ хуртæ, фæндараст, фæндараст. Уæ хорз хабæрттæ 
нæм хъуысæнт; Де знаг дын балæггад кæнæд; Амондджын 
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зæхх уын æй дунейы фарн фæкæнæд, йæ тыллæг куывд-
ты хæринаг фæуæд; Уæ минас бирæ уæд, æмæ уæ къух 
алкæддæр дзаг уæд æ. æнд.

8-æм урок

Æвзаджы темæ: Иунысаниуæгон æмæ бирæнысани-
уæгон дзырдтæ. Метафорæ. Метоними 
Ныхасы темæ: Ирон адæмон зарджытæ 

Урочы нысан: 
1. Бирæнысаниуæгон дзырдты комкоммæ æмæ ахæс-

гæ нысаниуджытæ тыххæй зонындзинæдтæ уæрæхдæр 
кæнын.

2. Ахæсгæ нысаниуджыты хуызтæ амонын.
3. Урочы амынд орфогафион æгъдæуттæ зæрдыл 

лæууын кæнын.
4. Аргъгæнæн æмæ фæлгонцджын дзырдтæ æмæ 

дзырдбæстытæ бæрæг кæнын.
5. Зарæг адæмы хиирхæфсæн, стæй йæ удыконд, аи-

вадон хъуыдыкæнынад æвдисæг кæй у, уый амонын.
6. Скъоладзауты хъуыдыйы фидар кæнын ахæм зонд, 

зæгъгæ, адæймаджы тырнын хъæуы уымæ, цæмæй уа ныфс 
йæ бинонтæ æмæ йæ адæмæн, хъахъхъæна сын сæ сабыр 
цард. 

7. Арфæйы ныхæстæ дзурын æмæ фыссын ахуыр 
кæнын.

52-æм фæлтæрæн. 
Текстæн сæргонд: «Ирон адæмон зарджытæ» 
Сколадзаутæн рафыссын кæнын текстæй наукон 

терминтæ. Наукон терминтæ сты: музыкæ, адæмон музыкæ, 
кадджытæ, æрфыст, аивадон фæлгонц, зарæг, музыка-
лон-поэтикон, жанр, мифологион, цардыуагон, героикон, 
фæллойадон, хъазæн, сатирикон зарджытæ, мифтæ, соци-
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алон æнæрастдзинад, хъомыладон, эстетикон, ритмикон 
акцентуаци, кварто-квинтовон æмæ октавон æмзæлынад, 
музыкант, консерватори, композитор, фольклор.

1. Аргъгæнæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ: мингай 
азты, аивадон фæлгонц, мифологион, цардыуагон, герои-
кон… (жанртæ), зындгонд сты, фæзминаг фæлгонцтæ, 
æхсар, намыс, социалон æнæрастдзинæдтæ, хъомыладон 
æмæ эстетикон ахадындзинад…

Фæлгонцджын дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ: 
зæрдæмæхъаргæ, æхцон, хæдбындур, стыр бынат, нæртон 
куывдтæ, арвнæрды хуызæн зарджытæ, ирд фæлгонц, 
рæсугъд кæнын, разæнгард кæнын (тохмæ), зарджыты 
хъысмæт, сæрыстыр уыдис… Фæлгонцджын дзырдтæ дæр 
сты аргъдæттæг.

2. Ахæм зарджыты хъайтартыл фæсивæд ахуыр код-
той, сæрибаруарзаг ирон адæймаджы хуыздæр миниуд-
жытыл: сæрибар æмæ хæдбаруарзондзинадыл, сæрыстыр 
уæвыныл, цыфæнды æнæрасты, цагъарад æмæ тыхмийы 
ныхмæ тохы цæуыныл, æхсарджын æмæ уæндон уæвыныл, 
æцæг героикон ныфсыл, худинаг æмæ æгады бæсты кадимæ 
мæлæт райсыныл. 

3. Нæлгоймаг вæййы ныфс йæ бинонтæн, адæмæн. 
Йæ сæрмæ рæуæг, æгад митæ хъуамæ ма хæсса, исты 
уынаффæ рахæссыны размæ хъуамæ бæстон ахъуы-
ды кæна, уа æхсарджын. Кады зарæджы аккаг у ахæм 
адæймаг, наукæйы стыр æнтыстытæ чи æвдисы, адæмты 
æхсæн хæлар ахастытæ чи рæзын кæны, тохы рæстæг стыр 
хъæбатырдзинад чи равдисы.

53-æм фæлтæрæн. 
Иунысаниуæгон дзырдтæ: юбилей, адæм, æхсæнад.
Бирæнысаниуæгон дзырдтæ: амидин кæны, рæзын 

кæны, æнхъизын кæны (юбилей), (зондахаст, хъуыды) 
бæрзонддæр, уæрæхдæр кæны, зынгæ (цаутæ), (чиныг) 
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цыкуырайы фæндыр, фыдрохгæнæн дур, (чиныг) хæзна, 
зонды чыргъæд, (зæрдæ) дзаг, (зонд) рухс, (ныфс) фидар, 
(чиныг) хотых.

Сывæллонæн хъæуы йæ зонд рæзын кæнын алахуы-
зон хъæзтытæ æмæ, йæ бон кæуыл цæуы, ахæм куыстыты 
фæрцы. Размæцыд, культурон адæмтæн сæ цард æнхъизы. 
Фыссынады фæзындимæ бæрзонддæр, уæрæхдæр кодтой 
адæмы авналæнтæ.

54-æм фæлтæрæн. 
Нæ ног айдæн лыстæг пырх ныццис – «Нарты 

кадджытæ» сты нæ рагфыдæлты царды айдæн (метафорæ); 
Уæрæсейы хæдхæцæг паддзах – (адæймаг) æрдзы паддзах 
(метафорæ); цæнгæт хид – хæлардзинады хид (метафорæ) 
аразын адæмты ’хсæн; чъизи дзабыртæ – чъизи (эпитет) 
хъуыдытæ; сау дур – сау (эпитет) зæрдæйыуаг; сыгъзæрин 
цонгдарæн – сыгъзæрин (эпитет) къухты хицау; хъæдын 
уидыг – хъæдын (эпитет) къухтæ (æнарæхст); карз нозт 
– карз (эпитет) ныхæстæ; хурмæ нæрсын – зæрдæ нæрсы 
(фразеологизм) (мастæй); цыбыр бæндæн – цыбыр (эпи-
тет) дзуапп; доны фыцын – мæстæй фыцын (фразеоло-
гизм); фыццаг кълас – куысты фыццаг уæвын (метафорæ); 
змæнтын самандур – змæнтын цард (метафорæ); хуым 
бакæнын – литературон хуым (метафорæ); æвзалы судзын 
– зæрдæ судзы (фразеологизм); бæрзонд хъæлæс – адæмы 
хъæлæс (метоними); æхсадæй æмпылын – зындзинæдты 
азарæй æмпылын (метафорæ)…

Æмбисæндтæ: Сызгъæрин доны калын; Даргъ ныхас 
кæдæм цæуы, цыбыр ныхас дæр уырдæм цæуы; Зæрæстон 
хуым – дурæппарæн; Фыд æвзаг дур халы…

55-æм фæлтæрæн. 

9-æм урок

Æвзаджы темæ: Омонимтæ
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Ныхаы темæ: Ирон зарæг
Урочы нысан: 

1. Омонимты тыххæй зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр 
кæнын.

2. Дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ хъуыды кæнын 
омонимон дзырдтимæ.

3. Поэты зæрдæйы уаг æмдзæвгæйы «Плиты Иссæйы 
зарæг» цы æвзагон мадзæлттæ æвдисынц, уый бæрæг 
кæнын.

4. Ныффыссын контролон диктант грамматикон хæ-
симæ.

56-æм фæлтæрæн. 

Плиты Иссæйы зарæг

Дзырдтæ ахæсгæ нысаниуæгимæ: тугхор (лæгмартæ) 
(эпитет), тохы арт (метафорæ), ард бахæрын (фразеоло-
гизм), бæсты тухитæ (метоними), бæсты хъæрзын (мето-
ними). 

Лирикон хъайтары зæрдæйы уаг æмдзæвгæ «Пли-
ты Иссæйы зарæджы» уæлдæр амынд дзырдтæ æмæ 
фразеологизмтæй уæлдай æргом кæнынц æндæр æвзагон 
иуæгтæ дæр: фырт, (Иссæ уым) ысласта Куырдалæгон-кард 
(гиперболæ).

1. Ирд ныхас аразæн мадзæлттæ.
1) аргъгæнæн дзырдтæ: хъæбатыр тох, хъæбатыр 

(бæстæй), кадджын (хæстæ), æхсарджынæй, хъæбатыр 
(Иссæ), адджынæн (фæхордтон), фыдгул, фыдмитæ, фа-
шист; 

2) æнкъарæнджын дзырдтæ: (адæмы) маст, хъæрзын; 
3) æнгом дзырдбæстытæ: додой уæ сæр кæны, хæрам 

мын æрбауæд, фæуон æлгъыстаг, уæд тохы æрцæуæд мæ 
зæрдæсæр саст.
57-æм фæлтæрæн. 
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1) хъазы (мивд.) − хъазы (номд. гуыр. хау., маргъ); 
2) худы (мивд.) − худы (номд. гуыр. хау.); 3) авдæн (ным. 
дæт. хау.) − авдæн (номд.); 4) къахæн (номд.) − къахæн 
(мивдисæгæй арæзт миногон); 5) сæрты (номд.) – хæдзары 
сæрты (фæсæвæрд); 6) кæрдæг (номд.) – кæрдæг (миног-
ми); 7) давон (зайæгхал, номд.) – давон (бадзырд. здæх. 
мивдис.), сæрд (номд.) – сæрд (мивд. фæдзæхстон здæх.)…

А: Бакæсут теоретикон æрмæг 41-æм фарсыл æмæ йæ 
радзурут. 

58-æм фæлтæрæн. 
Ацы дзырдтæ æнæ контекстæй раст ныффыссæн нæй, 

уымæн æмæ хъуысынц æмхуызон, сты омофонтæ.
Бамбæрзта хæдзар – бамбæрста ныхас, ныппарын 

доны – ныббарын рæдыд (дзырд аивын афтæ, дызæрдыггаг 
æмхъæлæсоны фæстæ куыд лæууа хъæлæсон), тагъд 
(тæдзын) – тахт (тæхын)…

59-æм фæлтæрæн. 
1. Уыры дзы нæ цæры. 2. Мæ разы лæууы чидæр. 3. 

Дзæрд «сыл»-æн синоним у «сылгоймаг». 4. Æртæх нæм 
тагъддæр, амонд. 5. Хъаст кæмæй ракæнай, ахæм адæймаг 
нæу Чермен. 6. Сис зæххæй дзулы къæбæр. 7. Сывæллон 
хæрд нæма фæци. 8. Зад хуымты уындæй зæрдæ рухс код-
та. 9. Хъазæн хорз ныхсадтон. 10. Сау куыдз йæ зæрдæмæ 
тынгдæр цæуы бур куыдзæй. 11. Авд æхстон, фæлæ иу 
аргъæвтон.…

60-æм фæлтæрæн. 
1. Омоформæтæ: сæрæн (миногон ном. хау.) адæймаг 

– сæрæн (номд. ном. хау.) къæрцц; нæ мæсты кæнын 
(æппæрц. хай.) – нæ адæм, ракуырдта нæ сасир (цæсг. но-
мив. цыбыр формæ 2-аг цæсг. гуыр. кæнæ ирт. хау.); рахиз 
(мивд. фæдз. здæх.) размæ – рахиз (мин.) къух; кæсаг (ми-
ногми) скъоладзау – кæсаг (номдар) ахсын; уай (мивд фæдз. 
здæх.) хæдзармæ – уай (мивдисæг бадзырдон здæхæны) 



49

фæзминаг…; 
2. Омофонтæ: рызти уазалæй – рысти цæфæй, фысс 

–фыс…; 
3. Æххæст лексикон омонимтæ: хос, нотæ, тыд, тæн, 

æхсын, ныннæмын.
Антонимтæ: рахиз – галиу, рахиз – бахиз, уай – лæуу, 

дæтты – исы, дæтты – хусты, хæст – сабырдзинад, фидар – 
лæмæгъ, куыд – худт.

61-æм фæлтæрæн. 
1) бирæнысаниуæгон дзырдтæ: цæджындз 1. предмет 

– ставд цæджындз; 2. ахæсгæ нысаниуæджы фæзæгъынц, 
искæмæн стыр ныфс чи у, ахæм адæймагæй: Мæ фыд 
у мæ царды цæджындз; фæрдыг 1. хъуырыл кæнынæн 
æндахыл бакæнынц фæрдгуытæ (вæййы иу фæрдыг дæр), 
сырх фæрдыг; 2. фæрдыг фæхонынц уарзон адæймаджы, 
арæхдæр сывæллон кæнæ чызджы; мæй 1. æрвон буар, ног 
мæй; 2. мæй, зæгъгæ, фæдзурынц чызгмæ рæвдыдæй; цард 
(цард даргъ у – мæ цард (фæзæгъынц сывæллонæй), хид 
(хид (доныл) – хæлардзинады хид); лæсæн (лæсæн тæссаг 
у адæмæн – цæссыгты лæсæн), хилæг (хилæг (калм кæнæ 
цыфæнды хилæгой дæр) – хилæг-ном ыл сбадтис); карст 
(хосы карст – карст ныхас).

Омонимтæ: æртæх (1, 2) (доны æртæх – æртæх 
дæ бæстæм); раст (1, 2) (раст хахх – раст бирæгъы 
каст кæнын); æфтаугæ (1, 2,) (æфтаугæ кæнын – зæронд 
æфтаугæ); хæс (1, 2) (хæс дарын – хæсс уаргъ); хилæг 
(1,2) (хилæг амарын – бæрзондмæ хилæг); фидарæй (1, 2) 
(фидарæй зæгъын – фидарæй (номдар) рацæуын), хæстæ (1, 
2) (хæсты бын кæнын – хæсты фесгуыхын); зылд, тухæн, 
ком, раз, хуртау, хæс, кæрдæг, бæсты.

62-æм фæлтæрæн. 
Омоформæтæ: хæлар, кæсæн, хъазы, хъаз; омофонтæ: 

кæм ысты – мысты, мæ хиуа – мæхи уа, ды дагъæй – 
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дыдагъæй, хъазæн дон – хъазæндон.

Тексттæ диктантæн
Мадæлон æвзаг

Ирон адæм фæлтæрд сты царды зынты. Знæгтæ нæ 
цагътой, гæбазгай фæйнæрдæм тыдтой нæ зæхх. Иу адæм 
ныддихтæ сты хæхты цъассыты, комæй коммæ нæ уыдис 
фæндаг, нал уыдис ирон паддзахад. Фæлæ нын баззадис 
æнусон фарн – мадæлон æвзаг. Уый нæ уромынц хæхтæ 
æмæ арæнтæ, уый хъуысы зæрдæйæ зæрдæмæ, иу кæны 
дихтæ адæмы. Уый фæрцы зонæм кæрæдзи, зонæм нæ 
фыдæлты. Æвзаг нын амоны, иу туг, иу стæг кæй стæм, 
уыцы æфсымæрад.

Баззад нын кадæг, иумæйаг исбон; уый адæмы нæ уад-
зы сæ уидæгтæй хицæн кæнын. Баззадис нын тохы зарæг; 
уый къæдзæхты сæрты зæлыдис иу комæй иннæмæ, сидтис 
тохмæ, амыдта сæрыстырæй цæрын: «Ой, кæнæ сæрибар, 
кæнæ мæлæт!» Уалынмæ фæзындис «Ирон фæндыр». 
Фехъуыстам арвы хъæрау хæхты додой, бамбæрстам адæмы 
катай. Йæ дзырд – нæ уды уд, йæ хъуыды – нæ хурты хур. 
«Арфæйы» дзырд къордтæй скодта иу дзыллæ, цардаразæг 
сæрибар адæм.

(Джыккайты Шамил. Хистæрæн йæ фындз амæрз // 
Ногдзау. – 2007. №1. – 4 ф.)

Ирон æфсарм 

Уыдис Хуыцауы кадджын бонтæй иу. Фæззыгон хур 
æнувыдæй Мызуры хуссæрттæ арыдта. Хоры мæкъуылтæ 
най кæныны фыдæй арт уагътой. Куыст алы хæдзары дæр 
– хъуырмæ. Фæлæ хуыцаубоны – абабау… Дæлимонтæй 
йеддæмæ, дам, йæ дин ничи халы.

Дзæх дæр сæ уæлхæдзар нымæты хæррæгъыл Битъ-
ыры хъазау йæхи ауагъта æмæ йæ зæронд стджытæ хурмæ 
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тавта. Йæ фырты æнахъом сабийы йæ тæртты бакодта æмæ 
дзы йæхи ирхæфста. Саби йын йæ чысыл фæлмæн къухтæй 
йæ дæллагхъуыртæ æхсызгон хъыдзы кодта. «Æвæдза, хи 
хъæбул афтид чыргъæд у, хъæбулы хъæбул та – мыд», – 
афтæ хъуыдытæгæнгæ, куыд афынæй, уый йæхдæг дæр нæ 
базыдта.

Бæгъæмзæнг саби зæронд лæджы хъæбысæй рахыл-
дис. Фæйнæрдæм аракæс-бакæс кодта. Цыма йæ ардаугæ 
счындис, уыйау бæрзонд былмæ йæ цыппæртыл бахылдис. 
Фæлæ йæм йæ амонды стъалы æрбатахтис.

Сывæллон уæлувæдтæм куыд бахæццæ ис, раст уыцы 
рæстæг йæ бæлццон фыд Лох æркаст Губиты фисынæй. 
Саргъы бæхæй йæхи цæргæсау фехста æмæ уадидæгæн 
йæ уæлхъус февзæрдис. Къахæй сывæллоны фæдджийыл 
ныллæууыдис æмæ аивæй йæ нымæтхуды бынты фыды 
’рдæм бакастис. Зæронд лæг арсау хуыррытт кодта. 
Лох фарсылдаргæ кардæй йæ ехсы хъæд ацыргъ кодта, 
сывæллоны фæдджи дзы зæхмæ ныззæгæлсæр кодта æмæ, 
хъуызгæ, кæртмæ ныллыгъдис. Йæ хъæбул сæфты къа-
хыл лæууыдис, фæлæ йæ хистæры раз йæ хъæбысмæ сиса, 
уыцы бар ын ирон æфсарм нæ лæвæрдта.

(Хъайтыхъты Азæмæт. Дзæхы фæстаг балц (скъуыддзаг). 
Чин. «Амондуарджытæ»)
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Ахуыры азы II-аг цыппæрæм хай

10-æм урок

Æвзаджы темæ: Синонимтæ
Ныхасы темæ: Ирон героикон зарджыты æвзаг

Урочы нысан: 
1. Синонимты тыххæй бæстондæр базонын: сæ 

къордтæ æмæ сæ хæстæ.
2. Ахуыр кæнын тексты æвзаджы хицæндзинæдтæ 

иртасын. Уый фæдыл зæрдыл лæуын кæнын, хъуы-
ды, æнкъарæн цы æвзагон мадзæлтты фæрцы хуыздæр 
равдисæн ис, уыдоны хуызтæ æмæ æууæлтæ.

3. Дзырдтæ æмæ фразеологизмтæ тексты сæ сино-
нимтæй ивын æмæ уыимæ баст ивддзинæдтæ амонын.

4. Тексттæ кæрæдзиуыл барын. Бæрæг сын кæнын сæ 
темæтæ æмæ идеятæй уæлдай се ’взагон арæзт.

5. Æмдзæвгæты аивадон-нывгæнæн мадзæлтты хуыз-
тæ æмæ сæ хæстæ амонын.

63-æм фæлтæрæн. 
Ацы фæлтæрæн æххæст кæныны размæ фæйнæгыл 

ныффыссын, героикон зарджыты æвзаг цы æвзагон 
мадзæлттæ аразынц, нывæфтыд кæнынц, уыдон ранымады 
хуызы, цæмæй сæ скъоладзаутæ æнцондæрæй бахъуыды 
кæной: 1) æнгом дзырдбæстытæ; 2) æнæдихгæнгæ фор-
мулæтæ; 3) æвастхъæртæ; 4) дзырдты фæлхат; 5) сидæнтæ; 
6) синтаксисон параллелизмтæ; 7) абарстытæ.

Урокмæ æрбахæссæн ис кæсынæн ирон героикон 
зарджыты цалдæр тексты (гæнæн ис æмæ диктофоныл 
фыстæй). Уæд скъоладзаутæ уыцы зарджытæн се ’взагон 
арæзт, сæ зæлынад хуыздæр бамбардзысты.

Скъоладзаутæ хъуамæ зæгъой, Тыбылты Алыксан-
дры ныхæстимæ разы сты æви нæ.
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Синонимты тыххæй теори (45-æм фарсыл) скъо-
ладзаутæ сæхæдæг бакæсдзысты. Ахуыргæнæг раздæр 
скъоладзауты бафæрсдзæнис, стæй сын сæ дзуапп баххæст 
кæндзæнис. 

Терминтæ: семантикон – дзырды мидис, нысаниуæг; 
чиныгон – официалон, наукон, публицистикон, аивадон тек-
стты кæмæй пайда кæнæм, ахæм дзырдтæ, дзырдбæстытæ; 
дзургæ ныхасы – æрвылбоны царды уавæрты цы дзырдтæй 
пайда кæнæм, ахæмтæ; стилистикон нысаниуæг (кæнæ 
ахуырст) – дзырдæн йæ лексикон нысаниуæгæй уæлдай 
куы вæййы уæлæмхасæн æууæлтæ: 1) æнкъарæнджын-
экспрессивон ахуырст; куы вæййы 2) чиныгон кæнæ 3) 
дзургæ ныхасы æнæмæнгхъæугæ æвзагон хай. 

1. Нывæфтыд – фæлгонцджын, æнгом дзырдбæстытæ 
– фразеологизмтæ (фразеологион иуæгтæ), бындур ныз-
зылдис – бындур фехæлис, хæдзар – къона, мадмæ – 
ныййарæгмæ – гыццимæ, сиды – дзуры, хорз – фæзминаг, 
сахъ – ахсарджын, номдзыд – зындгонд, фæйнæгфарс – 
тыхджын, гыццыл – къаннæг, æд гæрзтæ – гæрзифтонгæй, 
знæгтæ – фыдгултæ. 

Скъоладзаутæ хъуамæ сæхæдæг бамбарын кæной 
ахæм дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстыты мидис: 
нывæфтыд – фæлгонцджын, æнгом дзырдбæстытæ – 
фразеологизмтæ, бындур ныззылдис – бындур фехæлд, 
хæдзар – къона, фæйнæгфарс.

Цы синонимтæй ивæм дзырдтæ, уыдон æмхуызон не 
сты сæ семантикон-стилистикон æууæлтæй: иутæ сты се-
мантикон синонимтæ, иннæтæ та – стилистикон. Зæгъæм, 
къона, гыцци куыд стилистикон синонимтæ зарæджы 
ныхæстæ кæндзысты ирддæр, зæрдæмæхъаргæдæр. Дзырд 
фæйнæгфарс æмæ æнгом дзырдбаст бындур ныззылдис 
сæхæдæг сты æнкъарæнджын-экспрессивон, уымæ гæсгæ 
сæ синонимтæй куы баивæм, уæд тексты æнкъарæнджын 
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ахуырст фæныллæгдæр уыдзæнис. Иннæ дзырдтæ сæ 
синонимтæй куы баивæм, уæд тексты стилон арæзт бирæ 
нæ аивдзæнис.

64-æм фæлтæрæн. 
Хъуыдыйæдты синонимон рæнхъытæ аразынц ахæм 

дзырдтæ:
1) æхсынын – асдæрын; 2) зæронд мад – стыр мад; 

3), 4) сылгоймаг – сыл; 5) хуыз аивын – афæлурс уæвын; 
7) сайын – фæливын; 8) тæмæнтæ калын – æрттивын; згъо-
рын – уайын; 9) атонын – арæмудзын; 10), 11), 12), 13) гоп-
по – саби – хъæбул – лæппу; 14), 15), 16 ) хæлар – лымæн 
– æрдхорд; 17) уддзæф – уадымс; 18) бырсы – цæуы – 
лæгæрды; 19) фидæн – сом; 20) судзгæ-уыраугæ.

Синонимтæй иутæ сты семантикон, кæрæдзийæ хицæн 
кæнынц, цы нысаниуæг сæ иу кæны, уый фæлгъуызтæй. Иу 
хъуыдыйады кæнæ фæрсæй-фарсмæ æвæрд хъуыдыйæдты 
æвæрдæй синонимты фæрцы уыцы иу дзырд фæлхат нæ 
цæуы (1, 2, 13, 17); дыккаг синоним фыццаг синонимон 
дзырды, дзырдбасты мидис бæлвырддæр, тыхджындæр 
кæны (5, 7, 8, 9, 18, 20); дыккаг синоним куы уа стилисти-
кон æгъдауæй ахуырст дзырд, уæд хъуыдыйадæн аивы йæ 
æнкъарæнджын ахуырст (3, 10).

1. Фæлтæрæны бирæнысаниуæгон дзырдтæ сты: 
æхсынынц, астæры, (зæрдæ) ныссæххæтт кодтой, 
слæбурдта, (цæсгом) суадзын, згъоры, уайызары (ком), 
атыдта, арæмыгъта (зæрдæ йæ бæттæнтæ), (цæст) нал 
хæцы – мивдисджытæ; гоппой (сывæллонæй) – номдар… 

78-æм фæлтæрæн. 
Фыдыбæстæ − Райгуырæн бæстæ – фыды зæхх – фыды 

къона, Ирыстон − Цæгат Ирыстон – Ир – Иры дзыхъхъ – 
Иры кæвдæс, хæдзар – къуым – къæс, мад − ныййарæг – 
гыцци – æна, фыд − ныййарæг – дада,  фыды фыд − баба 
– дада – стыр фыд – æда, мады мад – нана – стыр мад − 
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дзыцца, сывæллон – саби – гыццыл, чызг − гыгы – дзыкъы-
мыкъы, зæнæг − цот – зæйц, адæм – дзыллæ.

Цæуын − къахдзæфтæ кæнын – санчъехтæ кæнын 
(кæнæ хилын – лæсын), згъорын − тæхын – дугъ кæнын 
– тъæбæртт кæнын, худын − кæл-кæл кæнын – чыр-чыр 
кæнын – пыр-пыр кæнын, хæрын − æмпулын – æвдæрзын, 
дзурын − лæхурын – бæр-бæр кæнын,  къахдзæф кæны − 
санчъех кæнын, уигъын − тилын.

Æввонгхор − лæвархор, фæлмæн − пумпуси, рæсугъд 
− хæрзуынд – аив, сæрбæрзонд − сæрыстыр, мæстыгæр 
− мæстыгæнаг – хæстмаст, циной − цингæнаг, хорз − 
фæзминаг.

Скъоладзаутæ хъуамæ ахæм хатдзæг скæной: ацы сино-
нимон дзырдтæ хицæн кæнынц кæрæдзийæ нысаниуæджы 
фæлгъуызтæй (семантикон синонимтæ), стилистикон 
ахуырстæй (стилистикон синонимтæ), кæрæдзийæ нæ хи-
цæн кæнынц нæ нысаниуæджы фæлгъуыстæй, нæ стили-
стикон ахуырстæй (абсолютон синонимтæ). 

11-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Градаци куыд равзæры æмæ тексты мидис цавæр 

æууæлтæй хайджын кæны, уый амонын. 
2. Дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæн фыссын синонимтæ.
3. Æмдзæвгæты мидисы тыххæй хи хъуыдытæ дзу-

рын.
67-æм фæлтæрæн. 
Æмдзæвгæтæ бакæсыны размæ скъоладзаутæн хæрз 

цыбырæй зæгъын кæнын, чи сты Хетæгкаты Къоста æмæ 
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Джусойты Нафи. Хъусынгæнинаг ацы фысджыты тыххæй, 
гæнæн ис, скъоладзаутæй исчи рагацау бацæттæ кæна. 
Æмдзæвгæты темæ иу у æви нæ, уый хъуамæ скъоладзаутæ 
сæхæдæг зæгъой.

Цавæр дуджы салдæтты тыххæй фыст сты æм-
дзæвгæтæ? 

Скъоладзаутæ зæгъæнт, цавæр синонимтæ ис Къос-
тайы æмдзæвгæйы.

Æвзагон семантикон синонимтæ ныййарæг – мад – 
гыцци.

Контекстуалон синонимтæ: салдат – буц хъæбул – 
дарæг – фырт – усгур лæппу – сау лæппу. 

Ахъуыды кæнæнт ахæм фарстыл: «Дыууæ синони-
мон рæнхъы дзырдтæ истыхуызы баст сты кæрæдзиуыл 
æви нæ?», «Цæуыл дзурæг уа, дыууæ рæнхъы синонимты 
бастдзинад?», «Цы æххуыс сты синонимтæ æмдзæвгæйы 
сæйраг хъуыды бамбарынæн?».

Æмдзæвгæйы дыууæ синонимон рæнхъы æнгом баст 
сты. Йæ темæ æмæ йын йæ сæйраг хъуыды раст бамбарæн 
ис æрмæстдæр уæд, æмæ уыцы синонимон дзырдты мидис 
куы раргом кæнæм. Салдат мадæн у йæ буц хъæбул, йæ 
дарæг, йæ мыггаджы фидæн (усгур лæппу), йæ адæмæн – 
сау лæппу, ома сæрæн, хорз, адæмы ныфс. Царды йæм цы 
бирæ хæстæ æнхъæлмæ кæсынц, уый æмбаргæйæ, салдат 
нæ разы кæны йæ ницæйаг уавæрыл, цæттæ у тохмæ. 

Дыккаг æмдзæвгæйы темæ у «Салдаты бæрзонд 
ном». Салдат у адæмæн ныфсы сæр, уарт хæсты, дарæг 
къаты бон, ныфс, æхсархæссæг. Алы нæлгоймагæн дæр йæ 
хæс у Фыдыбæстæйы сæрвæлтау хæцæнмæ цæуын – ахæм 
у æмдзæвгæйы идея. 

1. Фыццаг æмдзæвгæйы салдаты хъысмæт гуырын 
кæны тæригъæд, иннæмæй дзы стæм сæрыстыр, салдат 
кæй æмбары йæ нысан царды æмæ цæттæ кæй у тохмæ, 
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уый тыххæй.
Дыккаг æмдзæвгæйы автор æвдисы, куыд сæрыстыр 

у советон салдатæй, куыд егъау у салдаты бынат 
Фыдыбæстæйы, адæмы царды: хæсты – хæстон, сабыр цар-
ды – фæллойгæнæг. Салдат ирон адæммæ кæддæриддæр 
уыдис кадджын, ныфсдæттæг.

2. Дыууæ æмдзæвгæйы аивадон-нывгæнæн, æндæр 
æнкъарæнджын-экспрессивон мадзæлттæ сты алыхуы-
зон, сæ хæстæ сты: хъуыды хуыздæр бамбарын кæнын, 
цавæрдæр æнкъарæнтæ гуырын кæнын, авторы ахаст рав-
дисын, цæуыл фыссы, уымæ.

Хетæгкаты Къостайы «Салдат»-ы аивадон-нывгæнæн 
мадзæлттæ сты: 

иугæндзон эпитеттæ (ома ахæм эпитеттæ, иу 
текстæй иннæмæ фæлхат чи фæцæуы уыцы иу нысан-
иуæджы, арæх уыцы иу бæрæггæнинаг дзырдимæ): буц 
хъæбул, буц хæринаг, сау хъæмп, сау лæппу, фидиссаг цард;

2) дзургæ ныхасы фæрæзтæ (æлгъыстытæ, арфæтæ): 
удæнцой ма фена, æфсæртæ асæттын, додой, (къазармайы 
къуымы) батулын, ныммара (дарæджы), æрбамæлон;

3) сидæнтæ: о мæ ныййарæг, мæ мад, гыцци. 
Джусойты Нафийы «Салдат»-ы аивадон-нывгæнæн 

мадзæлттæ сты: 
1) эпитет: бæрзонд ном, дудгæ сар, зарæн хъуыр, 

уæззау ном;
2) метафорæ: нæ уарт у, номы ад, хъарæг тæфсы, ри-

сты фурд фыдæй-фыртмæ ивылы (метафорон æрфыст);
3) абарст: (салдаты ном) цæссыгау у цæхджын, 

(мæйрухс æхсæв) сæууон рухсы тыфылау;
4) æнгом дзырдбаст: (зарæн) хъуыр æхгæд у.
3. Синонимтæ бæрæггонд дзырдтæн сты:
Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Салдат»-ы: сау – 

тар − æмбыд, дзыллæ – адæм, уайтагъддæр – уайтæккæ - 
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уадидæгæн, фидиссаг – худинаг, бадомдзæн – ракурдзæн, 
фæуром дæхи – дæхиуыл фæхæц, фенæм – бакæсæм, 
цардбæллон – цардуарзон.

Джусойты Нафийы æмдзæвгæ «Салдат»-ы: къаты 
(бон) – кусгæ (бон), мæйдар (æхсæв) – талынг (æхсæв), 
сæууон (рухс) – райсомы (рухс), рагбонты – æрыгон бонты, 
марой – дзынæзт.

Тын – къуымбилæй уæфт хъуымац.
Морæ фæсбын – морæ хъуымац, къуымбилæй уæфт.
Сау лæппу – æвзыгъд, сæрæн лæппу.

4. Æнгом дзырдбæстытæ Къостайы «Салдат»-æй: 
зæрдæ нал срухс кодтай – нал барæвдыдтай, (фидиссаг) 
цардæн йæ ад базонын – (фидиссаг) царды æцæгдзинад ба-
зонын, туг райсын – æфхæрд тугæй ныхсын, над райсын 
– над раздахын. 

5. Батулдзæн – ныххуысдзæн, ныммара – цард 
аскъуына− бабын кæна, æрбамæлон – мæрдтæм ацæуон − 
мæрдтыл бафтон − фесæфон.

Дзургæ ныхасæй ист мивдисджытæ нын амонынц, 
салдат кæй у хуымæтæг адæймаг, йæ ныхасы пайда 
кæны, æрвылбоны царды цы æвзагæй дзырдта, уымæй. 
Уыцы дзырдты руаджы фыссæг хуыздæр равдыста сал-
даты хъуыдытæ, æнкъарæнтæ æмæ царды уавæртæ. 
Чиныгкæсæгæн уырнинагдæр сси салдаты хъысмæт, 
хуыздæр æмбары, салдат йæ цардæй цæуылнæ у разы, уый 
æфсон.

68-æм фæлтæрæн. 
Синонимон рæнхъыты дзырдтæй иутæ кæрæдзийæ 

хицæн кæнынц нысаниуæджы фæлгъуызтæй, иннæтæ 
та сæ стилистикон ахуырстæй. Фылдæр дзырдтæ сты 
иумæйаглитературон, ома сын нæй стилистикон æууæлтæ, 
иннæ дыууæ къорды аразынц чиныгон æмæ дзургæ ны-
хасы лексикæ, уымæй уæлдай, стилистикон синонимон 
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рæнхъыты дзырдтæй иутæ сты бæрзонд ахуырст, иннæтæ 
– ныллæг.

Зындгонд – хъуыстгонд; зæронд – рагон – фыдæл-
тыккон – незаманон; зæронд – адаргæ – дæрдджын; зæронд 
– кæлддзаг; чызг – чызгай – зæрватыкк (бæрз.) – дзыкъы-
мыкъы (дзург.); рæсугъд – зæдæнгæс (бæрз.); тынг – иттæг 
– хъæбæр (дзург.) – хæрз; заман – дуг – рæстæг; дзыллон – 
адæмон; æмхуызон – халдих; мæнг – гæды, алидзын – ный-
йарц уæвын (дзург.); зæгъын – ныкъкъæрцц кæнын (дзург.); 
цæвын – къæрцц кæнын (дзург.); бæрзонд – уæлмонц (чин.); 
сылгоймаг – æхсин (чин.); арæмудзын – атонын; агæпп 
кæнын – асæррæтт кæнын; сдзурын – срæцугъын (дзург.); 
тыххæй – фыдæй.

Зæронд къахыдарæс – адаргæ къаба – дæрдджын 
кæрц; тынг хорз (зонын) – иттæг дæсны (зарын) – хъæбæр 
хорз (ахуыр кæнын) – хæрз æрыгонæй (ацæуын); дзыллон 
зонд – адæмон хъуыддаг; бæрзонд хъуыдытæ – уæлмонц 
бæллицтæ; (сыгъдæгуд) сылгоймаг – (рæсугъд) æхсин.

69-æм фæлтæрæн. 
1. Бæрæггонд дзырдтæ сты алыхуызон ныхасы 

хæйттæ: йын (цæсгомон номивæг дæт. хау.), нæ (æппæрццæг 
хайыг), та (бирæхаттон хайыг), цуры (фæсæвæрд), цыма 
(домгæ бастдзинады бæттæг), фæстæмæ (фæрсдзырд), 
цæудзæн (мивдисæг), фæлæ (бабæтгæ бастдзинады 
бæттæг), уæддæр (дихон хайыг).

70-æм фæлтæрæн. 
Æмдзæвгæ нын дзуры ууыл, æмæ, цалынмæ 

чызджытæ гыццыл сты, уæдмæ лымæнæй цæрынц, фæлæ 
чындздзон чызджы дуг куы ралæууа æмæ чызджытæй сæ 
иуæн хъысмæт рæсугъддæры ном куы радта, уæд чызджы-
ты æхсæн лымæн ахастытæ нал уыдзæнис.

Къæл-къæлæй – худынæй – кæл-кæлæй; сыгъдæг 
(удтæ) – æнæмаст; байдайынц хъылдымтæ – байдайынц 
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хъазын, гæппытæ кæнын; кæрæдзиуыл æрхъæцмæ дæр нæ 
хъæцынц – æнæ кæрæдзи сæ бон цæрын нæу; зилын – раз-
ил-базил кæнын; хатын – æмбарын; хъуыды нæ кæнын – 
хъуыдыйы нæ уæвын; рæстæг – дуг; фæд-фæд сирын 
– фæдыл цæуын; дуг ралæудзæнис иу бон – рæстæг 
æрцæудзæнис иу хатт; авæрдзæнис хурварс – йæ хал 
схаудзæнис; рæсугъддæры – хæрзуынддæры; ацъелф 
кæнын – ауайын – асыффытт кæнын.

12-æм урок

Æвзаджы темæ: Антонимтæ. Антитезæ. Оксюморон
Ныхасы темæ: Хидарыны уаг

Урочы нысан: 
1. Антонимты тыххæй зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр 

кæнын: сæ арæзт, хуызтæ æмæ хæстæ.
2. Æвзагон æмæ контекстон антонимтæ кæрæдзийæ 

иртасын ахуыр кæнын.
3. Антитезæйы равзæрд æмæ хæстæ амонын.
4. Оксюморон цы у, уый зонын кæнын.
5. Хъуыдыйады грамматикон бындур бæрæг кæнын.
6. Морфологион принципмæ гæсгæ фыст дзырдтæ 

тексты амонын.
7. Тексты хæйтты бастдзинады фæрæзтæ амонын.
8. Аргъгæнæн дзырдты хæстæ тексты бæрæг кæнын.
9. Скъоладзаутæн æмбарын кæнын, адæмы, хицæн 

адæймаджы царды вазыгджын удварнон æмбарынадæн, 
æфсармæн, иумæйагæй æгъдауæн стыр бынат кæй ис цар-
ды, уый.

71-æм фæлтæрæн. 
Æфсарм – адæймаджы царды вазыгджын, сæйраг  

чи у, ахæм этикон æмбарынад. Æфсарм куы нæ уа, уæд 
æхсæнады, бинонты цард сæфтмæ цæуы. Æфсарм у фарн. 
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Ис ыл мæнгардæй рацæуæн, ома йæ ферох кæнæн, æвзæр 
уагыл ныххæцын, æмæ афтæмæй цæрын.

Цыфæнды кары адæймаг дæр хъуамæ зона уыцы ва-
зыгджын æмбарынады тых æмæ, хъæугæ кæй у, уый.

72-æм фæлтæрæн. 
Адæймаг йæхи хъуамæ дара уавæрмæ гæсгæ: кæмдæр 

уæзданæй, кæмдæр уæгъдибарæй. Æрмæст, йæхи куыд 
дары, уымæй ма хала, æхсæнады цы фæтк ныффидар ис, 
адæймаджы хидардмæ цы домæнтæ æвæрд ис, уый.

1. Тексты дзырдтæ куы баивæм сæ ныхмæвæрд 
дзырдтæй, уæд хорз, фæзминаг æгъдауы бæсты фендзыстæм 
æнæгъдау уаг. 

2. Лæппутæ, уыдон, лæппу, лæппуæмбал.
3. Хиуылхæцыны (фæтк) – мивдисæджы æбæлвырд 

формæ гуыр. хау.; æгад кодтой, домдтой – мивдисджытæ.
Æгъдауджын, фæрнджын, бахъуыды, хæрзæгъдау, 

хæрзахуыр, æнæуаг, фæзминаг, хицон, æцæгæлон, 
æнæцам, æнæхæлд, æнæлаз, райгонддæр, сыгъдæг (на-
мыс), æнæуаг (ныхæстæ), хæрзты, хæдзардзин, фыдуаг, 
æнарæхст (бавнæлд), нымд (æфсарм), уæлмонц (æууæнк)… 
– миногонтæ.

Тæргæйттæ, бустæ, рæдыд, зæд, ныфс, намыс, 
сæрыстыры, æнæрцæфы (фидыцтæ) –  номдар.

Райгондæй, лæмбынæг, æваст – фæрсдзырд.
4. Рæзтис (рæзын), хордта (хæрын – хæрд – хорд), фи-

дыдта (фидауын – фидыд), нымадтой (нымайын – нымад), 
хызтысты (хизын), хæрзты (хорзы), хъазт (хъазын).

74-æм фæлтæрæн. 
Хорзæх – фыдæх, галиуфарс – рахизфарс, фæтæнуæхск 

– нарæгуæхск, фыдгæнæг – хæрзгæнæг…
75-æм фæлтæрæн. 
Ирд тын – фæлурс тын, ирд ахорæн – тар (тарбын, 

тархуыз) ахорæн, ирд радзырд – хус радзырд, ирд цæсгом – 
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тар цæсгом, арф хуыссæг – цыбыр хуыссæг, арф цад – тæнæг 
цад, арф зонындзинæдтæ – уæлæнгай зонындзинæдтæ, арф 
фæд – уæлæнгай фæд…

76-æм фæлтæрæн. 
1. Зæгъын æнцон у, кæнын – зындæр. 2. Бирæ чи 

дзуры, уый гыццыл аразы. 3. Чи хом зæгъы, чи – фых. 4. 
Сау хохæй урс дуры нæ хауы. 5. Уазæг – цæттæ, фысым – 
æдзæттæ. 6. Фæлмæн ныхас хур у, дæрзæг ныхас – къæвда…

1. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад. 2. Домгæва-
зыгджын хъуыдыйад. 3. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдый-
ад. 4. Хуымæтæг æххæст хъуыдыйад. 5. Æнæбæттæг вазыг-
джын хъуыдыйад. 6. Æнæбæттæг вазыгджын хъуыдыйад…

77-æм фæлтæрæн. 
Æвзагон антонимтæ: цæргæ æви мæлгæ, цин æви 

фыдæх, зарæг – хъарæг, æцæг æви фын, мæлæт – цард, ау-
уон – рухс.

Контекстуалон антонимтæ: хъалтæ – ды, адæмæн – 
махæн, уæттæ – лæгæт, кард æмæ фыд, зынг æмæ дон, фурд 
– къус.

Антонимтæ амонынц, адæймаг цæуылдæр дызæрдыг 
кæй кæны, предметтæ, фæзындтæ алыхуызон кæрæдзимæ 
ныхмæвæрд кæй сты. Контекстуалон антонимты æххуысæй 
арæзы экспрессион аивадон контекст, литературон хъай-
тарты ахастытæ, сæ тох уæлдай цæстуынгæ свæййынц. 
Куыд поэтикон фæрæз нывæнды аивадон фæлгонцтæ. 

А: Радзурут, цы сты антитезæ æмæ оксюморон.
78-æм фæлтæрæн. 
Уарзт – фыдæх, дзæнæт – зындон, хæйрæг – зæд, 

фыдгæнæг – хæрзгæнæг, хорз – æвзæр, хæрдмæ – бынмæ, 
зындæр – æнцондæр, рухсæй – талынгмæ, размæйы – 
фæстæмæ, кæугæйæ – худгæйæ, фыдуынд – хæрзконд, 
гæвзыкк – хъæздыг, фыццаг – фæстаг.

79-æм фæлтæрæн. 
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Фидауц – фыдцъылыз, фæлмæндæр у – дæрзæгдæр 
у, рухсдæр – талынгдæр, цин – хъыг, сыгъдæг – чъизи, 
сæрибар – цагъардзинад, кад – æгаддзинад, нæ тавдзæн хур 
– тавдзæн хур.

1. Хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ: Дзырдтæ 
хуртæ сты. Дыууадæс дзырды – хуыздæр. Цард лæууы сæ 
сæргъы. Фидауц – арвы стъæлфæн. Мад у фæлмæндæр. 
Бæллиц – фарн. Цин – æфсарм. Хæлар – мæты сæр. Æхсар 

скæны Хуыцауы ’мсæр. Нысан – сæрибар æмæ кад… 

13-æм урок

Æвзаджы темæ: Æрбайсгæ дзырдтæ
Ныхасы темæ: Ирон музыкалон аивад

Урочы нысан: 
1. Æрбайсгæ дзырдты хæстæ ирон литературон 

æвзаджы.
2. Аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ тексты амонын.
3. Æрбайсгæ дзырдтæ ирон æвзагмæ тæлмац кæнын.
4. Æрбайсгæ дзырдты равзæрд бæрæг кæнын этимо-

логион дзырдуæттæм гæсгæ.
5. Текстæн пълан аразын æмæ йæ уыцы пъланмæ 

гæсгæ дзурын, йæ хæйттæ бæттыны фæрæзтæ амонын.
6. Курдиаты ныхæстæй пайда кæнын ахуыр кæнын.
81-æм фæлтæрæн. 
Сæргонд «Ирон музыкалон аивад».
Реферат ныффыссын кæнын ирон музыкалон инстру-

ментты тыххæй.
82-æм фæлтæрæн. 
Дискант – сывæллоны бæрзонд (цъæхснаг) хъæлæс, 

бас – нæлгоймаджы æппæты ныллæгдæр (бæзджын) 
хъæлæс, контральто – сылгоймаджы æппæты ныллæгдæр 
хъæлæс, сопрано – сылгоймаджы бæрзонд хъæлæс, коло-
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ратурное сопрано – сылгоймаджы æппæты бæрзонддæр 
(цъæхснаг) хъæлæс.

83-æм фæлтæрæн. 
Æрбайсгæ дзырдтæ: ирижер - , оркестр - , ритм - , 

симфони - , аллегро - , национ - , музыкалон - .
1. Дзырдты грамматикон нысаниуджытæ: цæсты-

луайгæ, аразгæ – миногми, предметы æууæл, цы архайд 
йыл цæуы кæнæ цы архайы, уымæ гæсгæ. 

Номдзыддæр, стырдæр – миногоны барæн бæрц. 
Фезмæлд, фæкаст – номдар йæ архайдмæ гæсгæ. 
Национ, æрыгон, музыкалон –  цæсгом æмæ предме-

ты æууæлтæ (ам наци, кар, архайдмæ гæсгæ).
84-æм фæлтæрæн. 
Метафорæ: Хуры тынтæ – хъисфæндыры хъистæ. 
Олицетворении: Уалдзæг цæгъды музыкæ. Зилы 

зæхх æнæкæрон кассетæ. Дидинджытæ схызтысты…
85-æм фæлтæрæн. 
Искусство − аивад, композитор − музыкæфыссæг, 

симфонический − симфонион, певец − зарæггæнæг, певи-
ца – сылгоймаг зарæггæнæг, консерватория – консервато-
ри, золотой диск – сызгъæрин диск, соната – музыкалон 
уацмыс æртæ кæнæ цыппар алыхуызон хайæ арæзт, аб-
страктный − иппæрдон, префикс − разæфтуан, предпри-
ниматель – амалхъом, налогоплательщик – хъалонфидæг, 
конкурентноспособный - конкуренцихъом, товаропроизво-
дитель – товаруадзæг, нефондовые средства – æнæфондон 
фæрæзтæ, налог – хъалон, катастрофа – фыдбæллæх, обо-
рот – здæхт, простуженный – уазалдзыд, страхование – 
фæдзæхстад, таможенник – илциисæг, бизнес-проект, грей-
фер, эфир, психотропный, антиглобалист, долгосрочный 
– дардæмгъуыдон, евроремонт – евроцалцæг.

87-æм фæлтæрæн. 
Курдиат хауы этикетон ныхæсты къордмæ. Курдиат 
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арæхдæр арæзт вæййы цалдæр хайæ: курдиаты ныхæстæ, 
уæздандзинады ныхæстæ, сидæн. Курдиатæн йæ мидис 
вæййы бирæ хуызты: Дæ чиныг-ма мын авæр; Мемæ цом 
театрмæ; Дæ сæрæй-иу ныллæг акув; Дæ мадмæ фæстæмæ 
ма дзур; Хистæртæм хъус, æмæ дæ цард уыдзæн нывыл. 

Уæздандзинады ныхæстæ фæлмæн кæнынц курдиат, 
рæвдыд амонынц, дзурджыты æхсæн хæлар ахастытæ фи-
дар кæнынц: дæ хорзæхæй, кæд дын зын нæу; уæндгæ дæр 
дæм нæ кæнын, фæлæ…; дæхицæн æй стыр хæсыл ма ба-
нымай;  æфсæрмы дæ кæнын, фæлæ… 

Сидæнтæ вæййынц комкоммæ, ныхас кæмæ арæзт у, 
уый ном дзырд куы фæцæуы, уæд, æмæ сидæнтæ-рæвдауæн 
дзырдтæ: мæ зынаргъ, мæ хорз сыхаг, мæ къона, бабайы 
карк, нанайы цæст, мæ хуры чысыл, мæ ныфс

Хицæн кæнынц комкоммæ æмæ æнæкомкоммæ 
загъд курдиæттæ. Комкоммæ курдиаты дзурæг æргомæй 
фæзæгъы, цы куры, уый: Дуканимæ бауай æмæ дзул 
æрбадав; Къустæ ахс. Дæхи арæвдз кæн, мæ чызг.

Разæвæрд æнæ-имæ: Махмæ дын æнæ рацæугæ нæй; 
Æнæ зæгъгæ дын нæй.

Æнæкомкоммæ курдиат: Цыма нæ хæдзар нывыл 
æфснайд нæу, афтæ мæм кæсы; Дæ сывæллон цыма æгæр 
хъæр кæны; Ацы сывæллонæн хицау нæй? 

Комкоммæ загъд курдиаты пайда кæнынц фæдзæхстон 
здæхæны мивдисæгæй, æнæкомкоммæ загъд курдиаты та – 
æргомон, бæллиццаг, бадзырдон здæхæны мивдисджытæй: 
Абон цæуæм ирон театрмæ? (фарстон-разæнгардгæнæн 
хъуыдыйад); Уæд та нæхимæ ныууаиккам?; Махмæ куы 
бауаис æмæ мæ лæппуйæн куы зæгъис, уæд дæ тынг 
фæбузныг уаин.

88-æм фæлтæрæн. 
Физикон æмæ химион терминтæ.
89-æм фæлтæрæн. 
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Антиæхсæнадон, антинаукон, антинацион, авиа-
аразынад, авиаконструктор, геополитикæ, геофизикæ, 
монограммæ, монографи, постскриптум, постфактум, хи-
онизм, формализм, альтруист.

14-æм урок

Æвзаджы темæ: Диалектизмтæ
Ныхасы темæ: Бинонты фарн

Урочы нысан: 
1. Диалектон дзырдты хицæндзинад æмæ сæ пайда 

кæныны уавæртæ æмбарын кæнын.
2. Бæрæг кæнын тексты темæ, сæйраг хъуыды æмæ, 

æвзагон мадзæлтты æвзæрст куыд баст у семæ, уый.
3. Орфографи æмæ пунктуацийы иуæй-иу æгъдæут-

тимæ баст æрмæг иртасын.
90-æм фæлтæрæн. 
Æмдзæвгæйы темæ у «Адæймаджы æфсарм». 

Йæ сæйраг хъуыды: адæймаджы царды стыр бынат ис 
æфсармæн. Уый хауы æгъдаумæ. 

Хыз æрытауын – чындзыл йæ чындздзон худы уæлæ 
цы даргъ нывæфтыд хыз æрытауынц, уый.  

Бафтауын ног хæзна уæ хæрзтыл – удварнимæ баст 
ми, зонд æвдисын.

Хæрзтæ – ирон адæймаг цæмæй хорз у уый æвдисæг 
æууæлтæ: зонд, æфсарм, уазæгуарзондзинад, хистæрæн 
кад кæнын, кæстæрыл аудын, фыдыбæстæ уарзын æмæ йæ 
сæрибар хъахъхъæнынмæ цæттæ уæвын æ. æнд.

Цæсгом не суадзын – æфсармджын уæвын, æгъдау 
æвдисын, æнæгъдау митæ нæ кæнын.

Æрдхæрæн æфсарм – дæнцæнæн хæссæн кæмæн ис, 
зындгонд чи у хиуæттæн, ахæм æфсарм.

Уыдзæн мæ мæрдты уæ цæсгом чъизи – ис дзы ди-
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нон уырнынадимæ баст æмбарынад: мæрдты бæсты, дам, 
адæймаг вæййы, раздæр чи ацыдис ацы дунейæ, уыдоны 
фарсмæ æмæ цыма дзуапп фæдæтты йæ уæлæуон (зæххон) 
царды тыххæй.

91-æм фæлтæрæн. 
Хистæрты фарн бирæ у. Уыдон зонынц адæмы 

æгъдæуттæ, удварны, этикон хæзнатæ æмæ сæ амонынц 
кæстæр фæлтæртæн.

Нысангонд дзырдтæн сæ равзæрд сбæрæггæнæн ис 
Абайты Васойы дзырдуатмæ гæсгæ (В.И. Абаев. Истори-
ко-этимологический словарь осетинского языка).

2. Тексты дзæвгар ис аивадон-нывгæнæн, ныхас 
ирдгæнæн мадзæлттæ: аргъдæттæг дзырдтæ: дзырдарæхст, 
дзуапджын, дзырдамонд, зæрдæджынæй, зæрдиагæй; 
метафорæтæ: дыргъ (ныхасы фарн), æрæгвæззæджы 
дыргъ, фæткъуытæ (хорздзинæдтæ), хал (фарны ныхас); 
Бæлццон мæргъты халау фæхæст дæн уæ фарны ныха-
сы халыл æмæ йæ аскъуынын нæ уадзын (метафорон 
æрфыст); эпитеттæ: калак æхсæвтæ, фæллад цæстытæ; 
абарст: æрæгвæззæджы дыргъ бæлæстау ныттилын; арфæ: 
Æз уемæ цы ацардтæн, уый мæрдты дæр мемæ æмæ 
уæлæуыл дæр; фразеологизмтæ: комдзог цæуын, цæстытæ 
æрцъынд кæнын нæ уадзын; риторикон фæрстытæ: Фæлæ 
куыннæ аууон кæнут арвгæрон? Кæд уæ халыл фæхæст 
дæн, уæ фарны ныхсыхалыл æмæ йæ аскъуынын нæ уад-
зын?; хъæрон хъуыдыйæдтæ…

Æппæт ацы фæрæзтæй автор спайда кодта, цæмæй 
кæсæг æххæстæй банкъара, цы стыр уарзондзинад ис йæ 
зæрдæйы йæ нана æмæ дадамæ, æрæджиау ма куыд хорз 
бамбæрста, цы стыр зонды хицау уыдысты æмæ куыд 
сыгъдæгæй фæцардысты дыууæ хистæры. 

92-æм фæлтæрæн. 
Гъонц – хъынцъым, зæриндаг – æхсызгон, байдзы-
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лын – бахудын, æвæдзы – æвæццæгæн, цъæпо – ахорæн 
цъылын, сауцъыдагъ – сауписи, кæдзус – сыгъдæг, рæзæ 
– дыргътæ, татха – (хъæдындзы, нурыйы æ. æнд.) хуым, 
зджилын – змæнтын, хæппулты – хæрдты.

15-æм урок

Æвзаджы темæ: Сæрмагонд лексикæ. Терминтæ æмæ 
профессионализмтæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны æрдз

Урочы нысан: 
1. Терминты мидис æмбарын кæнын. 
2. Дзырдбæстытæ аразын кæнын.
3. Бæрæг кæнын тексты аивадон-нывгæнæн ма-

дзæлтты хуызтæ æмæ сæ функцитæ. 
4. Скъоладзауты ахуыр кæнын се ’нкъарæнты тыххæй 

дзурын.
5. Тексты стиль бæрæг кæнын æмæ йын сæргонд хъу-

ыды кæнын.
6. Тексттæ кæрæдзиуыл барын.
95-æм фæлтæрæн. 
Æмдзæвгæйы æвдыст цæуы поэты стыр уарзт рай-

гуырæн зæххы къуыммæ. Чиныгкæсæджы дæр хайджын 
кæны уыцы æнкъарæнæй.

98-æм фæлтæрæн. 
Текст ахæсгæ у наукон стильмæ. Сæргонд «Мыртгæ».
1. Фыццаг хъуыдыйады æрхæцæн нысæнттæ хицæн 

кæнынц: 1) уæлæмхæст хъуыдыйад сæйраг хъуыдыйадæй: 
уæлæмхæст хъуыдыйад (йæ цъупп зæхмæ кæмæн æркъул 
ис) æвæрд у сæйраг хъуыдыйады астæу; сæйраг хъуыдый-
ады ис иртæстгонд фадатон дзырд (бадзырды фадат), 
загъд у фæрссагмион здæхтæй (хъæдбынмæ бацæугæйæ). 
Æртыккаг хъуыдыйады æрхæцæн нысæнттæй хицæнгонд 
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цæуы бавæргæ дзырд.
Схемæтæ: 
99-æм фæлтæрæн. 
Сæргонд: «Аргъæутты дуне»
Æртæ тексты æвзаг абаргæйæ, фенæн ис, æртыккаг 

текст кæй у нывæфтыд æвзагæй фыст. Фыссæг йæ 
хъуыдытæ зæгъынæн æмæ æнкъарæнтæ равдисынæн спай-
да кодта бирæ аивадон-нывгæнæн мадзæлттæй, синтак-
сиы стилистикон мадзæлттæй. Иумæйагæй æрдзы тыххæй 
æрфыст рауадис ирд, æнкъарæнтæй ахуырст.

Аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ тексты сты алыхуы-
зон: метафорæ: судзгæ цырæгътæ (уагъылытæ); лæнкауыл 
куыд сирвæзтис арт, йæ сырх æвзæгтæ ивæзынц арвмæ 
(зæгъы мыртгæйы къутæрты тыххæй); мыртгæ судзын 
райдыдта йæ сыфтæрты артæй; олицетворени: ацы къуым 
бадардта йæ риу; Цъæх нæзы къох кафы тымбыл кафтæй 
сæрыстырæй; Сирынæй дзы чи…; эпитет: къæбæда 
(нæзытæ), къæйных (гагуытæ мыртгæйæн), знæт (дон); 
абарст: кафынц реуагæнæгау; ааргъгæнæн дзырдтæ: иу 
цъыккæн, фыдахин, сæрыстырæй, хæларæй, къæбæдатæ…; 
ныллæг ахуырст дзырдтæ: гудзиццытæ кæнын, ныхъхъил 
кодта; æнгом дзырдбæстытæ: цæст ахаста, хъыг дарын, 
абонæй соммæ, ныхтæй хæцын, цæстæнгас андæгъд, зæрдæ 
барухс.

Синтаксисон стилистикон мадзæл у риторикон фарст: 
О, дунескæнæг, уый цы цæуы зæххыл?! Кæсут, фыдахин-
тыл цытæ фæцæуы?

100-æм фæлтæрæн. 
Синонимон терминтæ æвзаджы цас къаддæр уа, 

уыйбæрц у хуыздæр. Алы термин дæр хъуамæ нысан кæна 
иу æмбарынад, уæд йæ мидис цыфæнды тексты дæр иу ху-
ызы æмбæрстгонд уыдзæнис.

101-æм фæлтæрæн. 
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Политикон уавæр (æмбырд, хъæзтытæ, цард, куыст), 
кусæн æмбырд (бон, кабинет), кусæг адæм (дзыллæтæ), 
хицауадон (бартæ), национ цæсгом (бон, культурæ, 
политикæ, идея), сфæлдыстадон куыст (æнтыст, бынтæ, 
хъуыды), кадджын изæр (ном, бæрæгбон), тыхджын 
зонд (удыхъæд, размæцыд), номдзыд ахуыргонд (адæм, 
адæймаг), аивадон сгуыхт (æнтыст).

Ацы дзырдбæстытæй пайда кæнынц чиныгон-фысгæ 
тексты. Сæ иуæй-иутæ бацæуынц дзургæ ныхасмæ дæр.

102-æм фæлтæрæн. 
Терминты тематикон къордтæ: 
экономикон: æфтигджын, хъалонфидæг, автофæ-

дзæхстад, илциисæг; динон: мæнгдингæнæг; официа-
лон-хъуыддагон: Парламент, социалон кусæг, æрвылазон 
æрвыстæг, æрвыстæг; æфсæддон: дардæхсаг, зынгуадзæн 
бæндæн; юридикон: агурæн мадзæлттæ; техникон: мар-
сылдзог, дзыппы даргæ телефон, химæлвасæн тых, зных, 
зырнæг, автоматон дзуапдæттæг, номыр зонынгæнæг; ме-
дицинон: микробуаргъæд, гуырдз, донгуыр, донниз, дзо-
ныгъ…; астрономион: æрвон буар; этикон: иронвæндаг.

16-æм урок

Æвзаджы темæ: Зæронд æмæ ног дзырдтæ
Ныхасы темæ: Балц Шотландимæ

Урочы нысан: 
1. Зæронд æмæ ног дзырдты хуызтæ æмæ сæ равзæрд 

бæрæг кæнын.
2. Дзырдбасты хæйтты æхсæн синтаксисон баст-

дзинæдтæ бæрæг кæнын.
3. Дзырдты морфологион арæзт амонын.
4. Хъуыдыйадæн синтаксисон æвзæрст кæнын.
5. Тексты мидисы тыххæй дзурын.
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6. Реферат фыссын амынд темæйæ.
103-æм фæлтæрæн. 
Пабтæ, оазис, ландшафт, волынкæ, стрит, импрессио-

низм, фæсимпрессионизм, колоритон. 
Дзырдбæстытæ: рагон пабтæ, оазис саразын, хæххон 

ландшафт, волынкæйыл цæгъдын, импрессионизм, фæ-
симпрессионизм, колоритон ныв.

Вазыгджын дзырдтæ: цыртдзæвæн (номд. + 
мивдисæгон ном)  =  цырт + цæвын  (дзæв + æн), цæгат-
ныгуылæн (номд. + мивдисæгон ном) = цæгат + ныгуылын 
(ныгуыл + æн), кæфхъуындар (номд. + номд. + мивд.) =  
кæф + хъуын (хъуына) + дар (дар + ын)… 

Раздæр бафæрсын, скъоладзаутæ цы зонынц зæронд 
æмæ ног дзырдты тыххæй. 

Скъоладзаутæ бакæсæнт 74-æм фарсыл теоретикон 
æрмæг. Радзурæнт æй хи ныхæстæй.

104-æм фæлтæрæн. 
Тæвдгæнæн (пец, батарей), сау адæм (мæгуыр адæ-

мæй рацæугæ, æбар), уазæгуат (уазджытæ  æхсæвиуат кæм 
кæнынц ахæм уат хæдзары), уæздæттæ (уæздан мыггагæй. 
Уæздан мыггæгтыл нымад уыдысты рагон ирон мыггæгты 
– Сидæмонтæ, Цæразонтæ, Хъусæгонтæ, Цъæхилтæ, 
Æгъуызарты – байзæддæгтæ (кæс.: Дзадзиты А.Б., Дзуцца-
ты Х.В., Хъараты С.М. Ирон адæмы этнографи æмæ ми-
фологи. – Дзæуджыхъæу, 1994. – 152 ф.), тæрхоны лæгтæ 
(æхсæны тæрхоны лæгтæ). Тæрхоны лæгтæ æвзæрст 
цыдысты хъæубæсты зæронд лæгтæй æмæ тæрхон код-
той адæмы номæй æхсæнадон царды сæвзæргæ быцæуты 
фæдыл), писыр (къæнцылары хъуыддаджы гæххæттытæ 
фыссæг), чернилæдон (чернилæ кæм дардтой, ахæм гыц-
цыл гарз), хан (тюркаг æмæ мангойлаг адæмтæм хъæздыг, 
æлдариуæг чи кæны, ахæм кънйаз), паша (уæлдæр пад-
дзахадон куысты лæууæг æмæ инæларты титул зæронд 
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Турци æмæ Египеты), кувæн къалиутæ, цытджынты 
хуыздæр (æхсæнады бæрзонд бынат ахсæг адæймагмæ 
здæхт сидæн), цъæх лавыртæ (лавры къалиутæй конд худ 
лæвæрдтой сгуыхт адæймагæн, пайда дзы кодтой куыд 
уæлахизы, кады символæй), уæчел. 

Уазæгуат – хæдзары стыр уат (гостиная), стæй  – гос-
тиница.

Уæздæттæ – æгъдау кæмæ ис, æхсæнады, бинонты 
æхсæн йæхи дарын чи зоны, нымад чи у адæмы æхсæн.

Тæрхоны лæгтæ – нырыккон паддзахадон тæрхондоны 
ахст адæймагæн тæрхон чи кæны, уыцы адæймæгтæ.

105-æм фæлтæрæн. 
1) гæзæнхъæд; 2) хъалонфидæг, дæлкъамис, йодцух, 

уæззаууæзон, автодугъ, илциисæг, амалхъом, амалиуæгад, 
къуыввитт (банкрот), даргъæмгъуыдон, евроцалцæг, мар-
сылдзог, принтер, ксерохалдих, бирæмандатон, дурцæссыг, 
хахныв, артагуадзæн, (сæууон) рыгрухс, хурныв 
(цæстытæ), сыгхæсс (дымгæ), сыгсæр (хуымбыдыртæ), 
хæстривæд (бæстæ).

106-æм фæлтæрæн. 
Раст кæсут дзырдтæ хъæлæсон у æмæ æмхъæлæсон 

у-имæ.
Фердæхут (къуыдайраг ныхасыздæхтæй ист дзырд, 

арæх дзы нæ пайда кæнæм) – фезмæлут, сгуыхтытæ 
(адæмы æхсæн йæхицæн ном чи скодта йæ цардæй, 
йæ хъуыддæгтæ фæзминаг кæмæн уыдысты, уыдон), 
хъулон гæххæтт (официалон хабæрттæ кæм хъусын 
кæнынц, ахæм фыст гæххæтт, документ, зæгъæм, 
истæй фæдыл уынаффæ, истæй тыххæй бардзырд), ба-
нымайын – бакæсын, æрттивæгтæ – паддзахы афицеры 
дарæсы алыхуызон æрттиваг предметтæ: пъалеттæ… 
), кæвдæсард – номылусæй гуырд лæппу, фæрссаг (ирон 
зæхкусджыты æппæты стырдæр фæлтæр; 18 æнусы 
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æмбисмæ сæм хи зæххытæ нæ уыдис, цардысты феодал-
ты зæххытыл, куыстой сын), илци (хъалон паддзахадон 
арæныл ахизыны тыххæй), кънйаз (социалон æмбарынад), 
тауби (уæздæттæй), æлдар, басмахъ (къахыдарæсы хуыз), 
цыллæ хыз (цыллæ кæлмытæ цы æндах скæнынц, уымæй 
арæзт хыз), коммунæ (социалон кæнæ экономикон иугонд, 
йæ размæ æвæры алыхуызон хæстæ), дашнак (Астæуккаг 
Азийы социалон тип, сæвзæрдис революцийы рæстæг, 
дашнактæ хæцыдысты советон цардарæзты ныхмæ), 
мусаватист, цъупхудджын (сырхæфсæддонтæ мидхæсты 
рæстæг дардтой цъупджын худтæ, уымæ гæсгæ сæ схуыд-
той афтæ), фæддзу (фæдыл цæуæг). 

17-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Æнгом дзырдбæстытæ  (фразеологион иуæгтæ) 

уæгъдибар æмæ æнæдихгæнгæ дзырдбæстытæй куыд хи-
цæн кæнынц, уый зæрдыл лæууын кæнын.

2. Æнгом дзырдбæстытæн тексты амонын æмæ сын 
бæрæг кæнын сæ хæстæ адыхуызон функционалон текстты.

3. Уæгъдибар дзырдбастæн, кæд ын ис, уæд йæ 
ахæсгæ нысаниуæг бæрæг кæнын.

4. Бæрæг кæнын æнгом дзырдбæстыты синтаксисон 
хæстæ.

5. Дзырдты растфыссынад дефисимæ амонын.
6. Синонимон фразеологизмты хицæндзинад бæрæг 

кæнын.
7. Бæрæг кæнын æнгом дзырдбæстыты стилистикон 

миниуджытæ.
8. Скъоладзаутæм рæзын кæнын хорз ахаст æрдзмæ.
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9. Радзырд «Номылус»-мæ гæсгæ æрдзурын, чызг 
йæхи куыд хъуамæ дара, цавæр æгъдау хъуамæ æххæст 
кæна, ууыл. 

10. Хъуыдыйадæн синтаксисон æвзæрст кæнын æмæ 
хъуыдыйады уæнгты морфологион арæзт амонын.

11. Дзуапп раттын викторинæйы фæрстытæн.
109-æм фæлтæрæн. 
Дзырдбæстытæ сæ хæйтты мидисы æнгомдзинадмæ 

гæсгæ вæййынц уæгъдибар æмæ æнæуæгъдибар. Уæгъ-
дибар дзырдбæстытæ арæзт цæуынц, æххæст лексикон 
нысаниуджытæ кæмæн ис, ахæм дзырдтæй.

Æнгом дзырдбæстыты хæйттæ семантикон æгъдауæй 
сты æнгом баст, дзырдты лексикон нысаниуджытæ 
фæлæмæгъ вæййынц, сæ бастдзинад радты ног нысаниуæг. 
Фразеологизмтæн дзырдты хуызæн ис номинативон 
(номдæттæн) функци. Арæх сын вæййы иу дзырды 
нысаниуæг: коммæ кæсын – хъусын, цæст дарын – кæсын. 
Тексты цы фразеологизмтæ ис – цæстытæ æлвасы, тас уад-
зы, туг скусы, хъæлæсы ахаста, азар сæвæрдта, боны рухс 
ахуыссыдис, таппызарты хай баисты, – уыдоны «сæйраг» 
дзырдтæ сты: «цæстытæ», «тас», «туг», «хъæлæсы», 
«азар», «рухс», «таппызарты». Сæйраг цы дзырдтæ 
хонæм, уыдонæн вæййы бастдзинад уыцы иу дзырд 
кæнæ дзырдтимæ. Зæгъæм, дзырд туг баст вæййы ахæм 
дзырдтимæ: туг зонын, туг исын, туг дарын, тугæй æхсын, 
туг æмæ æхсыр, туг ауазал ис. Ацы дзырдбæстытæн ис 
ахæсгæ нысаниуджытæ. 

Уæгъдибар дзырдбæстыты дзырдбасты хæйттæй алы 
дзырд дæр хицæнæй уыдзæнис хъуыдыйады уæнг, уымæн 
æмæ дзырдтæн ис æххæст лексикон нысаниуджытæ, 
хæйтты бастдзинад нæ дæтты, ног нысаниæг кæмæн ис, 
ахæм иу æвзагон иуæг: ауыгъдæй лæууы, цъитийы фæхстæ, 
уый размæ дæр ракалдис, ацыдис 1300 метры, фæзындис 



75

галиуварсæрхæццæ цалдæр уысммæ, ратахтис æнæхъæнæй 
дæр, цалдæр уысммæ февзæрдис.

Æнæдихгæнгæ дзырдбасты хæйттæ кæрæдзийæ 
фæхицæнгæнæн нæй, уымæн æмæ æнæ сæ иу иннæмæй 
хъуыдыйады нæй спайдагæнæн, сæйраг дзырдæн куыд 
хъуыдыйады уæнгæн йæ мидис æххæст нæ вæййы: 1300 
метры, цалдæр уысммæ.

Хъазыбеджы-Джимарайы хохы цæгатварс, Гæнал-
доны гуырæны, ис, цæстытæ йæхимæ чи æлвасы, 
фæлæ адæймаджы  тас  чи  уадзы, Цæгат  Ирыстоны   
уыцы    цъититæй иу – Майлийы цъити. Хъуыдыйад у 
домгæвазыгджын, дыууæ æмхуызон æмдомгæ уæлæмхæст 
хъуыдыйады кæм ис, ахæм. Уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ 
сæйраг хъуыдыйады æмбарын кæнынц иу дзырд – номивæг 
уыцы. Уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ æвæрд сты сæйраг 
хъуыдыйады астæу, уымæ гæсгæ сæйраг хъуыдыйадæй, 
фысгæйæ, хицæнгонд сты къдзыгтæй, дзургæйæ,  – 
æрлæудтытæй.

Сæйраг хъуыдыйад у хуымæтæг, таурæгъон, 
дывæрсыг, йæ грамматикон бындур – цъититæй иу ис. 
Сæйраг хъуыдыйад вазыгджынгонд цæуы бæлвырдгæнæг 
иртæстгонд уæнгæй, бынаты фадатæй – Гæналдоны 
гуырæны (загъд у дыууæ номдарæй) – æмæ æмхасæнæй – 
Майлийы цъити.

Дыууæ уæлæмхæст хъуыдыйады дæр сæйраг 
хъуыдыйадимæ баст сты бæттæг дзырд чи-йæ, сты бæрæг-
гæнæны уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ. Дзуапп дæт-тынц 
фарстæн кæцы?

Метафорæ æмæ олицетворени: цъити рæзы, цъити 
райхъал вæййы, хъæбысы æрбакæнын, æрдзы цæф.

Эпитет: знæт (туг), æбуалгъ (зæй).
Метафорæтæ, олицетворенитæ æмæ эпитетты, стæй 

æнкъарæнджын-экспрессивон фразеологион иуæгты 
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фæрцы тексты мидис у тынг зæрдæмæхъаргæ, адæймаг 
хуыздæр банкъары æрдзы тых, йæ хъус æм тынгдæр 
æрдары, цæмæй фидæны йæхи ног æрдзон фыдбæллæхæй 
хизын базона.

110-æм фæлтæрæн.
Сæйраг дзырдтæ сты 1) мивдисæг (кæм нæ зайы, ай-

тынг уæлхох); 2) номдар (хæхты фæсрагъ, бæрзонддæр 
фæсрагъ, ахæм ран); 3) миногон (Ирыстоны бæрзонддæр, 
диссаджы рæсугъд).

1. Цард æй æнæнхъæлæджы йæ быны æрæфсæрста. 
Сæ цард йæ былтæй акалди, æмæ сæхиуыл фервæссыдысты. 
Йæ хъæр æмæ фæдисæй бинонты йæ разæй ахæссы. Дæ 
хорздзинад дын мæ уæлæ нæ ныууадздзынæн. Цы бæрзонд 
ран сбадтис, уырдæм æм хуымæтæг адæмы домæнтæ тынг 
нал хъуыстысты. Мæ ныййарджытæ мын цы хæрзты бацы-
дысты, уыдонæн нæй банымайæн. 

2. Иртæстгонд уæнгтæ ис 1, 5, 12 хуымæтæг хъуы-
дыйæдты. 

111-æм фæлтæрæн. 
Уæгъдибар дзырдбæстытæ: Пурти къахы фындзæй 

скъуырдта. Лæппу йæ къух йæ цæф сæрмæ схаста. Хъæлæс 
кæнгæйæ, лæг йæ дыууæ къухы дæр сдардта. Хæдзары 
рахизæнæй кулдуармæ цыдис дидинджытæй фæлыст цъæх 
фæндаг. Аздзыд сывæллон йæ къæхтыл æдæрсгæ лæууы…

Фразеологион дзырдбæстытæ: Чызг йæ амонд йæ 
къахы фындзæй скъуырдта. Ахæм митæ йæ сæрмæ æвзæр 
йеддæмæ ничи хæссы. Мæ къухтæ дарын: фæхæрды дæн. 
Цъæх фæндаг байгом ис уæлдæр ахуырадмæ иумæйаг пад-
дзахадон фæлварæн хорз чи радта, уыцы рауагъдонтæн. 
Йæ ныййарджыты фæрцы йæ къæхтыл фидар лæууы…

Æнæдихгæнгæ дзырдбæстытæ: Раджы кæддæр ацы 
хохаг хъæуы бирæ адæм цардис. Мæнæн ис иу Фдыбæстæ 
– Ирыстон. Арвы цъæх цадæггай æмбæрзын байдыдтон 
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урс къæбæлдзыг мигътæ. Сæрды кæрон дæр æрхæццæ. 
Мад йæ хъæбулы хуыдта йæ хуры хай. Райсомæй изæрмæ 
фæуарыдис. æ.а.д. 

112-æм фæлтæрæн. 
Фразеологизмтæ сты ахæм хъуыдыйады уæнгтæ: 

1, 2, 3, 7 хъуыдыйæдты –  зæгъинæгтæ; 4 хъуыдыйады − 
бæрæггæнæн (дæ зæрдæ-мæ зæрдæ); 6 − æххæстгæнæн (нæ 
цæхх æмæ нæ кæрдзын).  

1. Иумæйаглитературон (нейтралон) сты: зæххъуаг; 
фæллад уадзын, цæстæй хай нал ис, хорз фенæм, ныфс 
бахæссын.

Чиныгон дзырд у: сæудæджертæ.
Дзургæ ныхасы æвзагон иуæгтæ сты: кæрæф, кеф-

гæнæнмæ, аргæвста. ратон-батонæй, бацайдагъ (ныхас); 
хæцдзысты (цæрджыты) хурхыл, дæ зæрдæ-мæ зæрдæ, нæ 
цæхх æмæ нæ кæрдзын, топпы дзыхæй кастыстæм, карды 
комыл дардтам. 

113-æм фæлтæрæн. 
Царды бонтæ æрвитын (цæрын), æфсæртыл куы-

рой разилын (æгæр бирæ, æнæрлæугæйæ, дзурын), сыдæй 
мæлын (тынг æххормаг уæвын), разæй скæнын (æфхæрын), 
хурмæ хæссын (æргом кæнын кæйдæр хъуыддæгтæ); 
былыцъæрттæ хæрын (истæмæ бæллын); дзыхыл цъутта 
сæвæрын (ницы дзурын); цæсгом туджы разилын (асырх 
уæвын); арвы кæрæтты лидзын (хæстæг нæ цæуын); царм 
æмæ стджытæ (мæллæг); хъустыл уайын (фехъусын исты 
хабар); хъарм цæстæнгас (уарзæгой ахаст æвдисын); 
хъуыддæгты сæр (сæйраг); зæрдыл лæууын (мысын, хъу-
ыдыйы уæвын); фæллойы фæндагыл лæууын (фæллой 
кæнын); хъуыры цъар ивазын (лæгъстæ кæнын); амонд 
зæвæтæй къуырын (цыдæр хорз хъуыддагæй хи цух кæнын); 
къуырццæвæнмæ цæуын (тыхст уавæры бахауынæй 
тæссаг хауын).
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114-æм фæлтæрæн. 
1. Сæгъы сыкъайы йæ атъыста (Тыхст уавæры йæ 

сæвæрдта). 2. Зæрдæ гуыдыр у, æвзаг – дæгъæл (Адæймаг 
æмбæхсын зоны йæ хъуыдытæ, фæлæ йæ куы фæнда, уæд 
сæ раргом кæндзæн). Хъуыдыйад у æнæбæттæг вазыгджын, 
дыккаг хъуыдыйады цухгонд у зæгъинаг, уымæ гæсгæ дзы 
ис тире. 3. Иу хъæрæй дзуг дæр не здæхы (Исты хъуыд-
даджы фæдыл иу хатт зæгъын фаг нæ вæййы). 4. Ривад 
куырой хъæргæнаг у (Цыбырзонд адæймаг бирæ дзураг 
вæййы). 5. Сæтти йæ дæлæсин хоны, Бæтти – уæлæсин 
(Искæуыл фаутæ æвæрын). 6. Кæд дæ ныхас скарстай, 
уæд æй бахуый (Ныхас загътай, уæд æй сæххæст кæн). 7. 
Судзины фындзæй зæрдæ скъах, судзины бынæй зæрдæ 
балхæн (Æвзæрдзинад куыд æнцон ракæнæн у, хорздзи-
над дæр − афтæ). 8. Арс дæр ма йæ хъæбулы уарзы (Мад, 
фыд куы нæ хъуамæ уарзой сæ хъæбулы). 9. Хæфсæн йæ 
лæппын – хуры тын (Мад йæ сывæллоны хуызæн никæй 
хоны. Хъуыдыйады æвæрæм тире, уымæн æмæ амад но-
мон зæгъинагæй цухгонд у бæттæн дзырд «у». 10. Бæлас 
талайæ бæрæг у (Ахæм хъуыды ис ирон адæймагмæ, 
зæгъгæ, сывæллонæй цавæр адæймаг рауайдзæнис, уый 
йæ гыццылæй дæр бæрæг вæййы). 11. Сывæллон зынг дæр 
сызгъæрин æнхъæлы (Сывæллон тас не ’мбары). 12. Æз 
дæр мад, фыдæй райгуырдтæн (Адæймаг йæхи искæмæй 
дæлдæр кæнын куы нæ фæуадзы). 13. Сау хохæй урс дур 
нæ хауы (Адæймаг цы мыггаг, бинонтæй рацæуы, чи йæ 
схъомыл кæны, уыдоны хуызæн вæййы). 14. Бинонты 
æнгомдзинад æфсиныл баст у (Хæдзары хорз æфсин би-
нонты æнгом кæны). 15. Хæрдхуызæй æртхуыз – хуыздæр 
(Æххормагæй дæр хъарм хæдзары бадын хорз у). 16. Гуы-
мыдза хъуг цæваг у (Адæймаг йæхи сабырæй æвдисдзæнис, 
фæлæ разындзæнис гуымиры). 17. Адæмыл хур дæр не 
’ххæссы (Царды хорздзинæдтæ (хъыгтæ дæр) æппæт 
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адæмы фаг не сты).
115-æм фæлтæрæн. 
Alma mater – мать-кормилица (мад-дарæг), a priori 

– до опыта, независимо от опыта (фæлварæны размæ, 
фæлварæныл не ’нцайгæйæ), carte blanche – полная сво-
бода действий, предоставленная какому-нибудь лицу 
(адæймаджы цы фæнды, уый куы кæна), post faktum – по-
сле того, как что-нибудь уже сделано, совершилось, по-
сле праздника, то есть с опозданием, слишком поздно 
(æгæр æрæджиау, исты куы æрцæуы, уæд уый фæстæ, 
бæрæгбоны фæстæ), post scriptum – приписка в письме 
после подписи, означаемая буквами P. S., после написан-
ного (фысты фæстæ, къухæвæрды фæстæ фыстæджы 
ног цыдæр бафыссын, бæрæггонд цæуы дамгъæтæй P. S.), 
salto mortale – прыжок с перевертыванием тела в воздухе 
(хæрдмæ гæпп кæнын, уæлдæфы æрзилгæйæ), status guo – 
существующее (сложившееся положение) положение (цы 
уавæр сæвзæрдис, уый), volens nolens – волей-неволей (бар-
æнæбары).

116-æм фæлтæрæн. 
1. – вазыгджын дзырдтæ, 2. – хайыгтæ иу, ма, æваст-

хъæртæ. 3. – нымæцон иу. 4. …
117-æм фæлтæрæн. 
Хъуыдыйæдтæ æнгом дзырдбæстытимæ: 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11. 
Хосгæрдæн афон (бæрæггæнæн бæрæггæнинаг дзыр-

димæ), хохы йас (номдар фæсæвæрдимæ), фыдыскъуыд 
(вазыгджын дзырд, йæ хæйттæ баст сты хъæлæсон «ы»-
йæ), хъæддых (вазыгджын дзырд, арæзт у хъæд æмæ тых-
æй, æмхъæлæсон «т» ссис зылангон), худт (худын), ауагъ-
таид (ауадзын), дзуапп (дзуæппытæ).

Дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæ: 
1) тъæпп фæцыдис, фыдсылæй, гъæйтт, хæрæгау суаса, æ;  
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2) нана дæ нывонд фæуа, де ’фсæртыл дур æруайа.
Дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ æнгом дзырдбæстытæй 

фыссæг пайда кæны, цæмæй нын равдиса, архайджытæ кæй 
сты хуымæтæг адæм. Адæмон æвзаг у хъæздыг мидисæй, 
æвæрд дзы ис ирон адæймаджы дунеуыныад, зондахаст, ис 
ын æнкъарæнтæ æвзæрын кæныны тых.

1. Музукы хъуыдымæ гæсгæ: «Хорз чызг хъуамæ 
фæстæмæ ма дзура, æфсæрмы кæна хистæртæй, нæл-
гоймæгтæй се ’ппæтæй дæр, сæ цуры дзурын ма уæнда». 
Афтæ ахуыр кодтой ирон чызджы рагæй дæр. Ахæм хъуы-
дыйыл хæст сты ирон адæм абоны царды дæр. 

118-æм фæлтæрæн. 
Номылус – Хъæздыг лæгæн уыдаид ус (бинойнаг), 

æмæ ма-иу æрхаста дыккаг ус – номылус. Уый-иу уыдис 
æбар, стæй бирæ бартæй − цухгонд. 

Номхæссæн уыдис – йæ хорзы, сæрæндзинады кой 
кодтой

(Хохы(йас) уылæны – (гиперболæ) хосы тынг стыр 
æвæрæн

Фыдыскъуыд кæныс – исты дæ аскъуындзæн уæз-
зæутæй исынæй

Фæринк (æхсаргардау) – хорз æндонæй арæзт æх-
саргард

Фыдсылæй – æвзæр сылгоймагæй
Тугисæг – туджджынæй туг чи хъуамæ райса, уый.
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Афæдзы æртыккаг цыппæрæм хай

18-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Фразеологион иуæгты æхсæн семантикон баст-

дзинæдтæ бæрæг кæнын.
2. Фразеологизмтæн синонимтæ, антонимтæ, омо-

нимтæ амонын.
3. Уæгъдибар дзырдбæстытæ æнгом дзырдбæстытæй 

ивын.
4. Хъуыдыйады æрхæцæн нысæнтты æвæрд æмбарын 

кæнын.
5. Вазыгджын хъуыдыйæдты хуызтæ бæрæг кæнын.
6. Текст хи ныхæстæй дзурын, сæргонд ын хъуыды 

кæнын, йæ бындурыл диалог аразын.
122-æм фæлтæрæн. 
Къухы æфтын – къухмæ хауын, къух нæма ба-

хæццæ – къухы нæма бафтыдис, æрдзон æвæрæнтæ – 
æрдзонхъæздыгдзинæдтæ, сызгъæрин къухты хицау – 
арæхстджын, æргом здæхт цæуы – стыр цæстдард ис, уд 
бауадзын – цардæгас скæнынц, химæ æркæсын кæнын 
– æргом раздахын, барты бацæуын – ралæууын, цæст 
фæрæвдауынц – сæ уынд æхсызгон вæййы, зæрдæ скафы – 
цин кæнын, уæле исгæ, бынæй ахадгæ – бирæ, хъус дарын 
– кæсын, къух не ’ххæссын – къух нæ хæццæ кæнын, зæрдæ 
рæвдауын – æхсызгондзинад хæссын – зæрдæ хъæлдзæг 
кæнын, хæдзардзин цæстæй кæсын – ауæрдын.

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

Хъуыдыйад у домгæвазыгджын, дыууæ хайæ арæзт, 
сæйраг хъуыдыйад у фыццаг, уæлæмхæст лæууы йæ астæу 
æмæ дыууæрдыгæй хицæнгонд цæуы къæдзыгтæй. Сæйраг 
хъуыдыйады ис хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмæ 
иугæнæг дзырд (уыдон), уымæ гæсгæ æвæрд сты дыстъæлф 
æмæ къæдзыгтæ.

3. Фыццаг хъуыдыйад у домгæвазыгджын хъуыдыйад, 
дыууæ æмхуызон æмдомгæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтимæ. 
Сæйраг хъуыдыйады ис æмбарынгæнинаг (номивæгон) 
дзырд «ахæм» (амонæн номивæг). Уæлæмхæст хъуыды-
йæдтæ сæйрагимæ баст сты бæтæг дзырд «кæм»-ы 
(номивæгон фæрсдзырды) æххуысæй, сты бæрæггæнæны 
уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ.

Æртыккаг хъуыдыйад у домгæвазыгджын хъуыдыйад, 
арæзт у дыууæ хайæ. Уæлæмхæст хъуыдыйад сæйрагимæ 
баст у бæттæгæй «уымæн æмæ», уæлæмхæст хъуыдыйад у 
æфсоны уæлæмхæст.

Цыппæрæм хъуыдыйад у бабæтгæвазыгджын, йæ 
хæйттæ бæттыны фæрæз у ныхмæвæрды бæттæг «фæлæ».

124-æм фæлтæрæн. 
Текстæн раттæн ис сæргонд «Хуызджын згъæртæ 

Цæгат Ирыстоны».
Терминтæ: хуызджын згъæртæ – цветные метал-

лы, акционерон æхсæнад – акционерное , компани – 
компания, финансон фæрæзтæ – финансовые средства, 
æрзæткъахæнтæ – рудники, хомаг – сырье, инвестицитæ – 
æхцайы бавæрд исты куыстуаты, 

Тексты темæ фыццаг хъуыдыйады амоны дзырдбаст 
«хуыз-джын згъæртæ». Дыккаджы уый ивд у номивæгæй 
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«уыдоны ’хсæн». Æртыккаджы дзырдбастæй «ацы згъæр-
тæй». Дарддæр сæйраг дзырд ссис «компани» æ.а.д.

124-æм фæлтæрæн. 
Уазал цæстæнгас – хъарм цæстæнгас, хуртæ æмæ 

мæйтæ кæсын – хæйрæджы цæстæнгас дæттын, дзырд 
æппарын – дзыхыл хæцын, «а» æмæ «о»-йæ цæрын – кард 
æмæ фыды цард кæнын, фарс хæцын – ныхмæ лæууын, 
ных къуырын – «ма кæ» нæ зæгъын, æргом здахын – чъыл-
дым здахын, хъуын цæгъдын – роны схъарм кæнын – сынд-
зын артмæ дарын, хур æрныгуылын – хур ракæсын, амонд 
хæссын – фыбылыз хæссын, галы цæстæй кæсын – цъиуы 
цæстæй кæсын, ныхасы сæрты хизын – ныхасыл дыууæ нæ 
зæгъын. 

125-æм фæлтæрæн. 
Цæсгом хæрын – цæсгом ныддарын – къæрттæй цъу-

ла не ’ппарын; зæрдæ хæрын – зæрдæ кæрчытæ хæрынц 
– зæрдæ фæрчытæ хауы; цæстытæ туджы зилын – мæстæй 
тъæппытæ хауын – маст хъуырмæ ссæуы; æвзаг аныхъу-
ырын – дзых сæхгæнын – дзых æркъæпп кæнын; размæ 
схойын; топпы кæсæнæй кæсын – маргзæрдæ дарын; дзы-
хы къæбæл; арсы хъуыны мæлдзыг; æцæг дуне – æнусон 
дуне – мæрдты бæстæ – тъæпæн хъæу – уæлмæрдтæ. 

Фыдгæнæг йæ цæсгом ныддардта æмæ нæ басастис 
йæ фыдракæндыл. Лæг, хабар куыд уыдис, уый куы базыд-
та, уæд йе ’взаг аныхъуырдта. Хылгæнæг сылгоймаг йæ 
дзых сæхгæдта, уайдзæфты бын æй куы фæкодтой, уæд. 
Гыццыл чызг у дзыхы къæбæл. Уайдзæфы ныхæстæ ацы 
лæппуйæн –арсы хъуыны мæлдзыг. Адæймаг цардæй куы 
ахицæн вæййы, уæд фæзæгъынц, йе цæг дунемæ цæуы, 
зæгъгæ. Фæлæ æцæг дуне у зæххон цард, æмæ йæ хъæуы 
уарзын, цыфæнды зындзинæдтæ куы æвзарай, уæддæр.

Официалон ныхасы нæй спайдагæнæн дзургæ ны-
хасы фразеологизмтæй, уымæн æмæ сты æнкъарæнджын-
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аргъгæнæн, ис сын ныллæг стилистикон нысаниуджытæ. 
126-æм фæлтæрæн. 
Мæ бон бакалдис, куыдзæй цы куыдз райгуырд, 

хæйрæджытæ дæ ахæссæнт, цæстытæ ныццавтой, ном 
скæнын, маст уромын, сæр бахъуыдис, дæ фыдгул фæуæд 
хъарæггаг, мæ хæдзар хæлгæ кæны, дуне талынг кæны, 
мæ зæрдæйы тугтæ кæлынц, сагъæссаг у мæ сæр, хинæй 
рацæуын, мæ хæдзар куыд фехæлдис, сайд мыл æрцыдис, 
фæндæгтæ сæхгæдтой, мæ ных æрбатардтон, мæ хуры хай.

Ацы фразеологизмтæй пайдагæнæн ис дзургæ ныха-
сы, аивадон литературæйы,уæй-иутæй та – публицистикон 
текстты.

127-æм фæлтæрæн. 
Хуызæг: Базыры бын дарын I æххуыс кæнын II 

сулæфын нæ уадзын; æддæмæ ракæсын нæ уадзын: Ахмæт-
иу цыфæнды хъуыддаджы дæр йæ хæрæфырты йæ базы-
ры бын бакодта. Мад йæ лæппуйы цæрæнбонты йæ базы-
ры бын фæдардта, æмæ йын уымæ гæсгæ адæмы хъæр нæ 
бамбæрста. 

Бирæнысаниуæгон фразеологизмтæ сты: зæрдæ 
æрæнцайын 1) æрсабыр уæвын; 2) амæлын; зæрдæ раттын 
рынчынæн, куыстæн; къухтæ хæрын пырысайы сыгъдæй, 
къухтæ хæрын исты архайдмæ; 

Омонимон фразеологизм: сæрыл цæуын I. нæмын II. 
зындзинад æвзарын, тыхст уавæры хауын

128-æм фæлтæрæн. 
Кæрæдзи æнгæс уыдысты – иу мады зæнæджы 

хуызæн – кæрæдзи халдих уæвын, алцæмæ дæр хорз 
арæхсти – сыгъзæрин къухты хицау,. куыст æрлæууыдис 
– дымгæ æхситт кæны – йæ уазал смаг цæуы, рæстæгмæ 
у – абон-райсоммæ, не ’мбарын – сæр нæ ахсын, фыдуаг 
кæнын – рохтæ суадзын – хи фæнд тæрын, хорз базыдтон – 
дыууæ къухы хуызæн, удуæлдай куысты руаджы – æхсæв, 
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бон нæ иртасгæйæ.

19-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Литературон æвзаг æмæ йæ нормæтæ цы сты, уый 

æмбарын кæнын.
2. Æмбарын кæнын вазыгджын хъуыдыйæдты арæзт, 

хуызтæ, схемæ сын аразын.
3. Текст цавæр стильмæ ахæсгæ у, уый амонын. Стиль 

аразæг фæрæзтæ бæрæг кæнын.
4. Зæгъинаджы морфологион арæзт æмæ хуызтæ амо-

нын.
5. Иртасын литературон нормæты хæлд æмæ сæ раст 

формæтæй ивын. 
6. Тексты амонын аивадон-нывгæнæн мадзæлтты 

хæстæ.
7. Тексттæ кæрæдзиуыл барын æмæ, цæмæй хицæн 

кæнынц, уый амонын.
129-æм фæлтæрæн. 
Текст у публицистикон стильмæ ахæсгæ.
Стиль аразæг фæрæзтæ сты, архайд кæд цæуы, 

арайджытæ чи сты, уый амонæг дзырдтæ æмæ дзырд-
ты къордтæ. Уымæй уæлдай мА тексты ис æндæр стиль 
аразæг лексикон фæрæзтæ: Уынаффæ рахаста, Хицауад, 
национ парк, документ, донхъахъхъæнæн, паддзахадон 
фæдзæхст бынат, экологон-рухстауæн, наукон-иртасæн, 
уагдон, æрдзон, историон, культурон цыртдзæвæнтæ, 
æрдзон-мæрхъахъхъæнæн, хихджын бæлæстæ, ботаникон 
цæхæрадæттæ, æвзонг бæлæстæ, бирæазыккон бæлæстæ, 
культурон цыртдзæвæнтæ, æдзон фæзуат, генофонд, на-
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укон кусджытæ, экологи, фæлладуагъд, хæдзарадон архайд 
æ туристон базæтæ, фæлладуадзæн базæтæ, кусæндон, 
профилакторитæ, альпинисты лагерь, ирвæзынгæнæн 
службæ.

Ацы дзырдтæ æрвылбоны царды уавæрты стæм 
хатт (сæ иуæй-иутæ) бахъæуынц: хихджын бæлæстæ, 
бирæазыккон бæлæстæ, туристон базæтæ.

Нысангонд хъуыдыйæдты зæгъинæгтæ сты: æр-
бафты, кусдзæнис − хуымæтæг мивдисæгон зæгъинæгтæ 
(загъд сты хуымæтæг мивдисджытæй); афтæ фæкæсы 
(загъд у фæрсдзырд æмæ мивдисæгæй), бахаудис ар-
гъæутты дунемæ (загъд у æххуысгæнæг мивдисæг æмæ 
æнæдихгæнгæ дзырдбастæй), хъахъхъæд æрцæуой (загъд у 
миногмион формæ æмæ æххуысгæнæг мивдисæгæй) – амад 
номон зæгъинæгтæ; аразын райдайдзысты (загъд у дыууæ 
мивдисæгæй: инфинитивæй «аразын» æмæ æххуысгæнæг 
мивдисæгæй), бахардз кæнын бахъæудзæнис (загъд у ин-
финитив æмæ модалон мивдисæгæй) – амад мивдисæгон 
зæгъинæгтæ.

Аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ тексты сты:. Эпите-
те (алæмæты (рæсугъддзинад), коцораджын (цъуппытæ), 
æмбисонды (рæсугъд къуылдымтæ); метафорæтæ: (су-
æртты) гуырæнтæ, æрдзхортæ. 

130-æм фæлтæрæн. 
Хæлд цæуынц ахæм нормæтæ: орфографион 

(автæбузыл (автобусыл), олгæйыл (волгæйыл), Дзе-
нокка Хытъоевич (Хытоевич), искæйы (искæй), æзæры 
(изæры), ибон (иубон); фразеологион (Дæ сæр дзурынмæ 
æрдардзынæ (бахæсдзынæ); грамматикон (куыд рыг, 
дымгæйæ сист (фæлæ уыдон, дымгæ кæй сисы, уыцы ры-
гау), дардуын (дардмæуынæн, дардмæфæлгæсæн) къæбыр, 
сапп кæнæ къæдзæхæй раджы хауд (раджы сапп кæнæ 
къæдзæхæй цы къæбыр рахауд), нымдзаст вæййынц зæрдæ 



87

фæгуыппимæ, агъонмæ (агъоммæ), бадынц уазджытæ 
сæ, цæстытæ зæхмæ ныббыцæуæй (сæ цæстытæ зæхмæ 
ныббыцæй кодтой, афтæмæй).

131-æм фæлтæрæн. 
Интервьюйы текст ахæсгæ у наукон стильмæ: фыст 

у наукон темæйыл, йæ лексикон-фразеологион бындур ын 
аразы наукон терминологи.

132-æм фæлтæрæн. 
Æртæ тексты æвзаг кæрæдзийæ тынг хицæн кæны, 

уымæн æмæ фыст сты алыхуызон темæтыл. Фыццаг текст 
у официалон, ныхас дзы цæуы юридикон цардимæ баст 
хабæрттыл, дыккаг текст у дзургæ ныхасмæ ахæсгæ, ист 
у аивадон текстæй, æртыккаг текст та у наукон. Юри-
дикон тексты ис юридикон æмæ æхсæнадон-политикон 
терминтæ, наукон текст у лингвистикон, уымæ гæсгæ дзы 
ис уыцы наукæимæ баст терминтæ. Дыккаг тексты æвзагон 
хицæндзинад аразы, ног фонетикон хуыз чи райста æмæ 
афтæмæй дзургæ ныхасы æууæл чи ссис, уыцы уырыссаг 
лексикæ.

Литературон нормæйы алы хуызтæ хæлд цæуынц 
дыккаг тексты.

Тæлмацтæ: 1) тæрхоны пъырыстыфтæ (судейские 
приставы), размæвæрд  хæстæ (поставленные задачи), 
барадхъахъхъæнæг оргæнтæ (правоохранительные ор-
ганы), (администрацийы) минæвæрттæ (представите-
ли (администрации), сæргълæууæг (руководитель), пад-
дзахадон уынаффæгæнæг (государственный советник), 
æнтыстдзинæдтæ (успехи), хъуагдзинæдтæ (недостатки), 
аиуварс кæныныл (для устранения); 2) сардзин (аршин); 3) 
импрессионистон (импрессионистский).
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20-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Стилистикæ æмæ ныхасы культурæ цы сты, уый 
амонын, сæ бастдзинад сын бæрæг кæнын.
2. Стилистикон нормæйы æмбарынад дæттын. 
3. Терминты хуызтæ бæрæг кæнын.
4. Тексты аивгæнæн мадзæлттæ æвзарын æмæ сæ 
фыссын.
5. Аргъгæнæн дзырдтæ æмæ фразеологизмтæ зæрдыл 
лæууын кæнын.
6. Амынд хъуыдыйады ныхасы хæйттæ бæрæг кæнын.
7. Рефераттæ фыссын кæнын.
8. Ирыстоны æхсæрдзæнты тыххæй хъусын кæнын.
2. Налхъуыт-налмас ссис, «кусынц» иумæ æмзæл ор-

кестры хуызæн, рæсугъддæр, диссагдæр (æхсæрдзæнтæ), 
таймазаг диссаг, абухы, алæмæттаг (бынæттæ), рæсугъд-
дзинад.

134-æм фæлтæрæн. 
Æвзагзонынад (кæнæ лингвистикæ – лат.  linqua – 

æвзаг) – æвзаджы тыххæй наукæ
Аивгæнæн – ныхас (текст) рæсугъд, ирд, зæрдæмæ-

хъаргæ чи кæны, уыцы æвзагон мадзæлттæ
Нывæфтыд – ахæм дзырд, йæ нысаниуæг цавæрдæр 

фæлгонцы (нывы) бындурыл кæмæн сырæзы
Ныхасы стиль – æвзаджы хицæн хуыз, æвзагон 

фæрæзты сæрмагонд равзæрст; сæ бастдзинад æмæ арæзт 
баст сты, дзурæг (фыссæг) йæ размæ цы хæстæ æвæры, 
уыимæ

Фонетикæ – æвзагзонынады хай, ахуыр кæны мырты 
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равзæрд æмæ хуызтæ, цавд
Дзырдуат – 1. Æвзаджы дзырдуатон сконд. 2. 

Æвзаджы цы дзырдтæ ис, уыдон.
Фразеологи – 1. Æвзагзонынады хай, ахуыр кæны ны-

хасы æнгом здæхтытæ. 2. Æвзаджы фразеологион иуæгтæ 
æмæ зæгъдтыты сконд

Дзырдарæзт – æвзагзонынады хай, ахуыр кæны 
дзырдты конд æмæ сæ аразыны æгъдæуттæ 

Грамматикæ – 1. Æвзагзонынады хай, ахуыр кæны, 
дзырдтæ куыд ивынц, куыд арæзт сты, цавæртæ сты 
дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдты хуызтæ. 2. Æвзаджы 
грамматикон сконд. Грамматикæйы хицæн кæнынц морфо-
логи æмæ синтаксис

Ныхасы культурæ – литературон æвзаджы нормæтæн 
дзуапп чи дæтты, ахæм ныхас. Ныхас хъуамæ уа бæлвырд, 
æнцонæмбарæн, сыгъдæг, раст, ирд.

Литературон æвзаг – нормæгонд æвзаг. Пайда дзы 
кæнынц алыхуызон архæйдтыты рæстæг, у культурон ар-
хайды, аивадон литературæйы, публицистикæйы, наукæйы, 
паддзахадон уагдæтты, радио æмæ телеуынæны æ. æнд. 
æвзаг

Æвзаджы фысгæ формæ – фыст чи æрцæуы, ахæм 
Æвзаджы дзургæ формæ – дзургæйæ кæмæй пайда 

кæнынц, ахæм
Нормæ – æвзаджы хуыздæр, растдæр формæтæ, ныф-

фидар сты ныхасы, алыхуызон архæйдтыты рæстæг сæ 
кæй пайда кæнынц, уый фæрцы

Стилистикон иуæг – стилистикон нысаниуæг (аху-
ырст) кæмæн ис, ахæм æвзагон иуæг (дзырд, фразеоло-
гизм, грамматикон формæ).

Текст – иу темæйæ æмæ грамматикон æгъдауæй 
кæрæдзиуыл баст цалдæр хъуыдыйады.

135-æм фæлтæрæн. 
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Текстæн раттæн ис сæргонд «Алæмæттаг æрдз».
Текст у публицистикон: ныхас дзы цæуы Ирысто-

ны æрдзы тыххæй. Автор, ирд ахорæнтæй пайдагæнгæйæ, 
æвдисы æрдзы фидауц, нымайы, цæмæй хъæздыг у Иры-
стоны æрдз, куыд хъахъхъæд цæуы, уыдæттæ.

Текстæн ирд ахорæнтæ дæттынц аргъдæттæг æмæ 
фæлгонцджын дзырдтæ, дзырдты къордтæ: æвæджиауы, 
æнцонвадат, алæмæттаг, урссæр, нывæфтыд, знæт æмæ 
тагъд, гуылфгæнгæ, сойджын, æнæниздзинадхæссæг, са-
тæгхæссæг.

136-æм фæлтæрæн. 
Аргъгæнæн нысаниуæг ацы гыццыл, фæлæ мидисæй 

вазыгджын тексты ис дзæвгар дзырдтæ æмæ æнгом 
дзырдбæстытæн, хъæрон хъуыдыйадæн.

Аргъгæнæн дзырдтæ сæ мидис æмæ арæзтæй 
сты алыхуызон. Иутæ сты этикон æмбарынæдтæ, ис 
сын æвæрццæгаргъгæнæн нысаниуæг, уымæн æмæ 
адæймагимæ, йæ цардимæ бастæй амонынц хорздзинад. 
Сты иппæрдон номдартæ: фарн, уæздандзинад, æфсарм, 
лæгдзинад, кад, (хистæры ныхасы) уæз, цыт, намыс.

Дзырдты иннæ къорд аразынц миногонтæ æмæ ми-
ногми. Уыдонæй иутæ сты иумæйаг æвæрццæгаргъгæнæн 
дзырдтæ, ацы тексты бæрæг кæнынц бæлвырд предметтæ 
æмæ æмбарынæдты æууæлтæ: рæсугъд (æгъдæуттæ), 
зындгонд (немыцаг бæлццон Кох), хуыздæр дзаума. 
Иннæтæн сæ æппæрццæг æмæ æвæрццæг нысаниуджытæ 
сты тынг ирд, тыхджындæр кæнынц фæлгонцджын 
нысаниуæгæй. Æндæр дзырдтимæ сæ бастдзинæдтæ сты 
къуындæг: нæргæ кад, фыдæнусы сыгъзæрин галуантæ, 
гæбæр низ. Бирæ бастдзинæдтæ æндæр дзырдтимæ ис 
æрмæстдæр «сыгъзæрин»-æн.

Аргъгæнæн дзырдтæ тексты сты амад номон 
зæгъинаджы хай, æмæ уымæй сæ мидис фæуæрæхдæр ис: 
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дызæрдыггаг нæу, бæллæх у, мыдычыргъæдау уыдис. 
Ирд аргъгæнæн миниуæг ацы тексты ис абарстытæн: 

бындзыты æлдарау бадтис хистæр-хæдзары хицау, бинонтæ 
се ’ппæт дæр цырæгътау лæууыдысты, хæрæгхæлмагау 
гæбæр низ, бынатыл ныхы сæрау цард нæ хæцы, бинонты 
къорд æнæлдар бындзытау фæйнæрдæм адзæгъæл вæййы.

Æнгом дзырдбæстытæн бæрзонд у сæ аргъгæнæн-
æнкъарæнджын ахуырст, уымæ гæсгæ дзы арæх пайда 
кæнынц аивадон ныхас аразынæн: сæ кой, сæ хъæр дæр 
нæй, уæле исгæ, бынæй ахадгæ уыдысты, низ бахæцыдис, 
дзыхмæ комдзаг ничи систаид, цæст дæр не ’рныкъуылдта-
ид, дыууæ зæгъын ыл никæй бон уыдис. 

Ацы тексты хъæрон хъуыдыйад æргом кæны 
фыссæджы сæрыстырдзинад: Гъе ахæм кад, ахæм цыт йæ 
кæстæртæ цы хистæрæн кодтой, уый куыннæ цардаид 100 
– 150 азы! 

Иппæрдон æмбарынæдтæ фылдæр æмбæлынц 
чиныгон-фысгæ текстты. Аргъгæнæн миногонтæ 
бæрæггæнæны æмæ зæгъинаджы ролы та сты цыфæнды 
тексты дæр. Аргъгæнæн-фæлгонцджын дзырдтæ та – аива-
дон тексты æмæ дзургæ ныхасы.

Дæр, гъе, иу, нæ, зæгъгæ  – хайыгтæ; размæ, сæргъы, 
разæй – фæсæвæрдтæ; цалынмæ, кæй ,та – бæттæгтæ.

137-æм фæлтæрæн. 
Стиль – 1) æвзаджы хуыз, кæцы хицæн кæны æвзагон 

фæрæзты æвзæрстæй, сæ кæрæдзиимæ бастдзинадæй, 
се ’вæрдæй. Æвзаджы стиль. Функционалон стиль. 
2) фыссæгмæ кæнæ уацмысы æвзагон иуæгтæ цы ху-
ызы æвзæрст, иугонд цæуынц, уый: Къостайы стиль, 
«Чермен»-ы стиль».
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21-æм урок

Æвзаджы темæ: Ирон лексикæ æмæ фразеологийы 
стилистикон миниуджытæ. Дзырдты стилистикон 
дихкæнынад
Ныхасы темæ: Ирон удыконд
Урочы нысан: 

1. Ахуыр кæнын, стилистикон нысаниуæг (æмæ 
ахуырст) цы у, уый.
Фидар кæнын зонындзинæдтæ иумæйаглитературон, 
чиныгон æмæ дзургæ ныхасы лексикæйы тыххæй 
æмæ сæ тексты иртасын зонын æмæ пайда кæнын.
Скъоладзаутæн амонын, цавæр этикон, удварнон 
миниуджытæ каджын сты ирон адæммæ.

139-æм фæлтæрæн. 
Иумæйаг литературон дзырдтæ: бон, аз, адæм, чызг, 

кусын, мæ, уый, худын, архайын, хорз, сындæг, æмæ, та.
Чиныгон дзырдтæ: уацмыс, аивад, хъайтар, сфæл-

дыстад, æрвон буæрттæ, зондахаст, таурæгъон, нымæц, 
хъомылад.

Дзургæ ныхасы лексикæ: сым-сым кæнын (æгæр са-
быргай цыдæр аразын), æмбыд къодах (адæймагæй), æфсин 
(бинойнаджы нысаниуæджы), æмпулын, кæфхъуындар 
(нæлгоймагæй), (къабайы) хæррæгъ, (ахсæн) атъæпп ла-
сид, ныхъхъуытты уадзын, раххе-баххейы фæстæ (загъта) 
(ракæ-бакæйы фæстæ), богъ-богъ кæнын. 

140-æм фæлтæрæн. 
Фæлтæрæны амынд цæуынц, ирон адæм æнувыд 

кæуыл сты, кæй æххæст кæнынц, зондамонæн чи у 
алкæмæн дæр – хистæрæй, кæстæрæй, – уыцы этикон, уд-
варнон æмбарынæдтæ.

Ирон адæймаг у ныфсхаст, сæрибаруарзаг, сæ-
рыстыр, быхсаг, дардмæуынаг, йæ номы сыгъдæгдзинад 
хъахъхъæны, æхсарджын, ис æм æгъдау, зоны, æфсарм цы 
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у, уый. Иннæмæй та алкæд æфсымæр æфсымæры, хион хи-
оны нæ нымайы, аргъ ын нæ кæны. 

Хъуыдыйæдты фыст ис, ирон лæгыл худинаджы гакк 
чи æвæры, ахæм миты тыххæй дæр: Сой æмæ нозтыл йæ 
сæрибар чи ивы! æ.æнд.

1. Стилистикон ахуырст дзырдтæ æмæ дзырд-
бæстытæн ацы хъуыдыйæдты у дыууæ сæйраг хуы-
зы: иутæ сты æвæрццæгаргъгæнæн, хорз миниуджытæ, 
предметтæ, æмбарынæдтæ бæрæггæнæг, иннæтæ та – 
æппæрццæгаргъгæнæн, ныллæг стилистикон ахуырстимæ. 
Дыууæтæй дæр пайда кæнынц, сæ уыцы стилистикон 
миниуджытæ сын хынцгæйæ, – чиныгон æмæ дзургæ ны-
хасы. 

Æвæрццæгаргъгæнæн: сæрыстыр дæн, намыс – ирд, 
рухс (хъуыды), æрвон фарн, Хуры цот, сæрибар, цинты 
цин, æлутон, æгъдау, уаг, æфсарм, рад æмæ бæрц, хъæбул, 
æфсымæруарзондзинад.

Æппæрццæгаргъгæнæн: сайтан, ирон туджы фыцын, 
цъулбертæ, уынæнтæ, хъусæнтæ, æнæхъола, къупритæ 
скæндзысты, бын сæ бакæнæд, мæ сæр ссæндгæ, (миддуне) 
ссаулæг вæййы (адæмæн).

2. Исбон – фæллой, фыдгул – знаг – æрдхорд, 
æнæфенд – ницыфенæг, æдзыт – цытджын – æгад, астæу – 
æхсæн, æфсарм – нымддзинад – æнæфсармдзинад… 

142-æм фæлтæрæн. 
Дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ фразеологизмтæ 

сты æрвылбоны ныхасы æвзагон иуæгтæ. Вæййы сын 
ныллæг стилистикон ахуырст, арæх хицæн кæнынц сæ ирд 
æнкъарæнджын-экспрессивон миниуджытæй. Фылдæр 
хатт сын бацамонæн вæййы иумæйагстилон (нейтра-
лон) синонимтæ. Алыхуызон хæсимæ бацæуынц аивадон 
текстмæ.
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1. зыдыка (зыд), тонагæнæг (тыхæй исæг), сæрхъæн 
(æдылы).

2. Зæрдæ (фырцинæй) йæхи къултыл ныххоста 
(зæрдæ скатай ис), бæстæ (ныл) рафæлдæхтис (цард йæ 
цыдæй банцадис), (нæ) царды бындур ныззылдис (нæ арт 
бауазал ис), зындоны фыцын (фыд уавæры уæвын), зæххы 
бикъ уæвын цæсты (сæйраг уæвын). 
143-æм фæлтæрæн. 

1. Разыввытт кæнын (дзург.), майдыма (дзург.), сахъ 
(бæрз.), агъæц (дзург.), æндонæхсар (бæрз.), æрфыгрухс 
(бæрз.), зæрдæнцой (бæрз.), æфсургъ (бæрз.), зин-зæд 
(адæм.-поэт.), монц (бæрз.), æмбу кæнын (дзург.). 

2. Хъæбул (дзург.), уæздан, æфсадхон (æфсæд.), кадæг 
(чин.), ныхъхъомыл уæвын (дзург.), хъазуат (публ.), чызгай 
(адæм.-поэт.). 

3. Къахы бын кæнын (дзург.), сæрмæ нæ хæссын, 
цæсгомыл уæлæмæ схæцын нæ уæндын (дзург.), фæндтыл 
дур ныффæлдахын (дзург.), зæрдæйы æвзагæй нывæзын, 
сызгъæрин фест (адæм.-поэт.), зæды хай (адæм.-поэт.), 
дыккаг бакастмæ (офиц.). 

144-æм фæлтæрæн. 
Æрвылбоны дзургæ ныхасы дзырдтæ æмæ дзырд-

бæстытæ: къуырма нæ уыдис (сывæллæттæн) тæригъæд 
кодта – æмбæрста сæ), сырдау къæпп нæ кодта (нæ 
хæцыдис (сывæллæттæм), къулбадджытæ (æнæдомд, фы-
дуаг), фæкъæртт ис (йæхи нал баурæдта, загъта), пых-
цылрихи (пакарихи) (лæг), æлхыскъгæнæг (рæхойæг), дæ 
куыдзы гуыбын байдзаг кæн (дæ гуыбын ныннæм – бахæр), 
фæселф ласта (агæпп кодта – асæррæтт ласта), нæуал 
(нал), фæсæррæтт ласта (фæгæпп ласта – фæгæпп ласта 
– йæ бынатæй фесхъиудта), «æрчъындз ис» (æрсабыр ис 
– æрмахуыр ссис), (пъагонджынæй) агæпп ласта – пъагон-
джын ссис).
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Æнгом дзырдбæстытæ: дæ къухтæ дæ хæргæ кæнынц 
(ницы куыст дын ис – дæхи цы фæкæнай, уый нæ зо-
ныс), саргъы гоппыл райгуырдис (бæхыл бадынмæ тынг 
арæхстис).

Дыккаг хъуыдыйад вазыгджынгонд æрцыдис хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæй – зæгъинæгтæй. 

22-æм урок

Æвзаджы темæ: Чиныгон æмæ дзургæ ныхасы фразео-
логион иуæгтæ 
Ныхасы темæ: Æфсæддон намыс

Урочы нысан: 
1. Фразеологион иуæгты стилистикон миниуджытæ 
бæрæг кæнын.
2. Фидар кæнын теоретикон зонындзинæдтæ фразе-
ологизмты стилистикон нысаниуæджы æмæ, уымæ 
гæсгæ куыд пайдагонд сты, уый тыххæй.
3. Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ фæлхат кæнын.
4. Тексты бындурыл диалог аразын.
5. Диалогон ныхас монологон ныхасæй ивын.
6. Уæздандзинад æвдисæг ныхæстæ амонын.
146-æм фæлтæрæн. 
Æфсæддон намыс
– Куыд дæм кæсы, Чермен, Фыдыбæстæ хъахъхъæнæг 

Уæрæсейы кадджын цæмæн у?
– Уымæн æмæ адæймагæн йæ Фыдыбæстæ адджын у 

йæ мады хуызæн. Знаг æм куы æрбабырсы, уæд æппæт адæм 
дæр иу адæймагау сыстынц сæ зæхх бахъахъхъæнынмæ.

– Цы зоныс Сырх Æфсады хæстон хабæртты тыххæй?
– Æмæ дæхæдæг зоныс, Кусджыты Сырх Æфсад æмæ 

Флот саразыны тыххæй декрет кæд ист æрцыдис, уый?
– О, 1918 азы. Сырх Æфсад егъау хъаруйы хицау кæй 
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у, уый рабæрæг ис, фашистон Германи 22 июны 1941 азы 
нæ бæстæмæ куы æрбабырста, уæд.

Знагæн ныхкъуырд лæвæрд цыдис Райгуырæн зæххы 
алы гæбазы тыххæй дæр.

Кардимæ мæ нæм чи æрбабырста, уый кардæй мард 
æрцыдис. Раст у ирон æмбисонд: «Дур фехсын чи нæ зоны, 
уый дзы йæхи къæбут цæвы».

Иумæйаглитературон: æрæхгæдтой (знаджы) фæн-
даг, цæфтæ баурæдта, ног фæндаг равзæрстой, ныхкъуырд 
лæвæрд цыдис.

Чиныгон: Кусджыты Сырх Æфсад æмæ Флот, (де-
крет) ист æрцыдис, Октябры революци.

А: Куыд уæм кæсы, цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ 
чиныгон æмæ дзургæ ныхасы фразеологизмтæ?

С: Чиныгон фразеологизмтæ сæвзæрынц чиныгон-
фысгæ ныхасы (официалон, наукон, публицистикон, аи-
вадон), дзургæ ныхасы фразеологизмтæ та – дзургæ ны-
хасы. Дыккæгтæ хицæн кæнынц уымæй, æмæ сын вæййы 
ныллæг стилистикон ахуырст æмæ ирд æнкъарæнджын-
экспрессион нысаниуæг.

147-æм фæлтæрæн. 
Иумæйаглитературон фразеологизмтæ: дары хъулон 

– у хъулон, сæ къухтæ не ’руагътой – сæ ныфс нæ асасти, 
сæ къухы æфты – къухтæм хауы, хистæры фæдыл цæуын – 
хистæрмæ хъусын, хистæры фæлтæрдзинад исын.

Чиныгон фразеологизмтæ: мæ зæды хай, дзуапп 
дæттын, уынаффæ рахæссын.

Дзургæ ныхасы фразеологизмтæ: Дæ сæрыл фæзылди 
историйы цалх, (дæ фыдгул) не ’ркъуырдта йæ къах, дæ 
уд сындзæхгæд гæркъайы хуынчъы фæралас-балас код-
тон, хъыцъыдæттæ бадардтон, фæрстытæ лыг кæнын, мæ 
мæрдты хатыр бакæн, зæрдæ фæйнæрдæм рæмыгъта, йæ 
хъуыры нарæгмæ схæццæ ис, (хæрам) нæ тайы куыдзы 
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гуыбыны дæр, уас хорз уæ хæдзар, тæхуды æмæ йæ къо-
на, гал бастыгътай æмæ кард къæдзилыл мауал асæтт, мæ 
фæндтæ раст фæндагыл ауадз, дзыхъхъы лæуд нæу, саджы 
фисынтыл амад. 

148-æм фæлтæрæн. 
Иумæйаглитературон дзырдтæ: номдар (рæстæг, 

хæдзар, бæхтæ, бандон), мивдисæг (бацыдис, æрæвæрдтой, 
бады, фæрсы), номивæг (нæ, сæ, йæхи, чи), фæрсдзырд 
(уæгъдæй, тынг, æмхуызонæй, мæстыхуызæй), бæттæг 
(æмæ, фæлæ, куы, æви), хайыг (уæдæ-ма, нæ, цæй, ма).

1. Уæздан ныхæстæ: мæ хур, мæ буц уазæг дæ, дæ 
хорзæхæй, нæ буц æлдар, Дунейы хатыр, дæ дины хатыр, 
дæ уæздан мыггаджы хатыр бакæн, Дæ фæхъхъау æрбауон, 
мах дæ мад æмæ дæ фыды уазæг.

Æнæуæздан ныхæстæ: зæронд ус, Уæдæ-ма мын 
зæгъ, Æниу-ма мын ма бафидут, уæд уын æз кæм дæн!.. 
Ныр цы бирæ дзæгъæлы дзурыс?

2. Æрцæуæг æлдар йæхи равдыста æнæуæзданæй, 
ахызтис, уазæгæн цы æгъдау æххæст кæнын æмбæлы, уый 
сæрты. Уый у тыхгæнæг. Уымæ гæсгæ йæ алы дзырдæй 
дæр архайы, барджынæй цы хæдзармæ бацыдис, уыцы би-
нонтыл йæ тыхбар бавзарын. Хæдзары æфсин ын, иуæй, 
уазæджы æгъæуттæ кæны, рæвдауы йæ фæлмæн ныхасæй, 
иннæмæй та æлдарæн æмбарын кæны ныхæстæй, йæ 
митæ раст кæй не сты æмæ йæ ахъуыды кæнын хъæуы, цы 
уавæры ис, ууыл.

Таурæгъы кæцы бынæттæм тынгдæр хъус æрдарын 
хъæуы, цæмæй бамбарын æрцæуæг æлдары тыхмитæ?

1. Сæ бæхтæ хоры къутуйыл бафтыдтой уæгъдæй, 
сæхæдæг хæдзары даргъ бандоныл хицоны бадт æркодтой. 
Хохаг царды, кадавар зæххы гæппæлтыл цæргæйæ, хор 
бинонты фаг самал кæнын тынг зын уыдис, æлдар та йæ 
хæрын кæны сæ бæхтæн. Сæхи æнкъарынц хицæуттæй, 
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сæ тыхыл сæ зæрдæ дарынц, уымæ гæсгæ бæстон бадт 
æркодтой, сæ ныхмæ ничи фæлæудзæнис, уый æнхъæлæй.

Æлдар кæсы æмæ фæрсы «мæстыхуызæй, тарф-
æрфыгæй». Мадмæ фæлмæнæй нæ дзуры, фæлæ 
гуымирыхуызæй «зæронд ус».

Ахуыр у, æвæццæгæн, тыхтона кæныныл, 
Фæлæ йын Таймураз, лæг цы у, нæлгоймаг æгаддзинад 

йæ сæрмæ куы нæ хæсса, йæ кад бахъахъхъæнын æм йæ 
цардæй бæрзонддæр æвæрд куы уа, уæд, цы бакæнын йæ 
бон у, уый къуыдипп, схъæл ныхасгæнæг æлдар йæхиуыл 
бавзæрста.

Таймуразы мад, бинонты кадджын хистæр, тыхæй нæ 
архайы, фæлæ зондæй. Иуæй, фæлмæнæй дзуры æлдармæ, 
иннæмæй та йын куыд хъуыддæгтæ зонæг æмæ сæ дæсны 
æвзарæг ныхкъуырд дæтты: «Дæ хорзæхæй, нæ буц æлдар, 
хохаг адæмæй кæй хъалон агурыс? Дæ зæххыл цæрынц æви 
дæ фыдæлты кусджытæ уыдысты?.. Уæдæ ’мæ фыдæлты 
æмбисонд æцæг у: «Хорз ма ракæн æмæ фыд ма ссарай!». 
Цалдæр хатты уыл хорхъуаг азтæ скодта, æмæ уæ мах нæ 
чысыл хæххон хорæй фервæзын кодтам».

Йæ фырттыл, йæ мыггагыл йæ зæрдæ дары æмæ уый 
æмбарын кæны æлдарæн: «Оххай, мæ хур, уанцон æмбæхст 
нæу, лæгæй чи бамбæхса, ахæм лæппутæ мын не сты»; «На 
уый нæй, уæд ахæм худинаджы хъуыддаг нæ мыггаджы туг 
дæр нæ бауромдзысты».

Хъуыддæгтæ цæмæй рæстмæ ацæуой æмæ бинонтæ 
æнæфыдбылызæй баззайой,  сылгоймаг ууыл фæлтæрæнтæ 
кæны. Хуыздæр гæнæн куы нал уыдис (æмæ уыцы 
къахдзæф дæр мад, æгъдау зонгæйæ, йæ сæрмæ æрхаста), 
«уæд Дзицца æлдары цур йæ уæрджытыл æрлæууыдис, 
сæрæй кæлмæрзæн систа, æлдары раз æй æрытыдта æмæ 
дзы афтæмæй хатырдзинад куры».

Фæлæ тыхгæнæг хатыр кæнын нæ зоны, уымæ 
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искæй цæссыгтæ нæ хъарынц, йæхицæй лæмæгъдæрæн нæ 
тæригъæд кæны æмæ йын нæ хатыр кæны.

Фæлæ ам тых тыхыл сæмбæлдис, æмæ æлдар, цы 
агуырдта уый ссардта: мард фæцис Таймуразы къухæй.

Афтæмæй, царды рæстдзинад фæуæлахиз, фæлæ 
та уый дæр рæстæгмæ уыдис, уымæн æмæ Таймураз, 
гадзрахатæй йыл кæй рацыдысты, уый аххосæй знаджы 
къухæй æнафоны мæрдтæм бацыдис. 

3. Кодзырты Таймуразы кæрты æрхызтис иу быдираг 
æлдар йæ фæсдзæуинтимæ.  Хæдзары нæлгоймæгтæ бы-
наты нæ уыдысты, æмæ æлдар гуымиры ныхас райдыдта 
хæдзары æфсинимæ, лæппуты зæронд мадимæ… 

Архайджыты диалогты арæх сты фарстон æмæ 
хъæрон хъуыдыйæдтæ. Бæрæг кæнынц, архайды цыргъ 
быцæу кæй цæуы, ныхасгæнджытæ цыдæр ахсджиаг 
хъуыддаджы фæдыл кæй дзурынц, уый.

4. Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ:бæттæгтæ (æмæ, 
та, фæлæ, æви, куы); фæсæвæрдтæ (уæлхъус, тыххæй, 
цур, раз, астæу); хайыгтæ (ма, нæ, цæй, уæдæ, уæдæмæ, 
æниу, марадз, на, дæр); æвастхъæртæ (оххай, ау, у-у-у); 
разæвæрд (æнæ). Бæттæгтæ бæттынц хуымæтæг хъуыдый-
ады æмхуызон уæнгтæ, вазыгджын хъуыдыйадæн та – йæ 
хæйттæ. Фæсæвæрдтæ хъуыдыйады бæттынц дыууæ хъуы-
дыйады уæнджы, бæрæг сын кæнынц сæ грамматикон бас-
тдзинад. Хайыгтæ сæ нысаниуæгмæ гæсгæ куы æппæрццæг 
нысаниуæг дæттынц мивдисæгæн (нæ, ма), куы архайдмæ 
разæнгард кæнынц (марадз, цæй). Æвастхъæртæ нысан 
кæнынц æнкъарæнтæ. Разæвæрд фæрссагмиимæ бастæй 
æвдисы æппæрццæгдзинад.

149-æм фæлтæрæн. 
Фразеологион здæхтытæй иутæ сты иумæйаглите-

ратурон (бæхтæ бафтыдтой (уæгъдæй), хъæлдзæг цæстæй 
ракастысты), иннæтæ та – дзургæ ныхасы иуæгтæ (уæд 
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уын æз кæм дæн, дæ фæхъхъау æрбауон, (нæ мыггаджы) 
туг нæ бауромдзысты).

23-æм урок

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

Урочы нысан: 
1. Ахуыр кæнын, цавæр дзырдтæн ис æнкъарæнджын-
экспрессивон нысаниуæг.
2. Хъуыды ирдæй зæгъынæн цы мадзæлттæ ис тек-
сты, уый амонын.
3. Зындгонд ахуыргонд Абайты Васомæ цы зæрдæ 
дарынц ирон адæм, уыимæ зонгæ кæнын. Зындгонд, 
сгуыхт лæгты нымайын æмæ сæ фæзмын кæй хъæуы, 
уыцы хъуыды хæццæ кæнын скъоладзаутæм.

151-æм фæлтæрæн. 
Тексты ис алыхуызон ирдгæнæн æвзагон мадзæлттæ: 

сидæнтæ (зынаргъ Васо, Васо, нæ зынаргъ, нæ ахсджи-
аг); эпитеттæ (тæхгæ-нæргæ Уастырджийау, (Хуыцауæй) 
арфæгонд адæм, уæззау дуг, талф-тулфæй цард, табуйаг 
тых); метафорæтæ (зонад æмæ намысы æфцæг, тыхдæттæг 
æмæ царддæттæг æвдадзы хос, сусæгдзинæдты къуы-
былой, цырагъдар, истори талынджы дарын,историйы 
дуæрттæ байгом кæнын, кæлы æнусты рухс, уды хæзнатæ, 
зонд, æхсар æмæ сæрибары æвзаг, залым); аргъдæттæг-
æнкъарæнджын дзырдтæ (уæнгтæ) фидар, (бæх) æвæллад, 
фæллой – бæркадджын æмæ ахъаззаг, сæрыстыр, цардхъом, 
аджын кæнын (æвзаг), куырыхон, уæздан æмæ æхсарджын 
лæг); этикон æмбарынæдтæ (кад, намыс, зонд, æхсар, 
сæрибар, хæрзгæнæг, аудæг,адæмы хорзæх); абарстытæ 
(Теркау æвидигæ, дæ фæллой – æлутонау); гиперболæ (ды 
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кæныс Титаны куыст); фразеологизмтæ (тых æвзарын, нæ 
лæугæ хох, нæ цæугæ мæсыг, фæрнæй фæцæр).

Цы ныхасы хæйттæ ис ацы тексты, уыдонæн тексты 
ирд æууæлтæ аразынæн æмхуызон ахадындзинад нæй. 
Иутæ сты иумæйагæвзагон дзырдтæ. Уыдон текстæн ара-
зынц йæ бындур, хъуыды райхалыны хæс дæр, кæй зæгъын 
æй хъæуы, æххæст кæнынц. Фæлæ, автортæ цы цæстæй 
кæсынц Абайты Васо, цавæр адæймаг æй хонынц, цы кад 
ын кæнынц, уый равдисынæн стыр æххуыс сты 

1. Текстæй цы троптæ рафыстат, уыдонимæ æр-
хъуыды кæнут æндæр текст (кæнæ хъуыдыйæдтæ). Сара-
зут, фæзминаг уæм чи кæсы, ахæм адæймаджы фæлгонц.

154-æм фæлтæрæн. 
Æнкъарæнджын-экспрессивон дзырдтæ: уарзыс, 

тызмæг у, хиуарзон, уæлмонц æмæ бæрзонд вæййын, рухс 
монц, уды арт, хъизæмары уарзты цин.

Сæ æнкъарæнджын-экспрессивон нысаниуджытæ 
ирд кæмæн сты, ахæм æнгом дзырдбæстытæ: арты судзын, 
тайы мæ зæрдæ, тæхы мæ уд.

1. Ацы тексты ирдгæнæн мадзæлттæ хъæуынц, цæмæй 
чиныгкæсæг бамбара, куыд тыхджын у уарзты æнкъарæн, 
Сиранойæн уый хæссы цин дæр, хъизæмар дæр. 

2. Цард тызмæг у, фæлæ, адæймаг тыхджын кæй 
у зондæй, уды хъаруйæ, уымæ гæсгæ уæлахиз кæны 
зындзинæдтыл. (Тызмæг у Ирыстоны зымæгон æрдз; Мад 
хъуамæ уа тызмæг дæр, фæлмæн дæр, цæмæй йæ цот коммæ 
кæсой, стæй искæмæ фыдæх зæрдæ ма дарой; Фыд тызмæг 
куы уа, уæд йæ цот тæрсдзысты, исты æвзæр митæ куы 
кæной, уæд сæ сæ фыды цур дзуапп раттын хъæудзæнис); 
Мæ зæрдæ масты арты судзы (Цы фыдбылыз æрцыдис 
фыдгæнджыты къухæй Ирыстоны сывæллæттыл, уый 
мæ зæрдыл куы æрбалæууы, уæд, цыма арты судзын, афтæ 
хъизæмар кæнын райдайын; Арты судзын райдайын, уыцы 
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гыццыл удты хъизæмар мæ зæрдыл куы æрбаллæууы, уæд; 
Арты судзæнт, цалынмæ ма сæ змæлæг уа, уæдмæ, нæ 
сыввæллæтты нын чи бабын кодта, уыдоны мадæлтæ 
æмæ фыдæлтæ, се схъомылгæнджытæ). Цæстыты разæй 
нæ цух кæны мæ райгуырæн къуым (Цæстыты разæй нæ 
цух кæны уыгæрдæны дидинджыты рæсугъддзинад)… 

155-æм фæлтæрæн. 
Текстæн раттæн ис сæргонд «Гыццыл фыййау» 

(«Æнахъом фыййау» кæнæ «Зæрдылдарæн бонтæ»).
Аргъгæнæн дзырдтæ, дзырдбæстытæ: дондып-

пыр (хæрæмигъ), аххæй ныккуыдтон фæлмæн ныхас, мæ 
хур, зæрдæлхæнæн, хæрз къаннæг, дæрзæг арм, уынгæг 
(хъæлæсæй), худæн (ныхæстæ), зæрдылдараг у, фæриссын 
кæнай.

Фразеологион здæхтытæ: мæ зæрдæ суынгæг, тас 
мæ бацыдис, «йæ хъуын» ацагъта, алывыдтæ куы нæ ака-
лон, коммæ нал кæсдзæнис, зæрдæ куы скъахай, хæрам 
ахæсдзæн, цæстмæ дардзæн; тæригъæдджын фæуай.

156-æм фæлтæрæн. 
Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ: 1. Гæбайы æрба-

цыдмæ мын хаста æмбисæндтæ, кодта худæн ныхæстæ 
(æнгом дзырдбаст æмæ вазыгджын мивдисæг). 2. Уæд дæм 
хæрам ахæсдзæн, дæ цæстмæ дын æй дардзæнис, фæстагмæ 
та дæ коммæ нал кæсдзæнис (æмхуызон уæнгтæ сты æнгом 
дзырдбæстытæ). 3. Уадз, иу къорд азы ма рæза уæзæгыл, 
хъаза йе ’мгæрттимæ (хуымæтæг мивдисджытæ).

Иртæстгонд уæнгтæ: 1. Зæрдæлхæнæн дзыбандытæ-
гæнгæ, мæ уæлхъус æрлæууыдис æнæзонгæ зæронд лæг. 
2. Аслæнбег, мæ къухыл хæцгæ, уæрыквос сыскъæрдта 
нæ бынатмæ (иртæстгонд фадатон дзырдтæ, загъд сты 
фæрссагмион здæхтытæй).

Фæдзæхстон здæхæны мивдисджытæ тексты æмбæ-
лынц Аслæнбеджы ныхасы. Уый амоны Гæбайæн, цы 
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бакæнын хъæуы, цæмæй йæ лæппуйæн фæтæригъæд кæна, 
гыццыл кæй у, йе ’мбæлттимæ ма йæ хъазын кæй фæнды, 
уый бамбара æмæ йæ арвита фæстæмæ хъæумæ. Кæннод 
искуы фыдæн йæ цæстмæ дарддзæнис, гыццылæй йæ хъа-
зыны бон дæр кæй нæ фæцис, уый.

А.: Сывæллæттæ, сымахмæ та куыд кæсы, Аслæнбег 
раст хъуыды кæны саби-лæппуйы тыххæй? Æви хуыздæр 
у, уыцы кары сывæллоны фæллойахуыр кæнын, цæмæй 
фидæны магуса ма уа, зындзинæдтæн быхса, æмæ йын цард 
йæ размæ цы цæлхдуртæ æвæра, уыдоны сæрты æнцонæй 
хиза.

24-æм урок

Æвзаджы темæ: Этикетон ныхас
Ныхасы темæ: Сæ нæмттæ цæрдзысты мыггагмæ. Ле-
онарда Винчи

158-æм фæлтæрæн. 
1. Номдзыддæр лæгтæй иу у (амад номон зæгъинаг, 

загъд у бæттæн «уæвын»-æй æмæ æнæдихгæнгæ 
дзырдбастæй), райгуырдис (хуымæтæг мивдисæгон зæ-
гъинаг, загъд у хуымæтæг мивдисæгæй), мæлгæ акодта 
(хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг, загъд у мивдисæджы 
вазыгджын формæйæ), уыдис нывгæнæг (амад номон 
зæгъинаг, загъд убæттæн «уæвын»-æй æмæ номдарæй), 
æнæкурдиатджындæр нæ уыдысты (амад номон зæгъинаг, 
загъд у «уæвын» æмæ миногонæй).

1. Номдзыддæр, уыдис тыхджын, диссаджы, кæлæнтæ 
кæны. зæрдиаг, уазæгуарзон, адæмуарзон, кæуинаг, 
тæмæнкалд – аргъгæнæг-æнкъарæнджын дзырдтæ; анато-
мии, оптикæ, ботаникæ, аэроплпн, дæлдонцæуæг бæлæгъ, 
пропорци – чиныгон лексикæ.

2. Фыццаг хъуыдыйады ис бавæргæ арæзт, дыккаджы 
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та – хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ – сæйрæттæ.
161-æм фæлтæрæн. 
1. Дæ хорзæхæй, чиныг-ма мын авæр. 2. Хорз уаид, 

рудзынг куы ахгæнис, уæд. 3. Кæд дын зын нæу, уæд-ма 
мæ бæсты дуканийæ дзул æрбадав. 4. Мæ хур акæнай, 
афон у хæдзармæ цæуынæн. 5. Бахатыр кæн, фæлæ-ма дæ 
сывæллоны басабыр кæн. 6. Нæ мады хай, ма мæм фæхъыг 
у, фæлæ-ма дæ чыргъæд гыццыл фалдæр ныввæр. 7. Мæ 
хур, кæд мæ коммæ кæсыс, уæд абон дæ ныййарджытимæ 
бабад.

1. Чиныг мын куы авæрис уæд дæ тынг фæбузныг 
уаин. 2. Ацы рудзынг исты хуызы æхгæд куы æрцæуид, 
тынг дзы дымы. 3. Алан ам куы вæййы, уæд мæ бæсты 
дуканийæ дзул уыцы æнæзивæгæй æрбадавы. 4. Хæдзармæ 
афоныл чи нæ цæуы, ды, мæ хур, уыдонæй нæ дæ. 5. Ацы 
сывæллоны чи басабыр кæна, ахæм нæй. 6. Ацы чыргъæдæн 
йæ бынат ам ис, цымæ? 7. Тæхуды, йæ ныййарджытимæ 
дæр иу гыццыл чи бабады.

162-æм фæлтæрæн. 
Этикетон арæзтытæн сæ иумæйаг хæйттæ аразынц 

дзырдтæ: хорз, фарн, хорзæх, буц, бирæ, æгас, арфæ. 
Уыцы дзырдтæ амонынц, ирон адæймаджы царды вазыг-
джын æмбарынæдтæ, адæймаг цæмæ тырны æмæ цæуыл 
æууæнды, уыдон.

Этикетон ныхæстæ адæймаг æвзары, цæуыл дзу-
ры, кæимæ, уымæ гæсгæ. Зæгъæм, официалон фембæлды 
рæстæг салам дæттын хъæуы афтæ: «Дæ бон хорз» кæнæ 
«Уæ бон хорз», сидæн æфтауын æм нæ хъæуы. Фæлæ 
лымæнæн та зæгъæн ис: «Салам», «Салам, мæ лымæн 
лæггаг», «Салам, салам, мæ хæлар». Стæй ма бафтауæн ис 
æндæр ныхæстæ дæр: «Кæцæй фæдæ?», «Кæм фесæфтæ?».

Хистæр, кæстæримæ дзургæйæ, йæ ныхасы уæрæхæй 
спайда кæны рæвдауæн дзырдтæй, зæгъдтытæй: мæ хур, 
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мæ хуры чысыл, бабайы карк, мæ урс уæрыкк, мæ дзæцц 
æ. æнд.

Ирон этикетон ныхасы фидар кæнын райдыдта (кæд 
æппæт адæм уыимæ разы не сты, уæддæр) фæтк хистæрмæ, 
стæй официалон ныхасы дзурын «Сымах», стæй – ном æмæ 
фыды номæй, æрмæст номæй нæ, фæлæ.

165-æм фæлтæрæн. 
Фысым æмæ уазæджы ’хсæн этикетон ныхæстæ: 

Уагуадзæн афонты æрбахæццæ ис æмæ дзуры мидæмæ:
– Борæ, ракæс æддæмæ!
– Уæдæ мын хорзырдæм фысым фæу.
– Рахиз мидæмæ.
Фæсхæрд Борæ дзуры Æвдзæрæнмæ:
– Фыдæхы охыл мæм кæй не ’рцыдтæ, уый тыххæй 

дын мæ лæвар.
Борæ æгъдау дæтты йæ уазæгæн, Æвдзæрæнæн. 

Фыдæхмæ йæм не ’нхъæлмæ кæсы, уымæн æмæ йæ уæйыг 
йæ гæды ныхæстæй йæхиуыл баууæндын кодта.

Ардыгæй мах хъуамæ хатдзæг скæнæм: де знаг у, 
зæгъгæ, рагæй кæй зонай, уый ныхæстыл æууæндæн нæй, 
хъуамæ къæрцхъус уай, дæ фарсмæ куы уа, уæд.

Зондамонæн ныхæстæ таурæгъы: – Фыдæхы охыл кæд 
дæ, уæд мæм фæлæуу, кæд хорзы охыл, уæд мидæмæ рахиз. 
(Знагæн кæддæриддæр хъæуы ныхкъуырд дæттын, кæннод 
дын фехалдзæнис дæ цард, амардзæнис дын дæ бинонты; 
Хорз зæрдæимæ дæм цы уазæг æрбацæуа, уымæн та ратт 
æгъдау, барæвдау æй, йæ цуры йын æрæвæр цæхх æмæ 
кæрдзын, лæггад ын кæн. Æмæ уымæн фидæнмæ дæхицæн 
ссардзынæн зын сахаты фысым æмæ æххуысгæнæг).

– Фыдæхæй хорз хуыздæр у, уый тыххæй дæм 
æрцыдтæн иунæгæй дæр. (Фыдæхæй хорз хуыздæр кæй 
у, уый æмбарын хъæуы æмæ тырнын хъæуы хорздзи-
над аразынæмæ. Уæд адæмы цард цæудзæнис нывыл. Нæ 
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уыдзæнис æнамонд адæм. Царды бындур уарзондзинад 
аразы).

– Мæ хуыцау – ме ’вдисæн. Хæрзгæнæгæн æз хор-
зы бацæуын, фыдгæнæгæн та аккаг фæвæййын. (Зон 
хорздзинадæн аргъ кæнын æмæ фыдæхæн дзуапп дæттын. 
Уыцы зондæй цæры æцæг нæлгоймаг).

– Йæ-й-йи, ма мæ амар, æз дæ мад, дæ фыды уазæг! 
Нал дæ бахъыг дардзынæн. (Мад æмæ фыды номæй сомы 
кæнын, курын ирон адæммæ у бæрзонд æвæрд, уымæ гæсгæ 
уæйыг мад æмæ фыды номæй лæгъстæ кæны).

– Дæуыл æууæнк нæй. Мæхи хæдзары мæ марынмæ 
кæм хъавыдтæ, уым мæ æддæ бынтон æнцад нал 
ныууадздзынæ (Ацы ныхæстæ дæр мах хъуамæ зондæн 
райсæм нæхицæн. Æцæгдæр, мæ хæдзармæ уазæг куы 
æрбацæуа, йæхи мæ лымæн куы хона, афтæмæй мæм марæн 
кард куы сласа, уæд ын куыд хъуамæ ныххатыр кæнон).

Йæ арц ныссагъта Борæ Æвдзæрæны риуы, стæй 
йын йæ мард доны баппæрста (Йæ мард ын доны кæй 
баппæрста, уый дæр æвдисы Борæйы ахаст уæйыгмæ. 
Марды æгъдæуттæ бирæ сты, адæм сæ æххæст кæнынц 
фæлæ уæйыг ахæм кады аккаг нæу. Уый хъуамæ æбæрæгæй 
фесæфа, рухсаг ын мачи зæгъа).

166-æм фæлтæрæн.
1. Контекстуалон синонимтæ таурæгъы: бæх − 

сугхæссæн, фат − фæныксхъауæн 
Синонимтæ сты контекстуалон, уымæн æмæ æр-

мæстдæр ацы тексты мидæг дзырдтæ уыцы иу предметæн 
ном дæттынц. Æндæр тексты, зæгъæм, сугхæссæн схонæн 
ис хæрæг, исты чыргъæд æ. æнд.

2. Дзургæ ныхасмæ ахæссын хъæуы ахæм дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæ: ныммардзынæн, ныхъхъæр уыдзæни, 
хæрæг-цыдæр, йæ-й-йи, дæ мад, дæ фыды уазæг. Таурæгъы 
амынд æвзагон мадзæлттæ æмбæлынц уæйыджы ныхасы, 
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цæмæй йын йæ гуымиры зондахаст, йæ удыконд хуыздæр 
бамбарæм. Зын уавæры куы бахаудис, йæ гадзрахат фæнд 
куы раргом ис, уæд йæ сæрмæ хæссы лæгъстæ кæнын, йæ 
лæгдзинад цыдæр æрбацис. Ахæм адæймæгтæ цыфæнды 
дуджы дæр тæссаг сты, уымæн æмæ тых кæнынц сæхицæй 
лæмæгъдæртæн, æфхæрын, марыныл сыл нæ ауæрдынц, 
зонынц сæ хин фæндтæ æмбæхсын. Ахæм адæймæгтæй ра-
уайы Фыдыбæстæ, æмбалы, бинонты уæйгæнджытæ.

3. Мивдисджыты хæстæ таурæгъы.
Æвддзæрæн кард фæхаста, Борæ йæм артдзæстæй 

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

– Йæ-й-йи, ма мæ амар, æз дæ мад, дæ фыды уазæг! 
Нал дæ бахъыг дардзынæн.

Мивдисджыты æххуысæй бæлвырдгонд цæуы 
Борæ æмæ Æвдзæрæны карз ныхмæлæуд, архæйдтытæ 
кæрæдзийы фæдыл куыд тагъд цæуынц, стæй æххæстгонд 
кæй цæуынц, мивдисджытæ уый дæр æвдисынц.

25-æм урок

Æвзаджы темæ: Дзырдарæзт. Морфемикæ
Ныхасы темæ: Ирыстоны намысы лæгтæ. Хъантемы-
раты бæхылхъазджытæ

168-æм фæлтæрæн. 
С. Хъантемыраты бæхылхъазджыты тыххæй ха-

бæрттæ алы ирон адæймагмæ дæр гуырын кæндзысты 
сæрыстырдзинад, дис. Куыд уарзтой сæ куыст, сæ бæхтыл 
куыд æнувыд уыдысты, зылдысты сæм, хъуаг сæ ницæмæй 
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уагътой. Мах сæ цардæй райстам ахæм зонд: адæймаг йæ 
размæ хъуамæ исты нысан сæвæра æмæ тырна йæ сæххæст 
кæнынмæ. Йæ алыварс æрæмбырд кæна йемæ иу зондыл 
хæст адæймæгтæ. Царды араза хорз хъуыддæгтæ, фыдæх 
зæрдæ макæмæ дара, цæмæй йæхи цардæн дæр, йæ бинон-
ты цардæн дæр тæссаг мауа, мачи сæм ласа марæн кард.

Ноджы стырдæр нысан та у Фыдыбæстæйы кад 
бæрзонд кæнын, йæ намысыл ын æфтауын, уарзын адæмы, 
цæрæгойты.

А.: Куыд æмбарут мады ныстуан? Сымахæн та цавæр 
ныстуан у йæ царды вазыгджын?

А.: Ирон нæлгоймаджы цавæр миниуджытæ бæл-
лиццагæй æвдыст сты ацы тексты?

1. Царды нысан сæвæрын. 2. Равзæрд дæсныйады 
сусæгдзинæдтæ ахуыр кæнын. 3. Рæсугъд фезмæлд. 4. Фы-
дæй фырт хъуамæ дарддæр ацæуа. 5. Хи хъару æмæ архай-
ды фæрцы схизын дæсныйады бæрзонддæр къæпхæнмæ. 
6. Фезмæлдыл цæст нæ хæцын. 7. Нæрæмон, ницæмæй 
тæрсын 8. Рухсзæрдæ æмæ сыгъдæгуд адæймаг уæвын. 9. 
Дунейы аргъ лæг суæвын. 10. Ном сыгъдæгæй хæссын. 

Текст «Хъантемыраты бæхылбадджытæ» адихгæнæн 
ис цалдæр мидисджын хайыл:

1. Чи уыдис Хъантемыраты Али-бег?
2. Кæд райгуырдис йæ зæрдæйы бæллиц бæхылбадæг 

суæвыны тыххæй?
3. Кæд уыдис Алиханы дебют бæхыл хъазынæй?
4. Цæмæ тырныдта æрыгон артист, цирчы аренæйыл 

кусын куы райдыдта, уæд?
5. Цавæр фæсарæйнаг бæстæты æвдыста йæ дæсныйад 

Алибег?
6. Кæд сарæзта Али-бег цирчы хъазæг къорд бæхыл 

хъазынæй?
7. Цы базыдтат Али-беджы æрты фырты тыххæй?
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8. Цавæр ног трюктæ æрхъуыды кодтой фыд æмæ 
фырттæ бæхыл хъазынæн?

9. Цавæр кадджын нæмттæ уыдис æртæ æфсымæрæн?
10. Хъантемыраты бæхылбадджытæ-каскадертæ. 
169-æм фæлтæрæн. 
Архай-д (архай), ра-й-рæз-т (рæз), æм-гуыс-т-ад (кус), 

минæвар-джын (минæвар), æм-архай-д (архай), æ-вæ-гæс-
æг-дзинад (кæс), бар-ад-он (бар), хъæуу-он (хъæу), базар-
ад-он (базар), баст-дзинад (бæт), дæл-хай-ад (хай), иртас-
æн-т-æ (иртас). 

Райрæзт – рæзт – рæзынад – рæзæг – райрæзæг – рæзаг 
– рæзинаг – рæзæн – рæзынæг, минæварджын – минæварад, 
æвæгæсæгдзинад – æвæгæсæг – кæсæг – кæсаг – кæсæндон.

170-æм фæлтæрæн. 
Зындгонд, кусæнгæрзтæ, бæхылхъазæг, фæлтæ-

рæй-фæлтæрмæ, фыдракæнд, барадхъахъхъæнæг, закъон-
æвæрынад, уайгæ-уаын, бæхылбадæг, киноныв, гуы-
рыконд, фæтæнуæхск, наукон-иртасæн, уæлæмæцæуæг, 
хуыздæрырдæм, закъонæвæрæг, æгъдаухæлдтытæ, хæдбар-
дзинад, удварн, фыццаградон, зæхкусæг, уацхæссæг, царда-
монд, цалцæггæнæн-аразæн,  æппæтирон.

1. мивдис. формæ + мивд формæ: зындгонд
2. мивдис. формæ + номдар: кусæнгæрзтæ
3. номд. + миногми: бæхылхъазæг, фыдракæнд, ба-

радхъахъхъæнæг, бæхылбадæг гуырыконд, закъонæвæрæг, 
æгъдаухæлдтытæ, уацхæссæг, зæхкусæг

4. номд. + номд: фæлтæрæй-фæлтæрмæ, хæдбар-
дзинад, закъонæвæрынад, митуарынтæ, киноныв, удварн, 
зæхкусæг, цардамонд

5. мин. + номд.: фæтæнуæхск
6. номив. + мин.: æппæтирон, æппæтфадатджын
7. мин. + мин.: наукон-иртасæн, цалцæггæнæн-аразæн
8. фæрс. + миногми: уæлæмæцæуæг.
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9. мин. + фæс.: хуыздæрырдæм,
10. ным. + мин.: фыццаградон…
172-æм фæлтæрæн. Ахадгæ фæсæфтуантæ сты 

ахæмтæ, дзырдтæ аразынæн арæх кæмæй пайда кæнынц 
æмæ дзырды æнцон рахицæнгæнæн чи сты (-ад-, -дзи-
над-, -æг-, -аг-, -æн-, -д-, -т-, -гæ-, -гæйæ-, -гомау- æ.æнд.), 
чысылахадгæтæ та сты, арæх кæмæй нæ пайда кæнынц 
дзырдтæ аразынæн, уыдон (-ы- (дойны), -æх- (фыдæх), 
-адз- (мыдадз), -дзæг- (худындзæг)-уст- (хъæрмуст)-æс- 
(дарæс) æ. æнд.), æнæахадгæтæ зын базонæн сты дзыр-
ды мидæг, æвзарын сæ хъæуы, сæ равзæрды истори сын 
сбæрæг кæнгæйæ (-к- (фынк), -къ- (хуыскъ). –г- (марг) æ. 
æнд.).

174-æм фæлтæрæн.
1. Разæфтуан ны- куы бафтауæм, æмхъæлæсонæй цы 

дзырдтæ райдайынц, уыдонмæ, уæд æмхъæлæсон фæдывæр 
вæййы; ны- куы бафтауæм, хъæлæсон а-йæ цы дзырдтæ 
райдайынц, уыдонмæ, уæд морфемæты æхсæн фыссæм й 
кæнæ ц дывæргондæй; ны- куы бафтауæм хъæлæсон у-йæ 
цы дзырдтæ райдайынц, уыдонмæ, уæд морфемæты æхсæн 
фæзыны æмхъæлæсон у; исын – ныйисын, æвгæнын – 
нывгæнын, здухын – ныздухын, схойын – нысхойын.

2. Кæттаг, цæттæ (дзырдæн йæ арзæтмæ гæсгæ 
сбæрæггæнæн куы нæ уа, цавæр æмхъæлæсон дывæргонд 
цæуы, уæд дзырды фыссын хъæуы æзылангон æмхъæ-
лæсонтæ; æддæ (равзæрдис æндæ-йæ, æрцыдис дзы 
ассимиляци); бæззын, аххос (хъуысы дзы дывæргонд 
æмхъæлæсонтæ, æмæ сæ хъæуы фыссын); гуыпп, 
къæрцц, хатт (дзырдтæ куы аивæм афтæ, цæмæй фæуой 
хъæлæсонтыл (зæгъæм, гуырынон хауæны), уæд бæлвырд 
уыдзæнис, æмхъæлæсонтæ дывæр кæй кæныс, уый (гуып-
пы). 
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3. Æртыккаг, амæттаг, æфсæддон, сæууон (фæсæф-
туантæ -аг- æмæ -он-ы разæй бындуры æмхъæлæсон 
дывæр кæны).

175-æм фæлтæрæн. 
 -он-, -аг-, -æг-, -д-, -т, -æн-,-ад-, -дзинад-, -джын-, 

-раз-, анти-, -уæл-, -æн- (æфсæддон, барадон, номон, фило-
логон, разамонæг, арæнхъахъхъæнæг, сæргълæууæг, сидт, 
тыхдæттæн, рухсад, зонынад, сфæлдыстадон; сгуых-
тдзинад, фæлтæрдджын, намысджын).

176-æм фæлтæрæн. 
-джын-, -ой-, -ыка-, -унка-, -и-, -ай-, -ыз-, -къа-, -хъо- 

(дзыхджын, былой, зыдыка, селфунка, фындзи, лæппыз, 
хъохъо).

26-æм урок

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

178-æм фæлтæрæн. 

Пълан:

1. Кæд æмæ цæй фæрцы райдыдта кинойы дуг, æмæ 
куыд рапарахат ис кино?

2. Терчы æблæсты цавæр горæтты фæзындысты ки-
нотеатрты.

3. Цавæр кинотеатртæ уыдис Дзæуджыхъæуы?
4. Цавæр уыдис, цы кинотæ æвдыстой, уыдоны ре-

пертуар?
1. Кинойы (номд.) дуг райдыдта 1895 азы декабры 

(номд.) Парижы, Луи Люмьер «цæугæ» (миногми) къамтæ 
æвдисæг аппарат куы (бæттæг) фенын кодта (мивдисæг 



112

– разæнгардгæнæн формæ), уæд (номивæгон фæрсдзырд). 
Цалдæр (номивæг) мæйы фæстæ (фæсæвæрд) кино 
фæзындис Санкт-Петербурджы æмæ Мæскуыйы.

2. Географион нæмтты растфыссынад гуырынон 
хауæны. Æмхъæлæсонтæ г æмæ к-йæ цы сæрмагонд гео-
графион нæмттæ фæвæййынц, уыдоны хауæнты кæрæтты 
хъæлæсон ы-йы разæй ацы æмхъæлæсонтæ фыссæн ис 
дыууæ хуызы: Петербургы – Петербурджы, Мæздæджы, 
Терчы, Пятигорскы, Кисловодскы, Георгиевскы. Иннæ гео-
графион нæмттæм æфтауæм гуырынон хауæны кæрон: Па-
рижы, Мæскуыйы, Грознайы, Дзæуджыхъæуы, Уæрæсейы.

179-æм фæлтæрæн. 
2. Киноаивад (номд. + номд.), æмкурсонтæ (æм 

(разæвæрд) + курс (номд.) + он (фæсæфт.) + т (фæсæфт.) + 
æ (кæр.), хроникалон-документалон (вазыгджын миногон, 
арæзт у дыууæ миногонæй), иузæрдион (ваз. дзырд, ным. 
+ уидаг «зæрди (зæрдæй» + он (фæсæфт.) (Хъæлæсонтæ 
а, æ, ы, сæ фæстæ цы й фæзыны, уыимæ (ома ай, æй, ый) 
раттынц и: зæрдæйон – зæрдион), зындгонд (ваз. дзырд, 
мивд. ивгъуыд аф. бындуртæ), фæзминаг (миногми, фæзм 
+ин +аг), æнтыстытæ (номд., æнтыс + т + ы + т + æ), 
уарзондзинад (уарз + он + дзинад).
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Афæдзы 4-æм цыппæрæм хай 

27-æм урок

Æвзаджы темæ: Мивдисæг. Миногми æмæ фæрссагми
Ныхасы темæ: Хосгæнæн кæрдæджытæ

185-æм фæлтæрæн. 
У, ис – уæвын, хауы – хауын, зайынц – зайын, ра-

калы – ракалын, райдайы – райдайын, æрлыг кæнынц – 
æрлыг кæнын, аразынц – аразын, фæкæны – фæкæнын, 
ссардæуыдис – ссарын, ахъаз кæны – ахъаз кæнын, амо-
ны – амонын, спайда кæнынц – спайда кæнын, фæхæццæ 
кæны – хæццæ кæнын…

Ботаникон терминтæ сты зайæгойты нæмттæ: бæхы 
рагъы хос, дидинджыты къорд…

Медицинон терминтæ: витамин, мастцыд, маст, ма-
сты туагад, холецистит, гепатит, холангит, игæр, тъæнгтæ, 
уыргтæ, буар...

Химион терминтæ: органикон туагад, стерингтæ, 
писитæ,каротин, эфирон зети.

Ацы зайæгой дидинæг ракалы июны-августы. 
(дывæрс. хъуыд.)

Дидинæг калын куы райдайы… (æнæххæст дывæрсыг 
хъуыд.) Дидингуппæртты мидæг ссардæуыдис витамин 
С, каротин, эфирон зети, органикон туагад, стерингтæ, 
писитæ (æнæцæсг. иувæрс. хъуыд.). 

Бæхы рагъы дидинджытæй пайда кæнын амо-
нынц тъæнгтæ æмæ уыргты рынтæй сæйæг адæмæн дæр 
(æбæлвырдцæсгомон иув. хъуыд.).

1. Ахæм, ацы сты амонæн номивджытæ, райдайæн 
формæйы. Йæ, æй (гуырынон хау., райд. форм. – уый), дзы 
(ирт. хау., райд. формæ – уый), уыдонæн (дæтт. хау., райд. 
формæ – уыдон, сæ (гуыр. хау., райд. формæ – уыдон) сты 
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цæсгомон номивджытæ.
189-æм фæлтæрæн. 
Мивдисæджы æнæивгæ формæтæ сты инфини-

тив (мивдисæджы æбæлвырд формæтæ, арæзт цæуы 
фæсæфтуантæ -ын- æмæ -æн-ы руаджы), миногми æмæ 
фæрссагми. Инфинитив æмæ фæрссагми ифтындзæг 
нæ кæнынц (ома нæ ивынц цæсгæмттæ, афонтæ æмæ 
здæхæнтæм гæсгæ), миногмийæн ис афонтæ, фæлæ йын 
нæй здæхæнтæ, кæны тасындзæг, бæрæггæнæны ролы куы 
нæ вæййы, уæд. Тасындзæг кæны мивдисæджы æбæлвырд 
формæ фæсæфтуан -ын-имæ.

Мивдисæджы æнæцæсгомон формæтæ арæзт сты, 
мивдисæджы ивгъуыд афоны бындурмæ мивдисæг 
уæвын 3-аг цæсгомы, иууон нымæцы æфтаугæйæ. Иугонд 
цæуынц хъæлæсон æ-йæ: фыстæуы (фыстæуыдзæнис, 
фыстæуыдаид, фыстæуа). Æнæцæсгомон формæтæ бæл-
вырд цæсгомы архайд нæ бæрæг кæнынц, уымæ гæсгæ 
æнæцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйады вæййынц зæгъинаг 
(Дзырдæуы уæм; Фарстæуыдзæнис дæ).

Дзырдты рæнхъыты мивдисджытæ сты: райдайæн 
формæйы, миногмион, фæрссагмион æмæ æнæцæсгомон 
формæты. Арæзт сты фæсæфтуанты руаджы: -ын-, -æг-, 
-аг-, -д-, -инаг-, -гæ- (у миногмион-фæрссагмион формæ 
аразæг) -гæйæ-.

Дзырдбæстытæ: мады агургæйæ, агуырдæуыдис та-
лынджы, судзын рагæй, судзаг ныхæстæ, судзæг кæрдæг, 
судзгæ тæхын, бæхы ифтындзгæйæ, æууæндаг лæг.

190-æм фæлтæрæн. 
Иртæстгонд фадатон дзырдтæ ис ахæм хъуыдыйæдты: 

1. Арф комы, хæрис æмæ фæрвытæй атагъаты æхсæнты, 
(бæлвырдгæнæн иртæстгонд уæнг, бынаты фадат), 
мæсты сырсыргæнгæ, хурмæ тæмæнтæ калгæ (архайды 
хуызы фадæттæ, загъд сты фæрссагмион здæхтытæй), 
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къæдзтæ-мæдзтæй згъоры Æрæф. 2. Цыдыстæм Мысостимæ 
доны цурты, уыцы нывтæм æнæфсисæй кæсгæйæ. Былæй 
тылдтам дуртæ æмæ кастыстæм сæ фæдыл, сæ разæй-иу, 
рыг калгæ, æндæр дуртæ хæсгæйæ, Æрæфы гуылфæнты сæ 
пæллахъхъ куыд фæцыдис, уымæ…(иртæстгонд архайды 
хуызы фадæттæ, загъд сты фæрссагмион здæхтытæй) 
3. Кастис æм æдзынæг, йæ цæссыг калгæйæ, йæ рувæны 
хъæдыл æнцойæ (иртæстгонд архайды хуызы фадат, 
загъд у фæрссагмион здæхтæй). 4. Иу цасдæр рæстæг азза-
дис сагъдауæй, стæй æфсæрмыгæнæджы худт бакодта æмæ 
нæм, хæстæгдæр æрбацæугæйæ, (бадзырды фадат, загъд 
у фæрссагмион здæхтæй) сдзырдта. 5. Раласта йæ, дуртыл 
æмæ къæдзæхтыл хойгæ (арахайды хуызы фадат, загъд 
у фæрссагмион здæхтæй). 6. Гъе афтæ мæн дæр царды 
уылæнтæ рахастой, царды къултыл хойгæ, мæ райгуырæн 
бæстæйæ. 

Мивдисæг æмæ мивдисæгæй арæзт дзырдтæ: нымай-
ынц, скусын кæнынц, иртасæн, сты, дзæбæх кæнынæн, 
дзæрæг, хæцгæ, æвзæрын кæнын …

28-æм урок

Æвзаджы темæ: Мивдисæджы бындуртæ. Мивдисæджы 
разæфтуантæ.
Ныхасы темæ: Разамынд дæттыны сусæгдзинæдтæ

193-æм фæлтæрæн. Бакæсут тексттæ. Зæгъут, ис-
кæмæн разамынд дæттыны цавæр сусæгдзинæдтæ дзы 
амынд цæуынц. Сбæрæг кæнут мивдисджыты формæтæ.

Бадзырдон здæхæны мивдисджытæ: æвдисай, равди-
сай, æргомзæрдæ (куы) уай, тырнай, æмбарой. 

Бæллиццаг здæхæны мивдисджытæ: не ’вдæлдис, 
загътаид, нал схъæлæс кодтаиккой, раныхас кодтаид, стых-
стис, фехъусид, ма уыдаид.
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Фæдзæхстон мивдисджытæ: (макуы) сæттæд.
194-æм фæлтæрæн. 
Æндæдзын – æндæгътон (-тай, та) – æндæгътаин 

(таис, таид, таиккам, -таиккат, -таикоой) – æндæгътон 
(-тай, та, -там, -тат, - той), æндæдз (-æд, -ут, -æнт) æ. 
æнд.

196-æм фæлтæрæн. 
Калын – кæлын, æлвасын – æлвæсын, здухын – здых-

сын, æндадзын – æндæдзын, фадын – фæдын, удайын – 
удæсын, тухын – тыхсын.

Мивдисджыты къордтæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц 
куыд цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ. Алыхуызон у сæ 
ифтындзæг ивгъуыд афоны.

Ивгъуыд афоны мивдисджытæ æргомон æмæ 
бæллиццаг здæхæнты: калын – калдтон (дон) – калдта-
ин, кæлын – калдтæн (ихыл)  –  калдаин,  æлвасын  – æл-
вастон (мæ астæу) –  æлвастаин; æлвæсын – æлвæстон 
(сæрбæттæн) – æлвæстаин, æндадзын – æндæгътон 
(æфсæйнаг) – æндæгътаин, æндæдзын – æндæгътæн 
(цæстæнгасæй цыхтыл) – æндагътаин?, фадын – фастон 
(суг) –  фастаин, фæдын  –  фастæн (уазалæй) – фаста-
ин, уда-йын – удæстон (дзаумæттæ)  –  удæстаин, удæ-
сын – удæстæн (уарынæй)? – удæстаин, тухын – тыхтон 
(сывæллоны) – тыхтаин, тыхсын – тыхстæн (æфсымæрыл) 
– тыхстаин.

197-æм фæлтæрæн. 
Вазыгджын мивдисджытæ: хъаст кæнын, гуыпп кæ-

нын, сиу уæвын, схъæр кæнын, суазæг кæнын, сиу уæвын, 
ныггуыпп ласын, хъулон дарын, сахуыр уæвын, хъаст 
кæнын кæнын, ахуыр кæнын, цъыкк ласын, сраст кæнын, 
бадыууæ уæвын, бахæлар уæвын.

Мивдисæджы вазыгджын формæ: дзургæ кæнын, 
фæзмгæ кæнын, фыст кæнын, бадт кæнын, цыдтытæ 
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кæнын, цыд кæнын.
Разæнгардгæнæн формæ: дзурын кæнын, дарын кæ-

нын, атæхын кæнын, ласын кæнын.
198-æм фæлтæрæн. 
Рæвдауын, хъыг дарын, уæвын, аудын, æмпылын, 

ахъæр уæвын, кæсын.
Рæвдыдæуы – рæвдыдæуыдис – рæвдыдæуыдаид – 

рæвдыдæуыдзæнис, хъыг дардæуыдис – хъыг дардæуыдаид 
– хъыг дардæуыдзæнис… 

Сывæллоны рæвдыдæуыдис æви нæ?; Рынчынмæ 
кастæуыдзæнис.

200-æм фæлтæрæн. 
Судзын – асудзын (тагъд), басудзын (æххæстæй), 

фæсудзын (бирæ рæстæг кæнæ æппынæдзух), ныссудзын 
(тыхджын архайд, бынтон); ссудзын (ног мивдисæг).

Исын – фæисын (алкæддæр); айсын (ног мивд.); бай-
сын (архайд арæзт у æддейæ мидæмæ), æрбайсын (ар-
хайд арæзт у æддейæ мидæмæ), райсын (архайд арæзт 
у мидæгæй æддæмæ), сисын (бынæй уæлæмæ), ныйисын 
(уæлейæ бынмæ).

Тонын – атонын, стонын (зайæгхал), æрбатонын 
(мидæмæ) (ног мивдисджытæ)…

29-æм урок

Æвзаджы темæ: Мивдисæджы афонтæ æмæ здæхæнты 
нысаниуджытæ
Ныхасы темæ: Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы

203-æм фæлтæрæн. 
Æргомон здæхæн: ласынц, фехсы, фæвæййынц, ба-

кæндзæн, хъусын, дзырдтой.
Бадзырдон здæхæн: лæууа.
Фæдзæхстон здæхæн: уай, ма бамбæхс, фæкæс (æм), 
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авæр, фæхæц, зæгъ, ма уадз, бахатыр кæн, ныххатыр 
кæнут…

Æмдзæвгæ нын нæ зæрдыл лæууын кæны, нæ царды 
бындур нын вазыгджын цардæгъдæуттæ аразынц, уыдон 
æххæст кæнын кæй хъæуы не ’рвылбоны царды: æфсæрмы 
кæнын (хистæрæй, кæстæрæй, мадæй, фыдæй, сыхагæй, 
æцæгæлонæй), хистæрæн кад кæнын, хатыр курын зонын, 
уазæгуарзон уæвын, зæрдæхæлар уæвын, куыстуарзон 
уæвын, хъæддых лæууын царды зындзинæдты ныхмæ, 
уæлахиз сыл кæнын æмæ цардмæ хъæлдзæг зæрдæйæ 
кæсын.

204-æм фæлтæрæн. 
Бæрæггонд зæгъинæгтæ сты: 1) хуымæтæг мивди-

сæгон: (хистæр) цæудзæн (хуымæтæг мивд.), (ды) бахатыр 
кæн (вазыгдж. мивд.);

2) амад номон: (ницы) ис тыхджындæр, (æгъдау) у 
хох, (тыччытæ) фæвæййынц лæхурд, (сафын) у бæллæх, 
бон у, (чи) куыстуарзон у, (чи) у сæрæн (а) номон хæйтты ис 
номдартæ (хох, бæллæх, бон), миногонтæ (тыхджындæр, 
куыстуарзон, сæрæн), миногми (лæхурд); æ) æххуысгæнæг 
(бæттæн) дзырдтæ сты: у (уæвын-æй) æмæ фæвæййынц 
(вæййын-æй);

3) амад мивдисæгон: нæ уыд бадæн, (ды) аба-
дын ма уадз, дымæн нæ уыд, нуазæн нæ уыд, нæй 
цæрæн, зонгæйæ фæуæд, нæу ссаргæ (номон хæйттæ сты 
мивдисæджы æбæлвырд формæтæ фæсæфстуантимæ -ын- 
æмæ -æн-; фæрссагмитæ фæсæфтуантимæ -гæйæ-, -гæ- ; 
æххуысгæнæг хæйттæ сты  мивдисæг уæвын 3-аг цæсгомы 
иууон нымæцы æппæрццæг хайыг нæ-имæ æмæ æнæ ха-
йыг (у, нæ, нæй). 

Сæйрат цы хъуыдыйæдтæ нæй бавæрæн, уыдон сты 
æнæцæсгомон иувæрсыг хъуыдыйæдтæ (Æнæ уазæгæй 
ирæн нæй цæрæн). Ирæн, ома ирон адæмæн.
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Чи бафыста йæ ныййарджыты фыдæбон?; Мад æмæ 
фыды лæггæдтæ зын фидæн сты; Мадæн йе ’лгъыст дæр 
арфæйаг у.

205-æм фæлтæрæн. 
1. Сыгъд + тон, ивд + тон – мивдисæджы ивгъуыд 

афоны бындур куы фæвæййы æмхъæлæсонты къорд гъд, 
вд-йæ, уæд ивгъуыд афоны цæсгомон кæрæтты разæй д 
ахауы. 

2. Фыст + тон, марзт + тон – мивдисæджы ивгъуыд 
афоны бындурты фæсæфтуан т куы вæййы æмæ сæм ив-
гъуыд афоны цæсгомон кæрæттæ æфтыд куы æрцæуы, уæд 
дзы иу т ахауы. 

3. Рацæйцыдис –  рацæй (йæм) цыдис – разæфтуан 
æмæ бындуры  ’хсæн исты дзырд куы вæййы, уæд разæф-
туан æмæ бындур фыст цæуынц хицæнтæй.

4. Стауын – стауут – бындуры æмхъæлæсон у цæс-
гомон кæрон ут-ы разæй ахауы.

5. Нымайын + -иккам-, -иккам-: Æмхъæлæсон й 
мивдисæджы бындурæй ахауы бæллиццаг здæхæны. 

6. Исын + а-, ра-, ба-, æрба-… - ацы разæфтуантæ 
æмæ бындуры ’хсæн фæзыны æмхъæлæсон й, бындуры и 
та ахауы. Фæлæ: ныйисын, ныйивазын.

206-æм фæлтæрæн. 
Фырт мысы йæ фыды, цы фарн ын ныууагъта, уый 

йын æххуыс у царды мидæг. Уыцы фарнмæ та хауынц: 
цы зæххыл цæрыс, уый уарзын, куысты æхсызгондзинад 
арын, хъазуатæй кусын, стæй мæлæтæй нæ тæрсын 
(æмдзæвгæ «Фыды фарн»). Иннæ тексты («Лæг») дзырд 
цæуы, нæлгоймагмæ, лæгмæ цы домæнтæ æвæрд ис, ууыл, 
йæхимæ æцæг лæг цы хæстæ райсы царды алыхуызон 
уавæрты, цæмæй адæмæн уа ныфс.

Текст «Æгъдау» махæн амоны, цы стыр хъуыд-
даг у æгъдауджын уæвын. Æгъдау бирæ хуызты у. Ацы 
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тексты ныхас цæуы ууыл, лæгæн кæй не ’мбæлы адæмы 
’хсæн куырæты æгънæджытæ суадзын. Абоны царды 
дæр адæймаджы æддаг бакастмæ, йæ дарæсмæ бæлвырд 
домæнтæ ис. 

А.: Сымах та цавæр æгъдæуттæ зонут æмæ æххæст 
кæнут?

Æртыккаг тексты хуымæтæг хъуыдыйæдтæ вазыг-
джынгонд сты: 1, 6 – хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæй; 2, 
4, 5 – сидæнтæй; 3 – иртæстгонд фадатон дзырдæй.

30-æм урок

Æвзаджы темæ: Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ
Ныхасы темæ: Ничи нæ ферох, ницы нæ ферох 

208-æм фæлтæрæн. 
Хæст у фыдбæллæх. Мæлынц адæм, сæфынц, 

адæймаг йæ къухты фæллойæ хорзæй цы сарæзта, уыдон. 
Цæргæ чи баззайы, фæлæ, йæ хæстæг, уарзон адæм хæсты 
кæмæн бабын сты, уыдон та, дзыназгæйæ, æрвитынц сæ 
царды бонтæ. Хæсты бæллæх йæхиуыл чи нæ бавзæрста, 
уыдон дæр ын зонынц йе ’ууæлтæ æмæ дзы тæрсынц.

Доны сæрмæ (бынаты фадат: номдар фæсæ-
вæрдимæ) ауыгъд (бæрæггæнæн: миногми) фæлмы бынæй 
(бынаты фадат: номдар фæсæвæрдимæ) рахъуызыд 
(хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг: хуымæтæг мивдисæг), 
хъуырдухæнгæнгæ, (архайды хуызы фадат: фæрссагми) 
уазал уылæн (сæйрат), йæхи (æххæстгæнæн: здæхгæ 
номивæг) ныццæлхъ кодта (хуымæтæг мивдисæгон зæ-
гъинаг: вазыгджын мивдисæг) дурты (бæрæггæнæн: ном-
дар) цæндыл (æххæстгæнæн: номдар) æмæ (бабæтгæ 
бастдзинады бæтæг) æртахгай (архайды хуызы фадат: 
фæрсдзырд) баиу (хуымæтæг мивдисæгон зæгъинаг) иннæ 
уылæнтимæ.
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Хъуыдыйад вазыгджынгонд у иртæстгонд архайды 
хуызы фадатæй (хъуырдухæнгæнгæйæ) æмæ хъуыдыйады 
æмхуызон уæнгтæй (зæгъинæгтæй).

209-æм фæлтæрæн. 
Æххуысгæнæг дзырдтæ: нæуал састысты, суанг ма 

нæ чызджытæ дæр, уыдоны сæрвæлтау, уымæй размæ, 
нæма фендæуыдис, æгъатыр æмæ тугмондаг, бæстæйы 
дæр, æцæгдзинады æхсæн, кæнæ мæлæт, кæнæ сæрибар, 
Райгуырæн бæстæйы сæраппонд, нал сыздæхтысты, знад-
жы ныхмæ, нал федта. Æххуысгæнæг дзырдтæ ма ацы тек-
сты сты бæттæгтæ: куы, фæлæ, та, стæй, æмæ.

Дзырдты растфыссынад: хæцæнгæрзтæ, сæнттæ, 
хъæддыхæй загътой, уагъта, цыфыддæр, паддзахадон.

(1) Йæ цæфтæн хохау фидар чи уыдис, (2) йæ рысты-
тыл цæстысыг чи никуы æркалдта, (3) уыцы салдат куыдта 
йæ уæлахизы цинæй. Хъуыдыйад у домгæвазыгджын, ис 
дзы иу сæйраг хъуыдыйад (3) æмæ дыууæ уæлæмхæсты 
(1, 2). Уæлæмхæст хъуыд-тæ сæйрагимæ баст сты бæттæг 
дзырд чи-йæ. Сæйраг хъуыдыйады ис номивæгон дзырд 
уыцы. Уымæй дæттæм фарст уæлæмхæст хъуыдыйæдтæм.

Сæрмагонд ныхасы хæйттæ æххуысгæнæг дзырдтимæ 
(ныхасы хæйттимæ): хъæбатырдзинады фæрцы, сывæл-
лоны тыххæй, салдаты размæ, æд хæцæнгæрзтæ, суанг 
тырысатæ, паддзахæдты сæрыл, сæрибары сæраппонд, 
лæгдзинадмæ гæсгæ, адæмты æхсæн, фæсивæды хуызæн, 
хæрзиуджыты тыххæй.

3. Синонимтæ: сыгъдис – пиллон уагъта, Берлин – 
лæгсырдты лæгæт, Ирыстон – Иры дзыхъхъ, Фыдыбæстæ 
– райгуырæн къона – фыды уæзæг – фыды зæхх, 

Фразеологизмтæ: туг ныккалдтам, лæгты æмрæнхъ 
лæууыдис, сæ зæрондыл нæуал састысты, сысты тырысатæ, 
йæ быны ассæста, дунеты æркæсын кодта, мысты хуынкъ 
агуырдта, йæ уд иста, хæст ракъахта, басыгъдысты (сæхи) 
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сæртæ, удтæ радтой. 
4. Бирæстъæлф тексты фыццаг дыууæ номхуындон 

хъуыдыйады æвæрд у, цæмæй, цы историон цауыл ныхас 
цæуы, ууыл бæстон ахъуыды кæнæм, нæ зæрдæмæ йæ 
тынгдæр айсæм. Тексты фæстаг хъуыдыйады бирæстъæлф 
амоны, текст кæронмæ фыст кæй нæ цæуы, уый.

210-æм фæлтæрæн. 
Мад: æвзæр фынтæ фæуыны, йæ зæрдæ æхсайы йæ 

фыртмæ, тæрсы, йæ лæппуйыл исты куы æрцæуа, уымæй, 
фæкæуы, тыхсы.

Фырт: мадæн амоны, цæмæй йæ ма ныгæна йæ фыны, 
æфсæддон лæппу зоны, цы стыр хæс ыл æвæрд ис, уый: 
знæгтæй райгуырæн зæхх асыгъдæг кæнын.

Æмдзæвгæйы сæйраг хъуыды: Фыдыбæстæмæ знаг 
куы æрбалæбуры, уæд, йæхи лæг чи хоны, уый ферох кæны 
йæхи фæндтæ, бæллицтæ æмæ йе ’ппæт тыхтæ дæр радты 
уымæ, цæмæй знаг сырд æрцæуа райгуырæн зæххæй. 

211-æм фæлтæрæн. 
2. Айтыгъта тæлтæгæй, ныфсджынæй хъахъхъæдта, 

сындæг ласта, фæрæзта иудадзыг, æддейы ниудта, уæд 
æваст фесхъиуы, уæд æрымысын.

3. Аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ æмдзæвгæты: ме-
тафорæ (зæхх – цыренкалгæ цæхæр, дымгæ ниудта, адард 
дуг), эпитет (цъæх арт, тымыгъ дуне), олицетворени (Ты-
мыгъ дуне дæ аргъаумæ ныммыр), абарст (фæхæссин са-
бийау).

212-æм фæлтæрæн. 
Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ: хайыгтæ дæр, 

æрмæст (дихон), нал (æппæрццæг), ай-гъай (фидаргæнæн 
хайыг), æмæ (иугæнæг бæттæг), куы (домгæ бастдзина-
ды бæттæг), дæр – дæр (иугæнæг фæлхатгæнгæ бæттæг), 
та, фæлæ (ныхмæвæрды бæттæгтæ), бæрц (бæрцы 
фæсæвæрд).
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2. Метафорæтæ: зæххы къори, цагъары къæлæт, гит-
леры æрдонгтæ…

31-æм урок

Æвзаджы темæ: Бæттæгтæ
Ныхасы темæ: Мадæлон æвзаг

213-æм фæлтæрæн. 
Фарст нæй раттæн æххуысгæнæг дзырдтæм: гæсгæ 

(фæсæвæрд), дæр (хайыг), уадз (хайыг), нæ (хайыг), фæлæ 
(бæттæг).

215-æм фæлтæрæн. 
Метафорæтæ, абарст: ирон сфæлдыстадон цъæх уы-

гæрдæны, Ирон Дзырды гутондартыл, историон хæзнайæн 
йæ бындур куы фæцуда, Ирон Дзырды къусчы хæзнайау 
æвæрд у, дыууæ æмбарынады фæлмæн армы.

Аргъгæнæн дзырдтæ: цытджын (истори), (адæй-
магæн) æхцон æмæ зынаргъ у.

Вазыгджын этикон æмбарынæдтæ: иугæнæг, фарн, 
æгъдау, æфсарм, абон, сом.

216-æм фæлтæрæн. 
Стилистикон миниуджытæ ис хайыгтæн (мара-

зæгъай, æзын-ма, гъæй! Гъæй, гъе, уæд та,гъемæ уæд); 
æвастхъæртæн (æллæх, æ-æ-æ, а). Уыдонæй пайда кæнынц 
æрмæстдæр æрвылбонон-дзургæ ныхас.

Хъуыдыйæдтæ сты иувæрсыг: Дзæбæх стут?; Мæ-
хæдæг æй фесæфтон (бæлвырдцæсгомон – архайæг цæсгом 
базонæн ис зæгъинаджы формæйæ. Ацы хъуыд-ты 
бавæрæн ис сæйрæттæ «сымах» æмæ «æз»); Афтæмæй 
сæм куыд дзæбæх зилынц (æбæлвырдцæсгомон – архайæг 
цæсгом бæрæг нæу, зæгъинаг æвæрд у 3-аг цæсгомы, 
бирæон нымæцы. Ахæм хъуыдыйæдты сæйраг хъусдард 
цæуы архайдмæ); Фæлæ цы чындæуа ныр? (æнæцæсгомон 
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– архайæг цæсгом амынд нæу).
218-æм фæлтæрæн. 
Тексттæ ист сты Брытъиаты Е. драмæтæй: «Дыууæ 

хойы» æмæ «Уæрæседзау»-æй.
Фыццаг тексты лæджы ныхас у зондамонæн, уæздан. 

Уымæ гæсгæ нæ бон хатдзæг скæнæн ис, Тæтæрхъан кæй у 
зондджын адæймаг, хъуыдыгæнаг.

Дыккаг тексты Муссæйы ныхас у æрдæгиронау, 
æрдæгуырыссагау. Уырыссаг дзырдтæ дæр раст нæ дзу-
ры, æмæ уый тыххæй нæ бон у зæгъын, Муссæ кæй у 
æнахуыргонд, йæ культурæ ныллæг кæмæн у, ахæм адæймаг. 
Уый ирон æгъдау дæр ферох кодта, уырыссаг æгъдауыл 
дæр хæст нæу. Чиныгкæсæг уыцы хъуыдымæ æрцæуы, 
Муссæйы ныхас æмæ хидардмæ куы байхъусы, уæд. 

219-æм фæлтæрæн. 
Æххуысгæнæг дзырдтæ: уастæн (модалон дзырд, 

баивæн æй ис «фæлтау»-æй), куыд (ам у бæттæг), иу 
(бирæхаттон хайыг), нæ (æппæрццæг хайыг, æппæрццæг 
нысаниуæг дæтты мивдисæгæн).

Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ: æххæстгæнæнтæ 
(уарзт, маст; агуыр уа, гунтæ); зæгъинæгтæ (рæхуыстой, 
фæлвæрдтой, æхстой, æппæрстой: æлгъыст, ард у, ден-
джыз, арв у).

Æппæт æмдзæвгæ у метафорон æрфыст: дзырдæн ис 
удгоймаджы æууæлтæ, у архайæг.

Метафорæ: удвидар басгуыхт нæ дзырды фарн, дзырд 
æнусты фæхаста мæ уарзт, мæ маст, æлгъыст, ард у, ден-
джыз, арв у…

Эпитет: цыфыддæр фыдгултæ, гадзрахаты фат, 
нæртон цыт, бæрзонд фарнмæ.

Æмдзæвгæйы ма аивадон хæс æххæст кæнынц аргъ-
гæнæн дзырдтæ: мæнгардæй, фыдох, куырыхонæй, номд-
зыд, цыт, æлгъыст, арфæ.
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32-æм урок

Æвзаджы темæ: Хайыгтæ
Ныхасы темæ: Мады къухты рæвдыд 

220-æм фæлтæрæн. 
Сæргонд: «Сылгоймаджы зæрдæ».
Цы у фарстон-бæттæн номивæг, домгæвазыгджын 

хъуыдыйады у бæттæг дзырд æмæ бæтты уæлæмхæст 
хъуыдыйад сæйрагимæ, уый – номивæг, у сæйраг хъуы-
дыйады æмбарынгæнинаг дзырд; æмæ ацы хъуыдыйады у 
бафтаугæ бæттæг; æвæццæгæн – бавæргæ дзырд, æвдисы 
дызæрдыгдзинад.

Дыккаг абзацы æрхæцæн нысæнттæ. Фыццаг хъуы-
дыйады ис бавæргæ дзырд. Дыккаг хъуыдыйады ис хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ (сæйрæттæ) æмæ иугæнæг 
дзырд-сæйрат «æппæт».

221-æм фæлтæрæн.  
О, дæр, куы, нæ – хайыгтæ 
Рагæй-æрæгмæ (кæдæй?), æдзухдæр (кæд?) – фæрс-

дзырдтæ 
Фæрцы – фæсæвæрд
Æнæ – разæвæрд.
1. Хъуыдыйæдты грамматикон бындуртæ:
Кувæндон– уæлхох, æз нæ зыдтон, (ды) тыхдæттæг 

уыдтæ, ды цыдтæ, цæуынц азтæ, сæр фæхалас, фæурс, хур 
нæ кæны рухс, уый – æнамонд, мæнгард дæ, (ды) зæгъай, 
нал ис хай, уый – æнамонд, асхойай ды, уый дыккаг мард 
кæндзæнис.

2. Æмдзæвгæйы иу рæнхъ фæлхат цæуы, уымæн 
мады къухты рæвдыд у цардæттæг. Уыцы къухтыл рæзы 
сывæллон, ахуыр æй кæнынц, рæвдауынц æй, хъахъхъæнынц 
æй фыдбылызæй. Йæхи чи цух кæна стырæй дæр мады 
къухты рæвдыдæй, мады фæлмæн аудынæй, уый мæгуыр 
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у, уый æнамонд у. Нæй æфхæрæн мадæн, уымæн мад у 
царддæттæг, хъомылгæнæг. Мадæн йæ сывæллонæн йæ 
зæрдæ æвзæр никуы зæгъдзæнис. Дзæгъæлы нæ баззадис 
æмбисонд: «Мадæн йе ’лгъыст дæр арфæ у». Сывæллон 
мады уарзтæй рæзы.

222-æм фæлтæрæн. 
Рæвдауæн дзырдтæ: мæ дзæбæх мад, мæ уды уд, æз 

уарзын дæ фæлмæн дзырд.
1. Нæ сывæллон у тынг æнæрæнцой. 2. Æргомныхас 

адæймагимæ æнцон нæу. 3. Лæппу, де ’нæрцæф митæ дæ 
хорзмæ не ’ркæндзысты. 4. Сгуыхтуарзаг æй схонин, æмæ 
ахæм нæу. 5. Цæрæццаг гуырдтæ Ирыстоны фылдæр уæд. 
6. Сонты дуг тынгдæр вæййы æрыгонæй. Уæд адæймаджы 
фæуырны, алцыдæр æнцонæй къухы кæй бафтдзæнис, 
ныхкъуырд ын кæй ничи бауæнддзæнис раттын, цыфæнды 
хъуыддаг аразынмæ куы хъава, уæддæр. 7. Мæ нана у 
хæдзонд сылгоймаг.

1. Поэт æмдзæвгæйы спайда кодта: абарстæй 
(йæ арæзтмæ гæсгæ у домгæвазыгджын хъуыдыйад), 
эпитеттæй (фæлмæн мад, сонты дуг), метафорæйæ (у сон-
ты дуг цырен арт), сидæнтæй, аргъгæнæн-æнкъарæнджын 
дзырдтæй (уарзыс, фыдуаг, æнæрæнцой, æргомныхас, 
æнæрцæф, сгуыхтуарзаг, цæрæццаг, сонты дуг, дзæбæх 
(мад), фразеологизмтæй (сагъæс æвзарын, ныстуантыл 
тигъ кæнын). Лæппуйы фæлмæн ахаст мадмæ амонынц, 
æрвылбон цы дзырдтæй пайда кæнæм, уыдон (дæ бахудт, 
дæ конд кæрдзын, дæ къæхты хъæр); бадзырдон здæхæны 
мивдисджытæ; хъæрон хъуыдыйæдтæй. Фарст æмæ 
фарстæн дзуапп æмдзæвгæйæн дæттынц дзургæ ныхасы 
æууæлтæ.

223-æм фæлтæрæн. 
Сæргонд: «Чи цы фæагуры, уый ссары» («Фыдæм-

бæлæг», «Æгъдау», «Мыст къахта æмæ гæдыйы сæр».
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Бæттæгтæ: æмæ, куы, цалынмæ, фæлæ, зæгъгæ, кæд. 
Бæттынц хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ æмæ вазыгджын 
хъуыдыйæдты хæйттæ.

Хайыгтæ: кæм, дæлæ, дæр, æмæ, цымæ, зæгъгæ, нæ, 
ма, цы.

Бæрæггонд хъуыдыйад у комкоммæ ныхас: ис дзы ав-
торы ныхæстæ æмæ комкоммæ ныхас.

2. Хъазгæ-худгæ (хъæлдзæгæй), къæбæлдзыг уыды-
сты (расыг уыдысты), сыкъадзæф (расыг), аба-бау, бакъ-
уымы кодтой (стыхсын кодтой), къона (хæдзар), ссыф-
сыф кодта (загъта), æрбамидæг сты (æрбахæццæ сты), 
æрдæрæн кодтой (фæнадтой).

Чермены цæссыг (арахъ), сæхимæ фæкастысты 
(банызтой), туг сæ цæсгæмтты зылдис (ссырх сты), сæ 
цæстытæ сыгъдысты (æрттывтой), нæ мады хай (сыл-
гоймаг); Фыдус уыл макуы амбæлæд, Хуыцау уæ уыцы 
бæллæхæй бахизæд; Уæ зæрæдтæ хынджылæггаг уæнт, 
Тибы Таланджерийыстæн, худæгæй тыппыртæ кодта (тынг 
худтысты), се рагъы нуæрттыл атылдысты (худтысты).

Таурæгъы хуымæтæг цау æвдыст кæй ис, архайджытæ 
та хуымæтæг адæймæгтæ кæй сты, уымæ гæсгæ сæ ныхасы 
сты дзургæ ныхасы фæрæзтæ. 

4. (1) – Цардæй бафсæдут, мæ хуртæ, цардæй, фы-
дус уыл макуы амбæлæд, – арфæ ракодта Агуындæ дæр. – 
Агуындæ сын арфæ ракодта, цардæй куыд бафсæдой æмæ 
сыл фыдус куыд никуы амбæла.

(2) Сыкъадзæф æртæ лæджы хъæрæй ныххудтысты, 
сæ бæхтæ баурæдтой æмæ Агуындæйы фæрсынц:

 – Æмæ ныл фыдус куы амбæлид, нæ мады хай, 
уæд нын, цымæ, цы ракæнид? – Сыкъадзæф æртæ 
лæджы хъæрæй ныххудтысты, сæ бæхтæ баурæдтой æмæ 
Агуындæйы фæрсынц, фыдус сыл куы амбæлид, уæд сын, 
цымæ, цы ракæнид, зæгъгæ.
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(3) – Аба-бау, Хуыцау уæ уыцы бæллæхæй бахизæд, 
æмæ уыл фæлтау авд бирæгъы амбæлæнт, – скарз ис зæронд 
ус. – Зæронд ус скарз ис, Хуыцау, дам, уæ уыцы бæллæхæй 
бахизæд, æмæ, дам, уыл фæлтау авд бирæгъы амбæлæнт.

Фæрссаг ныхас уыдзæнис домгæвазыгджын хъуыды-
йад, йæ хæйттæ баст куы уой бæттæгтæ (кæй, куыд, цæмæй) 
æмæ бæттæг дзырдтæй (чи, кæдæм, кæдмæ æ. æнд.). Нæ дзы 
вæййы сидæн, бавæргæ дзырд, æвастхъæр. 2-аг цæсгомы 
бирæон нымæцы мивдисæг (хъуыдыйады арæзтмæ гæсгæ) 
ивд фæцæуы 3-аг цæсгомы бирæон нымæцы мивдисæгæй. 
Афтæ у, зæгъæм, фыццаг фæрссаг ныхасы (бафсæдут 
– бафсæдой); комкоммæ ныхасы фæдзæхстон здæхæны 
мивдисæг фæрссаг ныхасы ивд у бадзырдон здæхæнæй 
(амбæлæд – амбæла). Фæрссаг ныхасæй цухгонд сты сидæн 
(мæ хуртæ) æмæ дзырды фæлхат. Фæрсдзырд «макуы» ис 
фæдзæхстон здæхæны мивдисæгимæ, фæрссаг ныхасы ивд 
у «никуы»-йæ, уымæн æмæ баст у бадзырдон здæхæны 
мивдисæгимæ. Архайджытæ фæрссаг ныхасы амынд сты 
цæсгомон номивæг «сын»-æй.

Фæрссаг ныхас арæзт куы уа бавæргæ дзырдтæ 
«зæгъгæ» (зæгъы зæгъ) кæнæ «дам»-ы æххуысæй, уæд 
комкоммæ ныхасæй бирæ нæ хицæн кæндзæнис (2 æмæ 3).

33-æм урок

Æвзаджы темæ: Разæвæрдтæ æмæ фæсæвæрдтæ. 
Æвастхъæртæ. Мырфæзмæн дзырдтæ
Ныхасы темæ: Ирыстон куыд баиу ис Уæрæсеимæ

225-æм фæлтæрæн. 
Сæргонд: «Æфсымæрон цæдис»
Фæсæвæрдтæ: саразыны тыххæй, уымæ гæсгæ, къами-

сы фæрцы, Ирыстон æмæ Уæрæсейы ’хсæн. Фæсæвæрдтæ 
хъæуынц хъуыдыйады иу ныхасы хай (хъуыдыйады уæнг) 
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æндæр ныхасы хаимæ (хъуыдыйады уæнгимæ) бæттынæн: 
фидыды тыххæй (бадзырд) бафыстой. 

1. Фыццаг хъуыдыйад у бирæхайон, ис дзы æнæ-
бæттæг æмæ бабæтгæ бастдзинæдтæ. Дыккаг хъуыдый-
ад у домгæвазыгджын хъуыдыйад æмхуызон æмдомгæ 
уæлæмхæст хъуыдыйæдтимæ…

3.  Мивдисджыты разæфтуанты хæстæ: разæфтуантæ 
аразынц æххæст хуызы мивдисджытæ (ныффыстой…), 
ног мивдисджытæ (бафыстой бадзырд…)…

226-æм фæлтæрæн. 
Хайыгтæ: нæ бадынц, не ’ндзары, мах дæр, не ’ндза-

ры; гъе, гъе уæд, уæддæр, цæй, зæгъ-ма, кæд-иу, нал уыд, 
о, уæртæ; модалон дзырд: мыййаг; разæвæрд: æд уадындз, 
æнæ нывондæй (разæвæрдтæ номдартимæ); бæттæгтæ: 
фæлæ, æмæ; æвастхъæр: уæууæй; фæсæвæрд: уды йас (ном-
дар фæсæвæрдимæ), й ’алыварс (номивæг фæсæвæрдимæ)…

229-æм фæлтæрæн. 
Бæттæгтæ: стæй, æмæ, та, , йе, куы, уæддæр, 

фæлæ; хайыгтæ: нæ, фæлтау, дæр, куы, дам, цæй, хорз; 
фæсæвæрдтæ: мидæг, охыл, уæлхъус; модалон дзырд: мый-
йаг.

1. Аргъгæнæн дзырдтæ вæййынц æппæрццæ-
гаргъгæнæн (зын уыдзæн, фыдæх райсын, мæнгард у, 
фæливджытæ, ныууæй кæнын, чъизи (митæ), мæнгардæй, 
сау адæм, мæнгарддзинад, сырд, æууæнкхор, фыдвæнд) 
æмæ æвæрццæгаргъгæнæн (уæздан, хæларзæрдæйæ, 
дурзæрдæтæ не стæм).

Ныхасы темæ: Сæ нæмттæ цæрдзысты мыггагмæ. Ле-
онардо да Винчи

220-æм фæлтæрæн. Бакæсут æмдзæвгæ. Зæгъут, ца-
вæр адæймаджы сурæт сныв кодта поэт? 
Дæ сурæт – мæ разы, –                                      О адæймагварны
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бæстысæр кæнæ та зæд дæ?                         егъаудæр,
Æви ды хуыцæуттæ                                      бæрзонддæр
дæхæдæг фæлдисæг куы дæ?                       къæпхæн! –
Æвирхъауы демон,                                     Цы дæ ды æцæгæй,
æппæты уæлбары æвдиу?                         нæй уымæн
Дæлимонтæ скæнын                                  уæвгæ дæр
дæхи бон куы вæййы æниу!                      зæгъæн!
Мæн мифты цæргæсау
мæ сæнтты кæмдæрты хæссыс!..

Цæрукъаты Алыксандры æмдзæвгæ

«Леонардо да Винчийы портрет»-æй скъуддзаг

Цæрукъаты А. сныв кодта, царды стыр æнтыстытæ 
йæ къухы кæмæн бафтыдысты, нывгæнæджы стыр курди-
аты хицау чи уыдис æмæ йæ нывты фæрцы йæ ном æнусон 
чи скодта, ахæм адæймаджы сурæт.

221-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст. Сбæрæг кæнут 
бæрæггонд хъуыдыйæдты номдарты хауæнты формæтæ 
æмæ номдарты синтаксисон хæстæ.

1. Фæлрæзты (бæрæггæнæн) дуджы (афоны фадат) 
тæккæ номдзыддæр лæгтæй (амад номон зæгъинаджы но-
мон хай) иу у Леонардо да Винчи (сæйрат). 2. Леонардо да 
Винчимæ (æххæстгæнæн) уыдис иу æппæрццæг миниуæг 
(сæйрат): амбициозон проекттæ-иу (æххæстгæнæн) 
райдыдта, фæлæ-иу сæ кæронмæ (бынаты фадат) нæ 
ахæццæ кодта. 3. Фæлæ уæддæр ацы италиаг нывгæнæг 
(сæйрат) нымад цæуы Ренессансы (бæрæггæнæн) тæк-
кæ стырдæр фигурæйыл (æххæстгæнæн). 4. Цыдæр 
æнахуыр тых (сæйрат) цæры ацы нывы (бынаты фа-
дат), йæ цæстæнгас (сæйрат) цыма кæлæнтæ кæны, афтæ 
дæр фæкæсы адæймагмæ (æххæстгæнæн). 5. Уый уарзта 
музыкæ (æххæстгæнæн), хорз зарыдис, цагъта лирæйыл 
(æххæстгæнæн). 6. Леонардо да Винчийы (æххæстгæнæн) 
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райгуырдæй рацыдис æнустæ (сæйрат), фæлæ йе стыр на-
мыс (сæйрат), йæ генийы тæмæнкалд (сæйрат) абоны онг 
дæр нæ мынæг кæнынц.

222-æм фæлтæрæн. Саразут текстæн пълан æмæ йæ 
уыцы пъланмæ гæсгæ радзурут.

223-æм фæлтæрæн. Ныффыссут гыццыл хъусынгæ-
нинæгтæ Рафаэль Санти, Рембрандт æмæ Микелан-
джело Буонарротийы тыххæй. Саразут сын сæ нывты 
иллюстрацитæй равдыст. 

224-æм фæлтæрæн. Бакæсут текст æмæ бахъуыды 
кæнут, цы нысан кæнынц номдартæ алыхуызон хауæнты, 
уый.

Ирыстон куыд баиу ис Уæрæсеимæ

Уæрæсе æмæ Ирыстонæн фыццаг бас…дзинæдтæ 
фæзындис XVIII æнусы астæу. 1743 азы императрицæ 
Елизаветæ Петровнæ Сенаты бæстон докладæй базыдта, 
Ирыстон кæй у хæдбар бæстæ æмæ хæстæг æвæрд кæ у 
Уæрæсейы арæнтæм. Уæлдай лæмбынæг æмæ æхсызгонæй 
йæ хъус æрдардта уымæ, Ирыстоны кæмтты бирæ кæй ис 
сыгъзæрин æмæ æвзистæй хъæздыг æрзæт æмæ минералтæ, 
пайдайаг дуртæ.

Елизаветæ Петровнæ бахæс кодта фæсарæйнаг Кол-
легийы сæргълæууæг А.П. Бестужев-Рюминæн …бæрæг 
кæнын, Ирыстоны цы хъуыды кæнынц Уæрæсеимæ цæдис 
саразыны тыххæй.

Нæ адæмы рагæй дæр фæндыдис Уæрæсеимæ æнгом 
ахастдзинæдтæ саразын, уымæ гæсгæ 1743 азы Ирыстонæй 
императрицæмæ ныффыстой курдиат, цæмæй Уæрæсейы 
паддзахад баххуыс кæна ирон адæмæн раздахын Цæгат 
Кавказы хохрæбын быдыртæ, сæ историон бынæттæ. 

1745 азæй Ирон духовон къамисы фæрцы («Осетин-
ская духовная комиссия», арæзт æрцыдис Уæрæсейы пад-
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дзахы фæндæй 1745 а.) Ирыстон æмæ Уæрæсейы ’хсæн 
сырæзыдис æнгом бастдзинад. Уыцы къамисы размæ 
æвæрд уыдис бæлвырд хæстæ: ирон адæмы ’хсæн чырыстон 
дин парахат кæнын, фылдæр базонын Ирыстоны æмæ йæ 
адæмы цардыуаджы, культурæйы тыххæй, бастдзинад да-
рын Ирыстоны æппæты дзыр…дзæугæдæр адæймæгтимæ.

1746 азы императрицæ Елизаветæ рауагъта указ 
уырыссаг-ирон баныхасы тыххæй переговоры, уымæн 
æмæ зыдта, Ирыстон цæттæ кæй у Уæрæсеимæ цæдис 
скæнынмæ. 

Фæлæ уыцы аз уырыссаг-ирон баныхасæн фадат нæ 
фæцис, уымæн æмæ Цæгат Ирыстоны политикон уавæр 
фæвазыгджын ис. Уæрæсе æмæ Турцийы  ’хсæн 1739 азы 
цы Белградаг фидыд арæзт уыдис, уый бар нæ лæвæрдта 
уæрæсе…аг паддзахадæн Цæгат Кавказы адæмтимæ по-
литикон бастдзинæдтæ аразынæн, стæй сын æфсæд…он 
æмæ æндæр æххуыс кæнын. Турци, Иран æмæ Хъырымы 
ханады нæ фæндыдис, цæмæй Уæрæсе æмæ Цæгат Кавка-
зы адæмты ’хсæн политикон æмæ экономикон ахастытæ 
фæзыной æмæ ныффидар уой. 

Ирыстон æмæ Уæрæсейы цæдисы ныхмæ дзырдтой 
картли-кахетинаг паддзахæдтæ, гуырдзи…аг феодалты иу 
хай æмæ кæсгон кън…æзтæ. Уыдонæн уыдис сæхи поли-
тикон фæндтæ Ирыстоны тыххæй. 

Магкæты Зурабæн – зындгонд ирон политик 
æмæ дипломатæн – йæ къухы бафтыдис Гуырдзы æмæ 
Кæсæгимæ ахастытæ банывыл кæнын. 

1749 азы скæсæн-ирон æхсæнæдтæ (Тагаураг, Куырт-
татаг, Алагираг, Туаллаг) уынаффæ рахастой Уæрæсеимæ 
баиу кæныны тыххæй. Уæрæсеимæ дипломатон ахастытæ 
кæй сæвзæрдис, уымæ гæсгæ 1749 азы Бетъырбухмæ абалц 
кодта фыццаг ирон минæвæрад. Уыдысты дзы Магкæты 
Зураб, Хъесаты Эба, Цопанты Батырмирза, Тугъанты Со-
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зырыхъо æмæ Хъуыбадты Хъази æ. æнд. Минæварады 
разамонæг Зураб уыдис ахуыргонд лæг, уыимæ хорз зыдта 
уырыссаг, гуырдзиаг æмæ кæсгон æвзæгтæ. Бетъырбухы 
кадджын уавæры фæцардысты æртæ азы дæргъы. Бетъ-
ырбухы баныхасы сæйраг политикон хатдзæг уыдис уый, 
æмæ Ирыстон æмæ Уæрæсейы ’хсæн сæвзæрдис æнгом ди-
пломатон ахастдзинæдтæ. 

1762 азы Уæрæсейы паддзахиуæг кæнын райдыд-
та Екатеринæ II. Уый стыр æргом аздæхта Кавказмæ. 
Фæсарæнаг хъуыддæгты Коллегийæ бацагуырдта бæстон 
доклад Ирыстоны тыххæй. Коллеги æрцыдис хат…æгмæ, 
зæгъгæ, ирæтты зæрдæ балхæнæн ис иу сæйраг фæрæзæй: 
сæ ныры цæрæн бынæттæй сын баххуыс кæнын быдырмæ 
ралидзынæн. Ахæм бынатæн æвзæрст æрцыдис Мæздæг. 
Мæздæг æмæ йæ алыварс зæххыты кой нæ уыдис Белгра-
даг фидыды тыххæй бадзырды, уымæ гæсгæ Турцийæн йæ 
бон не уыдис уыцы фæнды ныхмæ сдзурын. Екатеринæ II 
Коллегийы уынаффæйыл цы резолюци бафыста, уый уы-
дис хæрз цыбыр: «Уæд афтæ». 

XVIII æнусы 60-йæм азты Уæрæсе æмæ Турцийы 
’хсæн ерыс скарз ис, алкæй дæр сæ фæндыдис Цæгат Кав-
каз æмæ Сау денджызы цæгат былгæроны политикон аха-
дындзинад фæтыхджындæр кæнын.

1768 азы Турци расидтис хæст Уæрæсейæн. 1768-1774 
аа. уырыссаг-туркаг хæст фæцис Уæрæсейы уæлахизæй. 
1774 азы Уæрæсе æмæ Турк фидыды тыххæй бадзырд ба-
фыстой уырыссаг хæстон гуымсæгыл Кучук-Канарджийы 
хъæуы. Уæрæсе, Туркыл кæй фæуæлахиз ис, уый руаджы 
Кавказы зæххыл йæхи сæрибарæй æнкъарын райдыдта.

Уырыссаг-туркаг хæст Ирыстонæн фадат радта йæ 
политикон фæндтæ сæххæст кæнынæн: 1774 азы Цæгат 
Ирыстон баиу ис Уæрæсеимæ. Фидыды тыххæй ныхас 
цыдис Мæздæджы. Уырдæм æрæмбырд сты ирон кæмтты 
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минæвæрттæ. Баныхасы сæйраг мидис уыдысты æртæ 
сæйраг фарсты: а) Ирыстоны баиу Уæрæсеимæ; æ) Иры-
стоны æддагон æдасдзинад хъахъхъæнынæн фæрæзтæ са-
разын; б) хохæй быдырмæ ралидзынæн баххуыс кæнын; в) 
Ирыстоны æрзæткъахæнтæ Уæрæсейæн кусынæн раттын. 

Уæрæсеимæ баиуы ныхмæ сыстадысты Дыгуры комы 
уæздæ…тæ – баделятæ. Фæлæ зæхкусджытæ сæ ныхмæ 
куы схæцыдысты, уæд уыдон дæр, стæй ма 46 дыгурон 
хъæуы сразы сты Уæрæсейы дæлбар уæвыныл. 

Уæрæсеимæ баиу дзуапп лæвæрдта Ирыстоны на-
цион интерестæн. Лæбурæг сæм нал уыдис.Сæ цард дæр 
æхгæдæй нал æрвыстой. Уайтагъд рæзын райдыдтой сæ 
хæдзарад æмæ сæ культурæ, Уæрæсеимæ сын фæзындис 
базарадон ахастытæ дæр, ирæттæн фадат фæцис дæлхох 
быдыртæм ралидзынæн, се ’ддагон знæгтæн ныхкъуырд 
лæвæрд цыдис.

Уыцы заманы ирæттæ фæндон бахастой сæ зæххыл 
уырыссаг фидар саразыны тыххæй. Æр…вæрын æй хъавы-
дысты Тæтæртуппы цур. Фæлæ, Уæрæсе Георгийы трактат 
куы бафыста (1784 а.), уæд сæвзæрдис ног хæслæвæрд – 
Гуырдзымæ цæуæг Дайраны фæндаг хъахъхъæнын, æмæ 
уæд 1784 азы æвæрд æрцыдис Владикавказы фидар. Йæ 
ирон ном «Дзæуджыхъæу» баззадис, раздæр ацы бынаты 
цы ирон хъæу уыдис, уымæй. Хъæуы бындурæвæрæг уы-
дис Тменыхъæуæй æрлидзæг Быгъуылты Дзæуæг. 

Блиты Макс (чиныгæй «История Осетии»)
Наукон литературæ
Цопанты Ритæ. Ирон æвзаджы стилистикæ

Методикон литературæ

Райгуырæн зæхх, мад-фыды æвзаг!
Уыдон нæ бæттынц иумæ.
Цух дзы куыд нæ уай, ахæм амонд дæ уæд!
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Персона грата – желанная личность
Alma mater – мать-кормилица

Хъуыдыйады морфологион арæзт.
Дуда   (сæйрат)   сонт   (бæрæггæнæн)   риу-

ыгъд  æрбакодта (зæгъинаг) йæ  (бæрæггæнæн)  бæ-
хы   (бæрæггæнæн) рохтæ (æххæстгæнæн) æмæ ех-
сæй (æххæстгæнæн) æрцавта (зæгъинаг) Ахболы 
(æххæстгæнæн), ды (сæйрат) ехс (æххæстгæнæн) 
кæй (æххæстгæнæн) цæстмæ (æххæстгæнæн) хæссыс 
(зæгъинаг), зæгъгæ (бавæргæ дзырд).

Дуда, бæхы, рохтæ, ехсæй, Ахболы (номдартæ). 
Сонт (миногон), йæ, ды, кæй (номивджытæ), зæгъгæ 

(хайыг), æмæ (бæттæг), риуыгъд  æрбакодта (мивдисæджы 
вазыгджын формæ), æрцагъта (мивдисæг).

++
Фыдызнагæн (ы – вазыгджын дзырды хæйттæ иу-

гæнæг хъæлæсон); ныккодтой, ныууадз (разæфтуан ны-йы 
фæстæ дзырды райдайæн æмхъæлæсон фæдывæр вæййы), 
рæзты, лыгтæй, ратдзынæн (разы, лыгæй, раттын – 
дзырдтæ раивтам афтæ, æмхъæлæсоны разæй хъæлæсон 
куыд уа, фыссæм, цы мыр хъуысы, уый), фыццаг, дыккаг, 
æнæрвæссон, аккаг, давæггаг (фæсæфтуантæ -аг, -он-
йы разæй бындуры æмхъæлæсон фæдæргъвæтин вæййы), 
уыдæттæ (у ам у æмхъæлæсон, хъæлæсон ы-имæ аразы 
уæнг), зондджын (дзырды бындур фæвæййы д-йæ æмæ йæ 
хъæуы фыссын), рæсугъддæр (фыссын дзы хъæуы иу с, 
дзырды бындæр фæвæййы д-йæ, дæр та у фæсæфтуан), 
ныссагътай (хъуысы дзы х, дзырд сæвæрæм райдайæн 
формæйы, кæд дзырды бындуры уа дз, уæд ивгъуыд афо-
ны мивдисæджы бындуры фыссын хъæуы гъ: тагъ-
ти – тæдзын, сыгътон – судзын), куыйтæн (уы фыссæм 
æмхъæлæсонтæ г, гъ, к æ. æнд. фæстæ: хуыр, куырой, 
гуыр, хъуызын), уæддæр (дæр – фæсæфтуан), растыгъ-



136

тай (с, ф, х-йы фæстæ, дзырды зылангон æви æзылангон 
æмхъæлæсон хъæуы, уый сбæрæггæнæн куы нæ уа, уæд дзы 
фыссын хъæуы æзылангон æмхъæлæсон: æфцæг, уæхск, 
стæг), капеччытæ (дывæргонд æмхъæлæсон к (капекк) 
хъæлæсон ы-йы размæ ахызтис дывæргонд ч-мæ.

++
2. Цæмæй бинонтæ лымæнæй цæрой, уымæн мад 

æмæ фыд лæвæрдтой æппæт хъарутæ дæр. 3. Лæппу йæ 
мад æмæ фыды коммæ тынг кастис, сæ ныхасæн сын аргъ 
кодта, уымæн æмæ йæ афтæ сахуыр кодтой йæ гыццылæй 
фæстæмæ.

86-æм фæлтæрæн. 
Тюркаг – 
Бердзен – гуырдзиаг æвзагæй  (бердзени) – грекъ 
Латинаг 

Уырыс – иронмæ æрбацыдис тюркагæй – urus (В.И. 
Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского 
языка. Т. IV. –Л., 1989. – С. 126).

Ирон (hiri-йæ - хохаг) – ацы этноним, Абайты Васойы 
хъуыдымæ гæсгæ, нæ рагфыдæлтæ райстой, Кавказы куы 
æрцардысты, уæд. (В.И. Абаев. Историко-этимологиче-
ский словарь осетинского языка. Т. I. – М.-Л., 1958. – С. 
545).

Арв нæ фæхауди тæгæлтæ –                   Ехх, йæ сыгъдæг 
рухс куыд уаз уыд!

Раскъуыд Хъола-цъити гъæйттæй.      Уымæй чи нæ уыди 
разы!..

Раст цыма æнусты фыдæх                    Ныр æнусбонтæм – 
æлгъыстаг.

Бамбырд ацы цъитийы, ныцъцъæх… Ныр йæ сау ном дæр 
– рæхуыстау.

Уый цы цъити уыди, цы!
Калдта ирдтæмæн йæ цыт.
                                                               Кадзаты Станислав
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Лексикон мадзæлттæ: Гъæйттæй, æнусты фыдæх, 
фыдæх ныцъцъцæх (метафорон æрфыст).

Синтаксисон мадзæлттæ: таурæгъон-хъæрон хъуы-
дыйад (Уый цы цъити уыди, цы!; Æхх, йæ сыгъдæг рухс 
куыд уаз уыд! / Уымæй чи нæ уыди разы!).

Эпитет: сау ном; у æлгъыстаг, у рæхуыстау – амад но-
мон зæгъинаджы хай..

Иумæйагæй æмдзæвгæ арæзт у антитезæйы бын-
дурыл: аивадон ныхасæй ныхмæвæрд цæуынц цины 
æнкъарæн Хъолайы цъитийы рæсугъддзинады тыххæй 
æмæ, цы фыдбæллæхтæ сарæзта, уый тыххæй маст.

Æнгом дзырдбæстытæ: Тыхст сагъæстæ йæ сæ 
быны æрæфсæрстой. Бирæ фæкуыста, фæфыдæбон код-
та, æмæ йæ цард йæ былтæй акалдис. Дæ хæс дын мæ 
уæлæ нæ ныууадздзынæн. Мæ уарзон ныййарджытæ нал 
сты, уæддæр мæм тынг бæрзонд ран æвæрд сты. Маст йæ 
хуылфмæ бацыдис æмæ уæззау низмæ æркодта.  Лæппу 
сæ, хъæргæнгæ, йæ разæй рахаста. Дæ хорздзинад дын мæ 
уæлæ нæ ныууадздзынæн. Цæмæй бæрзонд ранмæ схыза, 
уый тыххæй никæуыл æмæ ницæуыл ауæрста. Ног цæрæн 
бынат йæ зæрдæмæ тынг фæцыдис. 

140-æм фæлтæрæн. Радзурут текст хи ныхæстæй, 
йæ бындурыл ын саразут диалог. Рафыссут текстæй вазыг-
джын дзырдтæ æмæ сын бамбарын кæнут сæ арæзт æмæ сæ 
растфыссынад.

Диалог
– Алан, дæ бон радзурын у, цæмæй хъæздыг у Иры-

стоны зæхх?
– Зонын, уæдæ нæ зонын. Фыццаджыдæр, зæххы бын 

ис алыхуызон згъæрты æвæрæнтæ. 
– Æцæг, æцæг. Ды раст дæ. Уыцы згъæртæ хъæуынц 

хуызджын металлургийы…
Фыдыбæстæ, уыйбæрц, зæрдæзæгъгæ, Дыгургом, 
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Æрыдон, хæхбæстæ, куыстуæттæ, чъырдур, аивгæнæн, 
дзæнхъадурæмхæццæ, æнæзгъæрдур, нывгæрдджытæ, 
стурвос, уайтагъд, æрдзхъахъхъæнджытæ. 

1. Ардæм фыццаг хатт чи æрбафты, уымæ афтæ 
фæкæсы, цыма аргъæутты бæстæйы февзæрдис. 2. Тагъд 
рæстæджы Дыгуры комы аразын райдайдзысты, доны 
тыхæй чи кусдзæнис, ахæм 15 чысыл электростанцæйы. 
3. Национ парчы наукон кусджытæ бирæ тыхтæ бахардз 
кæнын бахъæудзæнис, цæмæй амынд æрдзон фæзуаты 
хъахъхъæд æрцæуой зайæгойтæ æмæ цæрæгойты генофонд 
æмæ сæ цæрæнбынæттæ. 

1. Домгæвазыгджын хъуыдыйад къорд уæлæмхæст 
хаимæ, сты алыхуызон æмдомгæ уæлæмхæст хъуыдыйæдтæ. 
Сæйраг хъуыдыйад лæууы астæуæй. Фыццаг уæлæмхæст 
хъуыдыйадмæ фарст дæттæм номивæгон дзырд уымæ-
йæ. Уымæ – кæмæ? Уæлæмхæст хъуыдыйад йемæ баст у 
бæттæг дзырд чи-йæ, у номивæг, сæйрат.

Дыккаг уæлæмхæст хъуыдыйад баст у сæйраг хъу-
ыдыйады дзырдбастимæ афтæ фæкаст (номивæгон фæрс-
дзырд мивдисæгимæ). Афтæ фæкаст – куыд?. Домгæ бас-
тдзинады бæттæг цыма.

2. Уæлæмхæст хъуыдыйад лæууы сæйраг хъуыдыйа-
ды астæу.

3. Уæлæмхæст хъуыдыйад лæууы сæйраг хъуыдыйа-
ды фæстæ.

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

Газет «Рæстдзинад»-æй
2. Алхæст бульвары кæронæй фынддæс сардзины 

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

 – Æз ын возразидт куы скодтон, уæд уый йæ сæр опу-
стит скодта æмæ замолчат скодта.

– Ну, зачем! Цæмæн æй обидедт скодтай? Тынг 
чистосердечнæй куы у! – дзуапп лæвæрдта дыккаг.

Алхæстæн йæ дзых дзурынæввонг сыгом ис: 
афæрсынмæ хъавыдис, ирон сты, нæ, уымæй, фæлæ 
æххæст нал сфæрæзта: уыдон æрбаивгъуыдтой. Сæ фæдыл 
аджих ис, æмæ бирæ цæуылдæрты йæ зæрдæ адзырдта… 
Уалынмæ та æваст чъылдымæрдыгæй иу гом рудзынгæй 
райхъуыстис сылгоймаджы тызмæг ныхас:

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

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

Никуы æмæ ницы: уынæр, сыбыртт нал райхъуыстис 
уатæй. Фæстæмæ фæкæсфæкæсгæнгæ, сабыргай рараст ис 
Алхæст. Бакæсгæйæ, тынг æнæууæнк лæджы хуызæн зын-
дис. Æмбæлæг адæм ыл дис кодтой, цымæ исты давы æви 
фæстæмæ цы фæкæс-фæкæс кæны, зæгъгæ.
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Барахъты Гинойы радзырд «Тæлмац»-æй скъуыддзаг
3. «Æ» у ирон æвзаджы фæрныг зæл, ирон дзырд 

дзы сфидауы импрессионистон ахорæнтау, арвæрдыны ху-
ызтау ивылы фæйнæрдæм ирон уды музыкæ, ныхъуыры 
æмхъæлæсонты (хъ, цъ, пъ æмæ иннæты) хъæбæрдзинад 
æмæ дæрзæгдзинад. Зæгъæн ис, «æ» у ирон æвзаджы 
сæйрагдæр зæл.

1. Æрæгмæ хъараг у маст ирон зæрдæмæ, фæлæ куы 
бахъара, уæд та-иу ирон туджы фыцын æрæгмæ банцайы. 
2. (хуымæтæг ир) Уæ зæрдæ разынд фидардæр гæнахæй. 

3. Уæ намыс – ирд. 4.  Уæ рухс хъуыды – хæдбар. 
5. Хуры цотæн баззад æрвон фарн. 6. Тæссаг уын не сты 
хинтæ æмæ кард. 7. Уыны уæ цæст æнусты сæрты дард. 7. 
Уæ хуыз нæ ивут уавæрты мæнгардæй. 8. (Цъулбертæ) уæ 
хъузон не скодтой сæ митæн. 9. Сындзын арты куы судза 
лæг, уæддæр / Нæ уæй кæны йæ ном æмæ йæ фидæн. 10. 
Сæрибар уарзын, æфсарм зонын. 11. Ирон у йæ зæххыл 
хæстон, æвæры мæсыгау нæмыгмæ йæ гуыр. 12. Уыдыстæм 
сæрыстыр, нæ куывтам ныллæг. 13. Дæ рухс къæсæрыл ма 
’рбауадз фыдгулы. 14. Дæ ауæдзыл хæстон мæсыгæй лæуу! 
15. Æгъдау, уаг, æфсарм, рад æмæ бæрц мады æхсыримæ 
ахъардтой йæ туджы. 16. Мыггаджы номхæссæг фыды 
дæлбазыр иугъæдон, цæсгомзонæгæй схъомыл, схаста ай-
онгты йæ рæз. 17. Йæ уынæнтæ, йæ хъусæнтæ нæ базгъæлдта 
фæндагыл. 18. Адæм кæрæдзийы дзырд не ’мбæрстой. 19. 
Цагъарæй сыгъзæрин дарæсы цæрыны бæсты сæрибарæй 
мæ къухтæй æлыг æмæ чъыр куы змæнтон, уæд уый 
хуыздæр у. 20. Ирон адæм, стыр дзыллæ уæвгæйæ, сæхи 
скуынæг кодтой. 21. Иумæйаг æфсымæруарзондзинадæй 
фидар нæ уыдысты. 22. Искæй цæф сын нæ рысти, сæхи 
æлхыскъыл кæрæдзи мардтой, цагътой. 23. Чи сæм-иу 
фæхудт, уый-иу сæхи фенхъæлдтой. 

24. Æфсымæр æфсымæры нæ уарзта, цæгъдджытæ 



141

йæм æххуырста. 25. Уæ кæрæдзийы дзырд уын бамбарæн 
ма уæд, кæрæдзийы макуы бауарзут!. 26. Сой æмæ нозтыл 
йæ сæрибар чи ивы! 27. Йæ дуне æмæ дзыллæйы арахъ-
хъыл чи ауæй кодта. 28. (кæстæртæн) Сæ хистæр сæ рох 
куыд нæ уа, кæддæриддæр ын аргъ кæнынхъом куыд уой. 
29. (фæсивæд) Йæ сæрибар чи нæ рох кæны, знагæй хизын 
æй чи зоны. 30. Хæсты бон къонайы фарсмæ гуыдынтæ ны-
майын йæ сæрмæ чи нæ хæсса, уыдон рацæудзысты  æ.а.д.

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

– Науырыз, дæ къухтæ дæ хæргæ кæнынц, æви нын 
æдзух нæ фынг къулбадджытæн цы уарыс! – иу ахæмы 
йæм фæкъæртт йе ’мвынг бадæг пыхцылрихи лæг.

Налат лæджы сау цæстытæ ферттывтой, кусарты сгуы 
фелвæста æмæ дзы йе ’лхыскъгæнæджы былтæ бакъуырд-
та, гъа, кæд абондæргъы нæма бафсæстæ, уæд дæ куыдзы 
гуыбын байдзаг кæн, зæгъгæ.

Науырыз саргъы гоппыл райгуырдис, – дзырдтой-иу 
адæм, се ’муд куы ’рцыдысты, уæд æмæ-иу æрымысыдысты: 
æфсадмæ кæмæ асидтысты, уыцы хохаг лæппуты къорд 
æрбадын кодтой къазармайы кæрты нæууыл. Раст уыцы 
рæстæг чысыл фалдæр тыгъд быдыры дыууæ салдаты 
бæхты рæгъауы ’хсæн æрцахсыныл архайдтой иу æнæдомд 
уырсы, фæлæ сæ уый, гæды мыстæй куыд хъаза, афтæ 
хъазыдис. Хъал хайуанмæ-иу салдæттæ куы баввахс сты, 
уæд-иу уый йæ фындзæй фехситт кодта æмæ-иу гæпуадæй 
рæгъауы алыварс æрзылдис. Дыууæ салдаты та-иу æм, 
«псопсогæнгæ , сæхи хæстæг бæргæ баластой, фæлæ та-иу 
бæх, йæ сæрæй хъазгæ, фæселф ласта.
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Ног æрцæуджытæй иу лæппу йæ мидбынат скатай. 
Дыууæ салдаты æгуыдзæгдзинадмæ кæсынмæ куы нæуал 
фæрæзта, уæд фæсæррæтт ласта æмæ хъал бæхы фæстейы 
басырдта. Йæ дымæг ын ацахста, гъе стæй уыцы уайгæ-
уайын йæхи хæрдмæ гæдыйау фехста æмæ йе ’ккой абад-
тис. Æнæдомд уырс ма, чъыллиппытæгæнгæ, йæхи бæргæ 
радав-бадав кодта, фæлæ йын сахъгуырд йæ улæфæнтæ куы 
ацахста, зæнгтæй йын йæ нарæг астæутæ куы ’рбалвæста, 
уæд «æрчъындз ис».

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

– Кæцон дæ?
– Ирон, господин инæлар.
– Дæ ном, дæ мыггаг?
– Хъайтыхъты Науырыз Сабаны фырт, дæ 

бæрзонддзинад.
– Молодец, хæххон джигит, хорзæхджын дæ кæнын 

урядничы цинæй, – загъта тызмæг инæлар, æрыгон салда-
ты уæхскыл йæ арм æруадзгæйæ. Æмæ Ходон лæппу уыцы 
бон пъагонджынæй агæпп ласта.

Хъайтыхъты Азæмæт

Кодзырты Таймураз

1. Нæ фыдæлты рæстæджы иу быдираг æлдар йæ 
фæсдзæуинтимæ хохмæ хъалон исынмæ бацыдис æмæ Са-
нибайы Кодзырты Таймуразы кæрты æрхызтис. Сæ бæхтæ 
хоры къутуйыл бафтыдтой уæгъдæй, сæхæдæг хæдзары 
даргъ бандоныл хицоны бадт æркодтой.

Таймуразы бинонтæ уазджытæм тынг хъæлдзæг 
цæстæй ракастысты. Уайтагъд сын æрæвæрдтой хæрд, 
нозт парахатæй, æмæ æмхуызонæй сæ уæлхъус уырдыг 
æрлæууыдысты. Æлдар рæбынæй бады. Бандоныл йæхи 
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фæстæдæрдæм дзæгуæз ауагъта æмæ мæстыхуызæй, 
тарфæрфыгæй Таймуразы мады фæрсы:

– Зæронд ус, ды ацы хæдзарæн цы бавæййыс?
– Æз дæн, мæ хур, сæ мад.
– Уæдæ-ма мын зæгъ, дæ фырттæ кæм сты?
– Тепсарыхъо æмæ Сæудженыхъо быдыры, Таймураз 

та – фыййау.
– Нæ, фæлæ кæд, чи зоны, мæнæй бамбæхстысты?
– Оххай, мæ хур, уанцон æмбæхст нæу, лæгæй чи 

бамбæхса, ахæм лæппутæ мын не сты.
– Цæй-ма, уæдæ, æз чи дæн, уый ды зоныс æви нæ?
– Хорз дæ нæ хъуыды кæнын, фæлæ уæддæр мæ буц 

уазæг дæ.
– Уæдæ æз дæн уыцы æлдар, сымах хъалон кæмæн 

нæ фидут.
– Дæ хорзæхæй, нæ буц æлдар, хохаг адæмæй кæй 

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

– Ау, æмæ уæдæ ныр уый тыххæй хъалон фидынмæ 
нæ хъавут?

– Тыхы дон, мæ хур, хæрдмæ ласы, цæй тыххæй нæ 
хъавæм? Бафиддзыстæм.

– Æниу-ма мын ма бафидут, уæд уын æз кæм дæн!..
1. Чындз уаты æрдиаг куы кодта, уæд хæдзары Тайму-

разы мад Дзицца æлдары цур йæ уæрджытыл æрлæууыдис, 
сæрæй кæлмæрзæн систа, æлдары раз æй æрытыдта æмæ 
дзы афтæмæй хатырдзинад куры: 

– Дунейы хатыр, дæ дины хатыр, дæ уæздан мыггад-
жы хатыр бакæн æмæ мын мæ чындзы ныууадз! 
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Махмæ дын ницы баззайдзæн, ахицæн сæ кæндзыстæм 
уæлдайджынтæй…

– Ныууадз мæ, зæронд ус, ахæм ныхæстæй. Æз дзырд 
куы зæгъон, уæд ды уый зон, æмæ йæ бынаты хæххон 
мæсыгæй фидардæр лæууы. Дæ фырттæ хъалон нæ фи-
дынц, уый тыххæй дын ныртæккæ дæ чындзæн æнæ кæнгæ 
нæй.

Ус сæрдиаг кодта.
– У-у-у! Дæ фæхъхъау æрбауон, мæ сызгъæрин æлдар, 

мах дæ мад æмæ дæ фыды уазæг, ма нæ фæхудинаг кæн! 
Ирыстоны ахæм æвирхъау хъуыддаг ничи бакодта, æмæ йæ 
ныр ды мах мыггагыл ма бавзар!

– Ныр цы бирæ дзæгъæлы дзурыс? Цы лæууыс мæ 
разы дæ уæрджытыл? Цы мæ дарыс ныхæстыл?! Марадз 
æмæ ныртæккæ дæ чындзы рарвит, на уый нæй, уæд æй 
мах нæхæдæг тыхæй ракæндзыстæм.

– Дæуæн, мæ хур, алцыдæр дæ бон у, дæумæ Хуыцауæй 
бирæ бартæ лæвæрд ис. Ды ахæм хъуыддæгтыл фæлтæрд 
дæ. Фæлæ мах адæмы астæу ма фæхудинаг кæн… На уый 
нæй, уæд ахæм худинаджы хъуыддаг нæ мыггаджы туг дæр 
нæ бауромдзысты…

153-æм фæлтæрæн.  Адæмон-поэтикон, фæлгонц-
джын, дзырд, публицистикон, ахæсгæ (нысаниуæг), дыккаг 
(нысаниуæг), сæйраг (нысаниуæг), фыццаг (нысаниуæг), 
стилистикон, социалон, эпитет, метафорон (нысаниуæг), 
æнкъарæнджын, экспрессион, ныв кæнын, ирд, жанр.

тайы зæрдæ, сисы стъалытæй уæлдæр,
кæнын сыгъдæг, нæ бакæнин хæлæг, фæрныг цард, 

вæййын уæлмонц æмæ бæрзонд, тæхы мæ уд, рухс монцы, 
уды арт, хъизæмары уарзты цин.

Иу райсом мæ фосимæ ныфтыдтæн донгоммæ. Фæс-
сихор фæзындис дондыппыр хæрæмигъ, æмæ бон нытта-
лынг, фосы нал уыдтон, хъуысыдис ма мæм æрмæст се стыф. 
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Нал зарыдысты мæргътæ дæр. Мæ зæрдæ суынгæг, цыдæр 
тас мæ бацыдис. Мæ фыдмæ цалдæр хатты ныхъхъæр код-
тон. Дзуапп куы нæ уыдис, уæд аххæй ныккуыдтон. Цас 
ма рацыдаид, афтæ мæм хæрз хæстæгæй æрбайхъуыстис 
кæйдæр фæлмæн ныхас:

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

бахæцыдис, ныффæлурс дæн. Зæрдæлхæнæн дзыбандытæ-
гæнгæ, мæ уæлхъус æрлæууыдис æнæзонгæ зæронд лæг.

– Уый хæрз къаннæг лæппу куы дæ, – æруагъта мæ 
русыл йæ дæрзæг арм. Уæ тæригъæдджын фæуай, Гæба, 
кæд æнахъом сабийы куыд æфхæрыс. Фæлæуу, мæ бар æй 
бауадз, æз ын алывыдтæ куы нæ акалон. Айразмæ мын 
дзырдта дæу тыххæй.

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

Ам та фыййау вæййын, мæнæ Дуцæны бадын. Мæ фосы 
къорд кæйдæр бар фæуагътон, зæгъын, уыцы лæппумæ ба-
уайон.

Аслæнбег, мæ къухыл хæцгæ, уæрыквос сыскъæрдта 
нæ бынатмæ. Гæбайы æрбацыдмæ мын хаста æмбисæндтæ, 
кодта худæн ныхæстæ. Æз бахъæлдзæг дæн. Уалынмæ 
фæзындис мæ фыд дæр. Аслæнбег ын мæн тыххæй «йæ 
хъуын» ацагъта:

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

– Гъемæ хорз, тæккæ райсом æй искæимæ хъæумæ 
арвитдзыстæм, баст куы нæ у, мыййаг, – йæхи раст кодта 
мæ фыд.

– Уадз, иу къорд азы ма рæза уæзæгыл, хъаза йе 
’мгæрттимæ, – дзырдта йын Аслæнбег. Бекмæрзты Афон
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188-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут æмбисæндтæ 
æмæ загъдауты мидис.

Ныхасæн – фæтк æмæ уаг. Зонын хъæуы раст æмæ 
рæсугъд. 

Ныхасæн – рæстæг æмæ бынат. Æвзагон мадзæлттæ, 
дзургæйæ, æвзарын хъæуы ныхасы уавæрмæ гæсгæ: цæуыл 
дзуры адæймаг, кæимæ. 

Ныхасæн – æфсон æмæ аххос. Фæрсæг дæ куы нæ уа, 
уæд ныхасæппарæн ма кæн, цæмæй дæ æнæуæздан, сæртæг 
адæймаг ма рахоной, уый тыхæй.

Æмбаргæ фæлмæн ныхас лæгæн – ныфсы хос, 
дæрзæг сонт ныхас – ныфссæттæн. Адæймаг цы дзурынмæ 
хъавы, ууыл хъæуы раздæр ахъуыды кæнын, цæмæй 
æнæрхъуыды ныхасæй искæй зæрдæ ма скъаха, искæй 
ныфс ма асæтта.

Ныхасы хорзæх – зæрдæйы хорзæх. Хорзæрдæ 
адæймаг алкæддæр ссардзæнис ныфсдæттæг ныхæстæ, йæ 
фæлмæн, хъуыдыджын ныхасæй сывæллонæй зæрондмæ 
алкæй дæр барæвдаудзæнис.

Нæлгоймагæн – нæлгоймаджы хъæлæс, сылгой-
магæн – сылгоймаджы. Æппæты фыццаг, нæлгоймаг æмæ 
сылгоймагæн зонын хъæуы царды уавæрмæ, цы архайды 
сæргъы лæуд сты, уымæ гæсгæ ныхас аразын: бинонты 
æхсæн, сыхæгты, æхсæнады. Сылгоймаг хъуамæ, фæрсæг 
æй куы нæ уа, уæд нæлгоймæгты ныхасы йæ дзых ма 
тъысса, иннæрдыгæй та, сылгоймæгтæ куы ныхас кæной 
кæрæдзийы мидæг, уæд сæм нæлгоймагæн не ’мбæлы 
ныхасæппарæн кæнын. 

Дзурынæн дæр хъæуы хистæр æмæ кæстæры уаг. 
Хистæр æмæ кæстæры ныхас вæййы алыхуызон, уымæн 
æмæ сæ бартæ, хæстæ царды алы уавæрты æмхуызон не 
сты. Хистæрыл цы бирæ хæстæ æвæрд ис, дзуапп цæмæнты 
дæтты, уыимæ бастæй аразы йæ ныхас дæр. Фæлæ йын 
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æнæмæнг æххæстгæнгæ у иу фæтк: йæ ныхас хъуамæ уа 
уæздан, хъуыдыйæ æххæст, дзуапп дæтта, æхсæнады ныхас 
аразынæн цы нормæтæ ныффидар сты, уыдонæн. Кæстæры 
ныхас дæр хъуамæ уа уæздан, кæстæр йæхи хиза гуымиры 
дзырдтæй.

Айларты Измаил

Æвдзæрæны хæст

Æвдзæрæн йæхицæн бынат нал ардта æмæ зæгъы: 
«Нарты Борæмæ фæцæуон фидыды алдзæн, стæй йæ хинæй 
ныммардзынæн».

Сбадти йæ дынджырхъусджын бæхыл æмæ рацæуы. 
Фæндагыл хъуыдытæ кæны: «Ныр мæ йæхимæ куы нæ 
бауадза æмæ мæ куы амара, уæд мæ худинаг ныхъхъæр 
уыдзæни, йæхи къухæй йæхи амардта, зæгъгæ. Цæй, кæд 
ахæм нæ разынид».

Цæуы Æвдзæрæн. Уагуадзæн афонты æрбахæццæ ис 
æмæ дзуры мидæмæ:

– Борæ, ракæс æддæмæ!
Борæ Æвдзæрæны хъæрмæ рауади æмæ зæгъы:
– Фыдæхы охыл кæд дæ, уæд мæм фæлæуу, кæд хор-

зы охыл, уæд мидæмæ рахиз.
– Фыдæхæй хорз хуыздæр у, уый тыххæй дæм 

æрцыдтæн иунæгæй дæр.
– Мæ хуыцау – ме ’вдисæн. Хæрзгæнæгæн æз хорзы 

бацæуын, фыдгæнæгæн та аккаг фæвæййын.
– Уæдæ мын хорзырдæм фысым фæу.
– Рахиз мидæмæ.
Æвдзæрæн бацыди мидæмæ, арфæ ракодта æмæ 

уырындыхъ здухгæ бандоныл рабадти. Борæ дæр йæхи 
æруагъта йæ цуры. Борæйы мад сын сæ разы фынг авæрдта 
æмæ сыл узæлы.

Фæсхæрд Борæ дзуры Æвдзæрæнмæ:
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– Фыдæхы охыл мæм кæй не ’рцыдтæ, уый тыххæй 
дын мæ лæвар.

– Цы мын лæвар кæныс?
– Мæ бæх.
– Бæх дæхи уæд. Ахæм сугхæссæнтæй фæлмæцыд 

дæн.
– Уæд та дын мæ фат.
– Уыцы фæныксхъауæнтæй дæр мæ къона дзаг у.
– Уæд та дын мæ кард.
– Фенын-ма мын æй кæн.
Борæ йæм йæ кард радта. Æвдзæрæн фестади, кард 

куы райста, уæд. Стæй зæгъы:
– Хæрæг-цыдæр, ды æцæгæй афтæ фенхъæлдтай, 

æмæ дын æз дæ кæрдзын хæрынмæ æрцыдтæн? Æз дæ 
марынмæ фæзындтæн.

Æвддзæрæн кард фæхаста, Борæ йæм артдзæстæй 
æртыскæн фелвæста. Уый йæм фæдардта. Æвдзæрæн 
æртыскæн атæхын кодта. Дыккаг цæфæн æм стуан 
фæдардта. Æвдзæрæны кард рæхысыл атыхсти, æмæ йыл 
Борæ йæхи ныццавта Æвдзæрæныл, йæ быны йæ ракодта 
æмæ йæм арцы фындз ныддардта. Æвдзæрæн зæгъы:

– Йæ-й-йи, ма мæ амар, æз дæ мад, дæ фыды уазæг! 
Нал дæ бахъыг дардзынæн.

– Дæуыл æууæнк нæй. Мæхи хæдзары мæ марынмæ 
кæм хъавыдтæ, уым мæ æддæ бынтон æнцад нал 
ныууадздзынæ.

Йæ арц ныссагъта Борæ Æвдзæрæны риуы, стæй йын 
йæ мард доны баппæрста (Н.к.).

Фысым æмæ уазæджы ’хсæн этикетон ныхæстæ: 
Уагуадзæн афонты æрбахæццæ ис æмæ дзуры мидæмæ:

– Борæ, ракæс æддæмæ!
– Уæдæ мын хорзырдæм фысым фæу.
– Рахиз мидæмæ.
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Фæсхæрд Борæ дзуры Æвдзæрæнмæ:
– Фыдæхы охыл мæм кæй не ’рцыдтæ, уый тыххæй 

дын мæ лæвар.
Борæ æгъдау дæтты йæ уазæгæн, Æвдзæрæнæн. 

Фыдæхмæ йæм не ’нхъæлмæ кæсы, уымæн æмæ йæ уæйыг 
йæ гæды ныхæстæй йæхиуыл баууæндын кодта.

Ардыгæй мах хъуамæ хатдзæг скæнæм: де знаг у, 
зæгъгæ, рагæй кæй зонай, уый ныхæстыл æууæндæн нæй, 
хъуамæ къæрцхъус уай, нæ фарсмæ куы уа, уæд.

Зондамонæн ныхæстæ: – Фыдæхы охыл кæд дæ, 
уæд мæм фæлæуу, кæд хорзы охыл, уæд мидæмæ рахиз. 
(Знагæн кæддæриддæр хъæуы ныхкъуырд дæттын, кæннод 
дын фехалдзæнис дæ цард, амардзæнис дын дæ бинонты; 
Хорз зæрдæимæ дæм цы уазæг æрбацæуа, уымæн та ратт 
æгъдау, барæвдау æй, йæ цуры йын æрæвæр цæхх æмæ 
кæрдзын, лæггад ын кæн. Æмæ уымæн фидæнмæ дæхицæн 
ссардзынæн зын сахаты фысым æмæ æххуысгæнæг).

– Фыдæхæй хорз хуыздæр у, уый тыххæй дæм 
æрцыдтæн иунæгæй дæр. (Фыдæхæй хорз хуыздæр кæй 
у, уый æмбарын хъæуы æмæ тырнын хъæуы хорздзи-
над аразынæмæ. Уæд адæмы цард цæудзæнис нывыл. Нæ 
уыдзæнис æнамонд адæм. Царды бындур уарзондзинад 
аразы).

– Мæ хуыцау – ме ’вдисæн. Хæрзгæнæгæн æз хорзы 
бацæуын, фыдгæнæгæн та аккаг фæвæййын. (Зон хорз-
дзинадæн аргъ кæнын æмæ фыдæхæн дзуапп дæттын. 
Уыцы зондæй цæры æцæг нæлгоймаг).

– Йæ-й-йи, ма мæ амар, æз дæ мад, дæ фыды уазæг! 
Нал дæ бахъыг дардзынæн (Мад æмæ фыды номæй сомы 
кæнын, курын ирон адæммæ у бæрзонд æвæрд, уымæ гæсгæ 
уæйыг мад æмæ фыды номæй лæгъстæ кæны).

– Дæуыл æууæнк нæй. Мæхи хæдзары мæ марынмæ 
кæм хъавыдтæ, уым мæ æддæ бынтон æнцад нал 
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ныууадздзынæ (Ацы ныхæстæ дæр мах хъуамæ зондæн 
райсæм нæхицæн. Æцæгдæр, мæ хæдзармæ уазæг куы 
æрбацæуа, йæхи мæ лымæн куы хона, афтæмæй мæм марæн 
кард куы сласа, уæд ын куыд хъуамæ ныххатыр кæнон).

Йæ арц ныссагъта Борæ Æвдзæрæны риуы, стæй йын 
йæ мард доны баппæрста

1. Арф комы, хæрис æмæ фæрвытæй атагъаты 
æхсæнты, мæсты сырсыргæнгæ, хурмæ тæмæнтæ калгæ, 
къæдзтæ-мæдзтæй згъоры Æрæф. 

(1) Атагъайы бæлæстыл сбырыдис бæзджын хуы-
мæллæг, стæй æндæр ахæм хилаг зайæгойтæ, (2) æмæ (,) 
(3) сæм уырдыгмæ ныккæс, (2) уæд зын равзарæн у, (4) 
бæлæстæ сты æви кæрдæгæй æхгæд обæуттæ, (2) уый 
(Æмæ бæтты бирæхайон вазыгджын хъуыдыйады алы-
хуызон арæзт хæйттæ: фыццаг (1) хай у хуымæтæг хъуы-
дыйад æмхуызон уæнгтимæ (сæйрæттимæ), дыккаг (2) 
– домгæвазыгджын хъуыдыйад иу сæйраг (2) æмæ дыууæ 
уæлæмхæст хъуыдыйадимæ (3), (4) æмæ кæрæдзийæ 
хицæнгонд цæуынц къæдзыгтæй. Æмæ-йы фæстæ къæдзыг 
æвæрд нæ цæуы, уымæн æмæ, йæ фæстæ цы хъуыдыйад 
лæууы, уый райдайы номивæг сæм-æй). Уыцы нывыл баф-
тау изæры уазал, уæнгты роггæнæг сыгъдæг дымгæ (хъуы-
дыйады æмхуызон уæнгтæ).

Йæ рахизфарсырдæм акæс Æрæфæн, æмæ дæ 
цæстыты раз лæудзæн ныллæг къутæр бæлæстæй æхгæд 
рагъ… (бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады хæйттæ баст 
сты бæттæг æмæ-йæ).

2. Цыдыстæм Мысостимæ доны цурты, уыцы 
нывтæм æнæфсисæй кæсгæйæ. (1) Былæй тылдтам дуртæ 
æмæ кастыстæм сæ фæдыл, (2) сæ разæй-иу, рыг калгæ, 
æндæр дуртæ хæсгæйæ, Æрæфы гуылфæнты сæ пæллахъхъ 
куыд фæцыдис, (1) уымæ…(домгæвазыгджын хъуыдыйад 
(куыд – уымæ); 1 – сæйраг хъуыдыйад, 2 – уæлæмхæст хъу-
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ыдыйад. Уæлæмхæст хъуыдыйады ис иртæстгонд фадатон 
дзырдтæ (загъд сты фæрссагмион здæхтытæй).

3. Иу чысыл нарæг къахвæндагыл ныццыдыстæм 
атагъамæ æмæ бæлæсты бынты нæхи доны хæрз былтыл ай-
стам. Ахызтыстæм уæллаг кæронæй – Æрæф, æвæццæгæн, 
йæ цæуæн æрæджы кæцæй аивта фалдæрмæ, уыцы æхсады 
хуызæн сыгъдæг, алыхуызон дуртæй хъулон уырмæ – æмæ 
федтам диссаджы ныв… (тиретæй хицæнгонд у бахæсгæ 
домгæвазыгджын хъуыдыйад, æвæрд у хуымæтæг хъуы-
дыйады мидæг).

(1) Дон кæй раласта, (2) йæ къалиуты æмæ уидæгты 
æрдæг змисы бын кæмæн фæкодта, (3) ахæм стыр хæрисы 
раз лæууыдис ацæргæ, сауцъар, дæргъдзæсгом лæг 
(домгæвазыгджын хъуыдыйад (кæй, кæмæн – ахæм): 1 
– сæйраг хъуыд-д, 2 – уæлæмхæст; сæйраг хъуыдыйады 
ис æмхуызон бæрæггæнæнтæ 9æддаг бакасты æрфыст), 
хицæнгонд цæуынц къæдзыгтæй) Кастис æм æдзынæг, 
йæ цæссыг калгæйæ, йæ рувæны хъæдыл æнцойæ. (1) Иу 
чысыл рæстæджы фæстæ йæ рувæн æрæвæрдта, бацы-
дис бæласмæ хæстæгдæр, ныхъхъæбыс ын кодта æмæ, (2) 
махмæ куыд фæкаст, афтæмæй йæм йæ цæсгом хæстæг 
æрхаста æмæ йын ныбба кодта йæ дызгъуын буарæн…
(домгæвазыгджын хъуыдыйад (куыд – афтæмæй): 1 – 
сæйраг, дыккаг – уæлæмхæст, сæйраг хъуыдыйады ис 
æмхуызон уæнгтæ – зæгъинæгтæ)

4. (1) Лæг нæ куы ауыдта, (2) уæд йæ цæсгом фæсырх, 
(3) æмæ йæ цæстытæ æнахуыр тагъд стъыбар-тъыбур код-
той (хъуыдыйады ис дыууæ сæрмагонд хайы: фыццаг хай у 
домгæвазыгджын хъуыдыйад (сæйраг (2) æмæ уæлæмхæст 
(1) хъуыдыйæдтимæ (куы – уæд), дыккаг хай та у хуымæтæг 
хъуыдыйад. Фыццаг æмæ дыккаг хай баст сты бæттæг 
æмæ-йæ.. Иу цасдæр рæстæг аззадис сагъдауæй, стæй 
æфсæрмыгæнæджы худт бакодта æмæ нæм, хæстæгдæр 
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æрбацæугæйæ, сдзырдта: (хуым. хъуыд-д, ис дзы æмхуызон 
зæгъинæгтæ).

– Æрра мæ ма фæхонут, фæлæ мын ацы хæрис бæлас 
(йæ къухæй йæм ацамыдта) æрлæууын кæны мæ зæрдыл 
мæ ивгъуыд цард… (бабæтгæваз. хъуыд-д, йæ хæйттæ 
баст сты ныхмæвæрды бæттæг фæлæ-йæ; дыккаг хайы 
ис бахæсгæ хъуыдыйад, хицæнгонд у хъуыдыйады уæнгтæй 
къæлæттæй).

5. – Уыныс уæртæ уыцы хæрис бæлас? (1) Мæсты 
ивылд дон æй ратыдта, (2) цы бынаты рæзыдис, (1) 
уырдыгæй, раласта йæ, дуртыл æмæ къæдзæхтыл хойгæ. 
(домгæваз. хъуыд-д: 1 – сæйраг  хъуыдыйад,  2 – уæлæм-
хæст; уæлæмхæст хъуыдыйады ис  æмхуызон уæнгтæ, 
иртæстгонд уæнгтæ). Гъе афтæ мæн дæр царды уылæнтæ 
рахастой, царды къултыл хойгæ, мæ райгуырæн бæстæйæ.

Мамсыраты Дæбейы радзырд «Райгуырæн бæстæ»-
йæ. 

Алыксандр Македонский

Æрыгон паддзах, персайнæгты ныхмæ стæры куы 
араст ис, уæд бахæццæ Гыццыл Азимæ æмæ бацахста 
горæт Гордион. Отправившись в поход против персов, мо-
лодой царь вступил в Малую Азию и занял город Гордион. 
Уым Зевсы аргъуаны лæууыдис уæрдон, фригийаг паддзах 
Гордий йын йæ дышломæ бабаста æфсондз, уыимæ тынг 
вазыгджын æлхынцъæй («гордийы æлхынцъ»). Там в храме 
Зевса стояла повозка, к дышлу которой, по преданию, фри-
гийский царь Гордий привязал ярмо, причем очень слож-
ным узлом («гордиев узел»).

Таурæгъмæ гæсгæ, æлхынцъ чи райхала, уый суы-
дзæнис дунейы хицау. Предание гласило, что тот, кто его 
развяжет, становится властелином мира. Уый уыдис Маке-
донскийы бæллиц, æмæ райдыдта уыцы æлхынцъ халын. 
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Мечтающий об этом Александр взялся развязать этот узел. 
Куы бамбæрста, йæ тых ыл нæ цæуы, уый, уæд раскæфта 
кард æмæ æлхынцъ æрбалыг кодта. Когда же он убедился, 
что это ему не под силу, выхватил меч и разрубил узел.

Йæ ми бацыдис историмæ. Поступок вошел в исто-
рию. Æмæ уый уыдис нысанон ми, македойнаг хæстонтæн 
хъуамæ равдыстаид, сæ балхон цыфæнды тохы куы 
бацæуа, уæддæр йæ къухы кæй бафтдзæнис уæлахиз, уый. 
Уый къухы бафтынæн та хъæуы тых. И не случайно. Это 
было знаковое действо, которое должно было показать ма-
кедонским воинам, что их предводитель добьется победы, 
в какую бы борьбу ни ввязался. А средство для достижения 
этого – сила.

В.П. Шейновы чиныгæй «Скрытое управление человеком»

Æгъдауы кадæг
1. Зæххыл æфсармæй ницы ис тыхджындæр.
Лæгæй нæу йе ’фсарм хъæдбыны дæр рох.
Цæрæццаг æгъдау адæмæн у хох,
Мæлæг æгъдæуттæ адæмæн – тыччытæ.

Тыччыты ласынц Терчы знæт гуылфæнтæ,
Æмæ сæ фехсы авд дæлдзæхмæ фурд,
Æмæ фæвæййынц уайтагъддæр лæхурд
Уылæнгуырæйттæн се ’нæнцой гуылфæнты.

Цæрæццаг æгъдау адæмæн у хох,
Бæрзонд хохæн та уады бон цы у?
Цы йын бакæндзæн денджызы фæйлауæн?

Æгъдау, æфсармыл рагæй цæуы тох.
Æгъдау та немæ алы бон цæуы.
Фыййау, паддзах уай – ма бамбæхс йæ аууон.
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2. Цæудзæн дæ хистæр хæхты сæрты балцы,
Гъæйтт, марадз, кæстæр, æмæ йæм фæкæс!
Гъæйтт, марадз, кæстæр, авæр ын йæ нымæт!
Кæм дæ! Фæхæц ын йе ’гъдæнцойыл, марадз!
Зæгъ ын «фæндараст» ног бæрзæндтæм, зæгъ.

Къæм абадын дæр уый æгъдауыл ма уадз, 
Фыды фарн сафын у фыртæн бæллæх.

Нæ уыд кæстæртæн хистæры цур бадæн,
Тамако дымæн, нуазæн ын нæ уыд.
Кæстæр йæ уæлхъус хистæрæн лæууыд, 
Салдат куыд лæууа инæлары кадæн.

3. «Цæй, бахатыр кæн», – Иры хъусын арæх.
«Цæй, бахатыр кæн», – чындзхасты дзырдтой. 
«Цæй бахатыр кæн», – хоргуывды куырдтой. 
«Цæй бахатыр кæн», – уый тыххæй мæ таурæгъ.

Куыстуарзон чи у, чи у нæм сæрæн,
Бæркад-бæрæчет – уыдоны хæдзæртты.
Ирон æрхоны хъæубæсты, хæлæртты,
Æнæ уазæгæй ирæн нæй цæрæн.

Дæрддаг бæлццæттæн уарзон лæг – сæ фысым,
Йæ хæрд, йæ нозтæн нæй фынгыл фæуæн, – 
Бадт иу абонæй иннабонмæ, заргæ.

Уæддæр ма сисы хъарм ныхæстæ мысын:
«Ныххатыр кæнут. Зонгæйæ фæуæд.
Уæ фаг дзæбæхтæ нæу мæнæн ыссаргæ».
     Мыртазты Барис

Гыцци, фыссыс, æвзæр фынтæ фæуыныс.
Дæ зæрдæ ’хсайы, исты мыл куы ’рцæуа.
Фæкуыдтай мыл фыдуд æхсæв дæ фыны.
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Тыхсты дуджы фын дæр вæййы æнæуаг.
Тыхст дæ, Гыцци… Фæцыд дæ иунæг хæстмæ,
Ныр уал азы йæ хæдзармæ нæ зыны.
Сæрæгас дæн! Нæ мын у тас, æрмæст мæ
Ды ма ныгæн дæ фыны.

Æз та, Гыцци, куыд байхъусон дæ фынмæ,
Куыд ауадзон фыдхæцæны мæ уæнгтæ?
Кæм æвдæлы салдат лæджы мæлынмæ,
Нырма уæлæуыл бирæ ис ызнæгтæ!
     Джусойты Нафи

Хæстон хо
Ыстыр тымыгъ… Мæцын мæ туджы…
Нæ зæхх – цыренкалгæ цæхæр…
Фæразæм алцæмæн фыддуджы…
Зындзинæдтæн быхсын æз дæр.

Æхсарджын чызг нæ тарст мæлæтæй,
Мæнмæ, мæгуыр, нæ уыди дард,
Йæ цинел айтыгъта тæлтæгæй,
Ныфсджынæй хъахъхъæдта мæ цард.

Сындæг,
Сындæг,
Сындæг цъæх артæй
Гæбына митыл ласта мæн.
Цы йын зæгъон йæ куыст, йæ бартæй – 
Фæрæзтæ иудадзыг зынтæн.
Алцæмæн (бæлвырд номивæг), дæр (дихон хайыг), 

æхсарджын (миногон), сындæг (фæрсдзырд), зæгъон 
(мивдисæг).

Уый федтон æз
Уый федтон æз. Хæсты быдыры
Хуыссыд уæлгоммæ ’нцад,
Цыма йын йе ’рцыдмæ нæ касти
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Йæ ныййарæг, йæ мад.
Цыма йæ цуры зæхх нæ сыгъди,
Цыма нæ уарыд зынг.
Цыма дын карз хæсты йæ риуæй
Фот. Берлин. Флаг над рейхстагом.
Солдатск. Треугольники. Карт. родина-мать зовет
Нæ ахызти нæмыг.

Цыма та сыстдзæни фæстæмæ…
Хæстонтимæ цæудзæн,
Æмæ фыдызнагæн йæ ныхмæ
Хъæбатырæй хæцдзæн.

Фæлæ нывондæн кæд æрхаста
Нæ сæрвæлтау йæ сæр,
Кæсдзæн æм алы бон æнхъæлмæ
Йæ ныййарæг уæддæр.

Уый федтон æз. Хæсты быдыры
Хуыссыд уæлгоммæ ’нцад,
Цыма йын йе ’рцыдмæ нæ касти
Йæ ныййарæг, йæ мад.
                            Дарчиты Дауыт

Бакæсут текст. Бамбарын кæнут æрхæцæн нысæнтты 
æвæрд. Æрхъуыды кæнут текстæн сæргонд. Ныффыссут 
хъусынгæнинæгтæ ахæм темæтæй: «Тыбылты Алыксандр 
ирон литературон æвзаджы тыххæй», «Ирон орфографи 
æмæ пунктуацийы фæрстытæ Тыбылты Алыксандры на-
укон уацты», «Тыбылты Алыксандры хъуыдытæ аивадон 
литературæйы æвзаджы тыххæй», «Тыбылты Алыксандр – 
тæлмацгæнæг» æ. æнд.

Тыбылты Алыксандр – æвзаг æмæ литературæ, фоль-
клор иртасæг, æхсæнадон кусæг – фæзминагæй баззад 
фæстагæттæн (æмхасæн). Йæ 1) зондæй, 1) архайдæй, 1)
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куыстæй 2) уыдис хъуыдыгæнæг 2) раздзог, йæ адæмы 2)
иугæнæг æмæ 2) фæндагамонæг, 2) уыдис Аразæг, ирон 
сфæлдыстадон цъæх уыгæрдæны хъазуатон 2) зиууон 
(хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ: 1) æххæстгæнæнтæ; 2) 
зæгъинæгтæ). 

Алыксандр уæлдай тынгдæр 1) аудыдта Ирон Дзыр-
ды гутондартыл, 1) æмбæрста, 3) ацы историон хæзнайæн 
йæ бындур куы фæцуда, 3) уæд йемæ рафæлдæхдзысты 
стыр 1) хæхтæ æмæ 1) къæдзæхтæ, 3) уымæн æмæ Ирон 
Дзырды къусчы хæзнайау æвæрд у 1) Ирыстон, нæ ный-
йарджыты 1) зонд æмæ 1) фарн, не 1) ’гъдау æмæ не ’1) 
фсарм, нæ 1)абон æмæ нæ 1) фидæн, нæ 1) удварн æмæ 
нæ фыдæлты цытджын 1) истори. (1) æмхуызон уæнгтæ; 
3) домгæвазыгджынн хъуыдыйæдтæ) 1) «Мадæлон æвзаг» 
æмæ «райгуырæн зæхх» синонимтæ сты, 3) уымæн æмæ 
уыцы дыууæ æмбарынады фæлмæн армы адæймагæн 
алцыдæр 1)æхцон æмæ 1) зынаргъ у йæ зæрдæйæн – нæртон 
1) æгъдау, Ацæмæзы 1) зарæг, Ханты 1) цагъд, Махарбед-
жы аивадон 1) шедевртæ…

Джусойты Клавæ («Рæстдзинад»)
Сæргонд: «Фæзминаг лæг» («Аразæг», Тыбылты 

Алыксандр»).
1. – Кæцæй цæуыс, кæ, Хъындырон? Дзæбæх стут? 

– Дзæбæх дæ хуыцау уадзæд! Мæнæ (амонæн хайыг) мæ 
сывæллоны тыххæй (фæсæвæрд) та (бирæхаттон хайыг) 
ныццыдтæн. Мара-зæгъай (хайыг), кæд мын æй исынц 
Сидзæрты скъоламæ! Нал, (хайыг) дам, (хайыг) дзы ис бы-
нат. Афтæмæй сæм куыд дзæбæх зилынц: уæд (бæттæг) 
дарæс зæгъай, уæд (бæттæг) хæринаг зæгъай – адæмæн 
арды хуызæн, (фæсæвæрд) мæ хур! (Б.Ч.). 2. Уæдæ (ха-
йыг) хæрз æвзæр куы (хайыг) ныцци! Æзын-ма (хайыг) 
йæм йæ фыццаджы дзæбæх æгъдæуттæй исты ис. Гъæй! 
Гъæй… (хайыг) Дæлæ чидæр æрбасиры, Муссæ ма (ха-
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йыг) уæд? 3. Гъе, (хайыг) æллæх, (æвастхъæр) сæрибар!.. 
Цæй бирæ дæ фæцагуырдтон, цæй æрæгмæ дæ ссардтон! 
4. Цæй, (хайыг) кæд мын баххуыс кæна – хорз. 5. А… 
(æвастхъæр) Æгас цу! Хъырым куы (хайыг) дæ! 6. Хъуыд-
даг дæ ис, æвæццæгæн? (модалон дзырд) 7. Марадз, (хай-
ыг) Сослæнбег, фен мысан, ардæм æй рахæсс уæд та! 
(хайыгтæ) (Б.Е.). 8. Æ-æ-æ, (æвастхъæр) дæ-дæй дыл 
фæкæной, мæ ахуыргонд хо, кæд дын чингуытæ æндæр 
ницы радтой, уæд! – йæ армытъæпæнæй йæ ных бахоста 
æмæ (бæттæг) дуары æдде фæцис. 9. Гъемæ (хайыг) афтæ 
дæр (хайыг) фæуæд. Фæлæ (бæттæг) бузныг мæ чызгæй, 
æгайтма (хайыг) мæ сæрты нæ (хайыг) ахызтис мæнæ (ха-
йыг) ныры фæсивæдæй иуæй-иутау. 10. Æвæццæгæн ма ныр 
дæр рынчын у… Мæхæдæг æй фесæфтон, мæхæдæг. Фæлæ 
цы чындæуа ныр? Чи зоны, бынтон æвæгæсæг у. Фæлæ цы 
’фсонæй? Æниу (хайыг) фæндаггаг та? (бæттæг) (М.Д.). 
11. Æмæ сыстадис æмæ ацыдис, æмæ йæ сбадын кодтой 
авд рæнхъы сæр (фæсæвæрд), æмæ авдырдæм гаджидау 
кæны, æмæ йæ доны хуыпп йæ быны (фæсæвæрд) ирвæзын 
байдыдта фыр нозтæй, æмæ загътой… 12. Уæйыг дур уæд, 
(бæттæг) хъæд уæд (бæттæг) ласын байдыдта æмæ сæ 
уырдæм (уæрммæ) калын байдыдта (Н.к.). 

Агуыр – адæмы ном нарты кадджыты
Хъоргъ – арф дзыхъхъ, æппæрстой дзы ахст 

адæймæгты
Хæддзутæ – æнæ хонгæйæ чи æрбацæуынц, уыдон 
Æвæрдтой цъутта – (æвзаг) сæрибар нæ уыдис. 

Цъутта – чыргъæды хуызæн æфсæйнаг кæнæ уисæй быд 
дзаума, арæхдæр конд вæййы хъуджы мукъутыл
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Ирон дзырд

Цы удвидар басгуыхт нæ дзырды фарн, уастæн!
Мæ уарзт мын, мæ маст мын æнусты фæхаста.
Æвæрдтой йыл цъутта æрцæуæг хæддзутæ,
цыфыддæр фыдгултæ: агуыр уа, фыд гунтæ.

Рæхуыстой йæ арцæй, фæлвæрдтой йæ артæй, нæ басаст
æхстой йæ мæнгардæй гадзрахаты фатæй.

Æппæрстой йæ хъоргъы – куыд баззайа рохы.
Йæ цот æй фыдохы ныууагътой-иу рохы.

Нæ басаст ирон дзырд – куырыхонæй номдзыд,
тыхы бон хæстон уыд: нæ фегад нæртон цыт.

Уый ме ’лгъыст, мæ ард у, мæ денджыз, мæ арв у.
Хъæуы мæ йæ арфæ йæ фæтæн, йæ арфы.

Куысты уа, фæдисы – мæ монц мын, мæ рис мын 
æвзæгты цæдисы бæрзонд фарнмæ сисы.

                                                           Хъодзаты Æхсар 

262-æм фæлтæрæн. Бамбарын кæнут бæрæггонд 
дзырдты мидис. Зæгъут, цавæр ирон æгъдау равдыста 
Агуындæ, бæлццæттæ ыл куы амбæлдысты, уæд. Аргъ рат-
тут бæлццæттæ æмæ Агуындæйы фыртты митæн.

Дзæрнатæ – хæринаджы хуыз: нартхор кæнæ мæнæу 
сфыцынц (хицæнтæй кæнæ иумæ), бафтауынц ма сæм 
хъæдур дæр

Цырвæнхъызт: цырв у æнхъизæн, кæнæн æй ис бæ-
гæныйы бынтæй 

Бæзджын къуымæл кæнынц хор æмæ мæнæуы 
задæй. Зад – мæнæу ныхсынц æмæ йæ хъарм рай байта-
уынц, бамбæрзынц æй, билцъ куы рауадзы, уæд æй бахус 
кæнынц, æрыссынц æй æмæ йæ æфтауынц, къуымæл цы 
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аджы фыцы хоры ссадимæ, уырдæм. Фаг куы фæфыцы, 
уæд æй æрфæрсудзынц æмæ йыл, цæмæй сæнхъиза, уый 
тыххæй цырв ныккæнынц. Ис ма тæнæг къуымæл. Уый 
та кæнынц, бæзджын къуымæлæй цы цъæмæлтæ баззайы, 
уыдонæй. Куы сæ æрæхсай, уæд сын сæ доныл бафтауын 
хъæуы æнхъизæн.

Куысыфтæг – къус, конд уыдис насы иу хуызæй. 
Ахæм нас хæрынæн нæ бæззы, йæ цъар у фидар, тæнгъæд 
дзы æддæмæ нæ тæдзы 

Паддзахвæндаг – афтæ хонынц Ирыстонæй Гуыр-
дзымæ цы фæндаг цæуы (Æфсæддон-Гуырдзиаг фæндаг), 
уый, иронау та – Дайраны комы фæндаг. Паддзах – царь. 
Уæрæсе æмæ Гуырдзы баст уыдысты Дайраны комы 
фæндагæй, уымæ гæсгæ уыцы фæндаг схуыдтой «Паддза-
хы фæндаг». 

Чермены цæссыг – ахæм ном радтой карз нозтæн 
(арахъхъæн). Чермен у Плиты Грисы трагеди «Чермен»-ы 
сæйраг хъайтар. Чермен чи уыдис, цавæр таурæгътæ, 
æмдзæвгæты йæ кой кæнынц, уый тыххæй бакæсут Бзар-
ты Русланы чиныг «История в осетинском предании: (Сю-
жет о Чермене. – Владикавказ, 1993). Чермены уæздан 
Тлаттатæ гадзрахатæй амардтой, сæ ныхмæ кæй цыдис, 
йæхицæн зæххыл лæджы бынат кæй агуырдта, æбар цар-
дыл кæй нæ разы кодта, уый тыххæй. Черменыл мæгуыр 
адæм, йæ бинонтæ бирæ цæссыг фæкалдтой, уымæн æмæ 
уыдис сæ ныфс, сæрылхæцæг, стыр зонд æмæ хъаруйы хи-
цау. Цæссыг та вæййы сыгъдæг.

Таланджерийыстæн – дзуары ном.
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