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Ахуырадон-методикон комплект «Ирон æвзаг 8-æм къласæн 
(æвзаг чи нæ зоны, уыцы ахуыргæнинæгтæн)» арæзт у цалдæр 
хайæ:

- ахуыргæнæн чиныг (ирон-уырыссаг дзырдуатимæ);
- методикон амындтытæ (чиныг ахуыргæнæгæн);
- аудиоæрмæг дискыл.
Ахуырадон-методикон комплект арæзт у программæйы 

домæнтæм гæсгæ; ахуыргæнæн чиныджы ахуырты нымæц – 
102 (къуыри 3 ахуыры). Методикон амындтытæ æвдисынц 
программæйы иумæйаг арæзт, нысæнттæ æмæ хæстæ: ирон 
æвзаг ахуыр кæнынмæ æмæ дзы пайда кæнынмæ тырныдзинад 
гуырын кæнын; ахуыргæнинæгты коммуникативон æмæ 
социокультурон компетенци рæзын кæнын.

Ахуыргæнæн чиныджы æрмæг дих кæны цалдæр тематикон 
къордыл:

І. Ахуыры азы 1-аг цыппæрæмхай 
1.  Хъæлдзæг бонтæ (6 сах.)
2.  Цы зонут Ирыстоны зайæгойты тыххæй? (3 сах.)
3.  Æнахуыр балц (2 сах.)
4.  Ацæргæ адæймаджы бон (4 сах.)
5.  «Хæххон стъалы» (3 сах.)
6.  Сыгъзæрин фæззæг (4 сах.)

ІІ. Ахуыры азы 2-аг цыппæрæмхай
1.  «Æвзæгты хох» (6 сах.)
2.  «Адæмты хох» (7 сах.)
3.  Уары урс-урсид мит… (7 сах.)

ІІІ. Ахуыры азы 3-аг цыппæрæмхай 
1.  Æрдзы диссæгтæ (9 сах.)
2.  Спорт æмæ рæсугъддзинад (9 сах.)
3.  Тæдзынджытæ тæдзынц (9 сах.)
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ІV. Ахуыры азы 4-æм цыппæрæмхай
1.  Хæстон разамонджытæ (11 сах.)
2.  Фыдыбæстæйы Стыр хæст (11 сах.)
Контролон ахуыртæ (11 сах.)

Ахуыры азы алы цыппæрæмхайы дæр ис контролон ахуыртæ, 
хæслæвæрдтæ  арæзт сты тестыты хуызы. Уымæй уæлдай ма 
4 резервон ахуырæн æрмæг лæвæрд нæй нæдæр ахуыргæнæн 
чиныджы, нæдæр методикон амындтыты: уыцы рæстæгæй 
ахуыргæнæг йæхæдæг пайда кæны, растдæр æм куыд кæсы, афтæ 
(кæнæ рацыд æрмæг фæлхат кæнынæн, кæнæ ахуыргæнинæгты 
зонындзинæдтæ æндæр хуызы сбæрæг кæнынæн).

Ахуыртæ иугонд сты бæлвырд темæмæ гæсгæ; фæлтæрæнтæ 
баст сты уыцы темæимæ, арæзт сты афтæ, цæмæй 
ахуыргæнинæгтæ фæлтæрой æмæ арæхсой сæ зонындзинæдтæй 
алы коммуникативон уавæрты пайда кæнынмæ, сæ бон уа 
иронау дзурын, фыссын æмæ кæсын; фаг æргом здæхт цæуы 
ирон æвзаджы грамматикæмæ. Алы темæйæ дæр ахуыргæнæн 
чиныджы ис иу сæйраг текст, иннæ фæлтæрæнтæ баст сты уыцы 
текстимæ. Алыхуызон фæлтæрæнтæ ахуыр кæнынц тексты 
мидис æмбарыныл, хъæугæ информаци арыныл, тексты мидис 
дзурыныл æмæ дзы алы уавæрты активонæй пайда кæныныл. 

Ахуыргæнæн чиныджы кæрон цы ирон-уырыссаг дзырдуат 
ис, уым лæвæрд цæуынц, сæйрагдæр, ног лексикон иуæгтæ 
(фæлæ дзы ис, ахуыргæнинæгтæ раззаг кълæсты цы дзырдтæ 
æмæ дзырдбæстытæ базыдтой, ахæмтæ дæр). Бирæон нымæцы 
сæ бындуры ивддзинæдтæ кæмæн æрцæуы, уыцы номдартæ 
лæвæрд сты дыууæ формæйы дæр (иууон æмæ бирæон 
нымæцты); мивдисджытæ та – сæ ивгъуыд афоны формæты дæр.

Ахуырадон-методикон комплекты сæйраг хæстæ:
хъомыладон хæс: ирон æвзаг æмæ культурæйæн æмбæлгæ 

кад кæныныл ахуыр кæнын; коммуникативон æмæ ныхасы 
культурæ бæрзонддæр кæнын; 
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ахуырадон хæс: Ирыстоны æрдз, ирон адæмы культурæ, 
истори æмæ æвзагимæ зонгæ кæнын; Кавказы æмæ æппæт 
Уæрæсейы адæмты цард, культурæ æмæ æвзæгты тыххæй 
зонындзинæдтæ фылдæр кæнын; фæсивæды культурæимæ, 
царды ахсджиаг фæзындтимæ зонгæ кæнын;

райрæзтон хæс:     ирон æвзаг ахуыр кæнынмæ тырнындзинад 
гуырын кæнын; интеллектуалон миниуджытæ рæзын  кæнын; 
иумæйаг ахуырадон арæхстдзинæдтæ фылдæр кæнын 
(ахуыргæнæн чиныгимæ, дзырдуатимæ, æндæр æрмæджытимæ 
кусын æ.а.д.);

практикон хæс: коммуникативон  æмæ ныхасы 
арæхстдзинæдтæ  рæзын кæнын;   бæлвырд темæйы фæдыл хи 
хъуыдытæ дзурын, диалог аразын амонын; ирон æмæ æндæр 
адæмты культурæтæ æмæ æвзæгты факттæ барыныл æмæ 
хатдзæгтæ кæныныл ахуыр кæнын.

Ахуыры азы I-аг цыппæрæмхай

Темæ  «Хъæлдзæг бонтæ» (6 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: ирыстойнаг сывæллæттæ 
сæ уæгъд рæстæг куыд æрвитынц, ууыл дзурын зонын; æрдзы 
ивддзинæдтæ æмæ фæзындтыты тыххæй дзурын; быцæу кæнын 
æмæ хи хъуыды зæгъын.

Продуктивон лексикæ: æфсæнвæндаг, æхсæрдзæн, денджыз, 
гагадыргъ, разамонæг, суадон, уæрæх, уыгæрдæн, фæсарæнтæ, 
фысым, хъæбыс, аив, зонгæ, рæвдаугæ, рæвдауын, хуызæн, 
æрвад, дзæбидыр, къæдзæх, цъупп, фарсмæ, æнад, хинымæр, 
хæлæг кæнын, хизын.

Рецептивон лексикæ: сусу-бусу (кæнын), сыбар-сыбур 
(кæнын), цъыбар-цъыбур (кæнын), сатæг, æдзард, (мæ) цæстмæ, 
фæсал, æнæмæнг.

Грамматикон æрмæг: фæрссагмиты арæзт; фæсæвæрдтæ 
хуызæн, фарсмæ.
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Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

1-аг ахуыр
1. Ног ахуыры азы фæдыл ахуыргæнинæгтæн арфæ ракæнын. 

Иронау радзурын (цалдæр фразæйæ), ахуыргæнæг сæрды йæ 
уæгъд рæстæг куыд æрвыста, уый тыххæй, стæй фæрстыты 
фæрцы сбæлвырд кæнын, куыд æй бамбæрстой, уый. Дарддæр 
цалдæр фразæйы зæгъын, къласы ахуыргæнинæгтæй йæ 
каникултæ чи куыд арвыста, уый тыххæй æмæ сæ бафæрсын: 
«Раст загътон, æцæгæй дæр ды..?»

2. Хъазт «Чи фылдæр дзырдтæ зоны сæрд æмæ каникулты 
тыххæй?» (2-3 минуты). Равзарæн ис алы рæнхъæй дæр 
фæйнæ 1 кæнæ 2 архайæджы, дыууæйæ та – жюрийы уæнгтæ, 
уыдон нымайынц, чи цал дзырды загъта, уый (уыимæ уыцы иу 
дзырдтæ фæлхат кæнæн нæй). Хъазт цæуы афтæ: архайджытæ 
кæрæдзийы фæдыл дзурынц фæйнæ иу дзырды (алы ныхасы 
хæйттæ).

3. Ахуыргæнæг кæсы ахуыры æрмæджы райдайæны  лæвæрд 
дзырдтæ (чингуытæ æхгæд сты), ахуыргæнинæгтæ та сын 
хъуамæ базоной сæ нысаниуджытæ. Фыццаг зæгъын хъæуы 
дзырд хицæнæй, куы нæ йæ базоной, уæд та – контексты, 
зæгъæм: Æфсæнвæндаг – поезд цæуы æфсæнвæндагыл.

2-аг фæлт. Бакæсын æй фыццаг хинымæры, стæй та – 
рольтæм гæсгæ. Диалог тæлмац кæнын нæ хъæуы. Æнæмбæрст 
дзырдтæ хъæуы тетрæдтæм рафыссын æмæ сæ дзырдуаты 
фæрцы ратæлмац кæнын.

3-аг фæлт. сæххæст кæныны размæ бар раттæн ис текстмæ 
ма иу хатт æркæсынæн (рæстæг куы амона, уæд).

4-æм фæлт. Алы скъуыддзаг дæр бакæсын, бацамонын ын 
йæ ныв, бафæрсын, ныв цы æвдисы, уымæй скъуыддзаджы 
ссарын уæлдæр лæвæрд дзырдтæ. Бафæрсын, кæй каникултæ 
баст сты ацы нывтимæ; текстыл æнцой кæнгæйæ, радзурын, 
чи кæм уыдис сæрды, уый тыххæй.  Уый фæстæ тексты 
хæйттæ   хинымæры бакæсын æмæ сын сæ мидис хи ныхæстæй 
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радзурын.
Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт., ног дзырдтæ сахуыр кæнын.

2-аг ахуыр
1-аг фæлт. Алы ахуыргæнинаг дæр схемæмæ гæсгæ аразы 

хуымæтæг хъуыдыйад, стæй ма лæвæрд номдаримæ хъуыды 
кæны ноджы иу хъуыдыйад, цыбыр кæнæ даргъ: Цъиутæ 
цъыбар-цъыбур кæнынц. – Цъиутæ тæхынц. – Цъиутæ хъарм 
бæстæтæй тæхынц æ.æнд.

2-аг  æмæ 3-аг фæлт. дзырдбæстытæй дæр саразæн ис 
хъуыдыйæдтæ, уыимæ æнæмæнг дæттын хъæуы фæрстытæ: 
Хъæлдзæг цъиутæ. – Цъиутæ цавæр сты? Цъиутæ сты 
хъæлдзæг. – Æртахтысты хъæлдзæг цъиутæ. – Хъæлдзæг 
цъиутæ цъыбар-цъыбур кæнынц æ.æнд.; Цъиутæ кæм бадынц? 
– Цъиутæ бадынц бæласы къалиуыл.
Ацы фæлтæрæнты фæстæ раттæн ис æндæр хæс: 1-аг, 2-аг 
æмæ 3-аг фæлтæрæнты бындурыл саразын æмæ ныффыссын 
хъуыдыйæдтæ (Хъæлдзæг цъиутæ цъыбар-цъыбур кæнынц 
бæласы къалиуыл).

5-æм фæлт. сæххæст кæныны размæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын хъæуы 1-аг ахуыры æрмæг, æргом аздахын хъæуы 
æппæрццæг хъуыдыйады арæзтмæ, æппæрццæг хайыгты 
нымæцмæ æмæ сæ бынатмæ хъуыдыйады мидæг.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

3-аг ахуыр
1-аг фæлт. Бафæрсын, цавæртæ вæййынц дзырдтæ сæ 

арæзтмæ гæсгæ (фарстæн зæгъæн ис уырыссагау, иронау æй 
куы нæ  бамбарой, уæд); ахуыргæнинæгтæ хъуамæ дæнцæгтæ 
æрхæссой хуымæтæг æмæ вазыгджын дзырдтæн (фыццаг 
уырыссагау, стæй та иронау). Вазыгджын дзырдты хæйтты 
нысаниуджытæ æнæзонгæ куы уой, уæд сæ ныффыссын 
дзырдуæтты (тæлмацимæ æмæ дзырдбæстыты мидæг: æфсæн 
– железо, æфсæн дуар – железная дверь æ.æнд.)
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3-аг  æмæ иннæ  фæлтæрæнтæ сæххæст кæныны размæ 
сфæлхат кæнын хъæуы номдарты тасындзæг (хауæнтæ, сæ 
фæрстытæ). Ахуыргæнинæгтæн байуарæн ис карточкæтæ 
фæйнæ 2-3 номдаримæ, цæмæй дзырдтæ  атасындзæг кæной 
æмæ рахицæн кæной хауæнты кæрæттæ. Номдарты фæрцы 
хъуамæ æвдыст цæуой тасындзæджы хицæндзинæдтæ, ома: 
дывæргонд æмхъæлæсонтæ бындуры кæроны, хъæлæсон 
бындуры кæроны, й бындуры кæроны. Карточкæтыл хауæнты 
фæрстытæ фыссын нæ хъæуы. Ацы хæс куыд сæххæст кодтой, 
уый æнæмæнг сбæрæг кæнын æмæ рæдыдтытыл бакусын, 
хуызæгтæ та ныффыссын фæйнæгыл æмæ тетрæдты.

Хæдзармæ куыст (6-æм фæлт.) раттыны размæ бафæлварын 
уыцы дзырдбæстыты хуызæн конструкцитæ къласы ратæлмац 
кæнын: холодный свет луны – мæйы уазал рухс æ.æнд. Æнæмæнг 
æргом аздахын хъæуы дзырдты рæнхъæвæрдмæ: бæрæггæнæн 
– бæрæггæнинаг дзырд.

4-æм ахуыр
1-аг фæлт. Æмдзæвгæмæ байхъусыны размæ фæйнæгыл 

ныффыссын æнæзонгæ дзырдтæ. Фыццаг сæ кæсы ахуыргæнæг, 
стæй та – ахуыргæнинæгтæ. 

Текстмæ фыццаг  хатт байхъусыны размæ раттын ахæм 
хæстæ: бамбарын  (æмæ зæгъын), чи сты тексты архайджытæ; 
кæм цæуы архайд, кæд цæуы архайд; цæуыл цæуы ныхас 
(иумæйагæй). Чиныгмæ кæсын нæ хъæуы.

Текстмæ  дыккаг хатт хъусын æмæ йæ дикторы фæстæ 
хинымæры кæсын. 

Æртыккаг хатт байхъусын æмæ æмдзæвгæ бакæсын, раст 
интонаци æмæ цавдмæ æргом здахгæйæ.

Уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ: 1) æмдзæвгæйæ рафыссын 
мивдисджытæ, сбæрæг сын кæнын сæ формæтæ: афон, нымæц, 
цæсгом. Ивгъуыд афоны мивдисджытæ ныффыссын 3-аг 
цæсгомы ивгъуыд афоны (æххæст формæтæ); 2) мивдисджыты 
æххæст цæсгомон формæтæ баивын æнæххæст формæтæй 
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(æнæ цæсгомон кæрæттæй кæнæ кæрон –и-имæ): ацыдис (ацыд, 
ацыди), бакастис, ахаудис, кафыдис, зарыдис, ныххудтис.

5-æм фæлт. æххæст кæнгæйæ, алы рæнхъы дæр иумæ ссарын 
антонимты иу къай, стæй ахуыргæнинæгтæ хъуамæ сæхæдæг 
кусой.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.; раттын æй хъæуы 
æххуысгæнæг дзырдтимæ. Бафæрсын, цавæр у Мæй, цы ми 
кæны, кæимæ ныхас кæны. Дзуæппытæ тетрæдты ныффыссын, 
цæмæй ахуыргæнинæгтæн фæлтæрæн сæххæст кæнын 
æнцондæр уа, уый тыххæй.

5-æм ахуыр
1-аг фæлт.  æххæст кæнын хъæуы, æмдзæвгæйы текстмæ нæ 

кæсгæйæ. Уырыссаг æвзаджы грамматикæйæ  зонындзинæдтыл 
æнцой кæнгæйæ, зæрдыл æрлæууын кæнын, цы сты мивдисæг, 
миногон, фæрсдзырд; цавæр фæрстытæн дзуапп дæттынц; куыд 
арæзт цæуынц миногмитæ æмæ фæрссагмитæ. Фæйнæгыл 
ныффыссын иу уырыссаг мивдисæг, саразын дзы миногми 
æмæ фæрссагми, стæй сæ ратæлмац кæнын ирон æвзагмæ æмæ 
равдисын ацы дзырдты арæзт, зæгъæм: играть – играющий, 
играя; хъазын – хъазæг, хъазгæ, хъазгæйæ. 

Бакæсын раиртæст, сæххæст кæнын 2-аг   æмæ 3-аг  фæлт.
Бацамонын фæрссагмиты арæзт ирон æвзаджы (раиртæстæй 

пайда кæнгæйæ). Æрмæг ныффидар кæныны тыххæй иу 
ахуыргæнинаджы фæйнæгмæ рахонын, иннæтæн та карточкæтæ 
байуарын,  цæмæй алыхуызон зонгæ мивдисджытæй миногмитæ 
æмæ фæрссагмитæ саразой, уый тыххæй. Сбæрæг кæнын 
куысты фæстиуджытæ.

4-æм фæлт. текст фыццаг бакæсын кæнын хинымæры; 
дыууæ-æртæ фарсты фæрцы сбæрæг кæнын, йæ мидис ын 
куыд бамбæрстой, уый; уый фæстæ  мивдисджытæй саразын 
фæрссагмитæ æмæ сæ ныффыссын фæйнæгыл (тетрæдты дæр); 
бакæсын диалог рольтæм гæсгæ. 

Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. Сæххæст кæнæн æй ис дыууæ 
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хуызы: 1) диалог дзурын сахуыр кæнын; 2) диалогæй монолог 
саразын. Дыккаг хуызыл рагацау бакусын хъæуы къласы; ныхас 
хъуамæ цæуа æртыккаг цæсгомæй (Батрадз йæ сæрдыгон  
каникултæ арвыста Мæскуыйы …).

6-æм ахуыр
1-аг фæлт. Фыццаг уал хъæуы ног дзырдтæм байхъусын 

æмæ сын сæ нысаниуджытæ сбæрæг кæнын;  дыккаг хатт сæм 
байхъусын, чиныгмæ кæсгæйæ, стæй сæ бакæсын дикторы 
фæстæ, сæвæрын цавды нысæнттæ (зæрдыл дарын хъæуы, ирон 
æвзаджы алы дзырдыл дæр хицæн цавд кæй нæ хауы, уый). 
Дзырдтæ кæсгæйæ, æргом здахын хъæуы ахæм мыртæ æмæ 
мырты къордты дзурынадмæ: уы, уæ,  дз;  æ дзырды райдайæны 
(дзæбидыр, хуыздæр, уæздан, къæдзæх, æнад, æрвад). 

Дзырдты нысаниуджытимæ базонгæ уæвыны фæстæ сæ 
спайда кæнын хъæуы фразæты: ахуыргæнæг дзуры фарстон 
фразæ ног дзырдимæ (аргъауæй кæнæ та йæхи хъуыдыгонд), 
ахуыргæнинæгтæ йын дзуапп дæттынц, ног дзырдæй пайда 
кæнгæйæ, зæгъæм: æрвад – Таймуразы æрвад Чермен хуыйны? 
– О, …; Нæ, Таймуразы æрвад Чермен нæ хуыйны, уый хуыйны 
Уырызмæг æ.æнд.

Текстимæ куыст. Текстмæ байхъусыны размæ раттын хæстæ: 
базонын æмæ зæгъын, цавæр жанрмæ хауы текст (цæмæй бæрæг 
у); чи сты архайджытæ; цы кары сты.

Дыккаг хатт байхъусыны размæ хæс: зæгъын, цавæр у 
тексты темæ (проблемæ);  цæуыл цæуы ныхас. Æртыккаг хатт 
байхъусын æмæ бакæсын аргъау дикторы фæстæ.

Сæххæст кæнын 2-аг æмæ  3-аг фæлтæрæнтæ.
Бацамонын фæсæвæрдтæ хуызæн, фарсмæ. Фæйнæгыл æмæ 

тетрæдты ныффыссын фæйнæ фондз дзырдбасты ацы дзырд-
тимæ (ратæлмац кæнын уырыссаг æвзагæй, зæгъæм: похож на 
оленя (тура) – саджы (дзæбидыры) хуызæн у æ.æнд.)

Хæдзармæ куыст: 4-æм фæлт. (радзурæн ис аргъауы мидис 
пъланмæ гæсгæ, цыбыргондæй, кæнæ та текст æнæхъæнæй).
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Темæ «Цы зонут Ирыстоны зайæгойты тыххæй?» (3 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: æрдзы фæзындты 
тыххæй иронау дзурын; экологийы  фæрстытыл беседæ аразын; 
текстыл æнцой кæнгæйæ, диалог / монолог аразын.

Продуктивон лексикæ: æхсынцъы, гæдыбæлас, дзедыр, кæрз, 
къутæр, мæнæргъы, сусхъæд, тæгæр, тæрс, тулдз, фатхъæд, 
хæрис. 

Рецептивон лексикæ: хæмпæлгæрдæг, хъалгъæн, хъæлæрдзы, 
чъерами, араст кæнын, фидауц.

Грамматикон æрмæг: дзырдбаст нымæцон+номдар; 
хуымæтæг хъуыдыйады арæзт (фæлхат кæнын).

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

7-æм ахуыр
1-аг фæлт. Ног темæимæ баст дзырдтæ бакæсын: фыццаг 

сæ кæсы ахуыргæнæг, ахуыргæнинæгтæ сæ хъус дарынц цавды 
бынатмæ, стæй сæ кæсынц ахуыргæнинæгтæ. Сбæрæг кæнын, 
ахуыргæнинæгтæн зонгæ цы дзырдтæ сты, уыдон; бафæрсын, 
уыцы дзырдтæ цавæр темæты æмбæлдысты, уымæй.

Ног дзырдтимæ дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ 
æрхъуыды кæнын, зæгъæм: Æхсынцъы цавæр у? – Сырх, бур, 
цъæх, туаг, адджын. Æхсынцъы кæм зайы? – Æхсынцъы зайы 
хъæды (цæхæрадоны) æ.æнд.

2-аг фæлт. Текст кæсынц цалдæр ахуыргæнинаджы, иннæтæ 
та лæмбынæг хъусынц æмæ бæрæг кæнынц рæдыдтытæ (раст 
цы дзырдтæ кæнæ мыртæ  нæ загътой, уый), стæй зæгъынц 
сæ фиппаинæгтæ, раст кæсынц уыцы дзырдтæ сæхæдæг, уый  
фæстæ та, текст чи кастис, уый. Текст æнæ рæдыдæй куы 
бакæсой, уæд сæххæст кæнын иннæ хæстæ дæр.

3-аг фæлт. сæххæст кæныны размæ бакæнын хъæуы æндæр 
куыст: иу ахуыргæнинаг зæгъы мивдисæг æбæлвырд формæйы, 
иннæ та – уыцы мивдисæг ивгъуыд афоны 3-аг цæсгомы иууон 
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кæнæ бирæон нымæцы. Ахæм куыст бакæнæн ис 4-æм фæлт. 
размæ дæр (æрмæст мивдисджытæ æвæрын хъæуы суинаг 
афоны). Фондз  мивдисæджы ивгъуыд æмæ суинаг афонты 
ныффыссын тетрæдты (зæгъæм: зайын, дидинæг калын, æмбырд 
кæнын, тонын æ.æнд.)

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. (2-аг фæлтæрæнмæ гæсгæ 
монолог саразын, ныффыссын æй æмæ йæ дзурын сахуыр 
кæнын.)

8-æм ахуыр
Ахуыры райдайæны сфæлхат кæнын мивдисджыты ивгъуыд 

æмæ суинаг афонты арæзт (ивгъуыд афоны суффикстæ -д, 
-т, -ст, -ыд, -ад; суинаг афоны суффикстæ -дзы(н), -дзæн). 
Иу ахуыргæнинаг кусы фæйнæгыл, иннæтæ та – тетрæдты 
карточкæтæм гæсгæ: аифтындзæг кæнын мивдисæг æргомон 
здæхæны æртæ афоны дæр. Алы карточкæйыл дæр – хицæн 
мивдисæг. Кæд мивдисæг арæх не 'мбæлы, уæд карточкæйы 
бацамонын хъæуы, цавæр суффиксы фæрцы арæзт цæуы йæ 
ивгъуыд афоны формæ, уый, стæй уидаджы кæрæдзи ивæг 
мыртæ, зæгъæм: аразын ( -т; а – æ).

 1-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, равзарын вазыгджын дзырдты 
хæйтты нысаниуджытæ.

4-æм фæлт. æххæст кæныны размæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын хъуыдыйæдты хуызтæ интонацимæ гæсгæ (хъæрон  æмæ 
æнæхъæрон), стæй хъæрон хъуыдыйæдты нысаниуджытæ (дис, 
цин, маст æ.æнд. тыхджын æнкъарæнтæ).

Хæдзармæ куысты (5-æм фæлт.) ахуыргæнинæгты 
æргом аздахын хъæуы хуымæтæг хъуыдыйады дзырдты 
рæнхъæвæрдмæ: архайды бынат – архайд æвдисæг дзырд – 
архайæг.

9-æм ахуыр
1-аг фæлт. Аргъаумæ байхъусыны размæ раттын хæстæ: 

тексты жанр сбæрæг кæнын, сæйраг архайæг чи у, уый 
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базонын.
Дыккаг хатт байхъусыны размæ раттын  хæс: аргъауы мидис 

хуыздæр цы сæргонд æвдисы, уый равзарын. Текстмæ хъусын 
æмæ йæ хинымæры кæсын. Тексты цы дзырдтæ цухгонд 
æрцыдысты, уыдон тетрæдты ныффыссын.

Æртыккаг хатт байхъусын æмæ бакæсын текст дикторы 
фæстæ. Сæххæст кæнын 2-аг – 5-æм фæлтæрæнтæ.

Хæдзармæ куыстмæ (7-æм фæлт.) бафтауæн ис уæлæмхасæн 
хæслæвæрд: аргъау радзурын, аргъаумæ гæсгæ диалог саразын, 
аргъауæн æндæр кæрон æрхъуыды кæнын æ.æнд.

Темæ «Æнахуыр балц» (2 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: балц æмæ балцимæ 
баст темæтыл ныхас кæнын, транспорты хуызты æмæ сæ 
пайда кæныны тыххæй дзурын; ног дзырдтæ æмæ фразæтæй 
алыхуызон ситуациты пайда кæнын.  

Продуктивон лексикæ: агъуыст, балц, бæлццон,  нау, 
къахвæндаг, мæсыг, хæрæг, æхситт кæнын, æвиппайды, нарæг, 
фистæгæй, хъæрæй.

Рецептивон лексикæ: бæлæгъ, æнахуыр, цасдæр рæстæджы 
фæстæ.

Грамматикон æрмæг: мивдисæджы пассивон формæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

10-æм ахуыр
Ног темæмæ рахизгæйæ,  бафæрсын, ахуыргæнинæгтæй чи 

цавæр балцы уыдис, кæд æмæ кæимæ, уымæй. Транспорты 
цавæр хуызæй пайда кодтой? Сæ балцы нысан цавæр уыдис? 
Цавæр горæттæ (бæстæтæ), хъæутæ, бынæттæ федтой?  Сæ 
зæрдыл цы бадардтой, сæ зæрдæмæ цы фæцыдис уыцы балцы?

Хъазт «Балц». Фæйнæгыл хицæн цæджындзтæй ныффыссын 
балцимæ баст дзырдтæ: номдартæ, мивдисджытæ, миногонтæ, 
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фæрсдзырдтæ (дзырдтæ дзурынц æппæт ахуыргæнинæгтæ дæр, 
ратæлмац кæнæн ис дзырдуаты фæрцы дæр). Уыцы дзырдтæй 
пайда кæнгæйæ, чи фылдæр хъуыдыйæдтæ сараздзæнис?

2-аг фæлт. текст бакæсын хинымæры. Ссарын, ног дзырдтæ 
цы хъуыдыйæдты æмбæлынц, уыдон æмæ сæ бакæсын. Стæй 
цалдæр ахуыргæнинаджы кæсынц текст хъæрæй, иннæтæ 
хъусынц æмæ бæрæг кæнынц рæдыдтытæ. 

3-аг фæлт. сæххæст кæныны фæстæ бакæнæн ис æндæр 
куыст: алы хъуыдыйадмæ дæр иу ахуыргæнинаг дæтты фарст, 
иннæ та уыцы фарстæн дзуапп дæтты. 

Мивдисæджы пассивон формæйы арæзт æмæ 
нысаниуæджы тыххæй зонындзинæдтæ ныффидар кæнынæн 
бакусын карточкæтимæ: байуарын карточкæтæ алыхуызон 
мивдисджытимæ æмæ хæслæвæрд раттын: ныффыссын  сæ 
пассивон формæты (суффикстæ раттын хъæуы къæлæтты), 
стæй сæ спайда кæнын хъуыдыйæдты (хъуыдыйад раттын 
уырыссагау, тæлмац кæнынæн). Зæгъæм:  ныв кæнын (-д; æ-о). 
На доске нарисован (был нарисован, будет нарисован) красивый 
цветок. Нывгонд. Фæйнæгыл нывгонд ис (уыдис, уыдзæнис) 
рæсугъд дидинæг. 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

11-æм ахуыр
4-æм фæлт. æххæст кæнын хъæуы,  10-æм ахуыры 2-аг 

фæлтæрæны  текстыл æнцой кæнгæйæ.
Уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ: ссарын тексты мивдисджытæ 

пассивон формæйы æмæ сæ, цы хъуыдыйæдты сты, уыдонимæ 
рафыссын (зæгъæм: Фæйнæгыл ауыгъд ис Ирыстоны картæ). 
Рафыссын тексты æртыккаг абзацæй мивдисджытæ æмæ сæ 
равзарын: афон, цæсгом, нымæц. Саразын мивдисджытæй   
миногмитæ æмæ фæрссагмитæ (зæгъæм: рахызтис (рахизын) – 
ивгъуыд афон, 3-аг цæсгом, иууон нымæц. Рахизæг, рахизгæйæ). 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. 
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12-æм ахуыр
Контролон куыст

1. Равзарут  раст дзуапп.
Къæдзæхы сæрæй бынмæ хауы уазал …
 суадон   æхсæрдзæн
 уыгæрдæн  дзæбидыр

2. Æз мысын денджызы … уылæнтæ.
 рæвдаугæ  зонгæ
 рæдау   уæрæх

3. Бæласы сæрæй хъуысы цъиуты …
 сыбар-сыбур  сусу-бусу
 цъыбар-цъыбур гæпп-гæпп

4. Фæлмæн дымгæ … уыгæрдæны дидинджытæн.
 рæвдауы   хъæбыстæ кæны
 æппæлы  хыл кæны
5. Нана рудзынджы…  ныссагъта рæсугъд дидинджытæ.

 бын   фарсмæ
 фæстæ   уæлæ

6. Баба стъолы … бандоныл æрбадтис.
 бын   фарсмæ
 фæстæ   уæлæ

7. Дзæбидыр саджы … нæу.
 тыххæй   хуызæн
 фарсмæ   раз

8. Фæбæрæг кæнут миногмитæ.
Рæвдаугæ хур, æхсад хæдон, марзт кæрт, фæлмæн дымгæ, 
карст уыгæрдæн, хъæлдзæг сывæллон, рæсугъд  зарæг, аив 
дзаума.
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9. Фæбæрæг кæнут фæрссагмитæ.
Хъæрæй худын,  хорз фыссын, бадгæйæ фыссын, хъуыды 
кæнгæйæ дзурын, æнхъæлмæ кæсгæйæ баззайын, раст 
дзуапп раттын, тæрсгæ-ризгæйæ цæрын.

10. Равзарут раст формæ.
  Цæугæдоны нæхи надтон.
  Цæугæдоны сæхи надтон.
  Цæугæдоны мæхи надтон.
  Цæугæдоны дæхи надтон.

11. Ныффыссут номивæг ды цыбыр формæйы хъæугæ хауæны.
Хъæд (кæуыл?) …  цинтæ кæндзæнис, хъæбыстæ (кæмæн?) 
… кæндзæнис, рæвдаудзæнис (кæй?) … . Бæрзонд бæлæстæ 
(кæмæ?) … дзурдзысты. (Дыл, дын, дæ, дæм)

12. Æз фарон  сæрды лагеры … .
  уыдыстæм    уыдтæн
  дæн      уыдзынæн

 
13. Фæззæджы … æппæт дыргътæ дæр.

 дидинæг калынц   срæгъæд сты
 æрзадысты     ныссагътой

14. Мæнæргъы, харбыз, саунæмыг … сты.
  дыргътæ          гагадыргътæ
  халсартæ       хæмпæлгæрдæг 

15. Ныффыссут иронау.
  Письмо написано – (Фыстæг фыст у.)
  Письмо было написано – (Фыстæг фыст уыдис.)
  Письмо будет написано – (Фыстæг фыст уыдзæнис.)
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Темæ «Ацæргæ адæймаджы бон» (4 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: алы ситуациты æмæ 
алы кары адæймæгтимæ хи дарыны этикеты домæнтæ æххæст 
кæнын; ацæргæ адæмы уавæры тыххæй дзурын, тексты æрмæг 
æмæ хи зонындзинæдтæй пайда кæнгæйæ.

Продуктивон лексикæ: пенсиисæг, æмбис, иунæг, лыг 
кæнын, ома, пенси исын, пенсийы цæуын, хъаст кæнын, 
тыхсын; бафæрсын аипп ма уæд, дæ хорзæхæй, бахатыр кæн, 
табуафси.

Рецептивон лексикæ: ноггуырд, сæрмагонд, зæрондæй-
зæронддæр кæнын.

Грамматикон æрмæг: вазыгджын хъуыдыйæдты арæзт.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

13-æм ахуыр
Скъоладзауты базонгæ кæнын Иугонд Нациты Организацийы 

уынаффæимæ Ацæргæ адæймаджы бон бæрæг кæныны тыххæй. 
Цыбыр беседæ ацæргæ адæмы уавæры тыххæй нæ бæстæйы, 
бинонты æхсæн, хистæртæ æмæ кæстæрты ахастыты тыххæй.

1-аг фæлт. Ацы темæмæ гæсгæ беседæ саразын; фæлтæрæны 
фæрстытæн дзуапп раттыны фæстæ хатдзæг скæнын, ахæм  
бæрæгбон  снысан кæныны сæр цæмæн хъæуы, уый  тыххæй.

3-аг фæлт. Текст бакæсыны фæстæ бафæрсын,  цавæр 
мультфильмы æмæ чиныджы  персонажтæ сты постхæссæг 
æмæ гæды? Цы хуыйнынц уыдон? Постхæссæг Бибо  æмæ гæды 
Гино уыдоны  хуызæн сты? Раттын цыбыр характеристикæтæ 
Бибо æмæ Гинойæн: цавæртæ сты, кæм цæрынц, чи сты сæ 
хæлæрттæ, цæмæн быцæу кæнынц æ.æнд.

Диалог цалдæр хатты бакæсын цæсгæмттæм гæсгæ. 
Диалогæй саразын дыууæ монолоджы: Бибойы  монолог 

æмæ Гинойы монолог. 
Диалогмæ гæсгæ радзурын Бибо  æмæ Гинойы тыххæй. 
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Райдайæн ис афтæ: Иу бон фембæлдысты постхæссæг Бибо 
æмæ гæды Гино. Бибо цин кодта, газеттæ нал хæсдзынæн, 
зæгъгæ (зæгъгæ – мол; ахуыргæнинæгты базонгæ кæнын хъæуы 
ацы хайыгимæ æмæ, фæрссаг ныхас аразгæйæ, хайыгæй куыд 
пайда кæнын хъæуы, уыимæ).

Хæдзармæ куыст: 4-æм фæлт. Цыбыр радзырд ныффыссын 
æмæ йæ радзурын.

14-æм ахуыр 
1-аг фæлт. Ног дзырдтæ бакæсын фыццаг хинымæры, 

стæй та хъæрæй. Æргом здахын хъæуы дзырдтæм дывæргонд 
æмхъæлæсонтимæ, стæй хъæлæсонæй райдайгæ дзырдтæм. 
Сбæрæг кæнын цавды бынат дзырдты, сфæлхат кæнын 
цавд æвæрыны æгъдæуттæ æмæ æрхæссын дæнцæгтæ ног 
дзырдтæй.

Лексикæимæ куыст. Зæгъын иронау: надо написать, надо 
решить проблему, надо учиться, надо уйти на пенсию, надо 
радоваться, надо поговорить, надо погулять; новорожденные 
дети, специальное решение, жалуется на кота Гино (арæзтон 
хауæн), жалуется коту Гино (дæттынон хауæн).

2-аг фæлт. тексты ставддæрæй фыст дзырдтæ цы 
хъуыдыйæдты ис, уыдон тетрæдтæм рафыссын, ног дзырдтæ 
та – дзырдуæттæм. Тексты ссарын вазыгджын хъуыдыйæдтæ, 
зæгъын, цавæр хæйттæй арæзт сты, уыцы хæйттæ кæрæдзиимæ 
куыд баст сты (зæгъæм: Æхсай азæй фылдæр кæуыл цæуы, 
ахæм адæймæгтæ дыууæ мин фæндзæм азы Зæххыл уыдис иу 
миллиардæй фылдæр. Домгæвазыгджын хъуыдыйад, фыццаг 
хай – уæлæмхæст (бæрæггæнæн), дыккаг хай – сæйраг. 
Уæлæмхæст хайы ис бæттæг дзырд «кæуыл», сæйраг хайы – 
æмбарынгæнинаг дзырдбаст «ахæм адæймæгтæ»). 

Хæдзармæ куыст: 8-æм фæлт. Цыбыр радзырд ныффыссын 
æмæ йæ радзурын.
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15-æм ахуыр
1-аг – 3-аг фæлт. Сфæлхат кæнын нымæцонты хуызтæ сæ 

нысаниуæгмæ гæсгæ (бæрцон, рæнхъон, дихон, мурон) æмæ 
арæзтмæ гæсгæ (хуымæтæг, вазыгджын, амад), дæнцæгтæ 
æрхæссын æмæ сæ ныффыссын. Иу-цалдæр хуымæтæг, 
вазыгджын æмæ амад бæрцон нымæцонæй рæнхъон 
нымæцонтæ саразын (дыууæ – дыккаг, дыууадæс – дыууадæсæм, 
дыууын фондз – дыууын фæндзæм æ.æнд. Бафиппайын, амад 
нымæцонтæн æрмæст сæ фæстаг хай кæй ивы, уый.)

4-æм фæлт. Æргом аздахын бабæтгæвазыгджын хъуыдыйады 
хæйтты ’хсæн бастдзинады фæрæзтæм; зæрдыл æрлæууын 
кæнын, бабæтгæ бæттæгтæ æрмæст вазыгджын хъуыдыйады 
хæйттæ кæй нæ бæттынц, фæлæ ма хъуыдыйады æмхуызон 
уæнгтæ дæр, уый; æрхæссын дæнцæгтæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Хæслæвæрдæн аивæн ис, 
зæгъæм: радзурын текстæй цалдæр абзацы; ныффыссын тексты 
конспект; радзурын тексты мидис хуымæтæг (кæнæ вазыгджын) 
хъуыдыйæдтæй æ.а.д.

16-æм ахуыр
1-аг фæлт. Æркæсын нывтæм, равзарын хъæугæ фразæтæ 

æмæ нывтæм гæсгæ саразын лæппу æмæ зæронд лæджы, зæронд 
лæг æмæ  дуканигæсы, лæппу æмæ дуканигæсы диалогтæ. 
Фæлтæрæн сæххæст кæныны тыххæй фæйнæгыл ныффыссын 
цалдæр этикетон фразæйы æмæ  фарстон хъуыдыйады, цыбыр 
диалогты спайда кæнæн кæмæй ис, ахæмтæ. 

Æрхъуыды кæнын æмæ ныффыссын диалогтæ æндæр 
ситуациты: транспорты, афтечы, уынджы æ. æнд. Бакæсын  
диалогтæ цæсгæмттæм гæсгæ.

2-аг  фæлт. Лæвæрд фразæтæй пайда кæнгæйæ, саразын 
цыбыр диалогтæ алы кары адæймæгты ’хсæн. Ныффыссын, 
алыхуызон ситуациты цы этикетон фразæтæ æмбæлынц, 
уыдон.

Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. 



20

Темæ «Хæххон стъалы» (3 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: Хетæгкаты Къостайы 
цард æмæ сфæлдыстады тыххæй дзурын, ахуырты æрмæг æмæ 
хи зонындзинæдтæй пайда кæнгæйæ; поэты æрыгон бонтæ æмæ 
нырыккон фæсивæды царды уавæртæ абарын æмæ хатдзæгтæ 
кæнын.

Продуктивон лексикæ: нывкæнынад, хæлар, хардз кæнын, 
дæсны, раз, нæма, нырма, фæндын, суæвын, хъуамæ.

Рецептивон лексикæ: мæт, зæхкусæг, бахæлар уæвын, хъулон 
адарын.

Грамматикон æрмæг: мивдисæджы вазыгджын формæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

17-æм ахуыр
1-аг фæлт. Ног дзырдтæ бакæсын æмæ сæ нысаниуджытæ 

сбæрæг кæныны фæстæ бакæсын раиртæст (модалон хайыг æмæ 
бадзырдон здæхæны мивдисæг цы нысан кæнынц, уый тыххæй) 
æмæ саразын ахæм конструкцитæ, ног дзырдты æхсæн цы 
мивдисджытæ ис, уыдонимæ дæр (хъуамæ бахæлар уон (уæм), 
хъуамæ фæнда, хъуамæ суа (суон, суай), хъуамæ хардз кæна) æмæ 
сын сæ нысаниуджытæ равзарын. Уый тыххæй сфæлхат кæнын 
хъæуы мивдисæджы бадзырдон здæхæны формæйы арæзт. 

Бакусын модалон дзырд хъуамæ-йы пайдакæнынадыл: 
ахуыргæнæг алы ахуыргæнинагæн дæр дзуры фразæ уырысса-
гау, уый йæ зæгъы иронау, конструкци хъуамæ+бадзырдон 
здæхæны мивдисæг-æй пайда кæнгæйæ (зæгъæм: ты должен 
выучить стихотворение – ды хъуамæ æмдзæвгæ сахуыр кæнай, 
ды хъуамæ сахуыр кæнай æмдзæвгæ).

2-аг фæлт.  сæххæст кæныны фæстæ æнæмæнг саразын  
хъæуы цыбыр беседæ: сбæлвырд кæнын ахуыргæнинæгты 
зонындзинæдтæ Къостайы тыххæй; радзурын цымыдисаг 
факттæ поэты цард æмæ сфæлдыстадæй.
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3-аг фæлт. Бамбарын кæнын хуымæтæг мивдисæджы 
вазыгджын формæ æмæ вазыгджын мивдисæджы хицæндзинад; 
вазыгджын формæйæ куыд  пайда кæнын хъæуы, уый. Алы 
ахуыргæнинаг дæр хъуамæ цалдæр мивдисæгæй сараза 
вазыгджын формæтæ æмæ сæ спайда кæна хъуыдыйæдты. 
Зæгъæм: цæуын – цæугæ кæнын. Ам нал лæууын, цæугæ кæнын 
нæхимæ. 

4-æм фæлт. Номивджытæ фæлхат кæнын. Сбæрæг кæнын,  
номивджытæ цавæр хауæнты сты, уый.

6-æм фæлт.  сæххæст кæнын хъæуы, 3-аг фæлт. цы 
хъуыдыйæдтæ лæвæрд ис, уыдонмæ гæсгæ. Æргом аздахын 
домгæвазыгджын хъуыдыйады арæзтмæ (æмбарынгæнæн 
уæлæмхæст хаимæ): уæлæмхæст хай сæйраг хайы астæу. 

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

18-æм ахуыр
Хæдзармæ куыст сбæрæг кæныны фæстæ раттын цыбыр 

информаци Дзаттиаты Тотырбеджы роман «Хæххон стъалы»-
йы тыххæй; радзурын иу-дыууæ цауы романæй.

1-аг фæлт. цы скъуыддзаг лæвæрд ис, уый æвдисы 
Къостайы ахуыры бонтæ Стъараполы гимназы. Зæгъын хъæуы, 
нывкæнынады ахуыргæнæг В. Смирновæн йæ ахуыргæнинаджы 
царды цы стыр бынат ис, уый тыххæй. Радзурын Къостайы фыд 
Леуаны тыххæй; бамбарын кæнын, йæ фырт нывгæнæг суа, уый 
йæ цæуылнæ фæндыдис, уый. 

Текст кæсгæйæ, æргом здахын хъæуы интонацимæ, дзырдты 
растдзурынадмæ: уы æмхъæлæсонты фæстæ æмæ дзырды 
райдайæны (ахуыргæнæг, уырнгæ нæ кодта, куыста, хъуыды 
кодта), й дзырды райдайæны (йемæ, йæ), æмхъæлæсонты 
къордтæ (уырнгæ, кодта, нывтæ, куыста, сæвæрдтой), 
æмхъæлæсон х (арæх æй рæдыдæй фæдзурынц раулæфтимæ: 
хуыздæр, бахæлар ис, Хетæгкаты, ахуыргæнæг, арæх). 

Сбæрæг кæнын, куыд æмбарынц фразæтæ йæ куыст 
дзæгъæлы нæ уыдис, бирæ рæстæг бахардз кодта, уымæ нæ 
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бæллыдис. 
Ссарын тексты æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ ног 

дзырдтимæ.
2-аг фæлт. сæххæст кæныны фæстæ раздæхын текстмæ 

æмæ бакусын грамматикæйыл: 1) ссарын æмæ рафыссын 
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ, фæбæрæг кæнын бæттæгтæ, 
грамматикон бындуртæ, бастдзинады фæрæзтæ, раттын 
фæрстытæ сæйраг хæйттæй уæлæмхæст хæйттæм;  2) ссарын 
мивдисджытæ вазыгджын формæйы, равзарын сын сæ 
пайдакæнынад; 3) рафыссын 3-4 хуымæтæг мивдисæджы, 
саразын сæ вазыгджын формæтæ, спайда сæ кæнын 
дзырдбæстыты кæнæ хъуыдыйæдты; 4) ссарын æмæ рафыссын  
фæрссагмитæ, равзарын сын сæ арæзт. 

Ацы тексты бындурыл сфæлхат кæнын  номивджытæ. 
Ссарын цæсгомон  номивджытæ æххæст æмæ цыбыр формæты; 
фæрстытæ сæм раттын; цавæр хауæнты сты, уый сбæрæг кæнын; 
æргом аздахын цыбыр номивджыты бынатмæ хъуыдыйады 
мидæг. Рафыссын цалдæр дзырдбасты номивджытимæ, 
фæрстытæ сæм дæтгæйæ (йемæ (кæимæ?) фылдæр цæмæн 
куыста æ.æнд.).

Хæдзармæ куыст (4-æм фæлт.) раттыны размæ текстæн 
скæнын хъæуы пълан фæрстытæ кæнæ тезисты хуызы æмæ йæ  
тетрæдты ныффыссын.

19-æм ахуыр
2-аг фæлт. сæххæст кæныны фæстæ бакусын 

домгæвазыгджын хъуыдыйæдтыл. Бакæсын рагацау фæйнæгыл 
фыст цалдæр алыхуызон домгæвазыгджын хъыдыйады, ссарын 
сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ, сæ ахастытæ сын фæрстыты 
руаджы сбæрæг кæнын, схемæтæ сын саразын. Уæлдай 
æргом аздахын домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæм афоны 
уæлæмхæст хаимæ, æрхæссын дæнцæгтæ таблицæмæ гæсгæ 
æмæ сæ ныффыссын тетрæдты. 18-æм ахуыры 3-аг фæлт. цы 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ рафыстой, уыдоны 'хсæн ссарын 
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хъуыдыйад афоны уæлæмхæст хаимæ, фæнысан кæнын бæттæг 
æмæ æмахастон дзырд (куы, уæд).

4-æм фæлт. æмдзæвгæ фыццаг кæсы ахуыргæнæг, 
ахуыргæнинæгтæ сæ хъус дарынц интонацимæ æмæ цавдмæ; 
стæй йæ алчидæр кæсы хинымæры, фыссы дзы тетрадмæ 
æнæзонгæ дзырдтæ, тæлмац сæ кæны дзырдуаты фæрцы; уый 
фæстæ æмдзæвгæ радыгæй  хъæрæй кæсынц.

5-æм фæлт. сæххæст кæныны фæстæ раздæхын æмдзæвгæйы 
текстмæ: номдартæн сбæрæг кæнын сæ хауæны формæ; 
хуымæтæг мивдисджытæй саразын вазыгджын формæтæ; 
бирæон нымæцы номдартæн сбæрæг кæнын сæ иууон нымæцы 
формæ. Зæгъæм: хурæй – номдар, иууон нымæц, иртæстон хауæн 
(кæрон -æй); бафсæдынц – æфсæдгæ бакæнынц; мæргътæ 
(бирæон нымæц) – маргъ (иууон нымæц). 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

Темæ «Сыгъзæрин фæззæг» (4 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: фæззæджы миниуджытæ 
(хъæуы, сахары, хъæды, хохы æ.æнд.) зонын æмæ уыдоны 
тыххæй дзурын; диалогæй монолог аразын; тексты архайæгæн 
характеристикæ дæттын.

Продуктивон лексикæ: æрæгвæззæг, æвзист, мигъ, ком, 
æхгæнын, талынг, баталынг ис, тухын, згъорын, гæппытæ 
кæнын, ном æвæрын, тар.

Рецептивон лексикæ: кафаг, уасаг, хæларзæрдæ, æлхынцъ кæнын.
Грамматикон æрмæг: миногмиты арæзт (фæлхат кæнын), 

мивдисджыты разæфтуанты нысаниуджытæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

20-æм ахуыр
Хъазт «Фæззæг». Хъазынц рæнхъгай. Иу рæнхъы 

ахуыргæнинæгтæ дзуапп дæттынц фарстæн «Цавæр у фæззæг?» 
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(дзырдтæ фыссынц фæйнæгыл), иннæ рæнхъ та – «Цы ми кæны 
фæззæг?», æртыккаг рæнхъ – «Цы вæййы фæззæджы?» Фылдæр  
дзырдтæ чи ныффысса, уый рамбылдта. Уый фæстæ æндæр 
ерыс: алчидæр архайы фæйнæгыл фыст дзырдтимæ фæззæджы 
тыххæй фылдæр хъуыдыйæдтæ зæгъыныл.

1-аг фæлт. текстмæ байхъусыны размæ бакусын ног 
дзырдтыл (æппæт дзырдтæ æнæзонгæ не сты); цалдæр хатты 
сæ  раст бакæсын. Ахуыргæнинæгты  базонгæ кæнын Гæдиаты 
Секъайы цардæрфыстимæ (чи у, кæд цардис, цæуыл фыста, 
цавæр уацмыстæ ныффыста æ.æнд.).

Фыццаг хатт текстмæ байхъусын, чиныгмæ нæ кæсгæйæ. 
Текстмæ байхъусыны размæ раттын фарст: Цавæр æрдзон 
фæзындты кой ис тексты? 

Дыккаг хатт хъусын, текстмæ кæсгæйæ.
Æртыккаг хатт текст дикторы фæстæ бакæсын æмæ 

фæрстытæн дзуапп раттын: Кæм худтис хур йæ мидбылты? 
Куыд æрттывтой хæхтæ? Цавæр сты хæхтæ? Цы ми бакодта 
зымæг? Кæм улæфыдис дымгæ? Куыд згъордтой сыфтæртæ? 
Цы загътой сырдтæ? Куыд æмбарут фразæ «иу рæстæг бирæ 
нæ хæссы»? Ссарут ын дзуапп тексты.

2-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, спайда кæнын, ахуыры 
райдайæны цы дзырдтимæ базонгæ сты, уыдонæй дæр.

Хæдзармæ куыст: 4-æм  фæлт.

21-аг ахуыр
1-аг фæлт. æххæст кæныны размæ сфæлхат кæнын 

мивдисæджы вазыгджын формæйы  арæзт æмæ нысаниуæг; 
фæрссагмийы арæзт æмæ нысаниуæг; æрхæссын дæнцæгтæ.

2-аг фæлт. Миногмитæ саразын хъæуы æрмæст суффикс 
-æг-ы фæрцы нæ, фæлæ -аг æмæ -инаг-имæ дæр. Уый фæстæ 
ахуыргæнæг дзуры фразæтæ алы суффиксты фæрцы арæзт 
миногмитимæ,  ахуыргæнинæгтæ та таблицæмæ гæсгæ 
æвзарынц уыцы миногмиты нысаниуджыты хицæндзинæдтæ. 

Дыууæ дзырдæй арæзт миногмитæ æмæ фæрссагмитимæ 
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ныффыссын хъуыдыйæдтæ, фæбæрæг кæнын миногмиты æмæ 
фæрссагмийы суффикстæ.

3-аг фæлт. лæвæрд æмбисæндтæ баивæн ис æндæртæй кæнæ 
та хæслæвæрд аивын: раттын бæлвырд темæимæ баст уырыссаг 
æмбисæндтæ æмæ сæ ратæлмац кæнын ирон æвзагмæ; лæвæрд 
ирон æмбисæндтæн (ахуыргæнæг кæй зæгъа, ахæмтæн) ссарын 
уырыссаг кæнæ æндæр эквиваленттæ æ.æнд.

Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. 

22-аг ахуыр
1-аг фæлт. Текстмæ фыццаг хатт байхъусыны размæ 

хæслæвæрдтæ:  сбæрæг кæнын тексты жанр, тексты архайджыты,   
архайды афон.

Дыккаг хатт байхъусыны размæ фæрстытæ раттын: Цæуыл 
дзурынц архайджытæ? Куыд ивы Фæззæджы зæрдæйы уаг 
(настроение)?

Æртыккаг хатт байхъусын æмæ бакæсын дикторы фæстæ.
2-аг фæлт. Фæрстытæн дзуапп раттыны фæстæ бакæнын 

хъæуы æндæр куыст: алы ахуыргæнинаг дæр фыссы фондз 
фарсты тексты мидисмæ гæсгæ, стæй  кæрæдзийы фæрстытæн 
дзуапп дæттынц.

4-æм фæлт. хæслæвæрд аивæн ис:  раттын фæйнæ 10-15 
дзырды, уыдоны 'хсæн ссарын лæвæрд дзырдтæн сæ  антонимтæ 
æмæ синонимтæ.

 Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. (диалог дзурын зонын).

23-аг ахуыр
1-аг фæлт. раттæн ис уæлæмхасæн хæслæвæрд: ахуыргæнæг 

дзуры темæ «Фæззæг»-имæ баст фразæтæ, ахуыргæнинæгтæ та 
йемæ разы кæнынц кæнæ нæ кæнынц. Домын хъæуы æххæст 
дзуæппытæ, зæгъæм: Ацы аз фæззæг раджы ралæууыдис. – 
О, ацы аз фæззæг раджы ралæууыдис. – Нæ, ацы аз фæззæг 
раджы нæ ралæууыдис. 

2-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, æргом здахын хъæуы дзырдты 
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рæнхъæвæрдмæ хъуыдыйады мидæг (сæйрат кæнæ сæйраты 
къорд – зæгъинаг кæнæ зæгъинаджы къорд; бæрæггæнæн 
бæрæггæнинаг дзырды разæй). 

4-æм фæлт. Фæйнæгыл (æмæ тетрæдты) ныффыссын 
мивдисæджы разæфтуантæ: а-, ба-, æр-, æрба, ны-, фæ, с-, 
ра-. Алы разæфтуанæн дæр йæ нысаниуæг равдисыны тыххæй 
бацæттæ кæнын хъæуы нывтæ. Зæгъæм: а-: ацыдис (нывы мад 
æмæ сывæллон, фатыгæй æвдыст цæуы архайды цыд);   Аслан 
скъоламæ ацыдис (фатыг мадæй иуварсмæ) æ.æнд.

Хæдзармæ куыст (5-æм фæлт.) раттыны размæ ахæм 
хæс сæххæст кæнын хъæуы къласы, ома ратæлмац кæнын 
хъуыдыйæдтæ мивдисджытимæ (Батрадз ушел домой, пришел 
из школы æ.а.д.).

24-æм ахыр
Контролон куыст

1. Равзарут  раст дзуапп.
Фыццæгæм октябры æппæт дуне дæр …  .
Ацæргæ адæймаджы бон.
 арфæ кæны   бæрæг кæны
 æххæст кæны   раст кæны

2. Хъыгагæн, нæ бæстæйы ... ноггуырд сывæллæтты нымæц.
 фылдæр кæны
 хуыздæр кæны
 къаддæр кæны
 зæрондæй-зæронддæр кæны

3. Постхæссæг Бибо … куы … , уæд цин кодта.
 пенси, исы  пенсийы, рацыдис
 пенсиисæг, у  зонгæ, у

4. Ацæргæ … хорз уавæртæ … .
 адæмæн, саразын хъæуы
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 адæм, саразын хъæуы
 адæмы, саразын хъуыдис
 адæмау, саразын хъæудзæнис

5. Сраст кæнут рæдыдтытæ.
 дæ æмбæлттæ (де 'мбæлттæ)
 дыууæ мбалы (дыууæ 'мбалы)
 хорз ыскъоладзау (скъоладзау)
 æртæ 'скъоладзаутæ (æртæ скъоладзауы)

6. Ныффыссут рæнхъон (порядковые) нымæцонтæ.
 237 –    999 – 
 51 –    2014 – 

7. Фæбæрæг кæнут вазыгджын нымæцонтæ.
 сæдæ иу  æртын
 æртындæс  цыппæрдæс
 фондзсæдæ  фондз мины

8. Фæбæрæг кæнут  амад нымæцонтæ.
 фынддæс  дыууын фондз
 фараст   цыппор фараст
 нæуæдз æхсæз фарастсæдæ.

9. Ныффыссут «кæнын» кæнæ «уæвын» раст формæйы.
Æз базонгæ … фæсарæйнаг скъоладзауимæ. (дæн)
Æз мæ хойы базонгæ … фæсарæйнаг скъоладзауимæ. 

(кодтон)
Рæстæг дзæгъæлы хардз … нæ хъæуы. (кæнын)
Аслан йæ рæстæг дзæгъæлы нæ хардз …  . (кæны)

10. Ратæлмац кæнут хъуыдыйæдтæ.
Мы никого не видели. (Мах никæй федтам)
Мы пока никого не видели. (Мах нырма никæй федтам)
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Мы еще не закончили (нашу) работу. (Мах нæ куыст нæма 
фестæм)

Я еще не ухожу. (Æз нæма цæуын)

11. Ныффыссут  мивдисæг «ахуыр кæнын» хъæугæ 
формæйы.
Сымах хъуамæ хорз … . (ахуыр кæнат)
Ды хъуамæ хорз … .(ахуыр кæнай)
Æз хъуамæ хорз … .(ахуыр кæнон)
Уый хъуамæ хорз …(ахуыр кæна)

12. Ныффыссут  мивдисæг «кусгæ кæнын» хъæугæ формæйы.
Фатимæ абон … . (кусгæ кæны)
Фатимæ райсом … .(кусгæ кæндзæнис)
Фатимæ знон дæр … .(кусгæ кодта)
Фатимæ хъуамæ … .(кусгæ кæна)

13. Саразут дзырдтæй хъуыдыйад æмæ йæ ныффыссут.
Къоста, нывтæ, æрыгон, нывгæнджытæ, равдыст, куы, 

сæвæрын, уæд, лæппу, цин кæнын.  (Къостайы нывтæ æрыгон 
нывгæнджыты равдысты куы сæвæрдтой, уæд лæппу цин 
кодта.)

14. Равзарут раст хъуыдыйад.
Къоста Стъараполы куы ахуыр кодта,  афтæ нымад уыдис 

гимназы хуыздæр нывгæнæгыл.
Къоста Стъараполы куы ахуыр кодта,  уæд-иу нымад уыдис 

гимназы хуыздæр нывгæнæгыл.
Къоста Стъараполы куы ахуыр кодта,  уæд нымад уыдис 

гимназы хуыздæр нывгæнæгыл.
Къоста Стъараполы куы ахуыр кодта,  уæдмæ нымад уыдис 

гимназы хуыздæр нывгæнæгыл.
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Ахуыры азы II-аг цыппæрæмхай

Кавказ – нæ иумæйаг хæдзар

Темæ «Æвзæгты хох» (6 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: Кавказы цæрæг  адæмты 
æвзæгты тыххæй дзурын, цыбыр хъусынгæнинæгтæ фыссын; 
алы æвзæгты факттæ абарын æмæ хатдзæгтæ кæнын; бæлвырд 
темæйыл беседæ аразын; тексты хъæугæ информаци арын.

Продуктивон лексикæ: араббаг, æссон, персайнаг, 
сæрмæтаг, авайраг, аллон, уырыссаг, сомихаг, азербайджайнаг, 
хъуымыхъхъаг, хъæрæсейаг, ногъайаг, гуырдзиаг, цæцæйнаг, 
абхазаг, адыгейаг, кæсгон, лезгинаг, даргинаг, адæмыхатт, 
æмбис, бындур, голлаг,  фæзынд, фыссынад.

Рецептивон лексикæ: минæвар, фæзынын, ахизын, хауын 
(относиться), хæццæ кæнын (достигать), пысылмон, 
чырыстон, баст уæвын, дис кæнын, сæудæджер кæнын, 
ныхасыздæхт, знæм.

Грамматикон æрмæг: мивдисæджы здæхæнтæ, номдарты 
бирæон нымæцы арæзт (фæлхат кæнын), фæрсдзырдтæ æмæ 
миногонты дзырдарæзт, хъуыдыйады хуызтæ загъды нысанмæ 
гæсгæ, императивон (фæдзæхстон) конструкциты арæзт.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

25-æм ахуыр
1-аг фæлт. Дзырдты растдзурынадыл кусгæйæ, 

ахуыргæнинæгты æргом аздахын хъæуы дæргъвæтин 
æмхъæлæсонтæм (абарæн сæ ис, уырыссаг æвзаджы сæ куыд 
дзурынц, уыимæ: ирон дзырдты æргомæй хъуысы дæргъвæтин 
æмхъæлæсон, уырыссаг дзырдты та нæ).

2-аг фæлт. Ахуыргæнинæгтæ  хъуамæ хатдзæг скæной: 
уидагæй суффиксы ’хсæн фæзыны й, уидаг сонороныл (р, л, м, 
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н, й, у) кæм фæвæййы, уым та – сонороны размæ: хъæрæсейаг,  
балхъайраг.

4-æм фæлт. сæххæст кæныны тыххæй цасдæр рæстæг 
раттын хъæуы хибар куыстæн, цæмæй æххæст дзуæппытæ – 
цыбыр монологтæ – бацæттæ кæной, уый тыххæй.

5-æм фæлт. Текст фыццаг бакæсын хинымæры, стæй 
йæ кæсы ахуыргæнæг, уый фæстæ та – ахуыргæнинæгтæ, 
уыимæ лæмбынæг хъусынц æмæ раст кæнынц кæрæдзийы 
рæдыдтытæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Текстæн къласы саразын 
(æмæ  ныффыссын) хъæуы пълан – тезистæ кæнæ фæрстыты 
хуызы.

26-æм ахуыр
1-аг фæлт. æххæст кæныны размæ æргом аздахын хъæуы 

адæмыхæттыты æмæ æвзæгты нæмттæ æвдисæг дзырдты 
арæзтмæ æмæ растфыссынадмæ: æмхъæлæсон й-йы бавæрд 
уидаг æмæ суффиксы 'хсæн (адыгейаг, хъæрæсейаг), уидаджы 
фæстаг æмхъæлæсоны дывæркæнынад суффикс –аг-ы размæ 
(араббаг, уырыссаг, хъуымыхъхъаг), æмхъæлæсон й-йы бавæрд 
уидаджы фæстаг æмхъæлæсоны размæ (авайраг). 

2-аг фæлт.  Хорз у, ахуыргæнæг ма йæхæдæг ахæм 
цымыдисаг факттæ куы æрхæсса алыхуызон æвзæгты тыххæй,  
кæнæ та цалдæр ахуыргæнинагæн рагацау куы бахæс кæнæ ацы 
темæйыл цыбыр хъусынгæнинæгтæ бацæттæ кæнын, уый.

3-аг фæлт.. Ирон дзырдтæ: бал, карк, гæды, пыл, неси, 
фæндыр, рæхыс, авг, фысым.

Раиртæстыл бакусæн ис карточкæты фæрцы: алы 
ахуыргæнинаг дæр ирон æвзагмæ тæлмац кæны фондз 
дзырдбасты, стæй бæрæг кæнынц тæлмацы растдзинад. 
Раиртæст ныффидар кæныныл куыст – 5-æм фæлт.

6-æм фæлт. диалогыл бакусæн ис къæйттæй. Раттæн 
ис æндæр хæс: диалоджы мидис аивын æмæ йæ радзурын 
(кърандæстæ æмæ ручкæтæ æндæр предметтæй баивын).
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Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. Ацы темæйыл саразæн ис 
къулы газет дæр.

27-æм ахуыр
1-аг фæлт.  æххæст  кæныны размæ дзургæйæ бакæнын 

хъæуы æндæр  ахæм куыст, зæгъæм, раттын фæрстытæ:  
Ахуыргæнинæгтæ къласы цалгæйттæй бадынц?  – Ахуыр-
гæнинæгтæ бадынц дыгæйттæй. Асланмæ ис æртæ тетрады, 
Маратмæ дæр ис æртæ тетрады. Цалгай тетрæдтæ ис 
лæппутæм? – Лæппутæм ис æртыгай тетрæдтæ. Лæппутæм 
ис фæйнæ æртæ тетрады.

2-аг фæлт. Ног дзырдтæ ныффыссын фæйнæгыл; фыццаг 
сæ кæсы ахуыргæнæг, стæй та – ахуыргæнинæгтæ, цавды 
бынат амонгæйæ.  Ахуыргæнæг дзуры  фарстон фразæтæ 
ног дзырдтимæ, ахуыргæнинæгтæ йын дзуапп дæттынц, 
ног дзырдтæй пайда кæнгæйæ. Зæгъæм: Ирыстоны бирæ 
адæмыхæттытæ цæры? – О, Ирыстоны ...

Текстмæ фыццаг хатт байхъусыны размæ раттын хæс: 
Байхъусут æмæ зæгъут, чи дис кодта Кавказы æвзæгты 
нымæцыл?

4-æм фæлт. Ныффыссын, тексты нымæцонтимæ цы 
дзырдбæстытæ ис, уыдон. Зæгъын, цавæр хъуыдыйæдты (цавæр 
мидисимæ) æмбæлынц ацы дзырдбæстытæ. 

6-æм фæлт. спайда кæнæн ис алыхуызон хъуыдыйæдтæй: 
æппæрццæг (Иуæй-иу адæмтæм дыууынæм æнусы размæ 
фыссынад нæ уыдис), гуырысходзинад æвдисæг (Æнхъæлдæн, 
…), хи хъуыды æвдисæг (Мæнмæ гæсгæ, … Æз афтæ хъуыды 
кæнын, æмæ …)

 Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

28-æм ахуыр
1-аг фæлтæрæн. Текст бакæсыны размæ æрныхас кæнын 

хъæуы интонацийы хуызтыл; зæгъæм, ахуыргæнæг фæрсы, 
ахуыры райдайæны цы фразæтæ фехъуыстой, уыдоны 
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интонацийæ  æ.а.д.
2-аг фæлт. Текст бакæсын хинымæры, æнæзонгæ 

дзырдтæ рафыссын, сæ нысаниуджытыл сын бакусын 
(кæнæ сæ дзырдуæтты ссарын, кæнæ та сæ кæрæдзийы æмæ 
ахуыргæнæджы æххуысæй сбæрæг кæнын). Тексты бындурыл 
бакусæн ис грамматикæйыл (ссарын алыхуызон ныхасы 
хæйттæ: нымæцонтæ (равзарын сын сæ арæзт), миногонтæ, 
ивгъуыд афоны мивдисджытæ æ.æнд); лексикæйыл, 
дзырдарæзтыл (ссарын æмæ рафыссын адæмыхæттыты 
æмæ æвзæгты нæмттæ æвдисæг дзырдтæ, равзарын сæ); 
растдзурынадыл (ссарын æмæ бакæсын дзырдтæ дывæргонд 
æмхъæлæсонтимæ, æрбайсгæ дзырдтæ); растфыссынадыл 
(лæмбынæг бакæсын иу абзац, стæй чингуытæ сæхгæнын æмæ 
диктант ныффыссын, уый фæстæ йæ сбæрæг кæнын чиныгмæ 
гæсгæ).

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.

29-æм ахуыр
1-аг  фæлт. Сфæлхат кæнын пассивон здæхты æмбарынад, 

йæ арæзт æмæ йæ мидис. Уый тыххæй бакусын карточкæтыл 
кæнæ фæйнæгыл.

2-аг фæлт. Растфыссынадыл куыст. 1-аг хъуыдыйады 
ныффыссын хъæуы: размæ, цардысты, фыстой; 2-аг 
хъуыдыйады равзарын хъæуы орфографион рæдыдтыты 
аххосæгтæ: дис – дзырды кæроны зылангон æмæ æзылангон 
æмхъæлæсонтæ арæх æмхуызон фæхъуысынц, кодтой – хъуысы 
дæргъвæтин т, фæлæ равзарын хъæуы дзырды арæзт (кæнын – 
конд–той); персайнаг – й сонорон н-йы  разæй, суффикс -аг- 
æфтаугæйæ; бæлццæттæ:  балц – бæлцц-он – бæлццæ-ттæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. хæслæвæрд аивæн ис: рафыссын 
иу абзац, равзарын, цы мивдисджытæ дзы æмбæлынц, уыдон.



33

30-æм ахуыр
1-аг фæлт. æххæст кæныны размæ фæйнæгыл ныффыссын 

æртæ – цыппар  мивдисæджы алыхуызон формæты (алы 
цæсгæмтты, нымæцты æмæ здæхæнты, фæлæ иууылдæр 
– ивгъуыд афоны). Хæслæвæрд: сбæрæг кæнын, сæ кæцы  
формæтæ æмхуызон сты кæнæ хицæн кæнынц. Зæгъæм: 
бацыдыстæм (1 цæсгом, бирæон нымæц, æргомон здæхæн, 
ивгъуыд афон, æххæст хуыз), базыдтаиккой (3 цæсгом, бирæон 
нымæц, ивгъуыд афон, бæллиццаг здæхæн, æххæст хуыз), 
æрлæууыдтæн (1 цæсгом, иууон нымæц, æргомон здæхæн, 
ивгъуыд афон, æххæст хуыз); æмхуызон формæтæ: ивгъуыд 
афон, æххæст хуыз.

Раиртæстыл бакусын: сфæлхат кæнын хуымæтæг æмæ 
вазыгджын мивдисджытæ, мивдисæджы разæфтуантæ, цалдæр 
хъуыдыйады спайда кæнын алыхуызон мивдисджытæй, стæй 
бамбарын кæнын раиртæсты мидис. Йæ ныффидар кæныны 
тыххæй сæххæст кæнын 2-аг æмæ 3-аг фæлт. 3-аг фæлт. 
фæрстытæн дзуаппытæ тетрæдты ныффыссын.

3-аг – 4-æм фæлт. Модалон дзырд фæндын-ыл бакусæн ис,  
æндæр анекдотты æрмæгæй пайда кæнгæйæ дæр. (Зæгъæм, 
уырыссаг æвзагæй иу цыбыр анекдот – скъоладзауты цардимæ 
баст – тæлмацгондæй).

4-æм фæлт.  (текст дискыл)
Артур скъоламæ фыццаг хатт ацыдис, фыццаг къласмæ. 

Сихорыл фæстæмæ æрбахызтис æмæ тæргайхуызæй диваныл 
æрбадтис. 

 Уфф, – ныуулæфыдис лæппу. 
 Цы кæныс, мæ гыццыл хур? – фæрсы йæ нана. 
 Æз скъоламæ нал ацæудзынæн!
 Цæуылнæ? – бадис кодта зæронд ус. – Дæ зæрдæмæ цы нæ 

фæцыдис?
 Фыццаг: фыссын нæ зонын. Дыккаг: чиныджы кæсын нæ 

зонын. Æртыккаг: дзурын мæ нæ уадзынц. Уæд ахæм скъолайы 
æз цы кусын?! (журнал «Ногдзау»-æй)
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5-æм фæлт.  (текст дискыл)
Иу бон Мурат сæхимæ æрбахаста футболæй хъазæн пурти. 
 Кæй у уыцы пурти? – бафарста йæ йæ мад.
 Нæ сыхаг Ацæмæзы, – дзуапп радта лæппу.
 Æмæ Ацæмæз зоны, йæ пурти йын райстай, уый? – бафарста 

та мад.
 Куыннæ! Йæ кæуын ын нæ хъусыс? (журнал «Ногдзау»-æй)
Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Хæслæвæрд аивæн ис: 

зæгъæм, текстæн æндæр кæрон æрхъуыды кæнын, дарддæр æй 
ахæццæ кæнын æ.æнд.

Темæ «Адæмты хох» (7 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: Кавказы цæрæг адæмты 
культурæйы  тыххæй дзурын; хъæу Кубачийы рагон историйы 
тыххæй диалог / монолог / беседæ аразын; зæрингуырдты 
дæсныйады тыххæй дзурын æмæ цыбыр радзырд фыссын.

Продуктивон лексикæ: амонд, бæрзæнд, стæхын, барæг, 
цæрæг, бынæттон, ныртæккæйы, аивад, цымыдисаг, 
диссаджы, сæрмагонд, зынаргъ, æвзист, нывæфтыд, ракæлын, 
скъуырын, скъуынын, аргъ кæнын.

Рецептивон лексикæ: фæлгæсын, митæмбæрзт, уигъын, 
тигъ, марæг, хæцæнгарз, хъама, дамбаца, топп, цонгдарæн, 
къухдарæн, хъусцæг,  зæрингуырд,  згъæрхæдон, уарт.

Грамматикон æрмæг: номон дзырдбæстыты арæзт; 
фæсæвæрдтæ фарсмæ, раз, хуызæн, мидæг; номдарты бирæон 
нымæцы формæйы арæзт; цыбыр номивджыты тасындзæг 
(фæлхат кæнын).

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

31-аг ахуыр
Ахуыры райдайæны æрныхас кæнын Кавказ æмæ Уæрæсейы  

бастдзинады тыххæй, уырыссаг фысджытæ æмæ поэттæ 
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Кавказмæ цы зæрдæ дардтой, цы уацмыстæ йыл ныффыстой, 
уый тыххæй. 

2-аг фæлт. Сфæлхат кæнын нейтралон, бæрзонд æмæ ныллæг 
стильты тыххæй зонындзинæдтæ, дæнцæгтæ æрхæссын; спайда 
кæнын алы стильты дзырдтæй – синонимтæй, абарын уырыссаг 
æвзаджы æрмæгимæ.

3-аг фæлт. Равзарын миногонты дзырдарæзт. Зæрдыл 
æрлæууын кæнын сæ нысаниуæг, барæн æмæ уæлахизон 
бæрцыты арæзт (хорз – хуыздæр – æппæты хуыздæр, ома барæн 
бæрц арæзт цæуы суффикс -дæр-ы фæрцы, уæлахизон бæрц та 
– барæн бæрцы формæмæ дзырд æппæты æфтаугæйæ).

4-æм фæлт. Бамбарын кæнын, ирон æвзаджы (уырыссаг 
æвзагæй уæлдай) алы ныхасы хайæн хицæн формæтæ кæй нæй, 
хатгай миногон æмæ фæрсдзырд æрмæст контекстмæ гæсгæ 
кæй фæхицæн кæнынц; æрхæссын дæнцæгтæ (зæгъæм: рæсугъд 
(цавæр?) æрдз, рæсугъд (куыд?) кафы),  стæй сæххæст кæнын 
5-æм фæлт.

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. Дзырдуатон диктанты æрмæг 
– 6-æм фæлт. дзырдтæ.

32-аг ахуыр
1-аг фæлт. – дзырдуатон диктант (6-æм фæлт. дзырдтæ); 

спайда кæнæн ис, раздæры ахуырты цы дзырдтæ æмбæлдысты, 
уыдонæй дæр (15 – 20  дзырды).

2-аг фæлт. спайда кæнæн ис нывтæй. Æндæр хæслæвæрд: 
ахуыргæнинæгтæ сæхæдæг цæттæ кæнынц цыбыр тексттæ,  
ацы фæсæвæрдтæ кæм ис, ахæм дзырдтимæ.

3-аг фæлт. Текст бакæсыны размæ сæвæрын бæлвырд нысан: 
сбæрæг кæнын тексты стиль, архайджыты, сæйраг хъуыды æ.а.д.

 Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Текстæн пълан скæнын 
(фæрстыты хуызы) æмæ йæ радзурын. Уæлæмхасæн хæс: 
фондз таурæгъон хъуыдыйадæй саразын фарстон æмæ 
разæнгардгæнæн хъуыдыйæдтæ. 
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33-аг ахуыр
Ахуыры райдайæны фæйнæгыл хицæн цæджындзтæй 

ныффыссын номдартæ иууон æмæ бирæон нымæцты; бафæрсын, 
куыд арæзт цæуы бирæон нымæцы формæ, дæнцæгты фæрцы 
хатдзæгтæ скæнын æмæ сæ ныффыссын, стæй уæд раиртæст 
бакæсын. Бафæрсын, раиртæсты æппæт пункттæ дæр æвдыст 
æрцыдысты фæйнæгыл æви нæ; æрхæссын дæнцæгтæ.

3-аг фæлт. Лæвæрд дзырдтимæ хъуыдыйæдтæ æрхъуыды 
кæнын; зæгъын, цавæр текстты фембæлæн ис ахæм дзырдтыл 
(аивадимæ баст текстты).

4-æм фæлт. Саразын диалог. Фæрстытæн цы дзуаппытæ 
радтой, уыдонæй пайда кæнгæйæ,   саразын чысыл текст æмæ 
йæ ныффыссын.

5-æм фæлт. Хъуыдыйæдты райдайæнтæн æрхъуыды кæнæн 
ис æндæр кæрæттæ дæр (ома хæслæвæрд фæзындæр кæнын).

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 
дзырдуатон диктанты цы номдартæ æмбæлынц, уыдон бирæон 
нымæцы ныффыссын.

34-æм ахуыр
Ахуыры  райдайæны  æрныхас кæнын,  Кавказ Фыдыбæстæйы 

Стыр хæсты рæстæджы цы  уавæры уыдис, ууыл. Зæрдыл 
æрлæууын кæнын нæ республикæйы æмæ Кавказы 
хæстон цыртдзæвæнтæ, нæ хъæбатыр хæстонты тыххæй 
зонындзинæдтæ. Бафæрсын, кæй хæстæджытæ архайдтой 
хæсты æмæ сæ хъысмæт цавæр разындис, уымæй.

1-аг фæлт. Тексттæ хинымæры бакæсын, æнæзонгæ 
дзырдтæ фæнысан кæнын, сæ нысаниуджытæ сын сбæрæг 
кæнын. Фæлтæрæны æрмæгыл æнцой кæнгæйæ, бакусæн 
ис мивдисæджы афонты формæтыл, монологон ныхасыл, 
диалогон ныхасыл (2-аг скъуыддзаг: нырыккон афоны æмæ 
æбæлвырд формæйы уæвæг мивдисджытæ сæвæрын ивгъуыд 
æмæ суинаг афонты, бамбарын кæнын, куыд арæзт æрцыдысты, 
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уый; монолог аразгæйæ, вазыгджын хъуыдыйæдтæ хуымæтæг 
хъуыдыйæдтыл адих кæнын; диалог аразгæйæ, скъуыддзаджы 
мидисмæ раттын  3- 4 фарсты æмæ сын дзуæппытæ æрдомын).

 Хæдзармæ куыст:  3-аг фæлт. Æмдзæвгæ комкоммæ тæлмац 
кæнын нæ хъæуы, фæлæ йæ сæйраг мидис. (Зæгъæм: Истин 
столько, что не счесь – истин много – рæстдзинæдтæ бирæ 
сты æ.а.д.)

35-æм ахуыр
1-аг фæлт. Сфæлхат кæнын миногонты бæрцбарæнты 

арæзт. 
2-аг фæлт. Тестмæ байхъусыны размæ фæйнæгыл 

ныффыссын æнæзонгæ дзырдтæ (зынæмбарæн дзырдтæ) æмæ 
сыл бакусын: сæ нысаниуджытæ сын сбæрæг кæнын, цавд 
сæвæрын, дзырдбæстытæ кæнæ хъуыдыйæдты мидæг сæ спайда 
кæнын. Фыццаг хатт байхъусыны размæ сæвæрын хæс: сбæрæг 
кæнын тексты сæйраг архайæджы æмæ йæ дæсныйад. Текстмæ 
байхъусыны фæстæ бафæрсын, цы зонынц ацы адæймаджы 
тыххæй, зонгæ сты йæ аивадимæ æви нæ.

Текст (дискыл)
Кавказаг адæмы царды кафт  стыр бынат ахсы. Адæмон кафты 

зынынц адæмы цин æмæ хъыг, уарзт æмæ æнæуынондзинад. 
Курдиатджын кафджытæ дæр бирæ уыдис æмæ ис Кавказы. 
Фæлæ æппæты зындгонддæр у цæцæйнаг кафæг Махмуд 
Эсамбаев. 

Ацы диссаджы курдиатджын артист æрмæст цæцæйнаг 
кафæг нæу, уый у рагон æмæ нырыккон дунеон хореографийы 
ирддæр стъалытæй иу. Йе сфæлдыстады æрæмбырд кодта 
дунейы адæмты хуыздæр кæфтытæ, сарæзта тынг бирæ ирд 
фæлгонцтæ.

Кæддæр Расул Гамзатовы бафарстой: «Цæмæй хицæн 
кæны авайраг æмдзæвгæ?» Поэт загъта: «Æппæт дунейы 
зындгонд у кавказаг артист Махмуд Эсамбаев. Уый кафы алы 
адæмты кæфтытæ. Фæлæ дары цæцæйнаг худ. Ме ׳мдзæвгæты 
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мотивтæ дæр алыхуызон сты, фæлæ кæддæриддæр хохаг худтæ 
дарынц».

...  «Сыгъзæрин хуыцау» хуыйны индиаг кæфтыты зындæртæй 
иу. Махмуд Эсамбаев æй кафыдис фараст минуты дæргъы, 
фæлæ уый уыдис æнæхъæн спектакль. Артист сарæзта цалдæр 
фæлгонцы: æхсæв, цæугæдон Гангы уылæнтæ, судзгæ хуры 
тынтæ, бæлæсты сыфтæрты сыбар-сыбур… Бынтон æндæр 
у Махмуд испайнаг кафт «Ля Коррида»-йы: фæлмæн змæлд, 
бæрзонд техникæ, тыхджын темперамент...

Индиаг дипломат куы федта Эсамбаевы кафт, уæд æй 
бафарста: «Цал азы ахуыр кодтай «Сыгъзæрин хуыцау»?» 
–«Æмæ йæ цал азы ахуыр кæнын хъæуы?» – «Æппын къаддæр 
– аст азы», – загъта индиаг. «Æз æй дыууын бонмæ бацæттæ 
кодтон», – бахудтис Махмуд. «Ды хуымæтæг адæймаг нæ дæ, 
ды диссаджы адæймаг дæ!» – бадис кодта дипломат.

... Мæскуыйы, æрыгон кафджыты конкурсы, архайдтой 
æртæ мин сæдæ фараст артисты цыппор авд бæстæйæ. Жюри 
хуыздæр кафджытæн снысан кодта фарастсæдæ цыппор фондз 
майданы. Уыдонæй дыууæ райста цæцæйнаг Махмуд Эсамбаев 
– таджикаг æмæ испайнаг кæфтыты тыххæй.

...Советон артисттæ уыдысты гастрольты Латинаг 
Америкæйы бæстæты. Алы бæстæйы дæр Махмуд ахуыр 
кодта ног кафт. Мексикæйы артистæн балæвар кодтой æвзист 
сомбреро ахæм фыстимæ: «Хуыздæр мексикаг кафæгæн – 
Махмуд Эсамбаевæн». 

… Аргентинæйы уазæгуаты портье бадзырдта Махмудмæ: 
«Цæцæйнæгтæ дæм æнхъæлмæ кæсынц. Цы сын зæгъон?» 
«Ныртæккæ фæцæуын», – дзуапп радта артист. Æцæгæй, уынджы 
лæууыдысты цалдæр кавказаг лæджы. «Сымах цæцæйнæгтæ 
стут?» – цæцæйнагау сæм сдзырдта Эсамбаев. «Махмуд, не 
 мбарæм. Мах цыппарæй ирæттæ׳ фсымæр, мах цæцæйнагау не׳
стæм, мæнæ ацы æхсæз адæймаджы – азербайджайнæгтæ, 
ацы дыууæ та – кæсгæттæ». Æртæ сахаты ныхас кодта семæ 
Махмуд. Дзырдта сын Азербайджан, Ирыстон, Кæсæг-Балхъар  
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æмæ æппæт Кавказы уавæры æмæ культурæйы тыххæй. 
«Бахатыр кæн, Махмуд. Ды дæ нæ адæмы хуыздæр фырттæй 
иу, нæ Райгуырæн бæстæйы хай, ды махæн стыр цин хæссыс», 
– загътой аргентинаг кавказæгтæ.

4-æм фæлт. Нымæцонтæ фыссын хъæуы цифрæтæй нæ, 
фæлæ дзырдтæй; равзарын сæ арæзт æмæ сæ растфыссынад.

 Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт. 

36-æм ахуыр
1-аг фæлт. фæстæ сæххæст кæнын хъæуы 3-аг (цæмæй 

иу темæимæ баст фæлтæрæнтæ кæрæдзийы фæдыл цæуой, 
уый тыххæй), стæй та – 2-аг фæлт. æмæ сбæрæг кæнын, 3-аг 
фæлт. цыбыр номивджытæ раст фыст æрцыдысты æви нæ, 
уый. Æрныхас кæнын 3-аг фæлт. тексты мидисыл;  бафæрсын, 
иннæ кавказæгтæ М. Эсамбаевы «не 'фсымæр», «нæ райгуырæн 
бæстæйы хай» цæмæн хонынц, уымæй.

4-æм фæлт. æххæст кæнгæйæ, зæрдыл æрлæууын кæнын, 
хъусгæ цы текстмæ бакодтой, уый мидис (ома Эсамбаев – 
артисты тыххæй).

Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлтæрæн. 

37-æм ахуыр
1-аг æмæ 2-аг фæлтæрæнтæ – синтаксисыл куыст: 

домгæвазыгджын хъуыдыйад афоны уæлæмхæст хаимæ. 
Æргом аздахын уæлæмхæст хайы бынатмæ (сæйраг хайы 
разæй). Уæлæмхасæн хæслæвæрд: радзурын боны фæткы 
тыххæй, бæттæг куы æмæ æмбарынгæнинаг дзырд – номивæгон 
фæрсдзырд уæд-æй пайда кæнгæйæ. Зæгъæм: Авд сахаты куы 
уыдис, уæд райхъал дæн æ.а.д.

3-аг фæлт. Текст бакæсыны фæстæ сбæрæг кæнын, йæ 
мидис ын куыд бамбæрстой, уый. Уый тыххæй раттын хъæуы 
цалдæр фарсты аргъауы мидисмæ (зæгъæм: Чи сты аргъауы 
архайджытæ? Чи амбæлдис бирæгъыл? Куыдæй фæцæйцыдис 
бирæгъ? æ.æнд.).
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Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. Æрхъуыды кæнын аргъауæн 
æндæр кæрон æмæ йæ ныффыссын. Радзурын аргъау.

38-æм ахуыр
Контролон куыст

1. Алы къорды дæр ссарут уæлдай  дзырд.
 а) Адæмыхатт, адæймаг, æмбис, знæм;  æ) фыссынад, 

мыхуыр, быдыр, растфыссынад;  б) æвзаг, ныхасыздæхт, 
диалект, зæрингуырд.

2. Хъæу Кубачийы цæрджытæ ныртæккæ …  сты.
     хæцæнгарз аразджытæ  зæрингуырдтæ
     музыканттæ    нывгæнджытæ

3. Саразут дзырдбæстытæ.
 а) Цæрæг, фыссынад,  нывгæнæг;
 æ) рагон, сгуыхт,  бынæттон. 

4. Хæцæнгæрзтæ  сты:
 хъама    дамбаца
 тигъ    уарт

5. Чызджытæ нæ дарынц:
 хъусцæджытæ  згъæрхæдæттæ
 цонгдарæнтæ   къухдарæнтæ

6. Мах библиотекæйæ райстам  ….  чиныджы.
 дыгай    фæйнæ дыууæ
 дыгæйттæ   дыгæйттæй

7. Артисттæ …. сценæмæ рацыдысты.
 дыгай    фæйнæ дыууæ
 дыгæйттæ   дыгæйттæй
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8. Саразут бирæон нымæц.
 хæдон –   ком – 
 минæвар –   фыссæг – 
 нывгæнæг –    кæрт – 
 фыст –    чызг –

9. Сæвæрут мивдисджытæ бæллиццаг здæхæны (в 
желательном   наклонении) нырыккон афоны.
 кусыс  (кусис)  бадæм  (бадиккам)
 зонут  (зониккат)  фыссы  (фыссид)

10. Сæвæрут мивдисджытæ бæллиццаг здæхæны (в 
желательном   наклонении) ивгъуыд афоны.
 кусыс  (куыстаис)
 бадæм  (бадтаиккам)
 зонут  (зыдтаиккат)
 фыссы  (фыстаид)

11. Ныффыссут фарстон (вопросительные) хъуыдыйæдтæ.
Кавказаг æвзæгты нымæц хæццæ кæны цыппормæ.  
(Зæгъæм: Цалмæ хæццæ кæны кавказаг æвзæгт нымæц?)
Кавказы адæмты æвзæгтæ хауынц æртæ стыр къордмæ. –
Аллонты фыдæлтæ Кавказы фæзындысты нæ эрæйы размæ. - 
Бердзенаг колонийы цæрджытæ сæудæджер кодтой бынæттон 
кавказаг адæмтимæ.
___________________________________________________

12. Артист  … сценæмæ.
 ацыдис   бацыдис
 рацыдис   ссыдис

13. Алик дуар байгом кодта æмæ мидæмæ … .
 рахызтис   бахызтис
 ныххызтис   схызтис
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14. Сæрды мах арæх … хъæдмæ.
 фæцæуæм   ацæудзыстæм
 ацыдыстæм   ацæуын

15. Ацы хуыцаубоны æз хъуамæ уазæгуаты … .
 ацæудзынæн   ацæуон
 ацæуин   ацыдтæн

16. Абон сымах хъуамæ дыууæ фæлтæрæны сæххæст … .
 кæнут    кæнат
 кæндзыстут   кæнын

17. Саразут æппæрццæг (отрицательные) хъуыдыйæдтæ.
Дзерассæ кафын хорз зоны? (Зæгъæм: Нæ, Дзерассæ кафын 
хорз нæ зоны.)
Сабаты изæрæй уæхимæ уыдзынæ? – 
Алинæ киномæ сымахимæ цæуы? – 

18. Равзарут  раст хъуыдыйæд.
  Англисаг уазджыты фæцыдис зæрдæмæ тынг ирон 
театры спектакль.
 Англисаг уазджыты тынг зæрдæмæ фæцыдис ирон 
театры спектакль.
 Англисаг уазджыты тынг зæрдæмæ фæцыдис театры 
ирон спектакль.
 Англисаг уазджыты зæрдæмæ тынг фæцыдис ирон 
театры спектакль.

Темæ «Уары урс-урсид мит...» (7 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: дзурын зымæгон æрдзы 
тыххæй, цæрæгойтæ æмæ зайæгойты уавæры тыххæй; сывæллæт-
тæ æмæ ас адæм зымæгон сæхи куыд дарынц, цы ми кæнынц, 
цæуыл цин кæнæ сагъæс кæнынц, уый тыххæй; хи æнкъарæнты 
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тыххæй; зымæгон бæрæгбонты æмæ уыдонмæ хи цæттæ кæныны 
тыххæй; дзургæ æмæ фысгæ ныхасæй пайда кæнын.

Продуктивон лексикæ: сагъæс, тымыгъ, курдиат, æрттиваг,  
дзæмбытæ, сулæфын, сурс уæвын, æрсабыр уæвын, æрттивын, 
æмбæрзын, иуахæмы, æрдæм, баизæр ис, авæрын, фæдзæгъæл 
уæвын, тонын (ратонын), æрбацæуын кæнын, бахæс кæнын.

Рецептивон лексикæ: сагъæссаг фæуын, æдас уæвын, фарс 
хæцын, раскъæфын, адыввытт кæнын, сыстонг уæвын, 
ныббогъ кæнын, хиппæлой.

Грамматикон æрмæг: фæдзæхст æвдисæг конструкцитæ; 
иувæрсыг бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

39-æм ахуыр
1-аг фæлт. Æмдзæвгæмæ хъусгæйæ, ахуыргæнинæгтæ 

хъуамæ кърандасæй фæбæрæг кæной паузæтæ (синтагмæты 
арæнтæ), стæй рахицæн кæной акцентуалон къордтæ (иу цавд 
цы дзырдты къордтыл хауы, уыдон, зæгъæм: миты хуызæн, 
тар хъæды, бынтон ысурс, макæмæ зына). Фæбæрæг кæнын 
æнæзонгæ дзырдтæ. Ахуыргæнинæгтæ  хъуамæ бафæлварой 
контекстмæ гæсгæ æмдзæвгæйы иумæйаг мидис бамбарын. 

2-аг фæлт. Фæрстыты нымæц фæфылдæр кæнæн ис (рæстæг 
куыд амона, уымæ гæсгæ), кæнæ та хæслæвæрд аивæн, зæгъæм: 
фарст раттын иу цыппаррæнхъоны алы дзырдмæ дæр (Тар 
хъæды цæры тæрхъус. Цавæр хъæды цæры тæрхъус? Кæм 
цæры тæрхъус? Чи цæры тар хъæды? Цы ми кæны тæрхъус 
хъæды?)  

6-æм  фæлт. Сфæлхат кæнын хъæрон æмæ разæнгардгæнæн 
хъуыдыйæдты æмбарынад, сæ нысаниуæг, сæ арæзт, стæй 
мивдисæджы фæдзæхстон здæхæны арæзт; аифтындзæг кæнын 
иу мивдисæг фæдзæхтон здæхæны

Хæдзармæ куыст: 10-æм фæлт. Радзырд саразыныл бакусын 
къласы: саразын пълан, раттын дзырдтæ спайда кæнынæн æ.а.д.
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40-æм ахуыр
1-аг фæлт. саразæн ис хъазт – ерысы хуызы, ома чи фылдæр 

дзырдтæ зоны зымæджы тыххæй (хъазæн ис къæйттæй кæнæ 
рæнхъгай, къордгай). Фылдæр дзырдтæ чи ныффысса (кæнæ 
зæгъа), уый æрмæг равзарын: цавæр ныхасы хæйттæ сты 
зымæгимæ баст дзырдтæ, цавæр хъуыдыйæдты сæ спайда 
кæнæн ис.

2-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæс: рæнхъытæ фæфылдæр кæнын, 
зæгъæм: Зымæг цæгатаг (хуссайраг) бæстæты; Зымæгон æрдз 
æ.а.д.

3-аг фæлт. æрмæгмæ гæсгæ саразæн ис монолог зымæджы 
тыххæй. Уæлæмхасæн хæс: ссарын, арæх цæуæг архайд цы 
мивдисджытæ æвдисынц, уыдон, равзарын сын сæ арæзт 
(фæуары – разæфтуан фæ- нырыккон афоны уидагимæ).

Раиртæст раввзарыны фæстæ хæс: 3-аг фæлт. хъуыды-
йæдтæй саразын фæдзæхстон хъуыдыйæдтæ (Зымæджы мит 
уарæд. Уадз æмæ зымæджы мит уара).

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Уæлæмхасæн хæс: радзурын 
зымæджы тыххæй (10-12 хъуыдыйады).

41-аг ахуыр
1-аг фæлт. Диалог баххæст кæнæн ис æндæр репликæтæй 

дæр, ахуыргæнинæгтæ  сæхæдæг кæй æрхъуыды кæной, 
ахæмтæй. Диалоджы ссарын темæ «Зымæг»-имæ баст 
дзырдтæ, æрхъуыды кæнын семæ хъуыдыйæдтæ (Æрмкъухтæ. 
Сывæллæттыл ис хъарм æрмкъухтæ æ.а.д.).

2-аг фæлт. Ног дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ бакæсын, 
сæвæрын цавды нысæнттæ, зæгъын, цавæр тексты фембæлæн 
ис ахæм дзырдтыл (дзырдбæстытыл). Ацы дзырдты фæрцы 
бакусæн ис грамматикæйыл: дзырдтæ ныхасы хæйттæм гæсгæ 
фæкъордтæ кæнын; равзарын мивдисджыты формæтæ æмæ 
нысаниуджытæ; мивдисджытæй алыхуызон хъуыдыйæдты 
спайда кæнын; зæгъæм, ахуыргæнæг дзуры фразæ уырыссагау, 
ахуыргæнинæгтæ йæ тæлмац кæнынц ирон æвзагмæ (Однажды 
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я заблудился в лесу æ.æнд.) æмæ сæ хъус дарынц, мивдисджыты 
æмæ номивджыты формæтæ куыд ивынц, уымæ.

3-аг – 6-æм фæлт. – тексты мидисимæ куыст. Сбæрæг 
кæнын тексты жанр (зæгъын, цæмæй бæрæг у), ныффыссын 
дзырдбæстытæ лæвæрд дзырдтимæ. Пълан сраст кæныны 
фæстæ цыбыртæй ныффыссын аргъауы мидис (конспект). 

Текст (дискыл)
Иуахæмы дын цуаны ацыдтæн. Кæд, зæгъын, иу тæрхъусыл 

искуы амбæлин. Тæрхъусыл нæ, фæлæ уыцы бон тыртынайыл 
дæр никуы амбæлдтæн. Афтæмæй мыл баизæр ис. Хъæды 
адзæгъæл дæн, хæдзармæ фæндаг нал зыдтон æмæ ׳хсæвы 
хъæды баззадтæн. 

Иу кæрдо бæласмæ сбырыдтæн, дзæбæх улæфæн бынат 
дзы сарæзтон æмæ бафынæй дæн. Цас фæфынæй кодтаин, чи 
зоны, фæлæ иу афон райхъал дæн. Кæсын, æмæ, æз цы бæласыл 
фынæй кодтон, уымæ арс сбырыдис. Арс кæрдотæ ратоны, 
æркæсы сæм, рæгъæд кæрдо ахæры, цъæх кæрдо та адыввытт 
кæны. Æз сырдмæ кæсын: арс афтæ адджын хæрд кодта, æмæ 
йæ хæрынмæ æз дæр сыстонг дæн. Æмæ йæм мæсты кæнын: 
зæгъын, йæ кæрдотæй мæнæн нæ авæрдзæнис?

Уый та кæрдо ратыдта, мæн æрдæм æй йæ дзæмбыйы 
радаргъ кодта – æвæццæгæн, кæрдомæ мæйы рухсмæ кастис, 
ома рæгъæд у æви цъæх? Æгæр бирæ йæ дардта мæн æрдæм. 
Æз афтæ фенхъæлдтон, мæнæн æй дæтты, æмæ йæм æз дæр  мæ 
къух бадардтон.  Йæ дзæмбыйæ йын кæрдо раскъæфтон, æмæ 
арс фæтарстис. Æвæццæгæн мæ базыдта, чи дæн, уый æмæ 
ныббогъ кодта, йæхи бæласæй раппæрста. (Аргъау)

Хæдзармæ куыст: 8-æм фæлт.

42-аг ахуыр
1-аг фæлт. Ахуыргæнинæгтæ хъуамæ скæной ахæм хатдзæг: 

диалоджы репликæтæ (дыууæйæ фæстæмæ) сты иувæрсыг 
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бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ. Æрныхас кæнын, ахæм 
хъуыдыйæдтæй кæд фæпайда кæнынц, ууыл (архайæг бæрæг 
куы вæййы 1-аг кæнæ 2-аг цæсгомы мивдисджытæй, уæд). 
Æргом аздахын дывæрсыг хъуыдыйæдтæм (сæйрат – цæсгомон 
номивæг): арæхдæр ахæм хъуыдыйæдты логикон цавд фæхауы 
сæйратыл. 

2-аг æмæ-3-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, абарын мивдис-
джыты ивгъуыд афоны формæтæ ирон æмæ уырыссаг æвзæгты: 
ирон æвзаджы алы цæсгомон формæйæн дæр ис йæхи кæрон, 
уырыссаг æвзаджы та – нæ (æз ацыдтæн, ды ацыдтæ – я 
пошел, ты пошел), уымæ гæсгæ ирон æвзаджы арæх æмбæлынц 
иувæрсыг хъуыдыйæдтæ, уæлдайдæр дзургæ ныхасы.

Хæдзармæ куыст:  6-æм фæлт.  Саразын текст æмæ йæ 
дзурын зонын.

43-аг ахуыр
2-аг фæлт. Диалоджы хицæн репликæтæй монолог аразгæйæ, 

архайын хъæуы ууыл, цæмæй  хъуыдыйæдтæ уой æххæст, 
сидæнтæ сæ ма уа. Райдайæн ис æндæр хуызы дæр: Мæ ном 
хуыйны Фаризæт.  Мæ хистæр хо ахуыр кæны англисаг æвзаг. 
Æз дæр зонын цалдæр англисаг дзырды...

4-æм фæлт. Уырыссаг æвзагмæ иувæрсыг хъуыдыйæдтæй 
ратæлмацгæнæн нæй, зæгъинаг ивгъуыд афоны мивдисæгæй 
загъд кæм у, уыцы хъуыдыйæдтæ, уымæн æмæ уæд архайæджы 
цæсгом бæрæг нæ уыдзæнис.

5-æм – 7-æм фæлт. Мивдисæджы здæхæнтæ фæлхат кæнын. 
Фæлтæрæнтæ æххæст кæныны размæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын, цал здæхæны ис мивдисæгæн, цы нысан кæнынц, цавæр 
цæсгомон кæрæттæ сын ис, уыдæттæ.

Хæдзармæ куыст:  8-æм фæлт.
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44-æм ахуыр
1-аг фæлт. Зарæг «В лесу родилась ëлочка».
2-аг фæлт. Зарæджы текст кæсгæйæ, бафиппайын хъæуы, 

ирон æвзаджы мивдисджытæ ивгъуыд афоны формæйы цалдæр 
хуызы кæй æмбæлынц, уый (æрзади – æрзадис – æрзад). 

4-æм фæлт. Текст бакæсын фыццаг хинымæры, фарстæн 
дзуапп раттын, стæй бакæсын хъæрæй, раст интонациимæ, 
ирон æмæ æрбайсгæ дзырдты растдзурынадмæ хъус даргæйæ.

Ацы тексты бындурыл бакусæн ис грамматикæйыл: ссарын 
1) хъуыдыйад мивдисæджы пассивон здæхтимæ («Сæрдæй, 
зымæгæй цъæх пæлæз йæ уæлæ уыд æмбæрзт…»); 2) дывæрсыг 
хъуыдыйæдтæ; 3) иувæрсыг бæлвырдцæсгомон хъуыдыйæдтæ; 
4) фарстон хъуыдыйæдтæ. Уымæй уæлдай ма бакусын хъæуы 
дзырдты бирæнысаниуæгадыл. Зæгъæм, дзырд «цæуын» ацы 
тексты æмбæлы алы нысаниуджыты – равзарын сæ контексты: 
æрбацыдис иу зæронд ус; ардæм мæ æрбацæуын кодта; уæд ыл 
цыдис æстдæс азы; чиныг мыхуыры рацыдис.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

45-æм ахуыр
Контролон куыст

Ацы ахуыры хæслæвæрдтæ сæххæст кæнæн ис дзургæйæ 
(фысгæ куыст та æвзары ахуыргæнæг йæхæдæг). 

1-аг фæлт. Дыууæ нывы хицæндзинæдтæ агургæйæ, 
дзуаппытæ домын хъæуы иронау, зæгъæм: Фыццаг нывы ис 
дыууæ цъиуы, дыккаг нывы та æрмæстдæр иу цъиу. 

2-аг фæлт. Дæттын хъæуы æххæст дзуаппытæ – фидаргæнæг 
кæнæ æппæрццæг хъуыдыйæдтæ. Уыимæ  Ацы хъуыдыйады 
мидис  раст нæу кæнæ Ацы хъуыдыйады мидис раст у дзуаппыл 
нымад нæу. 

3-аг фæлт. Дзырдбыды дзуаппытæ: 1 – аз; 2 – зарæг; 3 – 
хъазæн; 4 – заз; 5 – зæхх; 6 –  лæвар; 7 – бæрæгбон; 8 – бæлас; 
9 – кæрц; 10 – цин; 11 – худ; 12 – дарæс; 13 – уызын; 14 – зымæг; 
15 – тæрхъус; 16 – уазал; 17 – урс; 18 –  лæг.
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Ахуыры азы III-аг цыппæрæмхай

Темæ «Æрдзы диссæгтæ» (9 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: цæрæгойты æддаг 
бакасты, миниуджыты, хицæндзинæдты тыххæй дзурын; æрдз 
æмæ адæймаджы иудзинад æмбарын æмæ уый тыххæй дзурын; 
бæлвырд темæйыл диалог / монолог / полилог аразын; тексты 
мидис æвзарын æмæ ивын.

Продуктивон лексикæ: æхсæрæг, уæртджын хæфс, 
зылынкъах, ахуыссын, смæсты уæвын, æрвитын,  къæсæр, 
курæг, къæбиц, къуымбил, лæппын, мигъ, тæрс, хор, хуыссæн, 
усгур, чыргъæд, сæрæн, ус курын, сфæнд кæнын, рахъомыл 
уæвын, хъуыддаджы фæдыл.

Рецептивон лексикæ: зыгъарæг, зæрин, хъавгæ, сæгуыт, 
гогыз, судзинджын, цумайы лæппу, нал фæразын, уд сцæйхауы.

Грамматикон æрмæг: домгæвазыгджын хъуыдыйад 
æмбарынгæнæн уæлæмхæст хаимæ, бæттæг кæй; æппæрццæг 
конструкцитæ; мивдисæджы здæхæнтæ (фæлхат кæнын); 
æнæххæст архайд æвдисæг мивдисджытæ; миногоны 
бæрцбарæнтæ (фæлхат кæнын).

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

46-æм ахуыр
1-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрдтæ: зæгъын, цавæр сты, 

æмдзæвгæйы цы сырдты кой ис, уыдон? (Зæгъæм: арс – стыр, 
зылынкъах, бур…) Искуы федтат ацы сырдты? Цы ми кæнынц 
сырдтæ? Цы сахуыр кодтой? Ныр та цæуыл ахыр кæнынц? 
Æмдзæвгæйы ссарын дзырдбæстытæ миногон+номдар. 

2-аг фæлт. Æргом здахын бæрæггонд мырты  растдзурынад-
мæ, зылангонты ивдмæ æзылангонты размæ, дæргъвæтин 
æмхъæлæсонты растдзурынадмæ. 

Раиртæст. Æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттæ цы 
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вазыгджын хъуыдыйæдты ис, уыдоныл дзургæйæ, æнæмæнг 
абарын хъæуы ахæм хъуыдыйæдты дзырдты рæнхъæвæрд ирон 
æмæ уырыссаг æвзæгты: уырыссаг æвзаджы тынг арæх цухгонд 
æрцæуы æмбарынгæнинаг дзырд – номивæг, ироны та – нæ.

4-æм фæлт. æххæст кæныны размæ сбæрæг кæнын, 
цухгонд дзырдтæ куыд бамбæрстой, уый; равзарын дзырд 
был-ы нысаниуджытæ (адæймаджы был, доны был). Текст 
бакæсын фыццаг хинымæры, стæй цалдæр хатты хъæрæй, 
растдзурынадмæ хъус даргæйæ. Уæлæмхасæн хæс: 1) ныф-
фыссын дзуаппытæ фæрстытæн: Цы федтой хæфсытæ? 
Тæрхъус та цы федта? Цы бамбæрста тæрхъус? Дзуаппыты 
фæбæрæг кæнын бæттæгтæ  æмæ æмбарынгæнинаг дзырдтæ;  
2) саразын текстæн пълан æмæ йæ ныффыссын. 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

47-æм ахуыр
Ахуыр райдайæн ис хъазт-ерысæй «Чи фылдæр цæрæгойтæ 

зоны?» Хъазæн ис къæйттæй кæнæ рæнхъгай. Байуарын 
карточкæтæ, иуы фыссын хъæддаг æмæ хæдзарон цæрæгойты 
нæмттæ хицæнтæй, иннæйы та – хуссайраг æмæ цæгатаг 
цæрæгойты нæмттæ. 

1-аг фæлт. Бакæсын текст æмæ бацамонын хъуыдыйæдтæ 
рæдыдтытимæ.  Ссарын æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ 
дзырдбæстытимæ задали домашнее задание, все знаю, не боятся 
холода, спят до весны, никуда не улетают. Зæгъын иронау: У 
тебя есть какие-нибудь новости? Мне надо написать рассказ о 
животных. Эти животные не боятся жары. Они считаются 
домашними животными.

2-аг – 3-аг фæлт. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттимæ. Алы фæлтæрæнæй 
дæр фæйнæ дыууæ домгæвазыгджын хъуыдыйады ныффыссын 
тетрæдты, сбæрæг кæнын бæттæгтæ, æмбарынгæнинаг 
номивджытæ, равзарын вазыгджын хъуыдыйæдты дзырдты 
æмæ хæйтты рæнхъæвæрд (уæлæмхæст хай сæйраг хайы мидæг; 
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æмбарынгæнинаг дзырд «уый» хъуыдыйады кæроны; бæттæг 
(бæттæг дзырд) зæгъинаджы размæ).

 5-æм фæлт. Сбæрæг кæнын номдарты æмæ мивдисджыты 
формæтæ, зæгъæм: Тæрхъус загъта: «Æз нал фæразын ахæм 
цардæй». Тæрхъус – номдар, иууон нымæцы, номон хауæны; 
цардæй – номдар, иууон нымæцы, иртæстон хауæны; загъта 
– мивдисæг, 1-аг цæсгомы, иууон нымæцы, ивгъуыд афоны, 
æххæст хуызы, æргомон здæхæны; фæразын – мивдисæг, 1-аг 
цæсгомы, иууон нымæцы, нырыккон афоны, æргомон здæхæны, 
æнæххæст хуызы.

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. (фыстæг ныффыссын æмæ 
йæ радзурын).

48-æм ахуыр
1-аг  фæлт. Ахуыргæнинæгтæ цы дзырдбæстытæ сарæзтой, 

уыдонæй спайда кæнын хъуыдыйæдты; зæгъæм,  кæрæдзимæ 
фæрстытæ дæттынц, цæмæй дзуаппыты уа ивгъуыд афоны 
мивдисæг:  Кæм цардис хин рувас? Хин рувасæн йæ къæдзил 
цавæр  уыдис? æ.æнд.

2-аг фæлт. Саразын домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттимæ, æргом здахын 
хъуыдыйæдты хæйтты рæнхъæвæрдмæ.

3-аг – 4-æм фæлт. æххæст кæнгæйæ, равзарын, къæлæт-
ты æвæрд номивджытæ цавæр хауæны сты, уый æмæ 
сфæлхат кæнын цыбыр номивджыты тасындзæг. Рафыссын 
мивдисджытæ, хуымæтæг мивдисджытæй саразын вазыгджын 
формæтæ, вазыгджын формæтæй та – хуымæтæг формæтæ:  
æппæлы – æппæлгæ кæны, тæрсгæ кæнынц – тæрсынц.

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.

49-æм ахуыр
Ахуыры райдайæны сфæлхат кæнын рацыд æрмæг: цыбыр 

номивджыты тасындзæг, хуымæтæг мивдисджыты вазыгджын 
формæты арæзт, æппæрццæг хайыгты пайдакæнынад (æрхæс-
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сын дæнцæгтæ).
1-аг фæлт. Текст саразыны фæстæ равзарын хъуыдыйæдтæ: 

рафыссын номивджытæ, сбæрæг сын кæнын сæ цæсгом, нымæц, 
хауæн; бацамонын хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæ; 
ссарын модалон мивдисæг, бацамонын йæ нысаниуæг (зæгъæм, 
3-аг хъуыдыйады: æй – цæсгомон номивæг уый-ы цыбыр формæ, 
3-аг цæсгом, иууон нымæц, гуырынон хауæн;  рахæссынц – 
хуымæтæг мивдисæг). Хъуыдыйæдты структурон схемæтæ 
саразын æмæ уыцы схемæтæм гæсгæ æндæр хъуыдыйæтæ 
ныффыссын. (Зæгъæм: Чи? (тæрхъустæ) - цы ми фæкæнынц? 
(æрæмбырд вæййынц) – кæд? (алы æхсæв дæр) – кæм? 
(къутæрты бын);  Арс зымæгон фæфынæй кæны йæ хуыггомы.) 
Ацы схемæтæ сныв кæнын фæйнæгыл, фатыгтæй сæйраг æмæ 
дæлбар дзырдтæ æвдисгæйæ æмæ фæрстытæ фысгæйæ. 

3-аг  фæлт. бафтауæн ис æндæр хъуыдыйæдтæ дæр,  
цæмæй æппæт ахуыргæнинæгтæ  дæр фæлтæрой æппæрццæг 
конструкцитæ аразыныл.

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 
1-аг фæлт. текст радзурын.

50-æм ахуыр
1-аг фæлт. дзырдтæ раздæр кæсы ахуыргæнæг, стæй та – 

ахуыргæнинæгтæ; сбæрæг кæнын, цавæр æндæр дзырдтимæ сæ 
спайда кæнæн ис (ахуыссыдис цы? рухс); равзарын дзырдбаст 
цумайы лæппу-йы арæзт (цу-ма, цума, цума кæнын). Уæлæмхасæн 
хæслæвæрдтæ: 1) хъуыдыйæдтæм фæрстытæ раттын, спайда 
кæнын фарстон дзырдтæй: 1-аг хъуыд. – куыд?, 3-аг – чи?, 5-æм 
– цæмæ?, 6-æм – кæд?, 10-æм – кæцæй?; 2) ссарын æмæ бакæсын 
а) нырыккон, æ) ивгъуыд, б) суинаг афонты мивдисджытæ;      
3) ссарын æмæ бакæсын хъуыдыйад æппæрццæг хайыгимæ;           
4) фæрстыты фæрцы тексты мидис радзурын.

Равзарын тексты фæстаг хъуыдыйад: цавæр  у йæ арæзтмæ 
гæсгæ, цы æвдисы, цавæр формæты сты мивдисджытæ, куыд 
баст сты сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйттæ (бæттæг куы – 
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æмбарынгæнинаг дзырд уæд), ратæлмац кæнын хъуыдыйад 
уырыссаг æвзагмæ, сбæрæг кæнын уæлæмхæст хайы хуыз 
(бадзырдон – условное придаточное).

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.

51-аг ахуыр
Сфæлхат кæнын мивдисæджы здæхæнтæ æмæ сæ 

нысаниуджытæ, æргом аздахын бæллицаг æмæ бадзырдон 
здæхæнтæм (желаемое или реально возможное действие). 

50-æм ахуыры 5-æм фæлт. хъуыдыйæдтæ афтæ аивын, 
цæмæй æвдисой бæллиццаг архайд (желаемое действие),  
æмæ равзарын, куыд ивы мивдисджыты формæ (хæдзармæ 
куысты: Уæртджын хæфс цырагъмæ куы ацæуа, уæд тагъд 
нæ раздæхдзæнис (реально возможное действие). – Уæртджын 
хæфс цырагъмæ куы ацæуид, уæд тагъд нæ раздæхид 
(желаемое, предполагаемое действие): 1) бадзырдон здæхæн + 
æргомон здæхæн; 2) бæллиццаг + бæллиццаг). Ратæлмац кæнын 
хъуыдыйæдтæ уырыссаг æвзагмæ (Если черепаха пойдет 
за лампой, она вернется нескоро. – Если бы черепаха пошла 
за лампой, она бы вернулась нескоро). Ахæм куысты фæстæ 
ахуыргæнинæгтæ  æнцонæй сæххæст кæндзысты 1-аг  фæлт.

2-аг – 3-аг  фæлт. – домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
аразыныл фæлтæрын.

4-æм фæлт. Зæгъинæгтæ æвдисынц иухаттон æмæ  бирæхаттон  
архæйдтытæ. Вазыгджын  мивдисджытæ бирæхаттон архайд 
æвдисынц æххуысгæнæг мивдисæг вæййын-ы фæрцы, хуымæтæг 
мивдисджытæ та – нырыккон афоны формæмæ разæфтуан 
бафтауыны  фæрцы (сахуыр вæййынц, бацæуы.)

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 
фæлтæрæны фæрстытæн фысгæйæ дзуапп раттын.

52-аг ахуыр
1-аг фæлт. Диалог бакæсын раздæр хинымæры, фæбæрæг 

кæнын æнæзонгæ дзырдтæ, рафыссын сæ дзырдуатмæ (рæстæг 
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куыд амона, уымæ гæсгæ), стæй диалог рольтæм гæсгæ 
бакæсын. Бакусын кæсыны техникæйыл, раст интонацийыл. 
Хъус дарын дæргъвæтин æмхъæлæсонты æмæ æмхъæлæсонты 
къордты растдзурынадмæ, фарстон æмæ хъæрон хъуыдыйæдты 
интонацимæ (равзарын, цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц ацы 
хъуыдыйæдтæ). Равзарын дзырдты арæзт: судзинджын, хъусой 
(суффикстæ -ой æмæ -джын-ы нысаниуджытæ, уыимæ фыццаг 
суффикс продуктивон нæу, ома йæ фæрцы бирæ ног дзырдтæ 
арæзт нæ цæуынц, дыккаг суффикс та продуктивон у).

Ссарын диалоджы æмæ бакæсын, уызын дзыхъхъы йæхи 
куыд æнкъары, уый æвдисæг бынат. Дзуапп раттын фæрстытæн: 
Куыд аирвæзтис тæрхъус? Цæмæн ныххаудис уызын дзыхъхъы? 
Уызын зондджындæр у æви тæрхъус? Цæмæй бæрæг у? Иннæ 
тексты та куыд æвдыст у уызын («Уызыны зонд»)?

3-аг фæлт. Монолог саразыны тыххæй спайда кæнæн ис ахæм 
конструкцитæй: дзыхъхъæй сбырыныл архадтон, фæстæмæ-иу 
æрхаудтæн, тæрхъус мын салам радта, тæрхъус мæ бафарста, 
смæсты дæн тæрхъусмæ, тæрхъус нæ фæтæргай ис, æз 
тæрхъусæй тынг фæбузныг дæн (я очень благодарен зайцу).

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Хæслæвæрд аивæн ис: 
ныффыссын радзырд тæрхъусы номæй æ.æнд. 

53-аг ахуыр
1-аг фæлт. Дзырдтæ хинымæры бакæсын; фæбæрæг 

кæнын бынтон æнæзонгæ дзырдтæ, стæй, раздæр цы дзырдтæ 
æмбæлдысты, уыдон; зæгъын, цавæр текстты (темæты) 
æмбæлдысты уыцы дзырдтæ. Саразын дзырдбæстытæ ног 
дзырдтимæ (курæг лæппу, хъæздыг къæбиц).

2-аг фæлт. Скъуыддзаджы ссарын мивдисæг æмæ уымæй 
арæзт миногми (радавта – давæггаг), сбæрæг кæнын миногмийы 
нысаниуæг. Зæгъын, цæмæй бæрæг у, ацы скъуыддзаг аргъауы 
райдайæн кæй у, уый.

3-аг – 5-æм фæлт. – текстимæ куыст. Уæлæмхасæн 
хæслæвæрд: ссарын æмæ рафыссын хъуыдыйад бирæхаттон 
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архайд æвдисæг мивдисджытимæ.
Текстмæ гæсгæ саразын æмæ ныффыссын вазыгджын 

хъуыдыйæдтæ æмбарынгæнæн уæлæмхæст хæйттимæ: Цы 
загъта мыст хурæн? – Мыст хурæн загъта, усгур фырт ын 
кæй ис, уый ( …йæ фырт диссаджы сæрæн æмæ куыстуарзаг 
кæй у, уый; …хуры чызгмæ курæг кæй ссыдис, уый). Цы загъта 
хур мыстæн?

6-æм фæлт. Пълан саразæн ис фæрстыты кæнæ таурæгъон 
хъуыдыйæдты хуызы. Кæнæ та раттын 2 – 3 пъланы æмæ сæ иу 
равзарын.

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

54-æм ахуыр
1-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: рафыссын текстæй 

æппæт миниуæгæвдисæг миногонтæ дæр райдайæн формæйы, 
сæвæрын сæ барæн бæрцы æмæ уæлахизон бæрцы.

2-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 1) бамбарын кæнын 
хайыг иу-ы нысаниуæг (ивгъуыд афоны мивдисджытимæ 
æвдисы бирæхаттон архайд; 2) аргъау бакæсын, кæм хъæуы, 
уым зæгъинæгтæ ивгъуыд афоны формæйы æвæргæйæ æмæ 
хайыг иу æфтаугæйæ. (Цардис æмæ-иу уыдис… чыргъæдæй-иу 
радавта… йæ хæдзары-иу уыдис…)

3-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: ссарын аргъауы 
æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ: И надумала (она) посвататься 
к  дочери солнца. Я ищу для своего сына дочь самого сильного 
человека. Мышь хотела сосватать для своего сына девушку из 
лучшего дома.  Зæгъын иронау æмæ ныффыссын хъуыдыйæдтæ: 
И надумывала (она)(обычно) посвататься  дочери солнца. Я 
ищу (обычно) для своего сына дочь самого сильного человека. 
Мышь (часто, обычно) хотела сосватать для своего сына 
девушку из самого хорошего дома.  

5-æм фæлт. Аргъау кæронмæ  ахæццæ  кæнын,  ног архайджытæ 
дзы бакæнын: мигъ – дымгæ – гал – бæлас – мыст.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.
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55-æм ахуыр
Контролон куыст

1. Равзарут раст дзуапп.
Арс, тæрхъус æмæ зыгъарæг бæлæсты ... сыфтæртыл ... 
фыссынц дамгъæтæ.
 æвзист, сабыргай  æрвхуыз, тагъд-тагъд
 цъæх, арæх   сыгъзæрин, хъавгæ

2. Мæн уырны, сырдтæ дæр ахуыр ... кæнынц, уый.
 куыд     кæй
 цæмæй   уымæн æмæ

3. Тæрхъус бамбæрста, хæфсытæ уымæй ... фæтарстысты, 
уый.
 æмæ    уымæн æмæ
 цæмæй   кæй

4. Бирæгъæй алчи дæр ... .
 тæрсгæ кæны    æппæлгæ кæны 
 зонгæ кæны    уарзгæ кæны

5. Уæртджын хæфс æппындæр ... .
 тагъд кæны   тагъд згъоры
 тагъд тæхы   тагъд нæ кæны

6. Цырагъ хæссынмæ кæстæр ... .
 ацу    ацæут
 ацæуæд    ацæуæнт

7. Азæмæт, тагъд ... кæн!
 нæ    ма
 нæма    нал
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8. Азæмæт тагъд ... кæны.
 нæ     ма 

9. Хæфсытæ фæтарстысты æмæ ... багæппытæ кодтой.
 донæй     доныл 
 донæн     донмæ

10. Æхсæрæг бæласы ... бады æмæ ... дзуры.
 къалиуæй, бирæгъæн къалиуыл, бирæгъмæ
 къалиуæн, бирæгъимæ къалиуы, бирæгъы

11. Æз тæрхъус куы уаин, уæд бирæгъæй ... .
 тæрсон   тæрсин
  тæрсын    тæрсдзынæн

12. Уæртджын хæфс загъта: «Бирæ куы дзурат, уæд æз 
æппындæр нал ...».
 ацæуон   ацæуин
 ацæудзынæн   ацыдтæн

13. Дымгæ радымдта, æмæ цырагъ... .
 ссыгъдис   ахуыссыдис
 фæцис    смæсты ис

14. Уазал куы нæ уаид, уæд кæрты ... .
 хъазæм   хъазиккам
 хъазыдыстæм   хъаздзыстæм

15.Мæ къах скъуырдтон æмæ ... .
 ныххаудзынæн  фæцæйхаудтæн
 ахаудзынæн   ахауин
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16. Мыст... уыдис диссаджы хорз лæппын.
 -æн     -мæ
  -æй    -ыл

17. Мыст бацыдис ... æмæ ... загъта.
 хурмæ, ын   хурмæ, йын
 хурæн, йæм   хурæй, йыл

18. Мыст йæ къæбиц байдзаг кодта ... хорæй.
 фæлмæн   рæгъæд
 цъæх    давæггаг

Темæ «Спорт æмæ рæсугъддзинад» (9 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ: спорты алы хуызтимæ 
баст темæтыл ныхас кæнын; спорты хуызты историйы, 
хицæндзинæдты æмæ пайдайы тыххæй дзурын зонын, хи 
хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтæ æвдисын.

Продуктивон лексикæ: къахдзоныгътæ, хæстæг, кар, ерыс, 
фæхæрд уæвын, рамбулын, фæуæлахиз уæвын, хъазæн фæз, 
уæлахиздзау, гуыры конд, зылын, нарæг, ленкгæнæг, æхсæн, 
дæргъ, уæрх, къаддæр, сакъадах, æрдæгсакъадах, хæзна, ахонын, 
æргом здахын, уæлдай, миниуæг, астæуккаг.

Рецептивон лексикæ: митдзæуæнтæ, раджыма-раджыма, 
пайда, гуыбыр, æппæтдунеон, кой, цæрдæг, фыдуаг кæнын, 
фæлгонц, фыдракæнд, уарзæгой.

Грамматикон æрмæг: домгæвазыгджын хъуыдыйад 
бæрæггæнæн уæлæмхæст хаимæ; мивдисæджы пассивон формæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

56-æм ахуыр
1-аг фæлт. Растдзурынадыл бакусын: 1) æзылангонтæ с, ф, 

х-йы фæстæ (хатгай сæ разæй дæр) æндæр æзылангонтæ  арæх 
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фæхъуысынц зылангонæй (фæлæ фыссын хъæуы æзылангонтæ: 
фыст – [фысд]); 2) æзылангонты размæ зылангонтæ хъуысынц 
æзылангонæй ( хъазт – [хъаст]); 3) дывæргонд æмхъæлæсонтæ 
дзурын хъæуы дæргъвæтинæй (ныххæссын).

2-аг фæлт. Зæрдыл дарын хъæуы, ирон æвзаджы алы 
дзырдыл дæр хицæнæй цавд кæй нæ хауы, фæлæ акцентуалон 
къордтæ кæй аразынц (рáгон скульптортæ, сæ уáцмыстæ 
æ.æнд.), уый.

3-аг фæлт. Бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ базонын 
контекстмæ гæсгæ. Текст бакæсыны фæстæ бакæнæн ис ахæм 
куыст: ссарын æмæ бакæсын дзырдтæ 1) æмхъæлæсонты 
ассимиляциимæ (ссардтой – ссарттой, къахдзоныгътæ – 
къахдзоныхтæ æ.æнд.); 2) диссимиляциимæ (аст – асд);    
3) дывæргонд æмхъæлæсонтимæ (дыууæ, æппæты, ссардтой, 
цыппар æ.æнд.). Ацы хæс сæххæст кæныны тыххæй раст 
бакæсын хъæуы алы дзырд дæр, гæнæн ис, æмæ текст раздæр 
ахуыргæнæг йæхæдæг иу-дыууæ хатты бакæса.

4-æм фæлт. – тексты мидисыл куыст. Домын хъæуы æххæст 
дзуаппытæ, уыимæ дыууæ варианты: хуымæтæг хъуыдыйадæй 
æмæ вазыгджын хъуыдыйадæй. Зæгъæм: 1-аг фарстæн 
дзуаппытæ: Æппæты рагондæр къахдзоныгътыл цæуы 
дыууæ мин азы æмæ æрдæг. Æз базыдтон (зонын, бакастæн, 
фехъуыстон), æппæты рагондæр къахдзоныгътыл дыууæ мин 
азы æмæ æрдæг кæй цæуы, уый.

Хæдзармæ куыст:  6-æм  фæлт.

57-æм ахуыр
1-аг  фæлт. сæххæст кæныны фæстæ раттæн ис хæслæвæрд: 

текстæй фæйнæ иу хъуыдыйады райсын æмæ сæм цалдæр 
фарсты раттын. Кæрæдзийы фæрстытæн дзуаппытæ раттын.

Грамматикон æрмæг æмбарын кæнгæйæ, фæйнæгыл саразын 
таблицæтæ æмæ равдисын домгæвазыгджын хъуыдыйæдты 
(бæрæггæнæн уæлæмхæст хæйттимæ) арæзт (ома хицæнтæй 
бакусын хъæуы, алыхуызон бæттæгтæ æмæ æмбарынгæнинаг 
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дзырдтæ кæм ис, ахæм вазыгджын хъуыдыйæдтыл. Зæгъæм, 
равзарæн ис цалдæр хъуыдыйады æмбарынгæнинаг дзырд 
уыцы-имæ æ.а.д.)

2-аг фæлт. ис цыппар вазыгджын хъуыдыйады бæрæггæнæн 
уæлæмхæст хæйттимæ (сæйраг хæйтты ис номивæг ахæм). 
Фæлтæрæны сæйраг хæслæвæрд сæххæст кæныны фæстæ 
бакæсын хъуыдыйад хайыг иу-имæ, сбæрæг кæнын хайыджы 
нысаниуæг. Зæгъын иронау: Тот медведь тоже (обычно) 
ходил к сове за советом.  И все птицы (обычно) ей завидовали. 
Ссарын æмæ бакæсын хъуыдыйад мивдисæгимæ вазыгджын 
формæйы. Домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæн графикон схемæтæ 
скæнын (равдисын сæйраг æмæ уæлæмхæст хæйтты бынæттæ, 
бастдзинады фæрæзтæ, æрхæцæн нысæнттæ).

3-аг фæлт. – грамматикон æрмæг ныффидар кæнын. 
Раттæн ис уæлæмхасæн хæслæвæрд: карточкæтыл вазыгджын 
хъуыдыйæдтæ æмбарынгæнæн æмæ бæрæггæнæн уæлæмхæст 
хæйттимæ. Сбæрæг кæнын уæлæмхæст хæйтты хуызтæ æмæ 
бастдзинады фæрæзтæ. 

Хæдзармæ куыст: 4-æм фæлт.  Дзуапп: дзырд   уæлахиз.

58-æм ахуыр
1-аг фæлт. хæслæвæрд фæуæрæхдæр кæнæн ис: рафыссын 

дзырдтæ æртæ къордæй (темæтæм гæсгæ); алы къордмæ дæр 
бафтауын фæйнæ æртæ-фондз дзырды, дзырдуатæй пайда 
кæнгæйæ.

2-аг фæлт. Дзуапп раттын фæрстытæн: Цы æвдисынц фыццаг 
диалоджы мивдисджытæ? Цæй руаджы? Дыккаг диалоджы 
мивдисджытæ алы афонты формæты æвæрын  цæмæн хъæуы? 
Батрадз спорты активонæй архайы æви нæ? Цæмæй бæрæг у? 
Лæвæрд диалогтæм гæсгæ саразын æндæр диалогтæ æмæ сæ 
ныффысын.

3-аг фæлт. Саразын домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ 
бæрæггæнæн уæлæмхæст хæйттимæ æмæ сæ ныффыссын. 
Зæгъæм: Ерысты чи фæхæрд ис, уый мах командæйæ у. Ерыстæ 
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чи рамбылдта, уый хуыздæр спортсмен у. – Хуыздæр спортсмен 
чи у, уый ерыстæ рамбылдта. Уый ахæм хорз спортсмен 
у, æмæ ерыстæ рамбылдта. Хæслæвæрд æнцондæрæй 
сæххæст кæнæн уыдзæнис, вазыгджын хъуыдыйæдтæ рагацау 
уырыссагау лæвæрд куы уой, уæд. Тырнын хъæуы уымæ, 
цæмæй ахуыргæнинæгтæ пайда кæной алыхуызон бæттæгтæ 
æмæ æмбарынгæнинаг дзырдтæй.

4-æм фæлт. æххæст кæныны размæ сбæрæг кæнын, æппæт 
дзырдтæ дæр æмбæрстгонд сты æви нæ, уый. Æнæзонгæ 
дзырдтæ ратæлмац кæнын.

5-æм фæлт. раттæн ис 15-20 дзырды, хъæугæ бæрæггæнæнтæ 
равзарыны тыххæй.

Хæдзармæ куыст:  6-æм фæлт. Пайда кæнæн ис ахуыры 
æрмæгæй кæнæ æндæр æрмæгæй.

59-æм ахуыр
1-аг фæлт. Раст дзуаппытæ: 3, 4, 5, 7, 8.
2-аг фæлт. Текстмæ хъусын, æнæ чиныгмæ кæсгæйæ. 

Фыццаг хатт байхъусыны размæ фæйнæгыл ныффыссæн ис, 
дзуапп раттын кæмæн хъæудзæнис, уыцы фæрстытæ.

Дыккаг хатт байхъусыны размæ фарст: Цавæр 
адæмыхæттыты кой ис тексты?

3-аг фæлт. цухгонд дзырдтæ: рагон, индиаг, араббæгтæ, 
æстдæсæм, æстæм, чехаг, немыцаг, кубæйаг, уырыссаг, 
бинонтæ, худ, рамбылдтой.

  Хæдзармæ куыст:  7-æм  фæлт.

60-æм ахуыр
1-аг фæлт. Адæмыхæттыты нæмттæ æвдисæг дзырдтимæ 

саразын дзыдбæстытæ (Цы зонут ацы адæмы тыххæй? Цæмæй 
зыдгонд сты?) кæнæ та ассоциативон къордтæ: кубæйаг – 
сакъадах, Фидель Кастро, фурд, тропиктæ...

2-аг фæлт.  æххæст кæныны размæ равзарын, куыд хицæн 
кæнынц мивдисджыты активон æмæ пассивон формæты 
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нысаниуджытæ; ратæлмац кæнын цалдæр конструкцийы, 
зæгъæм: дом построили – дом построен, дом будет построен. 

3-аг фæлт. Хуызæгмæ гæсгæ хатдзæг скæнын номивæг 
уый-ы цыбыр формæйы растфыссынады тыххæй (йæ разæй 
дзырд хъæлæсон кæнæ й-йыл куы фæуа, уæд фыссын хъæуы 
йæ, йын æ.а.д., æмхъæлæсоныл куы фæуа, уæд та æй, ын æ.а.д.

6-æм фæлт. равзарын миногмиты æмæ фæрссагмиты 
суффиксты нысаниуджытæ (уæлдайдæр суффикс -инаг 
(качество действия, которое должно проявиться).

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. Хæслæвæрд аивæн ис: иу 
зындгонд спортсмены тыххæй радзурын (æппын къаддæр  10 
хъуыдыйады).

61-аг ахуыр
1-аг фæлт. Тексттыл бакусын: 1)  диалогтæм гæсгæ саразын 

хъуыдыйæдтæ ...ахæм... , æмæ æнцад бадын æппындæр нæ уарзы, 
... ахæм бынат у, æмæ дзы ...;   ... афтæ æнкъардæй æрбацыдис, 
æмæ ...;  знон скъолайы чи нæ уыдис, уый ...; 2)диалогтæй 
монологтæ саразын, иу монолог ныффыссын тетрæдты. Спайда 
кæнын конструкцитæй: Ахуыргæнæг ын загъта, цæмæй...; 
бафарста, цæуыл æнкъард у, уымæй; загъта, «дыууæтæ» исæг 
лæппуйы фыдимæ кæй ...; бафарста, скъолайы цæуылнæ уыдис, 
уымæй.

Бафæрсын, цавæр цыбыр анекдоттæ ма зонынц скъолайы 
царды тыххæй. Иу анекдот ирон æвзагмæ ратæлмац кæныныл 
бацархайын.

3-аг фæлт. Хуызæгмæ гæсгæ хатдзæг скæнын ивгъуыд 
афоны мивдисджыты вазыгджын формæты тыххæй. 

5-æм фæлт. дзырдбæстытæй хъуыдыйæдтæ аразгæйæ, 1-аг 
фæлт. тексттæй пайда кæнын нæ хъæуы.

6-æм фæлт.  Раттын  8-10 дзырды, хъæугæ антонимтæ 
равзарыны тыххæй (сабыр, фыдуаг, хъæлдзæгæй, кæугæйæ 
æ.æнд)

7-æм  фæлт. Æнæмæнг сфæлхат кæнын мивдисæджы 
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разæфтуанты нысаниуджытæ; равдисæн сæ ис фæйнæгыл 
схемæйы хуызы.

                                                               ↓ æр-

                    ба-,        æрба-    →           █          → а-

                                                  ны-      ↓↑  с-

Хæдзармæ куыст: 8-æм фæлт.

62-аг ахуыр
2-аг фæлт. Дзырдтæн сæ морфемон сконд сбæрæг кæныны 

размæ зæгъын, цавæр ныхасы хæйттæ сты, цавæр формæты 
æвæрд сты, уый, стæй  рахицæн кæнын аффикстæ. Зæгъæм: 
тынгдæр – миногон, райдайæн формæ тынг, суффикс -дæр, ис 
ын барæн бæрцы нысаниуæг. Æндæр дзырдтæ ацы суффиксимæ: 
даргъ – даргъдæр, хорз – хуыздæр, сыгъдæг – сыгъдæгдæр 
(бацамонын хъæуы, суффикс -ой æнæпродуктивон кæй у, йæ 
фæрцы æндæр дзырдтæ арæх арæзт кæй нæ цæуынц).

3-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, алы дзырдмæ дæр раттын фарст,  
саразын йемæ дзырдбаст: æнгом – цавæр?; æнгом бастдзинад.

4-æм фæлт. бæрæггонд дзырдты нысаниуджытæ сбæрæг 
кæнын хъæуы контекстмæ гæсгæ; цы дзырдты рæдийой, 
уыдонимæ æндæр дæрцæгтæ æрхæссын. 

5-æм фæлт. хъæугæ дзырдтæ: æнгом, нымад у, сакъадах, 
хæзнайæн, къаддæр, фыдракæндыл.

6-æм  фæлт. уæлдай дзырдтæ: уæрæх, рæсугъддзинад, 
миниуæг, нудæс.

7-æм фæлт. æххæст кæныны размæ интернационалон 
дзырдты æмбарынад сбæлвырд кæнын, дæнцæгтæ æрхæссын.

Хæдзармæ куыст: 9-æм  фæлт.
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63-аг ахуыр
1-аг фæлт. Паузæтæ фæбæрæг кæнын хъæуы афтæ: Зæгъæм, / 

рагон Мысыры ныффидар ис / адæймаджы рæсугъд гуырыконды 
ахæм канон: / галиу къухы астуккаг æнгуылдзы дæргъ/ у æппæт 
буарæй нудæс хатты къаддæр, / йæ къухæй – / фондз хатты 
къаддæр, / къахæй – / фараст хатты къаддæр. //

Уæлæмхасæн хæслæвæрд: лæвæрд хъуыдыйадмæ, гæнæн цас 
ис, уыйбæрц фæрстытæ раттын. (Кæм ныффидар ис рæсугъд 
гуыры конды бæрæг канон? Цы ныффидар ис рагон Мысыры? 
æ.æнд.)

2-аг фæлт. Текст фыццаг хатт кæсы ахуыргæнæг, 
ахуыргæнинæгтæ чиныгмæ кæсынц æмæ æнæзонгæ, 
зынæмбарæн, зынкæсæн дзырдтæ бæрæг кæнынц. Уый фæстæ 
ахуыргæнинæгтæ  хинымæры кæсынц текст, бæлвырд кæнынц 
бакусинаг лексикæйы нымæц. Стæй равзарын, цы дзырдтæ 
фæнысан кодтой, уыдон. 

Текст кæсгæйæ, тырнын хъæуы, цæмæй  алы ахуыргæнинаг 
дæр куысты архайа, уымæ. Уыимæ иу ахуыргæнинаг куы 
кæса, уæд иннæтæ та хъуамæ лæмбынæг хъусой æмæ бæрæг 
кæной, цы дзырдтæ раст нæ бакастис кæнæ раст интонацийæ 
кæм не спайда кодта, уый. Текст кæсыны размæ ма иу хатт 
зæгъын, интернационалон дзырдтæ куыд кæсын хъæуы, уый 
(цы æвзагæй æрбацыдысты, уым сæ куыд кæсынц, афтæ, ома 
Пракситель – (Пракшител нæ, фæлæ).

Уæлæмхасæн хæслæвæрд: тексты ссарын домгæвазыгджын 
хъуыдыйæдтæ; сбæрæг кæнын бастдзинады фæрæзтæ (дыууæ 
хъуыдыйады æфсоны уæлæмхæст хæйттимæ, бæттæг уымæ 
гæсгæ, иу – бæрæггæнæн уæлæмхæст хаимæ, бæттæг дзырд 
кæй). Ссарын æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ фæрссагмитимæ 
(фæстаг абзацы дыууæ хъуыдыйады). 

3-аг фæлт. – тексты конспект. Тексты алы хайы дæр равзарын 
хъæуы, йæ сæйраг мидис ын цы хъуыдыйад æвдисы, уый. 
Бацамонын, цы дзырдтæн (дзырдбæстытæн, хъуыдыйæдтæн) 
фæцухгæнæн ис, уыдон. Вазыгджын хъуыдыйæдтæй саразын 
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хуымæтæг хъуыдыйæдтæ, тексты мидис хъыгдард куыд не 
'рцæуа, афтæ. 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Спайда кæнæн ис 5-æм 
фæлт. лæвæрд пъланæй кæнæ та, ахуыргæнинæгтæ сæхæдæг 
цы конспект ныффыстой, уымæй.

64-æм ахуыр
63-аг ахуыры 2-аг фæлт. лæвæрд тексты бындурыл саразæн 

ис дискусси рæсугъддзинады æмбарынады тыххæй.
1-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, чиныджы лæвæрд текстæй 

пайда кæнын нæ хъæуы. 
2-аг фæлт. раздæр сæххæст кæнын хъæуы дзургæйæ, 

дзуаппытæ æххæст æмæ раст цæмæй уой, уый тыххæй. 
3-аг фæлт. раст дзуаппытæ: 1) 2;  2)  3;  3) 1.
Ацы ахуырмæ иу-дыууæ ахуыргæнинагæн раттæн ис сæрма-

гонд хæс, цæмæй бацæттæ кæной цыбыр хъусынгæнинæгтæ 
антикон (кæнæ æндæр эпохæйы) аивады тыххæй (иу аивадон 
архайæджы тыххæй, иу кæнæ цалдæр аивадон уацмысы 
тыххæй, дунейы зындгонддæр музейтæй иу кæнæ цалдæры 
тыххæй æ.æнд.).

5-æм фæлт. диалог ныффыссын хъæуы кæнæ æххæстæй, 
кæнæ та, цы репликæтæй æххæстгонд æрцыдис, уыдон (рæстæг 
куыд амоны, уымæ гæсгæ).

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

65-æм ахуыр
Контролон куыст

Равзарут раст дзуапп.
1. Нырыккон къахдзоныгътæ ... цыппар хуызы.
 сты     ис
 у     уыдис
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2. Митдзæуæнтæ уыдысты ... хуызæн.
 ракеткæтæ    ракеткæйы
 ракеткæмæ    ракеткæйæ

3. Цæгаты зын цæрæн у æнæ... .
 къахдзоныгътимæ  къахдзоныгътæй 
 къахдзоныгътæн   къахдзоныгъ

4. Шахмæттæ нымад сты рагон ... .
 хъазтæй   хъазт 
 хъазтыл    хъазтæн
5. Фарон чемпион чи уыдис, ... спортсмен ацы  ерысты нæ 
архайы.
 уый    уыцы
 уыдон    ацы

6. Спорт чи нæ уарзы, ... адæймаг æз нæ зонын.
 уый    уыцы 
 ахæм    ацы

7. Ерысты чи фæуæлахиз ис, ... сыгъзæрин майдантæ радтой.
 уыдон    уыдонæн
  уыдонæй    уыцы

8. Шахмæттæй хъазт  тынг рагон ... .
 у   сты
 ис   уыдис

9. Шахмæтты тыххæй фыццаг трактат ныффыстой ... .
 индиæгтæ    персайнæгтæ 
 араббæгтæ   францæгтæ
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10. Шахмæттæй фыццаг дунеон чемпионат ... Стейниц.
 рамбылдта   фæхæрд ис
 фæуæлахиз ис  сарæзта

11. Тагъд ерыстæ райдайдзысты. Мах ... æнхъæлмæ кæсæм.
 сæ   сæм
  æн   йæ

12. Уый рагон хъазт у. Фольклоры ... кой фæзындис æстæм 
æнусы.
 æй  йæ
 сæ   уый тыххæй

13. Спорт æмæ æнæниздзинад æнгом баст ... .
 у    ис 
 сты    уыдис

14. Ацы скульптурæ нымад у рæсугъддзинады ... .
 идеал    идеалыл
 идеалæй  идеалæн

15. Ацы ... сарæзтой хицæн зал.
 скульптурæйæ скульптурæйæн
 скульптурæйыл скульптурæмæ

16. Нывгæнджытæ æмæ скульптортæ ... æргом здæхтой 
адæймаджы гуыры кондмæ.
 тынг    арф 
 уæлдай  хицæн

17. Голиафыл ... фæуæлахиз ис, ... Давид.
 чи, уый  чи, уыцы
 кæй, ахæм  кæй, уыцы
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18. «Сикстинаг Мадоннæ»-йы автор у ... .
 Леонардо да Винчи  Микеланджело
 Пракситель   Рафаэль 

Темæ « Тæдзынджытæ тæдзынц» (9 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ:  ног æмæ зындгонд 
лексикон иуæгтæй пайда кæнгæйæ, рагуалдзæгимæ баст 
темæтыл дзурын; текстæн комментари кæнын.

Продуктивон лексикæ: малусæг, хæрис, бафтын, равзæрын, 
уæле, дæле, фале, мæнæ, ам, ардæм, ардыгæй, уым, уырдæм, 
уырдыгæй, фæрдгуытæ, уыгæрдæн, комкоммæ, зулмæ, асурын, 
æваст, фæраст уæвын, зынын, тæдзынæг, тæдзын.

Рецептивон лексикæ: цъити, æрхæццæ уæвын, æвзистхуыз, 
змæст, фæлындзын, копрадздон, тулын, фестын, уæлхæдзар, 
къуыззитт, фыд (æвзæр), ныджджих уæвын, къуылдым, уаз, 
фарн, зæлдаг, нæрын.

Грамматикон æрмæг: акцентуалон къордтæ (фæлхат кæнын); 
вазыгджын хъуыдыйæдтæ абарсты уæлæмхæст хаимæ; хайыг 
дын.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

66-æм ахуыр
1-аг – 3-аг  фæлт.  Цавды æгъдæуттæ фæлхат кæнын. 1-аг 

фæлт. – иугай дзырдтыл цавд куыд хауы, уый тыххæй хатдзæгтæ 
хъуамæ скæной ахуыргæнинæгтæ. 2-аг фæлт. – акцентуалон 
къордтыл цавд хауы, цыма иугай дзырдтæ сты, уый хуызæн. 3-аг 
фæлт. фæстæ бакæсын раиртæст, æрхæссын æндæр дæнцæгтæ, 
ногæй равзарын фæлтæрæны лæвæрд хъуыдыйæдтæ. 

4-æм фæлт. Равзарын дзырдты растдзурынад (мигътыл 
– æмхъæлæсонты ассимиляци: гъ т-йы разæй æзылангон 
кæны; донмæ – нм фæрсæй-фæрстæм (æххæст ассимиляци, 
хъуысы дæргъвæтин м); æхситт – дзырды кæроны дывæргонд 
æмхъæлæсон дæргъвæтинæй нæ хъуысы; уад, уæлæ, уырдæм   
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(æмхъæлæсон у); æрцыд – æ дзырдты райдайæны хъуысы ы-йы 
хуызæн).

5-æм фæлт. æмдзæвгæйы ивд  цы дзырдтæ æрцыдысты 
(мигъ, хъармæй, зымæгæн), уыдон тетрæдты ныффыссын; 
æмдзæвгæ раст бакæсын, стæй та, диктор æй цы дзырдтимæ 
кастис, уыдонимæ; зæгъын, дзырдтæ ивгæйæ, æмдзæвгæйы 
мидис куыд ивы, уый.

Хæдзармæ куыст: 9-æм фæлт.

67-æм ахуыр
2-аг фæлт. Ивгъуыд æмæ суинаг афонты мивдисджытимæ 

ныффыссын дзырдбæстытæ кæнæ цыбыр хъуыдыйæдтæ, 
уыимæ мивдисджытæ фыссын æххæст формæйы дæр æмæ æнæ 
цæсгомон кæрæттæй дæр: зымæджы дон ныйих ис  (ныйих и, 
ныйих); зымæджы дон ныйих уыдзæнис (ныйих уыдзæни, ныйих 
уыдзæн).

3-аг фæлт.  Баххæст кæнын дзырдты рæнхъытæ; хæслæвæрд 
æххæст кæныны размæ сбæрæг кæнын, цавæр формæты хъуамæ 
уой дзырдтæ, уый (1 – бирæон нымæцы æддагбынатон хауæны; 
2 – номдар гуырынон хауæны+фæсæвæрд æ.а.д.).

4-æм фæлт. Сбæрæг кæнын дзырдты формæтæ, саразын 
æндæр дзырдбæстытæ, дзырдтæ уыцы формæты куыд уой, 
афтæ, зæгъæм: уайы (цæмæ? кæдæм?  – арæзтон хауæн) донмæ 
– цæуы хъæдмæ.

Бынаты фæрсдзырдтæ ныффидар кæныны тыххæй сæ 
спайда кæнын хъæуы цалдæр хатты; зæгъæм, ахуыргæнæг 
фæрсы, ахуыргæнинæгтæ та дзуапп дæттынц: Цырагъ кæм ис? 
– Цырагъ уæле ис. 

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

68-æм ахуыр
1-аг фæлт. сæххæст кæныны тыххæй сбæрæг кæнын лæвæрд 

дзырдты формæтæ: нымæц æмæ хауæн. Ахæм  хæслæвæрд ма: 
67-æм ахуыры 6-æм фæлт. хъуыдыйæдты номдартæ баивын 
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номивджытæй, фыццаг æххæст хуызы, стæй та – цыбыр 
хуызы.

2-аг фæлт. Дзырдбæстытæ фысгæйæ, бæрæг кæнын хъæуы 
дæлбар дзырдты формæ: хонын (кæй?) – дæу, дæ (гуыр. хауæн).

3-аг фæлт. Хъуыдыйæдты нымæц фæфылдæр кæнæн ис, 
цæмæй ахуыргæнинæгтæ æндæр фæрсдзырдтæй дæр спайда 
кæной (дæле, уæле, фале æ.æнд.), уый тыххæй.

4-æм фæлт. Хуызæг: Коммæ (кæдæм?) донмæ уайы дон. - 
Ардæм донмæ уайы дон. – Уырдæм донмæ уайы дон.

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.

69-æм ахуыр
68-æм ахуыры 5-æм  фæлт. тексты ссарын æмæ раст бакæсын 

1) лæмæгъ хъæлæсонæй райдайгæ дзырдтæ; 2) дзырдтæ 
дывæргонд æмхъæлæсонтимæ; 3) дзырдтæ æмхъæлæсонты 
къордтимæ; 4) æмхъæлæсонты къордтæй райдайгæ дзырдтæ;  
5) дзырдтæ æмхъæлæсон у-имæ.

1-аг фæлт. фæрстытæн домын æххæст дзуæппытæ, уыимæ 
фарст цы дзырдимæ баст у, уый æвæрын хъæуы хъуыдыйады 
райдайæны, зæгъæм: Хъазгæйæ нæм æрхæццæ ис уалдзæг. 
Бамбарын кæнын, уыцы дзырдыл логикон цавд кæй хауы æмæ 
йæ интонацийæ хицæн кæнын кæй хъæуы, уый. 

3-аг фæлт. ис дыууæ вазыгджын хъуыдыйады: æнæбæттæг 
(хæйттæ баст сты сæ мидисмæ гæсгæ æмæ ранымады 
интонацийæ) æмæ домгæвазыгджын (абарсты уæлæмхæст 
хаимæ, бæттæг цыма, æмбарынгæнинаг номивæг уыйау). 
Хъуыдыйæдтæн схемæтæ скæнын æмæ хæйтты бастдзинад 
равдисын.

4-æм фæлт. Хуымæтæг хъуыдыйæдтæй саразын вазыгджын 
хъуыдыйæдтæ; сбæрæг сын кæнын сæ хуыз, сæ хæйтты ’хсæн 
ахастытæ (соединительные, противительные, уступительные, 
причины, времени).

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.
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70-æм ахуыр
1-аг фæлт. Лексикæйыл куыст: бамбарын кæнын дзырдты 

нысаниуджытæ æндæр дзырдты æххуысæй. Зæгъæм: тæргай 
кæнын – обижаться,  тæргайгæнаг - ?  Ивын – менять, раив-
баив кæнын - ? Хъуыдыйæдтæ ныффыссыны фæстæ саразын 
цыбыр монолог мартъийы боныхъæды тыххæй. Райдайæн ис 
афтæ: Мартъи у уалдзæджы фыццаг мæй. Мартъийы боныхъæд 
раив-баив фæкæны...

2-аг фæлт. Ног дзырдтæ равзарын: фæрстытæ сæм раттын, 
цавæр ныхасы хæйттæ сты, уый сбæрæг кæнын; мивдисджытæ  
аифтындзæг кæнын (фестын - ивгъуыд æмæ суинаг  афонты, 
нырыккон афоны формæ йын нæй), номдартæ уæлхæдзар, 
къуыззитт атасындзæг кæнын.

3-аг фæлт. Ссарын æмæ бакæсын 1) хъæрон хъуыдыйæдтæ; 
2) фарстон хъуыдыйæдтæ; 3) разæгардгæнæн хъуыдыйæдтæ;  
4) бирæхаттон архайд æвдисæг мивдисджытæ.

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 
æмдзæвгæ сахуыр кæнын.

71-аг ахуыр
1-аг фæлт. сæххæст кæныны тыххæй раттын хъæуы 

2-3 минуты хибар куыстæн, уый фæстæ тексттæ бакæсын 
æнæхъæнæй, стæй та – рольтæм гæсгæ (иу ахуыргæнинаг кæсы 
авторы ныхæстæ); æргом здахын хъæуы раст интонацимæ. 
Равзарын мивдисджыты формæтæ: цæсгом, нымæц, афон. 
Зæгъын, æртыккаг хъуыдыйады цæмæн æмбæлынц ивгъуыд 
æмæ нырыккон афонты мивдисджытæ, уый. 1-аг тексты 
бацамонын хуымæтæг æмæ вазыгджын мивдисджытæ. 2-аг 
тексты ссарын æмæ бакæсын мивдисджытæ алы здæхæнты: 
æргомон, бадзырдон, фæдзæхстон, стæй бирæхаттон архайд 
æвдисæг мивдисæг (равзарын, цæй фæрцы æвдисы ахæм архайд).

3-аг фæлт. æргом аздахын æппæрццæг хайыджы бынатмæ 
хъуыдыйады мидæг (зæгъинаджы разæй).

  Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.
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72-аг ахуыр
1-аг фæлт. Уæлæмхасæн куыст: саразын чысыл радзырд 

æмæ йæ ныффыссын. Бамбарын кæнын фæсæвæрдты æмæ 
фæрсдзырдты нысаниуджытæ. Алы хъуыдыйадмæ дæр раттын 
2 -3 фарсты, кæрæдзийы фæрстытæн дзуæппытæ раттын. (Кæм 
бафынæй ис уызын? Цы ми бакодта уызын? Цавæр фын федта 
уызын? æ.а.д.) Равзарын вазыгджын хъуыдыйады арæзт æмæ 
мидис.

2-аг фæлт. Лексикæйыл куыст: бæрæггонд дзырдты 
нысаниуджытæ контекстмæ гæсгæ раиртасын; ссарын сын 
синонимтæ æмæ сæ ныффыссын (раттын дзырдтæ æвзарынæн: 
æвзæр, хорз, диссаджы, рæсугъд, ныккастис, æрбацыдис, 
бахъуызыдис (подкрался), æвиппайды, æнæнхъæлæджы, тагъд, 
ацыдис, азгъордта, алыгъдис); ссарын æмæ раст бакæсын 
дзырдтæ дывæргонд æмхъæлæсонтимæ.

3-аг фæлт. æххæст кæнгæйæ, сбæрæг кæнын мивдисджыты 
формæтæ; зæгъæм: афынæй ис - 3-аг цæсг., иу. ным., ивгъ. аф.

Хæдзармæ куыст: 8-æм  фæлт.

73-аг ахуыр
1-аг фæлт. Текстимæ куыст. Бакæсын текст хинымæры, 

фæнысан кæнын æнæзонгæ дзырдтæ, бафæлварын сæ 
нысаниуджытæ контекстмæ гæсгæ базонын (кæнæ та сæ 
дзырдуаты æххуысæй ратæлмац кæнын), стæй текст хъæрæй 
бакæсын. Рафыссын лæвæрд уидæгтæй арæзт дзырдтæ æмæ сæ 
ратæлмац кæнын. Дзуапп раттын фæрстытæн: Кæд æрхызтис 
нæ хъæумæ уалдзæг? Кæуылты æрхызтис нæ хъæумæ уалдзæг? 
Цавæр къаба ис уалдзæгыл? Цæимæ бары автор уалдзæджы 
бахудт? Йæ ныхас та? Цæмæй базмæлыдис дун-дуне? Цы ми 
бакодтой уалдзæджы зæлдаг дзыккутæ? Йæ цæстыхаутæ та?  
Цавæр чызг у уалдзæг? Цæмæй райгуырдис уалдзæг?

Ногæй дыууæ-æртæ хатты хинымæры  бакæсын дыккаг 
абзац, хи бацæтæ кæнын æмæ дзы диктант ныффыссын.

2-аг фæлт. Фæйнæгыл равзарын фæйнæ иу мивдисæджы 
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морфемон сконд, иннæтæ та – тетрæдты.
6-æм фæлт. Саразын уалдзæджы портрет. Райдайæн ис 

афтæ: Уалдзæг у хуымæтæг хъæлдзæг чызг. Уый райгуырдис...
Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

74-æм ахуыр
1-аг фæлт. Уæлæмхасæн хæс: бафæрсын, лæвæрд фразæтæ 

куыд æмбарынц, уымæй: æгас нæм æрцу, хæларæй ахстон 
скодтам, зæллангæй зарджытæ кæн. Зæгъын, ацы æмдзæвгæйы 
дзырд «æскодтам» ахæм хуызы цæмæн ис (хъæлæсон «æ»-
имæ), уый. 

4-æм фæлт. Диалог хинымæры бакæсын, хъæугæ дзырдтæ 
равзарын, фæнысан кæнын æнæзонгæ кæнæ зынæмбарæн 
дзырдтæ æмæ сын сæ нысаниуджытæ сбæрæг кæнын. 
Бакæсын диалог рольтæм гæсгæ. Æргом здахын фарстон, 
разæнгардгæнæн æмæ хъæрон хъуыдыйæдты раст интонацимæ. 
Раттын характеристикæ Уалдзæг æмæ Зымæгæн. Цавæртæ 
сты? Цæмæй бæрæг у? Цы фæнды Зымæджы?  Цæмæн æй 
суры Уалдзæг?

6-æм фæлт. Сбæрæг кæнын, лæвæрд конструкцитæй 
кæцытæй спайда кæнæн ис Уалдзæджы æмæ Зымæджы 
репликæты, уый. Цæмæн? 

Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

75-æм ахуыр
Контролон куыст

Равзарут раст дзуапп
1. Ацы хабар ... нæу, фæлæ æцæг у.
 æрымысгæ   раст
 рæдыд    зындгонд

2. Мах сауцъиуæн ... сарæзтам.
 къалиу    хæдзар
 лæгæт    ахстон
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3. Дысон-бонмæ тæдзынджытæ ... .
 хауынц   тæдзынц
 тайынц   кæуынц

4. Уад нал ... кодта.
 зарджытæ   зивæг
 тæргай   æхситт

5. Кæд уалдзæг ралæууыдис, ... нырма уазал у.
 афтæ    уыйау
 уæддæр   уымæ гæсгæ

6. Цыма зымæг кæуы, ... тæдзынджытæ тæдзынц.
 уæд    уыйау
 уæддæр   уымæ гæсгæ

7. Æз дæр ленк кæнын нæ зонын, фæлæ ... .
 дæ хъæлæсы дзаг хъæр кæныс
 æнцад лæууы
 донмæ хизын
 мæ дзыхыл хæцын

8. Ды хъуамæ арæхдæр ... сыгъдæг уæлдæфмæ.
 цу   цæудзынæ
 цæуат   цæуай

9. Уалдзæг куы фæзына, ... адæм фыр цинæй худдзысты.
 афтæ   уыйау
 уым   уæд

10. Уалдзæг æрцыдис, ... адæм цин кæнынц.
 куы   æмæ
 æви   кæнæ
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11. Уадз æмæ хур ... .
 кæсæд   кæсы
 кæса   кастис

12. ..., бæлæсты бынмæ, хуры тынтæ нæ хæццæ кæнынц.
 Ардыгæй  Ам
 Ардæм  Ай

13. Уызын федта ... фын æмæ фæтарстис.
 хорз   цыбыр
 рагон   фыд

14. Уалдзæг нæм худгæйæ æрхæццæ ... .
 у   сты
 ис   стæм

15. Хатгай хур зулмæ ... .
 ракастис  ракæсы
 кæсы   кастис

16. Цом махимæ ... .
 уым   уырдыгæй
 уырдæм  ам

17. Уалдзæг æрцыдис. Мах ... цин кæнæм.
 йыл   ыл
 æм   йæм

18. Хур кæсы. Малусæг ... йæхи ивазы.
 йыл   ыл
 æм   йæм
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Ахуыры азы IV-æм цыппæрæмхай

Темæ «Хæстон разамонджытæ» (11 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ:  нæ бæстæйы историйы 
цауты, зындгонд адæймæгты тыххæй дзурын; тексты хъæугæ 
информаци арын; тексты темæ æмæ проблемæ бæрæг кæнын; 
темæ ивын.

Продуктивон лексикæ: цыргъзонд, мæстджын, суазал 
уæвын, гæнæн ис (нæй),  фæгæпп кæнын, æрбахæссын кæнын, 
æййафын, фезмæлын, саргъ, хæстон балц, фæцæф уæвын, 
æвдæлын, фæстæмæ цæуын, хæстмæ хонын, уромын,  алы ран, 
алырдæм, алырдыгæй.

Рецептивон лексикæ: хъизæмар, æгъуыссæг, хид калын, 
ауæрдын, кæуæгау, бардзырд, рахæцын.

Грамматикон æрмæг: хайыг ма; цыбыр номивджытæ 
(фæлхат кæнын); мивдисæджы здæхæнтæ (фæлхат кæнын),  
домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ алыхуызон уæлæмхæст 
хæйттимæ.

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

76-æм ахуыр
1-аг – 2-аг  фæлт. Растдзурынадыл куыст. Байхъусын 

диктормæ, хатдзæгтæ скæнын бæрæггонд мырты къордты 
растдзурынады тыххæй, стæй дзырдтæ бакæсын (ассимиляци: 
зылангонтæ æзылангонты разæй хъуысынц æзылангонæй; 
дывæргонд æмхъæлæсонтæ дзурын хъæуы дæргъвæтинæй 
æ.а.д.). Сфæлхат кæнын цавды æгъдæуттæ, стæй байхъусын 
дзырдбæстытæм, фæбæрæг кæнын цавды бынæттæ æмæ  
дзырдбæстытæ бакæсын.

3-аг фæлт. Вазыгджын дзырдты нысаниуджытæ сæ хæйтты 
нысаниуджытæм гæсгæ базонын.  Ног дзырдбæстытимæ 
æрхъуыды кæнын хъуыдыйæдтæ.
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4-æм фæлт. æххæст кæныны размæ зæрдыл æрлæууын 
кæнын мивдисæджы ивгъуыд афоны формæйы арæзт (нырыккон 
афоны уидагмæ суффикстæ -д, -т, -ст, -ыд, -ад æфтаугæйæ); 
æргом аздахын, уидаджы хъæлæсонтæ (стæй æмхъæлæсонтæ 
дæр) хатгай æндæртæй ивд кæй æрцæуынц, уымæ (кусын – 
куыстон, зонын – зыдтон, хæссын – хастон). Фæлтæрæн 
сæххæст кæныны фæстæ бамбарын кæнын разæфтуанты 
нысаниуджытæ (зæгъæм: разæфтуан а- , афыссын – уæлæнгай, 
тагъд цæуæг архайд, ацæуын – архайд мидæгæй æддæмæ æ.а.д.). 
Уæлæмхасæн хæслæвæрд: мивдисджытæ ныффыссын æрмæст 
ивгъуыд афоны  нæ, фæлæ ма суинаг афоны дæр (афарста – 
афæрсдзæнис), сбæрæг кæнын дзырдты уидæгты кæрæдзийы 
ивæг хъæлæсонтæ.

5-æм фæлт.  Сбæрæг кæнын, дæлбар дзырдтæ цавæр хауæнты 
æвæрын хъæуы, уый, стæй ныффыссын дзырдбæстытæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Хъуыдыйæдтæ ныффыссын; 
базонын, цавæр ситуацийыл ныхас цæуы, уый; ныффыссын 
хæрз цыбыр зонинæгтæ Суворовы тыххæй (чи уыдис, кæд 
цардис, цæмæй зындгонд у æ.а.д.)

77-æм ахуыр
1-аг фæлт. æххæст кæныны размæ сбæрæг кæнын вазыгджын 

хъуыдыйæдты фыццаг хæйтты зæгъинæгты формæтæ; æргом 
аздахын, вазыгджын хъуыдыйады хæйтты зæгъинæгтæ фылдæр 
хатт уыцы иу афоны формæйы кæй вæййынц, уымæ, ома кæд 
1-аг хайы зæгъинаг ис æргомон здæхæны нырыккон афоны, 
уæд 2-аг хайы дæр ахæм формæ уыдзæнис (лæууы, нымайы). 
Сбæрæг кæнын вазыгджын хъуыдыйæдты хуыз (бабæтгæ- æмæ 
домгæвазыгджын), хæйтты бастдзинады фæрæзтæ.

2-аг фæлт. Бакæсын бахъуыдыгæнинаг фразæтæ, зæгъын, 
цавæр ситуациты сыл сæмбæлæн ис, уый. Ныффидаргæнæн 
фæлтæрæн: саразын (æмæ ныффыссын – кæд рæстæг амона, 
уæд)  цыбыр диалогтæ ацы фразæтимæ.

3-аг фæлт.  Грамматикон æрмæг:    хайыг ма-йы нысаниуджытæ. 
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(2-аг нысаниуæг бамбарын кæнынæн: хайыг кæддæриддæр 
дзырдимæ фыст вæййы дефисæй хицæнгондæй. 1-аг æмæ 3-аг 
нысаниуджытæ кæрæдзийæ хицæн кæнынæн: æппæрццæг 
хайыг æмбæлы фæдзæхстон здæхæны мивдисæгимæ, 3-аг 
нысаниуæджы та – иннæ здæхæнты.)

5-æм фæлт. Текстæн цыбыр разныхас скæнын зындгонддæр 
хæстон разамонджыты тыххæй, бæлвырддæр – А.В.Суворовы 
тыххæй. Бафæрсын, ахуыргæнинæгтæ Суворовы тыххæй цы 
зонынц, цавæр адæймаг уыдис, цавæр миниуджытæ йæм уыдис, 
уымæй. Гæнæн ис, æмæ фыццаг хатт текст бакæса ахуыргæнæг, 
ахуыргæнинæгтæ та лæмбынæг кæсой æмæ бæрæг кæной 
æнæзонгæ дзырдтæ, се ’ргом здахой хъæугæ интонацимæ. Уый 
фæстæ дзырдуæттæм рафыссын æнæзонгæ дзырдтæ, ратæлмац 
сæ кæнын, ныффыссын семæ дзырдбæстытæ, сæвæрын 
цавды нысæнттæ. Лексикон куысты фæстæ текст бакæсын 
хинымæры, стæй та хъæрæй. Тырнын хъæуы, цæмæй фылдæр 
ахуыргæнинæгтæ кæсой æмæ кусой кæсыны техникæйыл, 
уымæ.

Текстимæ куыст: 1) ссарын æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ 
хайыг ма-имæ, сбæрæг кæнын хайыджы нысаниуæг; 2) ссарын 
æмæ бакæсын хъуыдыйæдтæ ног дзырдтимæ; 3) ссарын 
æмæ рафыссын домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ (бæлвырд 
уæлæмхæст хæйттимæ, кæнæ та алыхуызон уæлæмхæст 
хæйттимæ), равзарын сын сæ арæзт; 4) иу абзац хинымæры 
цалдæр хатты бакæсын æмæ ныффыссын диктант, стæй йæ 
сбæрæг кæнын текстмæ гæсгæ, сраст кæнын рæдыдтытæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ, 
бацæттæ кæнын цыбыр радзырд А.В. Суворовы тыххæй.

78-æм ахуыр
1-аг – 3-аг  фæлт. – текстимæ куыст. Уæлæмхасæн 

хæслæвæрд: текстæн пълан саразын (алы абзацы сæйраг 
хъуыды дæр ныффыссын кæнæ тезисты, кæнæ фæрстыты 
хуызы). Пъланмæ гæсгæ цыбыртæй ныффыссын тексты мидис 
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æмæ йæ радзурын. 
4-æм фæлт. Диалог аразгæйæ, райдайын 1-аг репликæйæ 

æмæ фæуын фæстаг репликæйæ. Диалог рольтæм гæсгæ 
бакæсын. 

Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. 

79-æм ахуыр
1-аг фæлт. Хъуыдыйæдтæ кæрæдзийы фæдыл раст равæрын 

æмæ зæгъын, тексты кæцы бынаты æмбæлы алы хъуыдыйад дæр 
æмæ цавæр ситуаци æвдисы, уый. (Зæгъæм: Цавæр дзуаппыл 
дис кæны Суворов? Цавæр дзуапп радта салдат Суворовæн? 
Цæмæй бафарста Суворов салдаты?)

2-аг фæлт. æмбæлынц конструкцитæ: кæд – уæд; зæгъ-ма; 
командиры фæнды; командиры бон нæу; дæу куы бафæнда. 
Æргом аздахын хъæуы, иронау сымах æрмæст бирæон нымæцы 
номивæг кæй у (ома уæздан сидæны хуызы кæй не 'мбæлы),  
уымæ.

Хæдзармæ куыст: 6-æм, 7-æм  фæлт. Номивджыты 
тасындзæг æмæ мивдисджыты здæхæнты формæтыл куыст.

80-æм ахуыр
 1-аг фæлт. Хæслæвæрдтæ хибар куыстæн: 1) бакæсын 

текст, рафыссын æнæзонгæ дзырдтæ, ратæлмац сæ кæнын (кæд 
контекстмæ гæсгæ сæ бон нæ уа, уæд дзырдуаты æххуысæй);  
2) дзуапп раттын фæрстытæн: Чи уыдис Прошкæ? Цæуыл цин 
кодта Прошкæ?  Цал сахатыл сыстадис фыццаг бон Прошкæ? 
Цæмæн?; 3) ссарын тексты æмæ бакæсын дзуапп фарстæн: 
Куыд ацыдис Прошкæйы фыццаг бон?; 4) ссарын æмæ бакæсын 
Прошкæ æмæ Суворовы æнкъарæнтæ æвдисæг хъуыдыйæдтæ.

Бакæсын текст хъæрæй, раст цавд æмæ интонацимæ æргом 
здахгæйæ. (Иу ахуыргæнинаг кæсы, иннæтæ хъусынц æмæ 
бæрæг кæнынц рæдыдтытæ, стæй сæ иумæ æвзарынц)

2-аг æмæ  3-аг фæлт. сæххæст кæныны фæстæ уæлæмхасæн 
хæслæвæрд: ссарын тексты æмæ рафыссын вазыгджын 
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хъуыдыйæдтæ: афоны уæлæмхæст хаимæ (куы – уæд), абарсты 
уæлæмхæст хаимæ (цыма – уыйау), бабæтгæвазыгджын 
хъуыдыйад бæттæг æмæ-имæ.

 Хæдзармæ куыст: 4-æм  фæлт.

81-аг ахуыр
1-аг фæлт. Сфæлхат кæнын æппæрццæг хъуыдыйæдты 

арæзт (æппæрццæг хайыгтæ, сæ бынат хъуыдыйады мидæг – 
зæгъинаджы размæ). Равзарын хуызæг æмæ хатдзæг скæнын: 
хъуыдыйад æппæрццæг хайыгæй райдайы, зæгъинагыл логикон 
цавд куы фæхауы, уæд. Нейтралон хъуыдыйæдты зæгъинаг 
(æмæ æппæрццæг хайыг йемæ) арæхдæр фæлæууы хъуыдыйады 
кæроны: Раджы стын мæ нал хъæудзæнис. Фæлæ: Нал мæ 
хъæудзæнис раджы стын. Фæлтæрæн сæххæст кæныны фæстæ 
равзарын æртæ – цыппар хуымæтæг фидаргæнæн хъуыдыйады 
æмæ сæ саразын æппæрццæг хъуыдыйæдтæ (дыууæ хуызы 
дзырдты рæнхъæвæрдимæ).

4-æм фæлт. Дзуаппытæ: 1) æ; 2) в; 3) гъ; 4) б; 5) а; 6) г.
Ныффыссын хъуыдыйæдтæ, сбæрæг кæнын сæ хуыз 
(домгæ- кæнæ бабæтгæвазыгджын), хæйтты нысаниуджытæ, 
бастдзинады фæрæзтæ.

5-æм  фæлт. Зæгъæм: Цæмæн цин кодта Прошкæ денщикы 
куыстыл? Кæд райхъал кодта Суворов Прошкæйы?

  Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Характеристикæ ныффыссын 
цыбыр радзырды хуызы. Æнцондæр кусæн уыдзæнис, ахæм 
радзырдæн къласы пълан арæзт куы æрцæуа, уæд.

82-аг ахуыр
1-аг фæлт. Раст дзуаппытæ: 1) æ;  2) æ; 3) æ; 4) а; 5) а.
2-аг фæлт. æргом здахын мивдисджытæ æмæ номивджыты 

формæтæм: фæцæф ис – 3 цæсгом, иу. нымæц., ивгъ. афон; 
фæллад уадзынмæ йæ... – 3-аг цæсгом, иу. нымæц.

3-аг фæлт. Базонын, лæвæрд дзырдбæстытæ цавæр тексты 
хъуамæ æмбæлой, уый.  Зæгъын, цавæр уыдзæнис тексты темæ, 
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цæуыл дзы цæудзæнис ныхас, цавæр хæстон разамонæджы кой 
дзы уыдзæнис æмæ йæ цæмæй базонæн ис, уый (фидар Измаил, 
иунæг цæст).

4-æм – 5-æм фæлт. – текстимæ куыст. Текстмæ фыццаг хатт 
байхъусыны размæ раттын хæс: фæбæрæг кæнын æнæзонгæ 
(зынæмбарæн) дзырдтæ кæнæ та, ацы дзырдтæ кæм æмбæлынц, 
уыцы хъуыдыйæдтæ.

Текст (дискыл)
Мин астсæдæ дыууадæсæм азы Михаил Илларионович 

Кутузовыл сæххæст ис æхсай авд азы. Нымæц дæр нæй йæ 
хæстон балцытæн. Хъырым æмæ Дунай, Австрийы быдыртæ, 
Измаилы фидар къултæ, Очаков… 

Æртæ хатты фæцæф ис Кутузов, нал ын ис рахиз цæст. 
Базæронд ис инæлар, бафæлладис, фæлæ йæ фæллад уадзынмæ 
не ׳вдæлы.

Фæцæуы Кутузов æфсадмæ. Фæцæуы ног хæстон разамонæг. 
Цин кæнынц салдæттæ: «Æрбацыдис Кутузов францæгты 
дæрæн кæнынмæ!»

Цæуы зæронд хæстон, хъуыды кæны: «Уæззау у нæ уавæр. 
Æфсад фæстæмæ цæуы æмæ цæуы. Уырыссаг салдат афтæ 
ахуыр нæу. Уый цæргæс у! Фæлæ нырма лæмæгъ у не  ´фсад. 
Ауæрдын хъæуы нæ тыхтыл. Фæлæ салдæттæ бафæлладысты 
фæстæмæ цæуынæй, уый  дæр æмбарын хъæуы…»

Æрбахæццæ ис Кутузов æфсадмæ.
– Ура! – хъæр кæнынц салдæттæ. – Ахон нæ тохмæ. Цæмæ 

æнхъæлмæ кæсæм?
– Раст зæгъут, раст, – дзуры Кутузов.  – Знаджы бауромын 

хъæуы.
Цин кæнынц салдæттæ: мæнæ æрхæццæ ис æцæг хæстон 

инæлар. Уый нæ ахондзæнис знагимæ тохмæ. Æнхъæлмæ 
кæсынц ног бардзырдмæ.

Райсомæй айхъуыстис ног бардзырд: фæстæмæ цæуæм!
Мæсты кæнынц салдæттæ:
– Ногæй та фæстæмæ?
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– Уый куыд æмбарын хъæуы?
– Кæд, мыййаг, зæронд бардзырд у?
Уæртæ æрбацæуы Кутузов. Салдæттæ йæ фæрсынц:
– Цæмæн та цæуæм фæстæмæ?
Кутузов сæм кæсы йæ иунæг цæстæй:
– Чи загъта «фæстæмæ цæуæм»? Уый у хæстон хиндзинад! 

(С.П. Алексеевмæ гæсгæ) 
Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

83-аг ахуыр
1-аг  фæлт. æххæст кæныны размæ ма иу хатт байхъусæн 

ис текстмæ, цæмæй йæ мидис зæрдыл æрлæууа, уый тыххæй. 
Фæрстытæн домын хъæуы æххæст дзуаппытæ.

4-æм фæлт. хъуыдыйæдтæ фæфылдæр кæнæн ис, цæмæй 
æппæт ахуыргæнинæгтæ дæр архайой тæлмац кæныны куысты, 
уый тыххæй. Кæнæ та тæлмац кæнынæн раттæн ис тексты иу 
абзац (рагацау æй фæйнæгыл ныффыссын).

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт. Хъуыдыйæдтæ баххæст 
кæнын æмæ текст радзурын.

84-æм ахуыр
1-аг фæлт. Пайда кæнæн ис дзырдуатæй (зæронд – æрыгон 

(ног – контекстмæ гæсгæ); уæззау – рог æ.а.д.)
2-аг фæлт. Фæрстытæм гæсгæ сбæрæг кæнын, цавæр 

хауæны формæйы æвæрын хъæуы дзырдтæ, уый, стæй бакæсын 
хъуыдыйæдтæ.

3-аг фæлт. Саразын цыбыр беседæ Фыдыбæстæйы хæсты 
тыххæй: кæд уыдис уыцы хæст, цавæр бæстæтæ æмæ номдзыд 
хæстон разамонджытæ дзы архадтой;  кæд æмæ цæмæн уагъд 
æрцыдис Мæскуы Наполеоны æфсæдтæн, кæм ист æрцыдис 
уыцы историон уынаффæ (хъæу Фили) æ.æнд.  Хъуыдыйæдтæ 
кæрæдзийы фæдыл æвæрын хъæуы афтæ: 2 – 3 – 1.

4-æм фæлт. Абзацтæ кæрæдзийы фæдыл æвæрын хъæуы 
афтæ: 4 – 1 – 2 – 3 – 6 – 5. 
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Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. Дзырдтæ ратæлмац кæнын, 
4-æм фæлт. текст радзурын.

85-æм ахуыр
1-аг фæлт. хæслæвæрд аивæн ис:  фæбæрæг кæнын сæйраг 

хъуыды æвдисæг хъуыдыйæдтæ. Зæгъæм: Ам æрæмбырд сты 
уырыссаг инæлартæ, уынаффæ кæнынц. - Уынаффæ хъуамæ 
рахæсса Кутузов æ.а.д.

2-аг фæлт. Фæрстытæ раттæн ис алы хъуыдыйадмæ 
дæр. Бакæнæн ис ахæм куыст: ахуыргæнæг фарст дæтты иу 
хъуыдыйадмæ, ахыргæнинæгтæ йын дзуапп дæттынц, стæй 
сæхæдæг æндæр фæрстытæ дæттынц уыцы хъуыдыйадмæ, 
зæгъæм: Чи хъуамæ рахæсса уынаффæ? – Цæмæн хъуамæ 
рахæсса уынаффæ Кутузов?

4-æм фæлт. Баивын хъæуы фыццаг дыууæ хъуыдыйады 
бынæттæ: Кутузов æрæджы ссис фельдмаршал. – Кутузов 
æрæмбырд кодта инæларты. 

Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

86-æм ахуыр
1-аг фæлт. сæххæст кæныны фæстæ бакæнæн ис æндæр 

куыст: хуымæтæг хъуыдыйæдтæй вазыгджынтæ саразын, 
зæгъæм: Фæцæуы уырыссаг æфсад Мæскуыйæ, фæлæ æнкъард 
сты салдæттæ. – Уырыссаг æфсад Мæскуыйæ кæй фæцæуы, 
уый тыххæй æнкъард сты салдæттæ.

4-æм фæлт. фæфылдæр кæнæн ис фæрстыты нымæц (тексты 
мидис куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны тыххæй): Фыццаг 
хатт ын нæ хъæр кæнынц «ура». Цæуылнæ? Иннæ хæттыты 
йын цæмæн хъæр кодтой «ура»? æ.æнд.

Хæдзармæ куыст: 5-æм  фæлт.
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87-æм ахуыр
Контролон куыст

1. Равзарут раст дзуапп.
Цалдæр боны ... та Суворов амбæлдис уыцы ... æмæ йæ 
бафарста.
 размæ, салдатæн  размæ, салдатимæ
 фæстæ, салдаты  фæстæ, салдатыл

2. Цы гæнæн ма уыдис ... ?
 Суворовæн   Суворовæй
 Суворовмæ   Суворовыл

3. «Ныртæккæ сæ ...», – загъта салдат æмæ арвмæ скастис.
 нымайын   анымайдзынæн
 нымадтон   банымайын

4. «Суворовы денщик куы суон, уæд мæ ... хъæудзæнис  
раджы стын».
 нал   нæма
 нæй   ма

5. Фельдмаршал Прошкæйæн ... уазал дон.
 æрбахаста   хæссынц
 æрбахæссын кодта  хæссын кæнынц

6. Мин астсæдæ дыууадæсæм  азы М.И. Кутузовыл цыдис ... 
азы.
 æвдай æхсæз  нæуæдз дыууæ

 æвдай дыууæ  æхсай авд

7. Синонимтæ сты:
 хъæрæй дзуры, хъæр кæны
 мæсты кæны, хъæлдзæг  у
 фæгæпп кодта, фестадис
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8. Антонимтæ сты:
 лæмæгъ, тыхджын
 тыхджын, фидар
 зындгонд, номдзыд

9. Цы гæнæн ма ...уыдис?
 мæнæн   мын
 мæнмæ   мæ

10. Ссарут ассоциативон къæйттæ.

æфсад
бæх
инæлар
Бородино
фæстæмæ цæуын

мæсты салдæттæ
Наполеон
бардзырд
саргъ
салдат

11. Сраст кæнут рæдыдтытæ.
Иуыл дæр æнхъæлмæ касдысты Кутузовы унафæмæ.
(Иууылдæр æнхъæлмæ кастысты Кутузовы уынаффæмæ)

12. Кутузов ссис фельдмаршал  Бородинойы хæсты ...
 размæ   фæстæ
 гæсгæ   раз

13. Салдæттæ мæсты кодтой Кутузовы бардзырды ...
 фæрцы   тыххæй
 фæстæ   размæ

14. Саразут хъуыдыйæдтæ.
Кутузов, æрæмбырд кæнын, уырыссаг, æфсад, инæлартæ.
__________________________________________________
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Иууылдæр, æнхъæлмæ кæсын, Кутузов, бардзырд.
__________________________________________________

15. Ссарут раст хъуыдыйад.
Фыццаг хатт нæ цин кодтой салдæттæ сæ уарзон хæстон 
разамонæгыл.
Нæ цин кодтой фыццаг хатт сæ уарзон хæстон салдæттæ 

разамонæгыл.

Нæ цин кодтой салдæттæ фыццаг хатт уарзон хæстон сæ 
разамонæгыл.

Фыццаг хатт сæ уарзон нæ цин кодтой салдæттæ хæстон 
разамонæгыл.

16. Кутузов сыстадис ... бандонæй æмæ сабырæй загъта.
 бæрз    нæзы
 хæрис  тулдз

17. Сæвæрут ивгъуыд афоны.
 Дис кæнын –  
 Азгъорын – 
 Æрбахæссын кæнын – 
 Равзарын – 

18. Уынаффæ хъуамæ .... Кутузов.
 рахæссы  рахæсдзæнис
 рахæсса  рахаста

10-æм хæслæвæрды раст дзуаппытæ: æфсад – салдат,  бæх 
– саргъ, инæлар – бардзырд; Бородино – Наполеон, фæстæмæ 
цæуын – мæсты салдæттæ.  

 



86

Темæ «Фыдыбæстæйы Стыр хæст» ( 11 сах.)

Коммуникативон арæхстдзинæдтæ:  Фыдыбæстæйы Стыр 
хæсты цауты æмæ хъæбатырты тыххæй дзурын; хи æнкъарæнтæ 
æмæ хъуыдытæ æвдисын; тексты æрмæджы бындурыл диалог 
/ монолог / полилог аразын; тексты мидисыл æрныхас кæнын; 
ног информаци бафтауын.

Продуктивон лексикæ: аскъуынын, курын, фæмард уæвын, 
зæрдæбынæй,  цыт, Фыдыбæстæйы Стыр хæст, кад, обау, 
уæлахиздзау, бæрзæнд, цау, сæргълæууæг, тох, æмзæххон, кад 
кæнын, мысын, бырсын, ахсын, зилын, æхсын, хъуызын, халын, 
хид, хъазахъхъаг, цымыдисаг, маст, бæгънæг, уд, ныгæнын.

Рецептивон лексикæ: хæсты быдыр, сонт, хъæбул, рæзгæ, 
сæраппонд, тугкалæн, нымудзын.

Грамматикон æрмæг: рацыд æрмæг фæлхат кæнын: 
мивдисæджы здæхæнтæ, цыбыр æмæ æххæст номивджыты 
тасындзæг, домгæвазыгджын хъуыдыйæдтæ алыхуызон 
уæлæмхæст хæйттимæ. 

Комментаритæ хицæн фæлтæрæнтæм

88-æм ахуыр
1-аг фæлт. Раттын 4-5 фарсты Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 

тыххæй, зæгъæм: Кæд райдыдта Фыдыбæстæйы Стыр хæст? 
Чи æрбабырста нæ бæстæмæ? Кæд фæцис Фыдыбæстæйы 
Стыр хæст? Кæй зонут уыцы хæсты хъæбатыртæй? Цавæр 
цыртдзæвæнтæ ис нæ горæты (хъæуы, республикæйы) уыцы 
хæсты хъæбатыртæн? 

Байхъусын æмдзæвгæмæ; сбæрæг кæнын æнæзонгæ лексикæ, 
ратæлмац кæнын дзырдтæ (дзырдбæстытæ). Цалдæр хатты 
бакæсын æмдзæвгæ, раст интонацимæ æргом здахгæйæ.

Текстимæ куыст: нысангонд дзырдбæстытæн æмæ 
хъуыдыйæдтæн ссарын синонимтæ (стилистикон æгъдауæй 
нейтралон дзырдтæ), зæгъæм: хæсты быдыры – тохы; 
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куы аскъуына мæ рæзгæ цард – куы амæлон); рафыссын 
мивдисджытæ, сбæрæг сын  кæнын сæ формæтæ: здæхæн, афон, 
цæсгом, сæвæрын сæ æбæлвырд формæйы, зæгъæм: фæуон мард 
– бадзырдон здæхæн, суинаг афон, 1-аг цæсгом, иууон нымæц, 
фæмард уæвын.

3-аг фæлт.  Радзурын Кочысаты Мухарбеджы тыххæй (чи 
уыдис, цы куыст кодта хæсты размæ, куыд æмæ кæм фæмард ис, 
цавæр уацмыстæ ныффыста). Ацы ахуырмæ 2-3 скъоладзауæн 
бахæс кæнæн ис, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты чи архайдта, уыцы 
æрыгон поэтты тыххæй цыбыр докладтæ (хъусынгæнинæгтæ) 
бацæттæ кæнын.

4-æм фæлт. Бамбарын кæнын дзырд мыййаг-ы нысаниуæг 
æмæ дзы куыд пайда кæнын хъæуы, уый (æмбæлы мивдисæгимæ 
бадзырдон здæхæны).

Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

89-æм ахуыр
2-аг фæлт.  Зæгъæм, саразæн ис ахæм домгæвазыгджын 

хъуыдыйæдтæ:  Хæсты быдыры мард куы фæуон, уæд уæ иу 
хъуыддаг курын. Куы бамыр уа мæ сонт хъæлæс, уæд-иу зæгъут 
мæ зæронд мадæн.

3-аг фæлт. Дыууæ мивдисæджы аифтындзæг кæнæн ис 
(æргомон æмæ бадзырдон здæхæнты) фæйнæгыл, стæй алы 
ахуыргæнинаг дæр хъуамæ йæхæдæг аифтындзæг кæна дыууæ 
мивдисæджы тетрады (афтæмæй æвзæрст æрцæудзысты æппæт 
мивдисджытæ дæр).

Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

90-æм ахуыр
Ацы ахуыры райдайæны радзурын, Фыдыбæстæйы Стыр 

хæст нæ республикæйы историйы цы бынат ахсы, уый тыххæй. 
Сæрмагондæй æрлæууын хæсты цыртдзæвæнтыл, уæлдайдæр 
та Кады мемориалыл (радзурын, куыд арæзт у, цавæр хæйттæй, 
уый тыххæй), стæй, нæ републикæйы сæйраг горæтæн Хæстон 
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кады горæты ном лæвæрд кæй æрцыдис, ууыл. Бацæттæ кæнын 
цæстуынгæ æрмæг. 

1-аг фæлт. – хибар куыст. Ахуыргæнинæгтæ  хъуамæ 
хинымæры бакæсой текст, сбæрæг кæной нысангонд дзырдты 
æмæ дзырдбæстыты нысаниуджытæ. Бакусын, тексты 
ма ахуыргæнинæгтæн æнæзонгæ цы дзырдтæ разыной, 
уыдоныл дæр. Лексикæйыл бакусыны фæстæ текст хъæуы 
хъæрæй бакæсын, йæ мидис ын фæрстыты фæрцы равзарын; 
сбæрæг кæнын, цавæр ног информаци дзы ис, уый, стæй, 
ахуыргæнинæгтæн ма ацы тексты мидисмæ сæ бон бафтауын 
цы у, уый. 

Хæдзармæ куыст: 5-æм, 6-æм  фæлт.  Растдæр у 3-аг 
аннотаци.

91-аг ахуыр
1-аг фæлт. Сбæрæг кæнын тексты сæйраг хай, зæгъын, 

цал æмæ цавæр хæйттæй арæзт у Мемориалы композици. 
Уæлæмхасæн хæслæвæрд: рафыссын текстæй нымæцонтæ, 
сбæрæг сын кæнын сæ хуыз æмæ сæ арæзт, зæгъын, цавæр 
цауимæ баст у алы нымæц дæр. 

3-аг фæлт. Ссарын хъуыдыйæдтæ, бакæсын æмæ сæ 
ратæлмац кæнын. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: алы хъуыдыйадмæ 
дæр раттын дыууæ фарсты, кæрæдзийы фæрстытæн дзуаппытæ 
раттын. 

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. Хæслæвæрд аивæн ис, 
зæгъæм: радзурын Кады мемориалы иу хайы тыххæй; радзурын 
текст цыбыргондæй; текстæн тезистæ ныффыссын æ.æнд.

92-аг ахуыр
1-аг фæлт. Рагацау равзарын хъæугæ дзырдтæ, бамбарын 

кæнын, куыд сæ пайда кæнын хъæуы, уый (зæгъæм, кæмæй 
кæнæ цæмæй зæгъæн ис: цауы кой кæны, цау æвдисы, цауыл 
дзуры – адæймаг, чиныг, цыртдзæвæн...)

2-аг фæлт. Антонимтæ ссарын хъæуы дыууæ рæнхъы 
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дзырдты ’хсæн, зæгъæм: хъæбатыр – тæппуд, æмзæххон - 
фæсарæйнаг.

3-аг фæлт. Аивын мивдисджыты формæтæ (лæвæрд сты 
æбæлвырд формæйы).

4-æм фæлт. Сраст кæнын рæдыдтытæ, бамбарын кæнын 
дзырдты растфыссынад æмæ рæдыдтыты аххосæгтæ, зæгъæм: 
бæрзон уобау: бæрзонд – дзырд фæцис æмхъæлæсонты 
къордыл, фæстаг æмхъæлæсон лæмæгъ хъуысы; обау – дзырды 
райдайæны о-йы размæ хъуысы у.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт.

93-аг ахуыр
1-аг фæлт. Сбæрæг кæнын лæвæрд дзырдты нысаниуджытæ 

æмæ формæтæ, зæгъæм: бырсын – нападать, æрбабырстой – 
напали; æххæст хуыз (архайд кæронмæ ахæццæ ис), 3-аг цæсгом, 
бирæон нымæц, ивгъуыд афон; æрбабырсдзысты – нападут; 
æххæст хуыз, 3-аг цæсгом, суинаг афон. Зæрдыл æрлæууын 
кæнын, ирон æвзаджы разæфтуан мивдисæг æххæст хуызы кæй 
æвæры. Сбæрæг кæнын дзырдты тематикæ (баст сты хæстон 
архæйдтытимæ).

2-аг  фæлт. Дзургæйæ аифтындзæг кæнын 3 – 4 мивдисæджы, 
иннæтæ та – фысгæйæ.

3-аг фæлт. Лæвæрд дзырдбæстытимæ саразын хъуыдыйæд-
тæ кæнæ ирон æвзагмæ ратæлмац кæнын, ацы дзырдбæстытæ 
кæм æмбæлынц, ахæм хъуыдыйæдтæ. 

4-æм фæлт. хъæугæ дзырдтæ: фарастсæдæ, æрбабырстой, 
бацахстой, ацыдысты, баззадысты.

  Хæдзармæ куыст: 5-æм фæлт. Уæлæмхасæн хæслæвæрд: 
радзурын 4-æм фæлт. текст.

94-æм ахуыр
1-аг фæлт. Текстæн скæнын хъæуы цыбыр разныхас, 

сывæллæттæ Фыдыбæстæйы Стыр хæсты куыд архайдтой, уый 
тыххæй. Радзурын Омарби æмæ Ханафийы трагикон хъысмæты 
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тыххæй, æрхæссын æндæр дæнцæгтæ. 
Текст бакæсыны размæ къæлæтты  лæвæрд дзырдтæ сæвæрын 

ивгъуыд афоны (фашисттæ æрбабырстой), текст раздæр 
бакæсын хинымæры, стæй – хъæрæй. Æргом здахын хъæуы 
æмхъæлæсонты къордты æмæ дывæргонд æмхъæлæсонты 
растдзурынадмæ. 

Ацы фæлтæрæны фæстæ сæххæст кæнын 2-аг фæлт. æмæ 
равзарын тексты мидис. 

  Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

95-æм ахуыр
2-аг фæлт. Сбæрæг кæнын, лæвæрд номдартæ цавæр 

хауæнты æвæрд сты, уый; сфæлхат кæнын æххæст æмæ цыбыр 
номивджыты тасындзæг. Хæслæвæрд фæзындæр кæнæн ис, 
номдары фæстæ хауæн фысгæйæ æмæ фæрссаг хауæнты æххæст 
æмæ цыбыр номивджытæ фысгæйæ, зæгъæм: лæппуйы (кæй? – 
гуыр.х.) – уый, йæ.

3-аг фæлт.  Æрныхас кæнын цыбыр номивæджы бынатыл 
хъуыдыйады мидæг (цыбыр номивæг хъуыдыйады райдайæны 
æмбæлы æрмæстдæр, бæрæггæнæн куы уа, уæд: мæ хæдзар, йæ 
чиныг æ.а.д.; æххæстгæнæн – цыбыр номивæг кæддæриддæр 
лæууы дыккаг бынаты,  фыццаг дзырд кæнæ дзырдбасты 
фæстæ).

4-æм  фæлт. Сфæлхат кæнын цавды æгъдæуттæ (дзырды 
кæнæ дзырдты къорды цавды бынат цæимæ баст у, уый).

5-æм фæлт. Бафæлварын дзырдты нысаниуджытæ 
контекстмæ гæсгæ базонын. Бакæсын текст æмæ йæ мидис 
равзарын: кæцы ран ис ацы станицæ, чи дзы цæры ныртæккæ, 
кæд æмæ цæмæн арæзт æрцыдис, цавæр фæд ныууагъта 
станицæйы царды Фыдыбæстæйы Стыр хæст, куыд кад кæнынц 
йæ цæрджытæ сæ сæфт æмзæххонтæн æ.а.д.

Хæдзармæ куыст: 6-æм фæлт. 
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96-æм ахуыр
1-аг фæлт. Байхъусын фразæтæм, бакæсын сæ, сбæрæг 

кæнын акцентуалон къордтæ, сæвæрын цавды нысæнттæ. 
Бакусын грамматикæйыл: 1) рафыссын дзырдбæстытæ барæн 
бæрцы миногонимæ æмæ фæрсдзырдимæ, фæнысан кæнын 
фæсæфтуантæ; 2) рафыссын вазыгджын дзырдтæ, равзарын 
дзырдты сконд (морфемæтæм гæсгæ) (сырхæфсæддонтæ, 
Фыдыбæстæйы); 3) ссарын фæсæвæрд (раз), зæгъын, цавæр 
хауæны вæййы йемæ баст дзырд, æрхæссын дæнцæгтæ;
4) зæгъын, дзырдтæ Дзæуджыхъæу æмæ Грознамæ алыхуызон 
хауæнты цæмæн сты, иу дзырдимæ баст уæвгæйæ (къорды 
кæрон). Дыккаг хъуыдыйадæн скæнын схемæ, равдисын 
дзырдты бастдзинæдтæ фæрстытæ æмæ фатыгты фæрцы 
(Сырхæфсæддонтæ (чи?) – (цы ми бакодтой?) баурæдтой 
-  (кæм?)  ам; (кæй?) – фашистты – (цавæр?)  немыцаг; (цы 
ми бакодтой?) – нæ ауагътой – (кæдæм?) дарддæр; (кæдæм?) 
Дзæуджыхъæумæ æмæ Грознамæ.)

2-аг фæлт. Дзырдты нысаниуджытæ базоныны тыххæй сæ 
спайда кæнæн ис хъуыдыйæдты, зæгъæм: Зæринæ Асланæн 
загъта, цæмæй йын  ног музыкалон диск æрбахæсса.  Аслан 
Зæринæйæн зæрдæ бавæрдта, ног музыкалон диск ын кæй 
æрбахæсдзæнис, уымæй.

3-аг – 5-æм  фæлт. – текстимæ куыст.  
Текст (дискыл)

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты историйы сæйрагдæр цаутæй иу 
у Елхотты раз тох. Ам сырхæфсæддонтæ баурæдтой немыцаг 
фашистты, нæ сæ ауагътой дарддæр, Дзæуджыхъæу æмæ 
Грознамæ.

Гитлер тынг мæсты кодта, йе ´фсæдтæ Кавказы кæй 
æрлæууыдысты æмæ дарддæр сæ бон ацæуын кæй нæ уыдис, 
ууыл. Мæздæджы раз сæ куы баурæдтой, уæд немыцæгтæ сæ 
къорд «Хуссар» фæфидардæр кодтой СС-ы дивизи «Викинг»-
æй æмæ сфæнд кодтой Елхоттыл бабырсын Дзæуджыхъæу 
æмæ Грознамæ. Инæлар Клейст æрæмбырд кодта ам æртæсæдæ 
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танчы, тынг бирæ авиаци æмæ артиллери. Клейст зæрдæ 
бавæрдта фюрерæн, тагъд Бакуйы кæй бануаздзæнис йæ 
цæрæнбоны тыххæй, уымæй.

Мин фарастсæдæ цыппор дыккæгæм азы дыууын фæндзæм 
сентябры немыцæгтæ бацахстой Елхотт. Сæдæ боны æмæ сæдæ 
æхсæвы нæ банцадис ам тугкалæн хæст, фæлæ фашистты нæ 
ауагътой Дзæуджыхъæумæ…

Адæм нæ ферох кодтой хъæбатырты нæмттæ. Елхотмæ 
хæстæг арæзт æрцыдис монумент. Стыр бетон къулыл ис цыппар 
барельефы: фистæг хæстон, танкист, денджызон æмæ партизан. 
Алы æфсæдтæ архайдтой Елхотты раз хæсты, иумæ тох кодтой 
немыцаг фашистты ныхмæ. Къулы фарсмæ – хæстон сармадзан, 
йæ бынмæ ныгæд сты,  ам чи фæмард ис, уыцы хæстонтæ. 

  Хæдзармæ куыст: 6-æм  фæлт.

97-æм ахуыр
Ацы ахуырæн скæнын хъæуы цыбыр разныхас Советон 

Цæдисы Хъæбатырты тыххæй, сæрмагондæй – ирыстойнæгты, 
стæй, Ирыстоны зæххыл чи фесгуыхтис, уыдоны тыххæй. 
Текстимæ кусыны агъоммæ бафæрсын, чи цы зоны Петр 
Барбашовы тыххæй, уымæй, чи йын федта йæ цыртдзæвæн, 
кæцыран ис уый æмæ цавæр у йæ композици. Сбæрæг кæнын, 
цавæр дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хъуамæ æмбæлой 
Барбашовы тыххæй тексты (ныффыссын уыцы дзырдтæ 
фæйнæгыл, стæй æркæсын, æцæгæй дæр тексты кæцытæ ис, 
уымæ). 

3-аг фæлт. лæвæрд дзырдтæ æмæ дзырдбæстыты 
нысаниуджытæ  баст сты, Петр Барбашов цы хъæбатырдзинад 
равдыста æмæ куыдæй фæмард ис, уыимæ. Бафæрсын, цæуыл 
дзурæг у, ацы дзырдтæ кæм æмбæлынц, уыцы текст.

4-æм фæлт. Тексты сæргонд – «Советон Цæдисы Хъæбатыр 
Петр Барбашов» – аивын æндæрæй. Раттæн ис цалдæр варианты 
(Фыдыбæстæйы сæраппонд; Хуымæтæджы хъæбатырдзинад; 
Æрыгон хъæбатыр; Æнустæм æрыгонæй баззадис æ.æнд.), кæнæ 



93

та ахуыргæнинæгтæ сæхæдæг æрхъуыды кæнæнт ног сæргонд. 
Текстимæ куыст. Ссарын æмæ рафыссын хæсты темæимæ 

баст  дзырдтæ: номдартæ, миногонтæ, мивдисджытæ; ивгъуыд 
афоны мивдисджытæ сæвæрын нырыккон афоны æмæ афтæмæй 
бакæсын текст (зæрдыл дарын, нырыккон афоны мивдисджытæн 
разæфтуантæ кæй нæй, уый).

5-æм фæлт. фæрстыты нымæц фæфылдæргæнæн ис (алы 
хъуыдыйадмæ дæр иу-дыууæ фарсты ратгæйæ).

6-æм фæлт. Зæрдыл æрлæууын  кæнын, аннотаци цы у, уый; 
равдисын цалдæр дæнцæджы; хæслæвæрд фыццаг сæххæст 
кæнæн ис уырыссагау, стæй текст ирон æвзагмæ ратæлмац 
кæнын.

 Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт. 

98-æм ахуыр
1-аг фæлт. сæххæст кæныны размæ равзарæн ис тексты иу 

хъуыдыйад: скæнын ын схемæ, фæрстытæ æмæ фатыгты фæрцы 
равдисын дзырдты бастдзинæдтæ. 

3-аг фæлт.  Уæлæмхасæн хæслæвæрд: алы ахуыргæнинагæн 
дæр раттын хицæн мивдисæг, цæмæй йæ  алы здæхæны дæр  
аифтындзæг кæна (рафыссын хуымæтæг мивдисæг, сбæрæг 
кæнын йæ формæ, сæвæрын æй æбæлвырд формæйы ( хæссынц 
– хæссын,  æргомон здæхæн, нырыккон афон, 3-аг цæсгом, 
бирæон нымæц),  стæй  йæ аифтындзæг кæнын).

6-æм фæлт. райдайæн ис афтæ: Мин фарастсæдæ цыппор 
дыккæгæм азы фашисттæ бырстой Дзæуджыхъæумæ. Мах 
хæцыдыстæм фашисттимæ Джызæлы фарсмæ. Немæ уыдис 
сыбираг лæппу Петр Барбашов...

  Хæдзармæ куыст: 7-æм фæлт.

99-æм – 102-аг ахуыртæ

Рацыд æрмæг фæлхат кæнын. Контролон куыстытæ.
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