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Бадзырдгонд нысæнттæ:

– ахъуыды кæн

– дзуапп ратт фæрстытæн

– бамбарын кæн æмбисонды хъуыды

– нысан (примета)

– базон уыци-уыци

– дæ зæрдыл бадар

– сæххæст кæн хæслæвæрд
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ЧИ ÆМÆ ЦЫ ИС НÆ АЛФАМБЫЛАЙ

Нæ алфамбылай дуне у егъау, алыхуызон æмæ диссаджы рæ-
сугъд. Тынг рæсугъд у, цы планетæйыл цæрæм, уый. 

Сæумæрайсомæй суанг изæрмæ Зæхх хъарм æмæ рухс кæны Хур. 
Æхсæвы арвыл ссæрттивынц Мæй æмæ стъалытæ.

Зæххыл зайы бирæ зайæгойтæ. Иутæ – цæхæрадæтты, иннæтæ – 
быдырты кæнæ хъæдты, æртыккæгтæ – хæхты бæрзæндты кæнæ ден-
джызы æрфыты.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, фыццаг къласы цавæр зайæгойты 
къордтæ базыдтай, уыдон.

Цы у алфамбылай дуне?
Цæй мидæг ис йæ алыхуызонад?
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Дæ алыварс цæрынц бирæ цæрæгойтæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, фыццаг къласы цавæр цæрæгойты 
къордтæ базыдтай, уыдон. 

Хæхтæ, быдыртæ, донуæттæ, Хур, Мæй, стъалытæ, зайæгойтæ, 
цæрæгойтæ, адæймаг ‒ уыдон иууылдæр сты æрдз.

Дæ алыварс ис адæм: хæстæджытæ, æмбæлттæ, æмкъласонтæ.

► Нывтæм гæсгæ радзур, чи ис дæ алыварс хæдзары, скъолайы, 
æхсæнадон бынæтты, фæндæгтыл.

Æрдзон объекттæй уæлдай дæ алыварс ис адæймаджы сконд 
бирæ алыхуызон предметтæ: хæдзæрттæ, машинæтæ, наутæ, мебель, 
компьютертæ, телевизортæ, ахуыры дзаумæттæ, хъазæнтæ æмæ бирæ 
æндæр цыдæртæ. Уыдон сты адæймаджы сконд дуне.

Æрдзон у, адæймаг бар кæмæ нæ дары, уыцы алфамбылай 
дуне. 



6

Цæгат Ирыстон–Алани

Хуссар Ирыстон

тырыса – флаг

герб

Адæм æрмæст æрдзы иу хай не сты. Уыдон ма сты æхсæнады хай 
дæр. Адæм кæнынц фæллой – фыссынц чингуытæ, нывтæ, музыкæ; 
аразынц хæдзæрттæ, сахартæ, заводтæ, фæндæгтæ; уадзынц алыхуы-
зон дзаумæттæ – царды цæмæйдæриддæр архайæм, уыдон.

Алы адæймаг дæр цæры цавæрдæр бæстæйы. Предмет «Алфамбы-
лайы дуне» ахуыргæнгæйæ ма ды базонгæ уыдзынæ дæ бæстæйы, стæй 
Ирыстоны историимæ дæр.

	Куыд хуыйны, цы хъæу кæнæ сахары цæрыс, уый?
	Куыд хуыйны дæ фыдыбæстæ?
	Куыд хуыйны, цы паддзахады цæрыс, уый?
	Цы базыдтай Ирыстоны тыххæй фыццаг къласы?
	Цы базыдтай Уæрæсейы тыххæй?

Дæ Фыдыбæстæ у Ирыстон! 
Кавказы хæхтæ Ирыстон дих кæнынц дыууæ хайыл – Республикæ 

Цæгат Ирыстон–Алани æмæ Республикæ Хуссар Ирыстоныл. Рес-
публикæ Цæгат Ирыстон–Алани ис Уæрæсейы Федерацийы сконды. 
Республикæ Хуссар Ирыстон, Паддзахад Алани у хæдбар паддзахад. 
Алы республикæйæн дæр ис йæхи гимн, сæ тырыса æмæ герб та сты 
иухуызон.

зæххон тыгъдад – земное пространство 
æхсæнад – общество
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Мæ хæдзар …

Мæ хъæу ...Мæ сахар …

Дæ уынг…

МÆСКУЫ

У   Æ   Р   Æ   С   Е

Алы адæймаг дæр цæры цавæрдæр сахары, хъæуы, уынджы.

► Зæгь дæ адрис.

	Цы у æрдз?
	Цы у адæймаджы сконд дуне?
	Цы хауы алфамбылай дунемæ?
	Радзур дæ хъæу, дæ сахары тыххæй.

Ирыстон – Осетия  
Уæрæсе – Россия

Мæ фыдыбæстæ – Ирыстон
Мæ паддзахад – Уæрæсе
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Цардæгас уæвджытæ кæнынц зæнæг, хæрынц, улæфынц, рæзынц, 
мæлынц. Уыдон æнгом баст сты æдзард æрдзы объекттимæ.

цардæгас уæвæгойтæ – живые существа
зæнæг, зæйц, цот – потомство

адæймаг
цæрæгойтæ
зайæгойтæ
зокъотæ 

Цардæгас æрдз

ЦАРДÆГАС ÆМÆ ÆДЗАРД ÆРДЗ

Цы у æрдз?
Цы у цардæгас æрдз?
Цы у æдзард æрдз?

► Æркæс нывтæм. Зæгъ, цы хауы æдзард æрдзмæ, цы хауы цардæ- 
гас æрдзмæ.
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Æдзард æрдз Цардæгас æрдз

Хур

Уæлдæф

Мæр

Дон

Цардæгас æмæ æдзард æрдз æнгом баст сты кæрæдзиимæ. Хур у 
цардæгас уæвджытæн хъарм æмæ рухсдæттæг. Фæлæ ма сæ уымæй 
уæлдай хъæуы уæлдæф æмæ дон. Зайæгойты та ма хъæуы мæр дæр.

 Цы у æдзард æрдз? 
 Цы хауы цардæгас æрдзмæ? 
 Куыд баст сты зæйæгойтæ æмæ цæрæгойтæ æдзард æрдзимæ?
 Ранымай цардæгасты æууæлтæ.

► Нывты æххуысæй бафæлвар цардæгас æмæ æдзард æрдзы æх- 
сæн бастдзинæдты тыххæй радзурын.
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Æрдзы хъæздыгдзинæдтæ

Нывты æххуысæй бафæлвар цардæгас æмæ æдзард æрдзы æхсæн 
бастдзинæдты тыххæй радзурын.

7

6

54

3

2
1

Æрдзон хъæздыгдзинæдтæ сты тынг алыхуызон. 
Адæм базыдтой æрдзы хъæздыгдзинæдтæй пайда кæнын:
хуры рухс æмæ хъармæй – электроэнерги исын;
донæй – электрон рухс уадзын;
мæрæй – тыллæг исын;
дымгæйæ – пæлæзнаутæ цæуын кæнын, куырæйттæ зилын 

кæнын;
уæлдæфæй – тæхæг аппараттæ тæхын кæнын.
Адæймаг базыдта къахгæ хæзнатæ амал кæнын æмæ сæ пайда 

кæнын дæр.

1. Хуры рухс æмæ хъарм.   4. Дон.
2. Уæлдæф.     5. Зайæгойтæ.
3. Цæрæгойтæ.     6. Мæр.

7. Къахгæ хæзнатæ.
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 Цæмæй аразы адæймаг адæймаджы сконд дунейы предметтæ?

Алыхуызон дзауматæ аразынæн адæймаг пайда кæны æрдзон 
æрмæджытæй. 

Æдзард æрдз дæтты адæймагæн хойраг, уæлæдарæс, хъæдæрмæг, 
æвзалы, аразæн æрмæг æмæ а. д. 

► Ранымай ныв-схемæйы æвдыст æрдзон объекттæ.
Зæгъ, цы дæттынц уыдон адæймагæн.

æвзалы – уголь 
æрдзы хъæздыгдзинæдтæ – богатства 
природы
къахгæ хæзнатæ – подземные богатства
хъæдæрмæг – древесина

Зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ сты цардæгас æрдзы хъæздыг- 
дзинæдтæ. Уæлдæф, дон, Хуры рухс æмæ хъарм, къахгæ хæзнатæ, 
мæр та хауынц æдзард æрдзмæ.

 Куыд баст сты кæрæдзиимæ цардæгас æмæ æдзард æрдз?
 Ранымай æдзард æрдзы хъæздыгдзинæдтæ. 
 Куыд пайда кæны адæймаг æрдзы хъæздыгдзинæдтæй?
 Ранымай цардæгас æрдзы хъæздыгдзинæдтæ.
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Райсомæй скæсы,
Изæрæй æмбæхсы.

ÆРДЗЫ ФÆЗЫНДТÆ

Цы у æрдз?
Цы хауы æдзард æрдзмæ?

► Радзур, нывты цы æрдзон фæзындтæ æвдыст ис, уыдоны тых- 
хæй.

Æдзард æрдзы иудадзыг дæр цæуы ивддзинæдтæ. Райсомæй скæсы 
Хур, изæрæй ныгуылы. Æхсæвы арвыл ссудзынц Мæй æмæ стъалытæ. 
Кæны дымгæ. Уары. Уарыны фæстæ фæзыны арвæрдын.

Ивддзинæдтæ æрцæуы цардæгас æрдзы дæр.
Зайæгойтæ равзæрынц, сфидар вæййынц, сæхи аивазынц рухсмæ, 

дидинæг акалынц æмæ раттынц тыллæг. 

Æрдзы цыдæриддæр ивддзинæдтæ цæуы, уыдон хуыйнынц 
æрдзы фæзындтæ.

 Цавæр фæзындтæ бафиппайдтай æрдзы? 

► Радзур, нывты цы æрдзон фæзындтæ ис, уыдоны тыххæй.
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► Зæгъ, ныр цавæр æрдзы афон у, уый.

Хъарм сæрд раивы уазал уарынджын фæззæгæй, уый фæстæ 
та уазал зымæг ралæууы. Зымæг раивы уалдзæгæй – дуне райхъал 
вæййы.

Бирæ æрдзон фæзындтæ баст сты афæдзы афонтимæ (сезон- 
тимæ). Уыдон хуыйнынц сезонон æрдзон фæзындтæ.

Алы аз нæм уазджытæ цæуынц:
Иу – митимæ,     Æртыккаг – æнтæфимæ,
Иннæ – кæрдæгимæ,     Цыппæрæм – тыллæгимæ.

Сæрд уазал кæны, зымæг – хъарм.

► Нывмæ гæсгæ радзур, бæлæстæ алы афæдзы афон куыд ивынц, 
уый.

 Цавæр ивддзинæдтæ цæуы æдзард æрдзы?
 Цавæр ивддзинæдтæ цæуы цардæгас æрдзы?
 Куыд ивынц бæлæстæ афæдзы афонтæм гæсгæ?
 Цавæр фæзындтæ хуыйнынц сезонон?
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► Æркæс нывтæм æмæ ранымай сезонон фæзындтæ.

Адæм ын йе ’рцыдмæ æнхъæлмæ фæкæсынц,
Куы ’рцæуы, уæд та дзы æмбæхсгæ кæнынц.

 Кæд фæзыны арвæрдын?

► Ранымай арвæрдыны хуызтæ.

Дæ зæрдыл бадар арвæрдыны хуызтæ: сырх, оранж, бур, 
кæрдæгхуыз, æрвхуыз, цъæх, фиолет.
Арвæрдыны хуызтæ уырыссагау дæ зæрдыл бадарынæн феххуыс 
уыдзæн фразæ:

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!»

хурныгуылд – заход 
хурыскаст – восход 
арвæрдын – радуга
афæдзы афонтимæ баст æрдзон фæзындтæ – сезонные явления
æрдзы фæзындтæ – явления природы 

 Цы хонынц æрдзы фæзындтæ?
 Цавæр æрдзы фæзындтимæ базонгæ дæ?
 Цавæр сезонон æрдзы фæзындты тыххæй базыдтай?
 Æрхæсс дæнцæгтæ.
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уаты даргæ 
термометр – 
комнатный
термометр

медицинон 
термометр –
медицинский 
термометр – градусник

уынджы даргæ 
термометр –
уличный
термометр

БОНЫХЪÆД 

Цавæр уæлæдарæс скæныс райсомæй – хъарм æви рог? Цæмæ 
гæсгæ? 

Цы у боныхъæд?

Адæймаг уынгмæ цæуинаг куы уа, уæд хъуамæ зона, рæстæг 
цыхуызæн у, уый: хъарм æви уазал, уаргæбон æви райдзаст, дымгæбон 
æви æнæдымгæ рæстæг. Ома кæсы боныхъæдмæ æмæ уымæ гæсгæ 
скæны уæлæдарæс. 

Боныхъæд у тынг иваг. Суткæйы дæргъы дæр арæх аивы. Гыццыл 
раздæр хур касти, стæй уайтагъд арв сæхгæдта. Уыдис хъарм, стæй 
фæуазал. Æвиппайды рауарыд, радымгæ кодта. 

Атмосферон фæзындтæ – уарын, мигътæ, дымгæ æмæ сæ 
æрвылбоны уавæр хонынц боныхъæд.

Рæстæг цавæр уыдзæн, уый зоныны тыххæй хъæуы, атмосферæйы 
цы ивддзинæдтæ цæуы, уыдонмæ цæст дарын. Фиппайын хъæуы мигъ-
ты уавæр, уæлдæфы температурæ, дымгæ кæны æви уарынхъус у, 
уыдæттæ. 

Атмосферæ у, Зæхх хъæццулау тыхт кæм у, ахæм бæзджын 
уæлдæфон цъар. 

Атмосферон уæлдæфы сконды дон ис пары хуызы. Доны пар куы 
æруазал вæййы, уæд дзы лыстæг æртæхтæ рауайы. Уыцы æртæхтæй 
та рауайы мигътæ. Мигътæ, арв æмбæрзгæйæ, аразынц асæст.

Асæсты хуызтæ: ирд (арв у сыгъдæг, кæсы хур); мигъджын (арв 
ранæй-рæтты у мигътæй æхгæд); асæст (арв у мигътæй æмæхгæд). 

Арæх фæзæгъынц, фæуазал ис, фæхъарм ис, тынг æнтæф у кæнæ 
уазал у, зæгъгæ. Уæлдæф, дон, мæр цас хъарм кæнæ уазал сты, уый 
амоны сæ температурæ – уазал кæнæ тæвды бæрц. 

Уæлдæфы температурæ ивы афæдзы, мæйы æмæ суанг боны 
дæргъы дæр. Температурæ барынц сæрмагонд гарзæй – термометр-
тæй. 
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Хур кæсы. Арв у сыгъдæг, 
мигътæ йыл нæй. Ацы 

боныхъæд у хорз.

Хур нæ кæсы. Арв у тар 
мигътæй æхгæд. Ацы 

боныхъæд у асæст.

Хур нæ кæсы. Арв у сау 
мигътæй æхгæд, уары, 

дымгæ кæны. Ацы 
боныхъæд у æвзæр.

боныхъæд – погода
уарынтæ– осадки

Температурæ барынц градустæй. Температурæ барынæн пайда 
кæнынц доны ныссæлыны температурæ – ноль градусы (0º), 100º та – 
йæ рафыцыны температурæ кæм у, ахæм шкалайа. 

Термометры джынасу (ртуть) цæджындз нолæй дæлдæр куы 
æрцæуы, уæд температурæ хонынц æппæрццæг, нолæй уæлдæр куы 
ссæуы, уæд та йæ хонынц æвæрццæг. 

Къæвда, мит, их – хуыйнынц уарынтæ.  
Æвæрццæг температурæйы рæстæг, рауары къæвда, их, æрбады 

æртæх, æппæрццæг температурæйы рæстæг та æруары мит, 
æрæвæры халас. 

Боныхъæды фæзындтæй ма иу у дымгæ. Дымгæ у уæлдæфы 
змæлд. 

Дымгæйы здæхт бæрæггонд цæуы, кæцырдыгæй (цæгатæй, 
хуссарæй, ныгуылæнæй, скæсæнæй) дымы, уымæ гæсгæ. Дымгæйы тых 
ис равдисæн ахæм дзырдтæй: æнæдымгæ рæстæг, рог дымгæ, тыхджын 
дымгæ æ. а. д.

► Абар нывты æвдыст боныхъæды фæзындтæ.
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 Цавæр боныхъæдыл цин кæнынц ацы цæрæгойтæ? 

► Радзур, æппæты фылдæр цавæр боныхъæд уарзыс, уый тыххæй.

 Цы у боныхъæд?
 Цы у асæст?
 Цæмæй барынц температурæ?
 Цы у дымгæ?
 Æрæмбырд кæн, боныхъæд рагацау цæмæ гæсгæ ис базонæн, уыцы 

бæрæггæнæнтæ.

Куыд базонынц рагацау, боныхъæд цавæр уыдзæн, уый

Боныхъæд цы зонад ахуыр кæны, уый хуыйны метеорологи.
Зæххы цъарыл бирæ рæтты ис метеорологион станцæтæ. Уым сæ 

цæст дарынц боныхъæдмæ сæрмагонд гарзæгты фæрцы. Метеорологи-
он хæдтæхджытæ æмæ шартæ – зондтæ уагъд цæуынц атмосферæмæ. 
Космосы кусынц метеорологион спутниктæ (метеоспутниктæ). Хъæугæ 
гарзæгтæй ифтонггонд сæрмагонд наутæ иртасынц боныхъæд. Уыцы 
æппæт бæрджытыл ахуыргæндтæ бакусынц компьютерты æххуысæй 
æмæ саразынц боныхъæды прогнозтæ. 

Боныхъæд рагацау базонынц адæмон бæрæггæнæнтæм гæс-
гæ дæр.

Хихджын бæлæсты гыркъотæ (къуызыртæ) райхæлынц хус рæстæ- 
джы размæ.
Хуырныгуылд сырх вæййы ирд боны размæ.
Мигътæ бæрзæндты тагъд-тагъд цæуынц хорз боны размæ.
Мæлдзыджытæ губаччыты æмбæхсынц къæвдайы размæ.
Кæрчытæ уазал рæстæджы размæ рагацау сбадынц æфтуанхъæ- 
дыл.

► Ахуыргæнæджы æххуысæй ранымай нывы æвдыст адæмон 
бæрæггæнæнтæ. 

► Уыдонмæ гæсгæ дæ цæст бадар боныхъæдмæ.
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ХУР ÆМÆ МИГЪТÆ

Цы хъæуы цардæгас организмты цæрынæн?
Цæмæй хъарм æмæ рухс кæны Зæхх?

Бон судзы, æхсæв лидзы.  Зæхх æндавын æз мæ тынтæй,
       Зæрдæ барайы мæ уындæй!

Æппæт цардæгас организмты дæр цæрынæн уæлдæф æмæ донæй 
уæлдай хъæуынц Хур, рухс æмæ хъарм.

Адæм рагæй-æрæгмæ табу кодтой Хурæн. Хуры номыл код-
той зарджытæ, арæзтой бæрæгбæттæ, хъуыды кодтой уыци-уыцитæ, 
æмбисæндтæ. Хуры фæлгонц æвдыст æрцыд аивадон уацмысты. 

 Кæд æмæ кæм фенæн ис Хур?
 Цавæр формæ ис Хурæн?

Хур у Зæхмæ тæккæ æввахсдæр стъалы. Хур у судзгæ газы 
гигантон къори.

Хуры фæлгонц – образ Солнца

Хур мигърæстæг куы ныгуыла, уæд уый уарынмæ цæуы.
Хур, ныгуылгæйæ, егъау сырх къорийы хуызæн куы уа, уæд уый 
хорз рæстæгмæ цæуы. 

Хурмæ комкоммæ нæ кæсыныл архай, цæмæй дæ цæстытæ 
хъыгдард ма æрцæуой.

Хур у, Зæхх рухс æмæ 
хъарм кæмæй исы, уыцы 
сæйраг объект.
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 Цы ма фенæм арвыл боныгон Хурæй уæлдай?

Арвы дзыхъхъы – пирæнгом.
Сау цæргæс йæ базыртæ райтыгъта, хуры цæст дзы бамбæрзта. 

Боныгон арвыл фенæн ис мигътæ дæр.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, куыд равзæрынц мигътæ.

Сбæлвырд кæн дæ дзуапп.
Зæххы уæлцъары сæрмæ уæлдæфы ис бирæ доны тæф. Алырæтты 

уæлдæфы температурæ иухуызон нæу. Сатæг рæтты тæф ногæй 
свæййы дон, арæх – хæрз лыстæг æртæхтæ. Уыдон афтæ рог сты, æмæ 
сын уарыны хуызы зæхмæ æрхауæн нæй. Уыдон баззайынц уæлдæфы, 
æмæ, кæрæдзиимæ куы баиу вæййынц, уæд сæ алы бæрзæнды æм-
вæзæдтыл рауайы мигътæ. Мигътæн ис алыхуызон формæ.

цæндарæзт мигътæ – 
кучевые облака

уадсис мигътæ – 
перистые облака

цъæрттæ-цъæрттæ мигътæ –
слоистые облака

Мигътæй фидауы арв. Уыдонæй рацæуы уарын, уыдон хъахъ-
хъæнынц Зæхх Хуры судзгæ тынтæй.

Урс æврæгътæй уарын нæ цæуы.

Хурныгуылды къæбæлдзыг мигътæ уарынмæ цæуынц.

 Цы у Хур?
 Мигъты цавæр хуызтæ базыдтай?
 Радзур Хур æмæ мигъты ахадындзинады тыххæй.
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МÆЙ ÆМÆ СТЪАЛЫТÆ 

Цы фенæн ис арвыл боныгон?
Цы фенæн ис арвыл æхсæвыгон?

Сæ иу бон цæуы, иннæ – æхсæв.

Сыгъзæрин ацæуы – 
æвзист æрбацæуы. 

Мæй у æрвон буар, Зæххы æрдзон æмдзугæнæг (спутник). Мæй 
зилы Зæххы алыварс, Зæхх та Мæимæ иумæ зилы Хуры алыварс. Мæй 
Зæххы алыварс иу зылд æркæны иу мæймæ. Мæй йæхæдæг рухс нæ 
кæны. Уый тæмæн калы, Хурæй йæм цы рухс хауы, уымæй.

Мæй у уазал æрвон буар. Мæй рухс кæны Хуры тæмæнгонд 
рухсæй.

Адæймаг æдзухдæр бæллыдис Мæй басгарынмæ, йæ сусæг-
дзинæдтæ йын базонынмæ. Уыцы хъуыддаг бантыстис ахуыргæндтæн. 
Ракетæйы æххуысæй Мæймæ мæйылдзог (луноход) арвитгæйæ, уы-
дон базыдтой – Мæйы нæй уæлдæф, дон, зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ. 
Мæй у бынтон æдзард.

Мæй у уазал æрвон буар. Луна – холодное небесное тело.
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 Цы ма ис фенæн æхсæвыгон арвыл?

Бонæй йын иу цæст ис,
Æхсæв та – мин цæсты. .

Æхсæвыгон арвыл Мæйæ уæлдай фенæн ис стъалытæ. Стъалытæй 
бирæтæ сты Хурæй дæр ноджы тæвддæр æмæ стырдæр. Фæлæ уы-
дон Зæххæй тынг дард сты æмæ нæм уымæн зынынц гыццыл судзгæ 
стъæлфытау.

Стъалытæ сты хæдрухсгæнгæ космосон буæрттæ. Уыдон сты 
егъау судзгæ газы къоритæ.

хæдрухсгæнгæ космосон буæрттæ –
самосветящиеся космические тела

Мæй сырх кæны – фæуазал уыдзæн.

Нæ дынджыр уæлхæдзары – 
   цæхæрæй хуртуан,
Йæ астæу – 
   хæбизджыны æрдæг.

Уæлæ уый у Мæй.
Мæйæн хи рухс нæй.
Хурæй у йæ рухс, –
Уымæн у фæлурс.

 Цы у Мæй?
 Цы сты стъалытæ?
 Кæд æмæ кæм фенæн ис Мæй æмæ стъалытæ?
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Ноябрь

Сентябрь

Октябрь

ФÆЗЗÆГ

Цавæр уыд боныхъæд сæрды?
Куыд аивта боныхъæд сæрды кæрон?

 Цавæр афæдзы афон æвдыст цæуы нывы? Цæмæн дæм афтæ 
кæсы?

► Ранымай фæззыгон мæйты ирон нæмттæ.

                         Сыгъзæрин фæззæг
* * *

Бон нал у йæ тынгыл,
Хорз нал тавы хур.
Нæ хосгæрст, нæ быдыр
Фæбæгънæг, фæбур.

Плиты Илья

* * *
Ясным утром сентября
Хлеб молотят села.
Мчатся птицы за моря,
И открылась школа.

Самуил Маршак

Рагвæззæг боныхъæд нырма сæрдыгонæй бирæ уæлдай нæма 
вæййы. Хæссы хъарм хус рæстæг. Хур ма тавы, фæлæ æнтæф нал 
вæййы. 

Куыдфæстæмæ фылдæрæй-фылдæр ивддзинæдтæ цæуын райдайы 
æдзард æрдзы. Бон бæлвырд цыбырдæр фæвæййы. Фæуазал. Арæх 
кæны сæлфынæг.
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Арæхæй-арæхдæр арв сæхгæны тар мигътæй. Уары фæззыгон 
уазал уарын. Донуæтты сæрмæ ныббады бæзджын мигъ. Хатгай 
райсомæй фенæн ис, зæхх æмæ хæдзæртты сæртæ урс куыд адардтой, 
уый. Уый халас æрæвæрдта. 

Халас у рог хъызт – ирдгæйы бæрæггæнæн. 

халас – иней
мигъ – туман

донуат – водо м
мæр – почва

Уæрæсейы хуссар регионты фыццаг ирдгæтæ æрцæуынц ноябры 
æмбисмæ. Уый у æрæгвæззæг. Уыцы афон æрдзыл фæбæрæг вæййы, 
зымæг кæй æрбахæццæ кæны, уый.

Мæр ныууазал вæййы. Хатгай фæуары митæмхæццæ уарын.
Арæхæй-арæхдæр бады мигъ. 

Фæззæджы кæрон донуæттæ – цадтæ, ауæзтытæ ныйих вæййынц.

Фæуазал, дæргъвæтин уарынтæ, бæзджын мигъ, фыццаг 
мит, ирдгæ, доныл фыццаг их – уыдон иууылдæр сты фæззыгон 
фæзындтæ æдзард æрдзы.

 Куыд аивта боныхъæд фæззæджы райдиан? 
 Ранымай фæззыгон фæзындтæ æдзард æрдзы.
 Цы у халас? 
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доныхъаз – лебедь 
урс дзывылдар – 

трясогузка

зæрватыкк – 
ласточка

цъиах – 
грач

чъима – стриж

къадз – аист  

ЦАРДÆГАС ÆРДЗ ФÆЗЗÆДЖЫ

Цавæр мæргъты федтай сæрды уæ хъæуы (уæ сахары)?
Цæмæй цардысты мæргътæ сæрды?
Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы фæззыгон мæргъты царды?

Мæргътæй бирæтæ сæрды кæрон æмæ фæззæджы райдиан атæхынц 
хъарм бæстæм. Уыдон сты фæлтæхæг мæргътæ.

► Бакæс æмæ дæ зæрдыл бадар фæлтæхæг мæргъты нæмттæ.

 Цæимæ баст у, мæргътæ иу ранæй иннæмæ кæй атæхынц, уыцы 
фæзынд? 

Фæззæг сырддонцъиумæ дæр куывд вæййы.

► Радзур, алымыггаг цæрæгойтæ сæхи зымæгмæ куыд цæттæ кæнынц.
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Зайæгойтæ фæззæджы

 Куыд аивынц халхуыз зайæгойтæ фæззæджы?
 Куыд аивынц бæлæстæ æмæ къутæртæ фæззæджы?

Осень
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.

Алексей Толстой 

Сыфтæрты ис хицæн ахорæг буаргъæдтæ. Уыдон сыфтæртæн дæт-
тынц хуыз. Уыцы хуыз баст у афæдзы афон æмæ рæстæджы ахастимæ.

Сыфтæрты цы кæрдæгхуыз буаргъæд ис – хлорофилл, уый 
сæрдыгон ногæй-ногмæ тагъд æххæст кæны, æмæ сыфтæртæ лæууынц 
цъæхæй.

Фæззæджы та хлорофилл райдайы тагъд хæлын æмæ ногæй нал 
æххæст кæны, уымæ гæсгæ сыфтæртæй иутæ райдайынц бур кæнын, 
иннæтæ та сырх, тарсырх свæййынц.

Октябры мæйы æмбисы райдайы сыфтæрызгъæлæн. Хихджын 
бæлæсты сыфтæртæ – хихтæ цъæхæй баззайынц зымæджы дæр.
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Фæззæджы 
лæвæрттæ

Фæззæг у тыллæг æфснайæн афон

 Цавæр тыллæг фефснайынц адæм фæззæджы?

Фæззæджы, цалынмæ нæ фæуазал, уæдмæ, адæм архайынц тыл-
лæг – хор, халсартæ, дыргътæ, гагадыргътæ тагъддæр бафснайыныл.

Фæззæг 
  Æхсæлы æзгъæлы,   Æркарстам, æрластам
  Лæджирттæг фæбур…  Нæ хортæ, нæ хос…
  Мигъ бады цæгаты, –  Чи кусы йæ мусы, 
  Нæ йæ тавы хур…   Чи ’лвыны йæ фос…
     Хор – бирæ, фос – бирæ
     Хуыцауы фæрцы…
     Нæ хæхбæсты бæркад, 
     Цы диссаг дæ, цы!..

Къоста

Зæхмæ чи æркувы, дæтгæ дæр уымæн кæны.
Зæхх кусын уарзы.

 Радзур, дыргъдæтты æмæ цæхæрадæтты цы тыллæг æрзад, уый 
тыххæй.

 Куыд феххуыс кæныс хистæртæн тыллæгæфснайæнты?
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Хъæды лæвæрттæ

Ирыстоны хъæдтæ хъæздыг сты алыхуызон дыргътæ æмæ га-
гадыргътæй. Алы фæззæг дæр адæм æмбырд кæнынц кæрдотæ, 
фæткъуытæ, æхсæртæ, гагадыргътæ, зокъотæ. Уыдон иууылдæр сты 
хъæды лæвæрттæ.

Гагадыргътæ сты витаминтæ æмæ æндæр пайда буаргъæдты 
хъæздыг къæбиц.

Гагадыргътæ хъæздыг сты витаминтæ æмæ æндæр пайда 
буаргъæдтæй.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы маргджын зайæгойты ирон æмæ 
уырыссаг нæмттæ. Ранымай сæ.

 Цавæр ивддзинæдтæ æрцыдис фæззæджы мæргъты царды? 
 Куыд цæттæ кæнынц сæхи зымæгмæ цæрæгойтæ?
 Цавæр ивддзинæдтæ баййæфтой зайæгойтæ?

мыртгæ – калина саунæмыг – черника цъуй – рябина

дзедыр – ежевика мæцкъуы – брусника уагъылы – шиповник

гагадыргътæ – ягоды
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УÆЛДÆФ

Нæ алфамбылай уæлдæф ис алыран дæр: агъуысты, къласы, уын-
джы…

Планетæ Зæхх хъæццулау æмбæрзт у уæлдæфы бæзджын цъарæй. 
Ды ныр зоныс, уый атмосферæ кæй у. Фæлæ уæлдæфæн нæй нæ 
фенæн, нæ банкъарæн.

Зæххыл цæрæгудæй цыдæриддæр ис, уыдоны се ’ппæты дæр хъæ-
уы уæлдæф. Адæймаг æмæ цæрæгойтæ улæфынц уæлдæф, цæмæй 
дзы туаггуыр исой, уый тыххæй. Туаггуыр сæ хъæуы царды хосæн. 
Зайæгойтæ уæлдæфæй исынц æвзалытуаг газ, атмосферæмæ та уа-
дзынц туаггуыр.

Уæлдæфæн банкъарæн ис згъоргæ æмæ къух æваст фелвасгæйæ, 
кæнæ, дымгæ куы фæдымы, уæд. 

Практикон куыст

► Дæ цæсгомæн адымгæ кæн гæххæтты сыфæй. Цы банкъардтай?

Хур зæххы уæлцъар куы схъарм кæны, уæд хъарм уæлдæф ссæуы 
уæлæмæ. Хъарм уæлдæфы бынатмæ бакæлы уазалдæр уæлдæф. Уыцы 
змæлгæ уæлдæф у дымгæ.

 Цы хъæуы цардæгас организмты улæфынæн?
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Дымгæйæн ис тынг лæмæгъ кæнæ тынг тыхджын уæвæн.

Стыр бæллæхтæ саразынц тыхджын дымгæтæ – урагантæ. Уыдон 
сисынц хæдзæртты сæртæ, сæттынц æмæ фæлдахынц бæлæстæ, 
дæлдон кæнынц наутæ, скъуынынц электрон телтæ. 

Хатгай уæлдæфы гуылфæнтæ рацæуынц зилгæ. Уый у зилгæ 
дымгæ. Йæ фæндагыл цыдæриддæр сæмбæлы, уыдон уыцы 
зилдухæны бахауынц.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ радзур, куыд баст сты зайæгойтæ, 
цæрæгойтæ æмæ адæймаг уæлдæфимæ.

► Æркæс нывтæм æмæ радзур, адæймаг уæлдæфæй куыд пайда 
кæны, уый. Æрхæсс дæхи дæнцæгтæ.

тыхджын уад – ураган  зилгæ уад – смерч денджызон уад – шторм 

► Ахъуыды кæн æмæ радзур, уæлдæф цæмæй чъизи кæны, уый.
► Цы у дымгæ?
► Цы базыдтай уæлдæфы тыххæй?
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ДОН

Цæуы æхсæв, цæуы бон, 
Уайы фурдмæ … .

► Нывтæм гæсгæ радзур, дон кæм æмбæлы, уый.

Дон ис арвы бæрзæндты дæр æмæ зæххы æрфыты дæр. Дон арвæй 
зæхмæ кæлы уарыны, миты æмæ ихы хуызы. Тæвд рæстæг дон сысы 
донуæттæй. Фыцгæ цайданæй цы пар цæуы, уый дæр у дон.

Цы ма хъæуы цардæгас организмты цæрынæн уæлдæфæй 
уæлдай?

Адæймагæн дæр йæ бон цæрын нæу æнæ нуазыны донæй. Нæ 
цæрынц æнæ донæй зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ. Æнæ донæй нæй 
кусæн фабриктæ æмæ заводтæн. Фыццаджыдæр та – æнæ донæй 
Зæххыл цард нæ уаид.

► Радзур, донæн цавæр æууæлтæ ис: уарын, мит, их, доны пар. 
► Радзур, цы ахадындзинад ис донæн зайæгойтæ æмæ цæрæгойты 

царды.
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► Нывтæм гæсгæ радзур, хæдзары мидæг донæй куыд пайдагонд 
цæуы, уый. Æрхæсс дæхи дæнцæгтæ.

Алы цæрдуды дæр хъæуы сыгъдæг дон. 

Дæ зæрдыл дар:

ДОН У, АРГЪ КÆМÆН НÆЙ, ÆРДЗЫ АХÆМ ЛÆВАР!
Æнæ донæй Зæххыл цардæн уæвæн нæй. Доныл хъæуы 

ауæрдын æмæ хъахъхъæнын, цæмæй ма счъизи уа.

 Кæм æмбæлы дон æрдзы мидæг?
 Цавæр хуызты (уавæрты) æмбæлы дон æрдзы мидæг?
 Цавæр ахадындзинад ис донæн зайæгойтæ æмæ цæрæгойты цар-

ды?
 Куыд пайдагонд цæуы донæй хæдзары мидæг?
 Ранымай нуазыны доны æрдзон гуырæнтæ.

Нывтæм гæсгæ ранымай нуазыны доны гуырæнтæ.

Он без рук, без ног 
из земли пробиться 

смог.

Все бежит и убегает, 
да никак не убежит.

Дом узнаешь без тру-
да, в четырех стенах 

вода.

суадон – родник къададон – ручейцъай – колодец
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Цæрæгой у цардæгас уæвæгой.
Цæрæгойтæ Зæххыл цæрынц, зæгъæн ис æмæ, алыран дæр. Уыдон 

æмбæлынц уæлдæфы, мæры, доны. Се ’ддаг сконд æмæ асмæ гæсгæ сты 
тынг алыхуызон. Сæ тæккæ стырдæртæ ласынц сæдæ тоннæйæ фылдæр, 
тæккæ къаддæрты сын фенæн ис æрмæст микроскопæй.

Цæрæгойтæ дæр, иннæ цардæгас уæвæгойты хуызæн, кæнынц 
улæфгæ, хæргæ, змæлгæ, рæзгæ, уадзынц цот, мæлынц.

бырынц

тæхынц 

згъорынц

гæпп кæнынц

ленк кæнынц

цæуынц

хилынц

ЦÆРÆГОЙТÆ – ЦАРДÆГАС УÆВÆГОЙТÆ

Цавæр æрдзмæ хауынц цæрæгойтæ?

► Зæгъ, нывты æвдыст цæрæгойтæ кæцы къордтæм хауынц, уый, 
æмæ сын ранымай сæ сæйрагдæр æууæлтæ.

Цæрæгойтæ

► Радзур, ацы цæрæгойты тыххæй цы зоныс, уый.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цæрæгойтæ цы улæфынц, уый. 
► Дæ цæстдарæнтæм гæсгæ радзур, цæрæгойтæ куыд змæлынц, уый.
► Нывтæм гæсгæ радзур, цæрæгойтæ куыд змæлынц, уый.

донзæххонтæ – земноводные хилджытæ – пресмыкающиеся 

? ?
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Цы хæрынц, уымæ гæсгæ цæрæгойтæ дих кæнынц халхортыл, туг-
дзыхтыл, алцыхортыл.

      халхортæ – травоядные         нæмыгхортæ – зерноядные

       тугдзыхтæ – хищные         алцыхортæ – всеядные

Цæрæгойтæ аразынц цæрæнбынæттæ æмæ аудынц сæ зæнæгыл.

Цардæгас уæвæгойты æууæлтæ

улæфынц
кæнынц хæргæ
змæлынц
рæзынц
уадзынц цот (мыггаг)

аразынц цæрæн 
бынæттæ
аудынц сæ цотыл
мæлынц

 Цардæгас уæвæгойты цавæр æууæлтæ сты характерон цæрæгой-
тæн?

 Куыд змæлынц цæрæгойтæ?
 Цавæр къордтыл дих кæнынц цæрæгойтæ, цы хæрынц, уымæ 

гæсгæ?
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Зайæгойы хæйттæ: 

уидаг – корень, зæнг – стебель, сыф – лист, дидинæг – цветок, 
дыргъ æд мыггæгтæ – плод с семенами.

ЗАЙÆГОЙ У ЦАРДÆГАС ОРГАНИЗМ

рухс, хъарм – свет, тепло

уæлдæф – воздух

дон – вода

мæр – почва

Цавæр æрдзмæ – æдзард æви цардæгасмæ – хауынц зайæгойтæ?
Цавæр къордтыл дих кæнынц зайæгойтæ?
Цы ис иумæйагæй алыхуызон зайæгойтæм?

► Æркæс нывмæ. Дæ зæрдыл æрлæууын 
кæн зайæгойты хæйтты нæмттæ. Раны-
май сæ.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп.

► Нывмæ гæсгæ радзур, зайæгой куыд рæзы æмæ куыд ивы, уый.

 Цы исынц зайæгойтæ уæлдæфæй?
 Цы уадзынц уыдон атмосферæмæ?
 Цы цъирынц зайæгойты уидæгтæ мæрæй?

► Ныв-схемæйы æххуысæй радзур, зайæгойтæ æдзард æрдзимæ 
куыд баст сты, уый.
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Зайæгойтæ, цæрæгойты хуызæн хæргæ нæ кæнынц. 
Уыдонæн сæ уидæгтæ мæрæй цъирынц дон æмæ минералон 
буаргъæдтæ, сæ сыфтæртæ та – рухс æмæ æвзалытуаг газ. Уый 
фæстæ сыфтæрты сæвзæры пайдахæссæг буаргъæдтæ. 

Зайæгойтæ вæййынц алыхуызæттæ. Ис тынг егъау бæлæстæ æмæ 
хæрз гыццыл мур хъуынатæ. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цæмæй хицæн кæнынц бæлæстæ, 
къутæртæ, кæрдæгхал зайæгойтæ.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп.
Бæласæн ис иу сæйраг хъæддых хъæд. Хонынц æй зæнг.
Къутæртæн вæййы иу цалдæр кæнæ бирæ лыстæг 

æнцонтасаг хъæды. 
Кæрдæгхал зайæгойтæн та – иу кæнæ цалдæр фæлмæн, æн- 

цонсæттæн æмæ æнцонтонæн хъæды.
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Зайæгойтæ ма хицæн кæнынц, алыхуызон уидæгтæ, сыфтæртæ, 
дидинджытæ сын кæй ис, уымæй.

Зайæгойты уидæгтæ – корни растений

цæджындзау 
стержневой

пæлæхсар 
мочковатый

Зайæгойты сыфтæртæ – листья растений
хуымæтæг 

простые

иунæгонтæ 
одиночные

вазыгджын 
сложные

æмдидинтæ 
соцветия

Зайæгойты дидинджытæ – цветки растений
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наз – ель

хæрæгсындз – 
чертополох 

къаппа-къуппа – 
одуванчик

тæгæр –
клен

уагъылы – 
шиповник

сирень – 
сирень

Практикон куыст

► Æркæс, нывы цы зайæгойтæ æвдыст ис, уыдонмæ.
► Ссар сын се ’хсæн кæрдæджыты, къутæрты, бæлæсты хæйттæ.
► Æркæс, нывты цы зайæгойтæ ис, уыдонмæ.
► Кæцытæ дзы сты бæлæстæ, къутæртæ, кæрдæджытæ?

Зайæгой у цардæгас организм. Уый кæны рæзгæ æмæ 
улæфгæ, дæтты мыггаг, цъиры цæрæн хос æмæ амæлы. 

 Цавæр бæлæстæ, къутæртæ, кæрдæджытæ зайы уе скъолайы 
кæрты?

 Цардæгас уæвæгойты цавæр æууæлтæ ис зайæгойтæм?
 Цæмæй хицæн кæнынц бæлæстæ, къутæртæ кæрдæгхал зайæгой- 

тæй?
 Цавæр дидинджытæ, уидæгтæ, сыфтæртæ вæййы зайæгойтæн?
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Зайæгойтæн фенæн ис алыран дæр: хъæды, быдыры, парчы, цæ- 
хæрадоны, суанг ма рудзынджы тъæпæныл дæр. Иутæ дзы æрзайынц 
сæхæдæг. Уыдон ничи ныссадзы æмæ сæм ничи фæзилы. Уыдон сты 
хъæддаг æрнæгзайгæ зайæгойтæ. Иннæтæ садзы адæймаг. 

Хъæддаг æрнæгзайгæ зайæгойтæ – дикорастущие растения

ХЪÆДДАГ ÆМÆ КУЛЬТУРОН ЗАЙÆГОЙТÆ

Цавæр хæйттæй конд у зайæгой?
Цавæр уаты даргæ зайæгойтæ зонут?

► Æркæс нывтæм. Ранымай культурон зайæгойтæ.

тоблахъ 
девясил

пысыра 
крапива

мыртгæ 
калина

быйыны хъæз 
рогоз

бæрз 
береза
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Культурон зайæгойтæ

Культурон зайæгойтæ

хортæхалсартæ  дыргътæ декоративонтæ

картоф
уырыдзы
къабуска

алтъами
кæрдо
курага

мæнæу
нартхор

хъæбæрхор

астрæ
хризантемæ

даричин

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, ацы зайæгойтæ афтæ цæмæн хуыйнынц. 

Кæм нын вæййы хъæдæрмæг? Цы аразынц хъæдæрмæгæй?

Æркæс нывтæм. Дæ зæрдыл бадар, ацы дзауматæ цавæр 
хъæдæрмæгæй скæнæн ис, уый.

тулдз – 
дуб

 сойджынтæ – масличные  æлвисæнтæ – прядильные

хæрис – ива

тæгæр – клен

соцъи – пихта

сусхъæд – липа

? ?

 Цавæр зайæгойтæ хуыйнынц хъæддаг, культурон та?
 Ранымай культурон зайæгойты къордтæ.
 Радзур, адæймагæн зайæгойтæ цы пайда хæссынц.
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ÆРДЗЫ КЪУЫМЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

гæккуыри

уызын

кролик

хъулон 
уыры

тути

► Æркæс нывтæм. Зæгъ, цавæр къордтæм хауынц ацы цæрæгойтæ. 

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, ацы цæрæгойты кæм дарæн ис, уый. 
Зæгъ ацы цæрæгойты уырыссаг нæмттæ. 

 Уе скъолайы æрдзы къуым ис?
 Цавæр цæрæгойтæ дзы цæры?
 Куыд сæм зилыс?

æрдзы къуым – живой уголок

æхсæрсæттæг
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Аквариуммæ зилæн дзаумæттæ.

хызкъæдзил – 
вуалехвост

кардкъæдзил 
– меченосец 

макроподгуппи

телескоп

► Æркæс нывы аквариумы цæрæг кæсæгтæм. Бакæс æмæ сын сæ 
нæмттæ дæ зæрдыл бадар.

► Хæдзары дæм аквариум ис?
► Уе скъолайы аквариум ис?

Ацы кæсæгтæн сæ фылдæры æрдзон цæрæнбынат ис хъарм 
бæстæты. Уымæ гæсгæ махмæ уыдонæн сæ бон цæрын у æрмæст хъарм 
цæрæнуæтты – аквариумты.

 Бацæттæ кæн радзырд, аквариумы кæсæгтæ æмæ æрдзы къуымы 
цæрæгойтæм куыд зилыс, уый тыххæй.

 Цавæр цæрæгойтæ дарæн ис æрдзы къуымы?
 Ранымай аквариумы даргæ кæсæгты.

термометр –
тæвдбарæн

бынхафæн – скребок 
для очистки дна  

авгхафæн – 
стеклоочиститель  

хыз – сачок  
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КУЫЙТÆ ÆМÆ ГÆДЫТЫ ТЫХХÆЙ

► Ранымай, цавæр цæрæгойтæ базыдтай, уыдон. 

Бæхтæ, хæрджытæ æмæ хуытæй уæлдай хæдзарон цæрæгойтæм 
хауынц куыйтæ æмæ гæдытæ, хъуццытæ, сæгътæ, фыстæ.

Адæм сæ хæдзæртты дарынц куыйтæ æмæ гæдытæ.
Тынг раджы, хъæутæ æмæ сахартæ куы нæма уыдис, уæд адæм 

цардысты лæгæтты. Уыдон тарстыты, сæ фарсмæ цы тæссаг тугдзых 
сырдтæ царди, уыдонæй.

Адæм хæринаг дæттын райдыдтой, сæ фæдыл цы бирæгътæ зылди, 
уыдонæн. Куыдфæстæмæ бирæгъы лæппынтæ сахуыр сты адæмыл 
æмæ сæ фарсмæ цæрын райдыдтой.

Мингай азтæ рацыд, цалынмæ хæдзарон куыйтæ фæзынд, уæдмæ.

кавказаг фыййау куыдз – 
кавказская овчарка

лабрадор

доберман

хуымæтæджы куыдз –
дворняжка

карлик шпиц –
карликовый шпиц

дог

Куыд хуыйнынц, хъæдты æмæ быдырты цы цæрæгойтæ цæрынц, 
уыдон?

Куыд хуыйнынц, адæймаджы фарсмæ цы цæрæгойтæ цæрынц, 
уыдон?

Дæнцæгтæ æрхæсс хъæддаг æмæ хæдзарон цæрæгойтæй.
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Куыдз у адæймаджы иузæрдион æмбал. Уый адæймагæн æххуыс 
кæны цуаны, фос хизгæйæ, уæзæгтæ ласгæйæ.

Цæгаты ифтыгъд куыйтæй дзоныгътыл ласынц уæзæгтæ æмæ 
адæмы. Куыйтæ пъæлицæйæгтæн æххуыс кæнынц фыдгæнджыты ах-
сынмæ, ирвæзынгæнджытæн – зæххæнкъуысты рæстæг адæмы агу-
рынмæ.

Куырм адæмæн æххуыс кæнынц куыйтæ-фæндагамонджытæ. Æп-
пынфæстаг, куыйтæ хъахъхъæнынц адæймаджы хæдзар.

Адæймаджы фарсмæ тынг рагæй цæры хæдзарон гæды дæр. 
Ныртæккæ зындгонд сты 60-мæ æввахс гæдыты мыггæгтæ.

Куыйтæ æмæ гæдытæм хъæуы хорз цæстæй кæсын. Хъæуы сæм 
зилын. Хъæуы сын хæринаг дæттын, сыгъдæг сæ дарын, семæ тезгъо 
кæнын. Куыдз кæнæ дæм гæды куы уа, уæд хъуамæ дæ зæрдыл дарай, 
зилын æм кæй хъæуы, уый.

 Куыдз кæнæ дæм гæды ис? Радзур уыдоны тыххæй. 
 Цы пайда сты хæдзары куыдз æмæ гæды?
 Куыд зилыс куыдзмæ, гæдымæ?

хæдзарон гæды – 
домашняя кошка  

персайнаг гæды –
персидская кошка

сиамаг гæды –
сиамская кошка
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УАРЗ ÆМÆ ХЪАХЪХЪÆН ÆРДЗ!

Цæмæй адæймаг хæдзæрттæ, заводтæ, фабриктæ, фермæтæ, 
фæндæгтæ сараза, уый тыххæй цæгъды хъæдтæ, хус кæны цъымаратæ, 
хуым кæны быдыртæ.

Цас фылдæр территоритæ кусы, уыйас къаддæр цæрæн бынат 
зайы цæрæгойтæн: уырынгонтæн, мæргътæн, кæсæгтæн, сырдтæн. 
Адæймаг йæ архайдæй арæх фехалы æрдзон æмуæзад. Уый та сайы 
цæрæгойты мыггæгты нымæц къаддæр кæнынмæ, иуæй-иу мыггæгты 
сæфтмæ. Алы адæймаг дæр хъуамæ ауда æрдзыл, хъахъхъæна йæ. 
Ууыл нæ ахуыр кæны зонад экологи.

Экологи у цардæгас æмæ æдзард æрдзы æхсæн ахастдзи- 
нæдты тыххæй зонад.

Æрдзхъахъхъæнынад у адæймаджы куыст. Арæзт у, цæмæй 
цæрæгойты æмæ зайæгойты стæм хуызтæ фесæфой æмæ сæ цæрæн 
бынæттæ хъахъхъæд æрцæуой. 

Ахуыргæндтæ уый тыххæй сарæзтой сæрмагонд Сырх чиныг, 
бахастой йæм сæ номхыгъд æмæ сæм паддзахад йæ хъус дары.

Ис Æхсæнадæмон Сырх чиныг. Уыцы чиныгмæ хаст æр-
цыдысты æппæт планетæйы дæр стæм æмæ сæфты къахыл лæуд 
зайæгойтæ æмæ цæрæгойты хуызтæ. Ацы чиныджы сыфтæ хицæн 
кæнынц сæ хуызæй: уыдон сты сырх, кæрдæгхуыз, бур, урс. 

Сыфты хуыз æвдисы, зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæй алкæмæн дæр 
фесæфынæй цас тас у, уый. Уым ис сау сыфтæ дæр æмæ æвдисынц  
сæфгæ чи фæкодта, уыцы зайæгойтæ æмæ цæрæгойты нæмттæ. Хорз 
æмæ дзы ис кæрдæгхуыз сыфтæ дæр: уыдоны та бæрæггонд цæуы, 
адæймаджы руаджы сæфынæй тас кæмæн нал у, уыцы цæрæгойты 
хуызтæ.

Уæрæсейы Сырх чиныгмæ хаст æрцыдысты, Уæрæсейы терри-
торийы чи æмбæлы æмæ фесæфынæй тас кæмæн у, уыцы зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты хуызтæ.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æрдзуарзджыты æгъдæуттæ, цавæр 
æрдзы хъæздыгдзинæдтæй пайда кæны адæймаг? Цавæр цæстæй 
кæсын хъæуы алфамбылай æрдзмæ?
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Республикæ Цæгат Ирыстон–Аланийы Сырх чиныгмæ хаст 
æрцыдысты, Ирыстоны зæххыл фесæфынæй тас кæмæн у, зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты уыцы хуызтæ. Уыдон сты зокъотæ, хъуынабынтæ, 
уырынгонтæ, кæсæгтæ, донзæххонтæ, хилджытæ, мæргътæ, сырдтæ.

Хъыгагæн дзы бирæ хуызтæ фесæфтысты. Хæрз стæм хатт 
æмбæлынц иуæй-иу мæргътæ – быдираг цæргæс, хърихъупп-рæсугъд, 
авдотка*. Бынтон фесæфтысты дудахъ, стрепет*, æмæ сырдтæ: 
обыкновенный длиннокрыл*, кавказаг европæйаг норкæ*, хуссар-
уырыссаг перевязка*, рагазиаг леопард (стай)*. 

амураг тигр

хърихъупп-рæсугъд

урс арсцъæх варан

гæлæбу аполлон

саг-хъæндил

дудахъ 

стай

хуссар-уырыссаг 
перевязка

быдираг цæргæс

кавказаг евро-
пæйаг норкæ авдотка
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Хъæддаг галты нымæц нæ республикæйы территорийы æххæст 
кæнын байдыдта адæймаджы архайды фæрцы. Цæрæгойты ласынц 
Уæрæсейы иннæ регионтæй.

► Назовите осетинские названия животных.
► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн Сырх чиныгмæ хаст цæрæгойты 

нæмттæ.

арс
медведь

дзæбидыр
тур

рувас
лиса

тæрхъус
заяц

сæлавыр
куница

хъæддаг хуы
кабан

кавказаг къуырмагарк
кавказский тетерев

дурдзæргæс
беркут 

сычъи
серна

хъæддаг гал
зубр
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Сæфты къахыл лæуд хуызтæ бахъахъхъæныны тыххæй Цæгат 
Ирыстоны арæзт æрцыдысты, уæлдай хъусдард кæмæ ис, ахæм æрдзон 
территоритæ. Уыдон сты фæдзæхст бынæттæ, националон парктæ. 
1967 азæй фæстæмæ ис Цæгат Ирыстоны паддзахадон фæдзæхст 
бынат, цы зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ  дзы цæрынц, уыдон 
хъахъхъæнынæн.

Националон парк «Алани» у хъахъхъæд чи цæуы, ахæм 
территорийы хай. Уый у гом арвы бын музей. Арæзт æрцыд 1998 азы 
хохы Дыгуры.

Цæгат Ирыстоны территорийыл ма ис ноджы цалдæр æрдзон 
фæдзæхст раны: Цъæйы, Заманхъулы, Змейкæ-Николаевскийы, 
Зæрæмæджы, Мæцутæйы.

Бæлæсты мыггæгтæ, къутæртæ садзынæн æмæ ахуыр кæнынæн, 
коллекцитæ сæ аразынæн арæзт цæуынц дендропарктæ æмæ бота-
никон дыргъдæттæ.

Нæ республикæйы сæйраг сахары хуссаргæрон ис, йæ фæзуат 21 
гектары кæмæн у, ахæм дендропарк. Уым зайынц алыхуызон бæлæстæ 
æмæ къутæртæ.

Дзæуджыхъæуы скæсæнырдыгæй ис ботаникон бæласдон. Уый 
арæзт æрцыд 1968 азы. Йæ фæзуат у 9 гектары.

Хъахъхъæнинаг сты республикæйы дæтты æмæ хъæдты терри-
торитæ.

Фабриктæ æмæ заводтæ хъуамæ æнæмæнг сыгъдæг кæной, цы 
донæй пайда кæнынц, уый.

► Радзур, цы кæнын хъæуы, цæмæй нуазыны дон сыгъдæг уа, уый 
тыххæй.

Нæй бырæттæ доны калæн æмæ доны былтыл уадзæн!

Хъахъхъæнын хъæуы хъæдтæ дæр. Хъæд у зæххы фидауц, уы-
мæлад хъахъхъæнæг, сыгъдæг уæлдæфы къæбиц. Нæ бæстæйы 
цæстдард цæуы хъæд цæгъдыны хъуыддагмæ, сагъд цæуынц ног 
хъæдтæ. Цуан кæныны бар ис æрмæст бæлвырд бæрæг рæстæджы.

Хъæды уыцы иу ран нæй тонæн дидинæгкалгæ кæрдæгхал зайæ-
гойтæ, къалиутæ сæттæн, арт кæнæн. Нæй хъæр кæнæн, мæргътæ æмæ 
сырдты тæрсын кæнæн. Хъæды алцыдæр у æмбаст. Иу исты куы фесæфа, 
уæд сæфы æндæр исты дæр, æртыккаг дæр æмæ афтæ дарддæр.

► Радзур, дæ алфамбылай æрдз куыд хъахъхъæныс, уый тыххæй. 
► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æрдзуарзджыты æгъдæуттæ. Дæхæ-

дæг дæр æрхъуыды кæн ахæм æгъдæуттæ.
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АДÆЙМАДЖЫ БУАРЫ КОНД

Адæймаг у цардæгас уæвæгой, цардæгас организм.
Алы организммæ дæр ис, æдзард предметæй йæ чи хицæн кæны, 

ахæм æууæлтæ. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн цардæгас уæвæгойты – организмты 
æууæлтæ.

 
Сбæрæг кæн дæ дзуапп.
Цардæгас уæвæгойтæ кæнынц рæзгæ, хæргæ, улæфгæ,  

змæлгæ, зæйц, мæлгæ.
Адæймаг дæр, иннæ цардæгас уæвæгойтау, улæфы, хæры, змæ-

лы, рæзы, ауды йæ зæнæгыл, мæлы.

Адæймаг у цардæгас æрдзы хай, цардæгас уæвæгой.

Æрдз алы адæймагæн дæр радта буар. Буар цæмæйдæриддæр 
арæзт у, уыдон иу дзырдæй хуыйнынц организм.

Æрдзы цавæр хаймæ хауы адæймаг?
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Адæймаджы буар конд у сæр, гуыр, къухтæй, къæхтæй. 
Къухтæ æмæ къæхтæ схонæн ис иу дзырдæй – къабæзтæ. Сæр, 
гуыр, къабæзтæ сты буары хæйттæ. 

Адæймаджы буары хæйттæ иууылдæр сты цармæй æмбæрзт. 
Уый хъахъхъæны буар алыхуызон æддагон хъыгдардæй: цъæррæ-
мыхстытæй, хъæдгæмттæй, сыгъдæй, цæфтæй, ностæй æ. а. д. Царм 
уыцы хъыгдæрдтытæ райсы йæхимæ. 

 Цардæгас уæвджыты цавæр æууæлтæ ис адæймагмæ?
 Ранымай адæймаджы буары хæйттæ.

Адæймаджы буары конд

► Æркæс нывтæм æмæ радзур, куыд арæзт у адæймаджы буар.

Адæймаджы буары хæйттæ – части тела человека: 

сæр 
голова

къубал
шея

риу 
грудь

гуыр 
туловище

фæсонтæ 
спина

гуыбын 
живот

уæллаг къабæзтæ 
(къухтæ) 
верхние 

конечности 
(руки)

дæллаг къабæзтæ
(къæхтæ) 

нижние 
конечности 

(ноги)
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АДÆЙМАДЖЫ МИДÆГГАГ ОРГÆНТÆ

Мидæггаг оргæнтæ иууылдæр æххæст кæнынц ахсджиаг функ-
цитæ. 

Зæрдæ дадзинтыл туг æппары æппæт организммæ дæр туаггуыр 
æмæ хъæугæ буаргъæдтимæ. 

Рæуджытæ сты улæфынæн. Адæймаг баулæфы туаггуырæй 
хъæздыг уæлдæф, æддæмæ та раулæфы, æвзалытуаг газ бирæ кæм ис, 
ахæм уæлдæф.

Ахсæны тайын райдайы, цы хæринаг æм ныххæццæ вæййы, уый. 
Уыйфæстæ тъæнгтæм хæринаг ныццæуы тадæй. 

Игæр туг сыгъдæг кæны зианхæссæг буаргъæдтæй.

► Дæхиуыл равдис, мидæггаг оргæнтæ кæм сты, уый.

рæуджытæ 
легкие

ахсæн 
желудок

тъæнгтæ 
кишечник

игæр 
печень

зæрдæ 
сердце

сæры магъз 
головной мозг

► Нывмæ гæсгæ базонгæ у адæймаджы мидæггаг оргæнтимæ.

Ранымай адæймаджы буары сæйраг хæйттæ.
Цæмæн хонæм адæймаджы цардæгас организм?
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Адæймагмæ ис, иннæ цæрæгойтæй йæ чи хицæн кæны, ахæм 
æууæлтæ.

Адæймагæн цæрæгойтæй уæлдай йæ бон у хъуыды кæнын, дзу-
рын, сфæлдыстадон куыст кæнын.

Адæймаг у зондæргъæвд (æдзонд) цæрæгой. 
Сæ зонды руаджы адæм сарæзтой хицæн дуне – нырыккон 

сахартæ, фæндæгтæ, фабриктæ, хæдзæрттæ. Адæймаг æрхъуыды 
кодта дамгъæтæ, цифрæтæ, нотæтæ. Уый зоны кæсын, фыссын, 
нымайын, ныв кæнын, æмдзæвгæтæ æмæ музыкæ фыссын æ. а. д. 
Аразы алыхуызон вазыгджын барæн фæрæзтæ гæрзтæ, машинæтæ, 
хæдтæхджытæ.

Адæймаг хицæн кæны цæрæгойтæй. Уый аразы, æрдзы бон 
скæнын цы нæ у, дуне – адæймаджы сконд дуне.

 Ранымай адæймаджы буары хæйттæ.
 Ранымай адæймаджы мидæггаг оргæнтæ.
 Ранымай, адæймаджы цæрæгойтæй цавæр æууæлтæ хицæн 

кæнынц, уыдон.
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ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ

Цы у алфамбылай дуне?
Куыд ахуыр кæныс дæ алфамбылай дуне? 

Йæ райгуырдæй фæстæмæ адæймаг базоны æмæ æнкъары йæ ал-
фамбылай дуне: хъусы мыртæ, æмбары тæф æмæ ад, æнкъары рыст, 
бавнæлд.

	Цæй руаджы базоныс алфамбылай дуне?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ ранымай æнкъарæн оргæнтæ. 
Куыд дын æххуыс сты уыдон нæ алфамбылай дуне базонынæн?

Цæстытæ – цæстытæй уыныс.
Хъустæ – хъустæй хъусыс.
Фындз – фындзæй æмбарыс тæф.
Æвзаг – æвзагæй æмбарыс ад.
Царм – цармæй æнкъарыс бандзæвд, уазал, хъарм. 

Адæймагæн ис фондз æнкъарæн оргæны: 
цæстытæ, хъустæ, фындз, æвзаг, царм.

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цы ахадындзинад ис адæймаджы царды 
уынæн оргæнтæн (цæстытæн)?

► Цавæр уагæвæрдтæ æххæст кæныс, цæмæй дæ цæстытæ ма 
фæхъыгдард уой, уый тыххæй?

Цæстæй ды уыныс алыхуызон предметтæ, дæ алфамбылай дуне. 
Цæмæй дæ цæстытæй бирæ азты хорз уынай, уый тыххæй сæ хъæуы 
хъахъхъæнын.

► Бахъуыды кæн, цæмæй цæстытæ ма фехæлой, уый тыххæй цы 
кæнын хъæуы, уый.

Кæсын, фыссын, хуыйын æмæ æндæр лыстæг куысты-
тæ кæнын хъæуы хорз рухсмæ. Рухс хъуамæ кæла гали- 
уæрдыгæй. Чиныг, тетрад æмæ æндæр кусинаг хъуамæ 
цæстытæй уой 30-40 см дарддæр. Хурмæ æнæ сау кæсæн- 
цæстытæ кæсæн нæй. Дæргъвæтин рæстæг телевизормæ 
кæсæн æмæ компьютерыл кусæн нæй.



53

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, хъусынæн цы ахадындзинад ис 
адæймаджы царды.

Нæ алфамбылай дуне дзаг у алыхуызон мыртæй: денджыз æмæ 
дымгæйы уынæр, сыфтæрты сыбар-сыбур, доны хæл-хæл, цъиуты зард, 
музыкæйы зæлд, адæймаджы хъæлæс æмæ а.д.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр æнкъарæн оргæн дын æххуыс у 
уыцы мыртæ хъусынæн.

Цæмæй хорз хъусай, уый тыххæй хъустæ хъæуы хъахъ-
хъæнын.

Хъустæ алы бон дæр æхсын хъæуы хъарм дон æмæ сапонæй, 
цæмæй дзы чъизи ма æмбырд кæна, уый тыххæй. Хъусты хъыгдары 
тыхджын хъæр, гыбар-гыбур. Хъустæ хъахъхъæнын хъæуы дыууæрдæм 
дымгæйæ, уазалæй.

Алы хæринагæн дæр ис хицæн ад. Сæ адмæ гæсгæ хæринæгты ис 
кæрæдзийæ раиртасæн. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн сæкæры, лимоны, 
цывзыйы ад.  

	Æртæ агуывзæйы ис сæкæр, цæхх æмæ содæ. Се ’ппæтæн дæр сæ 
хуыз у урс. Цавæр æнкъарæн оргæны æххуысæй раиртасæн ис, 
кæцы агуывзæйы цы ис, уый? 

Æвзагыл ис тынг бирæ къаннæг фæдæггæндтæ, уыдоны руаджы 
раиртасæм ад – адджын кæнæ туаг, маст кæнæ цæхджын. 

Адæймаджы царды æвзагæн ис 
стыр ахадындзинад. Æвзаг хъæуы 
хъахъхъæнын. Нæй хæрæн тынг 
тæвд кæнæ тынг уазал хæринаг, 
æвзагæй нæй æнæзонгæ продукттæ 
æмæ буаргъæдтæ сгарæн.

 Цавæр оргæнты руаджы уыны адæймаг предметтæ, хъусы мыртæ, 
æвзары ад?

 Цавæр ахадындзинад ис адæймаджы царды цæстытæн, хъустæн, 
æвзагæн?

æнкъарæн оргæнтæ – 
органы чувств 
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Цы банкъардзæн адæймаг, йæ къухыл ын ихы къæртт кæнæ 
хъарм истæмæй куы бандзæвай, уæд? Уый банкъардзæн хъарм кæнæ 
уазал. Ноджы ма предметтæ ис æнкъарæн, уырзæй сгаргæйæ: лæгъз, 
цыргъ, къуызыртæ, ома предметты бæлвырд миниуджытæ. Уыцы 
миниуджытæ адæймаг æнкъары йæ цармы (кожа) руаджы.

Царм у æнкъарæн оргæн

Царм хъæуы хъахъхъæнын. Царммæ куыд зилгæ у, уый хъæуы зо-
нын. Дæ царм куы фæцъæррæмыхст кæнæ куы фæхъæдгом уа, уæд æй 
хъæуы хистæртæн равдисын.

Царм куы басудза, уæд сыгъдыл авæрын хъæуы исты уазал æмæ 
сыгъдæг предмет. 

Арæх басийы цæсгомы, къухты, хъусты, æнгуылдзты царм. Тынг 
сыд куынæ уа, кæнæ йыл бирæ рæстæг куы нæма рацæуа, уæд уыцы 
бынат хъæуы тагъд-тагъд тынг ахафын фæлмæн хус хъуымацæй, 
уыйфæстæ та – сойæ байсæрдын. 

Сыд царм митæй æууæрдæн нæй!

УЫРЗÆН ÆМÆ ÆМБУДÆН ОРГÆНТÆ

Ранымай уырзæн, хъусæн, адæвзарæн оргæнтæ.
Куыд дын æххуыс сты уыдон алфамбылай дуне базонынæн?
Цавæр æнкъарæн оргæнтæ ма зоныс ноджыдæр?
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Продукттæн, хойрагæн, алы зайæгой æмæ цæрæгойæн дæр, иу 
дзырдæй алы предметæн дæр ис йæхи тæф.

 Цавæр оргæны руаджы бамбарыс тæф?

Адæймаг тæф æмбары фындзæй. Тæфгæнаг буаргъæдты хæрз лыс- 
тæг хæйттæ бахауынц фындзыхуынчъытæм, æмæ адæймаг равзары тæф.

Адæймаг тæф кæй æвзары, уыцы æууæл ын хуыйны æмбудын, 
фындз та у æмбудæн оргæн (орган обоняния).

Куыд хъахъхъæнгæ у æмбудынад?
Нæй смудæн æнæзонгæ тæнгъæдтæ æмæ ссадæгтæм (порошки). 
Хи хъахъхъæнын хъæуы уазалæй, уымæн æмæ уазалдзыды 
низтæй æмбудынад цауддæр кæны. Стыр зиан хæссы æм-
будынадæн тамако. Тамакодымæг адæймæгтæ бирæ æвзæр-
дæр æмбарынц тæф.

Цæстытæ, хъустæ, æвзаг, фындз, царм сты æнкъарæн оргæн- 
тæ. Уыдон сты хъахъхъæнинаг. Æнкъарæн оргæнтæн зиан сты 
уазалдзыды низтæ, механикон хъыгдæрдтæ (цæфтæ, цъæр- 
рæмыхстытæ), тамако. Уымæ гæсгæ дæхи хъахъхъæн уазалæй, 
фæлтæрын кæн дæ организм, дæ буар.

 Цавæр æнкъарæн оргæнты тыххæй базыдтай? 
 Куыд хъахъхъæнын хъæуы æмбудæн æмæ уырзæн оргæнтæ?
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ЦЫ У ÆНÆНИЗДЗИНАД?

Ды ныр зоныс, адæймаг цардæгас æрдзы хай кæй у, уый. 
Адæймаджы организм иудадзыгдæр кæны ивгæ. 

Дæ организм хъуамæ ахуыр кæна, фæлтæра алфамбылай дунейы 
уавæртыл: уазалыл, тæвдыл, дымгæйыл, уарыныл. 

Хатгай адæймаг вæййы рынчын. Рæзгæ организмæн зиан хæссы 
цыфæнды низ дæр. 

Цæмæй æнæниздзинад хъахъхъæд æмæ фидаргонд цæуа, уый 
тыххæй зонын хъæуы æнæниз царды фæткæвæрдтæ.

Æххæст кæн боны фæтк, афойнадыл уроктæ ахуыр кæн, 
райсомæй уæнгивазæнтæ кæн, фæллад уадз, фынæй кæн.

Стæй ма архай дæ фæсонтæ раст дарыныл. Дæ хъуыдыйы дар, дæ 
астæуыстæг (позвоночник) раст куыд уа, куыд нæ ныззылын уа, афтæ. 

Астæуыстæг у æппæт буары æнцойхъæд. 
Астæуыстæг раст куы вæййы, уæд фæзæгъынц, ацы адæймагæн 

рæсугъд гуырыконд ис, хæрзконд у, зæгъгæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, раст гуырыкондыл куыд архайын 
хъæуы, уый

► Радзур, боны фæтк куыд æххæст кæныс, уый.

Цы у æнæниздзинад?
Æнæниз царды цавæр фæткæвæрдтæ зоныс?
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Дæ буар фæлтæр хур, уæлдæф æмæ доныл. 
Адæймаг æдзухдæр тындзы хъæдмæ, быдырмæ, цæугæдонмæ, 

денджызмæ. Æрдзон бынæтты баулæфгæйæ, адæймагæн ссæуы йæ 
фæллад, йæхимæ æрцæуы йæ хъару, фæхуыздæр вæййы йæ зæрдæйы 
уаг.

Зайæгойтæ кæм ис, сыгъдæг уæлдæф дæр уым ис. Сыгъдæг 
уæлдæф улæфгæйæ, мах кæнæм æнæниздæр. Ноджы ма уæлдæф 
фæлтæры адæймаджы буар æддæрдыгæй дæр. Уæлдæфæй фæлтæрд 
буар фæразондæр у уазалдзыды низтæн.

Организм фæлтæрынæн тынг пайда у дон. Доны процедурæтæ сты 
ахæм: буар хуылыдз хæцъилæй сæрфын, ваннæ æмæ душ исын, хи 
найын, ленк кæнын. Уыцы процедурæтæ хорзырдæм зынынц æппæт 
организмыл дæр.

Хуры тынты руаджы фидар кæны ор-
ганизм цы тых хъахъхъæны, уый, æмæ 
адæймаг кæны æнæниздæр.

Хурмæ æгæр бирæ лæууæн нæй, 
уæлдайдæр сихорæй, хур йæ тæккæ 
тынгыл куы вæййы, уæд.

Фылдæр змæл: архай спортивон къордты, цу 
велосипедыл, быр къахдзоныгътыл, фылдæр цу 
фистæгæй.

Дæ дарæсы æгæр тæвд кæнæ æгæр уазал куыд 
нæ кæнай, ууыл архай. 

Æххæст кæн хи гигиенæйы æгъдæуттæ.

Агъуысты уæлдæф хъуамæ уа сыгъдæг. Адæймаг хъуамæ суткæ 
фараст сахатæй къаддæр ма фынæй кæна. 

Телевизормæ бон иу сахатæй фылдæр ма кæс. Æгæр бирæ ма бад 
компьютеры цур. Алы ссæдз минуты фæстæ дæр кæн асадæн (перерыв). 

 Цавæр æнæниз царды фæткæвæрдтæ æххæст кæныс?
 Ранымай хи гигиенæйы фæткæвæрдтæ.
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цæмæй рæз хорз 
хæсса, уымæн

цæмæй фæразондæр 
уа, уый тыххæй

цæмæй низтимæ тох кæ-
нын йæ бон уа, уый тыххæй

цæмæй йæхи хорз æн-
къара, уый тыххæй

ХÆРД ÆМÆ ÆНÆНИЗДЗИНАД

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ ранымай зайæгойтæй æмæ 
фосдарынадæй ист продукттæ.

Нæ хойраг арæзт у алыхуызон пайдайаг буаргъæдтæй. Уыдон сты 
урсаг, сойаг, æвзалыдæттæ (углеводы). 

Урсаг ис æхсыры продуктты, æйчыты. Урсаг хъæуы, цæмæй 
хъæдгæмттæ тагъддæр бадзæбæх уой, организмы хъыгдард хæйттæ 
сфидар уой, уымæн.

Сойаг ис, фосдарынады продукттæй кæй исæм (нæлхæ, фиу, 
æхсырысæртæ), æмæ, зайæгойтæй кæй исæм (зетитæ), уым. Æвзалы- 
дæттæ сты адджинæгты, мыды, дзулы, картофы, пырындзы, дыргъты. 
Сойаг æмæ æвзалыдæттæ организмæн дæттынц энерги, тых. 

Адæймагæн йæ бон æнæ хæринагæй цæрын у?
Цафон фæхæрыс аходæн, сихор, æхсæвæр?

Адæймаг цæмæй цæра, куса, ахуыр кæна, уый тыххæй хъуамæ 
алы бон дæр кæна хæргæ æмæ нуазгæ – хæра алыхуызон хæринаг. 
Хæринаджы хъуамæ уа зайæгойтæй ист æмæ фосдарынады продукттæ. 
Цæмæй æнæниз уай, уый тыххæй хæрын хъæуы бон 3–4 хатты 
бæлвырд афоныл, æхсæвæр хæрын та хъæуы хуыссын афонæй 1,5–2 
сахаты раздæр. Тынг пайда у хом дыргътæ æмæ халсартæ хæрын. Уы-
доны ис бирæ витаминтæ. 

Хæрды размæ хорз ныхсын хъæуы къухтæ. Дыргътæ æмæ 
халсартæ хъæуы хæрзæхсад кæнын.

► Æркæс ныв-схемæмæ. Радзур, организмæн уагыл хæрд пайда 
цæмæн у, уый.
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Уыцы пайдайаг буаргъæдтæй уæлдай ма организмы хъæуы 
витаминтæ. Витаминтæ куы нæ фаг кæна, уæд адæймаджы организм 
слæмæгъ вæййы, тагъд фæллайы, йæхи æвзæр фенкъары. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр витаминтæ хъæуы адæймаджы 
æмæ цавæр продуктты сты уыцы витаминтæ.

Цы кæнын хъæуы, куы фæрынчын уай, уæд?

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, куыд дарын хъæуы хи, куы фæрынчын 
уай æмæ хистæртæй хæдзары куы ничи уа, уæд.

Сбар дæ тæвд. Температурæмæ гæсгæ базонæн ис, цас тых-
джын рынчын дæ, уый. 37 градусы – низ нырма ныр райдыд-
та. 38 градусы æмæ уымæй уæлдæр – уæд низ у тыхджындæр.

Фехъусын кæн хистæртæй искæмæн (мадæн, нанайæн, сыхæгтæн), 
кæй фæрынчын дæ, уый. Схуысс. Бынтон тыхст куы уай, уæд адзур 
«Тагъд æххуыс»-мæ телефон 103-йæ. 

Æппындæр ницы хостæ нуазæн ис хистæрты æвастæй!
Дæ гуыбын куы рисса, уæд ыл хъарм æвæрæн нæй!

Æнæниздзинадæн у пайда: 

– хæрын фых хæринаг, сурфых (цурын, физонæгггонд) нæ фæлæ; 
– афойнадыл хæрын;
– дыргътæ æмæ халсартæ хæрын;
– хæргæ-хæрын раст æмæ сабыр бадын.

Æнæниздзинадæн у зиан: 

– æгæр хæрын цæхджын, сойджын æмæ судзаг хæринаг;
– адджинæгтæ æгæр хæрын;
– хъæбæр цай æмæ къофи цымын;
– хæргæ-хæрын гуыбырæй бадын, æргом æндæр хъуыддæгтæм зда-
хын, ныхас кæнын.

 Ранымай зайæгойтæй æмæ фосдарынадæй ист продукттæ.
 Цавæр уагæвæрдтæ æххæст кæнын хъæуы, куы фæрынчын уай, уæд?
 Куыд ахадынц æнæниздзинадыл витаминтæ?
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ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ХÆДЗАРЫ

Тынг бирæ бæллæхтæ æрцæуы адæймагыл йæ ’нæрхъуыдыйæ: 
зынгирвæзтытæ, донкæлдтытæ, аваритæ. Адæм фæцæфтæ, фæуæнг-
сæстытæ вæййынц, хатгай мæлгæ дæр акæнынц. 

► Æркæс нывмæ. 
► Цавæр æнæрхъуыды митæ кæнынц ацы сывæллæттæ? 
► Цæмæй тæссаг сты сæ митæ? 
► Куыд дæм кæсы, кæцы у ацы сывæллæттæй æнæрхъуыды?

Нæй рудзынгæй хи æддæмæ ивазæн, рудзынджы тъæпæ-
ныл бадæн, балкъонæй хи бынмæ ивазæн: афтæмæй тæссаг 
у ахауынæй.

Искуы дæхи ныццавтай, алыг кодтай, басыгътай?
Куыд æнкъардтай уæд дæхи?
Цæмæн дыл æрцыд уыцы цау?
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 Цæуылнæ ис æвæгæсæгæй уадзæн гом кърант, судзгæ газ, æр-
гъæвд электрон гарзæгтæ?

 Куыд архайын хъæуы цыргъæгтимæ.
 Цæмæй тæссаг сты сывæллæтты æнæрхъуыды митæ?

Дæхи хъахъхъæн артæй!
Ма хъаз спичкæтæй!
Æвæгæсæгæй ма уадз гом кърант, судзгæ газ, электрон 
æргъæвд (включенный) гарзæгтæ.
Нæй æнгуылдзтæ тъыссæн къофиссæны, электрон фыдыс-
сæны, дыргълæмарæны.
Иту исгæ у, æрмæст йæ хъæдыл хæцгæйæ.
Нæй æргъæвд электрон гарзæгтæм хуылыдз къухæй æвна- 
лæн.
Нæй æвналæн æнæцъарæвæрд электрон телтæм.

► Æркæс нывтæм. 
► Радзур, цæмæй тæссаг сты, нывы цы предметтæ æвдыст ис, уыдон.
► Куыд хъæуы семæ архайын?

Нæй дзæгъæл æвнæлд кæнæн æмæ хъазæн кардæй, хæсгар- 
дæй, вилкæйæ, зæгæлтæй, судзинæй, хостæй.
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 Цæмæй тæссаг у адæймагæн уынджы?
 Цæмæн хъæуы æххæст кæнын фæндагыл цæуыны æгъдæуттæ?

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ радзур 
светофоры сигналты тыххæй.

Ацы нысæнттæ амонынц: лæмбынæг у!

Ацы нысæнттæ бар дæттынц цæуынæн.

Ацы нысæнттæ бар нæ дæттынц цæуынæн.

ДÆХИ ХЪАХЪХЪÆН МАШИНÆТÆЙ!

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, фыццаг къласы цы фæндаджы 
нысæнттæ базыдтай, уыдон.

Цы дын амонынц уыдон?
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► Радзур, фæндаджы сæрты куыд фæхизыс, уый.

Фæндаджы сæйраг хай хуыйны астæрд (мостовая). Ууыл цæуынц 
машинæтæ. Ауылты нæй цæуæн фистæг адæмæн. Фæндаггæрæтты ис 
тротуартæ. Ууылты цæуынц фистæг адæм. 

Фæндаджы сæрты хизæн ис дæргъытæ бахизæныл – «зебрæйыл», 
кæнæ зæххы бынты бахизæныл.  

Бирæ машинæтæ кæм нæ цæуы, ахæм фæндæгтыл нæй 
светофортæ, «зебрæтæ», зæххы бын бахизæнтæ. 

Ахæм фæндаджы сæрты бахизыны размæ, фæндагмæ æнæ ’рхиз-
гæйæ, акæсын хъæуы галиуæрдæм – машинæ æрбацæуы æви нæ. 
Фæндаджы астæумæ куы бахæццæ уай, уæд хъæуы æрлæууын æмæ 
акæсын рахизæрдæм, цæмæй комкоммæ цæуæг машинæтæ фенай, уый 
тыххæй. 

 Цавæр фæндаджы нысæнттæ базыдтай?
 Цы амонынц светофоры сигналтæ?
 Радзур, фæндаг куыд арæзт у, уый.
 Фæндаджы кæцы хайыл цæуынц машинæтæ, кæцыйыл та – фис-

тæг адæм?
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ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ДОНУАТЫ

1. Чъизи доны хи найын тæссаг у æнæниздзинадæн.
2. Хи найын хъæуы æрмæст сыгъдæг донуæтты.
3. Æнæ хистæртæй хи найынмæ цæуæн нæй.
4. Нæй хи найæн æнæзонгæ рæтты: уым уæвæн ис дæлдон 
гуылфæнтæн (подводные течения).
5. Нæй хи найæн тынг уазал доны.
6. Хи найын хуыздæр у иунæгæй нæ, фæлæ æмбæлттимæ.

 Цавæр æдасдзинады фæткæвæрдтæ æххæст кæнын хъæуы, дон-
уæтты хи найгæйæ?

Цавæр донуæттæ зоныс?
Цавæр донуæттæ ис, кæм цæрыс, уырдæм хæстæг?
Донуатмæ дæхи найынмæ, дæ фæллад уадзынмæ фæцæуыс?
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ ранымай, донуæтты хи най-

гæйæ цы фæткæвæрдтæ æххæст кæнын хъæуы, уыдон.
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Цæугæдоны, цады найгæйæ, хи хъахъхъæнын хъæуы кæлмытæй 
æмæ æндæр тæссаг цæрæгойтæй, уыдон, чи зоны, доны разыной.

Уазал рæстæг цæугæдæтты, цадты дон сæлын куы байдайы, уæд 
тæссаг у ихыл цæуын. Их нырма æгæр тæнæг куы разына, уæд доны 
ныххаудзынæ.

 Цавæр донуаты фæнайыс дæхи сæрдыгон?
 Цавæр доны у тæссаг хи найын?
 Цæмæн хъæуы хи найынмæ хистæртимæ цæуын?
 Цæуылнæ ис, дынджыр дуртæ æмæ æфсæйнаджы сæстытæ цы 

доны ис, уым хи найæн?
 Цæмæн у тæссаг тæнæг ихыл цæуын?

 Цавæр фæткæвæрдтæ фехæлдтой сывæллæттæ?
 Цæмæй тас у сывæллæттæн, сæхи ахæм донуæтты куы найой, уæд?
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ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ХЪÆДЫ

Хъæды адæймагæн тас у сасчытæй дæр.

Иуæй-иу сасчыты хæст тæссаг у адæймагæн. Сасчыты нæй 
хъыгдарæн. Сæ ахстæттæм сын хæстæг цæуын нæ хъæуы.

бледная поганка
ложные опята

опята
маслятабындзмар 

мухомор

дзынга 
овод

мыдыбындз 
пчела

дыдынбындз 
оса 

Адæм хъæды фембырд кæнынц зокъотæ.

► Æркæс нывмæ æмæ зæгъ, кæцытæ сты ацы зокъотæй маргджын, 
кæцытæ та хæрыны зокъотæ.

► Цавæр хæрыны зокъотæ ма зоныс?

Искуы хъæды уыдтæ?
Кæимæ уыдтæ хъæды?
Цæмæй тæссаг у хъæды?

Адæм ма хъæды ноджы æмбырд кæнынц гагадыргътæ. Фæлæ уы-
доны æхсæн ис маргджынтæ дæр.

► Ранымай маргджын æмæ хæрынæн бæзгæ гагадыргътæ. 
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Хъæд уæм хæстæг куы уа, уæддæр æм æнæ хистæртæй цæуæн 
нæй. Хъæды арф цæуæн нæй, уым ис бирæ тугдзых сырдтæ. Уы-
дон тынг тæссаг сты адæймагæн. 

Хъæд уæм хæстæг куы уа, уæддæр æм æнæ хистæртæй 
цæуæн нæй. Хъæды арф цæуæн нæй, уым ис бирæ сырдтæ, 
кæлмытæ æмæ æндæр цæрæгойтæ. Уыдон тынг тæссаг сты 
адæймагæн. 

 Цæуылнæ ис хъæдмæ æнæ хистæртæй цæуæн?
 Цавæр зокъотæ ис хъæды æмбырд кæнæн?
 Куыд хъæуы хи хъахъхъæнын цæваг сасчытæй?
 Цавæр тугдзых сырдтимæ фембæлæн ис хъæды?
 Цæмæй тæссаг у уыдонимæ фембæлд?

► Ранымай ацы цæрæгойты. 
► Радзур, семæ фембæлд цæмæй тæссаг у, уый.

 Куыд хуыйнынц ацы цæрæгойтæ? Семæ фембæлд тæссаг у æви 
нæ?

 Куыд хъæуы хи дарын, семæ куы фембæлай, уæд?
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Адæймагæн йæ бон цæрын нæу æнæ адæмæй. Дæуæн æппæты 
хæстæгдæр адæм сты дæ бинонтæ.

► Радзур, нывы цы бинонтæ æвдыст ис, уыдоны тыххæй. Куыд дæм 
кæсы, цы у адæмимæ ахастдзинæдты культурæ? Ахастдзинæдты 
культурæ бинонты æхсæн хъæуы æви нæ?

АДÆМЫ ÆХСÆН АХАСТДЗИНÆДТÆ

Цы зоныс бинонты тыххæй?

Ахастдзинæдты культурæ у уæздан ныхас, хи дарыны 
культурæ, зæрдæхæлар цæстæнгас, адæймагæн аргъ кæныны 
ахаст бинонты æхсæн æмæ, дæ алфамбылай цы адæм ис, 
уыдонмæ.
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Вæййы бирæ бинонтæ æмæ гыццыл бинонтæ.
Иутæ цæрынц стыр бирæуæладзыгон хæдзæртты, иннæтæ – гыц-

цыл хицæн хæдзæртты.
Иутæ цæрынц сахарты, иннæтæ – хъæуты. Иу бинонты æх-

сæн арæх вæййы алы фæлтæры адæм.
Иу фæлтæры адæм сты æмгар, æмдугон адæм.
Ды æмæ де ’мкъласонтæ – сымах стут иу фæлтæр.

Алы хæдзары бинонтæн дæр ис хæстæджытæ. Хæстæджытыл ны-
мад сты, иумæйаг ныййарджытæ кæнæ иумæйаг фыдæлтæ кæмæн ис, 
ахæм адæм.

 Цы иу кæны бинонты?
 Ранымай дæ бинонты.
 Радзур, дæ нанæ æмæ баба цытæ фæкусынц, уый.
 Цы куыст кæнынц дæ мад æмæ дæ фыд?
 Кæд æрæмбырд вæййынц дæ бинонтæ иумæ?

Бинонтæ кæрæдзийы куы уарзой, уæд сæ бæркад бирæ у.
Хæдзар фæндæй цæры.
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Хæрз хæстæджытæ сты хотæ æмæ æфсымæртæ, нанатæ æмæ 
бабатæ, фыды (мады) хотæ æмæ æфсымæртæ æмæ уыдоны цот.

Бинонты ’хсæн фидар у хæстæгдзинад, æгъдау. Бинонтæ ныма- 
йынц кæрæдзи, уæлдайдæр та хистæрты, æвæрдæй дарынц сæ хис-
тæрты къамтæ, сæ дзаумæттæ, иумæ кæнынц бæрæгбæттæ.

Уæвæн ис, æмæ бинонтæн традици суа иумæ æрдзон бынæттæм, 
музейтæм, театртæм цæуын.

Бинонтæ уарзынц æмæ нымайынц кæрæдзи, иумæ кæнынц 
хæдзары куыстытæ, иумæ уадзынц сæ фæллад, æрвитынц сæ уæгъд 
рæстæг. 

 Цавæр хъæуы кæнæ сахары цæрынц уæ бинонтæ?
 Зæгъ дæ адрис.
 Цавæр хæдзары цæрут?
 Чи уын кæны уæ хæдзары куыстытæ?
 Куыд æрвитынц уæ бинонтæ сæ уæгъд рæстæг?
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Де скъола

Дæуæн ахастдзинæдтæ ис æрмæст дæ бинонтимæ нæ, фæлæ де 
’мкъласонтимæ, дæ ахуыргæнджытимæ дæр.

► Нывмæ гæсгæ зæгъ, ацы сывæллæттæ лымæнæй цæрынц æви 
нæ? Цæмæн дæм афтæ кæсы? Радзур дæ къласы тыххæй. Куыд 
æххуыс кæнынц де ’мкъласонтæ кæрæдзийæн? Ахастдзинæдты 
культурæ скъолайы хъæуы æви нæ? Куыд фервитут уæ улæфты 
(переменæйы) рæстæг? Цавæр хæстæ æвæрд дыл ис скъолайы?

 Цавæр ахастдзинæдтæ дын ис уæ бинонтимæ?
 Цавæр ахастдзинæдтæ дын ис де ’мкъласонтимæ?
 Цавæр ахастдзинæдтæ дын ис дæ ахуыргæнджытимæ?
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ХИДАРЫНЫ ÆГЪДÆУТТЫ ТЫХХÆЙ

Ныр ды зоныс, адæймаг æхсæнады хай кæй у, уый. Адæймаг 
адæмы æхсæн вæййы йæ хæдзары, скъолайы, дуканийы, уынджы, 
транспорты, кинотеатры æ. а. д. 

Цæмæй дын адæмимæ ахастдзинæдтæ æхсызгондзинад хæссой, 
уый тыххæй æххæст кæнын хъæуы хидарыны æгъдæуттæ: лæмбынæг 
уæвын, гуырымыхъ ныхас нæ кæнын. Дзурын: бузныг, бахатыр кæн, 
дæ хорзæхæй, дæ бон хорз, хорзæй баззай æ. а. д.

 Цавæр æхсæнадон уагдæттæ зоныс?
 Цавæр куыстытæ кæнынц адæм уыцы уагдæтты?
 Искуы дæ уагдæтты лæггады сæр бахъуыдис? Куыд дын сарæзтой 

дæ хъуыддаг?

► Æркæс нывтæм æмæ радзур, æхсæнадон уагдæтты хи куыд дарын 
хъæуы, уый.

Радзур хæдзары æмæ скъолайы хидарыны æгъдæутты тыххæй.
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Куыд дарын хъæуы хи:

► Æркæс нывтæм æмæ уыдонмæ гæсгæ бафæлвар, хи хорз дарыны 
æгъдæуттæ цавæр хъуамæ уой, уый радзурыныл.

фæндагыл

уазæгуаты

театры

 Куыд дарын хъæуы хи скъолайы?
 Куыд дарын хъæуы хи транспорты?
 Куыд дарын хъæуы хи æхсæнадон бынæтты?

æхсæнад – общество   
æхсæнадон бынат – общественное место  
хидарыны уагæвæрдтæ – правила поведения 
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АДÆЙМАГ У ÆРХЪУЫДЫГÆНÆГ

Хæдзары дæр, куысты дæр, хъæуы дæр, сахары дæр адæймаг 
пайда кæны бирæ рæсугъд æмæ хъæугæ дзаумæттæй. Уыдон 
иууылдæр адæймаг аразы æлыгæй, згъæрæй, хъæдæрмæгæй, дурæй, 
пластмассæйæ æмæ æндæр æрдзон æмæ аразгæ æрмæгæй.

 Цавæр æрмæгæй конд у предметтæй алкæцы дæр?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, адæймаджы сконд дунемæ цы хауы, 
уый.



75

Цæмæй æрдзон æрмæгæй алыхуызон дзаумæттæ рауайа, уый 
тыххæй хъæуы бирæ адæмты зонындзинæдтæ æмæ фæллой.

Æрмæстдæр адæймаджы бон у хъæдæрмæгæй гæххæтт скæнын, 
згъæрæй – инструменттæ, машинæтæ æмæ гарзæгтæ, æлыгæй – дис-
саджы дзаумæттæ.

Адæймаг æрхъуыды кодта æмæ сарæзта бирæ алыхуызон ва-
зыгджын гарзтæ (прибортæ), уыдон ын æнцондæр æмæ рæсугъддæр 
кæнынц йæ цард.

Æлыг
чашкæтæ агуыридур

вазæтæ

тæбæгътæ

блудатæдурынтæ
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Дард рæттæм цæуынæн адæймаг æрхъуыды кодта хæдтулгæтæ 
(автомобильтæ), поездтæ, хæдтæхджытæ æмæ наутæ.

Рог, уæзласæн æмæ алыхуызон сæрмагонд машинæтæ згъорынц 
фæндæгтыл.

Æфсæнвæндæгтыл цæуынц адæмласæн æмæ уæзласæн поездтæ. 
Æфсæнвæндæгтæ ауагътой зæххы бынты дæр.

Денджызты цæуынц егъау адæмласæн æмæ уæзласæн наутæ, 
доны бынты та – дæлдондзу наутæ.
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Адæймаг æрхъуыды кодта ракетæтæ æмæ алыхуызон космосон 
аппараттæ. Уыдонæн сæ бон цæуын у æнæуæлдæф тыгъдады – космо-
сы – æмæ тынг дард рæттæм тæхын. Адæймаг схæццæ Мæймæ æмæ йæ 
зæрдæ дары, тагъд рæстæг Марсмæ дæр кæй схæццæ уыдзæн, ууыл.

Æхсæвæй-бонæй уæлдæфон фæндæгтыл тæхынц нырыккон адæм-
ласæн æмæ уæзласæн хæдтæхджытæ æмæ вертол ттæ, ленкгæнæгау  
тæхынц дирижабльтæ.

 Цавæр æрмæгæй аразы адæймаг хъæугæ дзаумæттæ?
 Цавæр гарзæгтæ сарæзта адæймаг?
 Цавæр транспорты хуызтæ æрхъуыды кодта адæймаг?
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АДÆЙМАГ У АРАЗÆГ

Куыд алы цæрæгуды, афтæ адæймаджы дæр хъæуы рухс æмæ 
хъарм, хур, уæлдæф, дон æмæ хæринаг.

Ноджы ма адæймаджы хъæуы уæлæдарæс, къахыдарæс, чин-
гуытæ, инструменттæ, транспорт, цæрæнуат æмæ бирæ æндæр цы-
дæртæ.

Уыдæттæ иууылдæр адæймаг аразы йæхи къухтæй.
Алы адæймагæн дæр ис йæхи цæрæнуат. Чи бирæуæладзыгон 

хæдзары цæры сахары, чи та – гыццыл хъæууон хæдзары.

Цавæр хæдзæртты цæрынц адæм?
Чи аразы уыцы хæдзæрттæ?
Чи аразы хъæутæ æмæ сахартæ?
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Цавæр хæдзæртты цардысты рагфыдæлтæ? Рагон адæмы 
цæрæнуаттæ уыдысты лæгæттæ кæнæ сыджыткъæстæ.

Рагзаманты хæдзæрттæ арæзтой æлыгæй, дурæй, хъæдæрмæгæй, 
бамбукæй æмæ бирæ æндæр цæмæйдæрты. Хæдзæртты сæртæ æм-
бæрзтой цæрмттæй, хъæмпæй, бæласы цъæрттæй.

Халагъуд – шалаш

Цæрмттæй æмбæрзт цатыр – чум

Чум – цæрмттæй æмбæрзт цатыр

Нымæтæй æмбæрзт цатыр – юрта

Хъæдын къæс – изба Хохаг хæдзар – сакля 

Митын цатыр – иглу



80

Адæм архайдтой сæ хæдзæрттæ кæрæдзимæ хæстæг аразыныл, 
фæндæгтæ æмæ цæугæдæтты былтыл. Ахæм цæрæн бынæттæ хуынды-
сты хъæутæ. 

Цæмæй сæ хъæутæ сырдтæ æмæ знæгтæй бахъахъхъæной, уый 
тыххæй сын адæм сæ алыварс арæзтой бæрзонд хъæдын кæнæ дурæй 
бырутæ. 

Йæ алыварс быру кæмæн уыд, ахæм цæрæн бынат хуынди 
сахар.

Рæстæг куыд цыди, афтæ рæзыдысты æмæ ивтой хъæутæ æмæ 
сахартæ дæр. Цæрæн хæдзæрттæй уæлдай дзы аразын райдыдтой 
дуканитæ, рынчындæттæ, кувæндæттæ, театртæ. Зынын райдыдтой 
фæзтæ, проспекттæ, парктæ, сквертæ. 

Сахар у стыр цæрæн пункт. Сахарты ис бирæ уынгтæ, бирæ-
уæладзыгон хæдзæрттæ, музейтæ, театртæ, дуканитæ, кусынц дзы 
заводтæ æмæ фабриктæ. Сахарты уынгты цæуынц трамвайтæ, трол-
лейбустæ, автобустæ. Иуæй-иу сахарты ис метро.

Алы сахары дæр ис, адæм сæхи къухтæй кæй сарæзтой, ахæм цы-
мыдисаг бынæттæ. Дзæуджыхъæуы – Сæрибары фæз, Сабырдзинады 
проспект, Терчы былгæрæттæ, Кады Мемориал æ. а. д. Мæскуыйы – 
Сырх фæз, Кремль æ. а. д.
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Хъæу дæр у цæрæн пункт. Уый сахарæй къаддæр у. Хъæуты 
цæрджытæн сæ фылдæр кæнынц культурон зайæгойты æмæ фос-
дарыны куыст.

► Æркæс нывтæм. Нывтæй кæцыйы уыныс сахар, хъæу – та? Цæмæн 
афтæ æнхъæл дæ?

 Цы у хъæу, сахар?
 Радзур дæ хъæу кæнæ дæ сахары тыххæй.
 Цавæр хæдзары цæрыс?
 Цавæр æрдзон æрмæгæй арæзтой адæм хæдзæрттæ?
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ÆДЗАРД ÆРДЗ ЗЫМÆГОН

Цавæр уыдис боныхъæд фæззæджы?
Куыд аивта баныхъæд зымæджы?

► Ранымай зымæджы мæйты ирон нæмттæ.

Декабрь Январь Февраль

Æнæмит зымæгæн уæвæн нæй.

► Æркæс нывтæм.  
► Зымæджы бæрæггæнæнтæй дзы цавæртæ уыныс?
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Уарынджын æрæгвæззæджы фæстæ ралæууы уазал, митарæх 
зымæг. Зымæгон арв фылдæр хатт вæййы мигътæй æхгæд. Хур бонтæ 
арæх нал фæкæны. Хур арвыл суайы хæрз чысыл. Тынг нал ферттивы, 
тавгæ дæр уыйбæрц нал фæкæны.

Мит бамбæрзы зæхх, хæдзæртты сæртæ, бæлæсты къалиутæ. Зæхх 
ныссæлы. Ныйих вæййынц цадтæ æмæ æндæр донуæттæ. 

Хъызт рæстæг мит вæййы хус æмæ къæхты бын хъыррыст 
фæкæны. Уæлдæфы температурæ 0° С куы схæццæ вæййы, уæд 
æртæфсы, мит схырыз вæййы, сфæлмæн вæййы, æндæдзын байдайы.

Хъарм рæстæджы фæстæ фæндæгтæ сбырынцъаг вæййынц.  
Дымгæ куы фæкæны, уæд мит зилдух байдайы. Тыхджын дымгæ рæс- 
тæг митуард хуыйны тымыгъ (метель). 

Зымæгон бæлæстыл фæзыны митын хаутæ. Уый у чырс (измо-
розь). Тынг рæсугъд вæййы æрдз уыцы афон.

Урс у сæкæрау, фæлæ адджын нæу, 
Фæлмæн у бæмбæгау, фæлæ хъарм нæу.
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Зымæгон
(скъуыддзаг)

Тъæнджы мæй:
Тымыгъ
Футтытæ кæны...
Уазалæй
Тъæппытæ хауы бæстæ...
Зæхх ныссалд...

Хæмыцаты Албег

 Куыд рауайынц миттъыфылтæ?

Атмосферон уæлдæфы ис доны тæф. Доны тæф уæлæуæз ссæуы 
арвмæ. Ам зымæгон уæлдæф вæййы уазал. Уазалмæ доны тæфæй 
рауайы ихы лыстæг кристалтæ. Уыдон, кæрæдзиимæ иугæнгæйæ, 
фестырдæр вæййынц æмæ сæ рауайы æмбисонды рæсугъд 
миттъыфылтæ. Миттъыфылтæн ис æхсæзгай тигътæ, сты стъалы-
ты æнгæс. Куы æруæззау вæййынц, уæд райдайынц зæхмæ хауын. 
Хаугæ-хауын, тынг уазал куы нæ вæййы æмæ дымгæ куы нæ фæкæны, 
уæд миттъыфылтæ кæрæдзиуыл аныхæсынц æмæ сæ рауайы миты 
фæлдзæгъдæнтæ. Дымгæ куы фæкæны, уæд миттъыфылтæн асæттынц 
сæ тæнæг тигътæ, æмæ уæд фæуары лыстæг мит.
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 Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы æдзард æрдзы, зымæг куы ралæууы, 
уæд?

 Ранымай зымæгон афоны фæзындтæй цалдæр.
 Цы у тымыгъ?
 Цы у чырс?
 Дæ цæст æрдар уыцы фæзындтæм æрдзы мидæг.
 Радзур, зымæгон æнæниздзинад куыд хъахъхъæнгæ у, уый тыххæй.

Практикон куыст

Мит æмæ ихы æууæлтæ (свойства).
► Абар мит æмæ ихы æууæлтæ.
► Æрæвæр хуызджын гæххæттыл миты къуыбар æмæ ихы къæртт. 

Мит у урс, ихæн хуыз нæй.
► Æрæппар зæхмæ миты къуыбар æмæ ихы къæртт.

Мит у хæмпус, фæлмæн, их у хъæбæр.
► Æрæвæр миты къуыбар æмæ ихы къæртт хуызджын гæххæттыл. 

Мит рухсдзыд нæу, их у рухсдзыд (прозрачный).
► Миты къуыбар æмæ ихы къæртт сæвæр хъарм ран.

 Хъармы мит æмæ их кæнынц тайгæ. Рауайы сæ дон.

Хатдзæг: 1. Мит у урс, æнæрухсдзыд, хæмпус, кæны згъæлгæ, дон æй 
ласы йæ сæрыл, хъармы сдон вæййы.
2. Ихæн хуыз нæй, у рухсдзыд, хæрог, дон æй ласы йæ сæ-
рыл, хъармы сдон вæййы.
3. Их æмæ мит сты салд дон (дон хъæбæр хуызы).

доны тæф – водяной пар
чырс – изморозь
тымыгъ – метель
миттъыфыл – снежинка 
миты фæлдзæгъдæнтæ
     – снежные хлопья
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ЗАЙÆГОЙТÆ ЗЫМÆГОН

Куыд аивтой сыфтæрджын бæлæстæ зымæгон?
Куыд аивтой хихджын бæлæстæ зымæгон?
Цы фесты кæрдæгхал зайæгойтæй бирæтæ?

Зайæгойтæ зымæгон
Фæззæджы бирæ кæрдæгхал зайæгойтæ бахус вæййынц. Æрмæст 

ма сæ мыггаг баззайы мæры.
Иннæ кæрдæгхал зайæгойтæн та мæры баззайынц сæ бынтæ (лу-

ковицы, клубни), бынзæнгтæ (корневища).

Бирæ кæрдæгхал зайæгойтæ зымæгиуат кæнынц, миты бын цъæ-
хæй баззайынц, афтæмæй. Миты бын тынг уазал нæ вæййы.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы зайæгойты ирон æмæ уырыссаг 
нæмттæ.

Иуæй-иу зайæгойтæ зымæгиуат кæнынц æд дидинæг. Уыдонмæ 
хауынц дзындзалæг (пастушья сумка), лæмæгъдзу (ярутка) æмæ 
æндæр хæмпæлгæрдæг (сорняки). Ацы зайæгойтæ дидинæг калынц 
суанг зымæгмæ. Мит куы рауары, уæд сæ æрæмбæрзы æд дидинæг, æд 
къуыбыр.
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Сыфтæрджын бæлæстæ æмæ къутæртæй сæ фылдæрæн зымæг сæ 
сыфтæр азгъæлы. Кæмдæрты къалиутыл аззайы иугай бур сыфтæртæ. 
Бирæ зайæгойтыл зымæгмæ баззайы дыргътæ (плоды).

Бæлæсты къалиутыл та баззайы къуыбыртæ. Æддæрдыгæй 
æмбæрзт вæййыц фидар хъæбæр цъарæй. Уыцы цъæрттæ æрбатухынц 
гыццыл мур сыфтæры билцъ (побег) æмæ йæ хъахъхъæнынц уазалæй. 
Уыдон сты сыфтæрты къуыбыртæ (листовые почки). Иуæй-иу къуы-
бырты сыфтæрты гуырдзытæй (зачатки листьев) уæлдай ис дидин-
джыты гуырдзытæ (зачатки цветков) дæр. Уыдон сты дидинджыты 
къуыбыртæ (цветочные почки).

► Æркæс хихджын бæлæсты къалиутæм.
► Сæ фæззыгон хуыз зымæгмæ исты аивта?

Хихджын бæлæстæ зымæгиуат кæнынц æд цъæх хих-сыфтæр. 
Æрмæстдæр сыфнæзы (лиственница) зымæгиуат кæны æнæ 
сыфтæрæй. Хихджын бæлæстыл се ’ппæтыл дæр зымæг баззайынц 
къуызыртæ (шишки).

► Абар алымыггаг хихджын бæлæсты хихтæ æмæ къуызыртæ. 
Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ?

 Куыд зымæгиуат кæнынц кæрдæгхал зайæгойтæ?
 Цавæр зайæгойтæ зымæгиуат кæнынц æд къуыбыр æмæ æд дидинæг? 
 Куыд зымæгиуат кæнынц сыфтæрджын æмæ хихджын бæлæстæ?

наз 
ель

соцъи 
пихта

нæзы 
сосна

сыфтæры къуыбыр 
листовая почка

дидинæджы къуыбыр 
цветочная почка
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МÆРГЪТÆ ЗЫМÆГОН

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, мæргътæ уалдзæг æмæ сæрд цæмæй 
фæцæрынц, уый.

Цæмæн атæхынц фæззæджы фæлтæхæг мæргътæ хъарм бæстæм? 
Цавæр мæргътæ зымæгиуат кæнынц, ды кæм цæрыс, уыцы ран?

► Дæ цæстдарæнтæм гæсгæ радзур, зымæгиуатгæнæг мæргътæ 
цæмæй цæрынц, уый.

Фæззæджы куы фæуазал вæййы, уæд сасчытæ бамбæхсынц 
бæлæсты цъæртты бын, скъуыдтыты, систы хуынчъыты, хус сыфтæрты 
бын, æмæ уæд мæргътæн свæййынц зынагурæн. 

Зымæг, быдыртæ арф мит куы æрæмбæрзы, уæд сырддонцъиутæ, 
халæттæ, цъиахтæ, гæркъæрæгтæ хæстæгдæр æрбатæхынц адæмы 
цæрæнуæттæм. Ам хæрынц хæринаджы уæлдæйттæ. Бырондæттæ 
къахынц æмæ афтæмæй сæхицæн хæринаг амал кæнынц. 
Сырддонцъиутæ давынц хæдзарон мæргъты хорæй.

Ды зоныс, бæлæстæ æмæ къутæртыл къуыбыр кæй баззад, иуæй-
иу зайæгойтыл та дыргътæ æмæ мыггаг, уый. Уыдæттæй цæрынц 
зымæг мæргътæ.

Хъæдхойтæ, æхсынæг цъиутæ (кл сты), нæзыйы цъиутæ 
(корольки) фæхæрынц назы æмæ нæзыйы къуызырты мыггæгтæ. 

Хиуатæ (сойки) цæрынц гыркъотæй (ж лудями). Ахæссынц сæ 
тулдзбæласæй иуварс æмæ сæ бамбæхсынц назтæ æмæ нæзыты бын.

 Ахъуыды кæн, цæмæн æмбæхсынц хиуатæ гыркъотæ тулдзбæ-
ласæй дард.
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Мæргътæй бирæтæ уарзынц цъуйы (рябина) гагатæ. Иутæ дзы 
(хохлатые свиристели) аныхъуырынц гагадыргътæ æнæхъæнтæй. 
Уарзынц цъуй сырддонцъиутæ, цъиахтæ, гæркъæрæгтæ.

Халæттæ æрсæттынц пуцæлттæ, æрбадынц ставддæр къалиутыл 
æмæ уым бахæрынц гагадыргътæ.

Иуæй-иу мæргътæ (бургуыбын дзывылдартæ, бырæг цъиу) фæз-
зæджы скæнынц æвæрæнтæ. Зымæджы, хæринаг куы нал вæййы, уæд 
сæ бацагурынц æмæ сæ фæхæрынц. 

Фæлæ уæддæр мæргътæй бирæтæ вæййынц æххормаг.
Хæринаг уæлдай зындæр арæн у митуарды, тымыгъты, тыхджын 

уазæлтты рæстæг. Зын уавæры вæййынц мæргътæ, бæлæстæ халас куы 
æрæвæрынц, уæд. Мæргътæн нал фентысы къуыбыртæ æмæ сасчытæ 
къахын. Зымæгон мæргътæ уазалæй афтæ нæ тыхсынц, æххормагæй цас 
тыхсынц. Мæргътæ æфсæст куы уой, уæд сын уазалæй ницы тас у. Сæ 
бумбули сæ фаг хъарм кæны.

Зымæг мæргътæм хъæуы хæринагæй фæкæсын. Дыргъдæт-
ты æмæ паркты хъæуы «хæрæндæттæ» ауындзын .
Мæргътæн дæттæн ис æхсынæны, насы, харбызы, сысджыйы, 

гæны, пысырайы, ичъийы, футæджы мыггæгтæ. Мæргътæ уарзынц 
цъуйы, фæдæгъды (бузина), къæбырттæджы (чер муха) гагадыргътæ. 
Дæттæн ма сын ис æдзæхх фиуы муртæ, урс дзулы къæбæртæ дæр. 

Мæргътæн сау дзул æмæ сурвых (жареные) мыггæгтæ пайда 
не сты. 

► Ды дæр бацархай дыргъдоны мæргъты хæрæндон æрцауындзы-
ныл.

► Дæ цæст æрдар, цавæр мæргътæ йæм æрбатæхынц, уымæ.
 Цавæр мæргътæ зымæгиуат кæнынц, ды кæм цæрыс, уыцы ран? 
 Куыд æххуыс кæныс зымæгон мæргътæн?
 Цавæр хæринаг дæттæн ис зымæгон мæргътæн?

гæркъæраг
дрозд 

митмитгæнаг 
снегирь 

свиристель

бургуыбын 
дзывылдар 

синица 

сырддонцъиу 
воробей 



90

ХЪÆДДАГ СЫРДТÆ ЗЫМÆГОН

Куыд аивы мæргъты цард зымæгон?
Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы зымæгон хъæды?
Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы хъæддаг сырдты царды зымæгон?

Зымæг хъæдты æмæ быдырты афтæ арæх нал вæййы фенæн 
хъæддаг сырдты. Бирæтæ дзы бамбæхсынц сæ хуыккæмтты, хуынчъы-
ты, хус сыфтæры бын, миты бын. Иуæй-иу цæрæгойтæ бавæййынц 
тарф фынæй. Фæлæ сырдтæй ис, зымæг активон цард чи кæны, 
ахæмтæ дæр. Уыдон бон-изæрмæ зилынц хæринагагур. Рувæстæ къа-
хынц митхъæпæнтæ æмæ ахсынц мыстытæ. Иу бонмæ рувасы хъæуы 
иу-ссæдз мысты бахæрын. Бирæгътæ цуан кæнынц тæрхъустыл, 
хъæддаг хуытыл, сагтыл.

Кæрдæгхор цæрæгойтæ цæрынц къалиутæй, бæлæсты цъæрттæй, 
зайæгойты бынзæнгтæй, уидагдыргътæй. 

Дзæбидыртæ æмæ сычъитæ салд кæрдæг къахынц миты бынæй.

Иуæй-иу цæрæгойтæ фæззæджы скæнынц æвæрæнтæ æмæ 
зымæг фæцæрынц уыдонæй. Æхсæрсæттæг æрцæттæ кæны æхсæртæ, 
зокъотæ, къуызыртæ. Æвæрæнтæ кæнынц мыстытæ, хъулон уырытæ 
æмæ æндæр æхсынджытæ дæр.

Сæтæлджытæ, майрæмыкæрчытæ стыр дзыгуыртæй бабырынц 
æмбæхст рæтты. Гæлæбутæ зымæгиуатæн бацагурынц хæдзæртты, сис-
ты зыхъхъыртæ.



91

Донзæххонтæ æмæ хилджытæ бавæййынц тарф фынæй. Куы 
фæуазал вæййы, уæд сæ буары температурæ æрхауы. Се змæлд 
фæсабырдæр вæййы, тыххæй ма фæбырынц. Ахæм уавæры уыдон 
вæййынц æнæхъæн зымæг.

Зымæгон тарф фынæй бавæййынц хæлынбыттыртæ, уызынтæ, 
сонятæ*. Уыдонæн зымæгон фынæйы рæстæг æрхауы сæ буары тæвд.

Зымæгон тарф фынæй цы цæрæгойтæ кæнынц, уыдон æнæхъæн 
сæрд æмæ фæззæг хорз фæхæрынц æмæ тынг снард вæййынц. Уымæ 
гæсгæ æнцонæй ирвæзынц æнæ хæргæйæ 3–4 мæйы.

Иуæй-иу цæрæгойтæ, зæгъæм, хъулон уырытæ, хатгай райхъал 
вæййынц æмæ ахæрынц сæ фæззыгон æвæрæнтæй.

Ис ахæм цæрæгойтæ дæр – цас æмбæлы, уымæй фылдæр чи 
фынæй кæны. Зыгъарджытæ зымæг сæ хуыккæмттæй къуыригай нæ 
рацæуынц. Æрсытæ та æнæхъæн зымæг арвитынц сæ хуыккæмтты. 

Зымæгон æндзыг фынæй у тынг тарф фынæй. Уыцы фынæй 
уавæры бирæ цæрæгойтæ æрвитынц зымæг.

Иуæй-иу цæрæгойтæн сæ царм раивы урсæй. Бирæ цæрæгойтæн 
сæ хъуын фæбæзджындæр, фæхъармдæр вæййы. 

► Ахъуыды кæн, цы ахъаз у зымæг бæзджын хъуын цæрæгойтæн.

Зымæг сырдтæн, мæргъты хуызæн, зын амалгæнæн у хæринаг. 
Уымæ гæсгæ бирæ сырдтæм дæр, мæргъты хуызæн, хъæуы 

хæринагæй фæкæсын.
Уыдон сты хъæддаг галтæ, сагтæ, хъæддаг хуытæ æмæ æндæртæ. 

Цуанæтты хæдзарæдты кусджытæ сын баласынц цæхх, нартхор, хос 
æмæ æндæр холлаг. 

 Цавæр хъæддаг цæрæгойтæ кæнынц зымæг активон цард?
 Цавæр хъæддаг цæрæгойтæ кæнынц зымæгон тарф фынæй?
 Цавæр хъæддаг цæрæгойтæ кæнынц зымæгон æвæрæнтæ?
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КУЫД ХЪАХЪХЪÆНЫН ХЪÆУЫ 
ÆНÆНИЗДЗИНАД ЗЫМÆГОН

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм 
фæззæджы быдырты, цæхæрадæтты, дыргъдæтты.

Радзур адæмы зымæгон куыстыты тыххæй. 
Цавæр дзаума дарыс зымæг?
Куыд хъахъхъæныс де ’нæниздзинад зымæг?

Фæззæджы кæронмæ адæм сæ тыллæг бафснайынц. Фæлæ 
зымæджы дæр æнцад нæ фæбадынц. Сæ быдыртæ æмæ цæхæрадæттæ 
зымæгмæ бæцæттæ кæнынц. 

Ласынц сæм хъацæнтæ. Дыргъбæлæсты рæбынтæ митæй байдзаг 
кæнынц, ног талаты къалиутæй та йæ цæгъдгæ æркæнынц, цæмæй миты 
уæзæй ма ’рсæттой, уый тыххæй. 

Уалдзæгмæ цæттæ кæнынц сæрмагонд машинæтæ: трактортæ, 
тауæнтæ, культиватортæ, гутæттæ, похцитæ. Цæттæ кæнынц тауынмæ 
мыггаг.

Сахартæ æмæ хъæуты уынгты мæрзынц мит. Машинæты фæн-
дæгтæ æмæ тротуартыл пырх кæнынц змис, цæхх, цæмæй фæндæгтæ 
æмæ тротуартæ бырынцъаг ма уой. 

Мит æмæ ихæй сыгъдæг кæнынц хæдзæртты сæртæ.
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Куыд хъахъхъæнын хъæуы æнæниздзинад зымæгон

 Радзур, де ’нæниздзинад фæззæджы куыд хъахъхъæдтай, уый тых-
хæй.

 Куыд ис зымæгон буар фæлтæрæн?
 Цавæр зымæгон хъæзтытæй хъазынц сывæллæттæ?

Зымæгон хъызт бон уæвæн ис, æмæ къухты, къæхты æнгуылдзтæ, 
фындз, рустæ, хъустæ басийой. Ахæм хабар дыл куы ’рцæуа, уæд 
æвæстиатæй хъæуы мидæмæ цæуын. Сыд къухтæ æмæ къæхтæ авæр 
хъарм доны кæнæ сæ бадар хъарм доны цыхцырæгмæ. Бацым тæвд 
цай. Чи басыд, уыцы бынат хъæуы хъарм бабæттын æмæ уыйфæстæ 
дохтырмæ ацæуын.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, сæрды æмæ фæззæджы цавæр дарæс 
дардтай, уый.

► Радзур, ныр, зымæджы та цавæр дзаума дарыс, уый.

 Цæмæн дарынц зымæг адæм хъарм дарæс?
 Цавæр хъæзтытæй хъазынц сывæллæттæ зымæгон?
 Цы аразыс зымæг, цæмæй дæ буар фæлтæрд уа, уый тыххæй?

Зымæг уынгмæ цæуын хъæуы хус æмæ хъарм дарæсы. Тез-
гъо кæнынæй куы ’рбацæуай, уæд уайтагъд схъарм кæнын 
хъæуы къухтæ, къæхтæ.
Дæхи хъахъхъæн ихыл лæугæйæ! Нæй ихыл лæууæн, куы 
фæхъарм вæййы, уæд. Нæй цæугæдоны ихыл лæууæн 
æнæзонгæ ран.  

Ахъуыды кæн, цæуылнæ.

 Цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм быдырты, цæхæрадæтты, са-
хартæ æмæ хъæуты уынгты?

 Цавæр дзаума дарыс зымæгон?
 Куыд хъахъхъæнын хъæуы æнæниздзинад зымæгон?
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æхгæд бынат – 
закрытая местность

гом бынат – открытая местность

ГОРИЗОНТ

Цы у бынат?

Быдыры, парчы, хъæды, уынджы уæвгæйæ адæймаг йæ 
алыварс уыны зæххы уæлцъар (земная поверхность), уый уæлæ 
та – алыхуызон предметтæ: бæлæстæ, телеграфон цæджындзтæ, 
хæдзæрттæ, дуртæ æ. а. д. Иутæ дæм дзы сты хæстæгдæр, иннæтæ 
– дарддæр. Уый у бынат (местность). Бынат зыны бæрæг арæны 
онг. Сахары мидæг бынат дардмæ нæ зыны, æхгæнынц æй бæрзонд 
хæдзæрттæ, хъæды – бæлæстæ, хæхбæсты – хæхтæ. Уый у æхгæд 
бынат (закрытая местность).

Быдырты, уыгæрдæнты æмæ æндæр гом рæтты бирæ предметтæ 
нæ вæййы. Уый у гом бынат (открытая местность). 

Гом бынаты бæрæг у, дæ алыварс тыгъдадæн (пространство) 
кæй ис, ды йæ астæу кæмæн лæууыс, ахæм зиллаччы формæ. 

Мидбынаты тымбыл зилгæйæ, цæст ахæссæн ис, арв æмæ зæхх 
кæрæдзиуыл æндзæвæгау кæм зынынц, уыцы хаххыл, раиртасæн ис, 
уымæн дæр зиллакхаххы (окружности) формæ кæй ис, уый.

 Цы фенæн ис зæххы уæлцъарыл?

Цæмæй уыцы фарстæн дзуапп раттæм, уый тыххæй хъуамæ нæ 
хъуыдыты ацæуæм дард балцы зæххон тыгъдæдтыл.
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Гом бынаты лæугæйæ, алфамбылай тыгъдад фенæн ис тынг 
дардмæ. 

Нæ алфамбылай цæст цы тыгъдадыл æххæссы, уый хуыйны 
горизонт. 

Дард кæмдæр цыма арв æмæ зæхх кæрæдзиуыл æндзæвынц, афтæ 
фæзыны. 

Арв æмæ зæхх кæрæдзиуыл æндзæвæгау цы хаххыл кæ-
нынц, уый хуыйны горизонты хахх. 

Уæлвæзмæ куы схизай, уæд горизонт фæуæрæхдæр уыдзæнис. 
Размæ, горизонты хаххы ’рдæм куы цæуай, уæд уый иудадзыгдæр 

кæндзæн дардæй-дарддæр. 

Цæгат, хуссар, ныгуылæн, скæсæн – афтæ хуыйнынц горизон-
ты сæйраг фæрстæ. 

Сæйрæгтæй уæлдай ма ис горизонты æхсæны фæрстæ дæр: цæгат-
ныгуылæн, цæгат-скæсæн, хуссар-ныгуылæн, хуссар-скæсæн. 

Схемæйыл цæгат бæрæг кæнынц уæлæрдыгæй, хуссар – 
бынæрдыгæй, скæсæн – рахизæрдыгæй, ныгуылæн – галиуæрдыгæй. 
Горизонты сæйраг фæрстæ нысангонд цæуынц иугай дамгъæтæй, 
æхсæны фæрстæ та – дыгай дамгъæтæй.

бынат – местность
горизонт – горизонт 
горизонты хахх – линия горизонта
алфамбылай тыгъдад – окружающее 

пространство

 Цы у бынат?
 Цавæр вæййы бынат?
 Цы у горизонт?
 Цы у горизонты хахх?
 Ранымай горизонты фæрстæ.

Ц

Н С

Х

ЦН

ХН ХС

ЦС
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ХЪЫБЫЛЛÆМÆ ГÆСГÆ БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ
КÆНЫН ЗОНЫН

Цы у горизонт?
Ранымай горизонты фæрстæ.
Цы у горизонты хахх?

Хъыбыллæ
Алы адæймаг дæр хъуамæ зона тыгъдады йæ бынат сбæлвырд 

кæнын.
Уый тыххæй арæхсын хъæуы горизонты фæрстæ иртасынмæ. 

Уыцы хъуыддаг бакæнæн ис хъыбыллæйы (компасы) æххуысæй. 
Хъыбыллæйы сæйраг хæйттæ сты: корпус, змæлгæ магнитон 

фатæг, хъахъхъæнæг. Магнитон фатæгæн йæ иу кæрон у цъæх, иннæ – 
сырх.

Фатæг æвæрд у тымбыл къоппы – корпусы. Корпусы быныл ис 
циферблат. Ууыл – дамгъæтæ С (север – цæгат), Ю (юг – хуссар), В 
(восток – скæсæн), З (запад – ныгуылæн). Уыцы дамгъæтæй нысан-
гонд цæуынц горизонты фæрстæ. Хъыбыллæйы ис хизæг. Хизæджы 
иу кæрон бацæуы магнит фатæгмæ, иннæ та у къоппайы (къоболайы) 
хуызы конд, æмæ рахизы къоппы сæрмæ. 

Хъыбыллæмæ гæсгæ ис горизонты фæрстæ иртасæн. Æнæзонгæ 
ран хъыбыллæ æххуыс у фæндаг ссарынæн, ома бынаты ориентаци 
кæнынæн.

Адæм семæ хъыбыллæ ахæссынц хъæдмæ, дард балцмæ. Хъыбыл-
лæ æххуыс у геологтæн фæндаг агурынмæ.

Хъыбыллæ райсынц семæ денджыздзаутæ. 
Хъыбыллæ у, æнæмæнг чи хъæуы, ахæм гарзæг хæдтæхæджы.

корпус

магнит фатæг – магнитная стрелка

хъахъхъæнæг – предохранитель

гарзæг – прибор
хъыбыллæ – компас
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Хъыбыллæ у, горизонты фæрстæ цы приборы æххуысæй бæрæг 
кæнынц, уый. 

Куыд пайда кæнын хъæуы хъыбыллæйæ
1. Æрæвæр хъыбыллæ лæгъз ран.
2. Галиу къухæй хæц хъыбыллæйы корпусыл, рахизæй та – хъахъ-

хъæнæг аиваз. Банхъæлмæ кæс, фатæг цалынмæ æрлæууа, уæдмæ.
3. Хъыбыллæ афтæ азил, фатæджы цъæх кæрон дамгъæ Ц (цæгат)-

имæ куыд баиу уа, сырх кæрон та – дамгъæ Х (хуссар)-имæ. Уæд нын 
æппæт дамгъæтæ дæр бацамондзысты горизонты фæрстæ.

4. Хъыбыллæйæн йæ хъахъхъæнæг дар æхгæдæй. 
5. Ма пайда кæн хъыбыллæйæ къæвдайы рæстæг, электрон телтæм, 

æфсæнвæндагмæ хæстæг. Уыцы рæтты хъыбыллæ раст нæ фæамоны. 

 Цы у хъыбыллæ?
 Чи æмæ кæм пайда кæны хъыбыллæйæ?
 Цавæр хæйттæй арæзт у хъыбыллæ?
 Радзур, хъыбыллæйæ куыд пайда кæнын хъæуы, уый.
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БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ КÆНЫН ХУРМÆ ГÆСГÆ 

Цы у горизонт?
Цы у хъыбыллæ?
Ранымай хъыбыллæйы сæйраг хæйттæ.
Цавæр професситы кусæг адæмы хъæуы сæ куысты хъыбыллæ?

Æнæзонгæ ранмæ бафтгæйæ, алчи алыхуызы фæбæрæг кæны 
йæ цыды арæзт. Иутæ фæрсгæ-фæрсын ссарынц. Иннæтæм вæййы  
пълантæ-схемæтæ. Аннæтæ та хъыбыллæмæ гæсгæ. 

Уæдæ, уыцы фадæттæ кæмæн нæй, уымæн та цы гæнгæ у? Фыц-
цаджы дæр, сбæрæг кæнын хъæуы кæм дæ, уыцы бынатмæ гæсгæ 
цæгат, хуссар, скæсæн æмæ ныгуылæн кæцырдыгæй сты, уый. 

Уыци-уыцитæн дзуапп ратгæйæ, базондзынæ, горизонты фæрстæ 
ма цæй æххуысæй раиртасæн ис, уый. 

Бродит одиноко 
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.

Оно весь мир обогревает
И усталости не знает,
Улыбается в оконце, 
И зовут его все ... 

► Радзур, Хуры тыххæй цы базыдтай, уый. 

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
Уый базонæн ис Хурмæ гæсгæ. Хур у стъалы, судзгæ газы егъау къо-

ри. Хур райсомæй изæрмæ ис арвыл уынæн. Уый рухс æмæ хъарм кæны 
зæхх. Нæ планетæйы æппæт цардæгас организмты дæр хъæуынц Хуры 
рухс æмæ хъарм. Ацы урочы та ды базондзынæ, Хурмæ гæсгæ бынаты 
ориентаци кæнæн куыд ис, уый.
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Хур хонынц боныгон фæндагамонæг стъалы. Рагæй-æрæгмæ 
адæймаг бынаты ориентаци кодта Хурмæ гæсгæ. Хур кæцырдыгæй 
скæсы, уым – скæсæн, ныгуылæн – кæцырдыгæй аныгуылы, уым. 
Хурмæ чъылдыммæ куы слæууай, уæд дæ аууон амондзæн цæ-
гатæрдæм. Ноджы ма зæрдыл дарын хъæуы ахæм хъуыддаг. Райсомы 
авд сахатыл Хур вæййы скæсæны, æртындæс сахатыл – хуссары, нудæс 
сахатыл – ныгуылæны.

Адæймаг горизонты фæрстæ куы зона, стæй кæмфæнды куы уа, 
уæддæр сæ иртасын йæ бон куы уа, уæд ын уый æххуыс у раст фæндаг 
ссарынæн, ома бынаты ориентаци кæнынæн. 

Практикон куыст
Ирд рæстæг æмбисбон бафæлвар Хурмæ гæсгæ горизонты фæрстæ 

раиртасыныл.
1. Хурмæ слæуу чъылдыммæ. Дæ аууон бацамондзæн цæгатæрдæм.
2. Дæ къухтæ фæйнæрдæм акæн. Дæ разæй уыдзæн цæгат, дæ 

фæстæ – хуссар, рахизæрдыгæй – скæсæн, галиуæрдыгæй – ныгуылæн.

цæгат – север
хуссар – юг
скæсæн – восток
ныгуылæн – запад

Цавæр предметтæ ис цæгатæрдыгæй, цавæртæ – ныгуылæнæр-
дыгæй, цавæртæ – хуссар æмæ скæсæнæрдыгæй.

Хъæд кæнæ цæугæдонмæ хъæуæй цæгатæрдæм куы ацæуай, 
уæд кæцырдæм хъуамæ цæуай, фæстæмæ здæхгæйæ?

 Ранымай горизонты фæрстæ.
 Цавæр гарзæджы æххуысæй иртасынц горизонты фæрстæ?
 Куыд ис Хурмæ гæсгæ горизонты фæрстæ раиртасæн?
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БЫНАТЫ ОРИЕНТАЦИ КÆНЫН БЫНÆТТОН 
БÆРÆГГÆНÆНТÆМ ГÆСГÆ

Ранымай горизонты сæйраг фæрстæ.
Ранымай горизонты æхсæны фæрстæ.
Цæй æххуысæй ис горизонты фæрстæ раиртасæн?

► Радзур, цы у хъыбыллæ.
► Куыд ис бынаты ориентаци кæнæн хъыбыллæйы æххуысæй?
► Куыд ис бынаты ориентаци кæнæн Хурмæ гæсгæ?

Адæймаг æнæзонгæ бынатмæ куы бафты, уæд æм алыхатт 
хъыбыллæ нæ вæййы. Ахæм рæстæг адæймаг спайда кæны æрдзон 
бæрæггæнæнтæй (разные ориентиры). Уыдон зонгæйæ, адæймагæн 
йæ бон бауыдзæн æнæзонгæ бынаты æууæлтæ рахатын æмæ, æрдзон 
бæрæггæнæнтæм гæсгæ, сарæхсдзæн æрвгæроны (горизонты) 
фæрстæ сбæрæг кæнынмæ. Уыцы бынæттæ ма хонынц бынæттон 
бæрæггæнæнтæ (местные признаки).  

Бынæттон бæрæггæнæнтæм гæсгæ ориентаци кæнын
Мæлдзыджытæ сæ губаччытæ аразынц бæлæстæн æмæ бындзæф-

хæдтæн сæ хуссарварс. 

Ахъуыды кæн, цæмæн?

Хуссарварс рухсдæр æмæ хъармдæр у 
æмæ губакк хуыздæр хъарм кæны. 

Уарыны фæстæ тагъддæр бахус вæй- 
йынц бæлæстæн, къуыбыртæн сæ хуссар- 
вæрстæ. 

Зокъотæ фылдæр зайынц къуын-
дзихтæ æмæ бæлæстæн сæ цæгатвæрсты. 
Нæзыты хъæдтæн сæ чъиу рахъары 
хуссарæрдыгæй.

Ахъуыды кæн, цæмæн?
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Хъуынатæ æмæ хъуынабынтæ дуртæн, бæлæс-
тæн, къудзитæн сæ цæгатвæрстыл вæййы фылдæр. 

Мит тагъддæр атайы хуссарвæрсты. 

Бæлæстæн сæ къалиутæ даргъдæр æмæ 
бæзджындæр вæййынц хуссарæрдыгæй. Нæ-
зыты хъæдтыл хуссарæрдыгæй рахъары чъиу, 
цæгатæрдыгæй фарс та хъæдыл вæййы даргъ 
тар уадздзаг. Ам бæласы зæнг хур нæ тавы.

Бæрзы цъар цæгатæрдыгæй у дзæвгар тардæр, хуссарварс куыд у, 
уымæй. Ис ыл фылдæр къуызыртæ, скъуыдтытæ, æнæлæгъз рæттæ. 
Бæрзы хъæд хуссарæрдыгæй у бирæ урсдæр æмæ сыгъдæгдæр.  

Æрыскъæфы, саунæмыджы, туацъынæмыджы гагадыргътæ рæ-
гъæд кæнын райдайынц, хуссарæрдæм сын цы фарс здæхт у, уымæй. 

 Цавæр бынæттон бæрæггæнæнтæ базыдтай?
 Цæмæн у пайда бынæттон бæрæггæнæнтæм гæсгæ ориентаци 

кæнынмæ арæхсын?
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ЗÆХХЫ УÆЛЦЪАРЫ ФОРМÆТÆ.
ФÆЗБЫДЫР

Цы у бынат?

 Цавæр бынат (ран) хонынц æхгæд?
 Цавæр бынат (ран) хонынц гом?

Гом бынаты дардмæ фæ-
зыны, зæххы уæлцъар алы-
хуызон кæй у, уый. Иуæй-иу 
рæтты нæй нæдæр бæрзонд 
уæлвæзтæ, нæдæр – арф 
уæлвæзтæ.

Ахæм уæлцъар хонынц 
лæгъз кæнæ фæзбыдыр.

Фæзбыдыртæ сты лæгъз кæнæ лæгъзмæввахс зæххы уæл-
цъары хæйттæ.

Ис ахæм фæзбыдыртæ, æмæ сæ уæлцъар у фынгау лæгъз. Уыдон 
сты тъæпæн фæзбыдыртæ.

фæзбыдыр – равнина
тъæпæн фæзбыдыр – плоская равнина
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Иуæй-иу фæзбыдырты æм-
бæлынц гыццыл уæлвæзтæ – 
къуыбыртæ. 

Къуыбыртæ цы фæзбы-
дырты ис, уыдон хуыйнынц 
къуыбырджын (къуылдым-
джын) фæзбыдыртæ.

къуыбыр – холм
къуыбырджын фæзбыдыр –

холмистая равнина

Фæзбыдырты ма 
сæмбæлæн ис æрхытыл дæр. 
Æрх (овраг) кæнæ мæскъ у 
дзыхъхъ зæххы уæлцъарыл. 
Арæх æрхытæн вæййы уырдыг 
къултæ.

овраг – æрх

Фæзбыдыртæ вæййынц алыхуызон. Иуæй-иутæ дзы сты змисджын, 
ноджы, æрмæст хъæдтæ цы фæзбыдырты зайы, ахæмтæ. Ис ахæмтæ 
дæр, хъæдтæ дидинæгджын уыгæрдæнтæй, дыргъдæттæй, хуымтæй 
кæм раивынц. Уыдоны астæуты кæлынц цæугæдæттæ, айтынг сты 
фæндæгтæ.

Алыхуызон у нæ райгуырæн бæстæ – Ирыстоны зæххы уæлцъар. 
Республикæйы цæгат æмæ централон хæйтты зæххы уæлцъар у 
фæзбыдыр. Республикæйæн йæ цæгатæрдыгæй сты Терк-Кумайы 
(Терско-Кумская) æмæ Терчы цур (Притеречная) быдыртæ. Нæ 
республикæйы централон хайы ис Цæгат Ирыстоны къулаив 
фæзбыдыр (Северо-Осетинская наклонная равнина). Уый у къусы 
быны æнгæс (агау). Ирыстоны хуссарæрдыгæй хай у хæхбæстæ. Ам ис 
бæрзонд митсæр хæхтæ, цъититæ.

 Цы у фæзбыдыр?
 Цавæр вæййынц фæзбыдыртæ? 
 Цы у æрх?
 Цавæр фæзбыдыртæ æмбæлы, цы бæсты цæрыс, уым?
 Цавæр зæххы уæлцъар ис Ирыстоны хуссарæрдыгæй хайæн?



104

200 метры онг бæрзæнд   200 метрæй уæлдæр бæрзæнд

рæбын

цъупп

фа
хс

фа
хс

фахс

фахс

КЪУЫБЫР

ХОХ

ХÆХТÆ

Цы у къуыбыр?
Куыд хуыйны, къуыбыртæ цы фæзбыдыры æмбæлы, уый?

Зæххы уæлцъарыл ис, сæ алфамбылай бæстуатæй бирæ бæрзонд-
дæр чи у, ахæм стыр хæйттæ. Уыдон сты хæхтæ.

Къуыбыр æмæ хохæн ис иумæйаг хæйттæ: рæбын, фахс, цъупп.

Рæбын у, къуыбыр кæнæ хох кæм райдайы, уыцы бынат.
Цъупп у къуыбыр кæнæ хохы тæккæ бæрзонддæр бынат.
Цъупп æмæ рæбыны æхсæн ис фахс. Фæхстæ вæййынц уырдыг 

æмæ къулаив. 
Хæхты бæрзæнд вæййы алыхуызон: цалдæр сæдæ метрæй цалдæр 

километры онг. Бæрзонд хæхты цъуппытæ æмбæрзт сты цъититæй.
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Бæрзонд хæхты равæрд арæхдæр вæййы рæнхъгай. Уыцы рæн-
хъытæ сты хæхты рæгътæ.

Хохы цъуппытæ арæхдæр æмбæрзт вæййынц митæй æмæ 
цъититæй. Хæхтæн сæ фылдæр та æмбæрзт сты бæзджын хъæдтæй. 
Вæййы ныллæг хæхтæ, æнæ цъититæй, къулаив фæхстимæ. Ахæм 
хæхты цъуппытыл айтынг сты сæрвæттæ – хизæнуæттæ. Арæх хæхты 
фенæн ис æрмæст къæдзæхтæ, дурты рæдзæгъдтæ.

Хæхты æхсæнты ис ныллæгдæр бынæттæ. Иутæ дзы сты нарæг 
æмæ арф. Уыдон сты кæмттæ (ущелья). Иннæтæ ахсынц стыр 
территоритæ æмæ сты къуыбырджын, фæзбыдырты хуызæн. Уыдон 
сты дæлвæзтæ (долины).

Хох у йæ алфамбылай бæстуатæй бæрзонддæр æмæ стыр 
æнæлæгъз зæххы уæлцъары хай.

Нæ Республикæйы зæххы уæлцъарæн йæ фылдæр хай ахсынц 
хæхтæ. Ирыстоны территорийыл цы хæхтæ ис, уыдон сты Кавказы 
хæхты хай. Æвæджиауы рæсугъд у Ирыстоны хæхбæстæ.

Ам ис фенæн цæхæркалгæ цъититæ, арф лæгæттæ, рæсугъд кæмттæ.
Ирыстоны хæхбæстаг хай у вазыгджын арæзт. Цæгат Ирыстоны 

къулаив быдыры ’рдыгæй куы кæсай, уæд дзы зынынц фондз хохы 
рагъы (горный хребет): Хъæдджын рагъ (Лесистый), Сæрвæтты 
рагъ (Пастбищный), Къæдзæхджын рагъ (Скалистый), Фарсаг 
рагъ (Боковой), Кавказы Сæйраг рагъ (Главный Кавказский). Иры-
стоны тæккæ бæрзонддæр хохы цъуппытæ сты Хъазыбеджы хох (5033 
метры), Джимарайы хох (4780 метры).

 Цы у къуыбыр?
 Цы у хох?
 Цавæр хæйттæ ис къуыбыр æмæ хохæн?
 Ранымай Ирыстоны хæхты рæгътæ.
 Ранымай Ирыстоны тæккæ бæрзонддæр хохы цъуппытæ.
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ДОНУÆТТÆ

Цы зоныс доны тыххæй?
Кæм ис фенæн дон?

Зæххы уæлцъарыл ис, сæ ас алыхуызон кæмæн у, бирæ ахæм 
къуырфгæндтæ дæр. Уыдон иудадзыг кæнæ рæстæгмæ вæййынц 
донæй йедзаг. Хонæм сæ донуæттæ.

Донуæттæ вæййынц алыхуызон.

► Æркæс нывтæм. Радзур, цы дзы уыныс.

Зæххыл æппæты стырдæр донуæттæ сты океантæ (фурдтæ) æмæ 
денджызтæ. Океантæ æдæппæтæй сты цыппар: Цæгаты Ихджын 
(Северный Ледовитый), Сабыр (Тихий), Атлантикон (Атлантиче-
ский), Индийы (Индийский). 

Денджызтæ сæ асмæ гæсгæ бирæ къаддæр сты океантæй. Сæ 
бæрц у фæндзаймæ хæстæг. Океантæ æмæ денджызтæ ахсынц Зæххы 
уæлцъарæн йе ’мбисæй фылдæр. Доны рæстæмбис арф океантæ æмæ 
денджызты у æртæ мин километры (3000 км). Ранæй-рæтты уый 
хæццæ кæны иуæндæс мин километрмæ (11000 км).
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Цадтæ сæ формæмæ гæсгæ вæййынц алыхуызон: тымбыл, 
дæргъæццон, гакъæттæ. Сæ асмæ гæсгæ та вæййынц стыртæ æмæ 
гыццылтæ. Дунейы тæккæ стырдæр цад у Хъаспы цад (Хъаспы ден-
джыз). Уымæн йæ фæзуат у 371 мин квадратон метры. Дунейы тæккæ 
арфдæр цад та у Байкал. Йæ арф у 1620 метры. Хъаспы цад æмæ Бай-
кал сты Уæрæсейы зæххыл. 

Цадтæ вæййынц æрдзон æмæ аразгæтæ. Æрдзон цадтæ сæв-
зæрынц, зæххы уæлцъары къуырфыты дон кæм æмбырд кæны, уыцы 
рæтты. Аразгæ цадтæ аразынц адæм. Уыдон саразынц ауæзтытæ, 
донмарæнтæ, цæмæй бауромой цæугæдæтты цыд, цæмæй сын уа дон 
нуазынæн, зæххытæ донхорыг кæнынæн, гидроэлектроэнерги исынæн. 
Уый æдде ма адæм цадтæ аразынц кæсæгтæ æмæ маргъ дарынæн.

Дæ райгуырæн зæхх – Ирыстоны дæр ис цадтæ.
Æрдзон цадтæ: Мидæгрæбинаг, Заманхъул, Хурыхъæуы цад 

æмæ æндæртæ.
Аразгæ цадтæ: Бехъан, Цъæх цад, Брут æмæ æндæртæ.
Адæймаджы къухтæй арæзт Бехъаны цад, йæ алфамбылай цы 

суадæттæ, цæугæдæттæ æмæ дзы цы зайæгойтæ æмæ цæрæгойты дуне 
ис, уыдонимæ у Ирыстоны æрдзы рæсугъддæр къуымтæй иу. Бехъа- 
ны цад ис Терчы галиу фарс, Æрыдоны сахармæ хæстæг. Цад ссис 
доныленкгæнæг мæргъты зымæгиуатгæнæн бынат. Ардæм зымæгиуат 
кæнынмæ æрбатæхы авд минмæ хæстæг доныленкгæнæг маргъы: 
хъазтæ, бабызтæ, доныхъазтæ, хърихъуппытæ, кæсагластæ æ.æнд.
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Цъымаратæ сæвзæрынц дзыхъхъытæ æмæ уымæл рæтты. Сæ бын 
вæййы лæхъир, æлыгджын. Æлыг доны бындæр ахъарын нæ уадзы. 
Уымæ гæсгæ лæугæ дон сцъымара вæййы.

Цъымараты цы кæрдæг зайы, уый аразы къуыбыргæндтæ 
(кочки). Къуыбыргæндтæн се ’хсæнты лæууы дон. Цъымараты хус 
зайæгойтæ æмбийгæ нæ кæнынц, фæлæ сæ рауайы торф. 

Цъымарамæ цæуæн нæй. Уыдон тæссаг сты адæймагæн. Ис 
дзы аныгъуылæн! Цъымарайæ тынг зын рацæуæн у.

Ирыстоны зæххыл, скæсæнæрдыгæй Тарскæйы хъæумæ хæстæг, 
ис Тарскæйы торфы цъымара. Уымæн йæ фæзуат у 20 гектарæй 
фылдæр. 

Дыгургомы хæхты бæрзонд ран ис торф цъымара – Цъифæндзар 
(Чефанзар). Уый у Тарскæйы торф цъымарайæ бирæ къаддæр.

цъымара  – болото
денджыз – море
цад – озеро 



109

Æрдзы мидæг фенæн ис донимæ баст фæзындтытæ, зæгъæм, 
нæргæ æхсæрдзæн – бæрзæндæй хаугæ дон æмæ, зæххы бынæй цы 
тæвд доны фонтан цæвы, уый – гейзер.

Ирыстоны ис бирæ æрдзон æхсæрдзæнтæ. Уыдон сты Мидæгрæ-
быны, Хæресы, Цъæйы æхсæрдзæнтæ. Бæрзонд хæхтæй хаугæ фынк-
калгæ цыхцыртæй рауайы æнæскъуыйгæ доны гуылфæн.

æхсæрдзæн – водопад тæвд доны фонтан – гейзер

Рæстæгмæ кæнæ иудадзыг донæй йедзаг къуырфытæ Зæххы 
уæлцъарыл хуыйнынц донуæттæ.

 Цы у донуат?
 Цавæр вæййынц донуæттæ?
 Ранымай, кæм цæрыс, уыцы ран цы донуæттæ ис, уыдон.
 Цавæр цадтæ ис Ирыстоны?
 Цы базыдтай Бехъаны цады тыххæй?
 Цавæр цъымаратæ ис Ирыстоны?
 Цы сты æхсæрдзæн æмæ гейзер?
 Цавæр æхсæрдзæнтæ ис Ирыстоны?
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ЦÆУГÆДОН ÆМÆ ЙÆ ХÆЙТТÆ

Цы у донуат?
Цы базыдтай донуæтты тыххæй?

Океантæй, денджызтæй, цадтæй, цъымаратæй уæлдай Зæххы 
уæлцъарыл ис тынг бирæ цæугæдæттæ. Уыдонæй иутæ равзæрынц 
цъититæй æмæ хуыйнынц хæххон цæугæдæттæ (горные реки). Рай-
дайынц чысыл къададæттæй. Уыдонæй та рауайы стырдæр дæттæ. 
Уый фæстæ ма сæм бафтынц уарыны дæттæ æмæ митдæттæ. Афтæ, 
чысыл хохаг дæттæй рауайы стыр цæугæдæттæ.

Ноджы ма вæййы быдираг цæугæдæттæ.

 Куыд равзæры быдираг цæугæдон?

Уарынты æмæ мит тайыны рæстæг доны иу хай ахъары зæххы. 
Дон ацæуы мæр æмæ змисы бынмæ. Æлыгмæ куы ныххæццæ вæййы, 
уæд æрлæууы æмæ æмбырд кæнын райдайы, уымæн æмæ æлыджы 
дон хорз нæ хъары.

Уæд дон зæххы бынæй уæлæмæ скæлы. Уый у донгуырæн. Фæлæ 
ма дон зæххы бынæй сабыргай фæкæлы. Уый та хуыйны суадон. 
Фæлæ хатгай суадон фæцæвы фонтанау. Сæ дон вæййы уазал, 
сыгъдæг, рæсуг.

Нуазыны доны æппæт гуырæнтæ дæр хъахъхъæнын хъæуы 
чъизийæ.

Суадоны дон акæлы уырдыгдæр къулырдæм æмæ равзæры чысыл 
цæугæдон. Уый баиу вæййы æндæр ахæм дæттимæ æмæ сæ рауайы 
стырдæр дон. Афтæ равзæры быдираг цæугæдон (равнинная река).
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Доны хæйттæ
Цæугæдоны райдиан хуыйны донгуырæн (исток). Цæугæдон 

æндæр цæугæдонмæ, денджызмæ кæнæ цадмæ кæм бакæлы, уыцы 
ран хуыйны донæфтæн (устье). Дон цы æрхы кæлы, уый хуыйны 
донвæд (русло). Цæугæдонæн ис рахиз æмæ галиу фæрстæ. Æндæр 
цæугæдонмæ цы дæттæ кæлынц, уыдон хуыйнынц фæрсагдæттæ (при-
токи).

Цæгат Ирыстоны зæххытыл стыр æмæ 
гыццыл цæугæдæттæ ис 70-мæ æввахс. 
Ирыстоны стырдæр цæугæдон Теркæн йæ 
райдиан ис Зилгæ-хохы цъитийы, ден-
джызы æмвæзадæй 3856 м бæрзонддæр. 
Терк кæлы Хъаспы денджызмæ. Йæ 
дæргъ у 600 км.

Иннæ цæугæдæттæ иууылдæр сты йæ 
фæрсагдæттæ. Уыдонæн се стырдæртæ 
сты Æрыдон, Хуымæллæджы дон, 
Урух, Урсдон æмæ æндæртæ. 

Ирыстоны зæххыл, уæлдайдæр йæ хæхбæсты, ис бирæ суардæттæ. 
Уыдон пайда сты æнæниздзинадæн. Суардæттæй дзæбæх кæнынц 
ахсæны, игæры, стджыты æмæ æндæр низтæ.

донгуырæн – исток
фæрсагдон – приток
доны был – берег

донæфтæн – устье
донвæд – русло

 Ранымай цæугæдоны хæйттæ.
 Ранымай, кæм цæрыс, уыцы ран цы цæугæдæттæ ис, уыдон.
 Ранымай Цæгат Ирыстоны стырдæр цæугæдæттæ.

донæфтæн

рахиз
фарс

галиу
фарс

донгуырæн

фæрсагдон

фæрсагдон
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УАЛДЗÆГ

Ахъуыды кæн æмæ радзур, боныхъæд куыд аивта, уый.
Цæмæй бæрæг у, уалдзæг ралæууыд, уый.

Фæцис зымæг, æмæ уалдзæг æрлæууыд къæсæрыл.
Мартъи у уалдзæджы фыццаг мæй, уалдзæджы райдиан. Хур 

тынгдæр тавын райдайы, бæрзондæй-бæрзонддæр ссæуы арвыл. 
Бонæй-бон хъармдæр кæны. Ирд бонтæ кæны арæхæй-арæхдæр.
Мит дæр тайы, схырыз, фæтар, йæ бынæй згъорынц митдæттæ. 

Уыдон кæрæдзиимæ баиу вæййынц æмæ атындзынц быдыртæм. 
Фендæрхуызон арв. Ныр у цъæх-цъæхид. Згъорынц ыл урс, хæмпус 
мигътæ. Уыдон сты цæндарæзт мигътæ.

Донуæттæ сæлгæ кæм ныккæнынц, уыцы уазалдæр, цæгатæр-
дæмдæр районты райдайы ихдзæуæн (ледоход).

Тад мит æмæ ихæй цæугæдæттæ байдзаг вæййынц донæй æмæ сæ 
былтæй акæлынц. Уый у донивылæн (половодье).

Уалдзыгон хъармæй æртæфсы мæр, бафсæды донæй. Йæ уæлцъар 
кæд ахус вæййы, уæддæр бынæй баззайы уымæлæй.
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► Ранымай уалдзæджы мæйтæ сæ ирон нæмттимæ. 
► Ранымай æмдзæвгæйы æвдыст уалдзæджы бæрæггæнæнтæ.

Уалдзæг 
Мит тайы, их сайы,   Йæ фæдыл нæ хъæдыл
Фæхъулон ис зæхх:    Фæхæцыд сыфтæр;
Йæ цæгат фæзæйнад,   Нæ хуымтæ – кæндтытæ,
Йæ хуссар фæцъæх.    Нæ ласæн – цъыфдæр.
    Цырд лæппу гæлæбу
    Æрцахста... Зæгъ ын:
    – Нæ уалдзæг – дæ уазæг,
    Ныууадз æй цæрын!

    Хетæгкаты Къоста

Мартъи у уалдзæджы фыццаг мæй. 
21-æм мартъи у уалдзыгон бонæмиасады бон.
Бон æмæ æхсæв свæййынц æмдæргъ.
Апрель у ихдзæуæнты, уалдзыгон донивылæнты, хуымгæнæны 

мæй.
Май у дидинæгæфтауæн мæй. Бæстæ фесты дидинæг: хъæдтæ, 

дыргъдæттæ, быдыртæ.

Март неверен: то плачет, то смеется. 
Февраль силен метелью, а март – капелью.

Снег худеет, мякнет, тает.       Яростно река ревет 
Грач горластый прилетает.       И разламывает лед. 
Что за месяц? Кто узнает?       В домик свой скворец вернулся,

            А в лесу медведь проснулся.

ихдзæуæн, æрсдон – ледоход
донивылд – половодье
миттайæнтæ – проталины

 Куыд аивта арв?
 Куыд тавы хур?
 Куыд аивта уæлдæф?
 Цы у ихдзæуæн?
 Цы у донивылæн?
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хъæдындзбынбынзæнг картофбын

ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗЫГОН

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, куыд хуыйнынц, рагуалдзæджы 
миты бынæй цы зайæгойтæ скæсынц, уыдон.

Бамбарын кæн, цæмæн?

► Ранымай рагуалдзыгон (раннецветущие) зайæгойтæ.

 Цы хъæуы фыццаг дидинæгкалæг зайæгойты, цæмæй дидинæг ка-
лой, уый тыххæй?

Рагуалдзыгон зайæгойтæ, цæмæй дидинæг ракалой, уый 
тыххæй сæ хъæуы уымæлад, рухс, хъарм æмæ хъæугæ буар- 
гъæдтæ. 

 Кæцæй исынц зайæгойтæ уымæлад? Куыд дæм кæсы, рагуал-
дзæджы мæр уымæл вæййы æви хус?

 Кæцы рæтты зайынц фыццаг дидинæгкалæг зайæгойтæ: хур 
дзæбæх кæдæм кæсы, уым, æви хур гæзæмæ кæдæм кæсы, уым?

 Кæм сты зайæгойтæн сæ пайдаджын буаргъæдтæ (питательные 
вещества)? Цæмæн хъæуынц фыццаг дидинæгкалæг зайæгойты 
уыцы пайдаджын буаргъæдтæ?
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Рагуалдзæджы хъарм бонтæ куы ралæууынц, уæд нæрсын райда- 
йынц зайæгойты æмæ дидинджыты къуыбыртæ. Ралæууы сыфтæр 
æмæ дидинæгæфтауæн рæстæг.

Зайæгойты бирæкæнынад:

мыггæгтæй
семенами

хъæдындзбынтæй
луковицами

рихитæй
усами

къабузтæй – черенками

уидагбил-
цъытæй 

корневыми 
отпрысками

атасгæ къалиутæй
отводками

картофбынтæй
клубнями

Къуыбырты нæрст, сыфтæрæфтыд, дидинæгкалд – уыдон сты 
уалдзыгон ивддзинæдтæ зайæгойты царды. 

Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, рагуалдзыгон зайæгойтæ уымæл 
æмæ рухс рæтты цæмæн зайынц, уый.

 Куыд аивынц зайæгойтæ уалдзæджы?
 Цы ран сты рагуалдзыгон зайæгойтæн сæ пайдаджын буаргъæдтæ?
 Ранымай зайæгойты бирæкæнынады мадзæлттæ.
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сауцъиу – скворец

цъиах – грач

зæрватыкк
ласточка

чъима
стриж

дзывылдар
трясогузка

гакк-гукк
кукушка

булæмæргъ
соловей

хæрдмæдзог цъиу
жаворонок

МÆРГЪТÆ УАЛДЗЫГОН

Цавæр ивддзинæдтæ æрцыд уалдзыгон сасчыты царды?
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр мæргъты хонæм фæлтæхæг.
Зæгъ, кæцытæ дзы æрбатахтысты раздæр хъарм бæстæй?

Уалдзæг куы ралæууы, уæд хъарм бæстæй тæхын 
райдайынц фæлтæхæг мæргътæ. Сæ райгуырæн 
бæстæйы та ногæй амал кæнынц сæхицæн хæринаг: 
фæзындысты сасчытæ, быдырты, цæхæрадæтты, 
дыргъдæтты бирæ ис фароны мыггæгтæ. Æппæты 
фыццаг æрбатæхынц сауцъиутæ æмæ цъиахтæ. 
Цъиахты æрбатахты рæстæг нымайынц уалдзæджы 

райдианыл. Райсомæй изæрмæ цъиахтæ цъах-цъах 
кæнынц сæ ахстæтты раз. Фæлæ хур куы аныгуылы, 
уæд сæ хъæр нал фæхъуысы: цъиахтæ æхсæвиуат 
кæнынмæ атæхынц хъæдмæ.

Цъиахтæ æмæ сауцъиуты фæстæ æрбатæхынц 
хæрдмæдзог цъиутæ. Фæстæдæр æрбатæхынц гакк- 
гуччытæ, зæрватыччытæ, чъиматæ, дзывылдартæ. 
Бæлæстæ дидинæг акалыны агъоммæ æрбатæхынц 
булæмæргътæ.

► Ранымай фæлтæхæг мæргъты. Дæ зæрдыл сын æрлæууын кæн сæ 
уырыссаг нæмттæ.



117

Уалдзыгон донивылæнты рæстæг æрбатæхынц доныленкгæнæг 
мæргътæ: хъазтæ, бабызтæ, доныхъазтæ æмæ æндæр мæргътæ – дон-
уæтты цæрджытæ. 

Мæргътæн сæ фылдæр уалдзыгон аразынц ахстæттæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, мæргътæ сæ ахстæттæ кæмыты ара-
зынц, уый.

Бирæ мæргътæ сæ ахстæттæ аразынц зæххыл (хæрдмæдзог цъиутæ), 
бæлæсты къалиутыл (цъиахтæ), хæдзæртты сæрты бын (хъæууон 
зæрватыччытæ), бæлæсты мæраты (хъæдхойтæ). Сауцъиутæ арæх æрцæ-
рынц къалатиты.

Мæргътæ сæ ахстæтты æрæфтауынц æйчытæ æмæ ныббадынц 
къуыртты. Сæ цъиуты фæхæссынц, цалынмæ уыдон сæхицæн хæринаг 
амал кæнынхъом не свæййынц, уæдмæ.

 Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы мæргъты царды уалдзыгон?
 Ды кæм цæрыс, уыцы ранмæ фыццаг цавæр мæргътæ æрбатæ-

хынц хъарм бæстæй?
 Цæмæн кæнынц мæргътæ ахстæттæ?
 Куыд сæмбæлыс ды дæ базырджын хæлæрттыл?
 Дæ цæст æрдар, мæргътæ сæ лæппынты куыд æмæ цæмæй хæс-

сынц, уымæ.

доныхъаз
лебедь

къадз 
аист

хъаз 
гусь кæсаглас 

цапля

бабыз 
утка
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ХЪÆДДАГ ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗЫГОН

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, хъæддаг цæрæгойтæ куыд зымæ-
гиуат кæнынц, уый.

Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цавæр ивдддзинæдтæ æрцæуы цæрæ-
гойты царды уалдзыгон.

Уалдзæджы ивддзинæдтæ æрцæуы канд мæргъты царды нæ, 
фæлæ иннæ цæрæгойты царды дæр. Мартъийы кæрон, хатгай та 
йæ райдианы дæр райхъал вæййынц гæккуыритæ æмæ хæфсытæ. 
Хæфсытæ æмæ кæсæгтæ райдайынц еугæф калын, уымæ гæсгæ 
уалдзыгон кæсаг ахсыны бар вæййы стæм хатт.

Мартъийы кæрон æмæ апрелы райдиан райхъал вæййынц 
кæлмытæ æмæ рабырынц хурвæрстæм. Уæ зæрдыл дарут: кæлмытæй 
бирæтæ сты пайдахæссæг цæрæгойтæ – уыдон сафынц æхсынджыты.

Кæлмытæм хæстæг цæуын нæ хъæуы, нæ сæ хъæуы хъыгда-
рын.

Уалдзæджы райдиан фæзынынц сасчытæ: бындзытæ, мыды-
бындзытæ, гæлæбутæ, хъæндилтæ, дыдынтæ æмæ æндæртæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы сасчыты уырыссаг нæмттæ.
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Райхъал вæййынц зыгъарджытæ (барсу-
ки), уызынтæ, æрсытæ. Зыгъарджытæ сæхицæн 
хæринаг нæма фæарынц æмæ фæцæрынц сæ 
зымæгон æвæрæнтæй. Уалдзæджы сын фæзыны 
лæппынтæ. Уызынтæ зымæджы дæргъы тынг 
смæллæг вæййынц. Уалдзæджы сæ фæхъæуы 
бирæ хæринаг – алыхуызон сасчытæ. Уызынтæн 
уалдзæджы фæзыны лæппынтæ. Вæййынц авды онг, фæзынынц 
æнæ судзинтæй, уынгæ нæма фæкæнынц. Цалдæр сахаты фæстæ 

сыл фæзыны фæлмæн урс судзинтæ. Уызын йæ 
лæппынты хæссы æхсырæй.

Сæ хуыккæмттæй рацæуынц æрсытæ. Уыдон 
тынг смæллæг вæййынц. Æххормаг æрсытæ цуан 
кæнынц сагтыл æмæ æндæр цæрæгойтыл. Тæссаг 
у адæймагæн дæр арсыл фембæлынæй. Зымæг 
ма вæййы, афтæмæй арсæн фæзыны лæппынтæ. 
Сæ мад сæ хæссы æхсырæй, стæй сæ ахуыр 
кæны сæхицæн хæринагæн сасчытæ, зайæгойтæ, 
хъæдындзбынтæ, фароныккон гагадыргътæ амал 
кæныныл.

Тæрхъустæн, æхсæрсæтджытæн, рувæстæн, бирæгътæн æмæ иннæ 
хъæддаг цæрæгойтæн дæр фæзыны лæппынтæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, уалдзыгон сырдты хъуын куыд аивы, 
уый. Цы у фисткалæн?

Фисткалæн: даргъ бæзджын хъуын раивы тæнæгдæрæй.

Цавæр цæрæгойтæн аивы уалдзыгон сæ цармы хуыз?

 Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы уалдзыгон сасчыты, донзæххонты 
æмæ кæсæгты царды?

 Цавæр ивддзинæдтæ æрцæуы уалдзыгон хъæддаг сырдты царды?
 Цы у фисткалæн?
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хихджын хъæд 
хвойный лес

сыфтæрджын хъæд 
лиственный лес 

æмхæццæ хъæд 
смешанный лес

ХЪÆД – ÆРДЗОН ÆМИУАД. 
БÆЛÆСТÆ

Кæм цæрыс, уыцы ран хъæд ис?
Цы зоныс хъæды тыххæй?

Хъæды кой куы фæкæнæм, уæд нæ цæстытыл ауайы, бæлæстæ, 
къутæртæ, кæрдæг кæм зайы, ахæм бæстуат. Хъæдтæ вæййынц алы- 
хуызон. Хъæды ном баст у, фылдæр дзы цавæр бæлæстæ зайы, уыимæ. 
Фылдæр дзы хихджын бæлæстæ куы зайа, уæд уый у хихджын хъæд. 
Фылдæр дзы сыфтæрджын бæлæстæ куы зайа, уæд – сыфтæрджын 
хъæд. Хихджын æмæ дзы сыфтæрджын бæлæстæ æмхæццæйæ куы за-
йой, уæд уый та у æмхæццæ хъæд.

► Æркæс нывтæм. Зæгъ, цавæр бæлæсты къалиутæ сты адон.
► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, хихджын бæлас сыфтæрджын бæла-

сæй цæмæй хицæн кæны, уый. 
► Бакæс æмæ бахъуыды кæн хъæдты нæмттæ.
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наз хъæд
еловый лес

сыфнæзы
лиственница

нæзы хъæд
сосновый лес

бæрзбын – березняк
тæрс æмæ фатхъæдджын хъæд –

буково-грабовый лес

Хихджын хъæдтæ вæййынц алыхуызон. Иуты дзы зайынц назтæ 
æмæ соцъитæ. Ацы бæлæстæн сæ сæртæ (кронæтæ) сты бæзджын 
æмæ хуры тынтæ бынмæ нæ уадзынц. Уымæ гæсгæ наз æмæ соцъи 
хъæдтæ вæййынц тар æмæ уымæл. Нæзы хъæдтæ та вæййынц рухс 
æмæ хус. Нæзы бæласы зæнг вæййы бæрзонд, бынæй – лæгъз, æмæ 
йын астæуæй къабузтæ нæ вæййы. Æрмæст ын тæккæ уæлейы ис сæр. 
Уымæ гæсгæ æнцонæй хæццæ кæнынц хуры тынтæ зæхмæ.

Хихджын хъæдты арæх æмбæлы сыфнæзы. Уый фидар у 
уазалæн. Сыфнæзыйæн йæ зæнг у фидар, æмæ йæ тыхджын 
дымгæ дæр нæ сæтты. Сыфнæзыйы хъæдæрмæг у зынаргъ. 
Уый лæууы сæдæгай, мингай азтæ æмæ ма куыдфæстæмæ 
ноджы фидардæр кæны.

Сыфтæрджын хъæды зайынц тулдз, бæрз, гæдыбæлас, цъуй, кæрз, 
сусхъæд, тæгæр бæлас, тæрс, фатхъæд æмæ æндæр бæласы мыггæгтæ. 
Уыдон тынг рæсугъд сты цыфæнды афæдзы афон дæр. Арæх иумыг-
гаг бæлæстæ фæзайынц иу ран æмæ сæ рауайы тулдзбын, бæрзбын, 
фатхъæдджын æ. а. д.
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Хъæды мидæг бæлæстæ зайынц уæладзгуытæй (ярустæй). 

► Нывмæ гæсгæ радзур, цавæр ярустæ ахсынц хъæды бæлæстæ, 
къутæртæ, кæрдæгхал зайæгойтæ. 

Сбæрæг кæн дæ дзуапп.
Хъæды уæллаг уæладзыг (ярус) ахсынц бæлæстæ, астæуккаг – 

къутæртæ, бинаг та – кæрдæгхал зайæгойтæ (кæрдæг) æмæ зокъотæ. 

► Равдис нывы уæллаг, астæуккаг æмæ бинаг уæладзгуытæ.

Хъæд у бирæуæладзыгон цъæхвæлыст хæдзар.

► Æркæс нывмæ. Абар сæ бæрзæндмæ гæсгæ хъæды зайæгойтæ. 
• 
 Хъæды зайæгойтæн сæ бæрзæнд иу æмвæзадыл ис?
 Кæцытæ дзы сты ныллæгдæр, кæцытæ – бæрзонддæр?
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Ирыстоны хихджын хъæдты фылдæр зайынц нæзы, наз, соцъи.

нæзы – сосна наз – ельсоцъи – пихта 

Самыми распространенными лиственными деревьями лесов Осе-
тии являются бук, граб, дуб, ясень, ольха, береза, клен и другие.

 Куыд хуыйны, хихджын бæлæстæ цы хъæды зайы, уый?
 Куыд хуыйны, сыфтæрджын бæлæстæ цы хъæды зайы, уый?
 Куыд хуыйны, хихджын æмæ сыфтæрджын бæлæстæ цы хъæды 

зайы, уый? 
 Кæцы уæладзыг аразынц хъæды бæлæстæ?

Бæлæстæ сты хъæды сæйраг зайæгойтæ. Уыдон аразынц 
уæллаг уæладзыг.

дуб 
тулдз

ясень 
кæрз

кл н 
тæгæр

рябина  
цъуй

осина 
урс гæдыбæлас

ива
хæрис

бер за
бæрз
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æхсæлы – 
можжевельник

КЪУТÆРТÆ

► Равдис нывы бæлæстæ æмæ къутæртæ.
► Радзур, уыдон кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц, уый.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп.
Къутæртæ бæлæстæй хицæн кæнынц уымæй, æмæ сын ис бæласау 

иу нæ, фæлæ бирæ лыстæг зæнгтæ. Уыцы зæнгтæ куыдфæстæмæ ивгæ 
цæуынц.

Къутæртæ сты бæлæстæй ныл-
лæгдæр, уымæ гæсгæ уыдон хъæдты 
аразынц астæуккаг уæладзгуытæ – 
пъазбынтæ. Уыдон зайынц бæлæсты 
(уæллаг уæладзгуыты) аууоны.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр æу-
уæлмæ гæсгæ дих кæнынц бæлæстæ æмæ 
къутæртæ хихджынтыл æмæ сыфтæр-
джынтыл. 

Къутæртæ дæр, бæлæсты хуызæн, дих 
кæнынц хихджынтыл æмæ сыфтæрджынтыл.

Хихджын къутæртæ: æхсæлы, æхсадхал 
(эфедра).

Цы зоныс къутæрты тыххæй?
Цавæр къутæртæ федтай хъæды кæнæ парчы?
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► Æркæс нывтæм. Раиртас, цавæр къутæртæ сты адон: хихджын æви 
сыфтæрджын. Цæмæн афтæ æнхъæл дæ?

Ацы къутæртæ иууылдæр æмбæлынц Ирыстоны хъæдты. Уыдонæй 
уæлдай ма махмæ æмбæлынц дзæлв, букъа, цым, цæстурсгæнæн.

æхсæр –
орешник

мæцкъуы –
брусника уагъылы –

шиповник
мыртгæ –

калина

дурвæткъуы –
боярышник

цæстурсгæнæн – волчеягодник

дзæлв – свидина

букъа – астрагал

цым – кизил 
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Тæрс хъæдты та зайы бур фугæ. Уый у 
сыфтæрызгъалгæ къутæр бур дидинджытимæ. 
Йæ пъазбынтæ вæййынц тынг бæзджын.

Тулдзбынты æмæ æхсæлыджынты зайы тырты. 

Фатхъæд æмæ гæдыбæлас арæх цы хъæдты сты, уым зайы кавка-
заг саунæмыг. Уый у æрдæгсыфтæрызгъалгæ къутæр. Саунæмыг бæззы 
хæрынæн, у хæрзад. Йæ сыфтæртæй йын кæнынц цай.

бур фугæ –
рододендрон желтый

саунæмыг – черника
тырты – барбарис 

Ирыстоны бæрзбынты зайы кавказаг фу-
гæ. Уый у тынг рæсугъд æнусонцъæх къутæр 
бæзджын (бæзцъар) тарцъæх сыфтæртимæ. Хо-
нынц ма йæ альпаг (хохаг) уарди дæр.

кавказаг фугæ – 
рододендрон 
кавказский 
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Ирыстоны  хъæдты ма æмбæлынц мугæ, кæркмисындзæг, къæбырт-
тæг, бæрæзе, дзедыр, хъæлæрдзы, мæнæргъы.

Къутæртæ Ирыстоны хъæдты аразынц астæуккаг уæладзыг. 
Къутæртæ вæййынц хихджын æмæ сыфтæрджын. 

 Цæмæй хицæн кæны къутæр бæласæй?
 Кæцы уæладзыг аразынц къутæртæ хъæды: уæллаг æви астæуккаг?
 Цавæр хихджын æмæ сыфтæрджын къутæртæ базыдтай?
 Цавæр къутæртæ зайы Ирыстоны хъæдты?
 Ранымай сæ. Дæ зæрдыл сын бадар сæ уырыссаг нæмттæ.

мугæ – мушмула 

дзедыр – ежевика

хъæлæрдзы – смородина

кæркмисындзæг – облепиха
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Хъæды зайы бирæ кæрдæгхал зайæгойтæ. Уыдон бирæ фылдæр сты 
бæлæстæй. Аразынц хъæды бинаг ярус.

Февралы кæрон – мартъийы райдиан, сыфтæрджын бæлæстæ ма 
бæгънæг куы вæййынц, уæд фæзынынц рагуалдзыгон кæрдæгхал 
зайæгойтæ. Миты хъæпæнты бынæй скæсынц малусджытæ, стъополайы 
дидинджытæ. Хъæдтæ уалдзæджы сфидауынц мыдгæрдæгæй. Хурмæ 
цæхæртæ калынц кæдзосæджы бур-бурид дидинджытæ. Ранæй-рæтты 
ферттивынц хъазы хъæдындзы дидинджытæ. Урсбын-сырх æмæ урс 
дидинджытæ калы гопгæрдæг, цъæх дарынц æрдузкъахы дидинджытæ.

ХЪÆДЫ КÆРДÆГХАЛ ЗАЙÆГОЙТÆ

Цавæр кæрдæгхал зайæгойтæ зоныс?
Кæм зайынц кæрдæгхал зайæгойтæ? 
Цæмæй хицæн кæнынц кæрдæгхал зайæгойтæ бæлæстæй æмæ 

къутæртæй?

На зел ной ножке –
Белые горошки. 

Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. 

На зел ной кочке
Синие звоночки. 

► Æркæс нывтæм. Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, кæм æмбæлынц ацы 
зайæгойтæ?

уиззайы сæр – 
колокольчик

джыджына – 
ландыш

цил –
папоротник

малусæг – 
подснежник 



129

► Æркæс нывтæм. Бахъуыды кæн, Ирыстоны хъæдты цы рагуалдзы-
гон зайæгойтæ æмбæлы, уыдоны нæмттæ.

Уалдзæджы кæрон фыццаг дидинджыты раивынц фиалкæ, да-
вон, джыджына. Ацы зайæгойтæ зайынц аууон рæтты. Аууонуарзаг 
кæрдæгхал зайæгойтæм ма хауынц битъына æмæ пысыра.

хъазы хъæдындз –
гусиный лук

кæдзосæг – чистякстъопола – 
первоцвет

фиалкæ – фиалка

битъына – мята

давон – черемша

æрдузкъах –
пролеска

мыдгæрдæг –
медуница

гопгæрдæг –
хохлатка



Ирыстоны сыфтæрджын хъæдты зайы лæсыф, туагсыф, сырхы хос 
æмæ æндæр кæрдæджытæ. Сырхы хос куы æрсæттай, уæд дзы ракæлы 
бæзджын сырхбын дон.

Уæлдай æргом сæхимæ здахынц, хъæдты цы кæрдæгхал зайæ-
гойтæ зайынц, уыдон: уиззайы сæр, ма-рох-кæн, хъæддаг сургæнæн, 
кавказаг донæмбырдгæнæг, декоративон телекия*.

Уиззайы сæры зæнг у иу метры бæрзæндæн. Зайы йыл стыр 
сыфтæ æмæ рæсугъд ирд дидинджытæ. Ма-рох-кæнæн ис ирд 
æрвхуыз дидинджытæ. Уыдон зайынц чысыл дзыгуыртæй.

сырхы хос – 
чистотел

туагсыф – кислица

лæсыф –  шалфей

уиззайы сæр – 
колокольчик

ма-рох-кæн – 
незабудка

сургæнæн – 
герань лесная

донæмбырдгæнæг –
водосбор

телекия
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Хæрынæн чи бæззы, уыцы кæрдæджытæй Ирыстоны зайы гæн-
гæлы, сæнк æмæ бирæ æндæртæ. 

æрыскъæф – земляника гæнгæлы – купырь

Маргджын кæрдæгхал зайæгойтæй Ирыстоны хъæдты æмбæлынц 
халоны цæст, кæрдæгхал бæрæзе æмæ æндæртæ.

Фæззæджы иуазон кæрдæгхал зайæгойтæ куы бахус вæййынц, уæд 
Ирыстоны хъæдты фенæн вæййы бирæазон æдцъæх сыфтæр зымæ-
гиуатгæнæг кæрдæджытæ. Уыдон сты бæхысæфтæг, æрыскъæф, цил, 
алыхуызон æрнæгон æфсирджынтæ, дзалатæ, назгæрдæг.

плаун – 
рувасгæрдæг

 Цæмæй хицæн кæнынц кæрдæгхал зайæгойтæ бæлæстæ æмæ 
къутæртæй?

 Кæцы уæладзыг аразынц кæрдæгхал зайæгойтæ хъæды?
 Цавæр рагдидинæгкалæг зайæгойтæ æмбæлы Ирыстоны хъæдты?
 Цавæр аууонуарзаг зайæгойтæ æмбæлы Ирыстоны хъæдты?
 Цавæр хæрынæн бæзгæ кæрдæгхал зайæгойтæ æмбæлы Ирыстоны 

хъæдты?

Кæрдæгхал зайæгойтæ аразынц хъæды бинаг ярус. Уыцы 
зайæгойтæй цæрынц кæрдæгхор цæрæгойтæ.

цил – 
папоротник

назгæрдæг – 
хвощ

рувасгæрдæг – 
плаун
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ЗОКЪОТÆ

 Цы ма ис фенæн бинаг уæладзыджы кæрдæгхал зайæгойтимæ?

Хабос лæууы йæ иу къахыл.

Зокъотæ (грибы) сты цардæгас дунейы хай. Уыдон нæ хауынц 
зайæгойтæм дæр æмæ цæрæгойтæм дæр. Зокъотæ сты цардæгас орга-
низмты ахсджиаг къорд – æрдзы хицæн хай. 

Зокъотæ зайынц канд зæххыл нæ, фæлæ бæлæстыл, дуртыл, 
зæронд бындзæфхæдтыл æмæ къултыл дæр. Зæронд дзулы къæбæрыл 
кæнæ апельсины цъарыл цы хъуына абады, уый дæр у зокъойы мыг-
гаг. Иуæй-иу зокъотæн фенæн ис æрмæстдæр микроскопæй. Фылдæр 
зокъотæ та вæййынц стыр.

► Нывы æххуысæй радзур зокъойы æддаг сконды тыххæй. 

Зокъо арæзт у уæлзæххон æмæ дæл- 
зæххон хайæ. Уæлзæххон хай арæзт у хъæд 
æмæ сæрæй. Сæрæн ис стыр ахадындзинад 
зокъойы царды. Уым сцæттæ вæййынц йæ 
мыггæгтæ (споры). Уыдон дымгæ ахæссы, 
æмæ сæ ныппырх кæны. Мæрмæ куы баф-
тынц, уæд сæ равзæры ног зокъотæ. Йæ 
хъæдыл та зокъомæ цæуы, мæрæй цы 
хæлцад (питание) цъиры, уый. Зокъойы 
уæлзæххон хай хонынц «дыргъ-буар» (пло-
довое тело). Йæ дæлзæххон хай арæзт у 
хæлттæй, хæлуарæджы тыны хуызæн, æмæ 
хуыйны зокъотын (грибница).

Зокъотын зæххы бын тынг ахæлиу вæййы æмæ, йæ хæлттæ 
кæрæдзиуыл кæм стыхсынц, уыцы рæттæй скæсынц дыргъ-буæрттæ. 
Уымæ гæсгæ зокъотæ зайынц дзыгуыртæй.

Кæцы уæладзгуытæ аразынц бæлæстæ æмæ къутæртæ хъæды?
Кæцы уæладзыг аразынц кæрдæгхал зайæгойтæ хъæды?

сæр
спорæтæ

хъæд

зокъотын –
грибница
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Хæрыны зокъотæ – съедобные грибы

► Æркæс нывтæм. Дæ зæрдыл бадар хæрыны зокъотæ.

Дæ зæрдыл дар, æмбырдгæнæн кæй ис, æрмæстдæр хорз кæй зо-
ныс, уыцы хæрыны зокъотæ. Зæронд æмæ кæлмхæрд зокъотæ дæр нæй 
æмбырдгæнæн.

рувасзокъо
лисички

урс зокъо
боровик

оп нок*

  Хæрыны зокъотæ

тамазокъо (садзгæ зокъо) 
шампиньон

бæрзбынызокъо 
подбер зовик

уымæлхор зокъо
(цъæх зокъо)

сыроежки

сырх зокъо
подосиновик
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Маргджын зокъотæ

Маргджын зокъотæ – несъедобные грибы 

Маргджын кæнæ кæлмхæрд зокъотæй куы фæхъæстæ уа адæймаг, 
уæд ын амæлынæй дæр тæссаг у. Уымæ гæсгæ, зокъотæ æмбырд-
гæнгæйæ, хъæуы тынг лæмбынæг уæвын. Æмбырд кæнын хъæуы 
æрмæст хæрынæн бæзгæ æмæ æнæкæлмхæрд зокъотæ. Фæлæ 
маргджын æмæ кæлмхæрд зокъотæ дæр æрдзы мидæг сафæн нæй. 
Æрмæст сæм æвналын нæ хъæуы.

► Æркæс нывмæ. Дæ зæрдыл бадар, хæрынæн цы зокъотæ нæ бæззынц, 
уыдон..

фæлурс поганкæ
бледная поганка 

сайтан-зокъо 
сатанинский гриб

кæрдæгхуыз бындзмар 
мухомор зел ный

сырх бындзмар
мухомор красный

мастхæццæ зокъо 
ж лчный гриб
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Куыд тонын хъæуы зокъотæ

Зокъо тынд æрцыд зокъотынимæ. Зокъотын кæм фæ- 
хъыгдард вæййы, уым ног зокъо нал æрзайы. 

Зокъо æрцыд кардæй 
лыг. Зокъойы хъæды бинаг 
хай æмæ зокъотынæн у тас 
бамбийынæй. 

Зокъо æрцыд здухæгау тынд. Зокъотын хъыг-
дард не ’рцыд. «Дыргъ-буар» зæххы нæ баззайы. 
Уыцы ран æрзайдзæн ног зокъотæ. 

«Сæрджын» зокъотæй уæлдай ма вæййы дуртæ, дидинджыты 
æнгæс зокъотæ дæр. Æрдзы ма æмбæлы, æнахуыр формæ кæмæн ис, 
ахæм зокъотæ дæр.

Зокъотæ цардæгас æрдзы ахсынц хицæн бынат. Зокъотæ 
нæдæр зайæгойтæм хауынц, нæдæр – цæрæгойтæм. Хъæды мидæг 
зокъотæ зайынц бинаг уæладзыджы.

► Радзур, зокъотæ куыд бирæ кæнынц, уый. 
► Зæгъ, кæцы зокъотæ æмбырд кæныны мадзал у æппæты растдæр. 

 Хъæды кæцы уæладзыджы зайынц зокъотæ?
 Цавæр хæйттæ ис зокъойæн?
 Ранымай хæрыны æмæ маргджын зокъотæ.

сморчок*строчок* порховка*
дождевик*

(тымбыл зокъо)



136

7

1

5

6

8

9

43

ХЪÆДЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

► Æркæс нывтæм. Радзур, цавæр цæрæгойтæ цæры хъæды. 
► Зæгъ, цавæр къордтæм хауынц ацы цæрæгойтæ. 
► Нывæй пайдагæнгæйæ радзур, хъæды мидæг алымыггаг цæрæ-

гойтæ цавæр «уæладзгуытæ» ахсынц, уый.

Цы базыдтат хъæды тыххæй?
Цавæр зайæгойтæ зайы хъæды?
Цавæр хъæд хуыйны хихджын? 
Цавæр хъæд хуыйны сыфтæрджын?
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1. Кедровка*
2. Уари
3. Летяга*
4. Æрхсæрсæттæг
5. Сыбираг сæлавыр
6. Бурундук
7. Зубр (домбай)

8. Рувас
9. Тæрхъус 
10. Саг 
11. Бур арс
12. Дзыгъуыргарк
13. Къуырмагарк
14. Быдираг мыст

1110

13

12

14

2
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Хъæды цæры бирæ алыхуызон уырынгонтæ: хъæндилтæ, гæлæ-
бутæ, мæлдзыджытæ æмæ æндæртæ. Уыдоныл сæмбæлæн ис хъæды 
æппæт уæладзгуыты дæр бынæй уæлæмæ.

► Вспомни осетинские названия насекомых.

Хъæды мæргътæ уасынц алы хъæлæстæй. Уыдон бон-изæрмæ 
тухæн кæнынц, амал кæнынц хæринаг сæхицæн æмæ сæ лæппынтæн.

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, хъæды кæцы уæладзгуыты ис сæмбæлæн 
мæргътыл.

къуырмагарк – глухарь
хиуа – сойка

пищуха* 
æхсынæг – кл ст

сидахъ – филин

нæмыгхор – дрозд

► Зæгъ, кæцы къордмæ хауынц ацы цæрæгойтæ. Бахъуыды сын кæн 
сæ уырыссаг нæмттæ.

бабочка жукстрекозамуравей 
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Хъæддаг мæргътæ адæймаджы æргом сæхимæ 
здахынц сæ рæсугъд хуызæй, сæ зардæй. Алы маргъы 
тыххæй дæр ис бирæ цыдæртæ радзурæн. 

Зæгъæм, мæнæ ацы маргъ.
Стыр хъæдхой бæласы цъары бынæй сласы 

зианхæссæг зулчъытæ (цъархор хъæндилтæ). Хъæдхой 
йæ хъæбæр бырынкъæй ныххуынкъ кæны бæласы 
цъар æмæ йæ даргъ æндæдзаг æвзаджы æххуысæй 
цыфæнды хуынкъæй дæр сласы зианхæссæг уырын-
гонтæ. Афтæ хъæдхой æххуыс кæны бæлæстæн 
зианхæссæг уырынгонтæй фервæзынмæ.

Ай та у бурцъиу. Гæркъæраджы йас. Фенæн 
ын ис бæласы бæрзонддæр къалиутыл. Дардмæ 
хъуысы йæ рæсугъд, уадындзы зæлты æнгæс 
хъæлæс. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн хъæды цæрæг сырдты нæмттæ.

Хъæд хорз æмбæхсæн у бирæ сырдтæн.
Хъæдты цæрынц тæрхъустæ, рувæстæ, сагтæ, хъæддаг галтæ, 

сæлавыртæ, æхсæрсæтджытæ, бурундуктæ, шакалтæ (хъæддаг куый-
тæ), стайтæ æмæ æндæр сырдтæ. Бирæтæ дын дзы сты зонгæ. Иннæты 
тыххæй зоныс къаддæр. Зæгъæм, сæла-
выр æмæ бурундукы тыххæй.

Бурундук у æхсæрсæттæджы æн-
гæс, æрмæст къаддæр. Уый хорз арæхсы 
бæлæстæм бырынмæ æмæ гæпп кæ-
нынмæ. Бурундук хæры дыргътæ, æх-
сæртæ, лыстæг уырынгонтæ, цæры 
хуыккомы, саразы йæ зæронд къуын-
дзих кæнæ кæлддзаг бæласы бын.

хъæдхой – большой 
п стрый дятел

бурцъиу – иволга

бурундук
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Сæлавырæн ис æлвæст гуыр, тасаг 
буар, хæмпус къæдзил, цыбыр къæхтæ. 
Сæлавыртæ арæхдæр цæрынц зæронд 
хъæдты, мæраджын æмæ кæлддзаг 
бæлæстæ фылдæр кæм ис, уым. Уар-
зы гагадыргътæ дæр, фæлæ у тугдзых 
сырд: хæры мыстытæ, æхсæрсæтджытæ, 
тæрхъустæ, уырынгонтæ. Сæлавыр у 
тынг цæрдæг, тагъд гæпп кæны иу 
бæласæй иннæмæ. Цæры, бæлæсты мæ-
раты цы ахстæттæ саразы, уым. Сæ-
лавырæн ис зынаргъ царм. 

Сæгуыт у халхор цæрæгой. Сæгуыт 
ласы 30 килограммæ хæстæг. Сæгуыт згъоры 
тынг тагъд, ис ын гыццыл сæр, рæсугъд къу-
бал, æлвæст гуыр, лыстæг хæрзконд къæхтæ. 
Цæры фæтæнсыфтæрджын хъæдты.

Хъæдты бирæ ис дæлзæхх цæрæг (подземные) цæрæгойтæ. Сæ 
царды фылдæр хай æрвитынц зæххы бын, æмæ уымæ гæсгæ уынынц 
æвзæр, фæлæ уыйхыгъд хъусынц æмæ æмбудынц хорз. 

Зæххы бын цæрджытæн сæ сæйраг куыст у зæххы бын цæуæнтæ 
къахын. Цæуæнты æрфыты сара-
зынц сæхицæн бынæттæ, хуын-
чъытæ æмæ дзы байтауынц фæл-
мæн сыфтæртæ, хъæмп.

Сæ фылдæр сты тугдзых цæ-
рæгойтæ. Хæрынц уырынгонтæ, 
зулчъытæ, сæтæлджытæ.

сæлавыр – куница

сæгуыт –
косуля

крот – куырм уыры
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Хъæды ма фембæлæн ис ахæм цæрæгойтыл дæр.

► Æркæс нывтæм. Зæгъ, цавæр цæрæгойтæ дзы уыныс.
► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, кæцы къордмæ хауынц.
► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, хъæды кæцы уæладзыджы цæрынц 

ацы цæрæгойтæ.

хъæды «уæладзгуытæ» – ярусы леса
мæргътæ – птицы
зианхæссæг сасчытæ – насекомые-вредители
тинсырд – пушной зверь

Хъæды цыдæриддæр ис (цæрæгойæ, зокъойæ, зайæгойæ), 
уыдоны цард æнгом баст у сæ кæрæдзийыл. Зайæгойтæ æмæ 
зокъотæй цæрынц бирæ цæрæгойтæ. Цæрæгойтæ хæлиу кæнынц 
зайæгойты мыггæгтæ. Хъæд у бирæуæладзыгон сыфтæрджын 
æмдзæрæн йæ бирæ цæрджытæн, у æрдзон æмиуад, æрдзон 
комплекс.

 Цавæр зайæгойтæ зайы хъæды?
 Цæмæн хонынц хъæд бирæуæладзыгон?
 Цавæр цæрæгойтæ цæры хъæды?
 Куыд баст сты кæрæдзиимæ хъæды цæрджытæ (зайæгойтæ, зокъо-

тæ, цæрæгойтæ?
 В каком ярусе леса живут птицы, насекомые?
 В каком ярусе леса живут травоядные животные и хищники?
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ДОНУАТ У ÆРДЗОН ÆМИУАД

► Ранымай æппæты стырдæр донуæттæ.
► Ранымай, Ирыстоны цы донуæттæ ис, уыдон.
► Ранымай, кæм цæрыс, уыцы ран цы донуæттæ ис, уыдон.

► Æркæс нывтæм. Ранымай донуæттæ. 
► Кæцы донуæтты дон у æдзæхх, цæхджын – та?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, донуат (водо м) цы у, уый?
Цавæр донуæттæ базыдтай?
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Донуæттæн стыр ахадындзинад ис æрдзы мидæг дæр æмæ 
адæймаджы царды дæр. Донуæттæй исынц дон хæдзарадон архайдæн. 
Донуæттæ сты æрдзы фидауц, зæрдæрухсы хос. Адæм дзы найынц сæхи, 
сæ фæллад уадзынц былгæрæттыл, фидар кæнынц се ’нæниздзинад. 
Доны цæрæг зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæн, та донуæттæ сты цæрæн 
бынæттæ. 

Æдзæхх донуаты зайæгойтæ
Донуæтты ныллæг былгæрæтты мæр æдзухдæр вæййы тынг 

уымæл. Уымæ гæсгæ дзы зайынц бæрзонд кæрдæгхал зайæгойтæ: 
хъæз, хъамыл, бийыны хъæз. Ацы зайæгойтæ сæ уидæгтæй ныффи-
дар вæййынц быныл, сæ зæнгтæ æмæ сыфтæртæ донæй фæуæлдæр 
вæййынц иу-дыууæ метры. 

► Æркæс нывтæм. Цæмæй сты иухуызон ацы зайæгойтæ?

Дæлвæз уымæл рæтты ма зайы фатсыф 
(стрелолист). Ацы зайæгойы сыфтæ сты фаты 
æнгæс. Йæ ном дæр уымæ гæсгæ у фатсыф. 

фатсыф – стрелолист

бийыны хъæз – рогоз хъæз – тростник хъамыл – камыш
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Донуæттæн сæхимидæг фенæн ис, ленкгæнæгау чи кæны, ахæм 
зайæгойтæ. Уыдон сты − лотос, доны хъоппæг, кубышка*. Ацы зайæгой- 
ты уидæгтæ ныффидар вæййынц лами быныл, сæ фæтæн сыфтæртæ 
æмæ дидинджытæ та ленкгæнæгау кæнынц доны уæлцъарыл. 

доны хъоппæг, 
дурынгæрдæг – кувшинка  

куысыфтæггонд – 
кубышка

лотос

малгæрдæг – ряска

Доны уæлцъарыл ма фенæн ис хæрз гыццыл ленкгæнæг зайæгой 
− малгæрдæг. Уымæн йæ уидæгтæ доны бынмæ нæ хæццæ кæнынц, 
афтæмæй рæзынц доны мидæг. 
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Æдзæхх дæтты бæзны ма ленк кæнынц хæрз лыстæг донзайтæ 
дæр. Уыдон фенæн ис æрмæстдæр микроскопæй. Бирæ куы вæййынц, 
уæд дон фæзыны кæрдæгхуызæй. 

Иуæй-иу зайæгойтæ æнæхъæнæй дæр сты доны бын. Уыдонæй иу 
у элодея. Уыдон рæзынц тагъд æмæ сæ рауайы цъыхырытæ.

буарлыггæнæг кæрдæг – 
телорез 

 донзайтæ – микроскопические водоросли

элодея

Æдзæхх доны ленк кæны зайæгой ‒ буар-
лыггæнæг. Уымæн ис, сæ кæрæттæ лыгтæ-
лыгтæ кæмæн сты, ахæм дæрзæг сыфтæртæ. 
Буарлыггæнæг арæх зайы дзыгуыртæ-дзы-
гуыртæй æмæ дзы тас у, хи найгæйæ, буар 
фæлыг кæнынæй.

Хъæз, хъамылтæ, бийыны хъæз, фатсыф, лотос, доны хъоппæг 
сты æдзæхх донуæтты сæйраг зайæгойтæ. 

 Цавæр зайæгойтæ зайынц донуæтты уымæл былгæрæттыл?
 Цавæр зайæгойтæ сты донуæтты фидауц?
 Цавæр зайæгой ленк кæны уæгъдæй донуæтты уæлцъарыл?
 Цæмæ гæсгæ афтæ схуыдтой  зайæгой буарлыггæнæг?
 Цавæр хуыз дæттынц лыстæг донзайтæ донæн?

цъыхырытæ – заросли
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ÆДЗÆХХ ДОНУАТЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

Æдзæхх донуаты цæрæгойтæ ис алыран дæр: доны уæлцъарыл, 
доны бæзны, доны бын, доны зайæгойтыл. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, ацы уырынгонтæ куыд хуыйнынц, 
уый.

Былгæрæтты зайæгойтыл фенæн ис бирæ цъырцъырæгтæ (стре-
козы). Уыдон сты тынг рæсугъд уырынгонтæ, ис сын хъулон-мулон 
æрттиваг базыртæ.

Доны уæлцъарыл разгъор-базгъор кæнынц кълопитæ-донбар-
джытæ (клопы-водомерки). Донбарæгæн ис даргъ къæхтæ, цыма доны 
уæлцъарæн йæ дæргъ бары. Ахæм ном дæр ыл уымæ гæсгæ сæвæрдтой. 

Донбарæг цæры къогъотæ æмæ æндæр лыстæг уырынгонтæй.

донбарæг – водомерка

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр цæрæгойтæ цæрынц æр-
мæстдæр доны, уый. Донуаты цæрæг цæрæгойтæ ма цавæртаæ зоныс?



147

Доны арфы фенæн ис тугдзых ленкгæнæг хъæндилтæ, кæрдæгхор 
хæфсы цъингуыртæ

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, нывы цавæр цæрæгой æвдыст ис, уый.

Сыгъдæг донуæтты æрфыты цæрынц цæугæдæтты цæрæг мыдз-
быртæ (раки). Уыдон цæрынц цæрæгойты мæрдтæй.

Донуæтты æрфыты цæрынц моллюсктæ дæр. Уыдонæн сæ фæл-
мæн буар у хъузгæй (раковина) æмбæрзт. Иуæй-иу моллюсктæн сæ 
хъузг арæзт у дыууæ фарсæй-æхгæнæнæй. Иннæ моллюсктæн та 
сæ хъузджытæ сты æнæ æхгæнæнтæй, здыхт. Цæрынц моллюсктæ 
донзайтæ æмæ лыстæг цæрæгойтæй. 

перловица

беззубкапрудовик 

катушка

ленкгæнæг хъæндилтæ – 
жуки-плавунцы

хæфсы цъингуыртæ – 
головастики
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► Зæгъ, цавæр къордмæ хауынц ацы цæрæгойтæ.

Цæугæдæттæ æмæ цадты ис бирæ алыхуызон кæсæгтæ: хихор, ка-
рась, карп, судак æмæ æндæртæ. 

Хихор хауы тугдзых кæсæгтæм.

► Æркæс нывтæм. Бакæс текст. Радзур кæсæгты царды хицæндзи-
нæдты тыххæй. 

Кæсаджы буары бындур сты стæгдар æмæ ленкгæнæн базыртæ 
(плавники). Ленгкгæнæн базыртæ æмæ къæдзил сты змæлыны 
оргæнтæ. Ноджы бирæ кæсæгтæн сæ дыгай фæрстыл ис æнкъарæн 
чырæгтæ (чувствительные клетки). Уыдоны фæрцы кæсаг æнкъары 
доны змæлд (колебания воды). 

cардзан – сазан

судак карп

окунь карась

хихор – щука

ленкгæнæнтæ – плавники

кæсаджы стæгдар – 
скелет рыбы

æнкъарæн чырæгтæ – 
чувствительные клетки

къæдзил –
хвост
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еугæф –  
икринка

гуырдзгæф – мал к

Кæсагæн ис алыхуызон æмбудæн (æнкъарæн) оргæнтæ. Уыдоны 
фæрцы кæсаг кæны уынгæ, æмбары тæф æ. а. д. Иуæй-иу кæсæгтæн 
ис сæрмагонд рихитæ − сгарæнтæ. Уыдон ын ахъаз сты доны бын 
хæринаг агурынмæ.

Кæсæгтæн сæ фылдæрæн сæ зæйц (потомство) фæзыны еугæфæй. 
Еугæфы гагатæй иутæ доны фæленк кæнынц, иннæтæ та зайæгойтæ 
кæнæ дуртыл ныхæст вæййынц.

Мæргътæй бирæты цард дæр баст у æдзæхх донуæттимæ. Ам сæхи-
цæн холлаг амал кæнынц бабызтæ, хъазтæ, денджызы хъазтæ, хъри-
хъуппытæ æмæ æндæр мæргътæ.

► Ранымай, нывы цы мæргътæ æвдыст ис, уыдоны ирон æмæ уырыссаг 
нæмттæ. Кæцытæ дзы сты доныленкгæнæг, кæцытæ – нæ?

Кæсæгтæ цæрынц æрмæстдæр доны. Уыдон улæфынц хъусаутæй 
(жабры). Цæрынц, æрмæстдæр доны цы ис, уымæй.

Кæсаджы буарыл ис хъусау æмбæрзæнтæ (жаберные крышки). 
Уыдоны бын сты хъусаутæ (жабры). Хъусауты фæрцы кæсаг донæй 
исы, улæфгæ кæмæй кæны, уыцы туаггуыр. Хъусаутæ сты тугæй йе- 
дзаг, æмæ уымæ гæсгæ сæ хуыз у сырх. 

хъусаутæ æмбæрзæн –  
жаберная крышка

цæст – глаз

хъусаутæ – жабрырихитæ – усики-щупы
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Цæрæгойты æхсæн æмбæлынц лыстæг сырдтæ дæр: уырытæ, 
уырдтæ, ондатрæтæ. 

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы сырдты уырыссаг нæмттæ.

Бобыртæ сты æхсынджытæн се стырдæртæ. Уыдон сты æмбисонды 
аразджытæ. Сæ цæрæнуат саразынц донуаты былгæрон къалиутæ, 
кæрдæджытæ æмæ мæрæй. 

Бобыртæ цæрынц зайæгхалæй. Тынг уарзынц доны хъоппæг, бийы-
ны хъæз, таволга*, дзедыр. Фæззæджы бобыртæ скæнынц æвæрæнтæ: 
алыхуызон бæлæсты æмæ къутæрты къабузтæ. 

Сыл бобырæн алы аз дæр фæзыны 2−3 лæппыны. Уыдон хуыкко-
мы фæвæййынц цыппар къуырийы. Мад лæппынты хæссы æхсырæй. 
Бобыры лæппынтæ «бинонты» æхсæн цæрынц дыууæ азы. Уыйфæстæ 
райдайынц хибарæй цæрын.

уырд

доны уыры

бобырондатрæ

бобры арæзт донауæзт – плотина бобра
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хæфс – лягушка

галхæфс – жаба

Æдзæхх донуæтты былгæрæттæм 
хæстæг рæтты цæрынц донзæххон 
цæрæгойтæ − хæфсытæ.

Цавæр цæрæгойты хонынц дон-
зæххонтæ?

Донзæххонтæ сты, доны дæр 
æмæ сурзæххыл дæр йæ бон улæфын 
кæмæн у, ахæм цæрæгойтæ.

Хæфсытæй уæлдай ма донзæх-
хонтæм хауынц галхæфсытæ. Хæфсы 
галхæфсæй раиртасæн ис ахæм бæ-
рæггæнæнтæм гæсгæ: 

галхæфс у хæфсæй стырдæр;
галхæфсæн йæ буар у къуызыртæ, 
хæфсæн та − лæгъз, бырынцъаг.

Хæфсытæ æмæ галхæфсытæ сты пайдахæссæг цæрæгойтæ. 
Уыдон хæрынц адæймагæн зианхæссæг бындзытæ æмæ 
къогъотæ.

 Ранымай æдзæхх донуæтты цæрæг сасчыты.
 Донбарæджы афтæ цæмæн хонынц?
 Цавæр æдзæхх донуæтты цæрæг кæсæгты тыххæй базыдтай?
 Радзур кæсæгты царды хицæндзинæдты тыххæй.
 Цавæр мæргътæ амал кæнынц хæринаг донуæтты?
 Ранымай доныленкгæнæг мæргъты.
 Цавæр лыстæг цæрæгойтæ цæрынц донуæтты?
 Радзур бобыры царды хицæндзинæдты тыххæй.
 Хæфсы донзæххон цæрæгой цæмæн хонынц?

► Цæмæй хицæн кæнынц кæрæдзийæ хæфс æмæ галхæфс?

Æдзæхх донуæтты сæйраг цæрджытæ сты: сасчытæ, моллюск- 
тæ, мыдзбыртæ, кæсæгтæ, донзæххонтæ æмæ лыстæг сырдтæ.
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ЦЪЫМАРА

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цъымара цавæр рæтты сæвзæры, уый.

цъымара – болото 

Ранымай, цы донуæтты тыххæй базыдтай, уыдон.
Цавæр донуат у йæ формæмæ гæсгæ цады æнгæс?

Цъымара у æдзæхх донуат.
Цъымара æдзухдæр у лæхъир. Цъы-

марайы куы бацæуай, уæд банкъар-
дзынæ, дæ къæхтæ фæлмæн хъуынайы 
куыд сæдзынц, уый.

Цъымарайы зайæгойтæ

Цъымарайы фенæн ис стæм къутæр-
тæ, гыццыл тæнтъихæг бæлæстæ. Уыдон 
сты нæзы, бæрз, фæрв. Ам ма зайынц 
дзала (осока), донзайтæ, хъуына (мох).

гакк-гуккы 
гæн 

кукушкин л н

урс хъуына 
мох сфагнум
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Цъымарайы ма зайынц суадонгæрдæг æмæ урсбазырæг. 

Бирæ ис цъымарайы урс коцорагæрдæг (пушица). Йæ дыргътыл 
разайы даргъ урс хæлттæ. Уыдонæй рауайы урс пух æмбæрзæн. Уымæ 
гæсгæ йæ хонынц коцорагæрдæг. 

Цъымарайы зайы æртæхгæрдæг (росянка). Йæ сыфтæртыл ис 
«хъуынтæ». Уыдон сты æртæхы хуызæн.

суадонгæрдæг – 
калужница

урсбазырæг –
белокрыльник

урс коцорагæрдæг 
пушица

æртæхгæрдæг 
росянка
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цъымарайы дидинæг 
– багульник

донфæрсудзæн 
– аир 

тæппузгæрдæг–
пузырчатка

Цъымараты фенæн ис цъымарайы дидинæг, донфæрсудзæн, тап-
пузгæрдæг.

Гагадыргъджын зайæгойтæй цъымарайы сæмбæлæн ис туацъæйы 
нæмыгыл, цъæхгагайыл, саунæмыгыл.

туацъынæмыг – 
клюква

цъæхгага – голубика саунæмыг – черника

хъуынатæ – мхи
донзайтæ – водоросли
дзала – осока
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Цъымарайы цæрæгойтæ

Цъымарайы, хъæды хуызæн, бирæ цæрæгойтæ нæ цæры. Цъыма-
райы арæх сты къогъотæ, дзынгатæ, цъырцъырæгтæ, цъулбертæ. Фенæн 
дзы ис ленкгæнæг хъæндил (жук-плавунец) дæр.

Мæргътæй цъымарайы цæрынц: гоппойтæ, хърихъуппытæ, мæгатæ, 
кæсагластæ, доны аццытæ, денджызы хъазтæ. Адон цæрынц хæфсытæй, 
кæсæгтæй, цъингуыртæй æмæ цъымарайы æндæр лыстæг цæрæгойтæй.

► Дæ зæрдыл бадар ацы мæргъты ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.

къогъо – 
комар

гоппой – чибис

мæга –
выпь

доны ацц – кулик

дзынга –
слепень

цъырцъыраг – 
стрекоза

цъулбер – 
пиявка

 Цы у цъымара?
 Цавæр зайæгойтæ зайы цъымарайы?
 Цавæр гагадыргъджын зайæгойтæ зайы цъымарайы?
 Цавæр сасчытæ вæййы арæх цъымараты?
 Цавæр мæргътæ цæры цъымараты?
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БЫДЫРЫ ЗАЙÆГОЙТÆ

Хæринаджы продукттæй бирæтæ адæймаг исы зайæгойтæй. Ды 
зоныс, хъæды æмæ донуæтты цавæр зайæгойтæ зайы, уый. Уыдон сты 
æрнæгон зайæгойтæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр зайæгойтæ хуыйнынц æрнæгон.

Ис, адæймаг кæй æрзайын кæны, ахæм зайæгойтæ дæр. Зæгъæм, 
халсартæ: къабуска, картоф, цæхæра, уырыдзы, кæрдæджытæ æмæ бирæ 
æндæртæ.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, адæймаг кæй æрзайын кæны, уыцы 
зайæгойтæ цы хуыйнынц, уый.

Цæхæрадон у, алыхуызон культурон зайæгойтæ кæм зайы, 
ахæм чысыл зæххы хай. 

Фæлæ ма ноджы ис, халсартæ кæнæ хор (нартхор, мæнæу, цъой, 
хъæбæрхор æмæ æндæр хоры культурæтæ) тыд цы стыр зæххы хæйт-
тыл ис, ахæмтæ.

Адæймаг кæй кусы, уыцы зæххы хæйттæ хуыйнынц хуымтæ.

Цавæр халсартæ зоныс?
Цавæр хоры зайæгойтæ зоныс?
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, уыцы зайæгойтæ кæм зайынц, уый.
Радзур, дзул фынгмæ куыд æрбахауы, уый.
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► Æркæс хоры культурæты нывтæм. Дæ зæрдыл бадар сæйрагдæр 
хоры культурæты нæмттæ

мæнæу –
пшеница

цъой,
хлепа –

 рожь

сысджы –
ов с

хъæбæр-
хор –

ячмень

фагæ –
гречиха

пырындз 
– рис

еуу –
просо

Хоры культурæтæ дæттынц хор. Мæнæу æмæ цъойæ ссынц ссад. 
Мæнæуы ссадæй кæнынц урс дзул, цъойы ссадæй та − сау дзул. Уымæ 
гæсгæ ма мæнæу æмæ цъой хонынц дзулы хоргæрдæджытæ дæр 
(хлебные злаки).

► Ахъуыды кæн æмæ радзур, цы кæнынц сысджыйæ, хъæбæрхорæй, 
еууæй, сауфагæйæ, пырындзæй?

Ирыстоны быдырты тауынц мæнæу, цъой, хъæбæр- 
хор, сысджы, сауфагæ. Фæлæ сæйрагдæр хоры культу- 
рæтæ сты мæнæу (пшеница) æмæ нартхор (кукуруза).

► Æркæс нывмæ.
► Цавæр зайæгой дзы цæуы æвдыст? 
► Ацы зайæгой хонынц «нæртон хор». 
► Радзур, нартхоры тыххæй цы зоныс, уый.

Нартхор у холладжы культурæтæн сæ сæйрагдæр. 
Цъæх нартхоры хъæдтæй фосæн кæнынц хæрзхъæд 
холлаг − силос. Нартхорæн йæ нæмгуытæй дарынц 
хæдзарон маргъ æмæ фос. Холлагæн пайда кæнынц хус 
нартхоры хъæдтæй дæр. 
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Нартхор ахъаззаг хойраг у адæймагæн дæр. Хъуыдыды 
нартхор хæрынц фыхæй æмæ цургондæй. Нартхоры ссадæй 
нæ фыдæлтæ кодтой нартхоры кæрдзын. Уый у хæрзад æмæ 
æнæниздзинадæн пайда къæбæр. 

Ныр дæр та адæм райдыдтой сæ хæдзæртты кæрдзын кæ-
нын. Дуканийы дæр æй ис балхæнæн. Нартхоры ссадæй ма 
ноджыдæр кодтой ирон хæринæгтæ – сир æмæ дзыкка.

► Бафæрс дæ баба æмæ дæ нанайы, раздæр ма-иу нарт- 
хорæй цавæр хæринæгтæ кодтой, уымæй. Иннæ урочы 
радзур уый тыххæй де ’мкъласонтæн.

Хорæй уæлдай ма хуымты (быдырты) садзынц картоф æмæ 
æндæр халсартæ: цæхæра, уырыдзы, къабуска, хъæдындз, томаттæ, 
нас, цывзы, джитъритæ æ. а. д. 

Ирыстоны зæххыл стыр фæзуæттæ ахсынц картофы хуымтæ. Кар-
тоф хонынц «дыккаг кæрдзын», уымæн æмæ у, хæрзад æмæ пайда.

Нæ республикæйы кæнынц æхсынæны (подсолнечник) куыст 
дæр. Æхсынæны æппытæй аразынц ахсджиаг хойраджы продукт − 
æхсынæны зети. Сойджын культурæтæй ма нæ республикæйы кæнынц 
бæлтæрнайы (горчица) куыст.

Ирыстоны зæххыл зайынц хъæдуры культурæтæ (бобовые куль-
туры) дæр: хъæдур (фасоль) æмæ хохаг хъæдур (горох). Уыдон сты 
урсагæй хъæздыг ахсджиаг хойраджы продукттæ.
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Хуымты зайы ноджы иу диссаджы зайæгой – гæн (лен) дæр. Гæн у 
æлвисæн культурæ, кæнынц дзы хъуымац.

Æлвисæн культурæтæм ма ноджыдæр хауы бæмбæг (хлопчат-
ник). Бæмбæджы куыст кæнынц, хус климæт цы бæстæты ис, уым. 

Хуымты культурон зайæгойты æхсæн æмбæлынц хæдæвзæрд 
зайæгойтæ дæр. Уыдон æнæнхъæлæджы бахауынц быдыртæм æмæ 
стыр зиан хæссынц культурон зайæгойтæн. Уыдон хæмпæл кæнынц 
быдыртæ, уымæ гæсгæ сæ хонынц хæмпæлгæрдæг (сорняк). 

лыстæг гæн – л нбæмбæг – хлопчатник

 Цавæр халсартæ зайын кæнынц хуымты?
 Ранымай сæйрагдæр хоры культурæтæ.
 Ранымай Ирыстоны сæйрагдæр хоры культурæтæ.
 Цавæр культурæтæ хонынц сойджын?
 Цавæр культурæтæ хонынц æлвисæн?

хуымыхъыцъы 
– сурепка

æхсæнгæр-
дæг – пырей

æрвдидинæг – 
васил к

хоргæрдæг – звездчатка 
(мокрица)

хæмпæлгæрдæг – сорняки
нартхор – кукуруза

æхсынæн– подсолнечник
бæлтæрна – горчица
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БЫДЫРЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

Хуымты цæрæгойтæ сты алымыггаг. Уый уымæн афтæ у, æмæ, 
хуымты цы бирæ зайæгойтæ ис, уыдон сты цæрæгойты холлаг.

Быдырты фембæлæн ис ахæм хъæндилтыл, куыд æрттиваг 
хъæндил æмæ зæриндзæст. Ацы хъæндилтæ сты тынг æнæфсис. 
Хæрынц бирæ зианхæссæг уырынгонтæ æмæ сæ быр, æмæ уымæй пай-
да сты тыллæг бахъахъхъæнынæн.

Зæриндзæст у тынг рæсугъд уырынгон. Рог, рæсугъд хызгонд 
æрвхуыз-кæрдæгхуызбын базыртимæ. Ис ын стыр æфсæртæ æмæ уыдо-
ны æххуысæй хæры зайæгойты сыстытæ.

Быдыры цæры колорадойаг хъæндил дæр. Йæ бур фæсонтыл ис 
дæс сау хаххы. 

Хъæндил æмæ йæ бырæн (личинка) сæ бон у 
картоф бынхæрд бакæнын.

Стыр зиан хæссынц быдыры зайæгойтæн хуымы 
сæтæлæг æмæ бур сæтæлæг.

Цы у хуым?
Цавæр культурон зайæгойтæ садзынц адæм хуымты?  
Цавæр хуымы хæмпæлгæрдæджытæ базыдтай?

æрттиваг 
хъæндил – 

жужелица
зæриндзæст –

златоглазка

колорадаг хъæндил–
колорадский жук

хуымы сæтæлæг –
слизень полевой

бур сæтæлæг–
слизень бурый
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Быдырты цæрынц лыстæг сырдтæ – быдираг мыстытæ дæр. Ацы 
цæрæгойæн ис даргъ лыстæг къæдзил. Сæрд æмæ фæззæджы дæргъы 
хæринаг амал кæны быдыры. Зымæгмæ хор бамбæхсы, зæххы бын ын 
цы хуынчъытæ ис, уым.

Быдырты ис бирæ хъулон уырытæ æмæ æнæдымæг гæлæутæ. 
Уыдон хæрынц быдыры цъæх донджын зайæгойтæ. Сæ хуынчъыты 
скæнынц æвæрæнтæ хорæй. Уымæй хæссынц стыр зиан.

æнæдымæг 
гæлæу – хомяк

Быдырты ис бирæ саскхор мæргътæ: хæрдмæдзог цъиутæ æмæ 
митмитгæнæгтæ. Хæрдмæдзог цъиутæ ахстæттæ аразынц кæрдæджы. 
Бон-изæрмæ хъуысы сæ зард.

быдираг хæрдмæдзог –
полевой жаворонок

бургуыбын митмитгæнаг –
синица

быдираг мыст –
полевая мышь

хъулон уыры – 
суслик
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Æхсынджытæн дæр ис знæгтæ − тугдзых мæргътæ: уыг, пустель-
га*, канюк.

уыг – сова пустельга* канюк*

Быдырты цæры цъæх хуыргарк 
дæр. Уый у чысыл карчы æнгæс. Йæ 
къæхтæй фæкъахы зæхх, каркау уасы, 
къуытт-къуытт кæны. Цъæх хуыргарк у 
æппæтхор цæрæгой.

хуыргарк – куропатка

Стыр цæрæгойтæ иудадзыг быдыры нæ цæрынц.

Ахъуыды-ма кæн, цæуылнæ? Сбæрæг кæн дæ дзуапп.

Быдыр у быгъдæг ран, æмæ знагæн æнцон у йæ амæттаджы фенын. 
Фæлæ бирæ цæрæгойтæ цæуынц быдырмæ хæринагагур. Уыдон сты 
тæрхъустæ, рувæстæ, æрсытæ, хъæддаг куыйтæ.

 Цавæр сасчытæ цæрынц быдырты?
 Цавæр æхсынджытæ цæрынц быдырты? Цавæр зиан хæссынц уы-

дон?
 Цавæр сырдтæ æрбацæуынц быдыртæм хæринагагур?

Быдырты сæйраг цæрджытæ сты: сасчытæ, уаллæттæ, сæтæл-
джытæ, галхæфсытæ, æхсынджытæ æмæ мæргътæ.

Хæринагагур быдыртæм æрбацæуынц тæрхъустæ, рувæстæ, 
æрсытæ æмæ æндæр сырдтæ.
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Зæххыл гыццыл нæй, кæрдæгхал зайæгойтæ кæм зайынц, ахæм 
рæттæ. Кæрдæгхал зайæгойтæ кæм зайы, гыццыл ахæм фæзуæттæ хо-
нынц æрдузтæ, стыр фæзуæттæ та − уыгæрдæнтæ.

► Дæ цæст æрдар, кæм цæрыс, уыцы ран уыгæрдæн ис æви нæй, уымæ.

Уыгæрдæнтæ ис куыд фæзбыдырты, афтæ хæхбæсты дæр. 
Фембæлæн ма ис уыгæрдæнтыл хъæды æрдузты æмæ хъæдрæбынты. 
Арæх уыгæрдæнтæ вæййынц цæугæдæттæ æмæ цадты былтыл. Уыдон 
сты тæккæ хъæздыгдæр уыгæрдæнтæ. 

Уыгæрдæны дидинджыты сæрмæ æмбырд кæнынц гæлæбутæ, 
мыдыбындзытæ, дзынгатæ. Изæрырдæм райхъуысы уыгæрдæны цæрæг 
мæргъты цъыбар-цъыбур.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр зайæгойтæ хонæм кæрдæгхал.
Кæрдæгхал зайæгойтæ цæмæй хицæн кæнынц бæлæстæ æмæ 

къутæртæй?
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, кæрдæгхал зайæгойтæ кæм зайынц, 

уый.

уыгæрдæн – луг

УЫГÆРДÆНЫ ЗАЙÆГОЙТÆ
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Ды зоныс, уыгæрдæнты æрмæст кæрдæгхал зайæгойтæ кæй 
зайы, уый. Бирæ ис уыгæрдæнты рæсугъд дидинджытæ: æрвхуыз 
уизза, æртæсыфон, саджысæр, урс-урсид дзедзыкка, мысты хъæдур, 
уардихуыз смолка*, бур донник*, æртæхуызон фиалкæ æмæ æндæртæ.

► Æркæс кæрдæгхал зайæгойты нывтæм.
► Дæ зæрдыл сын бадар сæ ирон æмæ уырыссаг нæмттæ.
► Ранымай, цавæртæ дзы федтай уыгæрдæны кæнæ æндæр æрдзон 

бынæтты.

минсыфон  – 
тысячелистник

æртæсыфон –
клевер

бур бындæг – 
ж лтый донник

æрвдидин–
фиалка

дзедзыкка – 
нивяник

мысты хъæдур – 
мышиный горошек

уиззайы сæр –
колокольчик

писигæрдæг –
смолка
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Уыгæрдæнты ис бирæ мæнæу æмæ цъойы æнгæс зайæгойтæ. Уы-
дон сты мынæгхуыз кæрдæгхæлттæ: фæсалгæрдæг, рувасдым, ежа, 
гæдыйы дымæг æмæ æндæртæ. Уыцы зайæгойтæн ис даргъ нарæг 
сыфтæртæ.

Зайы уыгæрдæнты маргджын зайæгойтæ дæр. Уыдонмæ фос 
хæстæг нæ цæуынц. Зæгъæм: бурдидинæг, куыдзы бага, æхсырæг, 
назгæрдæг.

дзедзро – 
мятлик ежа* 

рувасдым – 
лисохвост

бурдидин – лютик назгæрдæг –  хвощ

гæдыйы дымæг – 
тимофеевка

 Бамбарын кæн, цы у уыгæрдæн.
 Радзур, кæм цæрыс, уыцы ранмæ хæстæг уыгæрдæны тыххæй.
 Цавæр зайæгойтæ зайы уыгæрдæнты?

Уыгæрдæны сæйраг зайæгойтæ сты: саджысæр, æртæсыфон, 
дзедзыкка, мысты хъæдур, фиалкæ, бурдидинæг, назгæрдæг, 
гæдыйы дымæг.
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цъырцъырæгтæ кæрдæгхуыз 
цъæрæхснæг

УЫГÆРДÆНТЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

Уыгæрдæнты цæры бирæ уырынгонтæ. Кæрдæгæй хъуысы цъыр-
цъырæгты цъыр-цъыр. Уыгæрдæны ис бирæ цъæрæхснæджытæ дæр.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн уырынгонты уырыссаг нæмттæ.

Мыдыбындзытæ цæрынц бирæ бинонтæй – æвзæнтæй. Мыды-
бындзытæ сты æппæты пайдадæр уырынгонтæ. 

Ахъуыды кæн, цæмæн?

Дидинæгкалгæ кæрдæджытæй нектар (адджын дон) æмбырд кæ-
нынц мыдыбындзытæ, дыдынбындзытæ.

Нектар æмбырдгæнгæйæ, мыдыбындзытæ æмæ дыдынбындзытæ  
рыгдзыд кæнынц (опыляют) зайæгойтæ.

мыдыбындз –
пчела

галбындз –
шмель

дыдынбындз – оса

цъæх цъæрæхснæг

Цы у уыгæрдæн?
Ранымай уыгæрдæны рæсугъд дидинæгджын зайæгойтæ.
Дæумæ гæсгæ, цавæр цæрæгойтæ цæры уыгæрдæнты?
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Уыгæрдæны бирæ холлаг ис алыхуызон гæлæбутæн.  

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, нывы цы гæлæбутæ ис, уыдоны уырыс-
саг нæмттæ.

Махаон у гæлæбуты рæсугъддæртæй иу. Йæ ба-
зыртыл фæстæрдыгæй ис дыууæ къалиугонды. Гæ-
лæбу тæхгæ куы фæкæны, уæд уыцы къалиугæндтæ 
вæййынц зæрватыччы къæдзилы æнгæс. Уымæ 
гæсгæ йæ хонынц «зæрватыччы къæдзил». 

Кæрдæджы æмæ мæры фенæн ис алыхуызон хилджытæ, кæл-
мытæ, хъæндилтæ, мæлдзыджытæ, уæлæмæ чи сбырыд мæрæй, уыцы 
уаллæттæ. Уыгæрдæны фенæн ис цымыдисаг уырынгонтæ-санитартæ: 
фаджысы хъæндилтæ æмæ мæркъах хъæндилтæ.

сау гæлæбу

махаон

хъулон гæлæбу

бур гæлæбу æрвгæлæбу

Фаджысы хъæндилтæ æмбырд кæнынц æмæ хæссынц сæ хуын-
чъытæм цæрæгойты фаджыс. Уымæй сæхæдæг дæр цæрынц, сæ быр 
дæр. 

Мæркъах хъæндилтæ та мæры баныгæнынц мæргъты æмæ лыстæг 
сырдты мæрдты æмбиæццæгтæ. Уый у сæ холлаг сæхицæн дæр æмæ 
сæ бырæн дæр. Уыцы уырынгонты хонынц уырынгонтæ-санитартæ.

Ахъуыды кæн, цæмæн?

мæркъахæг 
хъæндил – 

жук-могильщик
жук-навозник – 

фаджысы хъæндил
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Иудадзыгдæр уыгæрдæнты цæрынц быдираг мыст, куырм уыры, 
мыстулæг æмæ сыбираг мыстулæг.

быдираг мыст – пол вка

сыбираг мыстулæг –
горностай

мыстулæг – 
ласка 

куырм уыры – крот

Уыгæрдæнты ахстæттæ кæнынц æмæ 
хæринаг амал кæнынц иуæй-иу мæргътæ 
дæр. Зæгъæм, уæрцц. 

Уæрцц у гыццыл карчы æнгæс. Уæрцц 
цæры алы кæрдæджыты мыггæгтæй, уырын-
гонтæ æмæ сæ бырæй. Ахстонæн скъахы 
гыццыл дзыхъхъ арф кæрдæджы астæу. 

Уæрццы базонæн ис йæ зарæгæй: 
«Уæрцц − былдыхъхъ, уæрцц − былдыхъхъ». 
Уæрцц згъоры тынг тагъд, йе знæгтæй 
лидзгæйæ. Уыйхыгъд тæхын тынг нæ уарзы, 
йæ бон бæрзонд æмæ дард тæхын нæу.

Йæ царды фылдæр бонтæ уыгæр-
дæнты æрвиты цъæх мæга. Уый дæр 
уæрццы хуызæн згъоры тынг тагъд. 
Уый тынг рæвдз уайы арф кæрдæджы, 
афæливы йæ фæндаг. Уый æнцонтæй 
уынгæ дæр нæ фæкæндзынæ, фæлæ йын 
фехъусæн ис йæ «хъыррыстгæнаг» хъæр 
(д рг-д рг). Уымæ гæсгæ ма йæ уырысса-
гау хонынц деркач дæр.

уæрцц – переп лка

цъæх мæга – коростель
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Быдыры цæры маргъ − уыгæрдæны чъыкчъык-
гæнаг. Ирдхуыз ын нæй, у мынæгхуыз. Куы фæтæрсы, 
уæд ныхъхъæр кæны, «чъык-чъык», зæгъгæ, æмæ йæ 
уымæ гæсгæ хонынц чъыкчъыкгæнаг.

уыгæрдæны чъыкчъыкгæнаг – 
луговой чекан

Æхсæвыгæтты уыгæрдæнты мыстытыл цуан кæнынц уыгтæ æмæ 
сидахътæ.

уыг – сова
сидахъхъ, ололи –
филин

Уыгæрдæнтæм цъæх кæрдæг бахæрынмæ æрбацæуынц хъæддаг 
æмæ быдираг сырдтæ дæр: рувæстæ, тæрхъустæ, хъæддаг хуытæ æмæ 
æндæртæ.

 Цы у уыгæрдæн?
 Кæм цæрыс, уым хæстæг уыгæрдæн ис? Радзур, цавæр цæрæгойтæ 

дзы цæры.
 Цавæр уыгæрдæнты цæрæг хъæндилты тыххæй базыдтай? Радзур 

уыдоны тыххæй.
 Цавæр мæргътæ кæнынц ахстæттæ уыгæрдæнты? Цавæр цæрæ-

гойтæ цæрынц уыгæрдæнты?
 Цæмæй хицæн кæны уыгæрдæн хуымæй?

Уыгæрдæны сæйраг цæрджытæ сты: цъырцъырæгтæ, цъæрæхс-
нæджытæ, дзынгатæ, дыдынбындзытæ, гæлæбутæ, мæлдзыджытæ, 
хъæндилтæ, мыстытæ, куырм уырытæ, мыстулджытæ.

Уыгæрдæны ахстæттæ кæнынц уæрццытæ, мæгатæ, быдираг 
чъыкчъыкгæнæгтæ.

Уыгæрдæнтæм æрбацæуынц хæринагагур хъæддаг æмæ бы-
дираг сырдтæ дæр.
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ДЫРГЪДОНЫ ЗАЙÆГОЙТÆ

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр зайæгойтæ зайы цæхæра- 
дæтты, хуымты – та?

Уыдон сты хоры халсарты, хъæдуры, æлвисыны, зетийы куль- 
турæтæ. 

Нартхор æмæ æхсынæны хуызæн ставдзæнг зайæгойтæ дæр сты 
кæрдæгхæлттæ. 

Фæлæ ма, кæрдæгхал зайæгойтæй уæлдай, адæм садзынц культу-
рон бæлæстæ æмæ къутæртæ. 

Уыдонимæ сты дыргъ бæлæстæ: фæткъуы, кæрдо, алтъами; га-
гадыргъ культурæтæ: хъæлæрдзы, хъалгъæн, мæнæргъы, мыртгæ, 
кæркмисындзæг æмæ æндæртæ.

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, куыд хуыйны, адæм дыргъ бæлæстæ 
æмæ гагадыргъты къутæртæ кæм зайын кæнынц, уыцы бынат.

Дыргъ бæлæстæ æмæ гагадыргъты къутæртæ адæм садзынц 
дыргъдæтты.

Дыргъдæттæ вæййынц гыццылтæ æмæ стыртæ. Гыццыл дыргъ-
дæттæ вæййынц хæдзæртты цур 
кæнæ дачæты. Стыр дыргъдæттæ 
вæййынц паддзахады, кæнæ хи-
цæн амалхъом адæймæгты исбон.

Цавæр иумæйаг номæй схонæн ис фæткъуытæ, кæрдотæ, алтъа-
митæ, чъерамитæ?

Куыд хуыйнынц, фæткъуытæ, кæрдотæ, алтъамитæ æмæ чъера-
митæ цы бæлæстыл зайынц, уыдон иумæйаг номæй?

Кæм зайынц уыцы бæлæстæ? 
Чи сæ ныссадзы?
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Практикон куыст
1. Фæткъуы æмбисыл алыг кæн.
2. Æркæс, йæ хуылфы цы ис, уымæ.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
Фæткъуыйы хуылфы ис бирæ мыггæгтæ.

Сæ хуылфы æппытæ цы дыргътæн ис, уыдон хуыйнынц мыг-
гагджын дыргъы культурæтæ.

► Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цавæр дыргъты хуылфы ма ис мыггæгтæ.  

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
1. Мыггагджын дыргъы культурæтæм ма хауынц къомси æмæ 

кæрдо.
3. Адих кæн æмбисыл чылауи кæнæ бал.
4. Æркæс, йæ хуылфы цы ис, уымæ.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
Чылауи куы адих кæнай, уæд фендзынæ, йæ хуылфы иу апп кæй 

ис, уый.

Чылауийæ уæлдай ма иу апп ис алтъамийы, курагайы, æхсын-
цъыйы, балы.

Сæ хуылфы апп цы дыргътæн ис, уыдон хуыйнынц апджын 
дыргъы культурæтæ.

Сæ хуылфы æппытæ цы дыргътæн ис, уыдон хуыйнынц мыг-
гагджын дыргъы культурæтæ.
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 Цы у дыргъдон?
 Цавæр зайæгойтæ зайы дыргъдæтты?
 Ранымай мыггагджын дыргъы культурæтæ.
 Ранымай апджын дыргъы культурæтæ.
 Сымахмæ дыргъдон ис?
 Цавæр дыргътæ æмæ гагадыргътæ дзы зайы?
• 
► Радзур, цавæр куыстытæ фæкæныс уæ дыргъдоны.

Ацы дыргътæ иууылдæр: фæткъуы, кæрдо, къомси, чылауи, алтъа-
ми, курага, бал, гуырдзиаг бал æмæ бирæ æндæртæ зайынц Ирыстоны 
зæххыл.

Уыдонæй уæлдай ма Ирыстоны зæххы зайынц гагадыргъ 
культурæтæ дæр: сау, сырх, урс хъæлæрдзы, хъалгъæн, кæркмисын-
дзæг, мæнæргъы, дзедыр æмæ бирæ æндæртæ.
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Фæлæ дыргъдæтты бирæ ис пайдахæссæг уырынгонтæ дæр. Фæт-
къуытыл æмæ æндæр бæлæстыл рабыр-бабыр кæнынц майрæмы-
кæрчытæ – агурынц æмæ хæрынц сыстытæ. 

Зианхæссæг уырынгонты куынæг кæны хъæндил-дывдывæг дæр. 
Уый суткæмæ бахæры иу-фондз зианхæссæг къуыдыргалмы. Хъæндил-
дывдывæг хæры сæтæлджытæ дæр.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы уырынгонты ирон æмæ уырыссаг 
нæмттæ.

сæтæлджытæ – 
слизни

къуыдыргалм – 
гусеница

гæбы – клещ
бæлæсты 

сыстытæ – тли

Дидинæгкалгæ дыргъдæтты вæййы бирæ мыдыбындзытæ. Уы-
дон зианхæссæг уырынгонтæ нæ куынæг кæнынц, фæлæ, нектар 
æмбырдгæнгæйæ, рыгдзыд кæнынц зайæгойтæ.

ДЫРГЪДОНЫ ЦÆРÆГОЙТÆ

Дыргъдæтты цæры бирæ алыхуызон уырынгонтæ. Се ’хсæн ис, 
дыргъдæттæн зиан чи хæссы, ахæмтæ дæр. Уыдон сты хъуынджын 
къуыдыргæлмытæ, сыстытæ, гæбытæ, сæтæлджытæ æмæ æндæр 
уырынгонтæ.

Цæмæн æрцауындзынц адæм дыргъдæтты цъиуты ахстæттæ, цъиу- 
ты хæрæндæттæ?
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Мæргътæн сæ фылдæр пайда хæссынц дыргъдæттæн, кæцыдæртæ 
та дзы цæргæ дæр кæнынц. Уыдон сты сауцъиутæ, митмитгæнæгтæ, 
бындзмартæ æмæ æндæртæ. Уыцы мæргъты хонынц саскхортæ.

Ахъуыды кæн, цæмæн?

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
Ацы мæргъты сæйраг хæринаг сты сасчытæ. Уымæ гæсгæ сæ хо-

нынц саскхортæ.

бындзмар – 
мухоловка

сауцъиу – скворец

бургуыбын мит-
митгæнаг – синица

къубалзил – 
вертишейка

Дыргъдæтты ахстæттæ аразынц зынгдымджытæ 
дæр. Зынгдымæг у тынг рæсугъд ирдхъулон маргъ. 

Ахъуыды кæн, афтæ йæ цæмæн хонынц?

Заргæ-зарын зынгдымæг змæлын кæны йæ 
къæдзил. Сырхбын къæдзил фæзыны арты хуызæн. 
Уымæ гæсгæ ацы маргъ 
схуыдтой зынгдымæг. 

Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цæмæй рухс 
кæнынц адæмы зæрдæтæ зынгдымæг æмæ 
булæмæргъ.

Сбæрæг кæн дæ дзуапп
Зынгдымæг зæрдæ рухс кæны йæ уындæй, булæмæргъ та – йæ 

зардæй. 
Дыргъдæттæм хæринаг амал кæнынмæ æрбатæхынц, иуда-

дзыг ам чи нæ цæры, ахæм мæргътæ дæр. Уыдон сты сырддонцъиутæ, 
дзывылдартæ. Бон-сауизæрмæ тухæн кæнынц мæргътæ, сыгъдæг кæ-
нынц дыргъдон зианхæссæг уырынгонтæй.

зынгдымæг – 
горихвостка

булæмæргъ – 
соловей
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► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн ацы мæргъты уырыссаг нæмттæ.

дзывылдар

сырддонцъиу

бырдзиу

зæрватыкк

 Ранымай, дыргъдæттæн зиан чи хæссы, уыцы уырынгонты.
 Ранымай, дыргъдæттæн пайда чи хæссы, уыцы уырынгонты.
 Цавæр саскхор мæргътæ цæрынц дыргъдæтты?
 Цæмæн хонынц галхæфсы дыргъдоны хæлар?
 Цы зиан хæссынц дыргъдонæн æхсынджытæ?
 Дæ цæст æрдар: цавæр мæргътæ цæрынц уæ дыргъдоны иудадзыг-

дæр, хæринагагур та цавæр мæргътæ æрбатæхынц.

Дыргъдæтты фенæн ис галхæфсы дæр. 
Уый хæры сасчытæ, сæтæлджытæ æмæ 
æндæр зианхæссæг уырынгонтæ. Уымæй пай-
да хæссы дыргъдонæн. Галхæфсытæ марæн 
нæй. Галхæфс у дыргъдоны хæлар.

Зæххы бын дыргъдæтты цæрынц куырм 
уырытæ дæр. Уыдонæн сæ сæйраг хæринаг 
у уырынгонты быр. Уымæй дыргъдонæн пайда сты, фæлæ, мæры 
цæуæнтæ кæнгæйæ, куырм уырытæ бахъыгдарынц бæлæсты уидæгтæ 
æмæ уымæй та дыргъдæттæн зиан хæссынц.

Зиан хæссынц дыргъдæттæн тæрхъустæ æмæ мыстытæ дæр. Уыдон 
дыргъдæттæм бафтынц хæринагагур. 

► Радзур, цы зиан хæссынц дыргъдæттæн тæрхъустæ æмæ мыстытæ.

куырм уыры – крот

мыст – мышь

тæрхъус – заяц 

хъæдхой
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АДÆЙМАГ ÆМÆ ДЫРГЪДОН

Дыргъдæтты адæм садзынц хæрзмыггаг дыргъ бæлæстæ æмæ гага-
дыргъ къутæртæ. Дыргъдæтты зайæгойтæ фæсадзынц уалдзыгон æмæ 
фæззыгон. 

Дыргъдæттæ сагъд куы æрцæуынц, уæд сæм адæм биноныг зылд 
фæкæнынц. Фæлмæн кæнынц зæхх, бахæссынц æм хъацæнтæ, дон 
кæнынц зайæгойтыл, æхсæдынц сын сæ къалиутæ, барувынц сын сæ бын.

► Радзур, цавæр куыстытæ ма кæнынц адæм уалдзæг дыргъдоны.
► Ды та куыд æххуыс кæныс хистæртæн дыргъдоны куыстыты?

Цæмæн зайын кæны адæймаг дыргътæ æмæ гагадыргътæ?
Чи у æххуыс адæймагæн дыргътæ æмæ гагадыргъты тыллæг 

бахъахъхъæнынæн?

Фæззæг бæлæсты зæнгтæ, уæлдайдæр та тала бæлæсты зæнгтæ, 
æрбатухынц хихджын бæлæсты къалиутæй, хызæй æмæ æндæр сæр-
магонд æрмæгæй, цæмæй сæ мыстытæ æмæ тæрхъустæ ма бахсыной, 
уый тыххæй. Ноджы бæлæсты зæнгты бын мит æрнæмынц, цæмæй 
сæм мыстытæ ма бабырой, уый тыххæй.

Дыргъдæтты пайда у мыдыбындзытæ дарын. Дыргъгæстæ мыды 
чыргъæдтæ дыргъдæтты æрæвæрынц уалдзæджы, бæлæсты дидинæг 
калын афон. Нектар æмбырдгæнгæйæ, мыдыбындзытæ тæхынц иу 
бæласæй иннæмæ, иу дидинæгæй иннæмæ æмæ сæ рыгдзыд кæнынц.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цы пайда сты кæрæдзийæн мыды-
бындзытæ æмæ дыргъ бæлæстæ. 
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Ноджы ма тыллæг хъæуы зианхæссæг уырынгонтæй хъахъхъæнын 
дæр. Уыцы хъуыддаджы адæймагæн стыр æххуыс сты мæргътæ. Уымæ 
гæсгæ адæм дыргъдæтты æрцауындзынц мæргътæн ахстæттæ, скæнынц 
сын хæрæндæттæ. 

Адæм цы ахстæттæ æрцауындзынц, уым æрцæрынц сауцъиутæ, 
дзывылдартæ, зынгдымæгтæ, бындзхортæ, зымæджы та − сырддон-
цъиутæ дæр. 

Дыргътæ æмæ гагадыргътæ, дзул æмæ халсартау, сты æнæмæнг 
хъæугæ хойраджы продукттæ. Ды зоныс, дыргъты кæй ис витаминтæ 
æмæ, адæймагæн пайда чи у, æндæр ахæм буаргъæдтæ. Дыргътæ æмæ 
гагадыргътæ сцæттæ вæййынц сæрды æмæ фæззæджы. Уыцы афон сæ 
хæрын хъæуы ног тындæй. Зымæгмæ дыргътæй скæнынц вареннæ, ад-
джын дæттæ, джем, хълапи. 

Адæм бæлæстæ æмæ къутæртæ æрмæст садзгæ 
нæ кæнынц, фæлæ ма сæ архайынц æндæр хуызы 
бирæ кæныныл дæр. 

Ды зоныс, зайæгойтæ сæ мыггæгтæй æмæ сæ 
æппытæй кæй бирæ кæнынц, уый. 

Уымæй уæлдай ма зайæгойтæ бирæгæнæн ис 
къалиутæ æмæ уидаджы лыггæгтæй дæр. 

Афтæмæй бирæ кæнынц гагадыргъты къутæртæ: 
хъалгъæн, хъæлæрдзы, тыфхъæд, розæтæ, сирен.

къалиуты 
лыггæгтæ

Дыргъдæтты садзынц дыргъ æмæ гагадыргъдæттæг зайæгой- 
тæ. Дыргъдæтты цæрынц алымыггаг цæрæгойтæ: уырынгонтæ, 
мæргътæ, лыстæг сырдтæ. Адæм иудадзыгдæр зилынц дыргъ- 
дæттæм, цæмæй дыргътæй æмæ гагадыргътæй стыр тыллæг исой, 
уый тыххæй.

Дыргъдæтты тыллæг бахъахъхъæнынæн æххуыс сты иуæй-иу 
мæргътæ æмæ уырынгонтæ. Дыргъдон у адæймаджы æххуысæй 
арæзт æрдзон æмиуад.

 Цæмæн садзынц адæм дыргъдæттæ?
 Цы пайда дæттынц дыргъдæттæ адæймагæн?
 Куыд зилынц адæм дыргъдæттæм?
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БАЛЦ НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ ИРЫСТОНЫЛ

Республикæ Цæгат Ирыстон–Алани ис Уæрæсейы Федерацийы 
сконды.

Уæрæсе у тынг стыр паддзахад. Йæ территори айтынг мингай 
километртæ цæгатæй хуссармæ, скæсæнæй ныгуылæнмæ.

Уæрæсейы территорийæн йæ фылдæр хай у фæзбыдыр. Ис 
Уæрæсейы хæхтæ дæр. Уыдон сты йæ централон хайы, скæсæны æмæ 
хуссары. Уæрæсейæн йæ хуссарæрдыгæй цы хæхтæ ис, уыдон хуый-
нынц Кавказы хæхтæ.

Ацы хæхтæн сæ цæгат фæхстæ, сæ рæбын цы фæзбыдыртæ ис, уым 
æрбынат кодтой Цæгат Кавказы авд республикæйы. Уыдонæй иу у 
Республикæ Цæгат Ирыстон–Алани.

Ирыстон у дæ Райгуырæн бæстæ. Уый у Зæххы рæсугъддæр 
бынæттæй иу. Тынг рæсугъд у Ирыстоны æрдз: бæрзонд хæхтæ, рæ-
сугъд кæмттæ, быдыртæ, тындзгæ дæттæ. Фæлæ æрмæст йæ рæсугъд-
дзинадæй нæ рухс кæны зæрдæ Ирыстоны æрдз. Уый нын рæдауæй 
лæвар кæны йæ хъæздыгдзинæдтæ: дæтты нын хойраг, сыгъдæг дон, 
дзæбæхгæнæг суадæттæ, кæны нын уæлæдарæс.

Куыд хуыйны уæ хъæу (уæ сахар)?
Куыд хуыйны дæ Райгуырæн бæстæ?
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, дæ Райгуырæн бæстæйы тыххæй цы 

базыдтай, уый.
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Алыхуызон æмæ хъæздыг у Цæгат Ирыстоны æрдз. Адæм неза-
мантæй нырмæ пайда кæнынц æрдзы хæзнатæй. Уыдон æппæты фыц-
цаг сты къахгæ хæзнатæ: арæзтадон æрмæг (змис, æлыг, дур, чъыр, мра-
мор, гранит), артаг (горючие материалы). 

Ирыстоны ис бирæ цæугæдæттæ. Уыдон донхорыг кæнынц 
быдыртæ, æфсадынц донæй фос. Иуæй-иу цæугæдæттыл аразынц къа-
да куырæйттæ. Терчы доныл ис гидроэлектростанцæтæ: Эзмингэс æмæ 
Дзæуджыхъæуы ГЭС, Джызæлдоныл – Джызæлдоны ГЭС. Ныртæккæ 
арæзт цæуы Æрыдоны доныл ног – Зæрæмæджы ГЭС. 

Цæугæдæттæ хъæздыг сты кæсаг æмæ доныленкгæнæг маргъæй. 
Цæугæдæтты былгæрæттæ сты адæмæн фæлладуадзæн бынат.

Стыр ахадындзинад ис хъæдтæн. Уыдон дæттынц хæрзхъæд 
хъæдæрмæг. Зынаргъдæр хъæдæрмæг дæттынц ахæм бæлæсты мыг-
гæгтæ: тæрс, фатхъæд, нæзы, фæрв. Хъæдты ис бирæ хъæддаг дыргътæ 
æмæ гагадыргътæ: фæткъуы, кæрдо, цым, æхсынцъы, æхсæр, дзедыр, 
кæркмисындзæг, уагъылы æмæ æндæртæ.

Хъæздыг у хъæд зокъотæй дæр.
Уымæй уæлдай ма хъæд сыгъдæг кæны уæлдæф, хъæздыгдæр 

æй кæны туаггуырæй. Дзæгъæлы нæ хонынц хъæд «планетæйы рæу-
джытæ». 

 Уæрæсейы кæцы хайы ис Цæгат Иры-
стон–Алани?

 Цæмæй хъæздыг у Ирыстоны æрдз?
 Цавæр цæугæдæттæ кæлы Ирыстоны 

зæххыл?
 Цы пайда хæссынц цæугæдæттæ?

► Радзур хъæдты ахадындзинады тыххæй.
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Ирыстоны хъæдтæ æмæ быдырты зайы бирæ хосгæнæн кæр-
дæджытæ. Бирæ адæм сæ пайда кæнынц хосты бæсты алы низтæ 
дзæбæх кæнынæн. Ахæм кæрдæджытæ сты: æхсæнкъмарæн, цъама-
лæг, уагъылы, цъуй, мыртгæ, уайгæрдæг, саджысæр (тысячелистник), 
пижмæ* æмæ бирæ æндæртæ.

Алыхуызон у Ирыстоны хъæдтæ æмæ хæхты цæрæгойты дуне. 
Ам ис бур æрсытæ, бирæгътæ, рувæстæ, тæрхъустæ, хъæддаг галтæ, 
сычъитæ, сæгуыттæ, дзæбидыртæ æмæ бирæ æндæр цæрæгойтæ.

 Цы пайда хæссы æрдз адæймагæн?
 Цы ахадындзинад ис цæугæдæттæн?
 Цы пайда дæтты адæймагæн хъæд?
 Цавæр хосгæнæн кæрдæджытæ зайы Ирыстоны хъæдты æмæ бы-

дырты?
 Цавæр цæрæгойтæ цæры Ирыстоны хъæдтæ æмæ хæхты?
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ЦЫ АМОНЫНЦ КАРТÆЙЫ АЛЫ ХУЫЗТÆ ÆМÆ НЫСÆНТТÆ

Къласæй æнæ рацæугæйæ ис абалц кæнæн райгуырæн бæстæйыл. 
Уымæн дын феххуыс уыдзæн картæ.

Фæлæ картæйæн хъæуы йæ сæрмагонд æвзаг – йæ бадзырдгонд 
нысæнттæ – æмбарын. Уыдон сты алы хуызтæй бæрæггонд.

► Базон картæмæ гæсгæ дунейы фæрстæ иртасын.

Цæгат картæйыл ис уæлейы, хуссар – бынæй, скæсæн – рахизæр-
дыгæй, ныгуылæн – галиуæрдыгæй.
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Цы нысан кæнынц картæйыл алы хуызтæ

Æрвхуызæй картæйыл нысан кæнынц дон.
Кæрдæгхуызæй, бурæй, морæйæ – сурзæхх.
Кæрдæгхуызæй нысан кæнынц дæлвæзтæ – фæзбыдырты ныллæг 

рæттæ.
Бур хуызæй нысан кæнынц фæзбыдыртæ æмæ уæлвæзтæ – 

уæлдæр рæттæ фæзбыдырты.
Морæ хуызæй нысан кæнынц хæхтæ. 

Картæйы цы бадзырдгонд нысæнттæй пайда кæнынц, уыдон:

Картæ у зæххы уæлцъары къаддæргонд фæлгонц.

Куыд кусын хъæуы къулы картæимæ
Лæуу картæйæн йæ рахизæрдыгæй.
Дæхицæй ма аууон кæн, картæйыл цы амоныс, уый.
Амон æрмæстдæр амонæн лæдзæгæй.
Амон фыстытæ нæ, фæлæ объекттæн сæхи.
Амон бæлвырд, объектты нæмттæ дзур сыгъдæг æмæ раст.  

 Цы у картæ?
 Цавæр бадзырдгонд нысæнттæ бæрæг кæнынц картæйыл сахартæ, 

цæугæдæттæ, хæхтæ?
 Цавæр хуызæй нысангонд цæуынц картæйыл дон, уæлвæзтæ, хæхтæ?

– хæхтæ – горы

– сакъадæхтæ – острова

– цъититæ – ледники

– цъымаратæ – болота

– сахартæ – города

– цæугæдæттæ – реки

– арæнтæ – границы

– къанæуттæ – каналы
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ИРЫСТОНЫ ХЪÆУТÆ ÆМÆ САХАРТÆ

Республикæ Цæгат Ирыстон–Алани ис Уæрæсейы хусса-
ры. Æрбынат кодта Кавказы хæхты цæгат фæхсты æмæ сæ рæбын 
фæзбыдырты. Цæгат Ирыстон–Аланийы фæзуат у 8010 квадратон ки-
лометры. Уый у Цæгат Кавказы республикæтæн сæ къаддæртæй иу. 

Республикæйы цæры 700 мин адæймагмæ хæстæг. Уыдон цæрынц 
6 сахары æмæ бирæ хъæутæ æмæ фæрссаг хъæуты.

► Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр нацийæ сты Цæгат Ирыстоны 
бындурон цæрджытæ.

► Цавæр нациты минæвæрттæ ма цæры Цæгат Ирыстоны?

Цæгат Ирыстоны бындурон цæрджытæ сты ирæттæ. Уыдонимæ 
иумæ ам цæрынц уырыссæгтæ, сомихæгтæ, гуырдзиæгтæ, азербай-
джайнæгтæ, бердзенæгтæ, дзуттæгтæ, поляктæ, цæцæйнæгтæ, кæсгæт-
тæ æмæ æндæртæ.

2

1. Дигорайы аргъуан

2. Хохаг хъæу Тиб

3. Фæрссаг хъæу Уæллаг Фийагдон

1

3

Цавæр стыр бæстæйы хай у Цæгат Ирыстон–Алани?
Ирыстоны цавæр хъæутæ æмæ сахартæ зоныс?
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Цæгат Ирыстоны территори дихгонд у 8 административон районы 
æмæ, Дзæуджыхъæумæ цы территори хауы, ууыл. Уыдон сты Алаги-
ры, Æрыдоны, Кировы, Рахизфарсы, Дыгуры, Æрæфы, Мæз-
дæджы, Горæтгæрон районтæ.

Фондз районы центртæ сты горæттæ: Дигора, Æрыдон, Алагир, 
Беслæн, Мæздæг. Иннæ æртæ районы центртæ сты хъæутæ: Цыкола, 
Елхот, Октябрьскæйы хъæу.

Дзæуджыхъæумæ цы территори хауы, уый дихгонд у цыппар зыл-
дыл: Ирыстоны, Промышленнон, Терчыфале æмæ Цæгат-Ныгуы-
лæныл.

Дзæуджыхъæу у Цæгат Ирыстон–Аланийы сæйраг сахар.

Мин азæй фылдæры размæ Терчы рахиз фарс уыдис аллон сахар. 
Фæлæ аллон адæмæн сæ сахар ныууадзгæ æрцыд. 18-æм æнусы ногæй 
здæхын райдыдтой ардæм. Æппæты фыццаг дзы æрцардис Быгъуылты 
Дзæуг. Уый фæстæ ардæм лидзын райдыдтой иннæтæ дæр. Ацы хъæу 
йæ фыццаг æрцæрæг Дзæугмæ гæсгæ райдыдтой Дзæуджыхъæу хо-
нын. 1784 азы Дзæуджыхъæумæ хæстæг арæзт æрцыд хæстон фидар 
Владикавказ. Фидар сарæзта паддзахы Уæрæсейы хицауад хуссар- 
æрдыгæй арæнтæ хъахъхъæнынæн. Тагъд рæстæджы уыцы фидар 
æмæ Дзæуджыхъæу (Владикавказ) баиу сты. Афтæ равзæрд сахар 
Дзæуджыхъæу – Владикавказ.

Ирыстоны сæйраг сахар Дзæуджыхъæу у Цæгат Кавказы рæ-
сугъддæр сахартæй иу. Уый ис Хъæдджын рагъы рæбын Терчы дыууæ 
былыл. Абон Дзæуджыхъæу у Цæгат Ирыстоны культурон æмæ инду-
стриалон центр. Сахары ис бирæ библиотекæтæ, музейтæ, театртæ. 
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Ис дзы бирæ институттæ, техникумтæ, колледжтæ, медицинон 
академи, хæххон аграрон æмæ технологон университеттæ, Хетæгкаты 
Къостайы номыл Цæгат Ирыстоны паддзахадон университет, 50 
скъолайæ фылдæр.

Сахары кусынц алыхуызон паддзахадон æмæ хицæн адæймæгты 
куыстуæттæ. Ам уадзынц алыхуызон продукци.

Сахары центры, хуссарæй цæгатæрдæм, айтынг Сабырдзина-
ды проспект. Проспекты астæуты цæуы бульвар, йæ райдианы та ис 
Сæрибары фæз. Ам ис Советты Хæдзар. Кусынц дзы Хицауад, Парла-
мент æмæ Республикæйы Сæргълæууæг.
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 Куыд хуыйны дæ Райгуырæн бæстæ?
 Зæгъ Ирыстоны сæйраг сахары ном.
 Ранымай РЦИ–Аланийы иннæ сахартæ.
 Ранымай, кæй базыдтай, Ирыстоны уыцы хæххон хъæутæ.
 Ранымай, кæй базыдтай, Ирыстоны уыцы быдираг хъæутæ.
 Радзур, Дзæуджыхъæуы тыххæй цы базыдтай, уый.

Цæгат Ирыстоны тæккæ рагондæр сахар у Мæздæг. Уымæн бын-
дур æвæрд æрцыд 1763 азы хæстон фидары бынаты.

Беслæн, Æрыдон, Алагир æмæ Дигора сахартæ систы бирæ фæстæ-
дæр.

Ирыстоны стырдæр хъæутæ сты Елхот, Цыкола, Джызæл, Къоста- 
йыхъæу, Ногир, Хуымæллæг æмæ æндæртæ.

Республикæйæн йæ хæхбæсты æрбынат кодтой рæсугъд хъæутæ: 
Уæллаг Фийагдон, Мызур, Бурон, Зæрæмæг, Нар, Дзынагъа, Мæцутæ, 
Стыр Дыгур æмæ æндæртæ.

1. Беслæн

2. Æрыдон

3. Мæздæг

4. Нар

1

2

4

3
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А
абрикос курага
авгсыгъдæггæнæн 
 стеклоочиститель
автомобиль хæдтулгæ
ад вкус
адæймаг человек
адæймаджы сконд дуне 
 рукотворный мир
адæм люди
адæмон сфæлдыстад 
 народное творчество
адæмы æхсæн ахастдзинæдтæ     
 общение
адрис адрес
аивадон уацмыс 
 произведение искусства
аквариум аквариум
акъаци акация
алтъами персик
алфамбылай дуне 
 окружающий мир
апджын культурæтæ 
 косточковые культуры
аразæг строитель
арв небо
арвæрдын радуга
аргъуан храм
архитектор архитектор
асæст боныхъæд облачность
асадæн (улæфты рæстæг) 
 перемена
атмосферæ атмосфера
афæдзы афонтæ времена года
ахсæн желудок

Æ
æвзаг язык
æвзалы уголь

æдасдзинад безопасность
æддагбакаст внешность
æлыг глина
æмбисонд пословица
æмбудынад обоняние
æмдзæвгæ стихотворение
æмдидин соцветие
æнæниздзинад здоровье
æнгуз грецкий орех
æрвдидинæг васил к
æрдз природа; 
 цардæгас æрдз 
 живая природа; æдзард   
 æрдз неживая природа; 
æрдзон фæзынд 
 явление природы
æрдзон хъæздыгдзинæдтæ   
 природные богатства
æрдзы къуым живой уголок
æрсдон ледоход
æртæсыфон клевер
æртæх роса
æрттиваг хъæндил жужелица
æрх овраг
æрхъуыдыгæнæг 
 изобретатель
æрыскъæф земляника
æууæл качество
æууæлтæ свойства
æфсæйнаг железо
æфсир колос
æфсирджын хортæ злаки
æхсæнад общество
æхсæр орешник
æхсæрдзæн водопад
æхсæрсæттæг белка
æхсадгæрдæг пырей
æхсынæг клёст
æхсынæн подсолнечник

Дзырдуат – словарь 
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æхца деньги

Б
бал вишня
балц путешествие 
бастдзинæдтæ связи 
бастдзинад связь
бæлæгъ лодка
бæлас дерево
бæласы къуыбыр почка
бæласы сыст тля
бæмбæг хлопчатник
бæстæ страна
бийыны хъæз рогоз
бинонтæ семья
боны фæтк режим дня
боныхъæд погода
буар организм, тело
бузныг спасибо
булæмæргъ соловей
бур арс бурый медведь
бурæгъæд крушина
бургуыбын дзывылдар 
 синица
бурдидинæг лютик
бурхъус калм уж
бурцъиу иволга
быдираг мыст пол вка
быдыр поле
бынат местность
бындзмар мухоловка
бырдзиу поползень

Г
гагадыргъ ягода
галхæфс жаба
гарзæг прибор
гæбы клещ
гæды бæлас осина
гæккуыри ящерица
гæлæбу бабочка

гæн л н
гæнгæлы купырь
гæххæтт бумага
герб герб
гимн (кады, намысы зарæг)   
 гимн
гоппой чибис
горæт (сахар) город
горизонт горизонт
гуыбын живот
гуыр туловище
гуырдзхæфс мал к
гуырыконд осанка (фигура)
гыркъо ж лудь

Д
дæлдондзæуæг нау 
 подводная лодка
денджыз море
дидинæг цветок
дон вода
донæфтæн устье
донзæххонтæ 
 земноводные
донзайтæ водоросли
донуат водо м
донфæрсудзæн аир
доны ацц кулик
дукани магазин
Дун-дуне Вселенная
дурвæткъуы 
 боярышник
дурдзæргæс беркут
дыдзæлхыг, велосипед 
 велосипед
дыдынбындз шмель
дымгæ ветер
дыргъ плод
дыргъдон сад
дыргътæ фрукты



189

Дж
джитъри огурец 
джыджына ландыш

Дз
дзала осока
дзæбидыр тур
дзедыр ежевика
дзода гололедица
дзывылдар трясогузка
дзыгъуыргарк рябчик
дзынга овод
дзынга слепень, оса
дзындзалæг пастушья сумка

Е
еугæф икра
еуу просо

З
завод завод
заз тис
зайæгой растение; культурон 
зайæгой культурное растение
зайæгойы зæнг стебель
зайæгойы къуыбыры цъар   
 чешуйки
зæрватыкк ласточка
зæрдæ сердце
зæриндзæст златоглазка
зæхх земля
зæххæнкъуыст 
 землетрясение
згъæллаг овсюг
зилгæ уад смерч
зокъо гриб
зубр (хъæддаг гал) зубр
зыгъарæг барсук
зымæг зима
зынгдымæг 
 горихвостка

И
ивддзинæдтæ изменения
игæр печень
иглу (митæй конд хæдзар)   
 иглу
их град; л д

К
калм змея
кард нож
картоф картофель
кæрдæгхал зайæгой 
 травянистое растение
кæрдо груша
кæрз ясень
кæркмисындзæг облепиха
кæсаг рыба
кæсаглас цапля
ком ущелье
копытень (галы сæфтæг) 
 копытень
космосон буæрттæ 
 космические тела
кролик (хæдзарыдаргæ 
тæрхъус) кролик
курага абрикос
кусæнгæрзтæ инструменты
куыстуат учреждение

Къ
къабæзтæ конечности
къабузæг голубика
къабуска капуста
къададон (чысыл цæугæдон)  
 ручей
къадз аист
къаппа-къуппа одуванчик
къах нога
къахдзоныгътæ коньки
къахыдарæс обувь
къæбырттæг чер муха
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къæвда дождь
кълас класс
кълопи клоп
къогъо комар
къубал шея
къубалзил вертишейка
къух рука
къуыбыр холм
къуыдыргалм гусеница
къуырмагарк глухарь

Л
лæгæт пещера 
лæппын дет ныш

М
магъз мозг
майрæмыкарк божья коровка
малгæрдæг ряска
малусæг подснежник
маргъ птица
ма-рох-кæн незабудка
мæй месяц
мæйылдзог (мæйыл цæуæг 
хæдтулгæ) луноход
мæлдзыг муравей
мæлдзыджыты губакк 
 муравейник
мæнæргъы малина
мæнæу пшеница
мæр почва
мæцкъуы брусника
мебель (хæдзары дзаума) 
 мебель
метеорологи (боныхъæд 
бæрæггæнæг зонад) 
 метеорология
мигъ облако; 
 бардзхуыз мигътæ облака  
 кучевые; сисхуыз мигътæ 
 облака перистые;    

 сывæлдæгхуыз мигътæ  
 облака слоистые
мигъ туман
мит снег
митмитгæнаг снегирь
мугæ мушмула
музей музей
музыкæ музыка
мыггæгтæ семена
мыггагджын культурæтæ 
 семечковые культуры
мыдыбындз пчела
мыр звук
мыртгæ калина
мыстулæг ласка 
мысты хъæдур мышиный 
 горошек

Н
наз ель
назгæрдæг хвощ
нартхор кукуруза
нау корабль
нæзы сосна
низ болезнь
ныгуылæн запад
ныййарджытæ родители

О
океан океан

П
парк парк
планетæ планета
поезд поезд
пырындз рис

Р
рагфыдæлтæ предки 
райгуырæн бæстæ родина
ракета ракетæ
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рæуджытæ л гкие
риу грудь
рувас лиса
рувасзокъо лисички
рухс свет
рынчындон больница
рыст, рис боль

С
саг олень 
саджысæр тысячелистник
сау мигъ туча
саунæмыг черника
сауфагæ гречиха
сауцъиу скворец
сæгуыт косуля
сæлавыр горностай
сæлфынæг моросящий дождь
сæнк борщевик
сæр голова
сæрд лето
сæтæлæг слизень
сирень сирень
скæсæн восток
скъола школа
сой, сойаг жир
соцъи пихта
стай рысь
стъалы звезда
суадон родник
суадонгæрдæг калужница
судзин иголка
сурзæхх суша
сусхъæд липа
сыбираг сæлавыр соболь
сывæллон реб нок
сырд зверь
сырддонцъиу воробей
сысджы ов с
сыф лист
сыфнæзы лиственница

сыфтæрызгъæлæн листопад
сыхсы костяника

Т
таппузгæрдæг пузырчатка
тæвдбарæн градусник
тæгæр кл н
тæрхъус заяц
тæссаг уавæр опасность
тæф пар; запах
театр театр
тезгъо прогулка
термометр термометр
транспорт транспорт
туагсыф кислица
туацъынæмыг клюква
тугдзых хищник
тулдз дуб
тути попугай
тыллæг урожай
тымыгъ метель
тырты барбарис
тырыса флаг
тыхджын уад ураган

Тъ
тъæнгтæ (артæнтæ) кишечник

У
уагæвæрд правило
уагъылы шиповник
уазæлттæ заморозки
уаллон дождевой червь
уанцъылы, бæрæзе бузина
уари сокол
уарынтæ осадки
уæздандзинад вежливость
уæлæдарæс одежда
уæлдæф воздух
уæнг (буары хай), оргæн 
 орган; æнкъарæн    
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 оргæнтæ органы чувств
уæнгивазæнтæ зарядка
уæрцц перепелка
уидаг корень
уиззайы сæр колокольчик
урс дзывылдар трясогузка
урс зокъо боровик
урс хъуына мох сфагнум
урсаг белок
уыг сова
уыгæрдæн луг
уыгæрдæны чъыкчъыкгæнаг 
цъиу луговой чекан
уызын ж
уынг улица
уырд выдра
уырзæй æнкъарынад осязание
уырыдзы морковь
уырынгон, саск насекомое
уыци-уыци загадка

Ф
фабрикæ, фабрик фабрика
фатер квартира
фатсыф стрелолист
фатхъæд граб
фахс склон
фæзбыдыр равнина
фæззæг осень
фæзуат площадь
фæлтæр поколение
фæразондзинад выносливость
фæрв ольха
фæсонтæ спина
фæткъуы бæлас яблоня
фæткъуы яблоко
фындз нос

Х
халагъуд шалаш
халас иней

халон ворона
халоны цæст вороний глаз
халсартæ овощи
халхор цæрæгой 
 травоядное животное
харбыз арбуз
хæдзар дом
хæдзарад домашнее хозяйство
хæдзарад хозяйство
хæдтæхæг самолет
хæдтулгæ автомобиль
хæмпæлгæрдæг сорняк
хæрæгсындз чертополох
хæсгард ножницы
хæстæг родственник
хæфс лягушка
хæфсы цъингуыр головастик
хилджытæ 
 пресмыкающиеся
хинкъарынад самочувствие
хиуа сойка
хихджын бæлас 
 хвойное дерево
хихор щука
хихтæ хвоя
хлорофилл хлорофилл
хойраг продукты питания
хор зерно
хос лекарство
хох гора
хохаг хæдзар сакля
хур солнце
хуссар юг
хуыргарк куропатка
хырх пила

Хъ
хъалгъæн крыжовник
хъамыл камыш
хъарм тепло
хъæбæрхор ячмень
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хъæд лес
хъæдæрмæг древесина
хъæдæрмæгæй конд хæдзар  
 изба
хъæдгæрон опушка
хъæддаг зайæгойтæ 
 дикорастущие растения
хъæдур фасоль
хъæдхой дятел
хъæды лæвæрттæ дары леса
хъæз тростник
хъæздыгдзинад богатство;   
 æрдзы хъæздыгдзинæд- 
 тæ богатства природы
хъæлæрдзы смородина
хъæмпыхал соломинка
хъæндил жук
хъæу село
хърихъупп журавль
хъулон уыры хомяк
хъус ухо
хъусаутæ жабры
хъуына мох
хъуынабын лишайник
хъыбыллæ компас
хъызт мороз

Ц
цад озеро
цæвæгхос сурепка
цæгат север
цæгатаг саг лось
цæрæгой животное
цæрæн бынат 
 населенный пункт, 
 поселение
цæст глаз
цæстдард наблюдение
цæстурсгæнæн 
 волчье лыко
цæугæдон река

цæхæра свекла
цæхæрадон огород
цил папоротник
цуанон охотник
цывзы перец
цыртдзæвæн памятник

Цъ
цъæх мæга коростель
цъæхгага голубика
цъиах грач
цъингуыр мал к, головастик
цъити ледник
цъиуты хæрæндон 
 птичья кормушка
цъой рожь
цъуй рябина
цъулбер пиявка
цъупп вершина
цъымара болото
цъымарайы дидинæг
 багульник
цъырцъыраг стрекоза
цъысцъысаг кузнечик

Ч
чум чум
чылауи слива
чырс изморозь

Чъ
чъима стриж

Ш
шторм, денджызы уад шторм

Э 
экологи экология

Ю
юртæ, мусонг юрта
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