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3-аг къласы ды дарддæр зонгæ кæндзынæ æрдзимæ, адæймагимæ 
æмæ æхсæнадимæ куыд нæ алфамбылай дунейы æртæ хаимæ, ахуыр 
ын кæндзынæ йæ закъæттæ, раргом дын уыдзысты бирæ цымыдисаг 
хабæрттæ.

Зæрдиагæй куы архайай, уæд суыдзынæ зондджындæр, 
зæрдæргъæвддæр, зæрдæхæлардæр, сахуыр уыдзынæ уæндон æмæ 
ныфсхаст уæвын, дæ бон суыдзæн пайда хæссын дæ бинонтæн, дæ 
хæстæджытæн, дæ адæмæн, дæ бæстæйæн. Фæлæ дæ рох ма уæд – де 
'ххуыс хъуаг у æрдз дæр. Æрдз хъахъхъæнын у æппæт планетæйы 
адæмы ахсджиаг хæс. Цæмæн? Бирæ цыдæртæ хуыздæр базондзынæ, 
нæ планетæйы рагистори, йæ æрдз æмæ, хорздзинад йæ зæрдыл чи нæ 
дары, уыцы адæмы тыххæй куы бакæсай, уæд.

АЛфАмБЫЛАй дунейЫ ÆРТÆ ХАйЫ 
ТРИ ГРАнИ мИРА

Планетæ Зæххы – æгæрон космосы тæккæ хуыздæр планетæйы 
истори райдыдта тынг раджы, 5 миллиард азæй фылдæры размæ. Уый 
сæвзæрд космосон рыгæй ног фæзынгæ стъалы – Хурмæ хæстæг æмæ 
раздæр уыд судзгæ къорийы хуызæн. Куыдфæстæмæ, уазалгæнгæйæ, 
Зæхх сæхгæдта донæй. Милуан азты фæстæ доны сæвзæрдис цард.

Чиныджы ацы хайы ды базондзынæ: куыд баст сты 
кæрæдзиимæ æрдз, адæймаг, æхсæнад; цы у æхсæнад æмæ цавæр 
закъонтæм гæсгæ цæры; Уæрæсейы паддзахады тыххæй; Цæгат 
Ирыстон-Аланийы тыххæй; куыд баст сты кæрæдзиимæ адæймаг 
æмæ æрдз.

ИСТОРИ ЗÆХХ ÆмÆ АдÆмЫ ТЫХХÆй 
ИСТОРИЯ О ЗемЛе И ЛЮдЯХ
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Фыццаг организмтæ уыдысты тынг 
хуымæтæг, уыдис сын хæрз гыццыл 
таппузты бакаст. Фæстæдæр уыдонæй 
равзæрдысты микроорганизмтæ, зокъо-
тæ, зайæгойтæ, цæрæгойтæ æмæ ахæ-
лиу сты æппæт планетæйыл.

Уыцы рагзаманты-иу Зæххыл арæх 
æрцыдысты вулканты скæлдтытæ, 
зæххæнкъуыстытæ, донивылдтытæ, ивта
зæххæн йæ уæлцъар, йæ климæт. 
Аирвæзтысты ма-иу æрмæстдæр, ног 
уавæрты цæрын чи фæрæзта, уыцы организмтæ. Афтæ уыдис миллиард 
азты дæргъы – цалынмæ Зæххыл æрдзон æмуæзад не срæзтис, уæдмæ.

Адæймаг Зæххыл фæзындис бирæ фæстæдæр – дыууæ милуан азы 
размæ хæстæг. Бирæ рæстæг уый цардис æрдзон фæткмæ гæсгæ, кодта 
фæлтæрдджындæр, зондджындæр. Куыдфæстæмæ йæ æрдзон зонды 
руаджы уый базыдта йæ цард æдасдæр æмæ æнцондæр кæнын.

Зæххыл аразын байдыдтой фæндæгтæ, хидтæ, сахартæ. Адæм 
базыдтой пайда кæнын электрон тыхæй, газæй, æрхъуыды кодтой 
машинæтæ, телефон, компьютер, атахтысты космосмæ. Сæ цард 
æнцондæр кæныныл архайгæйæ, адæм афтæ фегæр сты, æмæ æрдз 
бахаудис тæссаг уавæры! Хъæдтæ æгæр кæй цæгъдынц, уымæй, 

цæугæдæттæ æмæ цадты, сахарты 
уæлдæфы чъизидзинадæй, бы-
роны арæхæй. Фесæфтысты 
мæргъты æмæ цæрæгойты бирæ 
хуызтæ, бынхæлд фесты бирæ 
æрдзон æмбалæдтæ. Арæх царды 
уавæртæ адæймагæн йæхицæн 
дæр цæрынæн нал фæбæззынц.

Арæхæй-арæхдæр хъуысы 
фарст: «Цы уыдзæнис дарддæр?» 
Уыцы фарстæн ис иу дзуапп – 
æрдзæн ма ис баххуыс кæнæн, 
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Зæххыл цæрæг адæм æрдз куы уарзой æмæ йыл куы аудой; сæ 
хъарутæ æрдз йæ гаччы сбадын кæнынмæ куы саразой; æрдзы 
хъæздыгдзинæдтæй арæхстгай æмæ хæдзардзинæй куы пайда кæной, 
уæд.

1. Куыд сæвзæрдис планетæ Зæхх? Цыхуызæн уыдысты фыццаг 
уæвæгойтæ? 3. Куыд æмбарыс дзырдтæ «æрдзон æмуæзад»? 
4. Кæд фæзындис адæймаг æмæ йын цавæр ахастдзинæдтæ 
уыдис æрдзимæ? 5. Цæмæн ис абон æрдз тæссаг уавæры? Цы 
хуызы у адæймаджы бон æрдзæн баххуыс кæнын?

1. Æрхæсс æрдзмæ стырзæрдæ цæстæнгасæй кæсыны дæнцæгтæ 
уæ хъæуы (уæ сахары). 2. Æрхæсс æрдзыл аудындзинады 
дæнцæгтæ уæ хъæуы (уæ сахары). 3. Куыд дæм фæкæсы, де 
'мгæрттæ цæрæгойты куы фæхъыгдарынц, дидинджытæ куы 
фæтонынц, бæлæсты къалиутæ куы фæсæттынц, уæд?

Алфамбылай дуне у рæсугъд, алыхуызон, цымыдисаг сусæгдзи-
нæдтæй æмыдзаг. Æрдзы, адæймаджы æмæ æхсæнады тыххæй 
зонындзинæдтæ адæмæн ахъаз сты раст уынаффæтæ хæссынмæ, 
сæ курдиат, сæ зæрдæргъæвддзинад, сæ гæнæнтæ равдисынмæ, 
иннæ адæмæн пайдахъом уæвынмæ, æрдзмæ аудæг цæстæнгасæй 
кæсынмæ.

Сараз мини-æрфарст де 'мгæртты, дæ бинонты, дæ сыхæгты æх-
сæн, ныхæстæм «Æрдз хъахъхъæнын у Зæххыл цæрæг адæмæй 
алкæй хæс дæр» цы цæстæй кæсынц, уый фæдыл. Дзуæппытæ 
ныффысс тетрады. Банымай æвæрццæг æмæ æппæрццæг дзуæп-
пыты бæрц. Скæн хатдзæг. Æрфарсты результат фехъусын кæн 
де 'мкъласонтæн.
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ÆРдЗ, АдÆймАГ, ÆХСÆнАд 
ПРИРОдА, ЧеЛОВеК, ОБЩеСТВО

Æрдз

Æрдз дисы æфтауы адæмы йæ æвæджиауы рæсугъддзинад æмæ 
алыхуызонадæй. Цæхæркалгæ урс-урсид хæхты цъуппытæ, сыгъдæг 
цæугæдæттæ, уæрæх быдыртæ, тар хъæдтæ. Цъæх-цъæхид кæрдæджы 
цыдæртæ архайынц мæлдзыджытæ, хæрздæф дидинджыты сæрмæ 
ратæх-батæх кæнынц хъулон-мулон гæлæбутæ. Зæрæхсиды сырх-
сырхид дари, æнæбын арвы цъæх, æрттиваг стъалытæ æхсæвыгон 
арвыл. Уыдæттæ иууылдæр сты æрдз.

Ды зоныс, æрдз цардæгас æмæ æдзард æрдзыл дихгонд кæй цæуы, 
уый. Æдзард æрдзмæ хауынц космосон буæрттæ (планетæтæ, Хур æмæ 
иннæ стъалытæ, кометæтæ). Зæххыл æдзард æрдзмæ хауынц дуртæ, 
дон, уæлдæф, мит, уарын. Цардæгас æрдз ис æрмæстдæр Зæххыл. 
Цардæгас æрдзмæ хауынц æппæт организмтæ дæр – микробтæ, 
зокъотæ, зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ. 

Æрдзы алцыдæр у æмбаст. Организмтæ хъарм æмæ рухс исынц 
хурæй. Цæрæгойты æххуысæй хæлиугонд цæуынц зайæгойты 
мыггæгтæ æмæ дыргътæ. Зайæгойтæ æддæмæ уадзынц туаггуыр, уый 
та хъæуы цардæгас организмты улæфынæн.

Природа – важное условие для жизни людей. Она даёт нам свет, 
тепло, пищу, одежду, строительные материалы, укрепляет здоровье, 
дарит радость открытий, учит мудрости и доброте. Частью живой 
природы является и сам Человек.
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Адæймаг
Адæймаджы арæх фæхонынц «æрдзы диссагдæр сфæлдисонд» 

(«венец творения природы»). Куыд дæм кæсы, цæмæн? Уымæн æмæ 
æрмæст адæймаг у зонды хицау, æрмæст уый зоны дзурын æмæ 
йæ хъуыдытæ ныхасы руаджы æвдисын. Нæ зонды руаджы мах 
базонæм алфамбылай дунейы вазыгджын закъæттæ, æрхъуыды 
кæнæм техникæ, аразæм цард æнцондæргæнæг фæрæзтæ (фæндæгтæ, 
хæдзæрттæ, уæлæдарæс, амал кæнæм хойраг).

Ноджы алы адæймагæн дæр ис йæхи миддуне. Уый у адæймаджы 
хъуыдыты, фантазиты (фæлгæнæнты), сагъæсты, эмоциты дуне. 
Адæймаджы дуне ма ноджыдæр хонынц адæймаджы уд, кæнæ 
психикæ. Мах цас фылдæр ног зонындзинæдтæ райсæм, нæ бинонтыл, 
нæ алыварс цы адæм ис, уыдоныл фылдæр аудæм, нæ бæстæ, нæ æрдз 
цас фылдæр уарзæм, уыйас хъæздыгдæр кæны нæ миддуне.

Нæ миддуне рæзын кæнгæйæ, мах нæхимæ æвзæрын кæнæм ахæм 
æууæлтæ, куыд хæларзæрдæ, рæстзæрдæ, уæздандзинад, нæ бон у нæ 
характер аивын, нæ уды хъару сфидар кæнын, царды мидæг бирæ хорз 
хъуыддæгтæ саразын.

Æхсæнад
Адæм иумæ сты æхсæнад, алы адæймаг дæр уыцы æхсæнадæн у 

йæ æнæхицæнгæнгæ хай. Иумæ (æппæт æхсæнадæй) адæмæн сæ бон 
у, иу адæймагæн йæ хъару цы нæ у, уый бакæнын. Зæгъæм, адæмы 
иумæйаг хъаруйæ арæзт сты сахартæ æмæ фæндæгтæ, индустриалон 
куыстуæттæ, рæзынц зонæдтæ, культурæ, ахуырад. Алы адæймаг дæр 
тырны, цæмæй, цы æхсæнады цæры, уый уа хъæздыг æмæ размæцыд. 
Ахæм æхсæнады ис кад зæрдиаг куыстæн, адæм кæрæдзийæн аргъ 
кæнынц, кæрæдзимæ хорз цæстæй кæсынц.

Æхсæнады тæккæ къаддæр хай сты бинонтæ. Алы адæймагæн дæр 
йæ бинонтæ сты йæ уарзон, йæ хæстæг адæм, кæцытæ иумæ аразынц 
сæ цард, уарзынц кæрæдзийы, кæрæдзиуыл тыхсынц. Бинонты æхсæн 
кæстæртæ æдзухдæр алцæмæй дæр æххуыс кæнынц хистæртæн, 
хистæртæ та архайынц, цæмæй сæ сывæллæттæ хорз сахуыр кæной, 
цæмæй сæ хорз адæймæгтæ рауайа.
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● Цы дын бантыст царды мидæг дæ зонды фæрцы? 
● Цы ис иумæйагæй æмбарынæдтæ «бинонтæ», «адæм», «æхсæ-
   над»-ы æхсæн?

Æхсæнады хай сты адæмтæ дæр. Зæххыл цæры 500 адæмыхаттæй 
фылдæр: англисæгтæ, уырыссæгтæ, ирæттæ, дзуттæгтæ, гуырдзиæгтæ, 
францæгтæ, немыцæгтæ, украинæгтæ, белорустæ æмæ бирæ æндæртæ. 
Уæвæн ис, æмæ алы адæмты минæвæрттæ кæрæдзийæ хицæн кæной 
цæсгомы æвæрдæй, буары хуызæй. Адæмтæй алкæмæн дæр ис йæхи 
æвзаг æмæ йæхи культурæ – националон костюмтæ, зарджытæ, 
кæфтытæ, аргъæуттæ, кадджытæ.

Æппæт Зæххы адæмтæ иумæ сты æппæт адæмты æхсæнад. 

1. Цæмæн хонынц æрдз, адæймаг æмæ æхсæнад алфамбылай 
дунейы æнæхицæнгæнгæ хæйттæ? 2. Цы хауы æрдзмæ? 3. Цавæр 
ахадындзинад ис æрдзæн адæймаджы царды? 4. Цæмæй хицæн 
кæны адæймаг иннæ цардæгас уæвæгойтæй? 5. Цы у æхсæнад? 
6. Куыд ахады алы адæймаг дæр æхсæнады райрæзтыл? 7. Куыд 
æмархайд кæнынц æхсæнад æмæ æрдз?
Лæмбынæг бакæс предметтæ æмæ фæзындты нæмттæ æмæ 
дзуапп ратт фæрстытæн.

Зæгæл, уарын, хæдзар, их, кърандас, сырддонцъиу, дымгæ, 
бинонтæ, мигъ, стъол, тулдз, къаппа-къуппа, арс, адæм, кæрц.
● Цы хауы адонæй æрдзмæ?
● Цы дзы у адонæй адæймаджы къухæй арæзт?
● Цы дзы хауы æдзард æрдзмæ?
● Цы дзы хауы цардæгас æрдзмæ?
● Цы хонынц æхсæнады хай? 

Природа, Человек и Общество – неразрывные грани окружающего 
мира. Природа – это то, что не создано человеком. Человек – часть 
природы, живой организм. Природа дарит человеку всё, что ему 
необходимо для жизни. Живёт человек в обществе. Судьба природы 
зависит от благоразумия каждого человека в отдельности и всего 
человечества в целом.
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АдÆймАГ ÆмÆ ÆХСÆнАд 
ЧеЛОВеК И ОБЩеСТВО

Дунейы ис 200 бæстæйæ фылдæр: Англис, Уæрæсе, Франц, 
Итали, Америкæ æмæ æндæртæ. Алы бæстæ дæр сæрыстыр у йæ 
æхсæнадæй, йæ историйæ, культурæйæ, традицитæй. Алы бæстæты 
цæрынц алыхуызон адæмтæ: Англисы – англисæгтæ, Уæрæсейы – 
уæрæсейæгтæ, Францы – францæгтæ.

Бæстæ арæх фæхонынц паддзахад. Фæлæ ма дзырд «паддзахадæн» 
ис æндæр нысаниуæг дæр – хицауад. Паддзахады хицауад фæтк 
æвæры бæстæйы æхсæнадон цардæн: исы закъæттæ æмæ йæ цæст 
дары, куыд æххæстгонд цæуынц, уымæ, архайы экономикæ, ахуырад, 
æнæниздзинадхъахъхъæнынадæн разамынд дæттыны, йæ арм 
дары зонад æмæ культурæйыл. Арми æмæ пъæлицæйæн разамынд 
дæтгæйæ, паддзахад махæн æдас кæны нæ цард.

Ныры дуджы дунейы æппæт паддзахæдтæ дæр сты кæрæдзиимæ 
баст. Паддзахæдтæй алкæцыдæр у дунеон æмбалады хай.

Алы паддзахадæн дæр ис йæхи территори, паддзахадон 
арæнтæ, сæйраг сахар. Паддзахадæн разамынд дæтты паддзахады 
сæргълæууæг. Бæстæйы цæрджытæ цы æвзагыл дзурынц, уый хуыйны 
паддзахадон æвзаг. Иуæй-иу паддзахæдты, цæрджыты фæндонмæ 

гæсгæ, ис цалдæргай паддзахадон 
æвзæгтæ.

Паддзахад планетæйы кæцы ран 
ис, уый базонæн ис дунейы политикон 
картæйы æххуысæй. Уыцы картæ ис 
чиныджы 10-æм фарсыл. Бæстæтæ 
уыцы картæйыл нысангонд сты алы 
хуызтæй, сæ арæнтæ хæххытæй бæлвырд 
бæрæггондæй. Лæмбынæг æркæс 
картæмæ æмæ йыл ссар Уæрæсе. Куыд 
уыныс, афтæмæй нæ бæстæ у дунейы 
æппæты стырдæр. Йæ арæнтæ дæрддыл 
айтыгъдысты ныгуылæнæй скæсæнмæ 
æмæ хуссарæй цæгатмæ.

Уæрæсейы сæйраг сахар у Мæскуы. 
Мæскуыйы Кремлы кусы нæ паддзахады 
сæргълæууæг – Уæрæсейы Президент.

БÆСТÆ ÆмÆ ПАддЗАХАд 
СТРАнА И ГОСудАРСТВО
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Президент паддзахады сæргълæууæг у бирæ æндæр паддзахæдты 
дæр – зæгъæм, Францы æмæ Америкæйы Иугонд Штатты. Президенты 
равзарынц адæм. Паддзахады сæргълæууæг 
вæййы монарх дæр – зæгъæм, къарол кæнæ 
сылгоймаг къарол (куыд Стырбритани æмæ 
Швецийы), паддзах (царь) (кæддæр Уæрæсейы 
куыд уыд, афтæ), император (куыд Японы), 
эмир (куыд Кувейты). Къаролтæ æмæ 
паддзæхтæм хицаудзинад арæхдæр лæвæрд 
цæуы фыдæй фыртмæ.

Æппæт паддзахæдтæн дæр ис сæхи 
символикæ: Паддзахадон тырыса, Паддзахадон 
герб æмæ Паддзахадон гимн. Йæ бæстæ 
чи уарзы, сæрыстыр дзы чи у æмæ йæхи 
патриотыл чи нымайы, уымæн паддзахады 
символтæ йæ цæсты сты кадджын.

1. Цавæр дыууæ нысаниуæджы ис дзырд «паддзахад»-æн? 
2. Цавæр хæстæ æххæст кæны паддзахадон хицаудзинад? 
3. Æнæ цæмæй нæй уæвæн паддзахадæн? 4. Цæмæн хъæуынц 
паддзахады сæйраг сахар, паддзахады сæргълæууæг æмæ 
паддзахадон æвзæгтæ? 5. Цы базонæн ис дунейы политикон 
картæйы æххуысæй?

Ранымай, сæ цæрджыты фылдæр итайлæгтæ, испайнæгтæ, 
украинæгтæ, гуырдзиæгтæ, казахтæ, китайæгтæ, немыцæгтæ, 
финнæгтæ, цы паддзахæдты сты, уыдон.

1. Дунейы политикон картæйыл лæмбынæг æркæс Уæрæсемæ 
æмæ радзур:
– кæм ис йæ территори;
– цæйбæрц у йæ ас, иннæ бæстæтимæ абаргæйæ; 
– цавæр бæстæтимæ у æмарæн. 
2. Радзур дунейы æндæр паддзахæдты тыххæй, дæхи фæндонмæ 
гæсгæ.  

Слово «государство» имеет два значения: «страна» и «государствен-
ная власть». Государственная власть управляет жизнью страны. 
Каждое государство имеет свою территорию, государственную гра-
ницу, столицу, государственный язык, главу государства и госу-
дарственные символы (флаг, гимн и герб). Узнать о расположении 
стран и государств на планете можно при помощи политической 
карты мира.
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Мах стæм Стыр Уæрæсейы 
цæрæг адæм. Ном «Уæрæсе» 
нæм æрхæццæ рагзамантæй. 
Стыр та Уæрæсе хонынц, йæ 
территори дунейы паддзахæдтæй 
се ’ппæтæй дæр стырдæр кæй 
у, æрмæст уый тыххæй нæ, 
фæлæ йын цытджын истори 
кæй ис, Уæрæсейы ном дунейыл 
чи айхъуысын кодта, ахæм 
адæм дзы кæй цæры. Уæрæсе 

у бирæнацион паддзахад. Уæрæсейы зæххыл иу бинонтау цæрынц 
160 адæмыхаттæй фылдæр. Уымæ гæсгæ ма нæ паддзахад хонынц 
Уæрæсейы Федераци дæр. Дзырд «федераци» латинаг æвзагыл амоны 
«цæдис, иугонд».

Уæрæсейы цæрæг адæмы иу номæй рахонынмæ куы фæхъавынц, 
уæд сæ фæзæгъынц уæрæсейæгтæ. Уыцы дзырды мидис æвдисы, 
нæ егъау бæстæйы ахсджиагдæр цы у, уый – хæлардзинад æмæ 
кæрæдзимбарынад æппæт адæмты æхсæн.

Уæрæсейы адæмты æхсæн хæлардзинадыл ныхас ис нæ 
паддзахады гимны дæр: «братских народов союз вековой». 

Кæм æмæ цавæр адæмтæ цæрынц Уæрæсейы, уый тыххæй 
базонæн ис административон картæйы æххуысæй. Уый ис чиныджы 
13-æм фарсыл. Алы хуызтæй уыцы картæйыл æвдыст сты Уæрæсейы 
Федерацийы æппæт субъекттæ (территориалон дихгæндтæ). Уыдон сты 
республикæтæ, крайтæ, облæсттæ.

Нæ бæстæйы территорийыл ис 21 националон республикæйы. 
Уыдонæй иу у дæ Фыдыбæстæ – 
Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани. 
Ссар æй, 13-æм фарсыл цы картæ ис, 
ууыл. Цæгат Ирыстон-Алани æрбынат 
кодта Уæрæсейы хуссар-ныгуылæн хай – 
Цæгат Кавказы. Афтæ хуыйны, Сау æмæ 
Хъаспы денджызты æхсæн Уæрæсейы цы 
хуссайраг район айтыгъд, уый. Æркæс 
Цæгат Кавказы стырдæргонд фæлгонцмæ 
чиныджы 14-æм фарсыл.

мАХ ЦÆРÆм уÆРÆСейЫ федеРАЦИйЫ 
мЫ ЖИВЁм 

В РОССИйСКОй федеРАЦИИ
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Æрдзы алыхуызонадмæ 
гæсгæ Цæгат Кавказы хуы-
зæн иунæг район дæр нæй 
Уæрæсейы Федерацийы. 
Хæларæй, кæрæдзийы æм-
баргæйæ, ам цæрынц 50 
адæмыхаттæй фылдæр. Рес-
публикæ Цæгат Ирыстон-
Алани æрбынат кодта 
Цæгат Кавказы централон 
хайы. Картæйыл бæрæггонд 
у морæ хуызæй. Цæгат 
Кавказы адæмты историйы 
ис бирæ иумæйаг цаутæ, 
фæлæ уыимæ алы адæмæн 
дæр ис йæхи æвзаг, йæхи 
культурæ æмæ традицитæ.

Хæстæгдæр базонгæ уæм Уæрæсейы иннæ районтимæ дæр: 
ныгуылæн, централон æмæ скæсæн. Ногæй та лæмбынæг æркæс 
административон картæмæ (13-æм фарс) æмæ сбæрæг кæн, Уæрæсейы 
кæцы хайы ис æппæты фылдæр субъекттæ. Кæй зæгъын æй хъæуы, 
ныгуылæн хайы. Уым сты Самарская, Владимировская, Волгоградская 
æмæ æндæр облæсттæ, уым фылдæр цæрынц уырыссаг адæм, стæй ма 
дзы ис республикæтæ Коми, Карели, Мордва, Татарстан, Башкортостан 
æмæ æндæртæ.

Нæ бæстæйы централон æмæ скæсæн районтæ сты уæлдай 
стырдæр сæ фæзуатмæ гæсгæ. Ам сты Тюменский облæсть, 
Красноярский æмæ Хабаровский крайтæ, Республикæ Саха æмæ 
Уæрæсейы бирæ æндæр субъекттæ, цæрынц дзы ненецтæ, эвенктæ, 
удмурттæ, якуттæ, буряттæ æмæ бирæ æндæр адæмтæ.

Цæгат Кавказы картæ

Великая Россия, или Российская Федерация, многонациональная 
страна. На её территории – в республиках, краях, областях и ав-
тономных округах – проживают представители 160 народов. Се-
верная Осетия-Алания – одна из российских республик, располо-
женных на Северном Кавказе – самом южном районе страны. В 
западной части России находится наибольшее число её субъектов 
(по сравнению с центральным и восточным районами). 
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1. Бамбарын кæн, цæмæн хонынц Уæрæсе «Великая Россия». 
2. Цæмæн хуыйны нæ бæстæ Уæрæсейы Федераци? 3. Цы 
базонæн ис Уæрæсейы административон картæ ахуыргæнгæйæ? 
4. Кæм ис Уæрæсейы картæйыл Республикæ Цæгат Ирыстон-
Алани? 5. Цæй мидæг ис Цæгат Кавказы уникалондзинад, иннæ 
районтимæ абаргæйæ? 6. Æрфысс картæмæ гæсгæ Уæрæсейы 
ныгуылæны районы хицæндзинæдтæ. 7. Æрфысс картæмæ 
гæсгæ Уæрæсейы централон районы хицæндзинæдтæ. 8. Æрфысс 
картæмæ гæсгæ Уæрæсейы скæсæны районы хицæндзинæдтæ.

1. Цавæр æфсымæрон адæмты минæвæрттимæ цæрыс хæларæй? 
2. Дæ адæмы культурон традицитæй уæлдай фылдæр кæцытæ 
уарзыс? 3. Уæрæсейы иннæ адæмыхæттыты культурон традици-
тæй уæлдай тынгдæр кæцытæ цæуынц дæ зæрдæмæ? 4. Æркæс 
нывмæ. Сæ националон костюмтæм гæсгæ раиртас, цавæр 
адæмыхæттыты минæвæрттæ дзы æвдыст ис, уый.

Бацæттæ кæн радзырд, Цæгат Кавказ кæнæ Уæрæсейыл куыд 
абалц кодтай, уый тыххæй. Кæд никæд никуыма уыдтæ, уæд ныф-
фысс радзырд, цы республикæмæ дæ ацæуын фæнды, уый тыххæй.
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Мах иууылдæр стæм Уæрæсейы æмбæстæгтæ.
Алы бæстæйы алы цæрæг дæр у уыцы бæстæйы æмбæстаг.
Æмбæстаг æдзухдæр æххæст кæны, цы бæстæйы цæры, уыцы 

бæстæйы закъæттæ, ис æм бартæ, ис ыл хæстæ æвæрд.
Граждане России имеют равные права и обязанности. О них 

написано в Главном Законе нашей страны – Конституции Российской 
Федерации. Важнейшие права граждан России – это право на 
жизнь и свободу, на образование, труд, лечение, отдых, личную 
неприкосновенность, на защиту своей чести и доброго имени.

Но несправедливо только пользоваться правами, не имея никаких 
обязанностей! Каждый гражданин нашей страны обязан уважать её 
законы, честно трудиться, соблюдать правила поведения в обществе, 
защищать свою Родину. Важнейшей обязанностью всех граждан 
страны является охрана природы.

Бартæ

Цæрын æмæ сæрибар 
уæвыны бар

Ахуыр кæныны бар

Фæллой кæныны бар

Хи дзæбæх кæныны 
бар

Фæллад уадзыны бар

Хæстæ

Бæстæйы закъæттæ 
нымайын

Æнæзæрдæхудт 
фæллой кæнын

Æхсæнады хи дарыны 
æгъдæуттæ æххæст 

кæнын

Æрдз хъахъхъæнын

Фыдыбæстæ 
хъахъхъæнын

ЦЫ АмОнЫ БÆСТÆйЫ
ÆмБÆСТАГ уÆВЫн 
ЧТО ЗнАЧИТ БЫТЬ

ГРАЖдАнИнОм СВОей СТРАнЫ
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уæрæсейы æмбæстаджы сæйраг БАРТÆ

● Алы адæймагæн дæр ис сæрибарæй кусыны бар. Алкæмæн дæр 
ис бар йæхи фæндонмæ гæсгæ куыст равзарынæн. Тыхыбын куыстæн 
бар нæй.

● Алы æмбæстагæн дæр ис ахуыр кæныны бар. Йæ кармæ гæсгæ 
йын бар ис рæвдауæндонмæ цæуыны, скъолайы, техникумы кæнæ 
университеты ахуыр кæныны бар.

● Алы адæймагæн дæр бахъуаджы рæстæг ис медицинон æххуыс 
райсыны бар.

● Уæрæсейы æмбæстагæн ис фæллой кæныны æмæ фæллад 
уадзыны бар. Уæрæсейæгтæн сæ фылдæр кусынц къуыри 40 сахаты. 
Сабат æмæ хуыцаубон сты уæгъд бонтæ. Алы кусæг дæр райсы 
æнцойуагъд (отпуск) – алы аз дæр  24 бонæй къаддæр нæ.

уæрæсейы æмбæстаджы ХÆСТÆ

● Алы æмбæстаг дæр хъуамæ нымайа æмæ æххæст кæна 
паддзахады закъæттæ æмæ æхсæнады хи дарыны æгъдæуттæ.

● Алы æмбæстаг дæр хъуамæ кæна æнæсайд фæллой, уа 
цæсгомджын, æххæст кæна дисциплинæ.

● Алы æмбæстаг дæр хъуамæ хъахъхъæна йæ Райгуырæн бæстæ.
● Алы æмбæстаг дæр хъуамæ хъахъхъæна æрдз.

Дунейы æппæт паддзахæдты дæр уæлдай тынгдæр аудынц 
сывæллæттыл. Уый у ахсджиаг æхсæнадæмон документ. Сывæллоны 
барты тыххæй конвенцийы сæйраг идейæ. Конвенци ист æрцыд Иу-
гонд Нациты Организациты (ООН) хъæппæрисæй 1989 азы 20 ноябры. 
Сывæллоныл нымад цæуы планетæйы алы цæрæг дæр 18 азы онг.

Конвенцийы уагæвæрдтæ иууылдæр æххæстгонд цæуынц 
Уæрæсейы. Нæ дунейы алцы нывыл нæма у. Æмæ гыццыл адæймагæн 
æнцон нæу, ас адæймаг суæвынмæ цы фæндагыл цæуы, ууыл цæуын. 
Уымæ гæсгæ нæ бæстæйы ист æрцыдысты æмæ кусынц сывæллоны 
бартæ хъахъхъæнæг закъæттæ. Уыдон хъуамæ æххæст кæна алчидæр.
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Сывæллæтты – уæрæсейы æмбæстæгты БАРТÆ

● Паддзахады хæс у сывæллæтты цард æмæ æнæниздзинад 
хъахъхъæнын, паддзахад йæхимæ исы сывæллæтты дзæбæх кæныны 
æмæ ахуыр кæныны хæрдзтæ.

● Сывæллонæн ис йæ ныййарджыты мыггаг хæссыны бар; 
бинонты æхсæн цæрын æмæ хъомыл кæныны бар; йæ ныййарджытæ 
æмæ хæстæджытимæ бастдзинад дарыны бар.

● Сывæллоныл 10 азы куы сæххæст уа, уæд фарсты цæуы мыггаг 
ивгæйæ, иу скъолайæ иннæмæ ивгæйæ, хæсгæ лæппу (чызг) кæнгæйæ.

Ды хъуамæ æнæмæнг зонай, цы бартæ дын ис, уый. Фæлæ дæ рох 
ма уæд, бартæ кæй ис дæ мадмæ, дæ фыдмæ, дæ ахуыргæнджытæм, 
æмкъласонтæм, зонгæ æмæ æнæзонгæ адæммæ дæр. Афтæ дæм куы 
кæса, исчи дын дæ бартæ халы, зæгъгæ, уæд тагъд ма кæн, фæлæ 
сабыргай ахъуыды кæн, аныхас кæн хистæртимæ. Æмæ æнæмæнг 
дзуапп ссардзынæ.

1. Чи у бæстæйы æмбæстаг? 2. Цæмæн у Конституци бæстæйы 
сæйраг Закъон? 3. Ранымай Уæрæсейы Федерацийы æмбæстæгты 
сæйрагдæр бартæ. 4. Цавæр хæстæ хъуамæ æххæст кæной 
Уæрæсейы æмбæстæгтæ? 5. Цавæр бартæ ис Уæрæсейы æппæт 
сывæллæттæн дæр?

1. Цæгат Ирыстоны, Татарстаны æмæ Уæрæсейы республикæтæй 
цавæрфæндыйы цæрджытæ дæр Уæрæсейы Федерацийы 
Конституци хъуамæ æххæст кæной? Цæмæн? 2. Цæмæн у 
æрдзхъахъхъæнынад нæ æмбæстæгты ахсджиагдæр хæстæй иу? 
3. Куыд æмбарыс, цы у фæллад уадзыны бар? Уый афтæ амоны, 
куы нæ дæ фæнда, уæд дæ уроктæ ма кæн, стæй хистæртæн ма 
æххуыс кæн, зæгъгæ?

1. Бакæс ног хабæрттæм телевизормæ æмæ радзур, паддзахад 
æмæ Уæрæсейы Президент се 'мбæстæгтыл куыд аудынц, уый 
тыххæй. 2. Æрхъуыды кæн, Уæрæсейы Президентмæ цы фарст 
раттис, уый.

Уæрæсейы æмбæстæгтæ иууылдæр, иннæ бæстæты æмбæстæгты 
хуызæн, æххæст кæнынц сæ паддзахады закъæттæ, ис сын 
æмхуызон бартæ æмæ хæстæ. Алы паддзахадæн дæр йæ сæйраг 
Закъон у йæ Конституци. Уæрæсейы дæр æмæ æппæт дунейы 
дæр кусынц сывæллоны бартæ хъахъхъæнæг закъæттæ.
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Сæ бæстæ, сæ райгуырæн хæдзар, сæ сабидуг цы сахар кæнæ 
хъæуы арвыстой, уый кой кæнгæйæ адæм арæх фæзæгъынц 
Райгуырæн бæстæ, зæгъгæ. Райгуырæн бæстæ, фыды уæзæг адджын 
сты алы адæймагæн дæр. Уæлдай тынгдæр адæймаг фæмысы йæ 
райгуырæн бæстæ, дард искуы куы вæййы, уæд. Лæджы царды 
зынаргъдæр хæзнатæй иу у Фыдыбæстæ. Адæм алы хуызты февдисынц 
сæ уарзондзинад Райгуырæн бæстæмæ. Нывгæнджытæ кæнынц нывтæ, 
композитортæ фыссынц музыкæ, поэттæ йыл фыссынц æмдзæвгæтæ. 

Бакæс-ма, поэт Цырыхаты Михал йæ Фыдыбæстæ Ирыстоныл цы 
æмдзæвгæ ныффыста, уый.

   ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон!
Нæ урс хæхты фæлгæсæнтæй,
Уæд цъититы зæйласæнтæй
Нæргæ дæттæ кæм агайынц? –
Ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон!
Ныр айнæгыл æндон ихтæ,
Сæууон æртæх, сæууон мигътæ
Сæрдыгон дæр кæм нæ тайынц? –
Ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон!
Ныр суадæттæ хæл-хæлгæнгæ,
Æхсæрдзæнтæ кæл-кæлгæнгæ
Кæцæй уайынц, кæцæй гуырынц? –
Ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон! 
Ныр арвы бын уæрæх фæзтæ 
Цы ран ысты цæрæнхæстæ,
Уæд зад хуымтæ кæм фæйлауынц? –
Ды дæ уый, ды, мæ Ирыстон!

Родина – одна из главных ценностей человека, то, что он любит 
и чем дорожит. Люди по-разному выражают любовь к Родине. 
Художники посвящают ей свои полотна, 
композиторы дарят ей музыку, поэты воспе-
вают родные края и всё, что с ними связано, 
в поэтических строках. Прочти ещё одно 
стихотворение о Родине. Его написал твой 
земляк Михаил Цирихов. Обрати внимание, 
сколько в этих строках восторга, радости и 
любви к родной земле.

нÆ фЫдЫБÆСТÆ, нÆ фЫдЫ уÆЗÆГ 
БОЛЬШАЯ И мАЛАЯ РОдИнА
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Райгуырæн бæстæ, Фыдыбæстæ, фыды уæ-
зæг – ацы ныхæстæ хæстæг сты сæ мидисмæ 
гæсгæ. Уыдон амонынц, адæймаг кæм райгуырд, 
кæм цæры, кæм кусы, кæм ахуыр кæны, йæ 
бинонтæ, йæ хæстæджытæ, йе ’мгæрттæ кæм 
цæрынц, уыцы ран.

Махæн нæ иумæйаг паддзахад у Уæрæсе, 
стæм Уæрæсейы æмбæстæгтæ. Ирыстон та у, кæм 
райгуырдыстæм, кæм рæзæм, нæ уыцы адджын 
Фыдыбæстæ. Райгуырæн зæхх адæймагмæ 
æвзæрын кæны рæсугъд æнкъарæнтæ, дæтты 
йын фæллой кæныны æмæ сфæлдыстадон куыст 
кæныны хъару.

Фыдыбæстæмæ уарзондзинад уæлдай ирддæ-
рæй рабæрæг вæййы фыд заманты. Зæгъæм, 
немыцаг фашисттимæ хæсты рæстæг тохы быдырты 
сæ цард нывондæн æрхастой Фыдыбæстæйы 
милуангай иузæрдион хъæбултæ.

Во всех городах и сёлах нашей страны 
установлены памятники, обелиски, мемориалы 
Славы в честь погибших героев. Города, которым в 
военное время пришлось особенно трудно, удостоены 
звания «Город-герой» – это Москва, Волгоград, 
Брест, Севастополь и другие. Многим городам 
присвоено звание «Город воинской славы». В их числе и Владикавказ.

Нæ бæстæйы æдзухдæр сæ зæрдыл дарынц хъæбатырты нæмттæ.
Ис æрхæссæн бирæ дæнцæгтæ, адæм сабыр рæстæджы дæр сæ 

Райгуырæн бæстæмæ сæ уарзондзинад куыд æвдисынц, уый тыххæй: 
хорз ахуырæй, зæрдиаг фæллойæ.

1. Райгуырæн бæстæйы коймæ адæймаджы зæрдæ цæмæн барухс 
вæййы? 2. Куыд æмбарыс: «Нæ иумæйаг бæстæ – Уæрæсе» æмæ 
«Фыдыбæстæ – Ирыстон»? 3. Цы ис иумæйагæй ныхæстæм: 
Райгуырæн бæстæ, Фыдыбæстæ, фыды уæзæг? 4. Цавæр рæстæг 
уæлдай тынгдæр рабæрæг вæййы адæмы уарзондзинад сæ 
Райгуырæн бæстæмæ? Цавæр дæнцæгтæ æрхæссын у дæ бон?
Радзур, Ирыстоны дын уарзондæр цы ран у, уый тыххæй. Ссар 
Уæрæсе æмæ Ирыстоныл фыст зарджытæ æмæ æмдзæвгæтæ. 
Сахуыр сæ кæн æмæ сæ радзур де ’мкъласонтæн.

Мемориал Славы
во Владикавказе

Памятник герою 
Великой Отечественной 

войны 
Петру Барбашову

Райгуырæн бæстæ – адæймаджы зынаргъдæр хæзнатæй иу. Райгуы-
рæн бæстæмæ уарзондзинад адæм æвдисынц се сфæлдыстады, Райгуы-
рæн бæстæйыл сæ иузæрдиондзинад та æвдисынц сæ хъуыддæгтæй.
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Ирыстон у Уæрæсейы республикæтæй иу. Куыд алы бæстæ кæнæ 
йæ субъектæн дæр, афтæ Цæгат Ирыстонæн дæр ис йæхи территори, 
сæйраг сахар, республикæйы сæргълæууæг, паддзахадон символтæ 
(тырыса, герб, гимн) æмæ дыууæ паддзахадон æвзаджы – ирон æмæ 
уырыссаг.

Республика Северная Осетия-Алания – твой 
родной край, знакомый тебе с раннего детства. 
Это один из самых замечательных уголков Земли 
с чудесной природой и добрыми людьми. Здесь 
ты учился ходить, говорить, познавать мир. 
И сейчас, окружённый его заботой, растёшь, 
постигаешь науки, учишься быть достойным 
гражданином своей Родины.

РеСПуБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОн-АЛАнИ – 
уÆРÆСейЫ Иу ХАй 

РеСПуБЛИКА СеВеРнАЯ ОСеТИЯ-АЛАнИЯ – 
ЧАСТЬ РОССИИ 
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Гимн 
Республики Северная Осетия-Алания

Ходы Камалы ныхæстæ, уырыссаг æвзагмæ Гуырдзыбеты Иринæйы тæлмац, 
Цорионты Аркадийы музыкæ. Бакуыста йыл Махъоты Ацæмæз.

Республикæ 
Цæгат Ирыстон-Аланийы 

тырыса

Республикæ 
Цæгат Ирыстон-Аланийы

герб

Зæрин хур йæ тынтæ нывæнды фæлмæн
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй...
Арвы бын калы фæрдыгау тæмæн
Ирыстон йæ адæмты фарнæй.

Заманты тарæй æрттивы зынгау,
Дæ уидаг – нæ Ивгъуыд, нæ Абон, нæ Фидæн...
Барвæсс нæ куывдыл, Хуыцæутты Хуыцау!
Уастырджи, рафæлгæс, табу – Дæхицæн!

Базард:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Амондæй абузæд ронгау дæ цард!
Амонд мысайнагау фидæнмæ хæсс!
Дæ кæстæр дын басгуыхæд кард æмæ уарт!

Фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн!
Рын æмæ сонæй дæ хизæд хъысмæт!
Хистæры намыс, кæстæры æхсар
Хурау дын царды цырагъдарæг уæнт!

Базард:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Фарнимæ абузæд ронгау дæ цард!
Амонд мысайнагау адæмтæм хæсс!
Уастырджи, рафæлгæс, табу – Дæхицæн!

Под утренним солнцем на древней земле
Алмазом сверкает наш Ир величавый.
Мы пронесли через тысячи лет
Аланскую гордость и славу.

Здесь прошлое с будущим в симде сошлись,
А нынешний день наш – творец и мечтатель.
Песня, лети в поднебесную высь!
О Уастырджи, дай нам твоей благодати.

Припев:
Крылья орлиные мчат нас вперёд,
Полнится чаша трудов и забот.
Счастлива будешь, родная земля!
Ведь щит мы, и меч, и надежда твоя.

Пусть мужество младших и мудрость отцов
С нами пребудут во веки веков.
Горы не терпят насилья и зла,
Наша дорога пряма и светла.

Припев:
Крылья орлиные мчат нас вперёд,
Полнится чаша трудов и забот.
Дети Осетии, будем как братья!
Уастырджи, дай нам твоей благодати.
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Ирыстоны территори у 8010 
квадратон километры. Ирыстон йæ 
фæзуатмæ гæсгæ у Уæрæсейы къад-
дæр республикæтæй иу. Ирыстоны 
бындурон цæрджытæ сты ирæттæ. 
Ирон адæмæн ис рагон хъæздыг 
истори æмæ хъæздыг культурæ. 
Ирыстоны ирæттæй уæлдай 
цæрынц 90 адæмыхаттæй фылдæры 
минæвæрттæ: уырыссæгтæ, хъуы-
мыхъхъæгтæ, сомихæгтæ, гуыр-
дзиæгтæ, украинæгтæ, грекъæгтæ 

(бердзенæгтæ) æмæ бирæ æндæр адæмыхæттытæ. Уыдон иу бинонтау 
фæллой кæнынц Ирыстоны хорздзинадæн. 

Цæгат Ирыстоны сæйраг сахар у Дзæуджыхъæу. Уый у Уæрæсейы 
рæсугъдддæр сахартæй иу. Дзæуджыхъæуы центры, Сæрибары 
фæзы ис, Республикæйы Сæргълæууæг æмæ Республикæйы Хицауад 
цы бæстуаты бадынц, уый. Уыдон разамынд дæттынц хæдзарады 
алы къабæзтæн, ахуырадæн, культурæйæн æмæ æндæр ахсджиаг 
хъуыддæгтæн. Хицауад рахæссы ахсджиаг уынаффæтæ, цæмæй 
республикæ рæза æмæ йæ адæмы цард хуыздæрæй хуыздæр кæна, уый 
тыххæй.

Северная Осетия-Алания – одна из республик Российской 
Федерации. Она имеет свою территорию, границы, столицу, 
свои флаг, герб и гимн, два государственных языка: русский и 
осетинский. Управляют Северной Осетией Глава республики и 
Правительство. 

1. Куыд Уæрæсейы Федерацийы иу хай, афтæ Цæгат Ирыстон 
æххæстæй куыд хуыйны? 2. Цавæр адæмыхаттæй сты Ирыстоны 
бындурон цæрджытæ? 3. Цал адæмыхатты минæвæрттæ цæрынц 
Цæгат Ирыстоны? 4. Цы хуыйны Цæгат Ирыстоны сæйраг 
сахар? 5. Чи дæтты разамынд нæ республикæйæн? 6. Чи кусы 
Республикæйы Хицауады æмæ цавæр хæстæ æххæст кæнынц?

1. Лæмбынæг æркæс нæ республикæйы герб æмæ тырысамæ 
æмæ бахъуыды кæн, цыхуызæн сты, уый. Бакæс Ирыстоны гимн. 
2. Хистæртимæ ацу æмæ фен, нæ республикæйы Сæргълæууæг 
æмæ Хицауад цы бæстуаты бадынц, уый, æмæ базон, йе ’ддаг 
къулыл цы ордентæ ис, уыдон цы амонынц, уый. 3. Базон, куыд 
хуыйны нæ республикæйы Сæргълæууæджы ном.
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Исты бæстæйы тыххæй нæ зонындзинæдтæ æххæст нæ уыдзысты, 
Зæххы къорийы кæцы хайы ис, уый куы нæ зонæм, уæд. Уый зæгъæн 
ис Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийæ дæр. Уыцы хъуыддаджы нын 
феххуыс уыдзæн географион картæ.

Вспомни, карта – это плоское и сильно уменьшенное изображение 
поверхности Земли, где все объекты обозначаются условными знаками. 
Научившись понимать условные знаки, ты сумеешь читать карту. 
Например, границы государств или республик обозначаются жирной 
прерывистой линией, города – большими или маленькими кружками 
с их названиями. На каждой карте имеются пояснения к её условным 
обозначениям. Читая любую карту, важно не забыть, что север всегда 
находится сверху, юг – снизу, запад – слева, а восток – справа. 

Цы зонындзинæдтæ райстай, уыдоны æххуысæй æрфысс, 
Уæрæсейы картæйы (13 ф.) Республикæ Цæгат Ирыстон-Алани кæм ис, 
уый. Раздæр ссар Цæгат Кавказ. Уый ис бæстæйы хуссар ныгуылæн 
хайы Сау æмæ Хъаспы денджызты æхсæн.

Ныр та Цæгат Кавказы картæйы (14 ф.) ссар нæ республикæ. Уый 
ис йæ централон хайы. Нæ республикæйы хæстæгдæр сыхæгтæ сты 
(ис нын иумæйаг арæнтæ) Кæсаг-Балхъары республикæ, Стъараполы 
край, Цæцæны республикæ æмæ Мæхъхъæлы республикæ.

Картæ кæсыны зонындзинæдтæ бафидар кæнын хъæуы контурон 
картæтимæ кусыныл фæлтæрынæй. Контурон картæтæ афтæ 
хуыйнынц, уымæн æмæ сыл æвдыст цæуы объекттæн æрмæст сæ 
контуртæ (æндæргтæ) æнæ фыстытæ æмæ æндæр нысæнттæй.

Абар дæлдæр лæвæрд нывты хуымæтæг æмæ контурон картæтæ.

    Уæрæсейы административон картæ           Уæрæсейы контурон картæ

ЦÆГАТ ИРЫСТОн уÆРÆСейЫ КАРТÆйЫЛ 
СеВеРнАЯ ОСеТИЯ нА КАРТе РОССИИ 
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Контурон картæимæ кусгæйæ, хæслæвæрдтæ иууылдæр æххæст 
кæнын хъæуы лæмбынæг, раст. Уый тыххæй бакæс æмæ дæ зæрдыл 
бадар дæлдæр лæвæрд æгъдæуттæ:

1. Контурон картæйыл бакусинæгтæ æххæстгæнгæйæ, пайдагæнæн 
ис географион атлас кæнæ ахуыргæнæн чиныгæй.

2. Контурон картæйыл фысс сау кърандасæй, мыхуырон 
дамгъæтæй, лыстæг æмæ бæлвырд.

3. Паддзахæдтæ æмæ административон районты арæнтыл æрхахх 
кæн сырх кърандасæй.

4. Физикон картæйыл территоритæ ахор фæлурсбын хуызæй 
(цæмæй фыстытæ дзæбæх зыной, уый тыххæй): денджызтæ – цъæхæй, 
фæзбыдыртæ – кæрдæгхуызæй, хæхтæ – морæйæ. Æндæр картæтыл, 
гæнæн ис, æмæ æндæр хуызтæй дæр архайай.

5. Цæугæдæттæ æмæ хæхты нæмттæ фысс картæйыл сæ 
фæлгонцтыл æмдæргъ.

6. Объекты ном картæйыл куы нæ цæуа, уæд æй фæнысан 
кæн цифрæйæ, графа «Бадзырдгонд нысанты» та скæн цифрæмæ 
æмбарынгæнæн фыст.

7. Контурон картæтимæ куыстытæ кæн лæмбынæг, сыгъдæг, рæсугъд.
Дæ фыццаг хæслæвæрд уыдзæн ахæм: Уæрæсейы контурон 

картæйыл фæбæрæг кæнын Цæгат Кавказ æмæ Цæгат Ирыстон кæм 
сты, уыцы рæттæ. Хæслæвæрд сæххæст кæнын хъæуы Кусæн тетрады. 
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, нæ республикæ ис Уæрæсейæн йæ 
хуссарæрдыгæй Цæгат Кавказы. Цæгат Кавказ ис Сау æмæ Хъаспы 
денджызты æхсæн, Кавказы хæхты цæгатаг фæхстыл.

На территории Северного Кавказа разместилось 7 республик 
(Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан) 
и 2 края (Краснодарский и Ставропольский). Сюда входят также 
часть Ростовской области и часть Республики Калмыкия. 

1. Как называется горный район России, в котором расположена 
Республика Северная Осетия-Алания? 2. Как называются горы, на 
северных склонах которых расположился Северный Кавказ? 3. Какие 
края и республики Российской Федерации являются ближайшими 
соседями Северной Осетии? 4. С каким государством граничит 
наша республика?
Что общего и в чём отличие между границей, отделяющей края и 
республики России, и государственной границей страны?

Южные склоны Кавказских гор относятся к Закавказью. Там 
расположены: Республика Южная Осетия, Грузия, Азербайджан и 
Армения. Северный Кавказ вместе с Закавказьем составляют Кавказ.
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Земля моя!  Невелика ты, 
Осетия! – из края в край
Тебя проходит гул раската,
Когда с грозой приходит май.

Но беспредельна и громадна
Ты в сердце любящем моём...

        Саламгерий Ситохов
Нæ республикæйы сахартæ æмæ цæрæгады æндæр пунктты 

бынатæвæрды тыххæй дæр базонæн ис картæмæ гæсгæ. Уыцы картæ 
ис 27-æм фарсыл æмæ хуыйны «Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы 
административон картæ».

Ирыстоны цæрджытæ сты 712,9 мин адæймаджы. Уыдон цæрынц 
6 сахары (Алагиры, Æрыдоны, Беслæны, Дзæуджыхъæуы, Дигорайы, 
Мæздæджы), бирæ хъæуты, фæрсаг хъæуты (посёлки), хъазахъхъаг 
хъæуты (станицы). 

Зæронд Дзæуджыхъæу Нырыккон Дзæуджыхъæу

Истори нын куыд дзуры, афтæмæй сахартæ Дзæуджыхъæу æмæ 
Мæздæг фæзындысты дыууæсæдæ азæй фылдæры размæ, Уæрæсейы 
хуссар арæнтæ хъахъхъæнынæн цы хæстон фидæрттæ арæзт æрцыд, 
уыдоны бынæтты. Мæздæгæн («мэз дегу» – кæсгон æвзагыл амоны 
«тар хъæд») бындурæвæрд æрцыдис 1763 азы, Дзæуджыхъæуæн та – 
1784 азы. Куыдфæстæмæ уыдон систы сахартæ – индустриалон æмæ 
сæудæджергæнынады центртæ. Иннæ 4 сахары сырæзыдысты хъæуты 
бындурыл XX æнусы æмбисмæ.

ЦÆГАТ ИРЫСТОнЫ РАйОнТÆ, 
САХАРТÆ ÆмÆ ХЪÆуТÆ 

РАйОнЫ, ГОРОдА И СЁЛА СеВеРнОй ОСеТИИ 
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Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы
административон картæ
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1. Цал сахары ис Цæгат Ирыстоны? Ранымай дзы иу цалдæр. 
2. Цæмæн у Ирыстоны территори районтыл дих? 3. Зæгъ, кæцы 
районы цæрыс, уый. 4. Чи дæтты разамынд районæн æмæ 
цавæр хæстæ æвæрд ис районы разамындыл? 5. Цæй тыххæй ис 
алы районы дæр центр?

1. 27-æм фарсыл цы картæ ис, уымæ гæсгæ раиртас, районтæй  
сæ центртæ сахартæ кæцытæн сты, уый. 2. Кæцы районты 
центртæ та сты хъæутæ? 3. Республикæйы районтæй кæцы у 
тæккæ стырдæр? 4. Тæккæ къаддæр та?

Цæмæй хæдзарадæн æнцондæр разамынд дæттæн уа, уый тыххæй 
Цæгат Ирыстоны территори у, 8 районы æмæ, Дзæуджыхъæумæ цы 
территори хауы, уыдоныл дих. Картæйыл уыцы районтæ æвдыст сты 
алы хуызтæй. Алы районæн дæр ис йæхи центр, уым бады районы 
хицауад (администраци). Районты нæмттæ картæйыл фыст сты ставд 
шрифтæй.

Районæн разамынд дæтты йæ сæргълæууæг, уый та у республи-
кæйы сæргълæууæджы дæлбар. Ды, кæй зæгъын æй хъæуы, зоныс, цы 
районы цæрыс, уый куыд хуыйны, уый. Ссар картæйыл уæ район æмæ 
уæ районы центр.

Республикæйы районты æхсæн адæмтæ сты дзырдгонд, æмæ 
Ирыстоны территорийы сæрибарæй цæуæн ис алырдæм дæр.

Дигорайы 
уынгтæ

Монумент «Защитникам Эльхотовских 
ворот» вблизи с. Эльхотово

Алагиры аргъуан
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Жители Северной Осетии трудолюбивые и талантливые люди. 
Благодаря их стараниям наша республика считается одним из центров 
науки, образования и культуры на Северном Кавказе. 

В республике работает несколько научных институтов, где 
трудятся кандидаты и доктора наук. Северную Осетию прославили 
такие известные деятели науки, как учёный-лингвист В. И. Абаев, 
зоолог Л. Б. Бёме, ботаник В. Ф. Раздорский, физик Н. В. Сиукаев и 
многие другие.

Цæгат Кавказы хæххон 
металлургион институт 

Хетæгкаты Къостайы номыл 
Цæгат Ирыстоны паддзахадон университет

Абайты ВасоХетæгкаты Къоста 

Подготовку специалистов разных профилей осуществляют 
несколько университетов и институтов, медицинская академия,    
училища, колледжи и другие учебные заведения.

ЗОнАд, КуЛЬТуРÆ ÆмÆ АХуЫРАд
ЦÆГАТ ИРЫСТОнЫ 

нАуКА, КуЛЬТуРА И ОБРАЗОВАнИе 
В СеВеРнОй ОСеТИИ
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Гергиты ВалериТæбæхсæуты Бало

В России и далеко за её пределами известно имя основоположника 
осетинской литературы, поэта, публициста и общественного деятеля 
Коста Хетагурова. Всем хорошо знакомы имена наших земляков – 
прославленных деятелей искусства: режиссёра Евгения Вахтангова, 
актёров Владимира Тхапсаева и Бибо Ватаева, певца Павла 
Лисициана, дирижёров Вероники Дударовой и Валерия Гергиева, 
художника Махарбека Туганова, скульптора Сосланбека Тавасиева и 
многих других.

Тæбæхсæуты Балойы 
номыл Ирон театр

Е. Б. Вахтанговы номыл
Уырыссаг театр

Жители республики имеют возможность наслаждаться театраль-
ными постановками в Русском и Осетинском академических театрах, 
Музыкальном театре, уникальном конном театре «Нарты» и других. 

Уæрæсейы æмæ фæсарæнты стыр 
аргъ кæнынц адæмон кæфтыты ансамбль 
«Алан», камерон хор «Алани», паддза-
хадон симфонион оркестр æмæ æндæр 
сфæлдыстадон коллективтæн.
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1. Ранымай не ’мзæххонты – зонады зындгонд архайджыты. 
2. Ранымай нæ республикæйы аивады зындгонд архайджыты. 
3. Нæ республикæйы цавæр ахуырадон уагдæтты цæттæ кæнынц 
алыхуызон специалистты? 4. Цавæр театртæ ис Цæгат Ирыстоны? 
5. Кæм ис нæ республикæйы нывгæнынады аивады уацмыстæ 
фенæн?

1. Базон-ма ноджыдæр аивады зындгонд архайджытæй не 
’мзæххонты нæмттæ (актёртæ, музыканттæ, архитектортæ) æмæ 
дзы искæйы тыххæй бацæттæ кæн цымыдисаг хъусынгæнинаг. 
2. Бацæттæ кæн де ’мкъласонтæн радзырд нырыккон ирон поэт 
кæнæ фыссæджы тыххæй.

Нæ нывгæнджыты æмæ скульпторты уацмыстæ æвдыст цæуынц 
аивадон музейты æмæ равдыстты залты.

Цæгат Ирыстоны стыр æргом здæхт цæуы æрыгон курдиатджын 
музыканттæ æмæ нывгæнджыты хъомыладмæ. Республикæйы 
æппæт сахарты, стæй бирæ хъæуты гом æрцыдысты музыкалон æмæ 
нывгæнынады аивæдты скъолатæ æмæ студитæ. Уыцы скъолаты 
кусынц дæсны педагогтæ.

Тауаситы Руслан. 
Сабидуг

Челæхсаты Магрез. Ирæттæ
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АдÆймАГ ÆмÆ ÆРдЗ 
ЧеЛОВеК И ПРИРОдА

Адæм стыр хæсджын сты æрдзæй. Цы хауы æрдзы сæйрагдæр 
хæзнатæм?

Æппæты фыццаг хуры рухс æмæ хъарм. Æнæ уыдонæй махæн нæ 
бон нæ уаид цæрын æмæ алфамбылай дунейы рæсугъддзинад уынын.

Иннæ хæзна у уæлдæф. Кæд æнæ хæринагæй лæгæн йæ бон 
цалдæр къуырийы у фæцæрын, уæд æнæ уæлдæфæй та 3 минутæй 
фылдæр нæ цæры!

Уый уымæн афтæ у, æмæ улæфгæйæ нæ организммæ цы туаггуыр 
бахауы, уый хъæуы энерги æвзæрын кæнынæн, æнæ уымæй та махæн 
нæ бон  нæу змæлын, дзурын, хъуыды кæнын дæр æ. а. д.

Дæ зæрдыл-ма æрлæууын кæн, парчы кæнæ хъæды адæймаг 
куыд дзагриуæй фæулæфы, уый! Уым уæлдæф у уæлдай хъæздыгдæр 
туаггуырæй, сыгъдæг æмæ хæрздæф.

Адæмæн, куыд Зæххы иннæ цæрæгойтæн, афтæ сæ бон цæрын 
нæу æнæ донæй.

Вода утоляет жажду. Как приятно напиться прохладной воды 
в летний зной! Самая вкусная и полезная – родниковая вода. Она 
пробивается из глубин земли и содержит много минеральных веществ.  

Без воды не приготовить пищу. А сколько радости она дарит 
людям при купании в реке или море! Благодаря воде мы держим в 
чистоте нашу одежду и дома. Да всего и не перечесть!

Ноджы æрдз у нæ дарæг. Адæймагæн йæ хойраджы бындур сты 
халсартæ, дыргътæ, дзидза, кæсаг, æхсыры продукттæ æ. а. д. Уыцы 
продукттæ иууылдæр дæтты æрдз.

ÆРдЗ у АдÆймАдЖЫ ЦÆРÆнуАТ 
ПРИРОдА – ЖИЗненнАЯ СРедА ЧеЛОВеКА
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Хæринагимæ мах исæм витаминтæ, урсаг (белки), сойаг (жиры), 
æвзалдæттæ (углеводы) – рæзынæн, активон змæлдæн, сæры магъзы 
куыстæн цы буаргъæдтæ хъæуы, уыдон.

Сывæллоны организмæн хъæуы экологион æгъдауæй сыгъдæг 
продукттæ. Уæлдай хæрзад æмæ пайда сты хъæды лæвæрттæ – 
гагадыргътæ, æхсæртæ, зокъотæ...

Зокъотæ

Тырты

Æхсæр

Мыртгæ

Саунæмыг
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Абон нæм диссаг фæкæсид, æнæ æд хæдзары дзаума æмæ 
æд лифттæ, хъарм, сыгъдæг хæдзæрттæ, æнæ хæдтулгæ, æнæ 
хæдтæхгæтæ, хидтæй цæрæн куыд ис, уый.

Æмæ искуы ахъуыды кодтай, уыдон иууылдæр цæмæй конд сты, 
ууыл? Хъæдæрмæг нын дæтты хъæд, згъæр къахынц зæххы бынæй, 
гранит æмæ мармæр сты хæххон дурты мыггæгтæ, бензин – артаг 
машинæтæн – кæнынц, Зæххы арфæй цы нефть цъирынц, уымæй.

Гæн Бæмбæг

1. Цæмæн хонынц æрдз адæймаджы цæрæн бынат? 2. Ранымай 
адæймаджы цардæн хъæугæ сæйрагдæр æрдзон хæзнатæ. 
3. Цæмæн хъæуы сыгъдæг уæлдæф хъахъхъæнын? 4. Цæмæн 
нын у дон афтæ зынаргъ хæзна? 5. Цæмæн хъæуы адæймаджы 
хæринаг? 5. Цавæр æрдзон æрмæгæй пайда кæны адæймаг 
хæдзæрттæ, техникæ æмæ æндæр хъæугæ дзауматæ аразгæйæ?
1. Цы кæнын хъæуы, цæмæй уæлдæф чъизи ма кæна, уый тыххæй? 
2. Цæмæн фæзæгъынц афтæ: «Дон кæм нæй, уым цард дæр нæй»?

Ды ныр зоныс, æрдз адæймаджы цардæн æнæмæнг хъæугæ 
уавæр кæй у, адæймагæн æнæ æрдзæй цæрæн кæй нæй, уый. 
Сæйрагдæр æрдзон хæзнатæ сты хуры рухс æмæ хъарм, уæлдæф, 
дон, хæринаг. Æрдзон æрмæгæй конд сты нæ уæлæдарæс, 
хæдзæрттæ, транспорт æмæ бирæ æндæр цыдæртæ.

Ныр та дæ зæрдыл æрлæууын кæн, нæ уæлæдарæс цæмæй 
конд у, уый. Ам дæр æнæ æрдзы æххуысæй хъуыддаг нæ цæуы. 
Тæккæ хуыздæртыл нымад цæуынц натуралон хъуымæцтæ – гæнæй, 
бæмбæгæй æмæ æндæр æрдзон æрмæгæй арæзт. Зымæджы уазалты 
нæ бахъарм кæнынц кæрцытæ, къуымбилæй конд дзаумæттæ.
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Акæс-ма дæ алыварс. Куыд рæсугъд у æрдз! Рæсугъд дидинджытæ, 
хъулон-мулон гæлæбутæ, хызбыд миттъыфылтæ, æрттивгæ æртæх.

Куыд рæсугъд æмæ алыхуызон сты æрдзы ахорæнтæ, формæтæ, 
мыртæ, хæрздæф! 

О прелестях природы можно говорить до бесконечности. Но лучше 
смотреть и слушать. Это хорошо понимали во все времена и рисовали 
её, воспевали в музыке, стихах, песнях. Природа всегда вдохновляла 
людей на творчество. Когда-то её рисовали углём на стенах пещер 
и лишь подражали природным звукам. Позже красоты природы 
воспевали в шедеврах изобразительного, 
музыкального и литературного искусства.    

И. Левитан. 
Уалдзæг.

 Донивылд

Е. Шугаев.
Хæхтæ 

Æрдзы рæсугъддзинад сæ нывты равдыстой уырыссаг нывгæн-
джытæ И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан. Хæхбæсты 
тызмæг рæсугъддзинад сæ нывты равдыстой Хетæгкаты Къоста, 
Бедойты Шалва, Е. Шугаев æмæ æндæр нывгæнджытæ.

ÆРдЗ у уÆЛТÆмÆнАд ÆмÆ 
ЗОндЫ ГуЫРÆн 

ПРИРОдА – ИСТОЧнИК 
ВдОХнОВенИЯ И мудРОСТИ
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Композитортæ æрдзы рæсугъддзинад равдыстой сæ музыкалон 
уацмысты. Уыдон сты П. И. Чайковскийы «Афæдзы афонтæ», Н. А. 
Римский-Корсаковы «Дыдынбындзы тахт» æмæ æнд.

Æрдзы тыххæй фыст æрцыдис бирæ æмдзæвгæтæ, радзырдтæ. 
Зæгъæм, мæнæ куыд фыссы йæ уарзон Ирыстоны æрдзыл поэт 
Джусойты Марат:

Уалдзæджы комы тæф ахæлиу зæххыл,
Бæлæсты къуыпа нæрсы.
Хур та йæ хъарм тынтæ хуссæртты цъæхыл
Мадау рæвдаугæ хæссы.

Цъиуты цъыбар-цъыбур байдзаг и кæрты,
Сисынц пæррæстытæ рог.
Уый бæрц куыд цæуы сæ чысыл зæрдæты
Цины æнæсысгæ ронг?!

Рагæй-æрæгмæ æрдз нымадтой зонды суадоныл. Рагзаманты 
адæймаджы цардыл бынтон карзæй зындысты æрдзы уавæртæ. 
Цуан-иу куы нæ фæрæстмæ, уæд-иу адæм уыдысты æххормаг. 
Карз хъызтытæ æмæ хус рæстæджытæ-иу арæх адæмы сæфты 
къахыл ныллæууын кодтой. Нæ фыдæлтæ табу кодтой æрдзон 
тыхтæн. Зындзинæдтимæ тохгæнгæйæ, уыдон куыдфæстæмæ æрдзы 
тызмæг уагæн, фæзындтæн быхсын байдыдтой, фæцахуыр сыл сты. 
Бамбæрстой, кусын чи уарзы æмæ æрдз чи хъахъхъæны, уымæн æрдз 
йæ хæрзиуджытæ кæй нæ бавгъау кæндзæн, уый.

Адæм æрдзæй цы зонд райстой, уый абоны онг æрхæццæ 
фольклоры алы хуызты: аргъæутты, таурæгъты, æмбисæндты, 
уыци-уыциты. Уыдон мах абон дæр ахуыр кæнынц æрдз уарзыныл, 
хъахъхъæныныл, нымайыныл. Хъуамæ алчидæр зона æмæ йæ зæрдыл 
дара ацы ныхæстæ:

«Æрдз цы адæймаг уарза, чи йыл ауда, уымæн йæ зæрдæ 
фæлмæндæр кæны».
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Адæм рагæй дæр æрдз куыд уарзтой æмæ йын куыд аргъ кодтой, 
ууыл дзурæг сты æмбисæндтæ:

● Зæхх æрдзæн йæ мад у, хур та – йæ фыд. 
● Зæхх йæ уæлæ хæс нæ уадзы.
● Æнæ хуры цæст фенгæйæ халсар нæ рæзы.
● Зæхх цæрынæн у.
● Уалдзæг – уæрыкджын, фæззæг  – мæкъуылджын.

1. Æрдз рæсугъддзинады бæстæ цæмæ гæсгæ ис рахонæн? 
2. Аивады цавæр хуызтæ сфæлдисынмæ разæнгард кодта 
æмæ кæны æрдз адæмы? 3. Зындгонд нывгæнджытæ æмæ 
композитортæй йæ уацмысты чи равдыста æрдзы нывтæ? 
4. Куыд æмбарыс ацы ныхæстæ: «Æрдз у зонды суадон»? 5. Цæ-
мæн хонынц фольклор адæмы зонды къæбиц? 6. Фольклоры 
цавæр хуызтæ зоныс?

1. Æрдзмæ цавæр æнкъарæнтæ æвдисынц, кæй бакастыстут, 
уыцы æмбисæндтæ? 2. Цæуыл нæ ахуыр кæнынц уыдон? 3. Базон 
ирон уыци-уыцитæ:

● Урс – сæкæрау, æмæ адджын нæу,
  Фæлмæн – бæмбæгау, æмæ хъарм нæу.

● Нæ уæлхæдзар – гуыдыны æрдæг.

Æрдз адæймагæн канд йæ цæрæн бынат нæу, фæлæ ма йæ 
рæсугъддзинады, йæ алыхуызон формæты, ахорæнты, мырты 
æмæ хæрздæфы руаджы у уæлтæмæнады гуырæн дæр. Æрдзы 
рæдаудзинад æмæ йæ тызмæг уаг адæмы ахуыр кодтой зондыл, 
быхсондзинадыл æмæ зæрдæхæлар уæвыныл.
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Ирыстоны æрдз у Зæххы къорийы 
æрдзæн æрмæст йæ хæрз гыццыл хай. Фæлæ 
Ирыстоны алы рæттæм абалцгæнгæйæ, 
адæймаг дисы бафты, йæ æрдз куыд 
алыхуызон у, ууыл. Цы йæ бæрзонд къæдзæх-
тæ, цы йæ уæрæх быдыртæ, дидинæгджын 
уыгæрдæнтæ æмæ тар хъæдтæ. 

Ирыстоны фæзуаты фылдæр хай ахсынц 
хæхтæ. Ирыстоны æрдзы рæсугъддзинад 
ирдæй æвдыст æрцыдис Кочысаты Мухарбе-
джы æмдзæвгæйы:

... Тæхуды, чи скæны дзырдтæй
Дæ конд, дæ уындæн аргъ!
Дæ сонт, æрра дæттæн сæ хъазт, 
Уынгæг кæмтты сæ дугъ, 
Дæ урссæр цъититæн сæ каст – 
Сæрыстырæй æдзух.

Æнусон тар хъæдты уынæр,
Дæ хъал мæргъты хъæлæс,
Кæнæ æхсæрдзæнты сæр-сæр
Куыд нæ уарзон, куы æз!..

ИРЫСТОнЫ ÆРдЗЫ 
ХЪÆЗдЫГдЗИнÆдТÆ 

ПРИРОднЫе БОГАТСТВА
РОднОГО КРАЯ
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Рагæй-æрæгмæ æрдзы хæрзиуджытæй пайда кæны адæймаг. 
Незамантæй нырмæ адæймаджы къух рог кæнынц хæххон дæттæ, 
уыдон зилынц куырæйттæ, гидроэлектростанцæты турбинæтæ, 
донхорыг кæнынц зæххытæ, донæй æфсадынц адæм æмæ фосы. 
Къахгæ хæзнатæ (æрзæт, змис, æлыг, нефть æмæ æндæртæ) дæттынц 
адæймагæн згъæр, арæзтадон æрмæг, артаг.

Ирыстоны ис æмбисонды рæсугъд хъæдтæ. Мæнæ куыд фыссы 
хъæды тыххæй поэт Цæрукъаты Алыксандр:

... Хъæдарæх къуылдымтæ, 
Хъæлæрдзы, сыхсы.
Хуыргæрчытæ, зымтæ –
Сындзæхгæд пыхсы...

Наши леса – настоящие кладовые даров природы. Они дают нам  
древесину для строительства, изготовления мебели и других предметов 
быта. Особенно ценятся бук и граб. Отдельные деревья бука достигают 
50 м в высоту и 2 м в диаметре. Здесь много орехов, ягод и прочих 
плодов, богатых витаминами. Растут плодовые деревья и кустарники: 
яблоня, груша, кизил, алыча, лещина, малина, ежевика, барбарис, 
облепиха. На лесных полянах и в балках много грибов: опят, маслят, 
белых, шампиньонов.

Обширные луга нашей республики являются ценными кормовыми 
угодьями для скота. 

Фæлæ, хъыгагæн, адæм æгæр æнауæрдонæй пайда кæнынц 
æрдзы хæрзиуджытæй. Æрдзон æвæрæнтæ æвидигæ кæй не сты, уый 
сæ ферох вæййы. Уымæ гæсгæ Ирыстоны æрдзы хæзнатæй бирæтæ 
ныридæгæн дæр фæмæгуыр сты. Зæгъæм, згъæрджын æрзæттæ, 
кæнæ фыр чъизийæ хæдзарады пайдагæнæн кæмæй нал ис, уыцы 
цæугæдæттæ.
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1. Цæй мидæг ис Ирыстоны æрдзы алыхуызонад? 2. Ирыстоны 
æрдзон хæзнатæй кæцытæн ис уæлдай ахсджиагдæр 
ахадындзинад адæмон хæдзарады? 3. Цæмæн смæгуыр вæййынц 
æрдзон хæзнаты æвæрæнтæ, кæнæ цæуылнæуал фæбæззынц 
пайда кæнынæн? 4. Цы кæнын хъæуы, цæмæй æрдзон хæзнатæ 
хъахъхъæд æрцæуой, уый тыххæй? 5. Куыд нæ ахуыр кæны 
æрдзыл ауæрдыныл адæмон сфæлдыстад?

1. Æрныхас кæн де ’мкъласонтимæ, цы æмбисæндтæ бакастыстут, 
уыдоны мидисыл. 2. Базон хистæртæй кæнæ бакæс уæлæмхасæн 
литературæйы, Ирыстоны ма цавæр объекттæ сты кувæндæттæ-
дзуæрттыл нымад, уый.

Ирон адæмы фыдæлтæ, хæххон тызмæг уавæрты цæргæйæ, 
тынг ауæрстой æрдзыл, хъахъхъæдтой йæ, табу йын кодтой. Уый 
бæрæг у адæмон сфæлдыстадæй. Лæмбынæг бакæс æмбисæндтæ 
æмæ ахъуыды кæн, цы зонд сæ ис райсæн, ууыл:

● Зæрватыкк – адæмæн уарзон.
● Дыргъ бæлас калæгыл тæригъæд хæцы.
● Давон авд низы суры.

Ирыстоны кувæндæттæ-дзуæрттæ арæзт цыдысты æрдзы 
рæсугъддæр æмæ райдзастдæр бынæтты (нæудзар къуыбыртæ, 
рындзытæ, къохтæ, суадæттæ æ. а. д.). Уымæ гæсгæ абон дæр 
æнæвнæлдæй баззадысты Ирыстоны бирæ рæсугъд рæттæ. Дæнцæгæн 
æрхæссæн ис Хетæджы къох.
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Здоровье – важное условие для нормальной жизнедеятельности 
человека. Чтобы на долгие годы оно оставалось хорошим, его нужно 
беречь и укреплять с самого детства. Природа в этом наша главная 
помощница.

Для растущего организма особенно полезны солнечные ванны, 
игры на свежем воздухе, купание в реке, прогулки по лесу. Природа 
действует на нас успокаивающе и благотворно. 

Дзæбæхгæнæн миниуджытæ уæлдай фылдæр ис Ирыстоны 
æрдзмæ. Нæ хъæдты æмæ уыгæрдæнты зайы бирæ хосгæнæн кæрдæ-
джытæ. Уыдонæй æнтыстджынæй дзæбæх кæнынц зæрдæйы, нервыты, 
ахсæны æмæ тъæнгты æмæ бирæ æндæр низтæ. Ахæм кæрдæджытæ 
сты: цæвæгхос, цайгæрдæг, æхсæнкъмарæн, дзыккайы сыф (хъумбала), 
цъамалæг, уагъылы, мæнæргъы æмæ æндæр зайæгойтæ.

ÆРдЗ у ХуЫЗдÆР ХИ дЗÆБÆХГÆнÆн БЫнАТ 
ПРИРОдА – 

ЛуЧШАЯ ЛеЧеБнИЦА
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Рохгæнинаг нæу, хæххон уæл-
дæф æнæниздзинадæн цас пайда 
у, уый дæр. Уæлдай хуыздæр у 
уæлдæф «хурджын дæлвæзты». 
Афтæ хонынц, нæ хæхты бæрзонд 
къæдзæхты æхсæнты цы районтæ 
ис, уыдон. Уым уаргæ фæкæны 
стæм хатт. Хæссы дзы хус рæстæг, 
æнтæф дзы нæ вæййы, дымгæ та 
цъититæй æрбахæссы сыгъдæг 
уæлдæф – æвдадзы хос рæуджыты 
æмæ æндæр низтæ дзæбæх 
кæнынæн.

Æхсæнкъ-
марæн

УагъылыЦайгæрдæг

Цæвæгхос
Мæнæргъы

Дзæбæхгæнæн миниуджытæ ис нæ 
суардæттæм дæр. Нæ хæхты ис 200 фылдæр 
суардоны гуырæнæй. Алы гуырæны дон 
дæр хицæн кæны иннæтæй, цæххытæ дзы 
ис, уымæ гæсгæ, алы гуырæны донæн дæр 
ис хицæн ад. Уыцы дæттæй ис бирæ низтæ 
дзæбæхгæнæн, фæлæ сæ пайда кæнын 
хъæуы дохтыры амындмæ гæсгæ. Ирыстоны 
нуазыны дон дæр йæ адмæ гæсгæ нымад у 
Уæрæсейы хуыздæр дæттæй иуыл.
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Уымæй уæлдай ма Ирыстоны æрдз 
дзæбæх кæны адæймаджы йæ рæ-
сугъддзинадæй. Ирыстоны цъитиджын 
хæхты цъуппытæ кæдæм нæ зынынц, 
ахæм рæттæ бирæ нæй. Æмбисонды 
рæсугъд сты цъæх цадтæ. Æмбал нæй 
Ирыстоны фынккалгæ æхсæрдзæнтæн. 
Уыдонæй иу у Зæххы къорийы 
бæрзонддæр æхсæрдзæнтæй иу – 
Мидæгрæбинаг æхсæрдзæн.

Цæмæй адæм æрдзы дзæбæхгæнæн миниуджытæй хуыздæр пайда 
кæной, уый тыххæй æппæт дунейы дæр æмæ мах бæстæйы дæр арæзт 
цæуынц санаторитæ, фæлладуадзæн хæдзæрттæ. Уыдон сты мах 
республикæйы дæр. Тæккæ зындгонддæр санаторитæ сты «Осетия», 
«Урсдон», «Тæмискъ». Хорз уавæртæ сæ фæллад уадзынæн хистæртæн 
дæр æмæ сабитæн дæр арæзт ис Цъæйы, Дыгургомы æмæ æндæр 
рæсугъд бынæтты.

Æппæты хуыздæр адæймаджы дзæбæх кæны æмæ йын йе 
’нæниздзинад фидар кæны æрдз. Дзæбæхгæнæн хъару ис 
Ирыстоны æрдзмæ дæр. Йæ хосгæнæн кæрдæджытæ, йæ хæххон 
уæлдæф, йæ суардæттæ æмæ æрдзы рæсугъддзинады фæрцы. 
Цæмæй адæм сæхи дзæбæх кæной æмæ сæ фæллад уадзой, уый 
тыххæй æрдзы рæсугъддæр рæтты арæзт цæуынц санаторитæ, 
фæлладуадзæн хæдзæрттæ.

1. Цæмæн хонынц æрдз «хуыздæр хидзæбæхгæнæн бынат»? 
2. Цæй мидæг ис Ирыстоны æрдзы дзæбæхгæнæн тых? 3. Раны-
май, Ирыстоны цы хосгæнæн кæрдæджытæ зайы, уыдонæй иу 
цалдæр. 4. Цы пайда сты хæххон уæлдæф æмæ суардæттæ? 5. Цы 
хауы нæ республикæйы æрдзон рæсугъддзинæдтæм?
1. Бафæрс-ма хистæрты, ноджы ма цавæр дзæбæхгæнæн миниу-
джытæ ис Ирыстоны æрдзмæ, уый тыххæй. 2. Базон Уæрæсейы 
æмæ дунейы зындгонддæр курортты тыххæй æмæ сæ æрдзы 
хицæндзинæдты тыххæй.
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Теперь ты знаешь, как велико значение природы для человека.  
Природа – его жизненная среда, кормилица, помощница в хозяйстве, 
источник входновения, мудрый учитель и лучшая лечебница. 

Но, к сожалению, сегодня природа в большой опасности! С каждым 
годом на Земле остаётся всё меньше лесов. Уничтожаются природные 
богатства, гибнут растения и животные. Есть и другие проблемы. 

Рагæй-æрæгмæ дæр адæймаг пайда кæны хъæдæрмæгæй. 
Заводтæ, фабриктæ, автомашинæтæй уæлдæфмæ цæуынц фæздæг, 
ала, рыг. Цæугæдæттæм, цадтæм, денджызтæм кæлынц маргджын 
буаргъæдтæ. Алы рæтты æмбырд кæнынц быроны цæндтæ æмæ 
æндæр сырдты, мæргъты, сасчыты, зайæгойты, цæрæгойты, адæй-
маджы цардæн.

Цæрæг удтæ зындзинæдтæ æвзарынц æндæр аххосæй дæр. 
Зайæгойтæ тонынц сæ рæсугъддзинады тыххæй, цæрæгойты марынц 
сæ дзидза æмæ сæ цармы тыххæй, арæх сæ ницæй тыххæй дæр 
æвирхъау хуызы марынц. Æмæ ныр уыдонæй бирæ хуызтæ бынтондæр 
фесæфтысты.

ÆРдЗ ИС ТÆССАГ уАВÆРЫ! 
ПРИРОдА – В ОПАСнОСТИ!
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Бирæ зайæгойтæ, цæрæгойтæ æмæ зокъотæ ма æмбæлынц стæм 
хатт. Уый та уый амоны, æмæ уыдонæн дæр тас у бынтон фесæфынæй. 
Цæгат Ирыстоны дæр бирæ зайæгойтæ æмæ цæрæгойты хуызтæ 
бынтон куынæгмæ æрцыдысты. Иуæй-иутæм дзы æркæс нывты.

Странствующие
голуби*

Морские
 коровы*

Белоголовый 
сип*

Падалирий*

* Ахæм нысанимæ дзырдты ирон нæмттæ бæлвырд кæнын нæ къухы нæ бафтыд.
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Чи у уым аххосджын? Сымах зонут, кæддæр адæймаг кæй 
æмбæрста, йæ цард æрдзæй аразгæ у, уый, кæй дзы тарстис, æрдзæн 
табу кæй кодта, уый. Фæлæ куыдфæстæмæ алцыдæр ивын байдыдта. 
Адæммæ фæзындис хуымтæ, фермæтæ, заводтæ. Фæзындысты 
хæдзæрттæ, машинæтæ. Техникæйы фæрæзтæй ифтонггонд адæймаг 
загъта, ныр ацы планетæйыл мæ бон алцæуылдæр цæуы æмæ æрдзыл 
фæуæлахиз уыдзынæн, зæгъгæ.

Фæлæ рæстæг цыди, æмæ адæймаг бамбæрста, рæдигæ кæй кæны, 
уый. Ныр алчидæр æмбары, адæймаг æрдзыл æлдариуæг кæй нæ 
кæны, фæлæ йæ сафгæ кæй кæны, уый. Мах æрдзимæ фидар баст кæй 
стæм æмæ нæ цард уымæй аразгæ кæй у, уый рохгæнæн нæй. 

Æрдз куы фесафæм, уæд фесæфдзыстæм нæхæдæг дæр!

Красотел 
пахучий*

Бæхысæфтæг Къуырмагарк

Уырд
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Афтæмæй, адæмы аххосæй бирæ цыдæртæ фехæлд æмæ фесæфт 
æрдзы мидæг. Нæ планетæйыл цы экологион проблемæтæ ис, уыдон 
сты ууыл дзурæг: æрдз æххуыс æмæ аудын хъуаг кæй у. Æрдзæн цас 
тагъддæр баххуыс кæнæм, уымæй аразгæ у, Зæххыл цæрæг удæй 
цыдæриддæр ис, уыдоны хъысмæт.

1. Цы хауы экологион проблемæтæм? 2. Цæй аххосæй сæвзæр-
дысты экологион проблемæтæ? 3. Цавæртæ сты сæйрагдæр 
экологион проблемæтæ? 4. Цæй аххосæй скуынæг сты хъæдтæ? 
5. Цæмæн чъизи кæнынц уæлдæф, дон æмæ мæр? 6. Цæй мидæг 
ис зайæгойтæ æмæ цæрæгойты сæфты аххос? 7. Ранымай, 
адæймаджы аххосæй чи фесæфтис, зайæгойтæ æмæ цæрæгойты 
уыцы хуызтæ. 8. Ранымай, Ирыстоны чи скуынæг ис, иу цалдæр 
ахæм зайæгой æмæ цæрæгойы хуызы.

1. Куыд æмбарыс, адæм алфамбылай æрдзимæ æнгом баст 
сты, зæгъгæ, уыцы ныхæстæ? 2. Бамбарын кæн, Зæххыл бирæ 
зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ цæмæн фесæфтысты, уый. 3. Цæй 
аххосæй скуынæг сты Цæгат Ирыстоны  иуæй-иу зайæгойтæ, 
сырдтæ, мæргътæ æмæ сасчытæ?

1. Дæ ныййарджытимæ базон телеравдыстæй, газеттæй, журнал-
тæй, абон дунейы, Уæрæсейы, нæ республикæйы ныхас кæуыл 
цæуы, уыцы экологион проблемæтæ. 2. Базон уыцы æрмæджытæй, 
экологион проблемæтæ куыд  лыггонд цæуынц, уый.

Адæм сæхи æппæтхъомысджын кæй рахуыдтой æмæ æрдзимæ 
куыд æнгом баст сты, уый сæ кæй ферох ис, уый аххосæй Зæххыл 
сæвзæрдысты экологион проблемæтæ. Уыдонимæ сты: хъæдтæ 
куынæг кæнын, уæлдæф, дон æмæ мæр чъизи кæнын, зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты сæфт, адæймаджы цæрыны уавæртæ кæй 
фæцауддæр сты, уый. Æрдз у æххуысхъуаг.
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Æрдз хъахъхъæнынад у тынг ахсджиаг хъуыддаг, æмæ йæм стыр 
æргом здæхт цæуы æгас Уæрæсейы дæр.

Для восстановления и сохранения живой и неживой природы наше 
государство принимает важные меры. Чтобы уменьшить загрязнение 
воздуха, воды и почв, постепенно переоборудуются многие заводы и 
фабрики. На месте вырубленных лесов люди сажают новые. Приняты 
законы, которые запрещают собирать редкие растения и охотиться 
на редких животных. Издана Красная книга России. В неё внесены 
растения, животные и грибы, нуждающиеся в особой охране. Этот 
важный природоохранный документ имеется почти во всех краях и 
республиках России. 

2000-æм азы Сырх чиныг фæзынд мах республикæйы дæр. 
Уырдæм хаст æрцыдысты стæм æмæ фесæфынæй тас кæмæн у, уыцы 
зайæгойты æмæ цæрæгойты тыххæй æрмæджытæ.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы Сырх чиныгмæ 
хаст æрцыдысты: 12 хуызы зокъотæ, 111 хуызы зайæгойтæ 
æмæ цæрæгойты 127 хуызы (46 хуызы уырынгонтæ, 1 хуыз 
тымбылдзыхтæ, 3 хуызы кæсæгтæ, 3 хуызы донзæххонтæ, 9 хуызы 
хилджытæ, 51 хуызы мæргътæ, 15 хуызы æхсырæйхæсгæтæ).

ÆРдЗ ХЪАХЪХЪÆнЫнАд нÆ БÆСТÆ
ÆмÆ нÆ РеСПуБЛИКÆйЫ 

ОХРАнА ПРИРОдЫ 
у нАС В СТРАне И РеСПуБЛИКе



49

Уæлдай зын у уый, æмæ нæ республикæйы Сырх чиныджы ис, 
«сау» кæй хонынц, ахæм сыфтæ, уыдоны ис, Ирыстоны зæххыл чи нал 
æмбæлы, чи фесæфт, 9 ахæм цæрæгойы мыггаджы тыххæй æрмæг. 
Цалдæр дзы уыныс мæнæ ацы нывты.

Фæлæ чиныджы ис «кæрдæгхуыз» сыфтæ дæр. Уырдæм хаст 
æрцыд æрмæстдæр иу цæрæгой – хъæддаг гал (зубр).

Хъуыррой 
красавка

ДудахъСтрепет*

Кавказская 
европейская норка

Разазиаг леопард 
(фæранк)

Адæймаджы æххуысæй хъæддаг галты нымæц ногæй сæххæст. 
Хъæддаг галтæ сты рæсугъд, стыр (сæ уæз у 1 тоннæйы бæрц), 
сабыр, халхор цæрæгойтæ. Рагзаманты нæ республикæйы хæхты 
фæхстыл цы хъæдтæ ис, уым уыд бирæ хъæддаг галтæ. Фæлæ сæ 
18-æм æнусы кæронмæ адæм ныццагътой. Нæ республикæмæ 
47 хъæддаг галы æрбаластой «Приокско-Террасный» æмæ 
«Беловежская пуща» кæй хонынц, уыцы фæдзæхст хъæдтæй. Хъæддаг 
галтæн Ирыстоны æрдз фæбæззыд, æмæ 1991 азмæ сæ нымæц схызти 
270-мæ. Фæлæ æрдзон катаклизмтæ 
æмæ адæмы стырзæрдæдзинады фыдæй 
хъæддаг галты нымæц фæстæмæ куынæг 
кæнын райдыдта. Ныртæккæ хъæддаг 
галты  рæгъауы ис 70 цæрæгойы. Цæ-
рынц, Æрыдоны æмæ Фыййагдоны 'хсæн 
цы хæххон хъæдтæ ис, уым.

Хъæддаг 
гал
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Хъахъхъæнинаг сты айдагъ зайæгойтæ æмæ цæрæгойты хицæн 
хуызтæ нæ, фæлæ æнæхъæн æрдзон æмбалæдтæ дæр. Уый тыххæй 
арæзт цæуынц фæдзæхст бынæттæ æмæ националон парктæ. Дунейы 
тæккæ хъуыстгонддæр националон парктæ сты Йеллоустойнаг – 
Америкæйы, «Беловежская пущæ» – Уæрæсе æмæ Белоруссийы æмæ 
æндæртæ. Æрдз хъахъхъæнынады ахсджиаг нысаниуæг ис зоологион 
æмæ дендрологион парктæ, стæй ботаникон дыргъдæттæн. Æрдзон 
объекттæй бирæтæ систы æрдзон цыртдзæвæнтæ, æмæ сæм уымæ 
гæсгæ цæуы уæлдай цæстдард.

Адæмы архайды фæрцы аирвæзтысты иуæй-иу цæрæгойты 
хуызтæ! Зæгъæм, хъæддаг гал, уырд (бобр), сæлавыр (соболь). Адæмы 
куы фæнда æмæ куы архайой, уæд сæ бон у иннæ цæрæгойты дæр 
фервæзын кæнын. РЦИ-Аланийы сты, уæлдай хъахъхъæд чи цæуы, 
ахæм территоритæ æмæ æрдзон цыртдзæвæнты хуызтæ иууылдæр.

Цæгат Ирыстоны фæдзæхст бынæттæ

РЦИ-Аланийы паддзахадон æрдзон фæдзæхст бынат ис 
республикæйы хæхбæсты. Уый арæзт æрцыд уый тыххæй, цæмæй нæ 
хæхбæстæйы территоритæ æмæ дзы цы зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ 
ис, уыцы æрдзон уавæртæ хъахъхъæд æрцæуой. Фæдзæхст бынаты 
зонæ у Цæгат Кавказы тæккæ рæсугъддæр бынæттæй иу – Цъæйгом.

Дневной 
павлиний глаз*

Фугæ (рододендрон)

Дзæбидыр
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национальный парк «Алания» создан в 1998 году в горной 
Дигории. Цель создания национального парка – сохранить 
уникальные ландшафты в неизменном виде и вместе с тем 
предоставить возможность жителям и гостям республики любоваться 
природой Северной Осетии. Здесь размещены туристические базы, 
альпинистские лагеря. Много исторических памятников.

Турбаза 
«Дигория»

Кавказский улар

некоторые памятники природы Северной Осетии

ермоловы дур – йæ дæргъ у 28,5 м, йæ уæрх – 10 м, йæ бæрзæнд – 14 
м, йæ уæз – 15 мин тоннæйы. Лæууы Терчы был, Дайраны комы, Уæллаг 
Ларсмæ, Гуырдзыйы арæнмæ хæстæг.

Ацы дур зонадæн байгом кодта Кавказы 
хæхтæ зындгонд иртасæг академик Г. В. 
Абих. Ахуыргонды хъуыдымæ гæсгæ, ацы 
дур у цъититæй рахæсгæ дуртæн Европæйы 
се стырдæр.  Г. В. Абихмæ гæсгæ, дур цъити 
рахаста Хъазыбеджы хохы фæхстæй.

Хъæдæргъæвæн – Куырттаты комы тæккæ 
нарæгдæр ран, цæугæдон Фыййагдоны уникалон 
хохаг каньон. Тæккæ уынгæгдæр ран йæ уæрх 
у 3–4 м, йæ дæргъ – 250 м, йæ арф – 60 м. Ис 
Дзывгъисы хъæумæ хæстæг. Каньонмæ ныттылд 
егъау дуртæ æмæ сæ рауад æрдзон хидтæ.

Гора Суган
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1. Цы аразы Уæрæсейы паддзахад æрдз хъахъхъæныны тыххæй? 
2. Цавæр мадзæлтты фæрцы хъахъхъæд цæуынц, чи скуынæг 
ис, уыцы зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ? 3. Куыд хъахъхъæд 
цæуынц æнæхъæн æрдзон æмбалæдтæ? 4. Цæй тыххæй арæзт 
цæуынц фæдзæхст бынæттæ æмæ националон парктæ? 5. Уæл-
дай хъахъхъæнинаг территориты хуызтæй цавæртæ ис РЦИ-
Аланийы?

дурын зокъо. Ацы æрдзы «сфæлдыстад» рауад 
афтæмæй: дур, уæлдæф æмæ дон бонæй-бонмæ 
хæлдтой чъырдур, æмæ йæ формæ ссис зокъойы 
хуызæн. Ацы дур ис цæугæдон Æрыдоны тæрф, 
Зынцъармæ хæстæг.

Экологион дзырдуат
фæдзæхст бынæттæ (заповедники) сты ахæм бынæттæ, 

адæймагæн архайыны бар кæм нæй. Нæй дзы цуангæнæн, кæсаг 
ахсæн, фос хизæн, æрзæт къахæн, нефть æмæ газ исæн, фæндæгтæ 
æмæ агъуыстытæ аразæн æ. а. д. Фæдзæхст бынæттæм цæуыны бар ис, 
æрмæстдæр дзы кусгæ чи кæны, уыдонæн.

националон парктæ. Уыдоны территориты ис бирæ цымыдисаг 
æрдзон, культурон æмæ историон хæзнатæ. Националон паркты 
ис экскурситæ аразæн, уырдæм цæуы бирæ туристтæ, паркты ис 
фæндæгтæ æмæ фæлладуадзæн бынæттæ.

Зоологион парктæ (зоопарктæ). Цæрæгойтæн зоопаркты арæзт 
цæуынц цæрыны уавæртæ. Сæ царды уаг базоныныл дзы архайынц 
ахуыргæндтæ. Цæрæгойты нымæц цæмæй фылдæр кæна, уый тыххæй 
фæрæзтæ агурынц. Кæй фæфæнды, уыдонæн  аразынц уавæртæ 
цæрæгойты фенынмæ.

дендрологион парктæ (дендропарктæ) æмæ ботаникон 
дыргъдæттæ арæзт цæуынц зайæгойты коллекцитæ кæнынмæ. 
Ахуыргæндтæ архайынц зайæгойты тыххæй зонындзинæдтæ фæбæл-
вырддæр кæныныл, зайæгойты нымæц фылдæр кæныныл. Ацы 
бынæттæ гом сты æрбацæуджытæн. Фенæн дзы ис æндæр æрдзон 
зонæтæ æмæ, суанг æндæр материктыл чи зайы, ахæм зайæгойтæ дæр.

Æрдзон цыртдзæвæнтæ схонæн ис цардæгас æмæ æдзард æрдзы 
æнахуыр кæнæ алæмæты рæсугъд объекттæ. Дæнцæгæн, иугай æнусон 
бæлæстæ, егъау дуртæ, æнахуыр къæдзæхтæ, лæгæттæ, æхсæрдзæнтæ 
æмæ æндæртæ. Арæх сын ис наукон, историон кæнæ культурон 
ахадындзинад, æмæ сæ паддзахад хъахъхъæныны.
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Фыссæг Михаил Михайлович Пришвин загъта диссаджы ныхæстæ: 
«Æрдз хъахъхъæнын амоны Райгуырæн бæстæ хъахъхъæнын». 
Ацы ныхæстæ алкæмæ дæр куы бахъарой, уæд экологион проблемæтæ 
тагъд æрцæудзысты лыггонд.

Дæу бон та цы у саразын, цæмæй, нæ бæстæ æмæ нæ 
республикæйы стæм чи у, уыцы зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ хъахъхъæд 
цæуой, уый тыххæй?

Фыццаджыдæр, æрдзæн ма кæн знаггад!
Уый тыххæй хъæуы зонын, æрдзы мидæг стæм чи сси, уыцы 

зайæгойтæ æмæ цæрæгойты; алкæддæр æххæст кæнын æрдзы мидæг 
хи дарыны æгъдæуттæ. Уыцы æгъдæуттæй ды бирæтæ зоныс. Зæгъæм, 
бæлæстæ æмæ къутæрты къалиутæ ма сæтт; дидинджытæ ма тон; 
гæлæбутæ, цъырцъырæгтæ æмæ æндæр уырынгонты ма ахс; хæфсытæ, 
уæртджынхæфсытæ, гæккуыритæ æмæ æндæр цæрæгойты ма мар.

Чи зоны, ды бафæрсай: «Цанæбæрæг зиан æрцæудзæн нæ 
æрдзыл, æз иу цалдæр къалиуы куы асæттон, 3–4 дидинæджы куы 
æртонон, кæнæ иунæг гæлæбуйы куы æрцахсон, уæд?» Æнæмæнгæй, 
ды æрхæсдзынæ æрдзæн зиан. Гыццыл хъæдгом дæр рисгæ кæны. 
Æрдзæн иу гыццыл хъæдгом ды скæндзынæ, иннæ хъæдгом – де 'мбал, 
æртыккаг хъæдгом – æндæр исчи, æмæ уæд цы уавæрмæ æрцæудзæн 
æрдз? Цæмæй дзæбæх кæндзæн йæ хъæдгæмттæ, кæд æмæ йыл 
æнæуый дæр адæймаджы фыдæй бирæ фыдбылызтæ æрцыд, уæд?! 

дÆуÆй БИРÆ КÆнГÆ у 
мнОГОе ЗАВИСИТ ОТ ТеБЯ
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1. Цæмæй нæ бæсты экологион проблемæтæ æхгæд æрцæуой, 
уый тыххæй цы ахадындзинад ис æрдз хъахъхъæнынадæн? 
2. Цæмæй, стæм чи у, уыцы зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ 
хъахъхъæд цæуой, уый тыххæй, фыццаджыдæр, алы скъола-
дзауæн дæр йæ бон цы у бакæнын? 3. Цæмæн хъæуы ауæрдын 
алы дидинæгыл, алы гæлæбуйыл дæр, цыфæнды бирæ куы уой 
уæддæр? 4. Цæмæн хъæуынц, æрдзы хи куыд дарын хъæуы, 
уыцы æгъдæуттæ? 5. Æрдзы хи куыд дарын хъæуы, уыцы 
æгъдæуттæй кæцытæ зоныс, уыдон ранымай.

1. Уæ къласæй алчидæр фæйнæ 5 зæйæгойы куы æртона, уæд 
цал зайæгойы фесæфдзæн, уый банымай. Фæйнæ фондз нæ, 
фæлæ фæйнæ дæсы куы æртоной, уæд та? Цавæр хатдзæг 
скæнæн ис? 2. Цæуылнæ скæндзысты зайæгойтæй бирæтæ 
мыггаг, сывæллæттæ гæлæбутæ куы ахсой, уæд? 3. Цы 
бауыдзысты бæлæстæ, хъæды мæргътæ бирæ куы нал уа, уæд?

Зæххыл чидæриддæр цæры, уыцы адæмæй алкæмæндæр йæ хæс 
у æрдз хъахъхъæнын. Алчи дæр хъуамæ фидарæй æххæст кæна 
сæйрагдæр фæтк: «Æрдзæн знаггад ма ракæн». Ауæрдын хъæуы 
æппæт цæрæгойтæ æмæ зайæгойтыл дæр, кæд сын фесæфынæй 
тæссаг нæма у, уæддæр. Æрдзы мидæг хи дарын куыд хъæуы, 
уыцы æгъдæуттæ хъуамæ алчидæр зона æмæ сæ æххæст кæна.

Внимательно прочти правила поведения в природе, запомни их и 
обязательно выполняй.  

1. Не убивай зверей, птиц и все другие творения природы. Не 
разрушай жилища животных и не трогай их детёнышей.

2. Не губи деревья (не ломай ветки, не вырезай надписей на 
стволах, не собирай сок).

3. В лесу ходи по тропинкам, чтобы растения не погибли от 
вытаптывания.

4. Не сори там, где отдыхаешь, не засоряй родники, речки и озёра.
5. В меру бери дары природы, в том числе и лекарственные 

растения.
6. Не шуми в лесу, на лугу, у водоёма.
7. Обязательно подкармливай птиц зимой.
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БуÆРТТÆ, БуАРГЪÆдТÆ, ХАйЫГТÆ 
ТеЛА, ВеЩеСТВА, ЧАСТИЦЫ

Тела

Окружающий нас мир заполнен разнообразными предметами и 
живыми существами, которые ещё можно назвать телами. Значит, 
растение, камень, капля воды, карандаш, лист бумаги, чашка – всё это 
тела. 

Можно выделить природные и искусственные тела (изделия). 
Среди природных различают неживые и живые тела. Неживые 

тела – это, например, вода, облака, камни, лёд. Солнце, планеты, 
Луна – это тоже тела, их называют космическими. Живые тела – это 
организмы. К примеру: растения, животные, человек. Они питаются, 
дышат, размножаются, растут, умирают. 

Æрдзон буæрттæ

ЗÆХХЫ ÆРдЗЫ СуСÆГдЗИнÆдТÆ 
ТАйнЫ ПРИРОдЫ ЗемЛИ

Из этого раздела учебника ты узнаешь: из чего состоят тела 
и вещества, для чего нам нужны воздух и вода; что такое почва; о 
жизни растений и животных.
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Аразгæ буæрттæ, кæнæ дзауматæ сты адæймаджы арæзт. Уыдон 
сты машинæтæ, мигæнæнтæ, хæдзары дзаума, чингуытæ, тетрæдтæ, 
фыссæнгæрзтæ æмæ бирæ æндæр цыдæртæ.

Схемæйы æвдыст цæуы, нæ алфамбылай дунейы цы буæрттæ 
æмбæлы, уыдон цавæр къордтыл адихгæнæн ис, уый.

æдзард буæрттæ
(зæгъæм, дуртæ, их)

Æрдзон буæрттæ Аразгæ буæрттæ
(дзауматæ)

БуÆРТТÆ
(æппæт предметтæ æмæ 

организмтæ)

цардæгас буæрттæ
(зæгъæм, зайæгойтæ)

дзаумæтттæ
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Хайыгтæ 

Дæ зæрдыл-ма æрлæууын кæн, сæкæрыл цы æрцæуы, цайыл 
æй куы ныккæнæм æмæ цай уидыгæй змæнтын куы байдайæм, уæд. 
Райдианты ма сæкæр фæуынæм, фæлæ куыдфæстæмæ сæкæр нал 
фæзыны. Цай та адджын свæййы. Уый ууыл дзурæг у, æмæ сæкæр 
цыдæр нæ фæци, фæлæ атадис доны, ома ныппырх ис æнæзынгæ хæрз 
лыстæг хайыгтыл, æмæ уыдон схæццæ сты доны хайыгтимæ.

Ацы дæнцæг æвдисы, буаргъæдтæ æмæ, кæй зæгъын æй хъæуы, 
буæрттæ дæр арæзт кæй сты, ахуыргæндтæ молекулæтæ кæй хонынц, 
уыцы хæрз лыстæг æнæзынгæ хайыгтæй. Алыхуызон буаргъæдты 
молекулæтæ хицæн кæнынц сæ ас æмæ сæ арæзтæй. Уымæ гæсгæ ис 
алы буаргъæдæн дæр йæхи хицæн миниуджытæ.

Буаргъæдтæ

Цыфæнды буар дæр цæмæй арæзт у, уый хуыйны буаргъæд. 
Зæгъæм, æфсæйнаг зæгæл у буар, цы æфсæйнагæй конд у, уый 
та – буаргъæд. Доны æртах у буар, дон та – буаргъæд. Уæлдæфон 
тымбылæг у буар, йæ хуылфы цы уæлдæф ис, уый та – буаргъæд. 
Буаргъæдтæ дæр буæртты хуызæн вæййынц æрдзон (зæгъæм, дон) 
æмæ аразгæ (зæгъæм, пластмассæ).

Буаргъæдтæ вæййынц хъæбæр, тæнгъæд æмæ газы хуызы. 
Хъæбæр буаргъæдтæй (æфсæйнаг, авг) арæзт вæййынц, иудадзыгдæр 
æнæивгæ формæ кæмæн ис, ахæм буæрттæ (зæгæл, агуывзæ). 
Тæнгъæд буаргъæдтæ кæнæ тæнгъæдтæ (дон, æхсыр, бензин) кæнынц 
кæлгæ, ивылгæ æмæ райсынц, цы мигæнæны вæййынц, уый формæ, 
уыимæ, гæнæн ис, æмæ мигæнæны бæрцуат æнæхъæнæй ма бацахсой. 
Газы хуызы буаргъæдтæ кæнæ газтæ (уæлдæф) бацахсынц, цы 
мигæнæны вæййынц, уый бæрцуат æгасæй дæр.
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Æрдзы мидæг æмбæлынц сыгъдæг буаргъæдтæ – иухуызон 
молекулæтæй арæзт (дон, цæхх, сæкæр), æмæ хæццæ буаргъæдтæ. Дон 
æмæ æхсыр иумæ куы сызмæнтæм, уæд нæм рауайдзæн ахæм тæнгъæд, 
нæдæр дон, нæдæр æхсыр схонæн кæмæн нæй. Уый у хæццæ буаргъæд. 
Хæццæ буаргъæд у, зæгъæм, мæр дæр (уым ис змис, æлыг, æмбыдмæр 
æмæ æндæр буаргъæдтæ). Уæлдæф у газты хæццæ.

Ахуыргæндтæ сбæлвырд кодтой, хъæбæр, тæнгъæд æмæ газы 
хуызы буаргъæдты молекулæтæ алыхуызы дæрддзæф кæй сты кæрæ-
дзимæ, уый. Хъæбæр буаргъæдты молекулæтæ сты кæрæдзимæ æнгом 
æлхъывд. Тæнгъæдты молекулæты равæрд у уæгъдибардæр, газты та 
молекулæты æхсæн ис дзæвгар дæрддзæгтæ. Уыцы уавæр бамбарынæн 
нын феххуыс уыдзæн ныв (57-æм ф). Тæвдгæнгæйæ буаргъæды 
хайыгты змæлды тагъдад фæфылдæр вæййы, æмæ уыдон кæрæдзи 
фæйнæрдæм схойын байдайынц. Æмæ уæд хъæбæр буаргъæд свæййы 
тæнгъæд. Куыд тынгдæр тæвдгæнгæйæ, молекулæтæ змæлдзысты 
тагъддæрæй тагъддæр æмæ кæрæдзийы къуырдтытæ кæнгæйæ дард 
схъиудзысты фæйнæрдæм. Афтæмæй тæнгъæд фесты тылф (пар).

1. Цы хонæм буæрттæ? 2. Цавæр къордтыл адихгæнæн ис æппæт 
буæрттæ дæр? 3. Цæмæй арæзт сты буæрттæ? 4. Цæмæй арæзт 
сты буаргъæдтæ? 5. Цæмæй хицæн кæнынц сыгъдæг буаргъæдтæ 
хæццæтæй? 6. Цæимæ баст у буаргъæдты уавæр (хъæбæр, 
тæнгъæд, газы хуызы буаргъæд)?

1. Ранымай, дæ алфамбылай цы æрдзон æдзард буæрттæ, орга-
низмтæ æмæ дзаумæттæ ис, уыдон. Кæцытæ сты фылдæр? 2. Кæцы-
тæ сты уыцы буæрттæй æрдзон буаргъæдтæй, кæцытæ та – аразгæ 
буаргъæдтæй конд? 3. Бавдис, буаргъæдтæ хайыгтæй конд кæй сты, 
уый.

Нæ алфамбылай цыдæриддæр предметтæ æмæ организмтæ 
ис, уыдон ис буæрттæ схонæн. Буæрттæ арæзт сты, алыхуызон 
миниуджытæ кæмæн ис, ахæм буаргъæдтæй. Буаргъæдтæ арæзт 
сты хæрз лыстæг хайыгтæй (молекулæтæй). Буаргъæды уавæр 
баст у, йæ хайыгты – молекулæты æхсæн цас дæрддзæг ис, уыимæ.
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уÆЛдÆф
ВОЗдуХ

Уæлдæф у рухсдзыд газы хуызы буаргъæд. Уый нæ алыварс ис 
алкæм дæр, кæд махмæ арæх афтид бынат фæкæсы, уæддæр. Фæлæ 
хуымæтæджы фæлтæрæнты руаджы ис банкъарæн уæлдæфы змæлд, 
уæлдæфæн ис фехъусæн æмæ суанг фенæн дæр.

ЗÆХХЫ ÆдЗАРд ÆРдЗ 
неЖИВАЯ ПРИРОдА ЗемЛИ

Дæ цæстытыл-ма ауайын кæн «цъæх-цъæхид авджы хуызæн арвы 
къæлæт» – афтæ рахуыдта зындгонд уырыссаг поэт Аннæ Ахматова, 
нæ планетæйы алыварс цы уæлдæфон агъуд (цъар) ис, уый: 

Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло.

1. Гæххæттæй скæн дымгæгæнæн æмæ дзы дæ цæсгомæн адымгæ 
кæн. Ды банкъардзынæ уæлдæфы змæлд. 2. Райс резинæ 
хуылфсыгъдæггæнæн æмæ йæ æвиппайды тынг æрæлхъив. Ды 
фехъусдзынæ, йæ хуынкъæй цы уæлдæф цæуы, уый сыр-сыр. 
3. Дон цы мигæнæны ис, уым сæрбынмæ нытътъысс агуывзæ. 
Донæй йæ ма сис, афтæмæй йæ гыццыл фæкъул кæн. Ды 
фендзынæ, агуывзæйæ уæлдæфы таппузтæ уæлæмæ куыд 
цæудзысты, уый. Уый та уымæн афтæ у, æмæ уæлдæф донæй 
рогдæр у.

Каково же значение воздуха на Земле? 
Чтобы это узнать, проведём ещё один опыт. Заметь по часам, 

сколько времени ты сможешь не дышать, если задержишь дыхание. 
Оказывается, очень недолго. Это потому, что воздух очень важен для 
жизни. Ты уже знаешь, что большинство живых существ, как на суше, 
так и в воде, дышат кислородом воздуха.

Мощная воздушная оболочка Земли – атмосфера надёжно 
защищает её живых обитателей как от раскалённых солнечных лучей, 
так и леденящего космического холода.

Дождь, снег, ветер, гроза, метель, радуга – все эти явления 
природы происходят в атмосфере. Благодаря атмосфере небо над нами 
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синее, а не чёрное. Смена дня и ночи происходит на Земле постепенно,  
и мы можем любоваться удивительной красотой солнечных восходов и 
закатов. Всё это потому, что солнечные лучи рассеиваются в её плотных 
слоях, радуя нас удивительными красками.

Бæлвырдгонд у, уæлдæф газты хæццæ кæй у, уый. Уæлдæф 
арæзт у азот, туаггуыр, æвзалытуаг газ æмæ алыхуызон уæлæрмæгæй 
(доны тылф (пар), рыг æмæ æндæр буаргъæдтæ). Уæлдай фылдæр 
ис уæлдæфы азот æмæ туаггуыр. Газты æмахаст уæлдæфы сконды 
æвдыст ис схемæйы. 

Туаггуыр 

АзотУæлæрмæджытæ 
Æвзалытуаг газ

Азот, туаггуыр æмæ æвзалытуаг газы миниуджытæ сты алыхуызон. 
Судзгæ мыдадзын цырагъ авджын банкæйæ куы æрæмбæрзай, уæд 
цырагъ судздзæн, цалынмæ, банкæйы бын, уæлдæфы цы туаггуыр 
ис, уый иууылдæр басудза, уæдмæ. Стæй цырагъ ахуысдзæн, кæд 
ма банкæйы азот æмæ æвзалытуаг газ ис, уæддæр. Ома туаггуыр у 
судзынæн ахъаз, азот æмæ æвзалытуаг газ та – нæ.

Стыр сахарты уæлдæфы сбирæ вæййы алыхуызон зианхæссæг 
уæлæрмæг: сæг, рыг, индустриалон куыстуæтты маргджын кæлд-
дзæгтæ æмæ æндæртæ. Уыимæ туаггуыры бæрц кæны къаддæр. Уымæ 
гæсгæ уæлдæф чъизи кæй кæны, уый тæссаг у адæймаджы æмæ иннæ 
организмты цардæн!
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Цæмæй сахарты уæлдæфы сыгъдæгдзинад хъахъхъæд цæуа, уый 
тыххæй индустриалон куыстуæтты æвæрд цæуынц сыгъдæггæнæн 
фильтртæ (фæрсудзæнтæ). Ахуыргæндтæ архайынц автотранспортæн, 
судзгæйæ, маргджын буаргъæдтæ чи нæ калы, ахæм артаджы хуызтæ 
æрхъуыды кæныныл. Сахарты атмосферæйы сыгъдæгдзинадмæ 
иудадзыгдæр сæ цæст дарынц сæрмагонд лабораторитæ. Уæлдæф 
хъахъхъæныны æгъдау чи халы, уыдоны та кæнынц æфхæргæ, 
зæгъæм, стыр æхцайы ивартæй.

Сæ фæрстæ 1-гай сантиметртæ кæмæн сты, 2 
ахæм кубы нæ республикæйы алы районты ист (иу, 
зæгъæм, хохы, иннæ – Дзæуджыхъæуы центры) 
уæлдæфæй куы байдзаг кæнай æмæ уæлдæфы 
арæзтмæ куы æркæсай 2 кубы мидæг дæр, уæд 
рабæрæг уыдзæн, хæххон уæлдæфы 1 кубон 
сантиметры кæй ис æрмæст 400 рыджы муры, 
сахары уæлдæфы ахæм бæрцуаты та рыджы муртæ 
ис 50 000-мæ хæстæг. Скæн хатдзæг!

Куыд ис уæлдæф сыгъдæгæй бахъахъхъæнæн
● Цæмæй рыг къаддæр уа, уый тыххæй сахары уынгтæ хъæуы 

донарæхæй пырх кæнын.
● Æппæт куыстуæтты дæр æмæ автотранспортыл дæр хъуамæ 

æвæрд уа тыхджын сыгъдæггæнæн фильтртæ.
● Автомашинæты мотортæ хъуамæ дзæгъæл куыст арæх ма кæной.
● Сахарты территорийы нæй судзæн кæлæддзаг сыфтæр, цардуагон 

æмæ арæзтадон бырон.
● Стыр æргом здахын хъæуы сахарты цъæх фæлыстмæ, уымæн 

æмæ зайæгойтæ хорз сыгъдæг кæнынц уæлдæф æмæ йæ 
хъæздыгдæр кæнынц туаггуырæй. Хуымæтæджы нæ хонынц 
парктæ æмæ сквертæ сахарты «рæуджытæ».

1 см

1 
см

1 с
м
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1. Цы у уæлдæф? 2. Куыд ис банкъарæн, фехъусæн æмæ фенæн 
уæлдæф? 3. Цы у атмосферæ? 4. Цы ахадындзинад ис уæлдæфæн 
зæххон организмты царды? 5. Цы уаид Зæххыл, атмосферæ 
куы нæ уаид, уæд? Цавæр у уæлдæфы сконд? (Цæмæй арæзт у 
уæлдæф?) 7. Цæй мидæг ис, сахарты уæлдæф чъизи кæй у, уый 
аххосаг? 8. Цы кæнын хъæуы, цæмæй уæлдæфы сыгъдæгдзинад 
хъахъхъæд цæуа, уый тыххæй?  

1. Раст бакæны шофыр, æрлæууæны йæ машинæйы мотор 
кусгæйæ куы ныууадзы, уæд? 2. Атмосферæйы цавæр миниу-
джыты руаджы ис махæн хурыскаст, хурныгуылд, арвæрдын æмæ 
полярон æрттывд уыныны амал? 3. Атмосферæ нæ уæвгæйæ, 
Зæххыл цæрдуд организмтæ хуры тæвд æмæ космосы уазалы 
аххосæй фесæфдзысты, зæгъгæ, уыцы хъуыды растыл нымад 
цæмæн у?

1. Бафæрс хистæрты, уæ сахар кæнæ уæ хъæуы уæлдæф тынг-
дæр цæй аххосæй чъизи кæны, уымæй. 2. Базон, уæ сахар (кæнæ 
уæ хъæуы) цæрджытæ уæлдæфы сыгъдæгдзинад куыд хъахъ-
хъæнынц, уый.

Уæлдæфæй арæзт у, Зæхх уартау чи хъахъхъæны, уыцы агъуд, 
стæй йын ис ахсджиаг ахадындзинад организмты царды. 
Индустриалон куыстуæтты кæлæддзæгтæ чъизи кæнынц уæл-
дæф маргджын уæлæрмæгæй, уыцы уæлæрмæг тæссаг у цæрдуд 
организмтæн. Уæлдæфы сыгъдæгдзинад хъæуы хъахъхъæнын. 
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Практикон куыст 
Цæмæй уæлдæфы æууæлтимæ базонгæ уæм, уый тыххæй скæ- 
нæм цæстдарæнтæ æмæ фæлтæрæнтæ.

1. Уæлдæф у рухсдзыд, стæй йын хуыз нæй. Ууыл дзурæг у, 
уæлдæфы чъылдымæй нæм нæ алфамбылай цы предметтæ ис, 
уыдон кæй зынынц, уый. Уымæй уæлдай мах дзæбæх уынæм, нæ 
алфамбылай цы предметтæ ис, уыдонæн сæ хуыз. Уый уымæн 
афтæ у, æмæ уæлдæфæн хуыз кæй нæй.

2. Уæлдæфæн нæй тæф. Дæуæн зонгæ сты бирæ алыхуызон 
тæфтæ. Ды зоныс, цы тæф кæнынц духи, хостæ, адджын гуыл 
æмæ æнд. ах. Уыцы буаргъæдты хайыгтæ ныппырх вæййынц 
уæлдæфы, æмæ сæ адæймаг æмбары йе ’мбудæнтæй. Фæлæ дæм 
хæстæг куы нæ уа исты тæфгæнаг буаргъæдтæ, уæд ницы тæф 
æмбардзынæ, уымæн æмæ сыгъдæг уæлдæфæн тæф нæй.

3. Воздух расширяется при нагревании. Чтобы 
провести опыт, возьмём колбу с трубкой. Если 
опустить трубку в воду, то можно увидеть, что вода 
в неё не входит. Это потому, что там находится 
воздух и мешает воде туда проникнуть. Если 
начать колбу нагревать, то из трубки начинают 
выходить пузырьки воздуха. Значит, воздух при нагревании 
расширяется.

Почему это происходит? 
Между частицами воздуха имеется расстояние, 

они постоянно движутся, часто сталкиваясь между 
собой. При нагревании воздуха скорость их движения 
становится больше, при этом они сталкиваются с 
большей силой, а значит, и отлетают на большее расстояние. При этом 
промежутки между частицами увеличиваются, и воздух расширяется. 

4. Уæлдæф уазалгæнгæйæ кæны æлвæсгæ. Йæ хæтæл 
доны тъыст цы колбæйæн у, ууыл уазал хуы-
лыдз хæцъил куы æрæвæрæм, уæд фенæн 
ис, дон хæтæлы уæлæмæ куыд цæуы, уый. 
Уый ууыл дзурæг у, хæтæлы уæлдæф кæй 
нал ис. Уæлдæфы бынат суæгъд вæййы до-
нæн, уымæн æмæ уæлдæф уазалгæнгæйæ кæны æлвæсгæ.

уÆЛдÆфЫ ÆууÆЛТÆ 
СВОйСТВА ВОЗдуХА
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5. Уæлдæф хорз нæ уадзы хъарм.
Дыууæ агуывзæйы байдзаг кæнæм хъарм донæй æмæ сын 

æрæхгæнæм сæ сæртæ. Иу агуывзæ æрæвæрæм стъолыл, иннæ 
та афтид спичкæты къоппыл æмæ йæ уæлейы æрæхгæнæм 
авгджын банкæйæ. Фыццаг агуывзæйы дон тагъд æруазал уы-
дзæн. Банкæйы бын цы агуывзæ ис, уый дон та нырма хъарм 
уыдзæн. Уый уымæн афтæ у, æмæ уæлдæф хорз нæ уадзы хъарм.

Уæлдæф хъарм хорз кæй нæ уадзы, уыцы миниуæгæй йын адæм 
раджы базыдтой пайда кæнын. Ды, кæй зæгъын æй хъæуы, 
бафиппайдтай, адæм сæ рудзгуытыл дывæр фæлгæттæ кæй 
февæрынц, уый. Уый уымæн кæнынц, цæмæй дыууæ фæлгæты 
æхсæн уа уæлдæфы фæлтæр. Фæлгæтты æхсæн цы уæлдæф ис, уый 
уромы хъарм æмæ йæ нæ уадзы хæдзарæй æддæмæ цæуын. Хъызт 
рæстæг куы вæййы, уæд æппæты хуыздæр адæймаджы уазалæй 
кæрц цæмæн хъахъхъæны? Уымæн æмæ кæрцы хъуынты æхсæн ис 
бирæ уæлдæф æмæ уый нæ уадзы æддæмæ буары хъарм.

6. Уæлдæфмæ ис хъæддыхад.
Æлхъывд куы нал фæцæуынц, уæд фæстæмæ сæ раздæры 

формæ цы буæрттæ райсынц, уыдон хонынц хъæддых буæрттæ. 
Нæ алфамбылай дунейы æмбæлы бирæ хъæддых буæрттæ. 
Уæлдæф дæр у хъæддых буар.

Авгджын хæтæлы дыууæрдыгæй дæр тыхтъыст ныккæнæм 
хом картофы кæрстытæ. Стæй къæцæлæй райдайæм тъыссын 
кæрстытæй уæллаг хæтæлы хуылфмæ. Тагъд рæстæджы иннæ 
карст, сыххуытгæнгæ, ратæхдзæн хæтæлæй.

Куыд бамбарын кæнæн ис, хъуыддаг цæмæн афтæ у, 
уый? Картофы карст æддæмæ раппæрста тынг хъæддых æлхъывд 
уæлдæф. Ацы фæлтæрæны хуызæн фæлтæрæн ма скæнæн ис 
велосипеды цъирæнимæ (насосимæ) дæр. Уый тыххæй дæ къухтæй 
иуы æнгуылдзæй сæхгæн цъирæны хуынкъ. Иннæ къухæй та æлхъив 
цъирæны бæрдын. Бæрдын цæудзæн тынг зынтæй.

Куыд бамбарын кæнæн ис, хъуыддаг цæмæн афтæ у, уый? Бæрдын 
размæ цæуын нæ уадзы æлхъывд уæлдæф.

Адæм парахатæй пайда кæнынц æлхъывд уæлдæфы 
хъæддыхадæй. Уæлдæфæй дзаг кæнынц (дымсынц) велосипедты, 
мотоциклты, автомобильты шинæтæ. Æлхъывд уæлдæфы 
тыхы руаджы æхгæнынц автобусты, троллейбусты, метройы 
дуæрттæ. Уæлдæфы уыцы миниуæгæй пайда кæнынц алыхуызон 
буаргъæдтæ фæйнæрдæм пырх кæнынæн дæр. Зæгъæм, чъырæй 
цæгъдгæйæ. Уæдæ резинæ пурти та зæххæй фæстæмæ цæмæн 
фесхъиуы? Уымæн æмæ йæ хуылфы ис уæлдæф.
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7. Уæлдæф у донæй рогдæр.
Доны уæлцъарыл æрæвæрæм пластик 

ботъылайы сæр. Æрæмбæрзæм сæр сæрбынмæ 
агуывзæйæ æмæ йæ сабыргай дæлдон кæнын 
райдайæм. Сæр фæдæлдон уыдзæн агуывзæимæ 
иумæ. Сисæм агуывзæ æмæ фендзыстæм, сæры 
уæллаг хай хусæй кæй баззад, уый. Дон нæ бакалд 
агуывзæмæ æмæ нæ ныххуылыдз кодта ботъылайы 
сæр, уымæн  æмæ агуывзæ уыд уæлдæфæй йедзаг. (Уымæн æмæ 
агуывзæйы уыд уæлдæф).

Ногæй та скæнæм фæлтæрæн. Ныр агуывзæ доны куы ауадзæм, 
уæд æй иугыццыл фæкъул кæнæм. Цы фендзыстæм уæд? Агуывзæйæ 
æддæмæ цæуынц уæлдæфы таппузтæ, сæ бынатмæ та цæуы дон.

Ныр та агуывзæйы ныппарæм хус мæры къуыбар. Тагъд 
рæстæджы къуыбарæй æддæмæ цæуын райдайдзысты газы таппузтæ – 
уый у уæлдæф.

1. Ранымай, уæлдæфы æууæлтæй кæй зоныс, уыдон. 2. Куыд 
равдисæн ис, афтид æмæхгæд бынæтты уæлдæф кæй ис, уый? 
3. Цы у рогдæр – дон æви уæлдæф? Куыд равдисæн ис уый? 
4. Куыд равдисæн ис, уæлдæф тæвдгæнгæйæ уæрæхдæр кæй 
кæны, уый? 5. Куыд равдисæн ис, уæлдæф хъæддых кæй у, 
уый? 6. Куыд пайда кæнынц адæм уæлдæфы хъæддыхадæй? 
7. Радзур, уæлдæф хъарм æвзæр кæй уадзы, ууыл нæ цы 
фæлтæрæн æууæндын  кæны, уый мидис.

1. Куыд дæм кæсы, цы ис афтид ботъылайы; афтид агуывзæйы?  
2. Цæмæн у къуымбил дарæс бæмбæг дарæсæй хъармдæр? 

Уæдæ афтæ: уæлдæф у рухсдзыд, æгъуыз (нæй йын хуыз), нæй 
йын тæф, тæвдгæнгæйæ кæны уæрæхдæр, уазалгæнгæйæ кæны 
æлвæсгæ, æвзæр уадзы хъарм, æлхъывдæй у хъæддых, у донæй 
рогдæр.
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дОн ЗÆХХЫЛ ÆмÆ йÆ ÆууÆЛТÆ
ВОдА нА ЗемЛе И еЁ 

СВОйСТВА

Космонавты, любуясь Землёй из космоса, называют её голубой 
планетой. Этот цвет придаёт Земле вода, на долю которой приходится 
более 70% всей её поверхности. Без воды не было бы жизни на Земле.

Обитатели суши водой утоляют жажду. 
Для водных организмов вода – это среда 
обитания. Одни из них приспособились к 
жизни в солёной воде, а другие – в пресной.

Дон бирæ ис зайæгойты æппæт хæйтты 
дæр, уæлдайдæр та дыргъты.

Дæ зæрдыл-ма æрлæууын кæн, цас дон ис 
харбызы, апельсины, лимоны.

Зайæгойты дон у сæкæр, витаминтæ æмæ æндæр буаргъæдтæ хæццæ 
дон. Адæймаг æмæ цæрæгойты буæртты дон фылдæр хатт фæахсы буары 
массæйæн йæ æрдæгæй фылдæр.

Организм иудадзыгдæр фæлхас 
кæны дон, æмæ йæ дон хъæуы ногæй-
ногмæ. Зæгъæм, адæймаджы хъæуы 
суткæмæ дыууæ литрæй фылдæр дон. 
Уыцы донæй иу хай кæны нуазгæ, 
иннæ хай исы хæринагимæ.
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Практикон куыст 

Афтæ уæдæ: донæн ис стыр ахадындзинад, Зæххыл цы 
организмтæ ис, уыдоны царды. Уый уымæн афтæ у, æмæ донмæ 
уникалон æууæлтæ кæй ис. Цæмæй доны æууæлты тыххæй фылдæр 
базонæм, уый тыххæй скæнæм фæлтæрæнтæ.

1. Агуывзæйы ныккæн сыгъдæг дон æмæ дзы нытътъысс исты 
предмет, зæгъæм, уидыг. Уидыг доны бæзнæй зыны? Кæй зæгъын 
æй хъæуы, зыны. Уый амоны, сыгъдæг дон иттæг рæсуг кæй у, уый. 
Рæсугдзинад, рухсдзыддзинад у доны æууæлтæй иу.

2. Бафæлвар доны хуыз раиртасын. Уый тыххæй абар дон 
алфамбылай предметтимæ. Бæрæг у, донæн хуыз кæй нæй, уый. Дон у 
æгъуыз – уый у ноджыдæр йæ иу æууæл.

3. Донæн нæй тæф. Цæмæй уый сбæлвырд кæнай, уый тыххæй 
басмуд сыгъдæг донмæ, абарыны тыххæй та басмуд духимæ.

4. Иуæй-иу буаргъæдтæ доны атайынц бынтондæр, зæгъæм, сæкæр 
кæнæ цæхх. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, сæкæр цайыл куы ныккæнай, 
уæд ыл цы æрцæуы, уый. Ацы цауы дон у тайынгæнæг (растворитель).

5. Фæлæ æппæт буаргъæдтæ доны тайгæ нæ кæнынц. Зæгъæм, 
доны змис кæнæ ссад, мел куы ныккæнæм, уæд фендзыстæм ахæм 
ныв. Раздæр уыцы буаргъæдты хайыгтæ сызмæст уыдзысты донимæ, 
æмæ дон райсдзæн иугъæдон хуыз. Фæлæ цасдæр рæстæджы фæстæ 
змис кæнæ мел æрбаддзысты, æмæ бынты сæрмæ дон ногæй срæсуг 
уыдзæн. Цæмæй дон æнæтайгæ уæлæрмæгæй ссыгъдæг кæнай, уый 
тыххæй йæ ис ныффæрсудзæн, нывы куыд æвдыст ис, афтæ.
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1. Куыд æмбарыс ацы æвдыстæгтæ: «Дон ис алы организмы 
сконды дæр», «Бирæ организмтæн дон у сæ æрдзон цæрæнуат»? 
2. Донимæ схæццæ кæнæн ис бирæ алыхуызон буаргъæдтæ. 
Доны уыцы æууæлæй хæдзары цавæр куыстыты пайда кæны 
адæймаг?

1. Цы ахадындзинад ис донæн организмты царды? 2. Ранымай, 
доны цавæр æууæлтимæ базонгæ дæ, уыдон. 3. Цы æрцæуы 
доныл тæвдгæнгæйæ æмæ уазалгæнгæйæ? Бамбарын кæн уыцы 
фæзындтæ.

Дон у, хуыз æмæ тæф кæмæн нæй, ахæм тæнгъæд. Уый у бынтон 
æгъуыз. Доны тайынц бирæ буаргъæдтæ. Дон уæрæхдæр кæны 
тæвдгæнгæйæ æмæ æлвæсгæ – уазалгæнæгæйæ.

6. Дон тæвдгæнгæйæ кæны уæрæхдæр. Цæмæй уый сбæлвырд 
кæнæм, уый тыххæй ахуырст донæй йедзаг хæтæлджын колбæ 
ауадзæм тæвд доны. Дон хæтæлыл райдайдзæн уæлæмæ цæуын. Цы 
æрцæуы уæд йæ хайыгтыл?

7. Дон уазалгæнгæйæ кæны æлвæсгæ. Уыцы колбæ ныр та 
сæвæрæм ихы. Дон хæтæлы райдайдзæн бынмæ цæуын. Ахъуыды кæн, 
ацы цауы доны хайыгтыл цы æрцæуы, ууыл.
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дОнЫ ИВдТЫТÆ ÆмÆ 
йÆ ЗИЛдуХ ÆРдЗЫ мИдÆГ 

ПРеВРАЩенИЯ ВОдЫ
И еЁ КРуГОВОРОТ В ПРИРОде 

В окружающем нас мире вода встречается в трёх 
состояниях: жидком (обычная вода), твёрдом (снег, лёд) и 
газообразном (водяной пар).

С жидкой водой ты встречаешься очень часто. Ты 
её пьёшь, моешь ею руки, поливаешь цветы. О разных 
свойствах жидкой воды ты много узнал на предыдущем 
уроке.

Зимой лужи, озёра и реки затягиваются 
ледяной коркой, а с крыш свисают ледяные 
сосульки. Лёд – это тоже вода, которая заледенела 
при температуре ниже 0˚С и стала твёрдой. 
Крошечные льдинки образуются и высоко в 
облаках. Там они увеличиваются, превращаются в 
снежинки и падают на землю. Так образуется снег.

Газы хуызы донимæ – доны тылфимæ (пари-
мæ) ды æмбæлыс иудадзыгдæр. Скæс-ма арвмæ. 
Мигътæ сты доны тылф. Уазал бон ныхас куы 

фæкæнæм, уæд нæ комы тæф (уый дæр арæзт у доны тылфæй) 
фæзыны дзæбæх, гыццыл мигъы къуыбылойау.

Доны тылф фæзыны, цайданы бырынкъæй куы 
фæкæлы, уæд дæр. Фæлæ арæхдæр мах доны тылф 
уынгæ нæ фæкæнæм. Зæгъæм, ды хуылыдз хæцъилæй 
ныссæрфтай фыссæн фæйнæг. Рацыд цалдæр мину-
ты – æмæ фæйнæг бахус. Цы дон ыл уыдис, уый 
байсыст æмæ фестад тылф – рухсдзыд æгъуыз газ 
(бесцветный газ).  

       Их   Тæнгъæд дон           Доны тылф
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Куыд уынæм, афтæмæй, дон йæ уавæр кæй ивы (тæнгъæд, 
хъæбæр, газы хуызы), уыцы хъуыддаг баст у температурæимæ. 

Цæмæй ма уыцы хъуыддаг ноджыдæр иу хатт сбæлвырд кæнæм, 
уый тыххæй скæнæм фæлтæрæнтæ.

1-аг фæлтæрæн. Æрбахæссæм уынгæй кæнæ райсæм уазалгæ-
нæнæй их æмæ йæ райдайæм хъарм кæнын. Æркæсæм, цы ба-
уыдзæн, уымæ. Температурæ 0˚ С куы фæфылдæр уа, уæд их 
фестдзæн дон.

2-аг фæлтæрæн. Ныр та цы дон тæвд кæнæм, уый 
сæрмæ бафидар кæнæм исты уазал предмет, зæгъæм, 
их цы тæбæгъы ис, уый, æмæ бакæсæм, дарддæр 
цы уыдзæн, уымæ. Тагъд рæстæджы тæбæгъы бын 
райдайдзæн хуылыдз кæнын, стæй йыл фæзындзысты 
доны æртæхтæ æмæ райдайдзысты бынмæ хауын.

Куыд бамбарын кæнæн ис уыцы ивддзинæдтæ? Их 
куы стæвд кæнай, уæд атайы (фесты дон), дон байдайы 
сысын. Æнæзынгæ доны тылф цæуы уæлæмæ. Уазал 
предметыл куы сæмбæлы, уæд ногæй фесты дон. Доны 
æртæхтæ стырæй-стырдæр кæнын байдайынц, æртонынц æмæ бынмæ 
хауын райдайынц. Афтæ дон кæны зилдух.

Доны зилдух æрдзы мидæг
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Афтæ дон зилдух кæны æрдзы мидæг дæр. Денджызты, цæугæ-
дæтты, цадты уæлцъарæй иудадзыгдæр сысы дон, æмæ уымæ гæсгæ 
уæлдæфы иудадзыгдæр ис доны тылф. Бынтон уæлæуæз цы уæлдæф ис, 
уый та æдзухдæр вæййы уазал. Уымæ гæсгæ хохы цъуппытыл æдзухдæр 
ис мит æмæ их. Уæлæуæзты доны тылф ныууазал вæййы æмæ дзы 
рауайы бирæ хæрз гыццыл доны æртæхтæ æмæ ихы муртæ. Уыдонæй 
рауайынц мигътæ. Мигътæ рог кæй сты, уымæ гæсгæ сæ дымгæ рахæсс-
бахæсс кæны алы рæттæм. Мигъты хуылфæй дон фæстæмæ зæхмæ 
æрыздæхы уарын æмæ миты хуызы. 70-æм фарсыл ис, дон æрдзы мидæг 
куыд зилдух кæны, уый æвдисæг схемæ. Æркæс æм лæмбынæг.

Доны æртæ уавæримæ баст сты æндæр диссаджы æрдзон фæзынд-
тæ дæр: æртæх, мигъ, хæрæмигъ, халас. Ацы фæзындтæ – уарын, 
мит, æртæх, мигъ, хæрæмигъ, халас – ахуыргæндтæ хонынц 
дæлдзырæттæ.

Æртæх фенæн ис сæрдыгон райсом 
кæрдæгыл, бæлæсты сыфтæртыл. Æртæх рауа-
йы афтæ: райсоммæ хæстæг уæлдæф фæуазал 
вæййы, æмæ уæлдæфы цы доны тылф ис, уый 
фесты æртæх.

Хæрæмигъ арæхдæр фенæн ис донуæтты 
сæрмæ, кæмтты, быдыры, доны тылф бирæ кæм 
æмбырд кæны, ахæм рæтты.

Температурæ куы фæныллæгдæр вæййы, уæд 
тылф уазалгæнгæйæ свæййы лыстæг доны æртæх-
тæ, æртæхтæ ауыгъдауæй лæууынц уæлдæфы. 

Халас у æрдзы цымы-
дисаг фæзындтæй иу.

Уый фенæн ис уазал, мигъ бонты: ихы 
лыстæг муртæ ныххæцынц бæлæсты къалиутыл, 
телтыл æмæ æндæр предметтыл æмæ сыл цыма 
урс цыллæ хыз баппæрстæуыд, афтæ фæзыны.

Иронау фæзæгъынц: ха-
лас æрæвæрдта.



72

1. Цавæр уавæрты æмбæлы дон æрдзы мидæг? 2. Цавæр уавæрты 
фæзыны их? Цавæр уавæрты кæны их тайгæ? 3. Куыд рауайы 
тылф? Цы уавæрты рауайы тылфæй тæнгъæд дон? 4. Куыд 
зилдух кæны дон æрдзы мидæг?

1. Лæмбынæг скæс арвмæ. Мигътæ йыл ис æви нæ? Цавæр у сæ 
хуыз, сæ формæ? 2. Бафæрс хистæрты, «миты мигътæ» цыхуызæн 
вæййынц, уымæй. 3. Дæ цæст æрдар, абон ма цавæр дæлдзы-
рæттæ уарыд, уымæ. Цавæр æрдзон фæзындтæ ма федтай абон?

Дон æрдзы мидæг æмбæлы æртæ уавæры: тæнгъæд, хъæбæр 
æмæ газы хуызы. Доны ивд иу уавæрæй иннæмæ хуыйны доны 
уавæры ивд. Æрдзы мидæг дон иудадзыгдæр кæны зилдух: сысы 
зæххы уæлцъарæй, свæййы мигъ æмæ фæстæмæ уарын æмæ 
миты хуызы æрыздæхы зæхмæ. Доны ивдтытимæ баст сты ахæм 
фæзындтæ: æртæх, мигъ хæрæмигъ, халас, чырс.

1. Æркæс доны зилдухы схемæмæ. Цы æрцæуы доны хайыгтыл, 
тылф æмæ их куы свæййынц, уæд? 2. Ды зоныс, дон уазалгæнгæйæ 
æлвæсгæ кæй кæны. Уæд цымæ цæмæн нытътъæпп кæнынц, дон 
цы хæтæлты ныссалд, уыдон? 3. Цы ис иумæйагæй æмæ цæмæй 
хицæн кæнынц доны тылф æмæ уæлдæф? 4. Кæд тагъддæр 
фæхус кæнынц малтæ уарыны фæстæ – сæрдыгон æви фæззыгон? 
Цæмæн? 5. Бамбарын кæн, мигътæй сæрдыгон дон цæмæн уары, 
зымæгон та – мит. 

6. Цавæр дæлдзырæттыл цæуы ныхас уыци-уыциты?

● Адæм æм фæбæллынц, куы фæзыны, уæд та дзы 
   æмбæхсгæ кæнынц.
● Дада йæ урс куырæт кæрты райтыгъта.
● Налхъуыт-налмас фæрдгуытæ кæрдæджы ныппырх 
сты.

7. Доны цавæр æууæлтыл дзуры ацы уыци-уыци?

Цæссыгæй сыгъдæгдæр,
Хъæдæй хъæбæрдæр,
Кæмæй райгуыры,
Уый та ныййары.
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КуЫд ПАйдА КÆнЫ АдÆймАГ дОнÆй 
КАК ЧеЛОВеК ИСПОЛЬЗуеТ ВОду

Вода – это не только необходимое условие для жизни людей – без 
неё человек может прожить не больше 10 дней, но и наш неизменный 
помощник.

Мы воду не только пьём и 
готовим на ней пищу. Без неё 
нам не обойтись, чтобы держать в 
чистоте своё тело, одежду, жильё, 
технику. Ею тушат пожары, поли-
вают улицы.

В прошлом вода вращала жер-
нова мельниц, перемалывая зерно в 
муку. А сегодня она крутит турбины 
электростанций, и в наши дома 
приходят свет и тепло.

Заводтæ æмæ фабрикты донæй пайда кæнынц алыхуызон 
буаргъæдтæ тайын кæнынæн, мотортæ уазал кæнынæн, алыхуызон 
предметтæ (мигæнæнтæ, хъуымæцтæ æ. а. д) æмæ хойраджы продукт-
тæ (вареннæ, дыргъты дон æ. а. д) аразынæн.

Дон тынг æхсызгон хъæуы хъæууон хæдзарады. Цæмæй хоры, 
дыргъты æмæ халсарты тыллæг хъæздыгдæр уа, уый тыххæй быдырты 
æмæ дыргъдæтты аразынц донхорыггæнæн системæтæ.

Донæй мах пайда кæнæм хъæбæр 
æмæ газы хуызы уавæры дæр.

Зымæг мит хъахъхъæны зæхх 
уазалæй, уалдзæджы митдæттæ раттынц 
зæххæн бирæ уымæлад. Уыцы уымæлад 
та тынг хъæуы зайæгойты рæзтæн. Уымæ 
гæсгæ зæхкусджытæ зымæг быдырты 
æрæвæрынц сæрмагонд митуромæнтæ, 
цæмæй мит уалдзæгмæ фæлæууа æмæ 
зæхх уымæладæй бафсæда, уый тыххæй.

Ихæй пайда кæнынц, цæмæй 
хойраджы продукттæ фылдæр фæлæу-
уой, уымæн. Ихæй пайда кæнынц 
медицинæйы дæр. Зымæг бæзджын ихыл 
цæугæдæтты æмæ цадты сæрты ласынц 
алыхуызон уæзæгтæ, ихыл аразынц 
бырæнтæ стадионтæ æмæ паркты.
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Доны тылф змæлын кæны алыхуызон машинæтæ æмæ турбинæтæ.
Цæугæдæтты, цадты, денджызты цæуынц адæмласæн æмæ 

уæзласæн наутæ.
Бæлæгъты, яхтæты, байдаркæты, 

бырантыл адæм ацæуынц фæлладуа-
дзæн балцыты. Доны хи найгæйæ, 
ленкгæнгæйæ, кæсаг ахсгæйæ адæм 
фидар кæнынц се ’нæниздзинад. 
Уымæ гæсгæ арæх санаторитæ, фæл-
ладуадзæн хæдзæрттæ æмæ лагерьтæ 
аразынц донуæтты былгæрæттыл.

Донæн йæ уынд дæр хæссы 
æхсызгондзинад. Куыд рæсугъд 
у цæугæдон, цъæх-цъæхид цад, 

денджыз, адæймаг диссагæн фæкæсы миты къæрмæджы хуызæн 
æврæгътæм, куыд æхсызгон у адæймагæн гыццыл цæугæдоны хыбал-
хыбул! Донæн аргъ нæй!

Фæлæ адæмы алыхуызон фæлхасадæн алы бон дæр хъæуы тынг 
бирæ дон. Рохгæнгæ нæу, Зæххы цæрæг адæмы нымæц бонæй-бон 
фылдæр кæй кæны, уый, арæзт цæуынц ног сахартæ, индустриалон 
куыстуæттæ, электростанцæтæ æмæ æнд. ах. Афтæмæй доны фæлхасад 
кæны бонæй-бон фылдæр. Уымæ гæсгæ фæстаг рæстæг мах арæхæй-
арæхдæр хъусæм: «дæттæ хъахъхъæнын у дунейы адæмты 
ахсджиагдæр хæстæй иу!»

1. Хæдзары цавæр куыстытæн хъæуы дон? 2. Куыд пайда кæ-
нынц донæй куыстуæтты? 3. Куыд пайда кæнынц адæм ихæй 
æмæ доны тылфæй? 4. Цæмæн  фæзæгъынц: «Дон фæндаг у»? 
5. Цы æххуыс у дон адæймаджы æнæниздзинадæн?

 Цæмæн фæзæгъынц: «Дон кæм нæй, уым цард дæр нæй», 
«Цъити их у, их та – дон», «Æнæдон бæстæ хуыскъ вæййы»?

1. Цы ран цæрыс, уым донуæттæ ис? Радзур уыдоны тыххæй 
ахæм пъланмæ гæсгæ: куыд хуыйны донуат; цыхуызæн сты йæ 
былгæрæттæ; куыд ивы донуат афæдзы афонтæм гæсгæ. 2. Ссар 
æмæ сахуыр кæн зæрдывæрдæй, доны хорздзинадыл ныхас кæм 
цæуы, ахæм æмдзæвгæ.

Дон у адæймаджы цардæн æнæмæнг хъæугæ уавæр, адæймаджы 
æххуысгæнæг хæдзары змæлды æмæ куыстуæтты, хъæууон 
хæдзарады, дон у фæндаг доны цæуæг транспортæн. Дон ахъаз у 
адæймаджы буары æмæ уды æнæниздзинадæн.
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дОн ХЪАХЪХЪÆнЫнАд 
ОХРАнА ВОдЫ

Почему же воду нужно беречь? 
Ведь её на Земле больше, чем суши.

Это так, но людям и всем другим 
организмам, живущим на поверхности 
земли, нужна чистая пресная вода, 
которой, оказывается, на Земле не так 
уж и много. А в морских водоёмах она 
солёная.  

Рагон сахары цæрæг иу суткæмæ хардз кодта æрмæст иу 
цалдæр литры дон. Нырыккон сахары цæрæг суткæмæ хардз кæны 
300 литрæй фылдæр. Бирæ дон хардз кæнынц заводтæ, фабриктæ, 
хъæууонхæдзарады куыстуæттæ. Зæгъæм, иу тебæ скæныны тыххæй 
бахардз кæнын хъæуы 25 литры дон, иу тоннæ æндон рауадзынæн 
хъæуы 150 тоннæйы дон, гæххæтты иу тоннæ скæнынæн та хъæуы 
250 тоннæйы дон. Иу дзулы гуыдын кæмæй рауайа, уый бæрц мæнæу 
æрзайын кæнынæн та хъæуы 200 литры дон.

Æдзæхх дон хъуаг ныридæгæн æййафынц Зæххыл бирæ рæтты 
цæрджытæ. Æнæ æдзæхх донæй фесæфдзысты, Зæххыл цыдæриддæр 
зайæгой æмæ цæрæгой ис, уыдон. 

Алы бон дæр заводтæ æмæ фабриктæ калынц донуæттæм 
æвирхъау бирæ маргджын буаргъæдтæ, дæттæм фермæтæй калынц 
фосы бырон, дæттæм калд цæуынц æхсæн фæрæзтæ, артаг-сæрдæн 
æрмæг æмæ бирæ æндæр æвзарæнтæ. Куыд банымадтой, афтæмæй 
алы аз дæр Зæххы донуæттæм калд цæуы уыйбæрц маргджын 
буаргъæдтæ, æмæ дзы байдзаггæнæн уаид Байкалы цады йас 
бæрцуат.

Ахуыргæндтæ банымадтой, Зæххыл цы дон ис, уымæн йæ алы 100 
литрæй дæр æрмæст 2 литры сты æдзæхх, уыдонæй та æдæппæтæй 
агуывзæ æмæ æрдæгæй æфты йæ къухы спайда кæнын адæйма-
гæн. Æдзæхх доны иннæ æвæрæнтæ сты гигантон цъититы мидæг.

Зæххыл 
æдæппæтæй
цы дон ис,

 уый.

Сыгъдæг доны 
æвæрæнтæ 

Пайда кæнын, къухы кæмæй 
æфты, уыцы æдзæхх дон.
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Уæрæсе æмæ дунейы æндæр 
паддзахæдты ист æрцыдысты дон 
хъахъхъæнынады тыххæй закъæттæ. 

Специалисттæ æмæ, нæ плане-
тæйы фидæныл зæрдиагæй чи 
тыхсы, уыдон тынг архайынц, цæмæй 
дæттæ чъизигонд ма цæуой, стæй дон 
фæстауæрцгонд цæуа, ууыл. Зæгъæм, 
æппæт куыстуæттæй æнæмæнгæй 
домд цæуы, цæмæй сæ куыстгонд 
дæттæ зианхæссæг буаргъæдтæй 
сыгъдæггонд цæуой, уый. Сæрмагонд 
фильтртæй уæлдай ма бирæ 
куыстуæттæ уыцы хъуыддагæн пайда 
кæнынц хицæн-мыггаг бактеритæй. 
Уыдон афтæ бакусынц маргджын 
буаргъæдтæ, æмæ адæймаджы æнæ-
низдзинадæн тæссаг нал вæййынц.

Уже появляются предприятия, 
которые не сбрасывают в водоёмы 
использованную воду, а, тщательно её 
очистив, снова отправляют в производство, тем самым не нанося вреда 
озёрам и рекам.

Все люди, в том числе и школьники, обязательно должны 
выполнять правила бережного отношения к воде.

Дон фæстауæрц кæныныл архайд:
– ма уадзут дон дзæгъæл калд кæнын саст кæнæ 

æрдæгæхгæд къранттæй;
– куыд гæнæн ис, афтæ къаддæр хардз кæнут дон уæхи 

æхсгæйæ, уæхи найгæйæ, хæринаггæнгæйæ, машинæтæ 
æхсгæйæ;

– донуадзæн хæтæл атыдта, уый бафиппайгæйæ, – 
тагъд фехъусын кæнут хабар сæрмагонд службæтæм.

Дæттæ чъизи кæнынæй хъахъхъæныныл архайд:
– ма калут донуæттæм бырæттæ; сыгъдæг дарут дæтты 

былгæрæттæ;
– хъуамæ цæугæдæттæ æмæ цадты машинæтæ æхсыны 

бар ма уа;
– хъуамæ донуæттæм калд ма цæуой æхсæн (сапон)

дæттæ æмæ æндæр маргджын буаргъæдтæ; дæ алыварс цы 
адæм ис, уыдонмæ хъæуы сидын, цæмæй дæттæн знаггад 
ма кæной (дæттæ хъахъхъæной).
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Дон хъæуы хъахъхъæнын, фыццаджыдæр, уымæн, æмæ адæм 
хардз кæнынц тынг бирæ дон, дыккаджы та, уымæн, æмæ 
дæттæ чъизигонд куы цæуой, уæд уый тæссаг у æппæт цардæгас 
организмтæн дæр. Æппæт паддзахæдты дæр уагъд æрцыд дон 
хъахъхъæныны тыххæй закъæттæ. Хъуамæ алы адæймаг дæр 
фæстауæрц кæна дон æмæ йын ауда йæ сыгъдæгдзинадыл!

1. Цæмæй чъизи кæнынц адæм цæугæдæтты, цадты, денджызты 
дон? 2. Цæмæй тæссаг у, дæттæ чъизигонд куы цæуой, уæд? 3. 
Куыд хъахъхъæнынц адæм дон чъизи кæнынæй? 4. Куыд хъуамæ 
хъахъхъæна алы адæймаг дæр дон?

Скæн хынцинаг: хæдзары кърант у саст. Цас сыгъдæг дон 
фæкæлдзæн суткæмæ дзæгъæлы, кæд æмæ цыппар сахатмæ 1 
литр фæкæлы, уæд?

Ахъуыды кæн æмæ ныффысс дæ тетрады хæдзары мидæг дон 
фæстауæрц кæныны мадзæлттæ.
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ЦÆГАТ ИРЫСТОнЫ дÆТТÆ 
ВОдЫ СеВеРнОй ОСеТИИ

Водные запасы нашего края

Водные запасы Республики Северная Осетия-Алания склады-
ваются из поверхностных вод (рек, озёр, болот), подземных и вод, 
заключённых в ледниках и снежниках.

В Северной Осетии протекает около 70 больших и малых рек, и все 
они берут начало в горах. Рассмотри их на карте.   

В верхнем течении горные реки несутся по узким ущельям 
(долинам рек в горах), образуя стремительные и бурные водные потоки.

Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы физикон картæ
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Астæуккаг æмæ дæллаг цæуæны сæ цыд фæсабыр вæййы. 
Быдырмæ куы æрхæццæ вæййынц, уæд фæуæрæхдæр вæййынц æмæ 
сабыргай кæлынц дарддæр денджызмæ.

В стихотворении «Дары Терека» Михаил Юрьевич Лермонтов так 
описал горную реку:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
К морю Каспию журчит…

Лæмбынæг æркæс хæххон цæугæдоны схемæмæ æмæ дæ зæрдыл 
æрлæууын кæн, цавæр хæйттæй арæзт у, уый.

Æххуыс. Донвæд – цæугæдон кæуылты кæлы, уыцы даргъ 
къуырфгонд.  Ивылдуат – цæугæдон кæм раивылы, тæрфы уыцы хай. 
Цæугæдоны тæрф – цæугæдон кæуылты кæлы, уыцы дæлвæз ран.

Хæххон доны схемæ
1 – ивылдуат 3 – донвæд  5 – рахиз фæрсагдон      7 – донгуырæн
2 – доны тæрф 4 – донæфтæн 6 – сæйраг цæугæдон      8 – галиу фæрсагдон
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Цæугæдæттæ сты Цæгат Ирыстоны æрдзы хай æмæ ахсынц тынг 
ахсджиаг бынат адæмы царды мидæг. Цæугæдæтты донæй донхорыг 
кæнынц хъæууонхæдзарадон зæххытæ, донæй пайда кæнынц 
куыстуæтты, дæттыл аразынц гидроэлектростанцæтæ.

Нæ республикæйы ис Терчы доныл арæзт цалдæр ГЭС-ы: Эзмин-
ГЭС, Дзæуджыхъæу-ГЭС, Павлодольскæйы ГЭС – Терк-Кумайы 
къанауы ауæзтыл арæзт æмæ Джызæлдоныл арæзт – Джызæлдон-
ГЭС. Ныртæккæ арæзт цæуы Ирыстоны тæккæ стырдæр – Зæрæ-
мæджы ГЭС. Уый электроэнергийæ æфсаддзæн канд быдираг 
хъæутæ æмæ сахартæ нæ, фæлæ зынвадат хæххон районтæ дæр. 

Источником питьевой воды в городах и сельской местности на 
равнинах являются выведенные на поверхность подземные воды, а в 
горных селениях и посёлках – пресные родники. 

Æдзæхх доны егъау æвæрæнтæ Ирыстоны сты цъититæ. Нæ 
республикæйы территорийыл ис 233 цъитийæ фылдæр. Уыдонæн сæ 
фæзуат æмткæй райсгæйæ хæццæ кæны 140 квадратон метрмæ.

Ирыстоны стырдæр цъититæ сты: Хъæрæугом (йæ дæргъ 13,3 
км, йæ фæзуат – 26,6 км), Майли (йæ фæзуат 9,8 кв. м), Цъæйы 
цъити (йæ фæзуат 9,7 кв. м) æмæ æндæртæ. 2002 азы сентябры 
Ирыстоны хæхты æрцыд стыр катастрофæ (бæллæх) – ракалд 
Хъолайы цъити. Ихы массæ ламиимæ Гæналдоны комы,  
гуылфгæнгæ, йæ разæй ахаста Дæллаг Хъæрмæдон, цалдæр 
туристон базæйы æмæ бабын кодта 120 адæймагæй фылдæр.
Ахуыргæндтæ куыд банымадтой, афтæмæй цы их ракалди, 
уымæн йæ бæрцуат уыд 100 милуан кубон метрмæ хæстæг, йæ 
фæлтæры бæзн та – 170 метры онг.
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Ирыстоны донуæттæ

Ныр та æрныхас кæнæм Ирыстоны сæйрагдæр цæугæдæттыл. 
Ирыстоны сæйраг цæугæдон у Терк. Уымæн йæ райдиан ис 
Гуырдзыйы зæххыл (денджызы æмвæзадæй 2856 м бæрзонддæр ран) 
Зилгæ-хохы цъитийы, кæлгæ та кæны Хъаспы денджызмæ. Терчы 
дæргъ йæ донгуырæнæй йæ донæфтæнмæ æмткæй райсгæйæ у 600 км, 
нæ республикæйы территорийыл та йæ дæргъ у 110 км.

Ирыстоны иннæ цæугæдæттæ иууылдæр сты Терчы фæрсагдæттæ. 
Уыдонæн се стырдæртæ сты: Хуымæллæджы дон, Æрыдон (фæрсаг-
дæттæ Джызæлдон æмæ Фыййагдонимæ), Урсдон æмæ Урух (Æрæф). 
Бацархай уыдон картæйыл ссарыныл (78-æм фарс).

Цæугæдæттæй уæлдай ма Ирыстоны ис æндæр донуæттæ дæр: 
цадтæ, цъымаратæ, суадæттæ.

Озёра республики небольшие по размерам, но их можно 
встретить повсюду: высоко в горах (Мидаграбинское) и на 
равнинах (Хурикау, Заманкул). Есть даже подземные (Ныхасское, 
Марардуз) и искусственные озёра (Бекан, Голубое).
Особый интерес представляют торфяные болота (Тарское, 
Чефанзар). В них тысячелетиями формировался торф – ценное 
полезное ископаемое. 
В горной части республики обнаружено множество пресных 
родников и более 200 минеральных источников. 

1. Цы ахæссæн ис республикæйы доны ресурстæм? 2. Æрфысс 
хæххон цæугæдон йæ уæллаг, астæуккаг æмæ дæллаг кæлæны. 
3. Ранымай хæххон цæугæдон аразæг хæйттæ. 4. Цал цæугæдоны 
кæлы нæ республикæйы территорийыл? Зæгъ нæ республикæйы 
сæйраг цæугæдоны ном. 5. Цавæр донуæттæ ма ис нæ 
республикæйы?
Лæмбынæг æркæс, 78-æм фарсыл цы картæ ис, уымæ, раиртас 
æмæ ранымай раздæр Теркæн йæ галиу фæрсагдæттæ, стæй та – 
йæ рахиз фæрсагдæттæ.
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ЗÆХХЫ ХЪÆБÆР ЦЪАР 
ТВЁРдАЯ ОБОЛОЧКА ЗемЛИ 

Ды бирæ цыдæртæ базыдтай Зæххы æдзард æрдзы ахсджиаг 
компоненттæ – уæлдæф æмæ доны тыххæй. Фæлæ ма ис ноджыдæр иу. 
Уый у нæ планетæйы хъæбæр цъар.

Дзырд цæуыл цæуы, уый цæмæй 
бамбарай, уый тыххæй дæ зæрдыл 
æрлæууын кæн, цы дуртæ феныс, уыдон. 
Уыдон вæййынц алыхуызон сæ ас, сæ 
формæ, сæ хуызмæ гæсгæ, зæгъæм, лæгъз 
æмæ къуызыртæ, тымбыл æмæ цыргъ, 
цъæх, бур, хъулон. Кæнæ дæ цæстытыл 
ауайын кæн егъау къæдзæх дуртæ.

Уыдон иууылдæр хонынц хæххон 
мыггæгтæ æмæ минералтæ. Уыдон сты 

Зæххы хъæбæр цъар аразæг бындур.
Горные породы чаще всего залегают в глубине земли слоями. 

Толщина слоёв бывает различной: от нескольких сантиметров 
до нескольких километров. Они могут лежать ровно, иногда 
располагаются наклонно или сжаты в волнистые складки. Выходы 
горных пород на поверхность земли учёные называют обнажением. 
Там, где горные породы обнажены, например по обрывам рек или на 
крутых склонах оврагов, их можно хорошо рассмотреть.

В горных районах Земли, как и в нашей республике, горные 
породы как бы «выдавлены» из глубины земли и возвышаются над ней 
на сотни и тысячи километров, образуя мощные горные массивы. 
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Минералтæ æмæ хæххон мыггæгтæ сты æрдзон буæрттæ. 
Минералтæ сты æрдзон буаргъæдтæ (полевой шпат, дзæнхъадур 
(кварц) æмæ мыстайдæн (слюда), хæххон мыггæгтæ та арæхдæр 
вæййынц минералты æрдзон иугæндтæ (хæццæтæ). (Æрдзон æгъдауæй 
минералтæ иумæ куы схæццæ вæййынц, уæд уыдонæй та рауайы 
хæххон мыггæгтæ). Æмæ, кæй зæгъын æй хъæуы, хæххон мыггæгты 
миниуджытæ баст сты, цы минералтæй арæзт сты, уыимæ. Зæгъæм, 
гранит у хъæбæр, фидар хæххон мыггаг. Граниты алы хуызтæ æвдыст 
сты нывты.

Гранит вæййы алыхуызæттæ (сырх, сырхбын, фæныкхуыз æмæ 
æндæр хуызæттæ) æмæ арæзт у, сæ ас æмæ сæ формæ алыхуызон 
кæмæн сты, цалдæр ахæм хъæбæр минералты муртæй (гагатæй), 
арæхдæр – полевой шпат, дзæнхъа æмæ мыстайдæнæй. 

Фидар (хъæбæр) хæххон мыггæгтæм ма хауынц æхсон (схон) дур, 
чъырдур æмæ йæ алы хуызтæ (мел, мрамæр, ракушечник*), дурцæхх, 
дурæвзалы æмæ бирæ æндæртæ.

Граниты хуызтæ

       Полевой шпат                 Дзæнхъадур      Мыстайдæн

      Схон дур        Чъырдур          Мрамæр
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Хъæбæр хæххон мыггæгтæ цы минералтæй арæзт сты, уыдонæй 
бирæтæ сты кристалты хуызы.

Зæгъæм, дзæнхъа. Кристалтæ цы хайыгтæй арæзт сты, уыдонæн 
ис бæлвырд-дырыс равæрд. Уымæ гæсгæ кристалтæ вæййынц раст 
формæ, лæгъз тигъджын æмæ тынг рæсугъд.

Зæххы хъæбæр цъары ма ис ноджы хырыз хæххон мыггæгтæ дæр 
(змис æмæ æлыг) æмæ суанг тæнгъæдтæ дæр (джынасу – ртуть).

Нæ планетæйыл цы дуртæ æмæ минералтæ ис, уыдон сты тынг 
бирæ æмæ алыхуызон. Рагæй-æрæгмæ дæр дуртæ ахсынц ахсджиаг 
бынат адæмы царды.

Адæмы историйы уыдис суанг дуры æнус дæр: нæ рагфыдæлтæ 
алцыдæр – мигæнæнтæ, кусæнгæрзтæ, хæцæнгæрзтæ – дурæй 
куы арæзтой, уыцы заман.

Дуртæй иутæй пайда кæнынц арæзтады. Зæгъæм, гранитæй, 
чъырдурæй, змисдурæй. Бирæ æндæр дуры мыггæгтæй кæнынц 
фæлындæнтæ. 

Тæккæ рæсугъддæр дуртæ хонынц зынаргъ 
дуртæ. Уыдонмæ хауынц, зæгъæм: алмаси, лал, 
изумруд, сапфир. Уыдон иууылдæр сты зынаргъ 
дуртæ, фæлæ сæ тæккæ кадджындæрыл нымад у 
алмаси. Алмаси йæ æрдзон хуызы афтæ рæсугъд 

нæу. Рæсугъд æй скæны 
æрмдæсны (зæрингуырд). 
Уый йæ слæгъз кæны, 
ныххафы йæ, тигътæ йын 
скæны – æмæ алмасийæ 
рауайы æвæджиауы рæсугъд 
бриллиант. Бриллианттæй 
пайда кæнынц фæлындæнтæ 
аразынæн.

Фæрдыгты иннæ къордмæ хауынц ювелирон 
дзаумæттæ аразæн дуртæ. Уыдон сты: хохаг 
дзæнхъа (горный хрусталь), малахит, сырхбын 

дзæнхъа, опал æмæ æндæртæ. 
Æртыккаг къордмæ хауынц 
мигæнæнтæ аразæн дуртæ. 
Уыдон сты, зæгъæм, бирюза, 
яшмæ, оникс, селенит, 
нывджын (хъулон) схон 
(рисунчатый кремень).
 

Бриллиант

Бирюза

Малахит
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Дуртæй ма пайда кæнынц бирæ æндæр рæтты дæр. 
Зæгъæм, алмасийæ – тæккæ хъæбæрдæр дурæй – 
пайда кæнынц цыргъаг (режущий) инструменттæ 
аразынæн, рубинтæй та – лазерты.
Кавказы хæхтæ арæзт сты бирæ (цалдæр сæдæ) 
алыхуызон минералы æмæ хæххон мыггæгтæй. 
Уыдонæй æнцондæрæй пайдагæнæн ис дзæнхъа 
змистæй, æлыгæй æмæ чъырдурты алы хуызтæй 
(доломит, мармæр æмæ æнд.)

Алмаси

Чъырдурты фæзынд Кавказы баст у, нæ хæхтæ 65 милуан 
азы размæ океаны быны бынаты кæй равзæрдысты, уыимæ. 
Вазыгджын хохаразæг процессты райдианы размæ фидæны 
Кавказы бынаты милуангай азты дæргъы океаны бын бадтысты 
рагон сæтæлхъузгджын организмты чъырхæццæ (чъырын) 
мард буæрттæ (мæрдтæ). Æмæ уыдонæй у сæ арæзт нæ хæхты 
нырыккон чъырæвæрдтытæн (чъырæмбырдтæ – известковые 
отложения).

1. Цы хонынц Зæххы хъæбæр цъар? 2. Цæмæй конд у Зæххы 
хъæбæр цъар? 3. Цы сты дуртæ? 4. Кæд вæййы хæххон мыггæг-
тæй пайда кæныны æмæ сын сæ миниуджытæ ахуыр кæныны 
фадат? 5. Æрхæсс хъæбæр, хырыз æмæ тæнгъæд хæххон 
мыггæгты дæнцæгтæ. 6. Куыд пайда кæны адæймаг дуртæ æмæ 
минералтæй? 7. Цавæр хæххон мыггæгтæ æмбæлынц  арæхдæр 
Кавказы хæхты, уыимæ нæ республикæйы дæр?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр миниуджытæ сты характерон 
хæххон мыггагæн æмæ ратт дзуапп ахæм фарстæн:  «Цæуылнæ 
ис авг, хъæд, сæкæр хæххон мыггæгтæ схонæн?»

Зæххы æдзард æрдзы иу ахсджиаг компонент ма у Зæххы 
хъæбæр цъар. Уый фылдæр арæзт у минералтæ æмæ хæххон 
мыггæгтæй. Уыдон арæхдæр вæййынц зæххы бын, фæлæ дзы 
зæххы уæлцъарыл дæр бирæ ис. Рагæй-æрæгмæ дæр дуртæ 
ахсджиаг бынат ахсынц адæймаджы царды.
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мÆР ÆмÆ йе СКОнд 
ПОЧВА И еЁ СОСТАВ

Наверняка в тёплое время года тебе приходилось видеть свеже-
вырытую яму – к примеру, для строительства фундамента под дом. 
Постарайся вспомнить, как выглядела её стенка. Самый верхний, 
наиболее тёмный и рыхлый слой – это почва. В почве обычно 
находятся корни растений, живут насекомые и их личинки, черви, 
грызуны и другие организмы. В нижней части ямы почва постепенно 
становится светлее и переходит в слой песка, глины, известняка.

Почва и её обитатели изображены на рисунке.

Мæры сырæзт у вазыгджын æмæ дæргъвæтин процесс, ууыл 
ацæуынц сæдæгай æмæ мингай азтæ! Раздæр дон æмæ дымгæйы 
архайд, стæй температурæйы ивынадæй ныппырх вæййынц (фехæлынц) 
фидар хæххон мыггæгтæ. Сæ пырхæнтæй сырæзы, уæлдæф æмæ дон 
æнцонæй кæдæм хæццæ кæнынц, ахæм зæххы хырыз фæлтæр.

1. Хъугдæй. 2. Хъæндилы быр. 3. Цъысцъысаг. 4. Куырм мыст. 5. *Много-
ножка. 6. Галхæфс. 7. Хъæддаг мыст. 8. Уаллон.

1
2

3

4

5

6

7

8
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Уым æрцæрынц фæразон зайæгойтæ. Зайæгойтæ куы амæлынц, 
уæд бахауынц уыцы хырыз фæлтæрмæ æмæ бамбийынц. Сæ 
æмбиæдздзæгтæй сырæзы æмбыдмæр. Æмбыдмæр дæтты мæрæн тар 
хуыз. Æмбыдмæр лыстæг дуртимæ, змис æмæ æлыгимæ хæццæйæ у 
мæр. Мæры сæйрагдæр миниуæг æмæ хæххон мыггæгтæй йæ сæйраг 
хицæндзинад у мæры хъæздыгдзинад. Цас фылдæр æмбыдмæр 
(æмбиæдздзæгтæ) ис мæры, уыйас фылдæр дæтты тыллæг.

Мæры уыцы миниуæг хъуыдыйаг вæййы хъæууонхæдзарадон 
зайæгойтæ (хортæ, халсартæ, дыргътæ) зайын кæнгæйæ. Æмбыдмæры 
хорздзинад ис, куыдфæстæмæ дзы минералон цæххытæ кæй рауайы, 
уый мидæг – уыдон сты зайæгойты рæзтæн хъæугæ буаргъæдтæ. 
Минералон цæххытæ æнцонæй хæццæ кæнынц донимæ, æмæ сæ 
афтæмæй зайæгойты уидæгтæ цъирынц.

Мæры хъæздыгдзинадæн ахъаз сты, цы бирæ цæрæгойтæ дзы 
цæры, уыдон дæр. Уыдон мæры кæнынц хуынчъытæ, æмæ, зайæгойты 
æнæмæнг цы дон æмæ уæлдæф хъæуынц, уыдон æм æнцонæй хæццæ 
кæнынц. Цæрæгойтæ лыстæг кæнынц зайæгойты æмбиæдздзæгтæ, 
змæнтынц мæры фæлтæртæ.

Бæлвырддæр базонæм мæры сконд фæлтæрæнты фæрцы.

Практикон куыст
1-аг фæлтæрæн. Ныппарæм хус мæры къуыбар 
доны агуывзæйы. Мах фендзыстæм, мæрæй 
уайтагъддæр доны таппузтæ цæуын куыд 
байдайдзысты, уый. Цавæр хатдзæг ис скæнæн? 
Мæры мидæг ис уæлдæф.

2-аг фæлтæрæн. Иугыццыл ногкъахт мæр 
сæвæрæм зест къоппы æмæ къопп æрæвæрæм артыл. 
Уый фæстæ бадарæм мæры сæрмæ уазал авг. Тагъд 
рæстæджы авг схид уыдзæн æмæ йыл фæзындзысты 
доны æртæхтæ. Скæнæм хатдзæг. Ацы фæлтæрæн 
дзурæг у, мæры дон кæй ис, ууыл.

3-аг фæлтæрæн. Дарддæр тæвд кæнæм мæр. Цасдæр 
рæстæджы фæстæ скæлдзæн йæ фæздæг æмæ рацæудзæн 
æвзæр смаг. Уый судзынц, мæры цы зайæгойтæ æмæ 
цæрæгойты æмбиæдздзæгтæ ис, уыдон.
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5-æм фæлтæрæн. Мæр бирæ рæстæг цы доны фæцис, уый 
ныффæрсудзæм фæрсудзæн гæххæттæй æмæ дзы иу цалдæр æртæхы 
æркæнæм авгыл. Бадарæм авг артмæ. Дон куы байсыса, уæд авгыл 
баззайдзæн урс цына (налёт). Уыдон сты минералон цæххытæ. Ома 
мæры ис минералон цæххытæ. Уыдон хорз хæццæ кæнынц донимæ.

1. Цы у мæр? 2. Куыд сырæзы мæр? 3. Цы сты æмбиæдздзæгтæ? 
4. Цы у мæры хъæздыгдзинад? Цæимæ баст у? (Цæмæй аразгæ 
у?) 5. Цавæр сконд ис мæрæн? 6. Цавæр фæлтæрæнтæ æвдисынц, 
мæры уæлдæф, дон, æмбиæдздзæгтæ, змис, æлыг, минералон 
цæххытæ кæй ис, уый? 7. Цавæр цæрæгойтæ цæры мæры? Куыд 
ахадынц уыдон мæры хъæздыгдзинадыл?

Куыд дæм кæсы, мæр цардæгас æви æдзард æрдзмæ хауы? 
Ахуыргæндтæ зæгъынц, мæры дыууæ æрдзы дæр цыма баиу сты. 
Куыд бафидаргæнæн ис уыцы хъуыды?

Уæ хæдзары æркæс, дидинджыты къоппыты цы мæр ис, 
уымæ, дидинæг ма бахъыгдар, афтæмæй. Ссар дзы зайæгойты 
хауæццæгтæ. Схæмпус кæн мæр, цæмæй зайæгойы уидæгтæм 
уæлдæф хуыздæр цæуа, уый тыххæй. Ма дæ рох кæнæд 
зайæгойыл дон кæнын, кæннод бахус уыдзæн.

Мæр у зæххы уæллаг хъæздыг фæлтæр. Уый срæзы зæххы 
хъæбæр цъары пырхæнтæй, цардæгас организмтæ сæм 
ивддзинæдтæ бахæссынц, афтæмæй. Мæры мидæг ис уæлдæф, 
дон, æмбиæдздзæгтæ, змис, æлыг æмæ минералон цæххытæ.

4-æм фæлтæрæн. Ныккæнæм доны агуывзæйы сыгъд 
мæр (уым нал ис æмбиæдздзæгтæ) æмæ йæ азмæнтæм 
къæцæлæй. Уый фæстæ дон бауадзæм æрбадын. Цасдæр 
рæстæджы фæстæ агуывзæйы бынмæ æрцæудзысты 
змисы муртæ, змисы уæле та уыдзысты æлыджы ставддæр 
хайыгтæ (муртæ). Уый дзурæг у, мæры змис æмæ æлыг 
кæй ис, ууыл.
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ИРЫСТОнЫ мÆРТÆ ÆмÆ СÆ ХЪАХЪХЪÆнЫнАд 
ПОЧВЫ РОднОГО КРАЯ И ИХ ОХРАнА

Цæгат Ирыстоны мæрты картæ

Ты, наверное, замечал, что почва не везде одинакового цвета. Где-
то она почти чёрная, в других местах может быть серой, коричневой 
и даже красноватой. Цвет почвы во многом зависит от количества 
входящего в её состав перегноя, имеющего тёмный цвет, и разных  
минеральных веществ. 

Самое большое количество перегноя содержится в чернозёмных 
почвах. На рисунке (с. 90) чернозём показан в разрезе. Такие почвы 
есть во многих районах России. В Северной Осетии они в основном 
располагаются в центральной части республики (рассмотри карту 
и условные обозначения к ней). По всей России и у нас в республике 
на них выращивают большие урожаи лучших сортов пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы, сахарной свёк лы и других ценных растений. 

Бадзырдгонд 
нысæнттæ:

морæ (æнгузхуыз) 
мæртæ

саумæртæ

хъæдрæбынты 
фæныкхуыз мæртæ

хæххон-быдираг æмæ 
хæххон-уыгæрдæнты 

мæртæ
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Нæ республикæйы ма æмбæлынц мæры æндæр хуызтæ дæр. 
Цæгат Ирыстонæн йæ цæгатæрдыгæй лæгъз быдырты мæртæн ис 
морæ хуыз. Уыдоны æмбиæдздзæгтæ (æмбыдмæр) ис саузæххытæй 
къаддæр. Ахæм мæртæ (зæххытæ) хонынц морæ (каштановые) (кæс 
картæмæ 89-æм фарсыл æмæ 2-аг нывмæ 90-æм фарсыл). Уыцы 
мæртыл (зæххытыл) уæлдай хуыздæр зайынц хорджын (æфсирджын) 
культуртæ.

Республикæйы централон хайæ 
хуссарæрдæмдæр хохрæбынты 
цы хъæды фæныкхуыз рæгътæ 
ис, уым сырæзынц хъæдрæбынты 
(подзолистые) мæртæ (кæс картæ 
æмæ 3-аг нывмæ). Уыдон саумæр 
зæххытæй хицæн кæнынц сæ хуызæй, 
уый та ууыл дзурæг у, æмæ се 
сконд дæр æмæ сæ хъæздыгдзинад 
дæр æндæрхуызон кæй сты. Уыцы 
зæххыты мæр у фæныкхуыз, 
хырыз (хæмпус), æмбиæдздзæгтæ 
ис æрмæст йе ’ппæты уæллаг 
фæлтæры. Уæрæсейы территорийыл 

хъæдрæбынты мæрджын зæххытæ 
сты иннæтæй фылдæр. Цæмæй уыцы 
зæххытæ фылдæр тыллæг дæттой, уый 
тыххæй цæуынц биноныг куыстгонд, 
хæссынц сæм хъацæнтæ.

Хæхбæсты фæныкхуыз хъæдрæбынты мæрджын зæххытæ раивынц 
хæххон-быдираг æмæ хæххон-уыгæрдæнты мæртæй (кæс картæмæ 89-
æм фарсыл). Хæххон-быдираг мæртæ (зæххытæ) мæгуыр сты æмбиæдз-
дзæгтæй æмæ дзы зайы æрмæст хæмыцы рихийы, скъæлдзойы æмæ 
дзалайы (цъæнуды) алы хуызтæ. Уыцы зайæгойтыл не ’рвæссынц фос, 
хъæбæр хъæдтæ сын кæй ис æмæ маст ад кæй кæнынц, уый тыххæй. 

Хæххон уыгæрдæнты зæххыты мæртæ 
та сты хъæздыг æмбиæдздзæгтæй æмæ 
се скондмæ гæсгæ хæстæг лæууынц сау 
мæрмæ. Хæхты, къæдзæхты уæлæ сырæзы 
уыцы мæртæй чысыл фæлтæр. Уыдоныл 
хорз зайынц къутæртæ (фугæ, æхсæлы, 
уагъылы) æмæ бæрзонд кæрдæджы 
мыггæгтæ (сæнчытæ, борцы, дудники), 
уыдонæн сæ бæрзæнд хæццæ кæны 1,5–2 
метрмæ.

Почвы в разрезе: 
1 – чернозёмные, 2 – каштановые, 
3 – подзолистые, 4 – горно-степ-
ные, 5 – горно-луговые
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Гыццыл бæрзонддæр, хæхты, уыцы 
мæртыл хъулон дарынц хохаг уыгæрдæнтæ, 
уыдон дисы æфтауынц сæ дидинæгæфтауæг 
кæрдæджыты рæсугъддзинадæй (къацциу-
гæрдæг, къаппа-къуппа æмæ бирæ 
æндæртæ) æмæ хæрзад гагадыргъты 
(саунæмыг æмæ мæцкъуыйы) арæхæй.

Хæххон уыгæрдæнтæй æркæрдынц 
хос, уыдон сты хорз фосхизæнтæ, зайын 

дзы кæнынц иуæй-иу хъæууонхæдзарадон культуртæ.
Мæр у, аргъ кæмæн нæй, ахæм æрдзон хæзна. Уымæн ис стыр 

ахадындзинад, Зæххыл цы организмтæ ис, уыдонæн се ’ппæты 
царды дæр. Æмæ, кæй зæгъын æй хъæуы, адæймаджы царды дæр. 
Мæр дæтты махæн хойраджы продукттæ æмæ нын аразы æмбæлгæ 
æрдзон цæрæнуат. Уымæ гæсгæ мæрыл хъæуы аудын, хъахъхъæнын 
æй хъæуы смæгуыр уæвынæй, хæлынæй æмæ чъизи кæнынæй. Æнæ 
мæрæй, зæххыл цæрдудæй цыдæриддæр ис, уыдон фесæфдзысты.

Цæмæй мæр мæгуыр ма кæна, уый тыххæй йæм хæссынц 
хъацæнтæ. Митдæттæ, тыхджын дымгæ 
æмæ къæвдадæттæ уыйбæрц раласынц 
мæр, æмæ йыл фæзыны арф æрхытæ. 
Цæмæй уый ма æрцæуа, уый тыххæй 
адæм садзынц бæлæстæ, къутæртæ, 
тауынц кæрдæг. Зайæгойты уидæгтæ 
фидар кæнынц мæр.

Ахсджиаг хъуыддаг у мæр индустриалон хауæццæгтæй, арæзтадон 
æмæ царды уаджы быронæй хъахъхъæнын.

Æрх Адæймаджы архайд æрхыты фæзынды ныхмæ
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1. Цавæр вæййынц мæртæ? 2. Цавæр мæр у тæккæ хъæздыгдæр? 
3. Цавæр мæрты хуызтæ ис нæ республикæйы æмæ кæцы рæтты 
æмбæлынц? 4. Цæмæн хонынц мæртæ æрдзон хæзна? 5. Цы 
кæнын хъæуы, цæмæй мæртæ (зæххытæ) мæгуыр ма кæной, уый 
тыххæй? 6. Куыд хъахъхъæнынц адæм мæртæ хæлынæй æмæ 
чъизи кæнынæй?

1. Бахынц хынцинаг. Ахуыргæндтæ банымадтой, цæмæй 5 см 
бæзн мæры фæлтæр сырæза, уый тыххæй хъæуы 2 мин азмæ 
хæстæг. Цæмæй зайæгой, куыд æмбæлы, афтæ рæза, уый 
тыххæй та хъæуы, йæ бæзн 50 см къаддæр кæмæн нæ уа, мæры 
ахæм фæлтæр. Цас рæстæг бахъæудзæн, цæмæй ахæм мæры 
фæлтæр сырæза, уымæн? 2. Бакæс ирон æмбисæндтæ зæххы 
тыххæй æмæ зæгъ, цæуыл нæ ахуыр кæнынц, уый.

● Зæхх йæ уæлæ хæс нæ уадзы.
● Зæххæй æвзæр нæй.
● Сау фаджысæй – хæмпус дзул.
● Зæхх уырзгай у: кæм хъæздыгдæр у, кæм – мæгуырдæр.
● Зæхх куыстæй у.
● Сау сыджыт æнæ фаджысæй дæр бæззы.

1. Бафæлвар æнæ искæйы æххуысæй, кæм цæрыс, уыцы ран 
цавæр мæр ис, уый æрфыссыныл. Бафæрс хистæрты, уыцы мæры 
хуыз куыд хуыйны, уымæй. 2. Бацархай, нæ республикæйы 
мæртæ (зæххытæ) мæгуыр кæнынæй, хæлынæй æмæ чъизи 
кæнынæй куыд хъахъхъæд цæуынц, уый базоныныл.

Мæртæ вæййынц алыхуызон. Æппæты фылдæр нæ паддзахады 
æмæ нæ республикæйы территорийыл ис сау мæр æмæ 
хъæдрæбын зæххыты фæныкхуыз мæртæ. Ис ма мæры æндæр 
хуызтæ дæр: быдираг зæххыты, уыгæрдæнты мæртæ. Мæрты 
сконд баст у æрдзон уавæртимæ, æмæ дзы æмбиæдздзæгтæ 
цæйбæрц ис, уыимæ. Мæр у нæ хæзна, нæ хъæздыгдзинад æмæ 
йæ хъæуы хъахъхъæнын.
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ЗАйÆГОйТЫ АЛЫХуЫЗОнАд 
мнОГООБРАЗИе РАСТенИй

Ныр та бавналæм Зæххы цардæгас æрдз ахуыр кæнынмæ. 
Фыццаджыдæр уал базонгæ уæм зайæгойты диссаджы дунеимæ.

Зайæгойты хонынц Зæххы цъæх фæлыст. Кæдæмфæнды куы 
акæсай, уæддæр дзы фендзынæ диссаджы рæсугъд æмæ бирæхуызон 
кæрдæджыты, къутæрты, бæлæсты дуне.

Изучением растений занимается наука ботаника. Учёным очень 
многое известно о растениях: в каком родстве они находятся между 
собой, чем отличаются друг от друга, какое имеют строение, как 
питаются, растут, размножаются. 

Растения есть всюду. Они образуют леса, луга, парки, скверы на 
поверхности земли. Есть водные растения, они живут в реках, прудах 
и озёрах. Их можно встретить и на очень большой высоте среди скал. 
Они могут сильно отличаться друг от друга. Среди растений есть 
карлики и гиганты, долгожители и живущие всего лишь несколько 
часов или дней. Некоторые из них удивляют нас необычной и даже 
причудливой формой.    

ЦАРдÆГАС ÆРдЗ 
ЖИВАЯ ПРИРОдА
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Уыцы алыхуызонады ис рахицæнгæнæн сæ равзæрд, се 
сконды хицæндзинæдтæ, æмæ царды уавæртыл куыд фæцайдагъ 
сты, уыдæттæм гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг зайæгойтæ. Уыдон сты 
ахæм къордты иугонд: донзайтæ, хъуынатæ, цилтæ, хихджын æмæ 
дидинæгджын зайæгойтæ. Базонгæ уæм уыцы къордтæй алкæцыйæ 
дæр иу хуызимæ.

Хихджын зайæгойтæм хауынц 
наз (заз), нæзы, æхсæлы æмæ 
æндæр зайæгойтæ. Сыфтæрты бæсты 
хихтæ цы зайæгойтæн ис, уыдон. 
Цилтау хихджын зайæгойтæн дæр 
нæй дидинджытæ æмæ дыргътæ. 
Сæ мыггæгтæ сцæттæ вæййынц 
къуызырты.

Цилтæ дæр уарзынц уымæл рæттæ æмæ зайынц 
тар хъæдты. Уыдон æнцон базонæн сты сæ маргъы 
систы хуызæн дынджыр сыфтæй. Цилтæн ис уидаг æмæ 
хъæдтæ, фæлæ сын нæй дидинджытæ æмæ дыргътæ. 
Ацы зайæгойты тыххæй ис бирæ таурæгътæ, уыцы 
таурæгъты ныхас цæуы алæмæттаг цилы дидинæгыл; 
уый чи фена, уый суыдзæн тæккæ амондджындæр 

адæймаг. Фæлæ уыцы дидинæг 
фенын никуы никæмæн бантысдзæн.

Хъуынатæ. Хъуынатæ вæййынц ныллæг (3–5 см 
онг) зайæгойтæ. Уыдоныл фембæлæн ис уымæл рæтты. 
Уыдонæн се сконды ис хъæдтæ æмæ сыфтæртæ, фæлæ сын 
нæй уидæгтæ, дидинджытæ æмæ дыргътæ мыггæгтимæ. 
Æркæс-ма, нывы цы хъуына æвдыст ис (маршанция), 

уымæ. Ноджыдæр ма иу хъуына (кукушкин 
лён*) æвдыст ис иннæ нывы.

Донзайтæ цæрынц æдзæхх æмæ цæхджын донуæтты. 
Æрхъуыды-ма кæн, аквариумты цы зайæгойтæ фæзайы, 
уыдон цыхуызæн вæййынц, уый. Иутæ дзы сты 
кæрдæгхуыз лыстæг цыллæ хæлтты (æндæхты) хуызæн 
(зæгъæм, валискерия), иннæтæ сты, сыфтæртæ цы 
зайæгойтыл вæййы, уыдоны æнгæс. Денджызты æмæ 
океанты донзайтæн ис хæрз егъаутæ уæвæн. Зæгъæм, 
ламинари (морская капуста) у тынг даргъ бур 
лентыты хуызæн.
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Дидинæгджын зайæгойтæ. Адон сты æрмæст 
уидæгтæ, хъæдтæ æмæ сыфтæртæ нæ, фæлæ 
дидинджытæ æмæ дыргътæ цы зайæгойтæн ис, 
иунæг ахæм къорд. Нæ планетæйыл адон сты 
æппæтæй арæхдæр. Адонмæ хауынц, не ’ппæт 
дæр кæй зонæм, уыцы æхсынкъмарæн, тюльпан, 
гладиолус. Ис бирæ дидинагкалæг къутæрджын 
зайæгойтæ (уагъылы, мæнæргъы) æмæ бæлæстæ 
(кæрдо, фæткъуы, бал).

Зайæгойты алы къорды дæр ис бирæ хуызтæ. 
Алы хуызтæ кæд кæрæдзийæ хицæн кæнынц, 

уæддæр сæм ис æнгæс миниуджытæ дæр. Зæгъæм, æхсæнкъмарæн, 
къацциугæрдæг, тюльпан, гладиолус, уагъылы, мæнæргъы, кæрдо, 
фæткъуы, бал сты дидинæгджын зайæгойты алы хуызтæ.

Алы къордтæм цы зайæгойтæ хауы, уыдонæй ды бирæтæ федтаис, 
æнæмæнг, нæ республикæйы алы рæтты.

Зайæгойты ахадындзинад æрдзы мидæг у тынг стыр. 
Æнæ зайæгойтæй нæй цæрæн цæрæгойтæн æмæ æндæр 
организмтæн.

Алкæй дæр улæфынæн хъæуы, зайæгойтæ цы 
туаггуыр уадзынц, уый. Бирæ организмтæн зайæгойтæ сты 
холлаг дæр æмæ хæдзар дæр. 

Без растений трудно представить и жизнь человека. 
Вспомни, они дают нам кислород, мы используем их в 
пищу, вокруг нас множество предметов, изготовленных из 
растений, они доставляют нам эстетическую радость, лечат 
и т. д. 

1. Цæмæн хæссынц зайæгойтæ цардæгас æрдзмæ? 2. Цæмæй 
хицæн кæнынц зайæгойтæ кæрæдзийæ? 3. Ранымай зайæгойты 
къордтæ æмæ æрхæсс алы къорды зайæгойтæй дæр дæнцæг. 4. 
Цы ахадындзинад ис зайæгойтæн æрдзы? 5. Цы ахадындзинад ис 
зайæгойтæн адæймаджы царды?

Лæмбынæг æркæс, 93-æм фарсыл цы ныв ис, уымæ. Ранымай, цы 
зайæгойтæ зоныс, уыдон. Равзар дзы дидинæгджын зайæгойты 
алы хуызтæ.

Зайæгойты дуне у егъау æмæ алыхуызон. Хæстæг зайæгойтæ 
ахуыргæндтæ иу кæнынц къордты: донзайтæ, хъуынатæ, цилтæ, 
хихджын æмæ дидинæгджын зайæгойтæ. Зайæгойты алы къорды 
дæр ис бирæ хуызтæ. Зайæгойтæн ис стыр ахадындзинад æрдзы 
æмæ адæймаджы царды мидæг.
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Дидинæг

Сыф

Хъæд

Дыргъ мыггæгтимæ

Уидаг

ЗАйÆГОйТЫ ОРГÆнТÆ 
ОРГАнЫ РАСТенИй

Сыф, уидаг, хъæд (зæнг), дидинæг сты дидинæгджын зайæгойы 
оргæнтæ. Куыд иннæ организмты, афтæ зайæгойтæн дæр сæ оргæнтæй 
алкæцы дæр дзуапп дæтты хицæн цардæн ахсджиаг процессæн: 
æфсисад, улæфт, мыггаг кæнын.

Лист наземного растения можно назвать уникальной 
лабораторией. Только в листе из простых веществ (воды, углекислого 
газа и минеральных солей) с помощью солнечного света образуются 
очень сложные вещества  –  углеводы (сахар и крахмал), а затем белки 
и жиры. Их называют «органическими» (от слова «организм»), потому 
что они образуются в живых организмах – растениях. Из этих веществ  
растение строит своё тело и получает необходимую энергию для роста 
и развития. Образование органических веществ в листьях растений 
называется фотосинтезом.

Планетæйы цæрæг удæй цы ис, уыдонæн фотосинтезы 
ахадындзинад у æгæрон ахсджиаг, фыццаджыдæр, уымæн æмæ 
зайæгойты цы буаргъæдтæ сæвзæрынц, уыдонæй цæрынц (пайда 
кæнынц) æппæт иннæ организмтæ дæр, дыккаджы та, фотосинтезы 
фæрцы уæлдæфы æрæмбырд вæййы бирæ туаггуыр, уый та хъæуы 
алы организмы дæр улæфынæн.
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Цæмæй зайæгойы сыфы органикон буаргъæдтæ сæвзæра, уый 
тыххæй зайæгойы хъæуы, уæлдæфы цы æвзалытуаг газ ис, уый. 
Ноджы ма хъæуынц дон æмæ минералон цæххытæ. Зайæгой уыдон исы 

мæрæй. Фæлæ тæккæ ахсджиагдæр 
(сæйрагдæр) ахадындзинад фотосинтезы 
ис хуры рухсæн. Уый энергийы руаджы 
зайæгойы цъæх сыфы æрцæуы бирæ 
ивддзинæдтæ.

Адæймаг æмæ цæрæгойты орга-
низмты органикон буаргъæдтæ æр-
дзон æгъдауæй не ’взæрынц, уымæ 
гæсгæ сæ уыдон исынц хойрагимæ 
уыимæ халхойрагимæ дæр, ома æнæ 
зайæгойтæй нæй цæрæн цæрæгойтæ 
æмæ адæмæн.

Æвзалы-
туаг газ

Туаггуыр

Хæццæ
цæххытæ Дон

Сæкæр
Крахмал

Сæ сыфтæрты руаджы зайæгойтæ кæнынц улæфгæ. Уыдон дæр, 
мах хуызæн, улæфгæйæ мидæмæ 
исынц туаггуыр, æддæмæ та 
уадзынц (дæттынц) æвзалытуаг 
газ. Фæлæ, адæймаг æмæ 
цæрæгойтæн сæ фылдæрæй 
уæлдай, зайæгойты туаггуыр 
хъæуы бирæ къаддæр.

Ахуыргæндтæ сбæрæг кодтой, 
зайæгойтæ туаггуыр исгæ цас 
кæнынц, уымæй бирæ мингай 
хæттытæ фылдæр дæтгæ кæй 
кæнынц, уый.

Туаггуыр

Æвзалы-
туаг газТуаггуыр

Æвзалы-
туаг газ

Корень в жизни растений иг-
рает не менее важную роль, чем 
лист. С его помощью растения, во-
первых, закрепляются в почве, а во-
вторых, поглощают из неё воду с раст-
ворёнными минеральными солями. 
Поэтому чаще всего корень бывает 
мощным и сильно разветвлённым. 
На его тонких ответвлениях имеется 
множество выростов-волосков, через 
которые всасывается вода. Корни 
служат растениям и для накопления 
запасов питательных веществ.  
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Хъæд (зæнг) бæтты зайæгойы æппæт хæйттæ дæр иумæ. 
Мидæгæй уый конд у бирæ лыстæг хæтæлтæй – дадзинтæй. Уыдоныл 
уидагæй сыфтæртæм цæуы дон минералон буаргъæдтимæ. Уымæн 
æвдисæн у хуымæтæджы фæлтæрæн.

Райсæм дыууæ малусæджы æмæ дзы иу сæвæрæм 
сыгъдæг доны, иннæ та – чернилæйæ ахуырст 
доны. Цасдæр рæстæджы фæстæ мах фендзыстæм, 
уыцы малусæджы зæнг, сыфтæртæ æмæ дидинæг 
чернилæхуыз кæй суыдзысты, уый.

Бæрзытæ

Лывдзæг

дидинæг архайы зайæгойтæ фылдæр кæныны хъуыддаджы. 
Дидинæджы хъулон дидинтæ æмæ адджын тæф сæхимæ сайынц 
рыгхæссæг сасчыты, уыдон, иу дидинæгæй иннæмæ тæхгæйæ, рыгдзыд 
кæнынц зайæгойтæ. Дидинæг куы фæрыгдзыд вæййы, уæд йæ бынаты 
сæвзæрынц дыргътæ мыггæгтимæ.

Ды, кæй зæгъын æй хъæуы, æнæ фенгæ нæ уыдаис, дидинджытæ 
куыд бирæ æмæ алыхуызон сты, уый. Дидинджыты алыхуызон 
фор-мæтæ æмæ хуызтæ уацары рухс кæнынц адæймаджы зæрдæ. 
Хуымæтæджы нæ хонынц дидинæг æрдзы æппæты диссагдæр 
сфæлдисонд.

Бакæс, куыд фыссы поэт Самуил Яковлевич Маршак мæтæджы 
тыххæй:

О ней поют поэты всех веков.
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот свёрток алых лепестков, 
Раскрывшийся благоуханной чашей.

Хъæд (зæнг) у зайæгойæн æнцойы 
фæрæз. Алыхуызон зайæгойтæн вæййы 
алыхуызон хъæдтæ: раст бæлæстæ, 
къутæртæ æмæ бирæ æндæр кæрдæджыты 
хуызæн (хоргæрдæджытæ, къацциугæрдæг, 
æхсæнкъмарæн); хилгæ – лывдзæджы 
хуызæн; тыхсгæ – сæнæфсиры хуызæн.

Æддейы зайæгойты хъæдтæн вæй-
йы цъар. Уый сæ хъахъхъæны исты 
бахъыгдардæй. Бæлæсты хъæдтæн вæййы 
бæзджын хъæбæр цъар, кæрдæгхæлттæн 

та – тæнæг кæрдæгхуыз цъар.
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Как он прекрасен, холоден и чист – 
Глубокий кубок, полный аромата.
Как дружен с ним простой и скромный лист,
Тæмно-зелæный, по краям зубчатый.

За лепесток заходит лепесток,
И все они своей пурпурной тканью 
Струят неиссякаемый поток
Душистого и свежего дыханья. 

Мæтæг

Фæлæ дидинджытæ иууылдæр афтæ 
ирдхъулон не сты. Æрдзы мидæг æмбæлы 
бирæ мынæгхуыз, æнæзынгæ дидинджытæ. 
Зæгъæм, хæрисы, гæды бæласы, бæрз бæласы 
дидинджытæ. Уыдон рыгдзыд кæнынц дымгæйы 
æххуысæй æмæ сæ ирдхъулон уæвыны сæр 
ницæмæн хъæуы.Хæрисы 

дидинджытæ

1. Цæмæн у растдæр зайæгойты хæйттæ оргæнтæ хонын? 
2. Ранымай зайæгойы оргæнтæ. 3. Зайæгойы цавæр оргæны 
æвзæрынц æфсисахъаз буаргъæдтæ? 4. Цавæр ахадындзинад 
ис хурæн зайæгойты æфсисады? 5. Куыд улæфынц зайæгойтæ? 
6. Цæмæн хъæуы зайæгойы хъæд (зæнг)? Цавæр вæййынц 
зайæгойты хъæдтæ? 7. Цы ахадындзинад ис уидагæн? 8. Цæмæн 
хъæуы зайæгойты дидинæг? 9. Цы сæвзæры дидинæджы бынаты 
рыгдзыды фæстæ?

Сыф, хъæд (зæнг), уидаг, дидинæг, дыргъ æмæ мыггаг – уыдон 
иууылдæр сты зайæгойы оргæнтæ. Сыфтæрты æвзæрынц 
æфсисахъаз буаргъæдтæ, стæй сыфтæртæй зайæгой кæны 
улæфгæ. Хъæд (зæнг) иу кæны зайæгойы æппæт хæйттæ дæр. 
Уидаг фидар кæны зайæгой мæры æмæ цъиры мæрæй дон 
æмæ минералон буаргъæдтæ. Дидинджыты фæрцы зайæгойтæ 
кæнынц фылдæр.
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ЗАйÆГОйТЫ ЦАРд 
ЖИЗнЬ РАСТенИй

Растения – живые существа, поэтому, как и другие организмы, 
они питаются, дышат, растут, размножаются, погибают. О многих 
жизненных проявлениях растений ты уже знаешь – например, о том, 
как они питаются и дышат. А теперь выясним, с чего начинается 
жизнь растений, как они растут и размножаются. 

мыггæгты райрæзт  

Зайæгойтæн сæ фылдæр равзæрынц мыггæгтæй. Дидинæгджын 
зайæгойтæн сæ мыггæгтæ сцæттæ вæййынц дыргъты хуылфы. 
Æркæсæм, дыргътæ æмæ мыггæгтæ цы нывы æвдыст сты, уымæ.

Æддейы мыггæгтыл вæййы фидар цъар, æмæ уымæ гæсгæ хус 
ран мыггæгтæ лæууынц иу цалдæр азы дæр, сæ билцъ нæ амæлы, 
афтæмæй.

Цæмæй мыггагæй ног зайæгой равзæра, уый тыххæй хъæуы 
бæрæг уавæртæ, ома дон, хъарм æмæ уæлдæф. Уымæн æвдисæн сты 
хуымæтæджы фæлтæрæнтæ.

дыргъ

мыггæгтæ

мыггаг дыргъ
мыггæгтæ

мæнæуы
мыггаг

Хъæдуры
кæрддзæм

Бал фæткъуы

хъæдуры 
мыггæгтæ

нартхоры
мыггæгтæ

дыргъ
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Практикон куыст 

Опыт 1. На дно двух стаканов положи крупные семена пшеницы 
или фасоли. В одном стакане семена оставь сухими, а в дру-
гом – смочи водой. Через несколько дней в банке с водой семена 
набухнут и прорастут.

В другом же стакане, где семена оставались сухими, с ними 
ничего не произойдёт. Значит, для прорастания семян нужна вода.

 хуылыдзгонд
 мыггæгтæ 

хус
мыггæгтæ

2-аг фæлтæрæн. Ныккæн дыууæ агуывзæйы мыггæгтæ æмæ 
сæ схуылыдз кæн донæй. Уый фæстæ дзы иу агуывзæ хъарм ран 
сæвæр, иннæ та – уазал ран. Хъарм ран мыггæгтæ тагъд рæстæджы 
разайдзысты, уазал ран та – нæ. Ома цæмæй мыггаг разайа, уый 
тыххæй хъæуы хъарм.

хъарм 
ран æвæрд 
мыггæгтæ

уазал ран 
æвæрд 

мыггæгтæ

3-аг фæлтæрæн. Дыууæ агуывзæйы ныккæн мыггæгтæ. Иу 
агуывзæйы мыггæгтæ хуылыдз æркæн, иннæйы та уыйбæрц дон 
ныккæн, мыггæгтæ бынтон куыд æрæмбæрза. Агуывзæтæ сæвæр хъарм 
ран. Цалдæр боны фæстæ, фыццаг агуывзæйы цы мыггæгтæ ис, уыдон 
ныннæрсдзысты æмæ разайдзысты. Бирæ дон цы агуывзæйы ис, уым 
дæр мыггæгтæ ныннæрсдзысты, фæлæ зайгæ нæ ракæндзысты, уымæн 
æмæ сæм нæ хæццæ кæны уæлдæф. Ома мыггаг цæмæй равзæра 
(разайа), уый тыххæй хъæуы уæлдæф.

хуылыдз
мыггæгтæ

донæй æмбæрзт 
мыггæгтæ

Ныр зонæм, мыггæгтæ кæй разайынц, æрмæстдæр уымæлад, хъарм 
æмæ сын уæлдæф фаг куы вæййы, уæд. Уымæй уæлдай ма цæмæй 
равзæрой, уый тыххæй сын хъæуы мæр. Мæры æрфидар вæййынц 
зайæгойы уидæгтæ æмæ дзы цъирынц дон æмæ минералон цæххытæ.
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Фылдæр зайæгойтæн сæ мыггæгтæ разайынæн хуыздæр афон у 
уалдзæг. Уыцы рæстæг, миттæ кæй тайынц, уымæ гæсгæ мæры вæййы 
уæлдай фылдæр уымæлад. Уалдзыгон хур схъарм кæны мæр. Зæхх 
къахгæ кæй скæнынц, уый фæрцы та мæр уæлдæфæй бафсæды.

Цы æрцæуы мыггагыл мæры мидæг?

Нæрст мыггагæй равзæрынц гыццыл уидаг æмæ хъæд 
сыфтæртимæ. Уыдон тагъд рæзынц æмæ, фæстагмæ, мæры уæлцъарыл 
сзыны цъæх æвзар. Кæд нырма хæрз гыццыл у, уæддæр хуры 
рухсмæ йæ сыфтæрты цæуынц ахсджиаг процесстæ – æвзæрынц дзы 
æфсисады буаргъæдтæ. Уыдон хъæуынц зайæгойы рæзынæн æмæ 
фидар кæнынæн. Куыдфæстæмæ зайæгойы хъæд кæны бæрзондæй-
бæрзонддæр, фæзыны йыл ног сыфтæртæ, зайæгой кæны фидарæй-
фидардæр æмæ куыдфæстæмæ свæййы хъомыл зайæгой. Тагъд 
рæстæджы ракалы дидинæг. 

Куыд фылдæр кæнынц зайæгойтæ

Дидинæг у зайæгойы фылдæр кæнæн оргæн. Цæмæй 
зайæгой цардхъом мыггаг ратта, уый тыххæй хъуамæ 
æрцæуа рыгдзыд: ома иу хуызы зайæгойы иу дидинæгæй 
иннæмæ хъуамæ хаст æрцæуой хæрз лыстæг бурбын-
морæ лыстæг гагатæ (рыг). Ды зоныс, зайæгойтæ рыгдзыд 
кæнынæн стыр ахъаз сты уырынгонтæ-рыгхæсджытæ. 
Хъуыддаг афтæ у, æмæ мыдыбындзытæ, дыдынтæ, 
гæлæбутæ адджын дон (нектар) цъирынмæ дидинæгыл 

куы абадынц, уæд сæ («хъуынджын») 
буæрттæ æмæ къæхтыл ныххæцы диди-
нæджы рыг, æмæ йæ афтæмæй хæссынц 
иу дидинæгæй иннæмæ. Афтæмæй 
рыгдзыд кæнынц фæткъуыйы, кæрдойы, 
балы æмæ æндæр ахæм бæлæсты дидинджытæ.
Рыгдзыд кæныны иннæ мадзал у дымгæ.
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1. Удæгас организмты цавæр æууæлтæй хайджын у зайæгой? 2. Цы 
ахадындзинад ис мыггагæн дидинæгджын зайæгойты царды? 3. Цы 
хъæуы, цæмæй мыггаг разайа, уый тыххæй. Цавæр фæлтæрæнтæ 
сты æвдисæн уымæн? 4. Цы æрцæуы мыггагыл мæры мидæг? 5. Цы 
у рыгдзыд? 6. Цавæр рыгдзыд кæныны мадзæлттæ зоныс? 7. Цы 
æрцæуы дидинæгыл, куы фæрыгдзыд вæййы, уый фæстæ?
1. Цавæр зайæгойтæ ма, дидинæгджынтæй уæлдай, фылдæр 
кæнынц мыггæгтæй? 2. Цы æрцæуы дыргъ бæлæстыл афæдзы 
алы афонты?

Зайæгойтæ дæр, иннæ организмты хуызæн, кæнынц рæзгæ, 
кæнынц фылдæр. Дидинæгджын зайæгойты цард райдайы 
мыггагæй. Цæмæй мыггаг равзæра, уый тыххæй хъæуы дон, 
хъарм, уæлдæф æмæ мæр. Мыггагæй срæзы цæттæ зайæгой 
æмæ ракалы дидинæг. Дидинæг рыгдзыд куы æрцæуы, уæд йæ 
бынаты сæвзæры дыргъ мыггæгтимæ.

На каждом растении обычно образуется множество семян. Иногда 
их количество равно нескольким десяткам или даже сотням. Вспомни, 
сколько вишен созревает на одном дереве или сколько насчитывается 
зёрен в одном початке кукурузы. Это значит, что каждое растение 
может дать начало большому числу новых растений.  

Зайæгой куы фæрыгдзыд вæййы, уæд дидинджыты бынаты 
фæзынынц дыргътæ мыггæгтимæ. Мыггæгтæй равзæрынц зайæгойты 
ног фæлтæртæ. Афтæ цæуы азæй азмæ, иуæй-иу зайæгойтæн та – 
цалдæр хатты иу азмæ (быдираг дидинджытæ, мæнæргъы).

Æркæс схемæйыл дидинæгджын зайæгойты царды сæйраг 
этаптæм (дæнцæгæн хаст у хохаг хъæдур).

лæппын 
æвзар

  хъомыл 
 зайæгой дидинæг

æвзæрд 
мыггаг

дыргъ 
мыггагимæ
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ЗАйÆГОйТЫ «ХИнÆйдЗАГ» ÆРХЪуЫдЫТÆ 
«ХИТРЫе» ПРИСПОСОБЛенИЯ РАСТенИй

За многие миллионы лет растения освоили самые разные 
условия жизни на Земле. У многих из них появились удивительные 
приспособления, помогающие им хорошо адаптироваться к среде 
обитания и выживать. К примеру, расселяться далеко от родительского 
растения, жить в сухих или влажных местах, защищаться от 
врагов и т. д. С некоторыми «хитростями» растений тебе предстоит 
познакомиться.

дыргътæ-бæлццæттæ

Ды зоныс, алы зайæгой дæр бирæ дыргъ æмæ мыггаг кæй ратты, 
уый. Цæмæй уыдонæй фылдæр зайæгойтæ сæвзæра, уый тыххæй, 
хъуамæ цы зайæгойыл сцæттæ сты, уымæй дзæвгар дарддæр æрцæуой 
тыд. Уымæ гæсгæ дыргътæ «рабалц кæнынц» дымгæйы, доны 
цæрæгойты, зайæгойты æххуысæй.

Майы мæйы уæлдæфы фæтæхынц гæды бæласы урс «гæлæбутæ». 
Афтæмæй фæйнæрдæм хæлиу кæнынц лыстæг хъуынтæй æмбæрзт 
гæды бæласы мыггæгтæ. Тæгæры, сусхъæды, бæрзы мыггæгтыл ис 
сæрмагонд базыртæ, къаппа-къуппайы мыггæгтыл та – парашюттæ. 
Уыцы «фæрæзты» фæрцы мыггæгтæ æнцонæй сисы дымгæ æмæ сæ 
дард фæхæссы.

Тæгæры
 дыргътæ

Сусхъæды 
дыргътæ

Нартхоры 
дыргътæ

Къаппа-къуппайы
 дыргътæ

Иуæй-иу хæмпæлгæрдæджытыл ис гыццыл къæмдзыджытæ 
(ичъийыл) кæнæ цыргъ «дæндæгтæ» (череда). Сæ рæзты фос кæнæ 

Ичъи æмæ йæ 
къæмдзыгджын

дыргъ Череда и плодик 
с зубчиками 
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адæймаг куы фæцæйцæуынц, уæд фидар ныххæцынц 
цæрæгойты хъуын кæнæ адæймаджы уæлæдарæсыл, æмæ 
«тезгъо» кæнынц, цалынмæ æрхауой, уæдмæ.

Балы, цъуйы, мыртгæйы хæрзад дыргътæ хæрынц 
мæргътæ. Уыцы зайæгойты мыггæгтæ æмбæрзт сты 
хъæбæр цъарæй æмæ сæ уымæ гæсгæ маргъы ахсæн нæ 

бакусы. Афтæмæй, иу ранæй иннæ ранмæ тæхгæйæ, мæргътæ ахъаз сты 
мыггаг хæлиу кæнынæн.

Хæристæ æмæ фæрвытæ зайынц арæхдæр доны былтыл, сæ дыргътæ 
ныккæлынц доны æмæ «афардæг» вæййынц дарддæр æмæ сæвзæрынц 
æндæр былгæрæттыл.

Алыхуызон цардуæтты уавæртыл 
фæцайдагъ уæвыны мадзæлттæ

Дымгæйы, цæрæгойты æххуысæй æмæ æндæр 
амæлттæй зайæгойты мыггæгтæ бахауынц бирæ алы 
рæттæм, фæлæ алы ран не ’рзайынц.

Дæ зæрдыл-ма æрлæууын кæн: зайæгойтæй иутæ 
зайынц æрмæст хъæды, иннæтæ – быдыры, æртыккæг-
тæ – донуæтты. Уый та уый амоны, æмæ алы зайæгойтæн 
хъæуы алыхуызон уавæртæ: алыхуызон бæрц рухс, хъарм 
æмæ дон.

Зæгъæм, къаппа-къуппа тынг уарзы рухс æмæ уымæ 
гæсгæ зайы быдырты, уыгæрдæнты, хуры рухс дзæбæх 
кæдæм хæццæ кæны, ахæм рæтты. Уый ууыл дзурæг у, 
æмæ къаппа-къуппа рухсуарзаг зайæгой кæй у. Фæлæ 
сæрды тæвдты тыгъдбыдырты мæр æгæр ныххус вæййы. 
Цæмæй æнæ донæй ма ныххус уа, уый тыххæй къаппа-
къуппайы уидæгтæ тынг арф ацæуынц мæры æмæ 
ныххæццæ вæййынц, уымæл ма кæм у, уый онг. Уыцы 
мадзалы руаджы къаппа-къуппа фæразы тæвдæн. Ахæм 
миниуæг æм кæй ис, уый тыххæй къаппа-къуппа хонынц 
хус рæстæгæн фæразон (хурæн фæразон).

Уæлдай зындæр у, тынг тæвд æмæ хус климæт цы 
районты ис, уым чи зайы, уыцы зайæгойтæн. Фæлæ сæ «хинæйдзаг 
фæрæзты» руаджы цæрын фæразынц. Зæгъæм, хус змис быдырты 

чи зайы, уыцы сындзæн (верблюжья колючка) йæ 
уидаг доны фæлтæр  «агургæ»  ацæуы зæххы 20 м 
онг. Сындздидинджытæ (кактустæ) доны æвæрæнтæ 
кæнынæн пайда кæнынц сæ бæзджын хъæдæй, сæ 
сыфтæ та систы сындзытæ, цæмæй уымæлад къаддæр 
сыса сæ уæлцъарæй, уый тыххæй. Доны æвæрæнтæ 
æрмæст сындз дидинджытæ (кактустæ) нæ кæнынц.

Теуайы 
сындз

Сысылы
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Æркæс-ма, нывы сысылыйæн цы бæзджын 
сыфтæртæ ис, уымæ. Уыцы сыфтæрты уый кæны доны 
æвæрæнтæ (æмбырд кæны дон).

Иннæ зайæгойтæ, зæгъæм, суадонгæрдæг æмæ 
джыджына уарзынц уымæл æмæ аууон рæттæ. 
Уыдонæн сæ фæтæн сыфтæ æнцонæй дæттынц сæ 
уымæлад, сæ уидæгтæ та дзæбæх ныффидар вæййынц 
тынг уымæл мæры дæр.

Калужница*

Зайæгойтæ хъахъхъæнынц сæхи

Зайæгойтæн ис бирæ æрдзон знæгтæ, 
фыццаджыдæр, зайæгойтæ хæргæ чи кæны, уыцы 
цæрæгойтæ. Цæмæй сæхи хъахъ-
хъæной, уый тыххæй зайæгойтæ 
«самал кодтой» алыхуызон диссаджы 
фæрæзтæ. Мæнæргъы, уагъылы 
æмæ уардийæн сæ хъæдыл зайынц 
цыргъ сындзытæ. Хæрæгсындзæн 
сындзытæ ис æрмæст йæ хъæдыл 

нæ, фæлæ йæ сыфтæртыл дæр. Пысыра та йе знæгты 
тæрсын кæны йæ лыстæг гæбына хъуынтæй æмбæрзт 
судзаг сыфтæртæй. Æррагæнæг æмæ къусбын та систы 
маргджын.

Уагъылы

Æррагæнаг 

1. Цавæр мадзæлттæй «пайда кæнынц» зайæгойтæ сæ мыггаг 
хæлиу кæнынæн? 2. Ранымай рухсуарзаг æмæ хус рæстæгæн 
фæразон зайæгойтæ. Цавæр фæрæзтæ сын æххуыс сты хус 
климæты цæрынæн? 3. Куыд фервæзынц сæ уæлдай уымæладæй 
уымæлуарзаг зайæгойтæ? 4. Цæй руаджы хъахъхъæ-нынц 
зайæгойтæ сæхи фосæй?
1. Зайæгойтæ цавæр цардфæрæзты федтай æрдзы мидæг? 
2. Зайæгойты цардæй цавæр цымыдисаг хабæрттæ базыдтай 
уæлæмхасæн литературæйæ?

Зайæгойтæн ис бирæ диссаджы фæрæзтæ. Уыдон сты базыртæ, 
къæмдзыджытæ æмæ бирæ æндæр цыдæртæ, уый сын ахъаз 
у, дымгæ, дон, цæрæгойтæ æмæ адæймагæй пайда кæнын 
мыггаг тауынæн, тæвд æмæ уазалæн фæразынæн, хи знæгтæй 
хъахъхъæнынæн.
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ЗАйÆГОйТЫ ХЪАХЪХЪÆнЫнАд 
ОХРАнА РАСТенИй

Для всей планеты и каждого её обитателя растения имеют очень 
важное значение. Они наполняют воздух кислородом. Животные 
питаются растениями и укрываются в них от врагов и ненастья.  

Много пользы получают от растений и люди. Мы используем 
их в пищу. От многих недугов помогают избавиться лекарственные 
растения. Из растений (хлопчатника и льна) изготавливаются ткани. 
Древесина используется в строительстве и при изготовлении предметов 
быта. А сколько радости доставляет нам красота лесов и лугов!

Бирæ рæстæг адæм хъуыды дæр никуы акодтой, 
зайæгойты дунейы хъæздыгдзинæдтæ æгæрон кæй 
не сты, æмæ зайæгойтæ хъахъхъæнын кæй хъæуы, 
ууыл. Абоны онг, хъыгагæн, хъæддаг зайæгойтæй 
бирæтæ бынтон фесæфтысты, бирæтæн та дзы сæ 
цард тæссаг уавæры ис. Уый уымæн афтæ у, æмæ 
адæм цæгъдынц хъæдтæ, цæмæй ног сахартæ, 
заводтæ æмæ фабриктæ, фæндæгтæ аразой. Уый 
аххосæй мæгуыр кæны мæр, хуыскъ кæнынц 
донуæттæ, æмæ афтæмæй сæфынц зайæгойтæ.

Зайæгойты сæфтæн ма ис иу аххосаг: адæм сæ тонынц хъæдты 
æмæ быдырты æмæ сæ æрхæссынц сæ хæдзæрттæм. Тынд дидинжытæ 
уайтагъд амæлынц æмæ сæ аппарынц, æрдзы мидæг 
та ма уыдон канд сæ уындæй нæ рухс кодтаиккой 
зæрдæ, фæлæ радтаиккой мыггаг дæр.

Уæлдай цæстæнгас дарын хъæуы хосгæнæн 
кæрдæджытæм. Хуыздæр уаид, нырма дзы арæх чи 
у, æрмæст уыдон тонын: дзындзалæг, дугъысыф, 
пижмæ*, минсыфон. 

Зайæгойтæ ма ноджыдæр сæ-
фынц, мах сæ нæ къæхты бын кæй ссæндæм, уый 
тыххæй. Хъæды тезгъогæнгæйæ, мах арæх нæ 
бафиппайæм, нæ къæхты бын фæлмæн сыфтæртæ 
æмæ кæрдæджы хæлттæ куы фæвæййынц, уый. 

Афтæмæй та уыдоны æхсæн уæвæн ис стæм 
зайæгойтæн дæр æмæ, чи зоны, мах аххосæй уыдон 
фæкæной бынсæфт. Дзæгъæлы нæ фæзынд ахæм 
ахсджиаг æгъдау: «Хъæды мидæг ис цæуæн æрмæст 
къахвæндæгтыл».

Минсыфон

Сон-трава*

Дугъысыф
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Къаддæрæй-къаддæр æмбæлынц æрдзы мидæг доны хъоппæг, 
волчье лыко*, купальница*, джыджына, æнæзæнæджы хос, водяной 
орех*. Уыдон иууылдæр, бирæ æндæрты хуызæн, сты хъахъхъæнинаг 
æмæ хаст æрцыдысты паддзахады æмæ хицæн крайты æмæ рес-
публикæты Сырх чингуытæм. Æрхъуыды-ма кæн, перццæг, малусæг, 
уизза – уыдон сты, нæ республикæйы Сырх чиныгмæ хаст чи æрцыд, 
уыцы зайæгойтæй. Уæрæсейы дæр æмæ иннæ паддзахæдты дæр нæй 
стæм зайæгойтæ тоныны бар.

Ахсджиаг хъуыддаг у хъæдты æмæ сахарты зайæгойтæм цæст 
дарын. Уынгты, хæдзæртты, скъолаты, куыстуæтты рæзты фылдæр 
садзын хъæуы бæлæстæ, къутæртæ, дидинджытæ. Хъæуы садзын ног 
сквертæ æмæ парктæ.

Охраняя растения, не следует забывать о том, что в природе всё 
взаимосвязано. Поэтому нужно заботиться и о нормальном состоянии 
среды их обитания: бороться с загрязнением воздуха, воды и почвы, 
охранять насекомых-опылителей, птиц, земноводных.

Купальница

Джыджына Волчье лыкоВодяной орех

Кувшинка
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1. Цавæр ахадындзинад ис зайæгойтæн цæрæгойты æмæ адæй-
маджы царды? 2. Цæмæн скуынæг сты хъæддаг зайæгойты 
бирæ хуызтæ? 3. Ранымай, Уæрæсейы Сырх чиныгмæ хаст цы 
зайæгойтæ æрцыдысты, уыдон. 4. Ранымай, Цæгат Ирыстоны 
Сырх чиныгмæ хаст цы зайæгойтæ æрцыдысты, уыдон. 5. Куыд 
дарын хъæуы хи æрдзы мидæг, цæмæй зайæгойтæ хъыгдард ма 
цæуой, уый тыххæй?

1. Цæуылнæуал ратдзысты мыггаг зайæгойтæй бирæтæ, сывæл-
лæттæ гæлæбутæ куы ахсой, уæд? 2. Цы æрцæудзæнис бæлæстыл, 
хъæды мæргътæ бирæ куы нал уа, уæд?
Райс скъолайы библиотекæйæ Цæгат Ирыстоны Сырх чиныг æмæ 
лæмбынæг æркæс, цы зайæгойтæ йæм хаст æрцыд, уыдонмæ. 

Адæмы хæдзарадон архайды аххосæй, хъæддаг (быдираг) 
дидинджытæ тынд кæй цæуынц, зайæгойтæ къæхты бын 
ссæст кæй цæуынц, уыдæтты аххосæй фылдæрæй-фылдæр 
зайæгойтæ кæнынц куынæг æмæ сты хъахъхъæнинаг. Уыдон 
бахъахъхъæныны тыххæй арæзт цæуынц фæдзæхст бынæттæ, 
националон парктæ, ботаникон цæхæрадæттæ.
Алы адæймаг дæр хъуамæ ауда Зæххы зайæгойты дунейыл.

Под особой защитой растения находятся в заповедниках, 
национальных парках, ботанических садах. Охраняемые территории 
имеются и у нас в республике. Хъахъхъæд чи цæуы, ахæм территоритæ 
ис мах республикæйы дæр. Уыдон сты Националон парк «Алания», 
Цæгат-Ирыстоны фæдзæхст бынат, Аграрон университеты Ботаникон 
дыргъдон.

Зайæгойтæ хъахъхъæнын у планетæйы цæрæг алы адæймаджы хæс 
дæр.

Лæмбынæг æркæс бар нæ дæттæг нысæнттæм æмæ ахъуыды кæн, 
дæуæн та цавæр æвæрæн бахæссын у дæ бон нæ республикæйы æмæ нæ 
паддзахады зайæгойтæ хъахъхъæныны хъуыддагмæ.
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Зæххы цардæгас æрдзы ахсджиаг хай у цæрæгойты дуне. 
Цæрæгойты дуне у тынг алыхуызон æмæ хъæздыг, ис дзы милуан æмæ 
æрдæгмæ хæстæг цæрæгойты хуызы. Иуæй-иутæм дзы æркæс нывы.

Цæрæгойтæ цæрынц алы ран дæр: быдырты, хъæдты, цадты, 
цæугæдæтты, дыргъдæтты, хуымты. Уыдон хорз фæцайдагъ сты 
царды алы уавæртыл, æмæ сыл уымæ гæсгæ фембæлæн ис хæхты 
бæрзæндты, дæтты æрфыты, тæвд змисджын быдырты, æнусон 
цæгатаг ихты æхсæн, тар хъæдты æмæ æгæрон быдырты.

Цæрæгойты æхсæн ис «уæйгуытæ» (пылтæ, жирафтæ) æмæ хæрз 
гыццыл муртæ (мæлдзыджытæ), ирдхъулæттæ (тропикон мæргъты 
хуызæн) æмæ бынтон мынæгхуызтæ (мыстытæ æмæ сæтæлджытæ).

ЗÆХХЫ ЦÆРÆГОйТЫ дуне 
ЖИВОТнЫй мИР ЗемЛИ
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Ис, бирæ чи цæры, ахæм цæрæгойтæ (зæгъæм, 300 азы онг чи 
цæры, уыцы уæртджынхæфсытæ) æмæ хæрз гыццыл чи цæры, ахæмтæ 
(зæгъæм, иуæй-иу уырынгонтæ цæрынц 1–2 боны).

Цæрæгойтæй бирæтæ сты тынг змæлаг (зæгъæм, еноттæ, æхсæр-
сæтджытæ, митмитгæнджытæ), фæлæ дзы ис бынтон уæзбынтæ дæр, 
зæгъæм, кораллтæ æмæ денджызон стъалытæ, уыдоны ис æдзард 
æрдзы предметтимæ фæивддзаг кæнæн дæр.

Цæмæй хицæн кæнынц цæрæгойтæ зайæгойтæй?

Зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ сты цардæгас уæвджытæ æмæ сæм 
ис бирæ иумæйаг æууæлтæ. Сæ иутæ дæр æмæ иннæтæ дæр кæнынц 
фылдæр, рæзынц, улæфынц, æфсисамал кæнынц, хæлиу кæнынц 
планетæйыл.

Уыимæ дын алчидæр æнæгуырысхойæ зæгъдзæн, хæфс æмæ 
гæркъæраг цæрæгойтæ кæй сты, малусæг, хлепа, тæрс æмæ сусхъæд 
та – зайæгойтæ. Уæдæ цæмæй хицæн кæнынц зайæгойтæ æмæ 
цæрæгойтæ кæрæдзийæ?

Раздæр уал абарæм ацы организмтæн сæ æддаг сконд. Арæхдæр 
сæм иумæйагæй ницы разыны. Уый цæмæн афтæ у, уый бамбарын 
кæныны тыххæй дæ зæрдыл æрлæууын кæн, цавæр оргæнтæ ис 
зайæгойтæн, цавæртæ та – цæрæгойтæн.

Æддæмæ зынгæ хицæндзинæдтæй уæлдай ма зайæгойтæ æмæ 
цæрæгойты æхсæн ис ноджыдæр бирæ хицæндзинæдтæ. Сæ сæйрагдæр 
у, зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ æфсисамал куыд æгъдауæй кæнынц, 
уый. Ды зоныс, цъæх зайæгойтæ сæхæдæг сæхицæн органикон 
буаргъæдтæ кæй амал кæнынц, уый: исынц сæ дон, æвзалытуаг газ, 
минералон цæххытæй фотосинтезы руаджы. Цæрæгойтæ та хъæугæ 
органикон буаргъæдтæ хъуамæ исой цæттæйæ, зайæгойтæ кæнæ 
æндæр организмтæ хæргæйæ.
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Цæрæгойты ахадындзинад Зæххыл

Ныр та ахъуыды кæн, цæрæгойтæн цы ахадындзинад ис, ууыл. 
Раздæр уал бамбарæм, адæймагæн æнæ цæрæгойтæй йæ бон цæрын 
у æви нæ, уый. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн: мах пайда кæнæм, 
хæдзарон цæрæгойтæй кæй исæм (æхсыр, дзидза, кæсаг, нæлхæ, 
æйчытæ), уыцы хойраджы продукттæй. Цæрæгойты къуымбил æмæ 
цармæй адæймаг аразы уæлæдарæс æмæ 
къахыдарæс. Мæргътæ, хæфсытæ æмæ бирæ 
æндæр цæрæгойтæ сафынц цæхæрадæттæн 
зианхæссæг сасчыты.

Цæрæгойтæй иуæй-иутæ (зæгъæм, 
бæхтæ) сты адæймаджы æххуысгæнджытæ 
фæллойы æмæ спорты. Сæрмагонд ахуыр 
куыйтæ æххуыс кæнынц пъæлицæйæгтæн 
фыдгæнджыты агурынмæ, арæнхъахъ-
хъæнджытимæ хъахъхъæнынц нæ бæстæ-
йы арæнтæ. Æмæ куыд ис ранымайæн, 
цæрæгойтæ цы пайда хæссынц, уыдонæн.

Зайæгойтæй уæлдай, цæрæгойтæн сæ бон у змæлын зæххыл, доны, 
уæлдæфы: згъорын, ленк кæнын, тæхын. 

Змæлын ахъаз сын сты сæ къабæзтæ – къæхтæ, ленкгæнæнтæ, 
базыртæ. Змæлын сæ бон кæй у, уый руаджы цæрæгойтæ æнцонæй 
амал кæнынц холлаг æмæ дон, кæнынц цуан, лидзынц се знæгтæй.

Уымæй уæлдай ма цæрæгойтæ хицæн кæнынц, хуымæтæг уаг сын 
кæй нæй, уымæй æмæ сæ цымыдисаг миниуджытæй. 

Уыдон вæййынц зæрдæхæлар, хъæхъхъаг, æнувыд, хинæйдзаг 
æмæ ма суанг «æрхъуыдыджын» дæр. Æрхъуыды-ма кæн, куыд дæсны 
арæзт кæнынц мыдыбындзытæ сæ мыды къусчытæ, мæргътæ – сæ 
ахстæттæ, бобртæ – доныл ауæзтытæ.
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1. Донуæтты цæрыны цавæр фæрæзтæ ис цæрæгойтæн? 2. Цæй 
руаджы фæразынц цæгатаг цæрæгойтæ тыхджын уазалтæн? 
3. Цæй руаджы фæразынц хус рæтты цæрæг цæрæгойтæ тæвдæн 
æмæ доны кадаварæн?

1. Ранымай, цы цæрæгойтæ зоныс, уыдон. 2. Цавæр уавæрты 
цæрыныл фæцайдагъ сты цæрæгойтæ? 3. Æрхæсс, цæрæгойты дуне 
алыхуызон кæй у, уый æвдисæг дæнцæгтæ. 4. Цы ис иумæйагæй 
цæрæгойтæ æмæ зайæгойты æхсæн? 5. Цавæр миниуджытæй 
хицæн кæнынц цæрæгойтæ зайæгойтæй? 6. Цы пайда хæссынц 
цæрæгойтæ адæймагæн? 7. Цы ахадындзинад ис цæрæгойтæн 
æрдзы мидæг?

1. Кæд дæм исты хæдзарон цæрæгойтæ ис, уæд сын сæ 
цымыдисаг митæй исты дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ 
бацæттæ кæн радзырд де ’мкъласонтæн. 2. Сараз дæ уарзон 
цæрæгойты къамты кæнæ нывты альбом.

Хъæздыг æмæ алыхуызон у Зæххы цæрæгойты дуне. Цæрæгойтæ 
фæцайдагъ сты алы уавæрты цæрыныл: хус змисджын быдырты, 
ихты æхсæн, мæры, доны. Цæрæгойтæ дæр, зайæгойты хуызæн,  
сты цардæгас уæвджытæ, фæлæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц 
бирæ цæмæйдæрты. Стыр у цæрæгойты ахадындзинад æрдзы 
мидæг æмæ адæймаджы царды. Æппæт цæрæгойтыл дæр хъæуы 
аудын, хъæуы сæ хъахъхъæнын.

Дзæгъæлы нæ баззад ирон адæммæ ахæм æмбисæндтæ: «Фос – 
бæстæ дарæг», «Бæркад фосæй цæуы», «Бæхæй уæздандæр фосæй 
нæй», «Хорз куыдз лæгæн æмбал у», «Куыдз зæрдæ зоны» æ. а. д. Æмæ 
зæрдæйæн та цас æхсызгондзинад хæссынц цæрæгойтæ!

Очень велико значение животных в природе. Много пользы от 
животных растениям, так как некоторые из них участвуют в опылении 
цветков и распространении семян. Через норки, вырытые животными, 
обитающими в почве (например, дождевыми червями), к корням 
растений проникает воздух. Некоторые водные животные (к примеру, 
моллюски), очищают воду от загрязнения, что очень важно для всех 
других водных организмов.  

Следует помнить, что в природе нет ни вредных, ни полезных 
животных. Все они её творение и все нужны. Даже если некоторые из 
них и вредят человеку, как, например, насекомые – вредители полей и 
огородов, но природе они нужны, потому что являются пищей для птиц 
и лягушек. Необходимо заботиться и беречь всех животных, живущих 
на Земле, и стремиться узнать о них как можно больше. 



114

ЦÆРÆГОйТЫ АЛЫ КЪОРдТÆ 
РАЗнЫе ГРуППЫ ЖИВОТнЫХ

Животных изучает наука – зоология. Учёные-зоологи объединяют 
сходных по строению и образу жизни животных в группы. Это 
черви, моллюски, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери.

Черви. Лучше всего из этой группы животных ты знаешь 
дождевого червя. После дождя в тёплое время года их очень много 
выползает на поверхность земли из затопленных норок. Потому-
то их и называют «дождевыми» червями. Это очень полезные 
животные. Являясь обитателями почвы, они её обогащают перегноем,  
измельчают, перемешивают, рыхлят. Всё это создаёт благоприятные 
условия для жизни растений. В природе есть много и других червей.

моллюсктæ. Ацы къордмæ хауынц сæтæлджытæ, дывæрсыг 
(двухстворчатые) моллюсктæ, æсткъахыгтæ æмæ кальмартæ. Адонæн 
се ’ппæтæн дæр ис фæлмæн буар, бирæтæн дзы сæ буар æхгæд у 
сæтæлхъузгæй.

Перлови`цæ* æмæ жемчýжницæйы* хъузгæн ис дыууæ æнгом 
æхгæнæны (фарсы), сæнæфсиры сæтæлæг æмæ большой прудовикæн* сæ 
сæтæлхъузг у здыхт (спиралы хуызæн).

Моллюскты æхсæн ис хæрз къаннæджытæ дæр: уыдон сты 
уæлзæххон сæтæлджытæ æмæ æдзæхх дæтты цæрæг сæтæлджытæ. 
Уыдоны æхсæн вæййы 1 см 5 см онг. Фæлæ денджызы æрфыты цæ
рæг – æсткъахыгтæ æмæ кальмарты дæргъ хæццæ кæны 20 м онг. Æрдзы 
мидæг моллюсктæй ис бирæ пайда: уыдон сыгъдæг кæнынц донуæттæ, 
сты хæринаг æндæр цæрæгойтæн. Иуæй-иу моллюскты дзидза хæрынц 
адæм дæр. 



115

мыдзбыртæ  хонынц мыдзбыр хæфсыты, крабты, креветкæты. 
Уыдон иууылдæр цæрынц доны. Мыдзбыртæ æнцон базонæн сты сæ 
бирæ къæхтæй (дæсæй къаддæр нæ). Мыдзбыртæ æмæ крабтæн сæ 
раззаг къæхты къæйттæй рауадис фидар «къæппæджытæ» (клешня). 
Зулчъытæ, лыстæг кæсæгтæ, моллюсктæй уæлдай ма мыдзбыртæ 
хæрынц цæрæгойты мæрдтæ дæр, æмæ уымæ гæсгæ ахъаз сты 
донуæтты сыгъдæгдзинадæн. Уымæ гæсгæ уыдоны хонынц æрдзы 
санитартæ. Мыдзбырты, крабты æмæ креветкæты дзидзайæ кæнынц 
бирæ хæрзад æмæ пайда хæринæгтæ.

Хæлуарджытæм хауынц хæлуарджытæ, скорпионтæ (къæдз-
дымтæ), гæбытæ. Æппæт хæлуарджытæн дæр ис æстгай къæхтæ 
(цыппар къайы). Уыдон цæрынц хъæдты, уыгæрдæнты, змисджын 
быдырты. Хæлуарджытæ арæх æрцæрынц хæдзæртты царты. Хæл-
уарджытæн сæ фылдæр цæрынц сасчытæй. Хæлуарджытæ аразынц 
бындзытæ ахсынæн тынтæ. Скорпионтæ та сæ амæттагыл сæхи ныц-
цæвынц æмæ йæ, сæ къæдзилы кæрон цы марг ис, уымæй амарынц.

уырынгонтæй (сасчытæй) арæхдæр ницавæр цæрæгойтæ ис æрдзы 
мидæг. Уыдонмæ хауынц хъæндилтæ, гæлæбутæ, цъырцъырæгтæ, 
мыдыбындзытæ, дзынгатæ, мæлдзыджытæ, бындзытæ æмæ бирæ 
æндæртæ. Уыдонæн сæ буар арæзт у сæр, риу æмæ гуыбынæй. Уырын-
гонтæн сæ фылдæр кæнынц тæхгæ. Гæлæбутæн арæхдæр вæййы стыр 
ирдхъулон базыртæ, сæ базыртæ сты цыппар. Хъæндилтæн ис дыууæ 
хъæбæр, тæхынæн чи нæ бæззы, ахæм уæлбазыры (надкрылья), тæхгæ 
та хъæндилтæ кæнынц æндæр дыууæ фæлмæн базыры æххуысæй.

Бындзытæн ис æрмæст дыууæ базыры, кусæг мæлдзыджытæн та 
базыртæ æппындæр нæй. Уырынгонтæ сты æхсæзкъахыг (æртæ къайы 
къæхтæ), ис сын стыр цæстытæ æмæ дыгай рихитæ.

Кæсæгтæ сты доны цæрæгойтæ. Уыдонæн арæхдæр вæййы 
тъæпæнфарс, рæулæгæрдгæ, лæгъз цæппузыртæй æмбæрзт буар. 
Ахæм буары сконд æххуыс у кæсæгтæн доны бæзны æнцонæй 
ленк кæнынæн. Кæсæгтæн сæ къабæзтæ сты ленкгæнæн базыртæ. 
Улæфынц кæсæгтæ, доны цы туаггуыр ис, уымæй хъуысауты фæрцы.

Нæ республикæйы донуæтты цæрынц хуыдзых (усач), пескарь*, 
сардзан, валергæсаг, окунь* æмæ кæсаджы æндæр мыггæгтæ.
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донзæххонтæ, кæнæ амфибитæ сты хæфсытæ, галхæфсытæ, 
тритонтæ. Афтæ ацы цæрæгойты уымæн схуыдтой, æмæ цæрынц доны 
мидæг дæр æмæ сур зæххыл дæр. Сур зæххыл уæвгæйæ, донзæххонтæ 
улæфынц рæуджытæй. Доны улæфынæн та сын сæ царм ахъаз у. 
Цæмæй сæ царм уæлдæфмæ уыцы ахсджиаг миниуæг ма фесафа, уый 
тыххæй сæрст у сæтæй (слизь). Хæфсытæ æмæ галхæфсытæ хæрынц 
тынг бирæ зианхæссæг сасчытæ (мæргътæй бирæ фылдæр), сæхæдæг 
дæр сты хæринаг бирæ цæрæгойтæн (кæлмытæ). Уымæ гæсгæ сæ 
ахуыргæндтæ хонынц «æрдзы æмуæзад хъахъхъæнджытæ». Хъыгагæн, 
æнæмбаргæ адæм арæх бахъыгдарынц ацы пайдахæссæг æнæмаст 
цæрæгойты.

Хилджытæм хауынц гæккуыритæ, кæлмытæ, уæртджынхæфсытæ, 
крокодилтæ. Уыдонæн сæ ном – сæ уæлæ, афтæ сæ хонынц уымæн, 
æмæ кæнынц хилгæ. Хилджытæ цæрынц, хъарм климæт цы районты 
ис, уым. Гæккуыритæ æмæ кæлмытæн сæ царм æмбæрзт у сыкъа 
хæрвæй, уæртджынхæфсæн та ма – стæг уартæй дæр. Ахæм цъар 
хорз хъахъхъæны хилджыты хуры судзгæ тынтæй. Зымæг хилджытæ 
бавæййынц тарф зымæгон фынæй.



117

Птицы – животные, приспособленные к полёту. Их тело покрыто 
перьями, а передние конечности представляют собой крылья. Птицы 
освоили абсолютно все районы Земли. В нашем крае весной и летом, 
когда много корма,  они очень подвижны. Ближе к зиме многие птицы 
улетают в тёплые страны, а весной возвращаются. Птиц на земле 
очень много,  они – настоящее украшение природы и большие друзья 
человека. 

Звери, или млекопитающие, – животные, которые вы-
кармливают своих детёнышей молоком и заботятся о потомстве. 
Тело большинства из них покрыто шерстью. У всех млекопитающих  
сложное поведение, и они хорошо приспособлены к жизни в разных 
условиях: на суше, в воде, в воздухе, на деревьях. Одни из них 
питаются только частями растений (травоядные), другие – только 
животными (хищники), а третьи – и тем и другим (всеядные). Многие 
из млекопитающих стали большими друзьями человека – кошки, 
собаки, домашние животные.

Бамбарын кæн, цæмæн хæссынц тритонты донзæххонты 
къордмæ, гæккуыриты та – хилджытæм, бакастæй æнгæс кæд 
сты, уæддæр. 

1. Ранымай зулчъытæ æмæ моллюскты хицæндзинæдтæ. 
2. Зæгъ 1–2 мыдзбыры æмæ сасчы нæмттæ æмæ, бæлвырд 
уыцы къордтæм цæмæн хауынц, уый радзур. 3. Цæмæн хонынц 
хæфсыты æмæ тритонты донзæххонтæ, гæккуыритæ æмæ 
кæлмыты та – хилджытæ? 4. Цæмæй хицæн кæнынц мæргътæ 
иннæ цæрæгойтæй? 5. Ранымай æхсырæйхæсджыты сæйраг 
миниуджытæ.

1. Æркæс, 115–116-æм фæрстыл цы нывтæ ис, уыдонмæ æмæ 
зæгъ, цы цæрæгойтæ дзы ис, уыдон цавæр къордтæм хауынц, 
уый. 2. Бафæлвар, кæм цæрыс, уыцы ран цæрæгойты цавæр 
къордты минæвæрттæ арæхдæр æмбæлы, уый раиртасыныл.

Се сконды æнгæсдзинад æмæ æндæр миниуджытæм гæсгæ 
ахуыргæндтæ-зоологтæ дих кæнынц цæрæгойты алы къордтыл:  
зулчъытæ, моллюсктæ, мыдзбыртæ, хæлуарджытæ, сасчытæ 
(уырынгонтæ), кæсæгтæ, донзæххонтæ, хилджытæ, мæргътæ, 
сырдтæ. Ацы къордтæй алкæцыйы дæр ис бирæ хуызтæ.



118

сыл

нæл

къуыртт
айк

къуыбар

хъуынджын
калм

Сасчыты (уырынгонты) цымыдисаг
райрæзты хицæндзинæдтæ

Цæмæй, ныхас цавæр цымыдисаг хицæндзинæдтыл цæуы, уый 
базонæм, уый тыххæй æркæсæм, гæлæбу-капустницæ* куыд фылдæр 
кæны, уымæ.

Фылдæр кæнын у организмты сæйрагдæр æууæл. Æнæ фылдæр 
кæнгæйæ нæй цардæн уæвæн.

Фылдæр цæрæгойтæн сæ фылдæркæнынады архайынц дыууæ 
ныййарæджы – нæл æмæ сыл. Уыимæ цæрæгойты алы къордты ног 
фæлтæры фæзынд æмæ йæ райрæзт цæуы алы хуызты.

На рисунке показаны самка и самец бабочки-капустницы и те 
превращения, которые происходят с потомством. После спаривания 
самка откладывает на нижнюю сторону капустных листьев яйца. 

Они бывают желтоватого цвета, слегка вытянутые по форме и 
очень мелкие. Из яиц выходят личинки – гусеницы, совсем не похожие 
на взрослую бабочку. Это первое превращение. Питаются гусеницы 
листьями капусты. Они очень прожорливы, и если их много, то они 
могут погубить урожай капусты. Поедая листья, они быстро растут и 
превращаются (второе превращение) в неподвижную куколку. Через 

ЦÆРÆГОйТЫ фЫЛдÆРКÆнЫнАд 
ÆмÆ РАйРÆЗТ 

РАЗмнОЖенИе И РАЗВИТИе ЖИВОТнЫХ
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некоторое время произойдёт последнее превращение, когда из куколки 
вылетит прекрасная  бабочка – взрослое насекомое. И всё повторяется 
сначала: бабочка откладывает яйца – из них выходит личинка – из 
личинки образуется куколка – из куколки вылетает взрослая бабочка. 

Похожие превращения в развитии происходят и у многих других 
насекомых – например, мух, пчёл, жуков. Немного по-другому развитие 
происходит у кузнечиков.

Айк Рæзгæ быр Хъомыл

Айкæй рацæуынц сæ ныййарджыты хуызæн, фæлæ тынг гыццыл 
æмæ æнæбазыр быртæ. Быртæн сæ буар æмбæрзт у фидар хитин 
цъарæй. Рæстæгæй-рæстæгмæ быр аивы йæ царм ногæй (йæ хæрв 
акалы, куы йын скъуындæг вæййы, уæд). Быр рæзы тагъд æмæ цалдæр 
хатты йæ хæрв куы акалы, уæд дзы рауайы хъомыл цъæрæхснæг.

Кæсæгтæ æмæ донзæххонтæ фылдæр кæнынц доны мидæг

Кæсæгтæ сты доны цæрджытæ æмæ зæйц дæр кæнынц доны 
мидæг. Уалдзæджы сыл кæсæгтæ акалынц еугæф. Афтæ хуыйнынц 
æйчыты (еугæфы гагатæ) иумæ ныхæстæй. Тагъд рæстæджы еугæфы 
гагатæй рацæуынц лæппын кæсæгтæ.

Лæппын кæсæгтæ хæрынц, рæзынц æмæ фæстагмæ свæййынц 
хъомыл кæсæгтæ.

сыл кæсаг

нæл 
кæсаг

еугæфы гага

еугæф

лæппын 
кæсаг

алы кары лæппын кæсæгтæ
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донзæххонтæ кæд сæ царды фылдæр хай сур зæххыл 
æрвитынц, уæддæр зæйц уыдон дæр, кæсæгты хуызæн, кæнынц 
доны мидæг. Уалдзыгон сыл хæфсытæ æмæ сыл галхæфсытæ доны 
акалынц еугæф. Цалдæр боны фæстæ еугæфы гагатæй рацæуынц 
цъингуыртæ, уыдон цалынмæ фæрæзынц, уæдмæ сæ хуыз аивы бирæ 
хæттытæ. Уыдон раздæр вæййынц гыццыл кæсæгты хуызæн æмæ 
фæулæфынц хъуысаутæй. Цъингуыртæ цæрынц доны, хæрынц æмæ 
рæзынц. Куыдфæстæмæ сæ къæдзил кæны цыбырæй-цыбырдæр, 
разайы сыл къабæзтæ, фæзыны сын рæуджытæ, æмæ сурмæ рахизы 
къæдзилджын хæфс. Тагъд 
рæстæджы лæппын хæфсæн 
къæдзил нал вæййы, хæфс 
рæзы æмæ свæййы хъомыл 
зæйцгæнынхъом донзæххон.

Хæфсытæ æмæ галхæф-
сытæн сæ зæйц кæнын афон 
кæй ралæууыд, уый базонæн 
ис сæ уалдзыгон концерттæм 
гæсгæ. Уый нæл хæфсытæ сæ 
удæй бацæуынц «зарыныл», 
цæмæй сæм сыл хæфсытæ 
æрыхъусой, уый тыххæй.

сыл хæфснæл хæфс

еугæфы гага 

еугæф
цъингуыртæ

Хилджытæ дунемæ фæзынынц 
æйчытæй сур зæххыл

В отличие от рыб и земноводных 
самки ящериц, змей, черепах и крокодилов 
размножаются на суше и откладывают яйца. 
Даже морские черепахи, предпочитающие 
постоянно находиться в воде, в период 
размножения выбираются на океанические 
острова, чтобы отложить яйца. 

Хилджыты æйчытæ еугæфы гагатæй сты 
дзæвгар стырдæртæ, æйчытæн ис хъæбæр цъар 
æмæ уый фæрцы хус нæ кæнынц. Арæхдæр 
сыл хилæг æйчытæ æрæфтауы, хур дзæбæх 
кæдæм кæсы, ахæм ран дзыхъхъыты, æмæ 
сыл иугыццыл сыджыт бакалы, цæмæй сæ 
знæгтæ ма бафиппайой, уый тыххæй. Ууыл 

ахицæн вæййынц хилджытæн сæ зæйцыл «тухæнтæ». Æйчытæй 
рацæуынц лæппын гæккуыритæ, кæлмытæ, уæртджынхæфсытæ, 
кæфхъуындартæ. Уыдон срæзынц æмæ сæ рауайы хъомыл цæрæгойтæ.
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мæргътæ æфтауынц æйчытæ 
æмæ аудынц сæ зæйцыл

Как и пресмыкающиеся, птицы откладывают яйца. Это, пожалуй, 
их единственное сходство. Размножаются птицы весной. В это время 
года повсюду слышно их весёлое щебетание. Птицы – заботливые 
родители. Они строят гнёзда, откладывают в них яйца, а затем 
насиживают их, согревая теплом своего тела, до появления птенцов.

У разных птиц развитие птенцов происходит по-разному. 
У скворцов, например, птенцы появляются на свет голыми и  
беспомощными. Чтобы птенцы не погибли и быстро росли, им нужно 
много пищи. Вот и приходится самцу и самке неустанно трудиться – 
отлавливать насекомых и выкармливать своих прожорливых птенцов. 
Скворцы, например, приносят в гнездо корм до 300 раз в день! Сини-
цы – до 400 раз!  

Æндæр мæргътæн, зæгъæм, бабызтæн сæ цъиутæ айкæй 
рацæуынц бумбулийæ æмбæрзтæй æмæ фаг змæлагæй. Дыккаг 
бон уыдон рагæпп кæнынц сæ бынатæй, ныххал вæййынц сæ мады 
фæдыл, ленк кæнынц, æрныгъуылынц доны, сæхæдæг амал кæнынц 
хæринаг. 

Уалдзæджы кæрон – сæрды райдиан лæппын мæргътæ ратæхынц 
ахстæттæй. Фæлæ ма сын сæ мадæлтæ бирæ рæстæг фæдæттынц 
хæринаг, фæхъахъхъæнынц сæ знæгтæй.
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Æхсырæйхæсджытæ хæссынц 
сæ лæппынты æхсырæй

Æхсырæйхæссæг цæрæгойты лæп-
пынтæ, куы райгуырынц, уæд сæ мадæлтæ 
хæссынц æхсырæй. Уымæй гæсгæ уыцы 
цæрæгойты хонынц æхсырæйхæсджытæ.

У большинства зверей детёныши 
рождаются весной. Но у некоторых, 
например медведей, они появляются на свет 
зимой в тёплой берлоге. У лис, живущих 
в земляных норах, и белок, живущих в 
дуплах на деревьях, детёныши рождаются 

слепыми, беспомощными и нуждаются в заботе. Поэтому самка с большим 
старанием ухаживает за ними, кормит их и охраняет. А вот у оленей, лосей 
и других животных, не имеющих жилища, рождаются крупные и сильные 
детёныши. Уже через несколько часов они могут следовать за матерью.

Большинство зверей приучают своих детёнышей самостоятельно 
добывать корм, строить норы, спасаться от врагов.

1. Радзур уырынгонты цымыдисаг хуызивдтыты тыххæй, 118-æм 
фарсыл цы схемæ ис, уымæ гæсгæ. 2. Цы ис иумæйагæй кæсæгтæ 
æмæ донзæххонты фылдæркæнынады; хицæндзинадæй та? 
3. Куыд фылдæр кæнынц хилджытæ? 4. Фылдæркæнынады 
цавæр хицæндзинæдтæ ис мæргътæм, иннæ цæрæгойтимæ 
абаргæйæ? 5. Куыд фылдæр кæнынц æмæ куыд аудынц сæ 
лæппынтыл  æхсырæйхæсджытæ?

Хъæды хи дарыны цавæр æгъдæуттæ уæлдай карздæрæй æххæст 
кæнын хъæуы уалдзæг? Бамбарын кæн, цæмæн, уый.

Дæ цæст æрдар гæдытæ, куыйтæ, тутитæ, аквариумы кæсæгтæ сæ 
зæйцыл куыд аудынц, уымæ. Дæ цæстдарæнты тыххæй радзур де 
'мкъласонтæн. Дæ радзырдмæ скæн иллюстрацитæ нывтæй кæнæ 
къамтæй.

Цæрæгойтæй бирæтæн сæ зæйц кæныны фылдæр архайынц 
нæл æмæ сыл. Кæсæгтæ æмæ донзæххонтæ бирæ кæнынц 
доны мидæг, иннæ цæрæгойтæ та – сурыл. Бирæ цæрæгойтæ 
равзæрынц айкæй кæнæ еугæфæй. Фос æмæ сырдтæ хæссынц 
сæ лæппынты æхсырæй. Лæппынтæ сырæзынц æмæ свæййынц 
хъомыл цæрæгойтæ. Бирæ мæргътæ æмæ цæрæгойтæ аудынц сæ 
лæппынтыл.
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ЦÆмÆй ЦÆРЫнЦ ЦÆРÆГОйТÆ 
КАК ЖИВОТнЫе ПИТАЮТСЯ

Цы хæрынц цæрæгойтæ? 

Животные отличаются друг от друга по 
особенностям питания. Для одних пищей являются 
растения, для других – насекомые, а для третьих – 
мелкие млекопитающие. В зависимости от того, какую 
пищу предпочитают животные, их относят к той или 
иной группе: растительноядных, насекомоядных, 
хищников, всеядных. 

Растительноядные животные в основном 
питаются растениями. Среди них много 
насекомых. С помощью жёстких зазубренных 
челюстей кузнечики поедают стебли и листья 
трав. У бабочек имеется длинный хоботок, с 
помощью которого она пьёт нектар цветов.

Растительным кормом питаются многие 
птицы. У воробьёв, снегирей очень крепкий 
и короткий клюв. Он 

помогает им измельчать зёрна и раскалывать 
твёрдую скорлупу орехов, которыми они 
питаются. У клеста, питающегося семенами 
хвойных растений, очень большой с загнутыми 
концами клюв. Таким клювом он легко 
извлекает семена из сосновых шишек.

Халхор æхсырæйхæсджытæм хауынц 
бæхтæ, сагтæ, теуатæ. Уыдон хæрынц 
хор, кæрдæг, бæлæсты цъæрттæ æмæ 
уидæгтæ, къутæрты сыфтæ æмæ къалиутæ. 
Æхсынджытæ (хъулон уырытæ, бобртæ, 
тæрхъустæ) бахсынынц сæ даргъ æмæ цыргъ 
раззаг дæндæгтæй зайæгойты хъæбæр 

хæйттæ, стæй сæ 
ныллыстæг кæнынц сæ фæстаг тъæпæн 
дæндæгтæй. Хъулон уырытæ æмæ æнæдым 
уырытæ сæ хуынчъыты скæнынц хоры 
æвæрæнтæ зымæгваг.

Саскхор цæрæгойтæн сæ хæринаг сты 
сасчытæ. Доны цæрæг сасчытæй цæрынц 
кæсæгтæ. Сур зæххыл цæрæг сасчытæй 

саг

воробей

Кузнечик

хæфсы æвзаг
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цæрынц хæфсытæ, галхæфсытæ, мæргътæ. Цæмæй уæзбын хæфсытæн 
æмæ галхæфсытæн тагъд тæхæг сасчытæ æнцон ахсæн уой, уый 
тыххæй сын ис æрдзæй лæвæрд мадзæлттæ: дынджыр дзых æмæ даргъ 
æндæдзаг æвзаг. Хæфсмæ кæнæ галхæфсмæ саск куы æрбахæстæг 
вæййы фаг æввахс, уæд цæстыфæныкъуылдмæ сæ даргъ æндæдзаг 
æвзаг раппарынц, æмæ йыл саск аныхæсы.

Саскхор мæргътæ кæрæдзийæ хицæн кæнынц сæ бырынчъы ас 
æмæ формæйæ. Сауцъиу æмæ митмитгæнагæн сæ бырынкъ у лыстæг, 
цыргъ æмæ цыбыр. Ахæм бырынкъæй æнцон уидзæн сты хæрз лыстæг 
сасчытæ. Зæрватыччытæ æмæ чъиматæн дæр сæ бырынкъ у цыбыр, 
фæлæ фæтæндæр. Уымæй æнцон ахсæн сты сасчытæ тæхгæ-тæхын. 
Хъæдхойæн йæ даргъ бырынкъ æххуыс у, бæласы цъары бын цы 
сасчытæ æмбæхсы, уыдоныл цуан кæнынæн.

Саскхор æхсырæйхæсджытæ, зæгъæм, 
землеройкæтæ* æмæ хæлынбыттыртæ сæ 
амæттæгты æрæууилынц сæ лыстæг æмраст 
дæндæгтæй. Мæлдзыгхорæн (муравьед) 
дæндæгтæ æппындæр нæй, мæлдзыджыты 
губаккæй исынæн ын ахъаз у йæ даргъ лыстæг 
æндæдзаг æвзаг.

хъæдхой митмитгæнаг зæрватыкк

землеройка

хæлынбыттыр

Тугдзыхтæ цæрынц иннæ цæрæгойтæй. 
Тугдзыхтæ иууылдæр сты хорз цуанæттæ. Цуан 
кæнынмæ сын ахъаз сты хорз (цырд) цæстытæ, 
цыргъ дæндæгтæ, хорз смудæнтæ, фидар 
(хъæбæр) ныхтæ. Æнцон базонæн у тугдзых 
кæсæгты æхсæн дæр.

Зæгъæм, акулæйæн ис даргъ бырынкъ, стыр дзых, йе ’фсæртæ та 
ифтонг сты бирæ цыргъ дæндæгтæй. Акулæйæ къаддæр тæссаг тугдзых 
нæу хихор дæр. Уый бахъахъхъæны йæ амæттаджы, фæхæст ыл вæййы 
йæ даргъ цыргъ дæндæгтæй æмæ йæ æнæхъæнæй аныхъуыры.

Кæлмытæ, гæккуыритæ æмæ кæфхъуындартæ дæр сты тугдзыхтæ. 
Иуæй-иу кæлмытæн, зæгъæм, хуссайраг калмæн йæ цуангарз у 
тыхджын марг. Уый æвзæры маргрæзынджыты æмæ бахауы амæттаджы 

хихоры дæндæгтæ
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буармæ, калмы уæллаг 
æфсæрыл цы дынджыр цыргъ 
дæндæгтæ ис, уыдонæй. 
Калм йæ амæттагыл йæхи 
ныццæвыны размæ фæкæны 
æртхъирæнгæнæг æхситт, стæй 
фæлæбуры йæ амæттагмæ, фæхæцы йыл йæ маргджын 
дæндæгтæй æмæ йæ амары. Арæхдæр кæлмытæ сæ 
амæттаджы аныхъуырынц æнæхъæнæй.

Тугдзых мæргътæ æрцахсынц, амарынц 
æмæ акъабæзтæ кæнынц сæ амæттаджы 

сæ даргъ цыргъ ныхтæ æмæ хъæбæр къæдз бырынчъы 
руаджы. Уыцы мæргътæ сты цæргæс, цъиусур, пустельга*.

Лыстæг цæрæгойтыл, зæгъæм, æхсынджытыл цуан 
кæнынæн сын ахъаз у сæ цырддзастдзинад. Быдираг 
цæргæсæн мыст фенын йæ бон у 1–2 километры 
бæрзæндæй. Уыгтæ æмæ гугынтæн сæ цырддзастдзинад 
æххуыс у æхсæвыгон цуангæнгæйæ.

Тугдзых æхсырæйхæсджытæн ис стыр ссыртæ æмæ цыргъ 
рæбинаг дæндæгтæ, уыдоны руаджы ахсынц æмæ акъабæзтæ кæнынц 
хъомыл (стыр) цæрæгойты. Тугдзых сырдтæ сты тынг къæрцхъус 

æмæ хинæйдзаг. Се змæлд сын хъус 
æппындæр нæ ахсы. Уыдонæн сæ бон 
у бирæ рæстæг сæ амæттаджы фæдыл 
цæуын кæнæ йæ размæ бадын. Зæгъæм, 
бирæгъ тæрхъусыл цуангæнгæйæ куыд 
кæны, афтæ. Хорз цуанонтæ сты рувас 
æмæ стай.

Ис тугдзыхтæ сасчытæй дæр. Уыдон хæрынц æндæр сасчыты. 
Тугдзых сасчытæм хауынц, зæгъæм, хъæндилтæ æмæ цъырцъырæгтæ 
(туасджытæ).

Тугдзых сырдтæ цуан кæнынмæ æрдзон фæрæзтæй куыд ифтонг 
сты, цы цæрæгойтыл цуан кæнынц, уыдон та афтæ ифтонг сты æрдзон 
фæрæзтæй сæхи хъахъхъæнынмæ. Уызын æмæ сугурнайæн (дикобраз) 
сæ буарыл ис даргъ цыргъ судзинтæ. Уæртджынхæфсыл ис хъæбæр цъар 
(уарт) æмæ тæссаг заман уым батъыссы йæ сæр, 
йæ къæхтæ æмæ йæ къæдзил.

Тæрхъус уайы тынг тагъд, æмæ у зын 
баййафæн. Зымæг тæрхъус вæййы урс æмæ 
митыл нæ фæзыны, сæрдыгон та вæййы цъæх 
æмæ нæ фæзыны зайæгойты æхсæн.

«Сусæггæнæг» (фæливæг) хуыз ис бирæ 
сасчытæн дæр. Зæгъæм, цъæрæхснæг тынг 

калмы маргджын дæндæгтæ

уыг

пустельга*

рувас

кабан
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зын бафиппайæн у цъæх кæрдæджы. Фæлæ ис ахæм цæрæгойтæ дæр, 
сæ хуыз тынг хъулон (ирд) кæмæн у, зæгъæм, майрæмыкарк. Йæ хъулон 
(ирд) хуызæй цыма йе знæгтæн рагацау æмбарын кæны, маргджын дæн, 
хæстæг ма цæут, зæгъгæ. Æрдзы мидæг бирæ ис æппæтхор цæрæгойтæ 
дæр. Уыдон хæрынц зайæгойтæ дæр æмæ цæрæгойтæ дæр. Ахæмтæ сты 
арс, хъæддаг хуы æмæ æндæртæ.

Хойраджы зилдух æрдзы мидæг
Ты много раз слышал, что в природе всё связано. Подтверждением 

этому являются цепи питания. Они связывают между собой организмы. 
Например, пищей лесных мышей являются жёлуди дуба. А сами 

мыши – корм для сов. Значит, цепь питания имеет вид: дуб – лесная 
мышь – сова. А вот пример пищевой цепи подлинней: трава – кузне-
чик – лягушка – цапля.

   →    →    →
 

Обрати внимание: пищевые цепи всегда начинаются с растения. 
Это первое звено. Второе звено цепи – растительноядные животные. 
Третье звено – хищники.

1. Цавæр къордтыл дих кæнынц цæрæгойтæ, цæмæй цæрынц, 
уымæ гæсгæ? 2. Зайæгхалæй цæрыныл цы хуызты фæцайдагъ сты 
алы хуызы цæрæгойтæ? Æрхæсс дæнцæгтæ. 3. Ранымай саскхор 
цæрæгойтæ. Цæмæй хицæн кæнынц халхортæй? Цавæр æрдзон 
фæрæзтæм гæсгæ базонæн ис тугдзыхты? Бафидар кæн дæ дзуапп 
дæнцæгтæй. 5. Кæй хонынц æппæтхортæ æмæ цæмæн? 6. Цавæр 
æрдзон фæрæзты руаджы хъахъхъæнынц сæхи цæрæгойтæ 
тугдзыхтæй? 7. Цавæр цæгтæй арæзт у алы хойраджы рæхыс дæр?

1. Цы æрцæудзæнис, хъæды зокъотæ бынтондæр куы фесæфой, 
уæд? 2. Сараз хойраджы рæхыс дыргъдоны цæрджытæй. 3. Ца-
вæр уагæвæрдтæ ис, хъæды хи куыд дарын хъæуы, уымæн?
4. Куыд фехæлæн ис хойраджы рæхыстæн адæймаджы аххосæй?

Цæмæй цæрынц, уымæ гæсгæ цæрæгойтæ хауынц халхортæм 
(зайæгхалхортæм), саскхортæм, тугдзыхтæм æмæ æппæтхортæм. 
Холлаг амал кæнынæн æмæ йæ фæлхас кæнынæн (хæрынæн) 
æппæт цæрæгойтæн дæр ис æрдзон фæрæзтæ. Æрдзы мидæг цæрæ-
гойтæ баст сты зайæгойтæ æмæ кæрæдзиимæ хойраджы рæхыстæй.
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КÆд дÆ ÆнÆнИЗ уÆВЫн фÆндЫ... 
еСЛИ ХОЧеШЬ БЫТЬ ЗдОРОВ…

Чтобы тело и душа были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода!
Закаляйся, как сталь!
    В. Лебедев-Кумач. Спортивный марш

Æнæниздзинадæй хуыздæр ницы ис. 
Æрмæстдæр æнæниз адæймагæн райы йæ зæрдæ 
цардæй. Æрмæстдæр æнæниз адæймаг æнцонæй 
кæны кусгæ дæр æмæ ахуыр дæр. Иу куырыхон 
лæджы афтæ бафарстой: «Цы у лæджы царды 
ахсджиагдæр – мулк æви кад?» Уый ахъуыды 
кодта æмæ загъта: «Мулк дæр æмæ кад дæр 
адæймаджы амондджын нæ кæнынц. Æнæниз 
мæгуыргуыр рынчын паддзахæй амондджындæр 
у».

Йе 'нæниздзинад бахъахъхъæнын бафты 
æрмæст уыцы адæмы къухы, йæ буары конд хорз чи зоны æмæ йыл йе 
'рыгон бонтæй фæстæмæ чи архайы.

Говоря о здоровье человека, важно помнить о том, что он – часть 
природы, сложно устроенный живой организм, в котором все процессы 
должны происходить чётко и слаженно, без сбоев. Иначе возникает 
болезнь. Большое влияние на здоровье человека оказывает среда, в 
которой он живёт. Нашему организму не безразлично, какую воду 
мы пьём, каким дышим воздухом, на какой почве выращены плоды, 
которыми мы питаемся, как используем для укрепления здоровья 
целебные силы природы. 

Хурыскæсæйнаг бæстæты (Китайы, Индийы æмæ æндæрты) афтæ 
нымадтой, алы адæймаг дæр йæхи дзæбæхгæнæг у, зæгъгæ, ома алы 
адæймагæн дæр йæ бон у йæ уды хъару (мидхъомыс) сфидар кæнын, 
йæ зæрдæйы уаг æмæ фæндтæ æмбæлгæ равджы дарын, характер 
сфæлтæрын. Ома характер æмæ мидхъомыс сты, æнæниздзинад 
цæргæбонты цы миниуджыты руаджы фидар вæййы, уыдон.

АдÆймАГ ÆмÆ йе ’нÆнИЗдЗИнАд 
ЧеЛОВеК И еГО ЗдОРОВЬе

Как устроен наш организм и как на всю жизнь сохранить 
здоровье, пойдёт речь на страницах данного раздела учебника.
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Дунейы адæмтæй бирæтæм ис уды хъару æмæ характер фидар 
кæныны, хи фæлтæрын æмæ æнæниздзинад хъахъхъæныны 
фæлтæрддзинад. Нæ зæрдыл-ма æрлæууын кæнæм нæртон 
гуыппырсарты Æхсар æмæ Æхсæртæджы, Сосланы, Батрадзы, 
уыдон дисы æфтыдтой сæ хъару æмæ фæразондзинадæй. Уырыссаг 
бæгъатыртæ Илья Муромец, Добрыня Никитич æмæ Алёшæ Поповичы 
сгуыхтытæ та æвдыст сты уырыссаг таурæгъты.

Много внимания уделяли укреплению своего здоровья 
и далёкие предки осетин, жившие среди суровых гор. С 
раннего возраста они приучали детей к выносливости и 
физическим нагрузкам. Уже с 3–5 лет мальчики учились 
держаться в седле, ходить по крутым тропам, не бояться 
непогоды. Детский организм закалялся, укреплялось его 

здоровье, развивалась сила рук и ног. Такие дети вырастали волевыми, 
мужественными и талантливыми люди. 

Народная мудрость и опыт предков и сегодня дают хорошие 
подсказки тем, кто знает цену здоровью и стремится сохранить его на 
всю жизнь.

«В здоровом теле – здоровый дух» – так говорят недаром. Вни-
мательно читая учебник, ты узнаешь о правилах, которые помогут тебе 
уберечься от болезней, а значит, надолго укрепить и сохранить своё 
здоровье.

1. Что значит для человека его здоровье? 2. От чего зависит 
здоровье человека? 3. Бамбарын кæн сæксæйнаг зонджын 
ныхæсты мидис: «Алы адæймаг дæр йæхицæн дохтыр у».

Куыд æмбарыс зындгонд æмбисонд «Æнæниз буары – æнæниз 
удыхъæд»?

1. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ иу гæххæтты сыфыл 
ныффысс æнæниздзинад хъахъхъæнын æмæ фидар кæныны 
æгъдæуттæ. 2. Иннæ сыфыл ныффысс, кæй дзы æххæст кæныс, 
уыдон. 3. Абар ныффыстытæ æмæ скæн хатдзæг.
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нÆ ОРГАнИЗм 
нАШ ОРГАнИЗм

Буары хæйттæ æмæ йæ оргæнтæ

Рассмотрим организм человека на рисунке. У нас есть голова, 
туловище, руки и ноги. Руки и ноги можно назвать одним словом – 
конечности. Голова, туловище и конечности – всё это 
части нашего тела. 

Внутри организма находятся его органы: сердце, 
лёгкие, почки, желудок. Каждый орган имеет 
определённое строение и выполняет определённую 
работу. Например, сердце всё время сокращается и 
перекачивает кровь. Сердце – орган кровообращения. 
С помощью лёгких мы дышим. Значит, лёгкие – 
органы дыхания.

Организмы бирæ ахсджиаг функцитæ æххæст кæнынц оргæнты 
системæтæ. Зæгъæм, хæринаг тайы хæринагтайынгæнæн оргæнты 
системæйы фæрцы. Уыцы системæмæ хауынц дæндæгтæ, æвзаг, 
ласæггаг (пищевод), ахсæн æмæ æндæр оргæнтæ. Туг дадзинтыл цæуы 
тугхæссæг системæйы фæрцы. Уымæ хауынц зæрдæ æмæ тугдадзинтæ. 
Улæфæн системæмæ хауынц фындзтутты, хурхуадындзтæ æмæ 
рæуджытæ.

Æнæниз организмы æппæт оргæнты системæтæ дæр сты æмбаст 
æмæ кæнынц æмгуыст. Æппæт оргæнты куыст дæр амоны нервыты 
системæ. Уый арæзт у нервытæй, астæуы æмæ сæры магъзæй. 
Нервытæ сты, астæуы æмæ сæры магъзæй чи цæуы, ахæм даргъ 
лыстæг хæлтты хуызæн. Сæры магъзæй æппæт оргæнтæм дæр 
цæуынц, куыд кусын хъæуы, уый амонæг сигналтæ. Оргæнтæй 
магъзмæ та цæуынц, куыд кусынц, уый тыххæй сигналтæ.

Адæймаджы конд ахуыр кæны зонад адæймаджы анатоми, йæ 
оргæнты куыст та –  адæймаджы физиологи.
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Чырæг

Нæ буарæн йе ’ппæт оргæнтæ дæр арæзт сты миллиардгай лыстæг 
хайыгтæй – чырæгтæй. Чырæгтæ афтæ гыццыл сты, æмæ сæ фенæн ис 
æрмæстдæр стырдæргæнæг гарзæг – микроскопæй.

Алы оргæнты чырæгтæ хицæн кæнынц сæ арæзт æмæ сæ 
функцитæй. Æркæс нывмæ, нæ организмы чырæгтæ цыхуызæн сты, 
уымæ. Нæ организмы алы чырæг дæр хъуамæ улæфгæ, æфсис æмæ 
сыгъдæг кæна мыргджын æппарæнтæ (отходы). Чырæгтæ се ’ппæт дæр 
æнæрцухæй кæнынц фæллой. Фæлæ сæ цард хатгай бирæ нæ ахæссы. 
Зæгъæм, туджы чырæгтæ иууылдæр ивд æрцæуынц 4–5 мæймæ, 
цармы чырæгтæ та цæрынц æрмæст 24 сахаты.

1. Æркæс 129-æм фарсыл нывмæ æмæ ранымай, адæймаджы 
буары хæйттæй кæцытæ зоныс, уыдон. 2. Нывы æвдыст адæйма-
джы организмы оргæнтæй кæцытæ зоныс? Ранымай сæ. Дæ 
зæрдыл æрлæууын кæн, алы оргæнæн дæр организмы цавæр 
ахадындзинад ис, уый. 3. Цы у оргæнты системæ? Æрхæсс 
дæнцæгтæ. 4. Цавæр оргæнты системæ дæтты разамынд нæ 
организмы куыстæн? 5. Цы зоныс нæ организмы чырæгты тыххæй?

Дæ царды фæлтæрддзинадæй æрхæсс, организмы куыстæн 
нервыты системæ кæй разамынд дæтты, уый æвдисæг дæнцæгтæ.

Чырæгтæ сты нæ организмы хæрз лыстæг хайыгтæ. Чырæгтæ 
аразынц оргæнтæ: зæрдæ, рæуджытæ, ахсæн. Оргæнтæ иугонд 
сты оргæнты системæты æмæ кæнынц иумæйаг куыст. Æнæниз 
организмы æппæт органты системæтæ дæр сты æмбаст æмæ 
кæнынц æмгуыст.
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ЦАРмБуАР ХЪАХЪХЪÆнЫнЫ ОРГАнИЗм
КОЖА – нАдЁЖнАЯ ЗАЩИТА ОРГАнИЗмА

Адæймаджы буар æддейы у цармæй æмбæрзт. Базонгæ уæм цармы 
сконд æмæ йæ æууæлтимæ.

Практикон куыст 

1-аг хæслæвæрд. Æркæс дæ къухы цармбуармæ. Цавæр у йæ хуыз? 
Бавнал æм де ’нгуылдзтæй, иугыццыл æй айваз. Æрфысс, цы федтай, уый. 

Сбæрæг кæн дæ хатдзæг: цармбуарæн ис бæлвырд хуыз, лæгъз, 
фæлмæн, æнцонæй ивæзы.

2-аг хæслæвæрд. Цæмæй, буары æнцъылдтæн цы нысаниуæг 
ис, уый базонай, уый тыххæй скæн фæлтæрæн. Стъолыл æрæвæр дæ 
галиу къух, армытъæпæн бынæрдæм, афтæмæй. Уæлейы æнгуылдзтыл 
фæзыны æнцъылдтæ. Уыцы æнцъылдтытыл фидар æрхæц рахиз къухæй. 
Бафæлвар-ма галиу къухы æнгуылдз æркъæдз кæнын. Уый дын нæ 
рауайдзæн. Суадз æнцъылдтæ æмæ æркъæдз кæн де ’нгуылдз. Уый къæдз 
кæны æнцонæй. Бамбарын кæн цармбуары æнцъылдтыты нысаниуæг.

Сбæрæг кæн дæ хатдзæг: цармбуары æнцъылдтытæ хъæуы уымæн, 
цæмæй æнгуылдзты, къæхты, къухты æмæ буары иннæ уæнгты змæлд 
хъыгдард ма цæуа.

3-аг хæслæвæрд. Æркæс дæ цармбуармæ стырдæргæнæг авгæй 
(лупæйæ). Цармыл зынынц лыстæг хуынчъытæ (поры) æмæ лыстæг 
хъуынтæ (волоски). 

Цармы лыстæг хуынчъытыл æддæмæ цæуынц хид (пот) æмæ сой 
(жир). Де ’нгуылдзæй ахаф дæ тæрных, стæй та – авг. Авгыл баззай-
дзæн сойджын фæд. Уый у сой. Уый æддæмæ цæуы цармы лыстæг 
хуынчъытæй, царм фæлмæн кæны, стæй йæ хус кæнын нæ уадзы.

Хатгай царм уæддæр ныххус вæййы, æмæ йыл фæзыны 
скъуыдтытæ, уыдоныл мидæмæ ис микробтæн баирвæзæн æмæ низтæ 
расайæн. Цæмæй афтæ ма рауайа, уый тыххæй æххæст кæнын хъæуы 
гигиенæйы æгъдæуттæ.
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Дæхи куы цæхсай, уæд дзæбæх ныссæрф дæ цæсгом æмæ дæ 
къухтæ. Хуылыдз къухтæ æмæ хуылыдз цæсгомæй æддæмæ ма цу. Дæ 
цармбуар куы ныххус уа, уæд æй байсæрд сывæллæттæн конд кремæй.

Обязательно следи за чистотой своей кожи. К поту и жиру, вы-
деляемыми кожей, прилипает пыль, и тело становится грязным. На 
грязной коже поселяются микробы. Они могут попасть в трещины 
кожи и вызвать заболевания. На чистой коже микробы погибают. 
Поэтому тело необходимо мыть мочалкой с мылом и тёплой водой. 
Открытые части тела – лицо, уши, шею – надо мыть утром и вечером. 
Особенно быстро загрязняются руки. На них бывает много микробов, 
и поэтому мыть их надо чаще, по мере загрязнения. Много микробов 
скапливается под ногтями. Поэтому надо регулярно стричь ногти и 
следить, чтобы под ними не было грязи.

Царм æмбæрзы адæймаджы буар. Царм хъахъхъæны буар хъæн 
кæнынæй æмæ организмтæ низ сайæг микробтæ бахауынæй. Цæмæй 
адæймаг цармбуары низтæй хъахъхъæд уа, уый тыххæй æххæст 
кæнын хъæуы гигиенæйы æгъдæуттæ. Цармыл гыццыл цъæррæ-
мыхстытæ куы уа, уæд бакæнын хъæуы фыццаг æххуыс, стыр 
хъæнтæ йыл куы уа, уæд æвæстиатæй хъæуы дохтыры æххуыс.

1. Цæмæй æмбæрзт у адæймаджы буар? Цармы цавæр æууæлты 
тыххæй базыдтай? 2. Цы æххуыс у царм нæ организмæн? 
3. Цæмæн хъæуы царм сыгъдæг дарын æмæ цы кæнын хъæуы 
уый тыххæй?
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СТÆГдАР у нÆ БуАРЫ ÆнЦОй 
СКеЛеТ – ОПОРА нАШеГО ТеЛА 

Дæ буар сгаргæйæ, дæ цармы бын цыдæр хъæбæр кæй ис, уый 
банкъардзынæ. Уыдон сты стджытæ. Уыдон сты буары алы хайы дæр 
æмæ иумæ аразынц стæгдар.

Стæгдар у нæ организмæн æнцой, стæй мидæггаг оргæнтæй 
бирæты хъахъхъæны бахъыгдардæй. Зæгъæм, сæры стджытæ (череп) 
хъахъхъæнынц сæры магъз, астæуыстæг (позвоночник) – астæумагъз, 
риуыгуыдыры стджытæ æмæ фæрсчытæ та – зæрдæ æмæ рæуджытæ.

Сывæллæтты стджытæ тасагдæр сты, æмæ куыд бадæм, куыд 
цæуæм, уæзæгтæ куыд хæссæм, уымæ нæ цæст куы нæ дарæм, уæд 
стджытæ ныззылын вæййынц. Арæх ныззылын вæййы астæуыстæг. 
Астæуыстæгæн йæ ном йæ уæлæ – цæуы фæсонты астæу. Уый 
кæнæ галиуæрдæм, кæнæ рахизæрдæм ныззылын вæййы, æмæ уæд 
адæймаджы гуыр иуæрдæм ныкъкъæдз вæййы. Уыцы низ хуыйны 
сколиоз. Адæмæй иутæн сæ риу вæййы мидæмæ хауд, сæ фæсонтæ 
та – къуыпп. Астæуыстæг уыцы хуызы зылын куы вæййы, уæд 
адæймаг ныггуыбыр вæййы. Астæуыстæджы низтæ иууылдæр 
адæймаджы тынг хъыгдарынц.
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Рассмотри по рисункам на с. 133, как изменяется у мальчика 
положение позвоночника. Мальчик, изображённый на правом рисунке, 
сидит за столом неправильно. Его позвоночник сильно изогнут, а плечи 
опущены. Если часто сидеть в такой позе, можно стать сутулым. 

Теперь посмотри, что происходит с позвоночником, когда нам 
приходится переносить тяжести. У мальчика, который держит тяжесть 
(вёдра с водой) в двух руках, позвоночник остаётся прямым. Если 
же тяжёлый предмет (на рисунке – ведро) держать в одной руке – 
позвоночник сильно искривляется. Если постоянно носить тяжести 
только в одной руке, позвоночник искривляется в эту сторону.

Теперь ты знаешь: чтобы позвоночник был здоров, важно следить 
за его правильным положением, то есть правильной осанкой. Она 
делает его здоровым и стройным, а движения лёгкими и красивыми.

На что особенно должны обращать внимание школьники, чтобы 
сохранить позвоночник здоровым? Необходимо следить за тем, как 
ты сидишь за партой. При чтении и письме локти обеих рук должны 
лежать на столе. Если одна рука будет всегда находиться на столе, а 
другая свисать со стола, то постепенно изменится фигура и одно плечо 
будет выше другого. Сидя за столом или партой, не опирайся грудью 
о стол. От этого грудь может стать впалой. Между грудью и столом 
должен свободно проходить кулачок.

Итак, всегда старайся сидеть ровно – так, чтобы позвоночник 
оставался прямым, плечи находились на одном уровне, а голова 
была только слегка наклонена вперёд.

Старайся сохранять правильную осанку и во время ходьбы, 
держись прямо, не опускай плечи. 

Если тебе приходится носить тяжести, постарайся распределить 
их равномерно в обе руки или через определённые промежутки 
времени перекладывай груз из одной руки в другую.
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Стæгдар, кæнæ стджыты системæ у нæ буары æнцойгæнæн,  стæй 
мидæггаг оргæнтæ хъахъхъæны фæрæз бахъыгдардæй. Цæмæй 
астæуыстæджы низтæ ма фæзыной, уый тыххæй æргом здахын 
хъæуы гуырыкондмæ. Раст гуырыконды фæрцы адæймаг вæййы 
рæсугъд æмæ гуырвидауц, стæй йе ’нæниздзинад дæр вæййы 
фидардæр.

1. Цæмæй арæзт у адæймаджы стæгдар? 2. Цæмæн нæ хъæуы 
стæгдар? Цавæр функцитæ æххæст кæны? 3. Цæмæй хицæн кæны 
сывæллоны стæгдар? 4. Цæмæй ныззылын вæййы астæуыстæг? 5. 
Цы у гуырыконд? Куыд ахады уый æнæниздзинадыл? 6. Куыд ис 
æмраст гуырыконд бахъахъхъæнæн?

Определи, правильная ли у тебя осанка. Встань спиной к стене 
так, чтобы затылок, лопатки и пятки ног прикасались к ней. 
Если между поясницей и стеной проходит ладонь, твоя осанка 
правильная. Если поясница тоже прижата к стене или между 
стеной и поясницей проходит кулак, осанка неправильная. 
Значит, тебе особенно тщательно надо следить за своей осанкой.

Долго находясь в одной и той же позе, даже в том случае, если 
осанка правильная, человек начинает испытывать усталость. Лучшим 
отдыхом в этом случае является движение. Нужно больше двигаться 
или чаще делать физминутки.
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ХÆЦЪÆфТÆ ÆмÆ СÆ нЫСАнИуÆГ 
мЫШЦЫ И ИХ ЗнАЧенИе

Раст у, уыдон сты хæцъæфтæ. Уыдонæй æмбæрзт у стæгдар,   
хæцъæфтæ æнцъулгæ (сокращение) кæй кæнынц, уый руаджы нæ 
буар кæны змæлгæ. Ома хæцъæфты ахсджиагдæр нысаниуæг у змæлд. 
Ис ма сын хъахъхъæныны функци дæр. Зæгъæм, нæ гуыбыны нæй 
стджытæ, фæлæ йæ мидæг цы оргæнтæ ис, уыдон хорз хъахъхъæд сты 
хæцъæфты цалдæр фæлтæрæй. Бахъуаджы заман, зæгъæм, пурти 
гуыбыныл куы сæмбæла, уæд уыцы хæцъæфтæ фæхъæдæг вæййынц 
æмæ сæ рауайы, пресс кæй хонæм, уый. Афтæмæй хъыгдардæй 
хъахъхъæд цæуæм.

Хæцъæфтæ æмæ стæгдар иумæ аразынц адæймаджы æнцойгæ-
нæн – змæлæн системæ. Нæ организмы уыцы системæ æххæст кæны 
æртæ ахсджиаг функцийы: æнцой дæттын, змæлд, мидæггаг оргæнтæ 
(хуылфыдзауматæ) хъахъхъæнын.

Æрысгар дæ буар. Стджытæй уæлдай ма дæ цармы бын цæуыл 
æмбæлыс?
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Базонгæ уæм нæ хæцъæфты æууæлтимæ 
1. Дæ гуыры æмдæргъ æруадз дæ галиу къух. Рахиз къухæй 
йыл басгар, рæмбыныкъæдзæй уæлдæр цы хæцъæф ис, уый. 
Хæцъæфыл хæцгæйæ, цас дæ бон у, уый бæрц тыхæй æркъæдз 
кæн дæ галиу къух. Хæцъæф ныхъхъæбæр, цыма дзы мидæгæй 
хъæбæр къуыбар ис, афтæ – ома хæцъæф сæнцъулд (фæцыбырдæр) 
(сократилась). Ногæй рараст кæн дæ галиу къух æмæ йæ æруадз. 
Дæ цæст цы хæцъæфмæ дарыс, уый та ногæй æрфæлмæн. Хæцъæф 
ралæмæгъ. 2. Скæн-ма ноджыдæр иу цæстдарæн (иртасæн). Дæ 
армытъæпæн бынæрдæм, афтæмæй дæ къух стъолыл æрæвæр æмæ 
йæ тынг нылхъив. Акус дæ къухæй, де 'нгуылдзтæ куы æлхъивгæ, 
куы растгæнгæйæ. Дæ къухы хæцъæфтæ куыд сæнцъулынц æмæ 
куыд ралæмæгъ вæййынц, уый бамбардзынæ (хъæцъæфты змæлд 
бæрæг бæлвырдæй зыны). Буары æппæт хæцъæфтæн дæр сæ 
сæйраг æууæл у, лæмæгъ æмæ æнцъулгæ кæй кæнынц, уый.

Итак, способность расслабляться и сокращаться – это главное 
свойство всех мышц тела. Мышцы прикреплены к костям. Сокращаясь 
и расслабляясь, мышцы приводят в движение наши кости, 
позволяя производить разные движения, выполнять любую работу, 
перемещаться в пространстве.

У разных людей мышцы могут быть развиты в разной степени. 
Вспомни, что можно наблюдать на уроках физкультуры. Одни ребята 
сильные и выносливые, быстро бегают, высоко прыгают, могут много 
раз подтянуться на турнике. У других мышцы слабые и им с трудом 
даются даже несложные 
физические упражнения. Чем 
это можно объяснить? Ответ 
один. Всё получается хорошо 
у тех ребят, у кого крепкие и 
сильные мышцы. 

Развитие мышц имеет большое значение в выработке правильной 
осанки. Сильные мышцы создают прочный каркас для скелета 
и препятствуют его искривлениям. Это особенно важно в детском 
возрасте, когда кости ещё не окрепли и осанка только формируется. 
Каждый должен заботиться о развитии и укреплении своих мышц.

Укреплять мышцы помогают занятия физкультурой и спортом. 
Ребята, с детства занимающиеся спортом, не только успешно выступают 
на спортивных соревнованиях. Они легко и быстро справляются с любой 
физической работой, выносливы в походах, хорошие помощники своим 
родителям в домашних делах. Как правило, такие дети меньше болеют, 
лучше организуют свой день и успевают больше сделать. Понятно, 
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что таким быть хочется любому школьнику. И это в его силах. Нужно 
только очень этого захотеть, проявить упорство и силу воли. Лучше 
всего, если ты начнёшь посещать какую-либо спортивную секцию. 
Всегда старательно выполняй все задания на уроках физкультуры. 
Тренеры и учителя научат тебя тому, как правильно выполнять 
упражнения, и подскажут, какая нагрузка допустима для твоего 
возраста. Во время прогулок старайся играть в подвижные игры. И 
конечно, не забывай каждое утро делать утреннюю гимнастику. 

О пользе физкультуры и спорта для здоровья человека сложено 
немало пословиц и поговорок.

● Движение – кладовая жизни (укр.).
● Быстрого и ловкого болезнь не догонит (осет.).
● Движение – спутник здоровья (рус.).
● Лучшего средства от хвори нет: делай зарядку до 
   старости лет (рус.).
● Кто спортом занимается, тот силы набирается (осет.).

Хорошо развивает и укрепляет мышцы физический труд. По-
этому в школе и дома старательно выполняй любую работу, которую 
тебе поручат. Особенно полезен труд на свежем воздухе. Люди 
издавна заметили пользу физического труда для здоровья. И по этому 
поводу сложено немало народных пословиц и поговорок.

● Труд приносит здоровье, а лень – пороки (осет.).
● Человек от лени болеет, а от труда здоровеет (рус.).
● Труд не калечит, а лечит (кабард.).
Итак, физический труд, физкультура и спорт укрепляют и 

развивают мышцы человека, делают его сильным и здоровым.

Буары хæйттæй кæцыты хæцъæфтæ кусынц згъоргæйæ, цæугæйæ, 
ленкгæнгæйæ, пуртийæ хъазгæйæ, велосипедыл цæугæйæ, къахдзо-
ныхтыл быргæйæ?

1. Цавæр ахадындзинад ис хæцъæфтæн адæймаджы организмы? 
2. Цæмæй арæзт у æнцойгæнæн-змæлыны системæ? 3. Ранымай 
хæцъæфты сæйраг æууæлтæ. 4. Цæмæн хъæуы хæцъæфтæ фидар 
кæнын æмæ цы кæнгæ уый тыххæй? 5. Цас рæстæг рахицæн 
кæныс дæ боны фæткы физкультурæ æмæ спорты архайынæн?

Адæймаджы буары хæйтты се ’ппæты дæр ис хæцъæфтæ. Стæгдаримæ 
иумæ уыдон аразынц æнцойгæнæн-змæлыны системæ, æмæ уый 
фæрцы мах кæнæм змæлгæ. Хæцъæфтæ фидар æмæ рæзын кæнынц 
физкультурæ æмæ спорт. Уæнгты хъаруйæ тыхджын адæймаг у фæразон, 
арæх нæ рынчынтæ кæны, бантысы йын фылдæр куыстытæ бакæнын.
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ХÆРИнАГТАйЫнГÆнÆн ОРГÆнТÆ. ХÆРдЫ ГИГИенÆ 
ОРГАнЫ ПИЩеВАРенИЯ. ГИГИенА ПИТАнИЯ

Органы пищеварения

1. Что ты ешь за завтраком, обедом, ужином? 2. Приведи примеры 
продуктов питания, полученных из растений и животных. 3. Ка-
кие ты знаешь правила питания? 4. Какую работу выполняют 
зубы? Как ты за ними ухаживаешь? 

Чтобы жить, работать, учиться, человек каждый день должен 
есть и пить. С пищей человек получает необходимые для организма 
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Белки – это наш «строительный материал», они участвуют в 
образовании новых клеток, росте и развитии организма, поэтому они 
особенно нужны детям. Белки содержатся в мясе, яйцах, твороге, рыбе, 
горохе, грибах.

углеводы – это наш главный источник энергии. Это сахар и 
крахмал. Углеводов много в хлебе, в крупах, картофеле, фруктах и 
сладостях.

Ротовая полость

Печень

Тонкая кишка

Глотка

Пищевод

Желудок

Толстая кишка
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Жиры нужны нам и как источник энергии, и как источник 
«строительных материалов». Жиры мы получаем, употребляя сливочное 
и растительное масло, сметану, орехи. 

Витаминов много в овощах и фруктах. Они обязательно должны 
поступать в наш организм для сохранения и укрепления здоровья.

Теперь тебе понятно, что пища человека должна быть полноценной 
и разнообразной. 

Нæ организммæ хæринаг цæуы хæринагтайынгæнæн системæйы 
фæрцы. Хæринаг фыццаг бакæнæм нæ дзыхы, баууилæм æй æмæ йæ 
аныхъуырæм. Ласæггагыл (пищевод) хæринаг ныццæуы ахсæнмæ. 
Уым атайы æмæ æрцæуы тъæнгтæм. Дзых, ласæггаг, ахсæн, тъæнгтæ 
сты хæринагтайынгæнæн оргæнтæ (кæс нывмæ 139-æм фарсыл).

Адæймаг цы хæры æмæ йæ хæрдæн цы æгъдау ис, уыимæ баст у 
йе ’нæниздзинад.

ЭТО ИнТеРеСнО 

Хæхты цæрджыты æхсæн бирæ чи фæцæры, ахæм 
адæмтæ арæх ис. Бирæтæ дзы сæ сæдæ азæй фылдæр сæрты 
акæсынц. Ноджы ма се ’нæниздзинад дæр фидар вæййы. Сæ 
ныхæстæм гæсгæ, уыдон хорзыл нымайынц хæрдæн бæрц 
зонын, æрдзон хойраг хæрын, сыгъдæг дон нуазын.

Итак, чтобы быть здоровым, человек должен правильно питаться 
и строго соблюдать правила гигиены.

1. Перед едой следует тщательно мыть руки, ведь на грязных 
руках много микробов, которые с пищей могут попасть в организм и 
вызвать различные болезни. Чистой должна быть и посуда, из которой 
ты ешь.

2. Важно есть 3–4 раза в день, всегда в одно и то же время, а 
ужинать не позже чем за 1,5–2 часа до сна. 

3. Питание детей должно быть полноценным. Это значит, что есть 
нужно разнообразную и полезную пищу, богатую витаминами. Меньше 
употребляй сладкого, солёного, жареного, копчёного. 

4. Каждый раз во время еды человек съедает определённое 
количество пищи, при этом для организма в одинаковой степени 
вредно как переедание, так и недоедание. Поэтому бери пищи столько, 
сколько можешь съесть. Ешь не торопясь, тщательно пережёвывай 
пищу и только после этого проглатывай. 

5. Установлено, что вредно есть слишком горячую и слишком 
холодную пищу. Горячая пища может вызвать ожоги, а холодная хуже 
переваривается.
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Хæрды гигиенæйы ахсджиагдæр æгъдæуттæй иу у дæндæгтæм 
зилын. Уыдон кæнынц ахсджиаг куыст – лыстæг кæнынц хæринаг, 
уый та у тынг пайда. Уымæ гæсгæ дæндæгтæ хъæуы хъахъхъæнын. 
Дæ зæрдыл æрлæууын кæн, дæндæгтæм куыд зилын хъæуы, уый.

Зубы надо чистить утром и вечером зубной щёткой с пастой или 
зубным порошком. У каждого человека должна быть своя щётка. 
Важно при чистке зубов производить правильные движения щёткой. 
При чистке верхних зубов щётка должна идти сверху вниз, нижних 
зубов – снизу вверх. Важно делать полукруговые движения. Чистят 
зубы с наружной и внутренней стороны. После чистки зубов и после 
каждого приёма пищи надо прополоскать рот водой.

Дæндæгтæ куы нæ сыгъдæг кæнай, уæд сыл сæмбырд вæййы бирæ 
микробтæ, уыдон халынц дæндæгтæ æмæ сæ риссын кæнынц. Дзæгъæлы 
нæ загъдæуы: «Æнæниздзинад у карæй нæ, фæлæ дæндæгтæй».

Уымæй уæлдай дæндæгтæ хъахъхъæнынц адæймаджы цæсгомы 
рæсугъддзинад. Æнæниз дæндæгтæ ахъаз сты сыгъдæг æмæ раст 
дзурынæн.

Цæмæй дæндæгтæ ма фехæлой, уый тыххæй хъæуы æххæст 
кæнын гигиенæйы æгъдæуттæ, куы хъæуа, уæд та дохтырмæ цæуын.

дÆндÆГТÆ ÆмÆ дÆндÆГТÆм ЗЫЛд
ЗуБЫ И уХОд ЗА нИмИ

Адæймаг цæмæй цæра, уый тыххæй йæ хъæуы хæрын. 
Хæрдæн ис бæлвырд уаг, æмæ йæ хъæуы æххæст кæнын. Стыр 
ахадындзинад ис хорз дæндæгтæн, хæргæйæ. Ноджы дæндæгтæ  
ахъаз сты цæсгомы рæсугъддзинадæн æмæ раст дзурынæн. 
Дæндæгтæм хъæуы хорз зилын.

1. Цæмæн хъуамæ кæна адæймаг хæргæ? 2. Ранымай, адæйма-
джы æмбæлгæ цардархайдæн цы буаргъæдтæ хъæуы, уыдон. 
3. Цæмæн хъæуы хæрдæн уаг зонын? 4. Цавæр ахадындзинад ис 
дæндæгтæн? 5. Куыд хъæуы дæндæгтæм зилын?
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уЛÆфÆн ОРГÆнТÆ. уЛÆфЫнЫ ГИГИенÆ 
ОРГАнЫ дЫХАнИЯ. ГИГИенА дЫХАнИЯ

Адæймаг иудадзыгдæр улæфгæ кæны. Кæрæдзийы ивынц сулæфт 
æмæ раулæфт. Дæ хъус æрдар, сулæфгæ æмæ раулæфгæйæ цы 
æрцæуы, уымæ.

Сулæфгæйæ адæймаг уæлдæф цъирæгау скæны. Уæлдæф фындзыл 
бацæуы трахейыл. Трахей басгарæн ис хъуыры раззаг хайыл. Трахейæ 
уæлдæф бацæуы рæуджытæм. Уыцы рæстæг риу ссæуы уæлæмæ. Ра-
улæфты рæстæг та уæлдæф æддæмæ рацæуы, æмæ риуы къæй æрбады.

Для здоровья человека важно, чтобы он дышал свежим воздухом. 
Поэтому закрытые помещения надо периодически проветривать, 
открывая форточки и окна. 

В помещении с чистым воздухом человеку легко дышится, легче 
работается. Особенно полезно спать на свежем воздухе. Летом можно 
спать при открытом окне, а зимой – при открытой форточке. Вредно для 
здоровья дышать пыльным воздухом. В таком воздухе много микробов, 
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вызывающих разные заболевания. В помещении пыли в 10–20 раз 
больше, чем на улице. Поэтому в квартире, в классе, где ты учишься, 
надо регулярно проводить влажную уборку: вытирать пыль с мебели 
влажной тряпкой, подметать пол влажным веником или мыть водой. 

Хорошо, если есть возможность погулять в лесу, парке, сквере. Там, 
где есть растения, всегда чистый, свежий воздух. Занятия физкультурой 
и спортом укрепляют здоровье человека. Поэтому, если есть возможность 
заняться каким-либо физическим трудом, никогда не отказывайся. Во 
время физического труда в организм поступает больше воздуха.

А знаешь ли ты, как правильно дышать? С неправильным дыханием 
часто связано возникновение простудных заболеваний. Дышать нужно 
только через нос. Проходя через нос, воздух согревается, очищается от 
различных примесей, например пылинок. Значит, в лёгкие поступает 
чистый воздух. Установлено, что при дыхании через нос в организм 
поступает намного больше кислорода, чем при дыхании через рот.

Æнæниздзинадæн стыр зиан хæссы тамако! Тамакойы ис, 
адæймагæн тæссаг чи у, ахæм мæргтæ. Уæлдай тæссагдæр у никотин. 
Тамако дымгæйæ адæймаг улæфы тамакойы фæздæг (тæф). Уым та ис, 
адæймагæн стыр зиан чи хæссы, ахæм маргджын буаргъæдтæ. Адæймаджы 
организм слæмæгъ вæййы, низтæ йыл тых кæнын байдайынц. Тамако чи 
дымы, уыдон арæхдæр рынчын кæнынц рæуджыты алыхуызон низтæй, 
уыимæ цардæн тас кæмæй у, уыцы низ – ракæй дæр. Тамакодымджытæ, 
тамако чи нæ дымы, уыдонæй бирæ къаддæр цæрынц. Уæлдай зиан хæссы 
тамако сабитæн æмæ хæрз æрыгон адæмæн. Зиан у, тамако кæм дымынц, 
ахæм ран уæвын дæр. Тамакодымæг цы фæздæг раулæфы, уым дæр ма 
дзæвгар вæййы никотин.

Процесс дыхания человека состоит из вдоха и выдоха. Чтобы 
надолго сохранить своё здоровье, надо дышать свежим, чистым 
воздухом, заниматься физическим трудом, физкультурой и спор-
том. Для здоровья вреден табачный дым. Поэтому не кури сам и не 
позволяй этого делать своим товарищам. Береги себя от простудных 
заболеваний.

1. Как происходит процесс дыхания у человека? 2. Какое значение 
имеет проветривание помещений? Как надо проветривать 
помещения? 3. Почему надо проводить влажную уборку? 4. Как 
надо использовать время, отведённое в режиме дня для прогу-
лок? Почему? 5. Как физический труд, физкультура и спорт 
влияют на дыхание человека? 6. Как уберечь себя от простудных 
заболеваний? 7. Какой вред организму человека наносит курение? 
Приходилось ли тебе бывать в помещении вместе с курильщиками? 
Как отразился на твоём самочувствии табачный дым?
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ОРГАнЫ КРОВООБРАЩенИЯ
ТуГЗИЛдуХЫ ОРГÆнТÆ

Туг æмæ тугдадзинтæ

Кæмфæндыдæр куы фæцъæррæмыхст уа 
нæ буар, уæддæр дзы ракæлы туг. Туг у сырх. 
Организмы мидæг туг ис, адæймаджы буар йæ 
тæккæ дзаг кæмæй у, уыцы тугдадзинты. Бирæ 
рæтты тугдадзинтæ цармы уæлцъармæ афтæ 
хæстæг сты, æмæ сæ ис фенæн. Тугдадзинтыл 
иудадзыгдæр цæуы туг. Туг хæссы организмы 
æппæт хæйттæм дæр хъæугæ буаргъæдтæ 
хæринагтайынгæнæн æмæ улæфæн оргæнтæй. 
Адæймагæй бирæ туг куы фæцæуа, уæд ын 
тæссаг у амæлынæй. Уымæ гæсгæ тугкалгæ 
хъæдгомджынæн хъæуы фыццаг æххуыс: 
хъæдгомы рæбынтæм базилын æмæ йæ сыгъдæг 
(стерильно) бæттæн æрмæгæй бабæттын. 
Туг тынг куы цæуа, уæд æвæстиатæй хъæуы 
дохтыртæм цæуын. 

Зæрдæ. Зæрдæ куыд фæлтæрын хъæуы

Туг иудадзыгдæр цæуы тугдадзинты. Уый цæуы уымæн, æмæ нæ 
организмы, æнæрлæугæйæ, кусы зæрдæ, уыимæ баст сты тугдадзинтæ. 
Зæрдæ æмæ тугдадзинтæ сты тугзилдухы оргæнтæ.

Зæрдæ ис риуæн йæ галиу фарс. Дæ хъус искæй риуыл куы авæрай, 
уæд ис фехъусæн, зæрдæ куыд кусы, уый. Уый радгай куы æнцъулгæ кæны, 
куы лæмæгъ (куы сæлхъивы, куы райтынг вæййы).

Зæрдæ куы сæлхъивы, уæд туг бакæ-
лы тугдадзинтæм. Æлхъывды хъару 
змæлын кæны туг. Зæрдæ куы райтынг 
(ралæмæгъ) вæййы, уæд та тугæй байдзаг 
вæййы. Иннæ æрбалхъывды рæстæг та туг 
ногæй ракæлы тугдадзинтæм æмæ йæхи 
ныццæвы сæ фæрстыл. Уыцы цæф хуыйны 
пульс. Адæймаджы пульс дзæбæх бæрæг 
вæййы, тугдадзин стæджы уæлæты кæм 
фæцæуы, уыцы рæтты. Арæхдæр æй ссарынц 
армытъæпæнæй гыццыл уæлдæр, кæнæ 
мæнгдзæстыл (висок). Пульс у 60–70 цæфы 
бæрц минутмæ.

Зæрдæйы
арæзты схемæ
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Практическая работа 

1. Найди у себя пульс. Посчитай количество ударов за 1 минуту. 
Запомни. 

2. Встань из-за парты. Сделай 10 приседаний. Посчитай пульс. 
Запомни. 

3. Когда успокоишься, выполни бег на месте в течение 1 минуты. 
Посчитай пульс. Запомни. 

4. Сравни, как меняется пульс. Сделай вывод о влиянии 
физических нагрузок на работу сердца. 

5. Сравни пульс у ребят, которые постоянно занимаются спортом и 
физическим трудом, и у тех, кто эти занятия избегает. Сделай вывод, 
как занятия спортом и физическим трудом влияют на работу сердца.

Сердце работает непрерывно, днём и ночью, всю жизнь. От работы 
сердца зависит работа других органов, всего организма. В самом 
деле, кровь вовремя и в нужном количестве принесёт питательные 
вещества и воздух ко всем органам, если сердце справляется со своей 
работой. И учёных, и просто любознательных поражает огромная 
работоспособность сердца. За 1 минуту оно перегоняет 4–5 литров 
крови. Нетрудно подсчитать, сколько крови сердце перегоняет за 
сутки. Получится немало. А размер его всего с кулак. Вот каким 
тренированным должно быть сердце! И тут физкультура – лучший 
помощник.

Как видишь, занимаясь физкультурой и спортом, выполняя 
физический труд, ты укрепляешь не только мышцы, но и сердце. 
Старайся следовать этим советам, и тогда твоё серд-це будет 
здоровым, а вместе с ним здоровым будешь и ты. Больное сердце 
лечить очень трудно.

Запомни! Большой вред сердцу приносят курение и алкогольные 
напитки. Для работы сердца, как и всех органов, нужны питание и 
воздух. Подумай и реши, хорошо ли будет работать сердце, если вместо 
воздуха кровь принесёт ему яд – никотин, а вместо питания – алкоголь.

Прочитай, как о сердце говорится в пословицах и поговорках.

● Сердце человека – что стекло, если треснуло, никогда не исце-
   лится.
● Храни своё сердце больше всего хранимого, потому что в нём 
   источник жизни.
● Больного вылечит его сильное сердце.
● Если сердце здоровое, то и болезни уходят из тела.
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Органы кровообращения – это сердце и кровеносные сосуды. 
Кровь разносит по организму человека питательные вещества 
и воздух. Чтобы сохранить сердце здоровым, надо заниматься 
спортом, работать физически, не курить, не пить алкогольные 
напитки.

1. О каких органах кровообращения ты узнал? 2. Какое значение 
имеет кровь? 3. Как работает сердце? 4. Как сохранить сердце 
здоровым?

ЭТО ИнТеРеСнО

Случается, поранился в лесу, а йода с собой нет. Как 
быть? Немало растений придут тебе на помощь. Чистыми 
руками разомни листочек тысячелистника и приложи его 
к ранке. Кровь остановится, да и ранка заживёт быстрее, 
чем обычно. Ну а если нет тысячелистника или ты его не 
знаешь, ищи крапиву. Разомни её листочек, выдави сок, 
смочи соком чистую тряпочку и приложи её к ранке. Можно 

воспользоваться и подорожником. Это растение знакомо всем. Сорви 
лист, вымой, разотри и приложи к ранке. Хорош в этих случаях и 
сухой мох сфагнум. При ушибах и синяках к больному месту приложи 
измятые листья зверобоя. Нарыв поможет тебе вылечить лист мать-и-
мачехи. Только не срывай растения с корнем.
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неРВЫТЫ СИСТемÆ. ÆнКЪАРÆн ОРГÆнТÆ 
неРВнАЯ СИСТемА. ОРГАнЫ ЧуВСТВ

нервная система

Мы видим вокруг себя разные предметы, 
слышим звуки, чувствуем запахи. Например, 
мы увидели перед собой яму и сразу принимаем 
решение обойти её; услышали сигнал маши-
ны – остановились, чтобы пропустить её. Что 
помогает нам воспринимать окружающий мир 
и принимать решения? Конечно же, нервная 
система. 

Сигнал из окружающего нас мира поступает 
сначала в глаза, уши, нос, на язык, то есть 
в органы чувств. От них по нервам сигнал 
поступает в головной мозг. Головной мозг 
принимает решение, как надо поступить в той 
или иной ситуации. Это решение передаётся по 
нервам к различным органам тела человека. 
Если нужно совершить движение, то из головного 
мозга сигнал сначала поступает в спинной мозг, а 
затем уже по нервам к мышцам, что и заставляет 
человека совершать определённые действия.

Во всех органах чувств есть окончания 
нервов, благодаря которым мы и воспринимаем 
сигналы из окружающего нас мира. Нервы, 

спинной и головной мозг составляют нервную систему.

нервыты системæйы гигиенæ
Сæры магъз кусы иудадзыгдæр: чиныджы кæсай, хынцинæгтæ 

кæнай, нывæцæн фыссай, урочы дзуапп дæттай, исты дзурай, 
ныв кæнай. Уый йæ куыстæй не 'рлæууы, хæдзар куы æфснайай, 
дидинджытыл дон куы кæнай, иу дзырдæй, цыфæнды куы архайай, 
уæддæр. Ома нæ сæры магъз кусы æнæхъæн бон. Уымæ гæсгæ йæ хъæуы 
баулæфын. Ахæм улæфты рæстæг сæры магъз æмæ æппæт нервыты 
системæйæн дæр у хуыссæг.

Дæ зæрдыл бадар, фынæй кæнын хъæуы боны фæткмæ гæсгæ. Сæры 
магъз æмæ нервыты фæллад дзæбæх ссæуы, хорз куы бафынæй кæнай, 
уæд. Хуыссыны размæ скъоладзаутæн пайда у исты сабыр хъæзтытæй 
ахъазын, фæлæ æппæты хуыздæр у сыгъдæг уæлдæфы 20–30 минуты 
атезгъо кæнын.

Головной
 мозг

Спинной 
мозг
Нервы
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Хуыссыны размæ хъæуы агъуыстмæ сыгъдæг уæлдæф æрбауадзын, 
уымæй хуыздæр та у хи гом фортæчкæимæ хуыссын сахуыр кæнын. 
Хъæр æмæ рухс дзæбæх фынæй кæнын нæ уадзынц, уымæ гæсгæ 
хуыссыны размæ ахуыссын кæн рухс, раппар радио. Хуыздæр у рахиз 
фарсыл хуыссын. Æхсæвæр хæрын хъæуы хуыссыны афонæй сахат 
æмæ æрдæг – дыууæ сахаты раздæр. Ацы хуымæтæг æгъдæуттæ 
æххæстгæнгæйæ дæ фæллад дзæбæх суадздзынæ, хуыссæгæй 
бафсæддзынæ æмæ уыдзынæ цæрдæг æмæ куыстхъом.

дæ зæрдыл бадар! Стыр зиан хæссы нервыты системæйæн 
алкоголь (карз нозт). Ахуыргæндтæ сбæлвырд кодтой, алкоголь 
адæймаджы организмы кæй халы æппæт оргæнтæ дæр, 
фыццаджыдæр, йæ сæры магъз. Адæймагæн куыдфæстæмæ йæ 
зæрдыл ницыуал фæлæууы. Ууыл дзурæг сты æмбисæндтæ: «Нозтæй 
раздæр зонд фесæфы, стæй та – адæймаг йæхæдæг», «Нозт лæгæн 
хæрзæмбал нæу», «Нозт зондимæ æмдзу нæ кæны».

Уæлдай тæссаг у нозт сывæллæттæн. Иу хатты барасыгæй дæр 
æркæны тыхджын нозты хъæстæмæ (отравление).

Æвзæрæрдæм ахады нервыты системæйыл тамако дæр. 
Тамакодымджытæ арæх вæййынц мæстыгæр, сæ хуыссæг фæхауы. 
Уый дзурæг у, сæ нервыты системæ хæлд кæй у, ууыл. Куыдфæстæмæ 
тамакодымджытæ нервыты уæззау низтæ дæр ссарынц.

Адæм раджы бамбæрстой, тамако зиан хæссы, уый æмæ æрхъуыды 
кодтой бирæ æмбисæндтæ: «Тамако чи дымы, уый йæхицæн знаг у», 
«Тамакодымæг адæмы не ’ййафы».

Цæстытæ сты уынæн оргæн

Дæ цæстытæй уыныс алыхуызон предмет-
тæ, сæ формæ, сæ ас, сæ хуыз. Цæстыты 
фæрцы мах уынæм нæ алфамбылай дунейы 
рæсугъддзинад, кæсæм чингуытæ, кæсæм 
телевизормæ.

Цæмæй дæ цæстытæ бирæ рæстæджы 
дæргъы хорз уыной, уый тыххæй сæ хъæуы 
хъахъхъæнын. Кæсын æмæ фыссын хъæуы 
æрмæстдæр фаг рухсмæ, рухс хъуамæ кæла 
галиуæрдыгæй. Чиныг æмæ тетрад хъуамæ уой 
30–40 см дарддæр цæстытæй. Уый зæрдыл дар 
æмæ-иу, кæсгæйæ, фысгæйæ, нывгæнгæйæ, 
абæрæг кæн дæ куыстæй дæ цæстыты онг 
дæрддзæг.

Тыхкасты сæр цы куысты хъæуы, уый кæнгæйæ пайда у 
хатгай сæр уæлæмæ сисын æмæ дардмæ акæсын. Арæхстгай архай 
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цыргъæгтимæ. Къахт цæстæн сдзæбæхгæнæн нæй. Тæссаг у цæстытæ 
къухтæй æууæрдын дæр, уæлдайдæр та къухтæ чъизи куы уой, уæд. 
Цæсты исты куы бахауа, уæд цæстытæ хъæуы цæхсын.

Стыр тых кæнынц цæстытæн дæргъвæтин рæстæг кæсын æмæ 
компьютерыл кусын. Уый, чи зоны, расайа цæсты зылын кæнæ æндæр 
исты хуызы бахъыгдара цæстытæ. Уымæ гæсгæ кæсæн ис æрмæстдæр 
сывæллæттæн арæзт телеравдыстытæм, компьютерыл та æрмæстдæр 
бон 30 минутæй фылдæр кусæн нæй.

Алы аз дæр дæ цæстытæ уынын кæн дохтыртæн. Уымæн йæ бон 
у цæстыты низ йæ тæккæ райдианы рахатын æмæ рагацау дзæбæх 
кæнын райдайын. Дæ цæстытæ куы риссой кæнæ æвзæрдæр уынын 
куы райдайой, уæд æвæстиатæй хъæуы дохтырмæ ацæуын.

Хъустæ сты хъусæн оргæн

Нæ алфамбылай дуне æмыдзаг у алы 
мыртæй: дымгæйы къуыс-къуыс, сыфтæрты 
сыбар-сыбур, доны хæл-хæл, музыкæйы æхсыз-
гон зæлтæ, адæмы ныхас. Уыдон иууылдæр 
ды хъусыс дæ хъустæй. Цæмæй æдзухдæр хорз 
хъусай, уый тыххæй хъустæ хъæуы хъахъ-
хъæнын.

Нæй хъустæ спичкæтæй, сæрдзæвæнтæй 
(булавки) æмæ æндæр цыргъæгтæй къахæн. 
Хъустæ алы бон дæр æхсын хъæуы хъарм 

дон æмæ сапонæй, æмæ сæ уæд чъизи нæ баддзæн. Чъизи æрмæст 
хъусынмæ нæ хъыгдары, фæлæ ма низ дæр расайы. Хъустæ 
бахъыгдарынц тыхджын хъæртæ, гуыппытæ дæр. Уымæ гæсгæ хъæр 
ма кæн, стæй иннæты дæр ма уадз хъæр кæнын.

Хъахъхъæн дæ хъустæ уазалæй. Дæ хъустæ дæр, дæ цæстыты 
хуызæн, алы аз дæр æвдис дохтырмæ. Хъустыл æвзæрæрдæм зынынц 
тамако æмæ карз нозт.

фындз у æмбудæн оргæн

Алы предметæн ис алыхуызон тæф. Уыцы тæф 
ды æмбарыс (æмбудыс) дæ фындзæй. Адæймаг 
тæф кæй æмбары, уый йын хонынц æмбудынад, 
фындз та у æмбудæн оргæн. Тæф чи не ’мбары, 
уый æххæстæй не 'нкъары алфамбылай дуне, стæй 
йæ бон у йе 'нæниздзинадæн зиан æрхæссын. Тæф 
чи не ’мбары, уый улæфдзæн маргхъæстæ, чъизи 
уæлдæфæй, кæнæ бахæрдзæн æмбыд хæринаг.
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Хи хъахъхъæнын хъæуы уазалæй. Уазалдзыд адæймагыл бахæцы 
æхснырсæг æмæ тæф нал фембары. Уымæ гæсгæ æхснырсæг æнæмæнг 
хъæуы дзæбæх кæнын.

Стыр зиан хæссы æмбудынæн тамако. Тамакодымæг адæм бирæ 
æвзæрдæр æмбарынц тæф, тамако чи нæ дымы, уыдонæй.

Æвзаг у адæвзарæн оргæн
Алыхуызон хæринæгтæн ис алыхуызон 

ад. Сæ адмæ гæсгæ кæрæдзийæ раиртасæн 
ис сæкæр, лимон, фæткъуы. Æвзаг у ад- 
æвзарæн оргæн. Адæймаг ад куы нал 
фембары, уæд æм аппетит нал вæййы. Уый 
зиан у æнæниздзинадæн. Адæвзарæн æнкъарæн 
æххуыс у, хæрынæн чи нæ бæззы, уыцы продукт-
тæ иртасынæн. Адæвзарæн оргæнæн стыр 
ахадындзинад ис адæймаджы царды æмæ йæ 

хъæуы хъахъхъæнын.
Ма хæр æгæр тæвд кæнæ æгæр уазал хæринаг.
Зиан хæссынц ад æмбарынæн тамако æмæ уазалдзыды низтæ.

Царм у уырзæн (осязание) оргæн
Куыд базоныс, предмет тæвд у æви уазал, 

дæрзæг у æви лæгъз? Уый тыххæй предметмæ 
бавналын хъæуы къухæй. Предметы æууæлтæ 
ма базонæн ис, дæ русыл, дæ ныхыл кæнæ 
буары æндæр хайыл сæ куы авæрай, уæд дæр. 
Уымæн æмæ уыдон сты цармæй æмбæрзт. 
Цармæй мах æнкъарæм, уырзæм уыцы 
æууæлтæ.

Цæстытæй мах кæнæм уынгæ, хъустæй – хъусгæ, фындзæй 
æмбарæм тæф, æвзагæй æвзарæм ад. Цæстытæ, хъустæ, фындз, 
æвзаг сты æнкъарæн оргæнтæ. Æнкъарæн оргæнтæ хъæуы 
хъахъхъæнын. Æнкъарæн оргæнтæн зиан сты уазал, тамако. 
Уымæ гæсгæ дæхи хъахъхъæн уазалæй, фæлтæр дæ буар, тамако 
ма дым.

1. Цы ахъаз сты адæймагæн цæстытæ, хъустæ, фындз, æвзаг? 
2. Куыд хъахъхъæнын хъæуы цæстытæ, хъустæ, фындз, æвзаг? 3. Цы 
кæнын хъæуы, æнкъарæн оргæнты низ дыл куы фæзына, уæд?
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ЦÆмÆй ТÆССАГ у ХÆдЗАРЫ мИдÆГ 
ОПАСнОСТИ В БЫТу

По радио и телевидению время от времени звучат сообщения 
о пострадавших при пожарах в жилых помещениях, утечке или 
взрывах бытового газа и других аварийных ситуациях. Аварии 
возникают по разным причинам, но чаще всего из-за неосторожности и 
безответственности людей. Во многих случаях аварий можно избежать, 
если строго соблюдать правила безопасного использования, к примеру, 
газа, водопровода, электрических приборов и других возможно опасных 
вещей, без которых нам не обойтись в быту. Не менее важно каждому 
человеку знать, как правильно действовать, если аварийная ситуация 
все же возникла. 

Хатгай ахæм ран бахауынц сывæллæттæ дæр, æмæ цас æрхъуыды-
джынæй архайой, уыйас хуыздæр феххуыс уыдзысты бæллæхы баха-
уæг адæмæн. Æркæсæм-ма, тæккæ уæззаудæр аваритæн (зынгирвæзт, 
газы суæгъд æмæ срæмыгъд, доны хæтæлты ратынд) цы аххосæгтæ 
вæййы, уымæ æмæ æрдзурæм, цы кæнын хъæуы, цæмæй уæззау 
фæстиуджытæм ма æркæной, ууыл.

                                        Зынгирвæзт

Ахъуыды кæн, сывæллæтты цавæр 
митæ свæййынц зынгирвæзты аххосаг. 
Уыдон сты спичкæтæй хъазт, газы 
пецимæ стырзæрдæ архайд, хæлд 
электрон гарзæгтæй пайда кæнын... 
(дарддæр ахæццæ кæн аххосæгты 
номхыгъд).

Цы кæнын хъæуы, зынг куы 
сирвæза, уæд? Æппæты фыццаг 
бацархайын хъæуы арт донæй ахуыссын 
кæныныл кæнæ та йыл хъæццул 
баппарыныл (артмæ уæлдæф куы нæ 
хæццæ кæна, уæд ахуыссы). Арт уæддæр 
куы схæца, уæд æвæстиатæй бадзурын 
хъæуы зынгхуыссынгæнджытæм телефон 
01-æй, æмæ уый фæстæ квартирæйæ 

нÆ ÆдАСдЗИнАд 
ЖИЗнЬ БеЗ ОПАСнОСТей
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ралидзын æмæ фæдис хъæр кæнын. Зæрдыл 
дарын хъæуы уый, æмæ зынгирвæзты фæздæг 
кæй вæййы маргджын, æмæ уымæ гæсгæ улæфын 
хъæуы, хуылыдз хисæрфæн фындз æмæ дзыхыл 
сæвæргæйæ. Сбæлвырд кæнын хъæуы, хæдзары 
ма исчи ис æви нæй, уый. Хæдзарæй куы рацæуай, 
уæд фидар бахгæнын хъæуы бахизæн дуар.

Уæд арт æмæ фæздæг æддæмæ æрæгмæдæр 
рахæццæ уыдзысты. Сыхæгты хæдзары куы 
æрцæуа зынгирвæзт, æмæ фæздæгæй æнæхъæн 

бацæуæн (подъезд) куы байдзаг уа, уæд уæхи 
квартирæйы дуары хуынчъыты батъыссын хъæуы 
хæцъилтæ, адзурын зынгхуыссынгæнджытæм телефон 
01-æй æмæ рудзынг кæнæ балкъонæй хъæр кæнын 
æххуысмæ. Уынджы, дуканийы кæнæ æндæр ран  
фæздæджы тæф куы бамбарай кæнæ пиллон куы 
фенай, уæд фехъусын кæнын хъæуы хистæртæн 
кæнæ адзурын зынгхуыссынгæнджытæм теле-
фонæй.

дон – квартирæйы

Вæййы афтæ дæр, æмæ хæдзары ракæлы 
дон, ды та уæхимæ иунæгæй дæ. Дон ракалдæн 
вæййы алыхуызон аххосæгтæ: кæнæ бинонтæй 
исчи цæлгæнæны кæнæ ваннæйы кърант 
гомæй ныууагъта, кæнæ уыл сыхæгтæй æркалд 
дон, кæнæ донуадзæн хæтæл атыдта, кæнæ та 
тыхджын æлхъывдæй къранттæ ратыдтой.

Цы кæнын хъæуы ахæм рæстæг? Фыццаг 
цауы фенын хъæуы кърантытæ æмæ сæ 

фидар сæхгæнын. Дыккаг цауы фехъусын кæнын хъæуы сыхæгтæн, 
сæхимæ куы нæ уой, уæд та фехъусын кæнын 
дæ ныййарджытæн. Тæссагдæр у донуадзæн 
хæтæлты авари. Дон бауромыны тыххæй сæхгæн 
сæрмагонд вентильтæ хъарм æмæ уазал доны 
хæтæлтыл. Уый фæстæ телефонæй адзур дæ 
ныййарджытæм куыстмæ кæнæ æххуысмæ 
бадзур дæ сыхæгтæм. Дæ ныййарджытæ телефон 
куы нæ исой, сыхæгтæ та сæхимæ куы нæ уой, 
уæд адзур телефон 01-æй ирвæзынгæнджытæм 
æмæ радзур, цы æрцыдис, уый.
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утечка газа

Если в квартире появился запах газа, 
помни, что это очень опасно. В этом случае в 
первую очередь нужно сразу же открыть окна 
и проветрить помещения. После этого найти 
причину утечки газа. Проверь все ручки плиты, 
перекрой газ с помощью крана на трубе. При 
запахе газа ни в коем случае не зажигай 
спичек, не включай свет или электроприборы, 
не пользуйся телефоном. От зажжённой спички 
или электрической искры накопившийся в 

квартире газ может взорваться. 
Если запах не исчезает, нужно выйти из квартиры и от соседей 

позвонить родителям и вызвать мастера из газовой службы (телефон – 
01). 

В квартире может неожиданно возникнуть пожар, произойти 
авария водопровода или утечка газа. Чтобы не растеряться в этих 
случаях, надо хорошо запомнить, как нужно правильно действовать.

1. Цавæр аххосæгтæ вæййы зынгирвæзтæн? 2. Цы кæнын хъæуы, 
хæдзар куы ссудза, уæд? 3. Цы кæнын хъæуы, сыхæгты хæдзар куы 
ссудза æмæ бацæуæн (подъезд) фæздæгæй куы байдзаг уа, уæд? 
4. Цавæр аххосæгтæ вæййы хæдзары доны ракалдæн? 5. Куыд архайын 
хъæуы донуадзæн хæтæлты аварийы рæстæг? 6. Цы кæнын хъæуы 
æмæ цы нæ ис кæнæн, хæдзары газы тæф куы кæна, уæд?

Зынгирвæзты рæстæг хæдзары мидæгæй æмбæхсæн цæуылнæ ис?

1. Хæдзары уазал æмæ тæвд дон æхгæнæн вентильтæ кæм сты, 
уымæй бафæрс хистæрты æмæ се ’хгæныныл дæхи афæлтæр. 
2. Хистæртæн зæгъ, æмæ дын бацамоной газы пец æмæ газы 
хæтæлы кърантытæ æхгæнын.
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ÆдАС фÆндАГ 
БеЗОПАСнЫй ПуТЬ

фæндагыл хи дарыны æгъдæуттæ

Ежедневно мы отправляемся в путь. 
Он может быть близким (до ближайшего 
магазина, к соседям, прогулка вблизи 
дома) или далёким (в другой конец 
города, в другой город или другую страну). 
И чтобы наш путь всегда был счастливым, 
каждый должен знать и строго соблюдать 
правила поведения на дороге. В пути 
мы бываем пешеходами, пассажирами, 
велосипедистами. 

Запомни основные правила для 
пешеходов.

1. Ходить следует только по тротуару. 
Никогда не ходи по проезжей части – это 
очень опасно.

2. Переходить улицу только там, где положено, и никогда не 
переходить (и не перебегать!) в неположенном месте.

3. Переходить улицу только на зелёный свет светофора и никогда 
не ходить на красный.

Архай машинæты фæндагæй дарддæр цæуыныл, макуы цу 
тротуары кæрæтты, уæд та исты машинæ æнæнхъæлæджы тротуарыл 
бацыд. Фæндаджы сæрты архай адæмы къордимæ хизыныл. Иумæ 
цæуын бирæ æдасдæр у. Æгъдæуттæ сты тынг хуымæтæг! Фæлæ сæ 
куы  нæ æххæст кæнай, уæд тæссаг у фыдбылызы бахауынæй.

Искуыдæм куы фæцæуыс уæхи машинæйы кæнæ æхсæнадон 
транспорты (маршрутон таксийы, трамвайы, троллейбусы), уæд 
вæййыс пассажир.

Мæнæ цы æгъдæуттæ хъуама зона 
пассажир. Машинæмæ хиз, стæй дзы 
æддæмæ дæр хиз æрмæстдæр тротуары 
’рдыгæй. Машинæмæ хиз, стæй дзы 
æддæмæ дæр хиз, æрмæстдæр 
машинæ бынтон куы æрлæууа, 
уæд.

Цæугæ-цæуын шофыры нæй 
хъыгдарæн уæлдай митæй æмæ 
ныхæстæй. Рудзынгæй æддæмæ 
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ма дар дæ къухтæ, уæлдайдæр та – дæ сæр. Автобусы, троллейбусы, 
трамвайы дуæрттыл æнцойгæнæн нæй. Тæссаг у, æнæнхъæлæджы 
куы фегом уой, уымæй. Цæмæй, машинæ æнæнхъæлæджы цæхгæр 
куы фæурома, уæд ма ахауай, уый тыххæй æдзухдæр хæц хæцæныл. 
Æнæмæнг фехъусын кæн шофырæн, æнæхицау хызынтæ, пакеттæ 
кæнæ æндæр исты дзаумæттæ куы фенай, уæд. Чи зоны æмæ уым 
разына, террористтæ кæй сæвæрдтой, ахæм рæмудзæн æрмæг. 
Хъыгагæн ма ахæм хабæрттæ вæййы.

Велосипедыл цæуын махмæ тынг дзæбæх кæсы, фæлæ, цæмæй 
дæ цин мацæмæй фехæла, уый тыххæй дæ зæрдыл бадар, 14 азæй 
къаддæр цы сывæллæттыл цæуы, уыдонæн машинæты фæндагыл 
велосипедыл цæуыны бар нæй. Машинæйы фæндаджы сæрты дæ 
ахизын куы хъæуа, уæд рахиз велосипедæй æмæ дæ велосипед 
йæ рулæй батæр фистæгæй цæуджыты бахизæныл («зебрæйыл»). 
Фæндагыл цæуыны æгъдæуттæ бар нæ дæттынц рулыл æнæ хæцгæйæ 
цæуынæн, кæнæ искæй рамæйыл кæнæ багажникыл ласынæн. Уæвæн 
ис æмæ дæм руль ма байхъуса, æмæ уæд уæхи ныццæвдзыстут.
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Предупреждающие знаки

Бырынцъаг 
фæндаг

(Скользкая
дорога)

Фæндаджы 
куыстытæ
(Дорожные 

работы)

Хъæддаг 
цæрæгойтæ

(Дикие 
животные)

Æндæр тæссаг 
хабæрттæ
(Прочие 

опасности)

Тагъд уыдзæн 
фистæг адæмы 

ахизæн
(Скоро 

пешеходный 
переход)

Эти знаки предупреждают водителя, к примеру, о приближении 
к опасному участку дороги. Их легко узнать – это всегда белые 
треугольники с красной каймой.

Запрещающие знаки

Бацæуæн нæй
(Въезд 

запрещён)

Цæуæн нæй
(Движение 
запрещено)

Разæй кæнæн 
нæй

(Обгон запрещён)

Хъæрæй сигнал дæттæн нæй
(Запрещена подача 
звукового сигнала)

Эти знаки запрещают водителю, например, остановку, обгон, въезд 
во двор. Запрещающие знаки представляют собой белые или синие 
круги с красной каймой. На многих из них есть красная перечёр-
кивающая линия.

фæндаджы нысæнттæ

Фæндагыл æдасæй цæуæн нæ уаид æнæ фæндаджы нысæнттæй. 
Уыдон хъæуынц шофырты дæр æмæ фистæгæй цæуджыты дæр. Уыдон 
сты адæймаджы диссаджы æрхъуыды. Æппæт дунейы дæр фæндаджы 
нысæнттæ сты иухуызон, уыдон æнæ ныхасæй æмбарынц æппæт 
бæстæты цæрæг адæм дæр.

Фæндаджы нысæнттæ хъуамæ æнæмæнг зоной скъоладзаутæ. Уыдон 
сты цалдæр къорды: рагацау амонæг (предупреждающие), бар нæ дæттæг 
(запрещающие), амонæг (предписывающие), информацион-аразæг 
(информационно-указательные), сервисы нысæнттæ (знаки сервиса).
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Информационно-указательные знаки

Фистæг адæмы 
ахизæн

(Пешеходный 
переход)

Автобусы 
æрлæууæн
(Остановка 
автобуса)

Трамвайы 
æрлæууæн
(Остановка 
трамвая)

Эти знаки указывают, где находятся пешеходный переход, 
остановка автобуса, трамвая и т. д. Большинство этих знаков – синие 
прямоугольники или квадраты с рисунком внутри.

На дорогах можно встретить также предписывающие знаки. 
Они указывают водителю, в какую сторону можно двигаться по дороге. 
Есть также знаки сервиса. Они подсказывают, где можно поесть, 
отдохнуть, заправить или починить машину и т. д.

Цæмæн сты фæндаджы нысæнттæ иухуызон алы бæстæты дæр? 
Лæмбынæг æркæс чиныджы æвдыст фæндаджы нысæнттæм. 
Кæцытæ дзы хъуамæ зона æнæмæнгæй фистæгæй цæуæг?

Базон хистæртæй кæнæ чингуытæй, амонæг (предписывающие) 
æмæ сервисы нысæнттæ цыхуызæн сты, уый. Æрхæсс цалдæр 
дæнцæджы.

1. Ранымай фистæгæй цæуыны æртæ сæйраг æгъдауы. 2. Æдасдзи-
нады цавæр æгъдæуттæ æххæст кæнын хъæуы хи æмæ æхсæнадон 
транспортыл цæугæйæ? 3. Æдасдзинады цавæр æгъдæуттæ æххæст 
кæнын хъæуы велосипедыл цæугæйæ? 4. Цавæр нысаниуæг 
ис фæндаджы нысæнттæн? 5. Цыхуызæн сты рагацау амонæг 
нысæнттæ? Æрхæсс дæнцæгтæ. 6. Цыхуызæн сты бар нæ дæттæг 
нысæнттæ? Æрхæсс дæнцæгтæ. 7. Цыхуызæн сты информацион-
амонæг нысæнттæ? Æрхæсс дæнцæгтæ.
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ТÆССАГ БЫнÆТТÆ 
ОПАСнЫе меСТА

Кæмфæнды куы уай æмæ цыфæнды 
куы кусай, уæддæр æдзухæй зæрдыл 
дарын хъæуы, цард æмæ æнæниздзинадæн 
тæссаг кæй вæййынц ахуыр бынæттæ дæр 
хæдзары, хæдзар кæнæ скъолайы цур, 
хъæд кæнæ парк.

Хæдзары мидæг уæлдай тæссагдæр 
сывæллæттæн сты балкъон æмæ 
рудзынджы тъæпæн. Балкъоныл 
уæвгæйæ нæй хи æддæмæ уадзын, 

æнцойгæрæнтыл (перила) бадæн, разгъор-базгъор, гæппытæ кæнын. 
Хъазгæйæ дæр искæй балкъонæй ассоныныл ма фæлтæр – хъазæн 
митæ дæр расайынц фыдбылызмæ.

Рудзынг гом куы уа, уæд ма лæуу, ма бад, 
ма хуысс рудзынджы тъæпæныл, рудзынгæй 
дæхи æддæмæ ма уадз. Фæуæз кæндзынæ 
æмæ асхъиудзынæ.

Нужно быть очень осторожным, когда 
пользуешься лифтом. Перед тем как войти в 
него, посмотри под ноги, на месте ли кабина. 
Никогда не входи в лифт с незнакомым 
человеком, даже если он будет тебя зазывать. 
Вдруг это преступник, который может 
искалечить или даже убить?! Подожди следующего лифта. А если тебя 
попробуют затащить в лифт силой, громко кричи, вырывайся и убегай 
из подъезда.

Лифт очень не любит разных детских шалостей. Поэтому не 
прыгай и не играй в кабине, от этого лифт может остановиться. 

Нельзя ничего поджигать в лифте. Кабина 
наполнится дымом, и ты можешь задохнуться. 
Категорически запрещено спускаться в шахту 
лифта и пробовать прокатиться на крыше 
кабины. Эта  «игра» почти всегда заканчивается 
трагически.

А что делать, если ты застрял в лифте? 
Нужно нажать кнопку «Вызов», чтобы подать 
сигнал диспетчеру. Он пришлёт мастера, и 
тот починит лифт. Но не пытайся выбраться 
из кабины самостоятельно, ведь лифт может 
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неожиданно прийти в движение. И ещё: никогда 
не пользуйся лифтом во время пожара (он 
может внезапно остановиться и наполниться 
удушающим дымом). При пожаре можно 
спускаться только по лестнице.

В окрестностях твоего дома тоже может быть 
немало опасных мест. Например, строй-площадка. 
Некоторые ребята любят здесь играть. Но посмотри: 
глубокие ямы, бетонные плиты, кирпичи, трубы, 
различные строительные машины... Малейшая 
неосторожность, и может случиться несчастье.

Трансформаторная будка может быть 
смертельно опасной. Там очень высокое напря-
жение электрического тока. Не заглядывай в эту 
будку, не играй возле неё, вообще держись от неё подальше.

Парк, хъæд, афтид бынæттæ тæссаг сты уымæй, æмæ дзы 
фембæлæн ис фыдгæнæгыл. Мах зонæм, æнæзонгæ адæймагимæ 
фембæлд цæмæй тæссаг у, уый. Уымæ гæсгæ ахæм рæттæм иунæгæй 
ма цу. Тезгъо кæнын æмæ хъазын хуыздæр у æмбæлттимæ. 
Фыдгæнджытæ фæхъахъхъæнынц, иунæгæй чи цæуы кæнæ хъазы, 

уыдоны. Стæй, куы æрталынг уа, уæд 
æддæмæ макуы цу. Уазал рæстæг тæссаг 
сты, их цы бынæттæ ныввæййынц, 
уыдон: тротуар, къуыбыр, цæугæдон, цад. 
Арæхстгай цу бырынцъаг тротуарыл. 
Их къуыбырæй къæхтæй ма быр. Æнæ 
хистæртæй ма цу доны ихыл. Уый тæссаг 
у, уæлдайдæр та зымæджы райдиан æмæ 
кæрон, их куы фæтæнæг вæййы, уæд. 
Уалдзæджы ма лæуу доны мидæг ихы 
сæстытыл – уый тынг тæссаг хъуыддаг у.

Лифты ауыгъд вæййы табличкæ: «Лифтæй пайда кæныны 
æгъдæуттæ! Лæмбынæг æй бакæс. Æдзухдæр æххæст кæн уыцы 
æгъдæуттæ.

1. Куыд дарын хъæуы хи балкъоныл æмæ рудзынджы цур? 
2. Æдасдзинады цавæр æгъдæуттæ æххæст кæнын хъæуы 
лифтæй пайдагæнгæйæ? 3. Цавæр тæссаг бынæттæн уæвæн ис 
хæдзармæ хæстæг? 4. Талынгæй иунæгæй тезгъо кæнын æдас у? 
5. Æдасдзинады цавæр æгъдæуттæ æххæст кæнын хъæуы ихыл 
цæугæйæ?
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ЭКОЛОГИОн ÆдАСдЗИнАд 
ЭКОЛОГИЧеСКАЯ БеЗОПАСнОСТЬ

Адæм, хъыгагæн, чъизи кæнынц, кæм цæрынц, уыцы алфамбылай 
дуне. Уыцы уавæр зиан хæссы адæймаджы организмæн æмæ 
дзы хъæуы хи хъахъхъæнын. Уый тыххæй æххæст кæнын хъæуы 
экологион æдасдзинады æгъдæуттæ. Мах республикæйы дæр, куыд 
бæстæйы иннæ районты, афтæ ссарæн ис, уæлдæф, дон æмæ мæр 
чъизигонд куыд цæуынц, уый дæнцæгтæ. Кæй зæгъын æй хъæуы, 
æхсæнады сæйраг хæс у æрдз чъизи кæныны уавæр не ’руадзын, 
æрдзон хæзнатæ хъахъхъæнын. Æмæ йæ зоныс, уыцы хъуыддагыл 
куыд бирæ архайд цæуы, уый. Фæлæ хъуыддаг бынтон алыг кæнын 
къухы нæма æфты. Уымæ гæсгæ алы адæймаг дæр хъуамæ æххæст 
кæна хи экологион æдасдзинады æгъдæуттæ.

Адæймаджы организммæ чъизигæнæг буаргъæдтæ бахауынц 
уæлдæфæй улæфгæйæ, донимæ æмæ хойраджы продукттимæ.

Адæймагæн улæфгæ у чъизи уæлдæфæй, чъизигонд дон нуазгæ, 
чъизигæнæг буаргъæдтæ кæм ис, ахæм хойраджы продукттæ хæргæ. Æмæ 
афтæмæй адæймагæн æнæниз уæвæн ис? Ис, экологион æдасдзинады 
æгъдæуттæ куы æххæст кæнай, уæд.

Æппæты фыццаг, зонын хъæуы: чъизигæнæг буаргъæдтæ алфам-
былай æхсæнуатмæ куы бахауынц, уæд змæлынц «рæхысæй». Уый хонынц 
чъизигæнынады рæхыс (цепь загрязнения). Тынг арæх чъизигæнынады 
рæхысы кæройнаг цæг вæййы адæймаг.

ВОЗДУХ

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

ВОДА



161

Нывмæ гæсгæ афæлгæс чъизигæнынады рæхысыл æмæ æрхæсс дæхи 
дæнцæг.

Куыд ис хи бахъахъхъæнæн чъизигонд уæлдæф, дон æмæ зианхæссæг 
буаргъæдтæ цы хойраджы продуктты ис, уыдонæй?

Куыд ис хи бахъахъхъæнæн 
чъизигонд уæлдæфæй

Попробуй взглянуть глазами эколога на дорогу, 
по которой ходишь от дома до школы и обратно. 
Если воздух здесь тяжёлый, загазованный (это 
бывает, когда много автомобилей и мало зелени), 
подумай, нет ли другой дороги. Возможно, на 
соседней улице движение транспорта поменьше, 
а зелени побольше. Пусть эта дорога немного 
длиннее, зато тебе не придётся каждый раз вдыхать 
столько пыли и выхлопных газов.

Никогда не останавливайся на улице возле 
автомобиля с работающим двигателем. Бывает, 
ребята увлечённо разговаривают или ждут кого-то, 
а из выхлопной трубы стоящего рядом автомобиля 
вырываются клубы ядовитого газа. Отойдите подальше, чтобы не дышать 
этим газом.

Если у тебя дома кто-нибудь из взрослых курит, попроси не делать 
этого в квартире. Дым сигарет – опасный загрязнитель воздуха. Вообще 
старайся никогда не задерживаться в тех местах, где накурено.
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Куыд ис хи бахъахъхъæнæн 
чъизигонд донæй

Ды, кæй зæгъын æй хъæуы, хъуыды кæныс, 
чъизигонд донуæтты хи найæн, уæлдайдæр та 
уырдыгæй дон нуазæн кæй нæй, уый. Фæлæ 
уый æгъгъæд нæу. Мах хæдзæрттæм дон цæуы 
сыгъдæггондæй. Фæлæ йын бынтон сыгъдæг схонæн 
нæй. Аззайы ма дзы зианхæссæг буаргъæдтæ. Ноджы 
ма дон сыгъдæггæнæн станцæйы кæнынц низæфтауæг 

хлорхъæстæ. Афтæ кæнынц, цæмæй бактеритæ мард æрцæуой, уый 
тыххæй. Фæлæ хлор зиан хæссы адæймаджы организмæн дæр. Уый 
баззайы доны æмæ йæ базонæн ис йæ тæфæй. Уæ кърантæй цы 
нуазыны дон цæуы, уымæн æвзæр тæф, ад кæнæ хуыз куы уа, уæд 
æй хъæуы бæстондæр сыгъдæг кæнын хæдзары даргæ фæрсудзæнæй 
(бытовой фильтр) кæнæ сыгъдæг дон æлхæнын.

Куыд хъахъхъæнын хъæуы хи зианхæссæг
буаргъæдтæй хъæстæ хойраджы продукттæй

Ма æмбырд кæн машинæты фæндæгтæм, бырон калæнтæм, 
индустриалон куыстуæттæм хæстæг гагадыргътæ æмæ зокъотæ. 
Уыдоны сæмбырд вæййы бирæ зианхæссæг буаргъæдтæ.

Æдзухдæр хæрзæхсад кæн дыргътæ æмæ халсартæ. Уымæн æмæ 
сыгъдæг кæнын хъæуы канд низæфтауæг бактеритæй нæ, фæлæ сыл 
цы химикаттæ бапырх кæнынц, уыдонæй дæр.

Ма хæр чъизигонд цæугæдоны ахст кæсæгтæ.

1. Цы зæгъæн ис, цы сахары (хъæуы) цæрыс, уым уæлдæф æмæ 
доны уавæры тыххæй? 2. Зæгъæм, ды де ’мбæлттимæ хъазыс 
кæрты. Кæртмæ бацыд машинæ, æмæ йæ шофыр кæдæмдæр 
ацыдис, мотор нæ ахуыссын кодта, афтæмæй. Куыд бакæндзыстут?

1. Придумай условные знаки к правилам личной экологической 
безопасности. 2. Если в вашей семье пользуются бытовым 
фильтром, выясни у взрослых, как часто в нём следует менять 
очищающий элемент и обрати внимание на его загрязнённость.

1. Цы у чъизикæнынады рæхыс? 2. Цы хуызы бахауынц 
адæймаджы организммæ зианхæссæг буаргъæдтæ? 3. Цы у 
экологион æдасдзинад? 4. Куыд ис хи бахъахъхъæнæн чъизигонд 
уæлдæфæй? 5. Куыд ис хи бахъахъхъæнæн чъизигонд донæй? 
6. Хи экологион æдасдзинады æгъдæуттæй цавæртæ баст сты 
хойраджы продукттыл?
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