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Бадзурдгонд нисантæ:

– искæнæ хузæ, ниффинсæ

– хузтæ ниххуарæ

– хузтæ ралух кæнæ

– исеу кæнæ хæнхитæй
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ЦИ ÆЙ АЛФАМБУЛАЙ ДУЙНЕ

Фарст ка-йæн дзуапп ци объекттæ дæттуй, уони рази 
зеллактæ ниххуарæ сурхæй, ци-йæн дзуаппдæттæг 
объектти рази зеллактæ ба – борæй.
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КА ÆМА ЦИ ЕС НÆ АЛФАМБУЛАЙ

Æрдзон объекттæ фæннисан кæнæ кæрдæгхузи 
зеллактæй, адæймæгти – мора зеллактæй, адæй-маги 
конд предметтæ ба – сурх зеллактæй.

Скæнæ хор, мæйæ кенæ стъæлути хузтæ.
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Æрдзон объекттæ дууæ къуаребæл радех кæнæ. Дæ 
гъуди балæдæрун кæнæ.

Цæмæй арæзт æнцæ аци гъазæнтæ? Ниххуарæ сæ. 
Исхузæ кæнæ кенæ исаразæ ауæхæн гъазæнтæ.
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СКЪОЛА

Фарст ка-йæн дзуапп ци объекттæ дæттунцæ, уони 
рази зеллæктæ сурхæй ниххуарæ.

Фарст ци-йæн дзуапп ци объекттæ æма предметтæ 
дæттунцæ, уони цори зеллактæ борæй ниххуарæ.
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Компьютерон кълас Хузæкæнуни кабинет

Спортивон зал Музыки кабинет

СКОЪОЛАЙ КОСÆНУÆТТÆ
ÆМА КОСГУТÆ

Алли предмет дæр исеу кæнæ ханхæй, ци ко-сæнуати 
гъæуама уа, уой хæццæ.
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Дохтури уат       Хуæрæндонæ       Æрдзон къум       Киунугæдонæ
Музыки кабинет           Спортивон зал           Хузæкæнуни кабинет

Кълас æвдист кæми æй, еци хузтæ фæннисан кæнæ.

Цæхæн косæнуæтти дуæрттæ уинис хузи?
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Скъолай косгути цори зеллактæ ниххуарæ.
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СКОЛАДЗАУТÆ

Хузти ци предметтæ æвдист ес, уони еумæйаг номæй 
куд ес исхонæн?

Кълас исаййев кæнæ аллихузи хуарæнтæй.

а у г н н

дз м т æ
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Ахургæнæн дзаумæуттæ фæннисан кæнæ.
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БИЙНОНТÆ

Хузи бийнонтæй ка æвдист æй, уони ранимайæ кенæ 
ниффинсæ.

Бийнонтæ ци хузти æвдист æнцæ, уони цори 
зеллактæ ниххуарæ.
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БИЙНОНТИ КУСТИТÆ ÆМА УОЛÆФТ

Гъудиæдтæ æма хузтæ исеу кæнæ хæнхитæй.

Мамæ кæнуй ... .

Зæлинæ æфснайуй ... .

Тимур дон кæнуй ... .

Папæ зелуй ... .

Дæ бийнонтæ куд фæууолæфунцæ, уой исхузæ кæнæ.
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Хузти ка æй æвдист, етæ ци кустгæнæг æнцæ, уой 
хæнхити æнхусæй равдесæ.

Постхæссæг

Программист
Сугъдæхуссунгæнæг

Акт ртæ
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ХÆДЗАРÆ

Цæрæгойти сæ цæрæнбунæтти хæццæ хæнхи-тæй 
исеу кæнæ.

Ниффинсæ кенæ зæгъæ дæ хæдзари адрес.

Горæт кенæ гъæу ______________________________________ .
Гъæунги ном ___________________________________________ .
Хæдзарæ æма фатери номер ___________________________ .
Дæ муггаг ______________________________________________ .
Дæ ном ________________________________________________ .

Мийдауæнтæ сæ нæмтти хæццæ исеу кæнæ хæнхи- 
тæй.

ругтæцъирæн

хуйæн машинæ

фен

туй

хъæппæлæхснæн машинæ
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Цæхæн уат æвдист ес хузи?

Ниффинсæ кенæ ранимайæ, хузи ци хæдзари дзау-
мæуттæ æвдист цæуй, уони. Багъуди сæ кæнæ.

ф л дз у
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ÆДЗАРД ÆМА ЦАРДÆГАС ÆРДЗÆ

Банхæст кæнæ цохгонд дæмугъатæ.

Æдзард æрдзæ:

з х х м гъ

Цардæгас æрдзæ:

а й г г л о

д д г

Æрдзæмæ ци объекттæ хаунцæ, уони ниххуарæ.
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Адæймаги конд предметти рази зеллактæ ниххуарæ.

Банхæст кæнæ хузти рангъитæ. Дæ гъуди ба-
лæдæрун кæнæ.
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РУХÆНИ МÆЙÆ – ФÆЗЗÆГИ РАЙДАЙÆН

Фæззæги хæццæ баст хузтæ фæннисан кæнæ.

Бæлæсти сифтæ фæззигон хузтæй ниххуарæ.

толдзæ

сосгъæдæ

тæкъузгæбæрзæ

тæгæр
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Адæн фæззæги цæхæн куститæ фæккæнунцæ, уой 
радзорæ. Сумах ба цæхæн рæзæ фефснайетæ, уой 
исхузæ кæнæ.

Хузæн сæргонд æргъуди кæнæ.
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ФÆЗЗÆГИ ЛÆВÆРТТÆ

Хузтæ сæ нæмтти хæццæ исеу кæнæ.

зокъотæ

халсартæ

хуар

рæзæ

гагарæзæ

халони цæстæ
вороний глаз

гигина
ландыш

Багъуди кæнæ аци зайæгойтæ æма зокъотæ. Атæ æнцæ 
марггун, нæййес сæмæ нæдæр æвналæн, нæдæр сæ ес 
хуæрæн!

цæстуорсгæнæн
волчье лыко

бергъæдæ
крушина

биндзмар
мухомор

бледная 
поганка
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Зайæгойтæ дууæ къуаребæл радех кæнæ.

Ниххуарæ рæзæ, гагарæзæ æма халсартæ.
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗÆ ФÆЗЗИГОН

Гъар бæстæмæ ци мæргътæ фæттæхунцæ, уони цори 
зеллактæ ниххуарæ.

Сифтæ сæ бæлæсти хæццæ хæнхитæй исеу кæнæ. 
Сифтæ фæззигон хузтæй ниххуарæ.

бæрзæ

тæкъузгæ

тæгæр

толдзæ
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Æхсæрсæттæг, бурдзеу æма мистæ фæззæгмæ ци 
хуæруйнæгтæ æрцæттæ кæнунцæ, уой хæнхитæй 
рæвдесæ. Хуæруйнæгтæ ниххуарæ.

æхсæрсæттæг

мистæ

бурдзеу
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Аци уæледарæсæй фæззигон ке фæддарунцæ, уони 
ниххуарæ.
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ЗАЙÆГОЙТÆ

Ралух кæнæ хузтæ хæнхитæмæ гæсгæ. Зайæгойтæ 
къуартæбæл радех кæнæ.
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Зайæгойти хузтæ æртæ къуари фæккæнæ: бæлæстæ, 
къотæртæ, зайæгхæлттæ. Цуппаркъумæгти медæгæ сæ 
банихасæ.
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Ниххуарæ зеллактæ: бæлæсти цори – сурхæй, 
къотæрти цори – борæй, зайæгхæлтти рази – кæр-
дæгхузæй.
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ЗАЙÆГОЙЙИ ХÆЙТТÆ

Зайæгоййи хæйттæ исеу кæнæ сæ нæмтти хæццæ 
хæнхитæй.

Циуавæр хæйттæ нæййес аци зайæгойтæбæл. Исхузæ 
кæнæ гъæугæ хæйттæ.

деденæг

зæнгæ

уедагæ сифæ

рæзæ æд наппæ
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УАТИДАРГÆ ÆМА ДЕДЕНÆГДОНИ
АРАЗГÆ ЗАЙÆГОЙТÆ

Утидаргæ зæйæгойтæ фæннисан кæнæ.

Деденæгдони аразгæ зайæгойтæ ниххуарæ.
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ЦÆРÆГОЙТÆ

Ралух кæнæ хузтæ хæнхитæмæ гæсгæ. 
Цæрæгойтæ къуартæбæл радех кæнæ.
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Цæрæгойти хузтæ банихасæ къуартæй: урунгонтæ, 
кæсæлгитæ, мæргътæ, сирдтæ.
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ГЪÆДДАГ ÆМА ХÆДЗАЙРОН
ЦÆРÆГОЙТÆ

Цæрæгойти дууæ къуаребæл радех кæнæ. Дæ гъуди 
балæдæрун кæнæ.
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УРУНГОНТÆ

Урунгонти цори зеллактæ ниххуарæ.

Хузти иссерæ урунгонтæ. Ниххуарæ сæ.

Урунгонтæмæ ци цæрæгойтæ нæ хауй, уонæбæл них-
ханхæ кæнæ.
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УРУНГОНИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

Урунгони бауæри хæйттæ сæ нæмтти хæццæ исеу 
кæнæ.

Искæнæ аллихузон урунгонти хузтæ.

Урунгонтæ

æнкъарæн
бецъотæ

базуртæ

къæхтæ

сæр

гурæ

губун
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КÆСÆЛГИТÆ

Кæсæлгитæмæ ци цæрæгойтæ нæ хаунцæ, уони цори 
зеллактæ ниххуарæ.

Кæсалгæ исхузæ кæнæ æма ниххуарæ.
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КÆСÆЛГИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

Кæсалги бауæри хæйттæ сæ нæмтти хæццæ исеу 
кæнæ.

Алли кæсалгæн дæр æ ном иссерæ. Багъуди сæ 
кæнæ.

накæгæнæн базургæндтæ

гурæ

сæр

къæдзелæ

худзух

локо сазан

балер

тъепа
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МÆРГЪТÆ

Мæргъти фарсмæ зеллактæ ниххуарæ.

Ци цæрæгойтæ «фæдздзæгъæл» æнцæ, уонæбæл 
нихханхæ кæнæ.

Ниххуарæ мæргъти хузтæ.
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МАРГЪИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

Маргъи бауæри хæйттæ сæ нæмтти хæццæ исеу 
кæнæ.

Ци æй æ хуаллаг аци мæргътæй алкæмæн дæр?

къæхтæ

къобалæ

базуртæ

къæботт

гурæ

сæр

къæдзелæ
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МÆРГЪТИ «ХÆДЗÆРТТÆ»

Алли маргъæн дæр иссерæ æ астъонæ.

Исхузæ кæнæ маргъи «хæдзарæ» – скворечник.
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СИРДТÆ

Сирдти къуармæ ци цæрæгойтæ хауй, уони цори 
зеллактæ ниххуарæ.

Ци цæрæгойтæ «фæдздзæгъæл» æнцæ, уонæбæл 
нихханхæ кæнæ.

Исхузæ кæнæ кенæ пластилинæй искæнæ æхсæр-
сæттæг, тæрхъос æма узун.
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СИРДТИ БАУÆРИ ХÆЙТТÆ

Сирдти бауæри хæйттæ исеу кæнæ хæнхитæй сæ 
нæмтти хæццæ.

Цæхæн сирдти къæхтæ æнцæ атæ?

гурæ

сæр

къæдзелæ

къæхтæ

къобалæ

бæх

арс

жираф

сæгъæ

робас

сæгут
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НÆ РЕСПУБЛИКИ СИРДТÆ

Алли сирдæн дæр иссерæ æ ном. Багъуди сæ кæнæ.

узун

дзæбодур

сæгут

тускъа

урдæ

арс

урдæ (бобр)

донмæй
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ÆРДЗОН КЪУМ

Æрдзон къуми цæрæгойтæн ниффинсæ кенæ рани-
майæ сæ нæмттæ. Багъуди сæ кæнæ.

Багъуди кæнæ æрдзон къуми даргæ мæргътæ æма 
кæсæлгити нæмттæ.

хъæмадар

тотий

сугъзæрийнæ 
кæсалгæ

вуалехвост канарейкæ
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Æрдзон къуми цæрæгойтæй ка ци хуæруй?

Ду ба куд зелис æрдзон къуми цæрæгойтæмæ? Цæ-
хæн хуæруйнæгтæ син фæддæттис?
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СИРДДОНÆ

Аци цæрæгойтæй сирддони ке фæууидтай, уони цори 
зеллактæ ниххуарæ.
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ЦÆППОРСЕЙ МÆЙÆ –
ЗУМÆГИ РАЙДАЙÆН

Зумæг æвдист ци хузти æй, уони цори зеллактæ 
ниххуарæ.
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Исхузæ кæнæ зумæг кенæ ба исаразæ зумæгон пан-
но.
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ДОН ÆМА Æ УАВÆРТÆ

Уарундон, мет, ех æма тулфæ донæн æ цæхæн 
уавæртæ æнцæ, уой зæгъæ.

Дзурдтæ хузти хæццæ исеу кæнæ хæнхитæй гъæугæ 
фæткæбæл.

Донæй куд пайда кæнис, уой исхузæ кæнæ.

гази уавæр

æртæх

мегъæ

мет

ех

тæнгъæдæ хъæбæр уавæр
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НÆУÆГ АНЗ! ÆГАС ÆРЦО!

Хузти бунти бафинсæ ка æма си ци æвдист цæуй, уой.

Исхузæ кæнæ лки гъазæнтæ.
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ЗУМÆГОН КУСТИТÆ

Адæн зумæгон циуавæр куститæ кæнунцæ, уой 
радзорæ кенæ ниффинсæ.

Адæн будурти æма рæзбунти цæхæн зумæгон 
куститæ кæнунцæ, уой радзорæ.
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ГЪÆДДАГ ЦÆРÆГОЙТÆ ЗУМÆГОН

Хузти ци цæрæгойтæ æвдист ес, етæ сæ зумæг куд 
æрветунцæ, уой радзорæ кенæ ниффинсæ.

Цæрæгойтæй зумæги фунæй ка нæ кæнуй, уони 
фæннисан кæнæ.
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Хузæ ниххуарæ. Сæргонд ин æргъуди кæнæ.
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ХÆДЗАЙРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

Ралух кæнæ хузтæ хæнхитæбæл. 
Хæдзайрон æма гъæддаг цæрæгойти хецæн къуартæ 
фæккæнæ.
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Цæрæгойти хузтæ къуартæй банихасæ цуппаркъумон-
ти.
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Аци цæрæгойтæн зæгъæ сæ еумæйаг ном.

Хузтæ ниххуарæ. 

Ка ке хæццæ дзоруй, уой базонæ.

х дз н ц р й æ
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ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ ГЪÆУАЙКÆНУНИ
УАГÆВÆРДТÆ

Сахæтти фатæгтæ уотæ исхузæ кæнæ, цæмæй дин 
æвдесонцæ дæ фестуни, сехуари æма скъола-мæ 
рацæуни рæстæг.

Хузти æвдист архайдтитæ ци афони кæнгæ æнцæ, уой 
равдесæ хæнхити æнхусæй.

рæфтад

тезгъо æма 
гъæзтитæ

ахури рæстæг



62

РÆСТÆГ ÆМА САХАТ

Гъудиæдтæ банхæст кæнæ.

Анзи ес _____________________ мæйи.

Къуæрей ес _____________________ сутки.

Сутки ес _____________________ сахати.

Сахати ес _____________________ минути.

Схемæ банхæст кæнæ.

Нæййес рæстæгæн бауорамæн
Нæййес рæстæгæн æздæхæн.
Цæмæй цардæй фæсте ма ̓йзайæн, 
Уомæй æ хæццæ фæттæхæн...

Скъодтати Эльбрус

Сахæтти фатæгтæ уотæ исхузæ кæнæ, цæмæй æвде-
сонцæ:

? Изæр

Суткæ

Сæумæ ?

6 сахати

12 сахати

4 сахати æма 30 минути

7 сахати æма 30 минути
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ГУРИКОНД

Хузтæмæ æркæсæ. Сувæллæнттæй раст ка бадуй, уой 
рази зеллак ниххуарæ.

Сувæллæнттæй раст ка нæ лæууй, уой рази зеллак 
ниххуарæ.

Дæ астæуистæг куд гъæуай кæнис, уой туххæй 
радзорæ кенæ æй равдесæ хузти фæрци.



64

ЦÆМÆЙ ÆНÆНЕЗ УАЙ

Гъудиадæ банхæст кæнæ.

Æнæнездзийнадæн агъаз æнцæ:

Дзурдтæ испайда кæнунмæ: хори тунтæ; иуонг-
æзмæлд; адгийнæгтæ берæ хуæрун; кæдзосдзийнадæ; 
кæдзос уæлдæфмæ нæ цæун; телевизормæ берæ 
рæстæг кæсун.

Кæдзос уæлдæф, хори тунтæ,
Махæн сорунцæ нæ рунтæ.
Уомæй хуæздæр мæ ци ес,
Æй алке дæр æнæнез!

Сувæллæнттæй æ æнæнездзийнадæ ка федар кæнуй, 
уони цори зеллактæ ниххуарæ.

4. Дæ æнæнездзийнадæ куд федар кæнис, уой туххæй 
радзорæ.
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Зæгъæ аци предметтæн сæ еумæйаг ном.

ГИГИЕНИ УАГÆВÆРДТÆ

Предметтæ сæ нæмтти хæццæ хæнхитæй сеу кæнæ.

Хузтæмæ гæсгæ радзорæ, къохтæ æхснун цæхæн ар-
хайдтити фæсте гъæуй, уой.

дæндæгутæ æхснæн
щ ткæ

сæрвасæн

хеæртайæн

хесæрфæн

сапойнæ



66

ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ

Адæ, стуфтæ æма тæф (смаг) ци оргæнти фæр-ци 
æнкъарис, уой хæнхитæй равдесæ.
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Нæ цари фæрци æнкъарæн тæвдæ, уазал æма пред-
метти формæ. Царæ гъæуай кæнгæ ке æй, е ди иронх 
ма уæд.

Дæ аллифарс ци предметтæ ес, уони цæй фæрци уи-
нис, еци орган ци хуннуй? Æ ном ин ниффинсæ.

Сувæллæнттæй æ цæститæ ка гъæуай кæнуй, уони 
цори зеллактæ ниххуарæ сурхæй, ка нæ гъæуай 
кæнуй, уони цори ба – цъæхæй.
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ГЪÆУАЙ КÆНÆ ДÆ ДÆНДÆГУТÆ

Дæ дæндæгутæмæ куд зелис, уой радзорæ. Цал хат-
ти сæ æхснис бони æндæргъци? Цæхæн дæндæгутæ 
æхснæн пастæй кæнис? Куд зелис дæ дæндæгутæ 
æхснæн щ ткæмæ?

Бунккаг æма сæрккаг дæндæгути æндаг æма 
медæггаг фæрстæ куд æхснун гъæуй, уой хузтæбæл 
равдесæ.

Сувæллæнттæй æ дæндæгутæ ка нæ гъæуай кæнуй, 
уони рази зеллактæ ниххуарæ.
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ХУÆРУЙНАГ ÆМА ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ

Сахати фатæгтæ уотæ исхузæ кæнæ, цæмæй 
æвдесонцæ сехуари, рафтади æма æхсæвæри 
рæстæг.

Цæмæй искæнæн ес цумуйнаг, цæмæй ба – компот?

цумуйнаг

компот

Рæфтад

Сехуар

Æхсæвæр
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ФÆНДÆГТÆБÆЛ ÆДАСÆЙ ЦÆУНИ
УАГÆВÆРДТÆ

Фæндагбæл цæуни уагæвæрдтæ раст ка æн-хæст 
кæнуй, уони рази зеллактæ ниххуарæ кæр-дæгхузæй, 
раст сæ ка нæ æнхæст кæнуй, уони рази ба – сурхæй.

Светофори рохситæ ци нисæн кæнунцæ, уой зæ-гъæ 
кенæ ниффинсæ.
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Нисантæ ислух кæнæ. Хузти рази сæ банихасæ 
гъæугæ фæткæбæл.
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УАЛДЗÆГ

Ниффинсæ уалдзæги мæйти дуккаг нæмттæ.

Мартъи – _______________________________________________ .

Апрель – _______________________________________________ .

Май – __________________________________________________ .

Хузти бунти бафинсæ, цæхæн анзи афæнттæ си 
æвдист цæуй, уони.
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ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗÆГИ

Рагуалдзигон зайæгойтæ сæ нæмтти хæццæ 
хæнхитæй исеу кæнæ.

примулæ

дзæкъолон

хæрес

хъумбула

тикиси дзæмбу

æхсæрæ
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Уалдзигон деденгути нæмттæ бафинсæ.
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ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗÆГИ

Гъар бæстæй сæ райгурæн бунæттæмæ ци мæргътæ 
æртæхунцæ, уони фæннисан кæнæ. Дæ зæрдæбæл 
бадарæ, етæ гоцгæнагæ мæргътæ ке хуннунцæ, уой.
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Цæхæн æййивддзийнæдтæ æрцудæй цæрæгойти цар-
ди уалдзæги?

Сæ зумæгон фунæййæй райгъал æнцæ ________________ .

Цæрæгойтæй беретæн фæззиндтæй ___________________ .

Тæрхъос æййевуй æ уорс царæ ________________________ .

Сæ салдæй æртæфстæнцæ ____________________________ .
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УАЛДЗИГОН КУСТИТÆ

Хузти бунти бафинсæ, адæн уалдзæги цæхæн куститæ 
кæнунцæ, уой.

Исхузæ кæнæ уалдзигон куститæ.
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НÆ РАЙГУРÆН БÆСТÆ – АЛАН

Нæ райгурæн бæстæ куд хуннуй, уой ниффинсæ.

Ниххуарæ Алани туруса.

Багъуди кæнæ Алани герб.
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Гъудиæдтæ кæронмæ рахъæртун кæнæ.

Цæгат Иристон-Аланий сæйраг горæт æй ________________

_________________________________________________________ .

Республикæ Хонсар Иристони сæйраг горæт æй _________
_________________________________________________________ .

Алани ма ес ауæхæн горæттæ: Мæздæг, Къуайса, ______
_________________________________________________________ .

Алани ес берæ будуйраг гъæутæ: Элхот, Дзау, Лескен, 

_________________________________________________________ .

Алани æрдзæ æй хъæбæр рæсугъд: ес си бæрзонд _____

_____ , тар ___________ , хуæнхаг æма будуйраг _________ .

Алани ма ес берæ игъустгонд хуæнхаг гъæутæ дæр: Ми-

зур, Рукъ, Задæлесгæ __________________________________ .

Аллон адæни уарзондæр гъæутæй еу æй Нари гъæу. Уоми 

райгурдæй нæ зундгонд поэт ___________________________ .

Цæхæн æмдзæвгитæ æма зартæ зонис нæ рæйгурæн 
бæсти туххæй?

Иристонæн

Мæ боц Иристон,
Дæубæл ку зарун;
Дæ фæлмæн рæвдуд
Мæ зæрди дарун.

Дæ кадгин адæн –
Фæллойнæуарзон,
Зини рæстæги –
Дессаг фæразон.

Кертанти Тъæхир
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ГЪÆУ

Гъæу æвдист кæми ес, еци хузти бунмæ зеллак-тæ 
ниххуарæ.

Цæхæн куститæ кæнунцæ гъæуккаг бийнонтæ? Хузæ 
ниххуарæ. Хузæн æргъуди кæнæ сæргонд.
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Медесмæ гæсгæ хузти равдæвæрд исбæлвурд кæнæ 
æма сæ раст райвæрæ гъæугæ фæткæбæл.

Гъудиæдтæ кæронмæ рахъæртун кæнæ.

Фонсдаруни продукттæ: æхсир, ц . . . , ф . . . , хъ . . . .  .
Маргъдаруни продукттæ: æ . к . . . , ф . . .  .
Зæнхкусти продукттæ: ху . . , р . з . , х . . . . р . .  .

Хузти цæхæн урунгон æвдист цæуй æма адæй-магæн 
ци дæттуй, уой ниффинсæ.
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ГОРÆТ

Горæт æвдист кæми ес, еци хузти бунмæ зел-лактæ 
ниххуарæ.

Алани Хонсайраг хаййи сæйраг горæт Цхинвал ке æй, 
уой дæ зæрдæбæл бадарæ.
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Дзæуæгигъæуæн æ дуккаг ном Владикавказ ке æй, 
уой дæ зæрдæбæл бадарæ.

Ке циртдзæвæнтæ æнцæ, уони нæмттæ хузти бунти 
бафинсæ.

Цæхæн æмдзæвгитæ зонис Цхинвал æма Дзæуæги-
гъæуи туххæй.

Дзæуджыхъæу

Нæ уарзон Дзæуджыхъæу, дæуæй
Зæххыл рæсугъддæр горæт нæй.
Дæ Теркæй зарагдæр нæй дон.
Фæрнæй уæд дзаг дæ алы бон.

Дзасохты Музафер
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АЛЛОН АДÆНИ ЦАРДИУАГОН
ÆМА АЙЙЕВАДОН ПРЕДМЕТТÆ

Цардиуагон предметтæ исеу кæнæ сæ нæмтти хæццæ 
хæнхитæй.

Ниффинсæ аллон музыкалон инструментти нæмттæ.

фингæавдæнæ

себур

гъосин (дорин)

уæрдун
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НÆ РЕСПУБЛИКИ ИГЪУСТГОНД АДÆН

Лæвæрд дзурдтæ хузти бунти раст бафинсæ.

Поэт, æвзагæртасæг, дириж р, æфсади инæлар, ка-
питан, артист.
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НÆ ЕУМÆЙАГ БÆСТÆ – УÆРÆСЕ

Багъуди кæнæ Уæрæсей герб.

Лæвæрд дзуртæй гъудиæдтæ банхæст кæнæ.

Уæрæсе æй хъæбæр _________________ паддзахадæ.

Е æй нæ ___________________ бæстæ.

Уæрæсей ес æнæкæрон ______________ , хехгун æма сиф-

гун _______________ , бæрзонд _________________ .

Уæрæсей ес гъар æма уазал _____________________ , устур 

æма минкъий __________________________ .

Дзурдтæ испайдæ кæнунмæ: устур, еумæйаг, 
будуртæ, гъæдтæ, хуæнхтæ, денгизтæ, цæугæдæнттæ.

Киунугæмæ гæсгæ ниххуарæ Уæрæсей туруса.
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МÆСКУ – УÆРÆСЕЙ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мæскуй зундгонд бунæтти нæмттæ киунугæмæ гæсгæ 
хузти бунти бафинсæ.
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ТРАСПОРТ

Аци траспорти хузтæй цæхæн кустити пайда канунцæ, 
уой радзорæ.

Траспорти нæмттæ хузти бунти ниффинсæ.

з н н т н т
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ДОНИЦÆУГÆ ÆМА УÆЛДÆФОН
ТРАСПОРТ

Доницæугæ транспорти хузти цори зеллактæ 
кæрдæгхузи ниххуарæ, уæлдæфон траспорти цори ба 
– æрвхузæй.

Искæнæ бæлæгъ æма уæлдæфон шари хузтæ.
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УАРЗÆ ÆМА ГЪÆУАЙ КÆНÆ ÆРДЗÆ!

Сувæллæнттæ æрдзæ гъæуай кæнуни уагæвæрдтæ 
раст кæми æнхæст кæнунцæ, еци хузтæ ниххуарæ.
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Цæрæгойти сæ цæрæнбунæтти хæццæ исеу кæ-нæ 
хæнхитæй.
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Æркæсæ хузтæмæ. Атæ æнцæ Алани æрдзи Сурх 
киунугæмæ хаст зайæгойтæ æма цæрæгойтæ. 
Ниффинсæ син сæ нæмттæ.
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СÆРДÆ

Ниффинсæ сæрди мæйти нæмттæ.

Хузти ци æвдист цæуй, уой син сæ бунмæ бафинсæ.
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