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Бадзырдон нысантæ

Иртасæм (лыстæг кæсæм, цæст дарæм, барæм)

Зонгæ кæнæм дæсниады сусæгдзинæдтимæ

Цæттæ кæнæм нæ кусæн бынат

Нæ зæрдыл дарæм æмæ æххæст кæнæм 
куысты æдасдзинады уагæвæрдтæ

Æххæст кæнæм сфæлдыстадон хæслæвæрд, 
проект

Бæрæг кæнæм, аргъ кæнæм

Фæлдисæм нæхæдæг (фæсурокты архайд)

Зæрдылдаринаг! Дæ куыстытæ (сæ эскизтæ æмæ 
къамтæ) дæ бон у афæдзы дæргъы портфолио кæнæ 
де 'нтыстдзинæдты папкæйы æмбырд кæнын. Уæвæн ис 
æмæ уыдон уой: чиныджы дæнцæгæн лæвæрд куыстытæ, 
дæхи æрхъуыдыгонд æмæ арæзт куыстытæ, техноло-
гийы урокты де 'мкъласонтимæ цы куыстытæ скодтай, дæ 
ныййарджытимæ иумæ фæсурокты цы куыстытæ скод-
тай, уыдон.
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Дæ зæрдыл бадар! Дæ куыстытæ хъуамæ уой:

− фидар;
− бæстонарæзт;
− рæсугъд;
− æнцонархайæн;
− оригиналон;
− дæхицæн дæр æмæ иннæ адæмæн дæр исты пай-
   да

Æххæст кæн технологийы урокты архайыны
уагæвæрдтæ:

1. Ма райдай кусын, цалынмæ ахуыргæнæг бар рат-
та, уæдмæ.

2. Куысты размæ сбæрæг кæн дæ кусæнгæрзты иф-
тонгдзинад.

3. Æфснайдæй дар дæ кусæн бынат.
4. Кæн лæмбынæг, зæрдиаг архайд, æндæр хъуыд-

дæгтæм де 'ргом ма здах.
5. Ауæрд кусæн æрмæгыл.
6. Куысты фæстæ бафснай дæ кусæн бынат.
7. Куы хъæуа, уæд баххуыс кæн де 'мбалæн.
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Æрдзон 
дуне

Адæймаг у цæстдарæг, хъуыдыгæнæг,
фæлдисæг!

Æрдз у рæсугъд æмæ алыхуызон.
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Æрдзы хæзнатæй пайдагæнгæйæ адæймаг ара-
зы предметон дуне − дзаумæтты дуне. Æрдзы цы 
формæтæ кæнæ предметтæ фены, уыдонæй рауа-
йын кæны йæ царды хъæугæ дзаумæттæ.

Алфамбылай дунемæ цæстдарæнты бындурыл 
сараз иртасæн куыст æмæ дзуапп ратт фæрстытæн. 
Цы дæтты æрдз адæймагæн йæ царды фæрæзæн? 
Куыд дæм кæсы, æрдзы адæймаджы æххуыс хъæуы? 
Цæмæй? Цæмæн?
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Алы дзаума (предмет) дæр хæссы бæрæг пай-
да адæймагæн æмæ æххæст кæны йæхи функ-
ци (цæмæн арæзт у, уыцы нысаниуæг). Зæгъæм, 
адæймаг дзы пайда кæны йæ ахуыры, йæ куысты, 
хъазты мидæг.

Предметæн ис зæрдæйы уаг æвдисæг уæвæн, 
зæгъæм, сувенир нын нæ зæрдыл æрлæууын 
кæндзæн æхсызгон балцы рæстæг.

Равзар цавæрфæнды предмет (дзаума). Раиртас: 
цавæр у йæ нысаниуæг; цавæр æрмæджытæй конд 
у; чи дзы пайда кæны.
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Алы бон цы дзаумæттæй пайда кæнæм, уыдон 
иууылдæр æрхъуыды кодта æмæ сарæзта адæймаг. 
Куыд рауадис афтæ? Цæмæн? Цæй руаджы? Ацы 
фæрстытæн дзуæппытæ райсæн ис технологийы 
урокты.

Технологи у, адæймаг пайдайаг æмæ хъæугæ 
предметтæ цы процессы аразы, уый, стæй 
уыцы предметтæ куыд аразгæ сты, уый тыххæй 
зонындзинæдтæ.

Нырыккон дзаумæттæ нæй саразæн дизайны 
закъæттæ нæ зонгæйæ. Уыдон сты: дзаумайы 
формæ, нысаниуæг æмæ йæ формæйыл конды иу-
дзинад.

Цыфæнды куыст дæр у кадджын!
Чи цы кусы?

Радзур дæ ныййарджыты фæллойадон архай-
ды тыххæй: кæм кусынц? Куыд хуыйнынц сæ дæс-
ниæдтæ? Цæмæй кусын дæ фæнды, куы сдынджыр 
уай, уæд? Цæмæн?

Фæллойадон 
архайды 
хуызтæ
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Аразæм рæсугъд æмæ хъæугæ дзаумæттæ
æрдзон æрмæджытæй

Æрдзы фæлгонцтæ æмæ формæтæ

Алы адæймагæн дæр ис йæхи уарзон æрдзы 
къуым. Æрдзон æрмæджытæй рæсугъд æмæ хъæу-
гæ дзаумæттæ саразын зоныс?
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Радзур, ацы къамты цы уыныс, уый тыххæй. 
Цавæр æнкъарæнтæ дæм æвзæрын кæнынц?
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Адæймаг иудадзыгдæр тырныдта йе сфæл-
дыстады æрдзы рæсугъддзинад равдисынмæ: уый 
бындурыл фæлдисы алыхуызон аивадон фæл-
гонцтæ.

Аивадон фæлгонц æвдисы предметы хуыз æмæ 
формæ.
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Формæ у предметы æддаг бакаст, йæ кæронхахх 
(очертание).

Предметы формæйæн ис геометрион бындур 
− фигурæ. Хуымæтæг формæ цы предметтæн ис, 
уыдоны бындуры ис фенæн иу геометрион фигурæ. 
Вазыгджын формæ цы предметтæн ис, уыдон арæзт 
сты цалдæргай геометрион фигурæтæй.
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Цавæр геометрион фигурæтæ зоныс?
Цавæр геометрион фигурæты æнгæс сты зайæ-

гойты сыфтæртæ? Цавæр фæлгонцтæ равдисæн ис 
уыдоны æххуысæй?
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Аппликаци зайæгойты æнæхъæн формæтæй

Цы саразæн ис хус сыфтæртæ æмæ дидин-
джытæй?

Цавæр æрдзон æрмæджытæй пайдагонд 
æрцыдис ацы паннотæ (панно − къултæ аивгæ-
нæн) аразынæн?

Цавæр мадзалæй (цавæр технологийæ) пайда-
гонд æрцыдис сæ аразгæйæ?
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Аппликаци у фæлгонцаразæн мадзал: 
дзаумайы быныл (гæххæтт, хъæбæр гæххæтт, 
хъуымац кæнæ æндæр æрмæг) баныхасынц 
кæнæ бахуыйынц иставæр æрмæджы алыхуызон 
гæбæзтæ (детальтæ).

Деталь (лыстæг хай) у дзаумайы иу хай, кæцы 
у иу хуызы æрмæгæй конд.

Аппликаци фæзындис тынг раджы куыд уæлæ-
дарæс, къахыдарæс, хæдзары дзаума æмæ æн-
дæртæ фæлындæн (аивгæнæн) мадзал.
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Цавæрфæнды дзаума саразынæн дæр хъæуы 
æрмæг. Æрмæг равзарынц æмæ йæ бакусынмæ 
бацæттæ кæнынц йæ хицæндзинæдтæм гæсгæ.

Куыд хъæуы хи дарын æрдзон æрмæг æмбырд 
кæнгæйæ?

Ацы сывæллæттæ сæхи раст дарынц? Цæуылнæ?

Æрдзон æрмæг бакусынмæ цæттæгæнæны (хус 
кæныны) мадзæлттæ.

1

2

Хистæрты æххуысæй

3
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Хус кæныны мадзал бабæздзæн, цы зайæгойтæ 
æрæмбырд кодтай, уыдонæн? Цæмæ гæсгæ?

Аппликацийæн хуыздæр у хуызджын бын (фон) 
скæнын. Фæлæ æппæт хуызтæ иумæ нæ фида-
уынц. Æркæсут, аппликацийы бынмæ (фонмæ) 
(хъæбæр гæххæтмæ) æрдзон æрмæджытæй деко-
ративон (аивгæнæн) лыстæг хæйтты хуызтæ раст 
куыд равзаргæ сты, уымæ.

Сырх 
бын

Цъæх 
бын

Бур 
бын

Кæрдæг-
хуыз бын

Бур
Кæрдæгхуыз

Цъæх
Сау

Бур
Кæрдæгхуыз

Æрвхуыз
Сырх

Сырх
Кæрдæгхуыз

Цъæх
Сау

Бур
Сырх
Морæ
Оранж

Базон, зайæгойты æнæхъæн хæйттæй аппли-
кацитæ кæныны куыст куыд цæуы, уый. Уымæ 
гæсгæ дæ бон бауыдзæн скæнын цавæрфæнды 
дзаума дæр ацы техникæйы.

Куысты цыд.

1. Равзар композицийы хуызæг кæнæ йæ æр-
хъуыды кæн дæхæдæг. Сфæлдыстадон куыстæн 
скæнын хъæуы эскиз − тагъд конд ныв.



18

2. Равзар бæззон æрмæг.

3. Раздæр уал равæр аппликацийы хæйттæ бы-
ныл хуызæг кæнæ эскизмæ гæсгæ.

4. Сасм тæппытæй æркæн хæйттыл æмæ сæ 
баныхас быныл (радгай).
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5. Бахус кæн аппликаци.

Сасмæй архайыны æдасдзинады уагæвæрдтæ

1. Кусыны размæ стъол кæнæ партæйыл байтау 
клионкæ (клеёнкæ).

2. Архай, цæмæй сасмæй ма сахуырса дæ 
дарæс, дæ цæсгом, уæлдай тынгдæр та дзы хъахъ-
хъæн дæ цæстытæ.

3. Мыййаг сасм дæ цæстытæм куы бахауа, уæд 
тагъд дæ къухтæ ахс æмæ дæ цæстытæ цæхс 
хъарм донæй.

4. Кус сасмæй ныхасæн цъылынæгæй.
5. Ис, куыстæн дæ ныртæккæ цæйбæрц хъæуы, 

уыйбæрц сасм.
6. Сасм дæ куыстагыл сæрд тæнæг иухуызон 

цъарыгæй кæнæ тæппытæй астæуæй кæрæттæм.
7. Сасмы уæлдæйттæ сæрф фæлмæн хæцъил 

кæнæ салфеткæйæ, ныхæст хæйттæ хъавгæ 
хусгæнгæйæ.

8. Куыст куы фæуай, уæд сасмы къопп сæхгæн 
æмæ йæ бафснай.

9. Æнæмæнг ныхс дæ къухтæ æмæ ныхасæн 
цъылынæг.



20

Цавæр панно кæндзынæ ды та? Цавæр бæстыхай 
аив кæнынæн нысангонд у?
Цавæр æрдзон æрмæджытæ бафтыд дæ къу-
хы æрæмбырд кæнын æмæ куыстмæ бацæттæ 
кæнын? Цавæр хуыз æмæ формæ сын ис?
Цавæр æрмæджытæ бахъæудзысты апплика-
цийы бынæн, йæ декоративон композицийæн, стæй 
хæйттæ быныл бафидар кæнынæн?
Скæн пълан дæ куыстæн. Сныв ын кæн йæ сæйраг 
этаптæ дæ кусæн тетрады.

Сæххæст кæн куыст, аппликаци зайæгойты 
æнæхъæн формæтæй аразыны фæд-фæдадон 
этаптæй пайдагæнгæйæ.

Радзур дæ аппликацийы тыххæй æмæ йын аргъ 
скæн.

Цавæр дзаумæттæ сфæлындæн ис зайæгойты 
æнæхъæн формæтæй арæзт аппликацийæ?
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Цавæр дзаума дæ фæнды зайæгойтæй конд ап-
пликацийæ сфæлындын? Сныв кæн уыцы дзау-
майы эскиз. Цæмæн дæ фæнды йе скæнын? Цавæр 
æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæгтæ (при-
способления) дæ бахъæудзæн йе скæнынæн?

Сбæлвырд кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ, 
инструменттæ æмæ гарзæгтæ ис æви нæ. Сараз 
дæ куысты пълан. Скæн аппликаци. 

Æдасдзинады цавæр уагæвæрдтæ хъæуы зæрдыл 
дарын æмæ сæ пайда кæнын ацы дзаума аразгæйæ.

Радзур дæ аппликацийы тыххæй. Цавæр дзаума 
сфидауын кодта? Цæмæн? Аргъ скæн дæ куыстæн.
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Æрмгуыст кæнæм пластикон æрмæджытæй

Пластикон æрмæджытæ

Æрмгуыст кæнын зоныс? Дæ зæрдæмæ цæуы 
аивады ацы хуыз? Цавæр дзаума дæ фæндид 
скæнын? Цæмæн?

Адæймаг тынг раджы сахуыр ис кæцыдæр 
æрмæджытæй конд цæттæгæндты (заготовка) 
формæ йæ къухты æнгуылдзтæ æмæ хуымæтæг 
инструментты фæрцы ивын. Уый-иу сарæзта 
цæттæгæндтæй хæдзары хъæугæ мигæнæнтæ, 
хъазæнтæ, сувениртæ, интерьер аивгæнæнтæ 
æмæ æндæр хъæугæ æмæ рæсугъд дзаумæттæ. 
Уыцы æрмæджытæн сæ тæккæ арæхдæр уыдис 
æлыг. Æлыгæй конд дзаумæттæ-иу хурмæ куы ных-
хус сты кæнæ сæ-иу куы сфыхтой, уæд-иу систы 
тынг фидар. Уымæн æрхæццæ сты абоны онг.
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Цы ис иумæйагæй ацы дзаумæттæм? Хицæн та 
цæмæй кæнынц? Цавæр æрмæджытæй пайдагонд 
æрцыдис се скæнынæн? Цавæр иумæйаг æууæл ис 
ацы æрмæджытæм?

Скæн тымбылæгтæ æлыгæй æмæ уымæл змисæй. 
Аив сын сæ формæ, зæгъæм сараз дзы бæндæн. 
Асæтт цæттæгæндтæ. Бахус сæ кæн уæлдæфмæ. 
Цы уыныс? Цæмæй хицæн кæны æлыг змисæй?

Æрмæджы цавæрфæнды формæ дæр исыны 
æмæ уыцы формæйыл баззайыны æууæл хуыйны 
пластикондзинад, æрмгуысты мадзал та − пла-
стикон.
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Цæттæгæндтæ æлыджы    Гипс
алы хуызтæй

Цæхджын хыссæ     Полимерон æлыг
         (пластикæ)

Ис æрдзон пластикон æрмæджытæ, зæгъæм, 
æлыг æмæ гипс. Пластилин, цæхджын хыссæ æмæ 
полимерон æлыг (пластикæ) та сарæзта адæймаг.
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Æрмгуысты пластикон мадзал

Цавæр формæ ис ацы предметтæн?

Цæмæй адон скæнай, уый тыххй спайда кæнын 
хъæуы æрмгуысты сæйраг мадзæлттæй: 
цæттæгонд къухты кæнæ стъолыл, стымбыл кæнын, 
нытътъæпæн кæнын, ныцъцъæл кæнын, аивазын.

Куыд ис тымбылæгæн алыхуызон формæтæ 
раттæн?

Куысты цыд
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Цы пластикон мадзалæй æрмгуыстгæныны 
мадзæлттæ зоныс, уыдонæй спайда кæнæн ис 
фигурæтæ кæнæ цалдæр фигурæйæ арæзт компо-
зици − хъазæнтæ æмæ сувениртæй аразгæйæ.

Сбæлвырд кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
ис æви нæ.

Ацы композици тагъддæр скæндзынæ, де 
'мбалимæ иумæ куы кусай, уæд. Сахуыр кæн компо-
зицийы хæйттæ аразыныл куысты цыд.
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Куысты цыд

      
      1

  
2        3

   4        5

               6

Цавæр ивддзинæдтæ бахæссын уæ фæнды 
хуызæгмæ? Цæмæн? Цы уæ бахъæудзæн уый 
тыххæй?
Саразут уæ иумæйаг куысты пълан æмæ скæнут 
композици «Уызынтæ».
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Куыд рауадис уæ композици «Уызынтæ»? Цæмæй 
æнгæс у æмæ цæмæй хицæн кæны чины-
джы æвдыст композицийæ? Цавæр æрмгуысты 
мадзæлттæй пайда кодтат йæ аразгæйæ? Уæ 
зæрдæмæ фæцыдис иумæ кусын? Цæмæн? Чи уæ 
цавæр хæс æххæст кодта? Цæмæн?

Æрхъуыды кæн, æрмгуысты пластикон мадзалы 
бындурыл саразæн кæй ис, ахæм фигурæ кæнæ 
композици. Кæмæн балæвар кæндзынæ дæ куыст? 
Сныв кæн дæ куыстаджы эскиз кусæн тетрады. Са-
раз дæ куысты пълан, барæвдз кæн дæ кусæн бы-
нат, скæн фигурæ.

Радзур дæ куысты тыххæй. Цæмæн дæ бафæндыд 
уыцы куыст скæнын? Аргъ скæн дæ куыстæн.
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Архайæм гæххæттæй

Цы зоныс гæххæттæй кæнын? Цы дæ бафæн-
дид гæххæттæй кæнын базонын? Цæмæн?

Зонгæ кæнæм гæххæттимæ

Цы скæнæн ис гæххæттæй?

.

Гæххæтт
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Гæххæтты цавæр хуызтæ зоныс?

       Фыссæн        Нывкæнæн

           Хусгæнæн          
Хуызджын

  

                                Тухæн

Гæххæттæн дæр, иннæ æрмæджытау, ис йæхи 
бæлвырд æууæлтæ. Уыдон хъæуы зонын, цæмæй 
сæ алыхуызон дзаумæттæ кæнынæн пайда кæнын 
зонай.

Гæххæтт
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Гæххæтты æууæлтæ зоныс?
Сараз фæлварæнтæ æмæ дзуапп ратт фæрстытæн.

1. Гæххæтт æнцон скъуынæн у? Цыхуызæн рауадис 
скъуыды хахх?

2. Гæххæтт æнцон æнцъылдгæнæн у?

3. Æнцъылд гæххæтт лæгъз гæххæттæй æнцондæр 
скъуынæн у?
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4. Хуылыдз гæххæтт æнцондæр скъуынæн у?

5. Цы ис иумæйагæй ацы æрмæджытæм?

Абар гæххæтты алы хуызты хуыз, фидардзинад, 
мæстæгдзинад. Кæцы гæххæтт тæккæ мæстæгдæр 
æмæ фидардæр у? Дæ цæстдарæнты результаттæ 
бахæсс кусæн тетрадмæ.
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Зонгæ кæнæм хæсгардимæ

Цавæр инструмент хъæуы гæххæтт лыггæнынæн?

Алыхуызон хъæугæ дзаумæттæ кæнынæн 
адæймаг æрхъуыды кодта инструменттæ. Уыдоны 
фæрцы ис саразæн, къухæй скæнæн цæмæн нæй, 
уый.

Алы заманты хæсгæрдты хуыз уыдис алыху-
ызон. Хæсгæрдты формæ, ас, фæлыст ивтой, ин-
струмент цæмæн нысангонд у, уымæ гæсгæ. Уый у 
цавæрфæнды дзаумайы дизайны принцип дæр.

      Рагон хæсгард

        Зест лыггæнæн       Къухмигæнæн хæсгард
              хæсгард  
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   Электрикы хæсгард     Згъæр лыггæнæн
           электрохæсгард

         Пиццæ лыггæнæн хæсгард

Æркæс, гæххæтт лыггæнæн хæсгард куыд конд у, 
уымæ.
  Хæсгарды кæмттæ

       Лæсгæр       Цæгтæ
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Базонгæ у хæсгардæй архайгæйæ æдасдзинады 
уагæвæрдтимæ. Уагæвæрдтæй пайда кæн практи-
кон куыстыты!

1. Хæсгард æфснай кæрддзæмы (футляры).
2. Хæсгард комхæлиуæй ма уадз.

3. Исты лыггæнгæйæ хæсгард дар дæхицæй иу-
варс.

4. Хæсгард искæмæ дæтт цæгатæрдæм арæзтæй 
(цæгты 'рдыгæй), æхгæд комыл хæцгæйæ.
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Гæххæттæй аразæм фигурæтæ (оригами)

Гæххæттæй фигурæтæ кæнын зоныс? Фæнды 
дæ оригамийы аивады сусæгдзинæдтæ базонын? 
Цæмæн?

Оригами (æвæрдтытæ гæххæтт) у гæххæттæй 
фигурæтæ аразыны аивад. Равзæрдис Китайы, 
фыццагдæр гæххæтт кæм фæзындис, уым.

Фæлæ гæххæттæй цымыдисаг фигурæтæ 
кæнын æрхъуыды кодтой Японийы. Раздæр уыцы 
фигурæтæй пайда кодтой дины æгъдæуттæ 
æххæстгæнгæйæ, галуанты кадджын бæрæгбæтты, 
уый фæстæ оригами ссис зæрдæйы дзæбæхæн 
куыст.
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Гæххæтт сæттыны уагæвæрдтæ

Гæххæтт сæттын хъæуы стъолыл æвæрдæй.

1. Гæххæтты кæрæттæ хъæуы баиу кæнын.
2. Æрсасты хахх алæгъз кæнын æнгуылдзæй кæнæ 
армы тигъæй.

3. Æрлæгъз кæнын æрсасты хахх лæгъзгæнæн 
гарзæгæй (гладилка). Уыцы операци (архайд) хуый-
ны фальцгæнын (нем. falzen − гæххæтты сыфтæ 
сæттын, уырыс. фальцевание).
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Гæххæтт сæттыны мадзæлттæ

1. Дæхицæй æддæрдæм.   2. Дæхи 'рдæм.

       3. Рахизæрдæм (галиуæрдæм)
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Цæмæй тагъд æмæ æнцонæй гæххæттæй 
фигурæтæ аразын дæ бон уа, уый тыххæй хъæуы 
схемæтæ кæсын сахуыр кæнын.

Сæйраг графикон хæххытæ

Зынгæ контуры 
хахх

Æрсасты хахх

Æнæзынгæ 
контуры хахх

Бадзырдон нысантæ оригамийы схемæтыл

Æрсасты 
ныхарæзт

Лыджы хахх
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Сбæлвырд кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ, 
инструменттæ, гарзæгтæ ис æви нæ.

Æркæс гæххæтты сыфмæ. Цавæр геометрион 
формæ йын ис? Куыд ис расткъуымон сыфæй ква-
дратон цæттæгонд скæнæн?

  1            2

Базонгæ у фигурæтæ аразыны схемæтимæ.

1. «Хæфс»
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Куысты цыд

         2
   

1

   3          4    5

2. «Гæлæбу»
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Куысты цыд

1

2

3

4
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Цавæр оригами-фигурæ скæнын фæнды дæу та? 
Цæмæн? Цавæр ивддзинæдтæ бахæсдзынæ дза-
умайы хуызæгмæ? Цавæр этаптæ (къæпхæнтæ) 
уыдзæнис дæ куысты?
Скæн дæхи æрхъуыдыгонд фигурæ, оригамийы 
схемæтыл æнцойгæнгæйæ (41, 42 ф.)

Радзур, де сконд фигурæ куыд рауадис, уый 
тыххæй. Цæмæн хъæуы фальцгæныны опера-
ци? Куыд фæкастис дæ куыст де 'мкъласонтæм? 
Цæмæй хицæн кæны дæ куыст уыдоны куыстытæй?

Цардæгас æрдзмæ йæ цæст даргæйæ, адæймаг 
æдзухдæр тырныдта тæхыны сусæгдзинад 
раиртасынмæ.

Фондзсæдæ азы размæ дæр Леонардо да 
Винчи − нывгæнæг, поэт, архитектор, æрхъуы-
дыгæнæг куыста тæхæн аппараты конструкцийыл.

Цавæр тæхæн аппараттæ зоныс?
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Нырыккон тæхæн аппараттæ сты алы профес-
ситы архайæг адæмы − конструкторты, инженерты, 
дизайнерты, кусджыты, тæхæг-фæлварджыты ар-
хайды результат.

Цы дын æрлæууын кæнынц дæ зæрдыл ацы 
тæхæн аппараттæ?
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Цавæр геометрион фигурæ дын æрлæууын 
кæны дæ зæрдыл дельтаплан?

Оригамийы аивады мадзæлттæй спайда кæнæн 
ис техникæйы модельтæ аразгæйæ.

Базонгæ у дельтапланы модель аразыны схе-
мæимæ.
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Куысты цыд

     1      2    3

  4    5      6

Сараз тæхæн аппараты модель схемæмæ гæсгæ. 
Куыд æй саив кæндзынæ? Цæмæн?

Цавæр хæххытæй пайда кæнынц схемæты? Цы ны-
сан кæнынц уыдон?
Дæ бон зæгъын у, цы модель сарæзтай уый бæстон, 
фидар æмæ рæсугъд у, зæгъгæ?

Сараз де 'мкъласонтимæ ерыстæ-фæлварæнтæ 
уæ дельтапланты модельтæн. Кæй модель разын-
дис хуыздæр? Цæмæн?
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Аразæм панно тъæпæн аппликациимæ

Цы хонæм аппликаци? Цæмæн нысангонд у? 
Цавæр æрмæгæй зоныс ныридæгæн аппликаци-
он паннотæ кæнын? Аппликаци аразыныл архайды 
цавæр этаптæ зоныс? 
Гæххæттæй аппликаци скæнæн ис?
Гæххæттæй конд аппликациимæ панно аразын зо-
ныс? Фæнды дæ гæххæттæй аппликацитæ аразыны 
сусæгдзинæдтæ базонын? Цæмæн?
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Цы ис иумæйагæй ацы паннотæм? Хицæн та 
цæмæй кæнынц? Цавæр детальтæй арæзт сты? 
Куыд равæрд сты детальтæ композициты?
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Аппликаци хуыйны тъæпæн, йæ детальтæ 
быныл æнæхъæнæй ныхæст куы вæййынц æмæ 
къуыпп куы нæ фæдарынц, уæд.

Уыцы детальтæ куы æрдыдагъ кæнай, уæд 
фендзынæ, се 'рдджытæ æмхуызæттæ кæй сты, 
уый, æмæ фигурæтæ сты симметрион.

  Симметрион деталь      Симметрион хахх

Цавæр детальтæ ма ис панноты вариантты (кæс 47, 
48 фæрстæм) симметрион схонæн?
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Куыд кæнын хъæуы тъæпæн аппликацийы 
детальтæ? 

Раздæр уал детальтæ фæбæрæг кæнынц æрмæ-
гыл. Бæрджытæ кæнын (разметка) у æрмæгмæ 
рахæссын (æрмæгыл фæбæрæг кæнын) деталы 
контуртæ нысангæнæг хæххытæ кæнæ стъæлфытæ.

Деталы контур сныв кæнæн ис æрмæджы 
зыгъуыммæ фарсыл дæр. Деталы дырыс формæ 
кæнæ цалдæр æмхуызон деталы сбæрджытæ 
кæнынæн пайда кæнынц шаблонæй. Уыцы гарзæг 
кæнынц бæзджын кæнæ хъæбæр гæххæттæй. 
Шаблонæн æрхахх кæнынц йæ æддаг контурыл.

Æрмæгыл ауæрдын дæ ма рох кæнæд!

Шаблонтæ æрмæгыл равæрды мадзæлттæй 
кæцы схонæн ис ауæрдгæ? Цæмæн?
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Бæрджытæгонд детальтæ слыг кæнынц хæс-
гардæй.

Куысты уагæвæрдтæ

1. Лыггæнгæйæ æрмæджы сыф уæлæмæ ма ис.
2. Деталы бæрджытæгонд хахх хъуамæ уæ гæх-
хæттæн йæ галиуæрдыгæй.
3. Æрмæг раст хаххыл лыггæнгæйæ хæсгард тынг 
ма хæлиу кæн, стæй йæ бынтон дæр ма 'хгæн.
4. Лыгтæ (надрезы) кæн хæсгарды кæрæттæй.
5. Деталь лыггæнгæйæ зил æрмæг, инструмент нæ 
фæлæ.
6. Цалдæрвæлдахæй æвæрд гæххæттæй лыггæн-
гæйæ хæсгард къул кæн рахизæрдæм.
7. Цыргъ къуымы формæйыл слыг (вырез) кæнгæйæ 
лыг кæн дыууæ фæлтæрæн (в два приёма).
8. Састы хаххыл дæ куы хъæуа лыг кæнын, уæд 
гæххæтт хъæуы ралæгъз кæнын.

Бæрджытæ кæныны мадзæлттæ симметрион де-
тальтæ лыггæнгæйæ

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ сфæлхат кæн 
хæсгардæй архайыны æдасдзинады уагæвæрдтæ.
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Композици æрбамбырд кæнынæн пайда кæнынц 
сасмæй. Сасмæй байсæрдынц деталь æнæхъæнæй  
зыгъуымæрдыгæй астæуæй кæрæттырдæм.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ сфæлхат кæн 
сасмæй архайыны æдасдзинады уагæвæрдтæ.

Гæххæттæй конд тъæпæн аппликаци хус 
кæнынц прессы бын.

Паннойы кæцы вариант (кæс 47, 48 фарс) фæцыдис 
дæ зæрдæмæ? Композици аразыны цавæр ма-
дзæлтты фæрцы ис аивæн композицийы мидис 
(афæдзы, суткæйы афон, сюжет) æмæ конструкци?
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Цы ивддзинæдтæ æрхъуыды кодтай, уыдон бакæс 
æмæ скæн эскиз дæхи паннойæн. Скæн пълан дæ 
куыстæн æмæ йæ ныффысс дæ кусæн тетрады.

Цыхуызæн гæххæттытæ дæ бахъæудзæнис панно 
кæнынæн? Цавæр инструменттæ æмæ гарзæгтæ 
дæ бахъæудзæнис детальтæ бæрджытæ кæнынæн, 
лыггæнынæн æмæ композици æрæмбырд 
кæнынæн? Куыд сæ равæрдзынæ дæ кусæн стъо-
лыл? Сараз аппликаци дæхи хъаруйæ (хибарæй).

Радзур дæ панно куыд рауадис, уый тыххæй.
Дæ куысты исты аиппытæ ис? Детальтæ шаблонтæм 
гæсгæ дырыс бæрджытæгонд сты? Детальтæ аккура-
тон (биноныг) лыггонд æмæ ныхæст сты?
Куыд равæрд сты детальтæ композицийы?
Кæм æрцауынддзынæ дæ панно? Цы бакæнын 
хъæуы, цæмæй йæ бафидар кæнай, уымæн?

Æрæмбырд кæн, сæ нысаниуæг алыхуызон кæмæн 
у, гæххæтты ахæм хуызтæ. Сараз гæххæтты хуызты 
коллекци аппликацийы техникæйы бындурыл.

Æххæст кæн æдасдзинады уагæвæрдтæ хæсгард 
æмæ сасмæй кусгæйæ.

Цавæр гæххæтты хуызтæ ис дæ коллекцийы? 
Цавæр у сæ нысаниуæг? Цавæр детальтæй арæзт у 
коллекцийы композици?
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Аразæм мозаикæ гæххæттæй

Бынтон лыстæг детальтæй фæлгонцтæ ара-
зын зоныс? Цавæр æрмæджытæй пайда кæнæн 
ис мозаикæ аразынæн? Цы ис саив кæнæн моза-
икæйæ?

Мозаикæ у кæрæдзиимæ хæстæг фидаргонд 
алыхуызон лыстæг дуртæ, авджы къæрттытæ 
æмæ æндæр æрмæджытæй арæзт фæлгонц кæнæ 
нывæфтыд.

Сахар аивгæнæн мозаикæ.
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Мозаикæ интерьеры

Мозаикæйы аивад фæзындис тынг раджы. 
Мозаикæйæ астæрд цыдысты галуантæ æмæ аба-
наты пъолтæ æмæ къултæ. Кодтой йæ гыццыл ав-
джы кубиктæй, стæй лыстæг дуртæй.

Гæххæттæй мозаикæ кæнын зоныс? Цы сфæ-
лындис гæххæттæй конд мозаикæйæ?
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Базонгæ у гæххæттæй мозаикæ аразыны су-
сæгдзинæдтимæ æмæ дæ бон суа гæххæттæй 
цавæрфæнды мозаикæ скæнын дæр.

Куысты цыд

1. Фæбæрджытæ кæн фигурæйы контуртæ къопи-
исæн гæххæтты æххуысæй.

2. Лыстæг ныскъуыдтæ кæнæ ныллыгтæ кæн, цы 
хуызы гæххæтт дæ хъæуы, уый.

3. Сасмæй байсæрд фæдфæдыл фæлгонцы де-
тальтæ.
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4. Баныхас гæххæттын детальтæ.
5. Бахус кæн дæ куыст прессы бын.

Сбæлвырд кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ, 
инструменттæ, гарзæгтæ ис, уый.

Цавæр æдасдзинады уагæвæрдтæ хъæуы зæрдыл 
æрлæууын кæнын мозаикæ аразгæйæ?

Дæхæдæг æрхъуыды кæн кæнæ равзар мозаикæйы 
эскиз кусæн тетрадæй æмæ сараз панно.

Радзур дæ мозаикæйы тыххæй. Куысты цавæр этап 
фæцыдис тынгдæр дæ зæрдæмæ? Зындæр та дæм 
кæцы фæкаст? Цæмæн?
Мозаикæйы детальтæ ис кæрæдзимæ бынтон 
хæстæг (се 'хсæн æппындæр рухсдзон (просвет) 
бынат куыд нал уа, афтæ) ныхасæн? Цæуылнæ?

Цавæр дзаума ма дæ фæндид мозаикæйæ саив 
кæнын? Цавæр у уыцы дзаумайы нысаниуæг? 
Кæмæн конд у?
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Дæхæдæг æрхъуыды кæн мозаикæйы сюжет, 
дзаумайы формæ, ас æмæ нысаниуæг хъуыды 
даргæйæ. Скæн эскиз. Ахъуыды кæн куысты пъла-
ныл æмæ йæ равдис дæ кусæн тетрады.

Цы дæ бахъæудзæн дæ куысты? Куыд бацæттæ 
кæндзынæ дæ кусæн бынат?
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Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ æххæст кæн 
хæсгард æмæ сасмæй архайыны æдасдзинады 
уагæвæрдтæ.

Радзур, цы дзаума скодтай æмæ йыл куыд куыс-
тай, уый тыххæй. Куыд фæкастис дæ мозаикæ 
иннæтæм? Цæмæн? Дæумæ дæр афтæ кæсы?

Гæххæттæй лыг кæнæм ажур нывæфтыдтæ
(кæдзистытæ)

Зымæг уарзыс? Цæмæн?

Зымæгон æрдзы лæвæрттæн сæ диссагдæртæй 
иу у мит.

Митгæлæбуты æрдзон формæ адæймаджы 
зæрдæйы æвзæрын кæны æхсызгондзинад, 
зæрдыл æрлæууын кæны аивадон уацмыстæ.



60

Адæймаг пайда кæны æрдзон формæтæй, 
цæмæй рæсугъд æмæ пайдайаг дзаумæттæ араза, 
уый тыххæй.

Митгæлæбуйы фæлгонц тъæпæн формæйы

Митгæлæбуйы фæлгонц бæрцуатон формæйы

Гæххæттæй слыг кæнæн ис бирæ цымыди-
саг, рæсугъд æмæ пайдайаг дзаумæттæ: арфæйы 
къамтæ (поздравительные открытки), чиныджы 
фарсбæрæггæнæнтæ, ног азы маскæтæ.
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Гæххæттæй митгæлæбутæ куыд кæнгæ сты, уый 
зоныс? Фæнды дæ базонын? Цæмæн?

Гæххæттæй ис слыг кæнæн тынг рæсугъд 
митгæлæбу.

Гæххæттæй лыг кæнын у алы адæмты 
декоративон-къухæрмæгон аивады хуызтæй иу. 
Ацы куыст кæнынæн хъæуы æрмæст гæххæтт 
æмæ хæсгард. Фæзындис ацы аивад Китайы. Рад-
жы заманты гæххæттæй лыггонд фигурæтæй пай-
да кодтой алыхуызон æгъдæуттæ кæнгæйæ, ныры 
рæстæджы та дзы аив кæнынц интерьер.

Интерьер у бæстыхай аив кæнын бæлвырд аи-
вады стилы, стæй агъуысты, бæстыхайы мидæггаг 
тыгъдад.
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Кæцыдæр бæстæты − Украинæйы, Белорусси-
йы, Польшæйы хъæуккаг хæдзæрттæ аив код-
той стыр урс гæххæтты сыфтæй лыггонд нывæф-
тыдтæй.

Европæйы ныртæккæ дæр ис сау гæххæттæй 
силуэттæ, портреттæ лыггæныны модæ.
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Абар æрдзон æмæ адæймаджы æрхъуыдыгонд 
(гæххæттæй лыггонд) митгæлæбутæ. Цы сæм ис 
иумæйагæй? Хицæн та цæмæй кæнынц?

Ацы схемæ дын феххуыс уыдзæнис митгæлæбу-
йæн бындур скæнынæн.

  1          2

  3          4
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5

Цæттæгонд хъæуы æрбатухын дыдагъы хаххыл. 
Хаххыл æрæвæрынц нывæфтыды шаблон, æрхахх 
ыл кæнынц æмæ йæ биноныг лыг ракæнынц 
бæрджытæгонд хаххыл

Цавæр гæххæтт хуыздæр у митгæлæбутæ лыг 
кæнынæн?
Цавæр æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæг-
тæ хъæуы митгæлæбутæ скæнынæн?

Нывæфтыды шаблонтæй пайдагæнгæйæ, дæ-
хæдæг скæн митгæлæбу.
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Дæхæдæг кæй скодтай, стæй де 'мкъласонтæ цы 
митгæлæбутæ скодтой, уыдонæй саразут ног азы 
гирляндæ. Уый тыххæй æндахыл кæнæ лентыл 
бакæн алыхуызон митгæлæбутæ æмæ сæ бафидар 
кæн æлхынцъытæй.

Радзур, цавæр гирляндæ уæм рауадис, уый 
тыххæй. Йæ кæцы митгæлæбу фæцыдис дæ зæр-
дæмæ æппæты тынгдæр? Цæмæн?
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Аразæм тигъджын хъазæнтæ

Цæмæй сфæлындынц ног азы заз бæлас? Ног 
азы бæрæгбоны хъазæнтæ кæнын зоныс?

Цæмæн хонынц ахæм хъазæнтæ тигъджын? 
Цал деталы скæнын хъæуы ахæм хъазæнæн? Цы 
зæгъæн ис ацы детальты формæйы тыххæй? Куыд 
фæбæрджытæ кæнынц æмæ слыг кæнынц ахæм 
детальтæ?

Тигъджын хъазæны детальтæй дзаума (хъазæн) 
саразын зоныс?
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Базонгæ у тигъджын хъазæн æмбырдкæнынады 
мадзæлттимæ. Уыдонæй пайдагæнгæйæ дæ бон 
уыдзæнис алыхуызон хъазæнтæ кæнын детальты 
алыхуызон нымæцимæ.

Куысты цыд

 1

 2

 3

 4
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Цæмæй тигъджын хъазæн тагъддæр скæнат, 
уый тыххæй бакусут къордæй.

Цавæр хъазæн скæнынмæ хъавут? Саразут уæ 
иумæйаг куысты пълан, сбæлвырд кæнут къорды 
алы уæтæн дæр йæ хас.

Бацæттæ кæнут уæ кусæн бынæттæ. Цавæр 
æрмæджытæ, инструменттæ, гарзæгтæ уыдзæнис 
дæ кусæн стъолыл? Æдасдзинады цавæр уагæ-
вæрдтæ хъæуы зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ 
сæ спайда кæнын?

Саразут тигъджын хъазæн, шаблонтæй пайдагæн-
гæйæ.

Цæмæн хъуамæ уой тигъджын хъазæны детальтæ 
æнæмæнгæй симметрион? Æппынкъаддæр цал де-
талы хъуамæ уа ахæм хъазæнты конструкцийы?
Цавæр хъазæн сарæзта уæ къорд? Радзурут 
уæ хъазæны тыххæй. Къордæй кусгæйæ куыст 
тагъддæр цæуы? Къорды архайджытæй алкæй 
куыст дæр фæзыны куысты результатыл? Уæ 
хъазæн рæсугъд сфидаудзæн заз бæласыл? 

Дæхæдæг дæр скæн ахæм хъазæн, дæхи конд 
шаблонæй пайдагæнгæйæ.
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Радзур, цавæр хъазæн скæнын дын бантыстис, 
уый тыххæй. Цавæр детальтæй арæзт у? Цавæр 
хуыз æмæ формæ ис уыцы детальтæн? Цавæр 
æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæгтæ ба-
хъуыдысты хъазæн саразынæн? Цæмæн? Куыд 
фæкастис дæ хъазæн иннæтæм?
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Аразæм уалдзыгон композицитæ

Уалдзыгон букет æмæ фитокомпозици

Цавæр уалдзыгон бæрæгбæттæ зоныс? 
Куыд фæарфæтæ кæнынц адæм кæрæдзийæн 
ацы бæрæгбæтты рæстæг? Цавæр лæвæрттæ 
кæндзынæ дæ хионтæн (уарзон адæмæн)? Дæ бон 
бауыдзæн уалдзыгон букет кæнæ зайæгойтæй ком-
позици – фитокомпозици саразын?

Ныры рæстæг адæм сæ бæрæгбæттæ тынг 
арæх срæсугъд кæнынц дидинджытæй. Уалдзыгон 
бæрæгбæтты тæккæ æхсызгондæр лæвар вæййынц 
дидинджытæ. Уыдонæй аразынц букеттæ æмæ 
фитокомпозицитæ.
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Букет у, иумæ чи фидауы, ахæм дидинджыты 
баст. Букеты дидинджытæй уæлдай бакæнæн ис де-
коративон сыфтæ æмæ зайæгойы къабузтæ.

Уалдзыгон букеттæ

Цæмæй хицæн кæнынц ацы букеттæ? Иумæ-
йагæй та сæм цы ис? Цæмæй бæрæг у букеты 
нысаниуæг?

Сæ цæрæнуат дидинджытæй æмæ зайæгойтæй 
аивкæнынадæй – фитодизайнæй адæм пай-
да кæнынц тынг рагæй, уымæн æмæ зайæгойтæ 
æххуыс сты хæдзары мидæг бæрæг равг сара-
зынæн.
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Уалдзыгон фитокомпозицитæ

Цæмæй хицæн кæнынц ацы композицитæ? 
Иумæйагæй та сæм цы ис?
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Аразæм уалдзыгон букет (композици)

Уалдзыгон букет аразынæн къалиутæ лыг 
кæнын хъæуы рагацау, цалынмæ къуыбыр нæма 
райхæлд уæдмæ.

Цавæр букет кæнæ фитокомпозици дæ фæнды са-
разын? Цавæр у сæ нысаниуæг? Цавæр æрдзон 
æрмæджытæй пайда кæндзынæ дæ куыст 
саразынæн? Скæн букет кæнæ композицийы эскиз 
дæ кусæн тетрады.

Бамбырд кæн, дæ куыстæн дæ цы æрмæджытæ 
бахъæудзæн, уыдон æмæ дзы сараз, дæхæдæг кæй 
æрхъуыды кодтай ахæм букет кæнæ композици.

Дæ лæвар дæ бинонты зæрдæмæ фæцыдис? Цæй 
руаджы дын бантыстис йæ нысаниуæг равдисын?
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Цавæр бæлæстæ æмæ къутæрджын зайæгойтæ 
калынц дидинæг уалдзыгон?

Цардæгас дидинджытæ фитокомпозицийы ис 
баивæн кæнгæ, зæгъæм, гæххæттын дидинджы-
тæй.

Къалиу гæххæтты æххуысæй куыд сфæлындæн 
ис, уый зоныс? Зæгъæм, дидинæгкалгæ фæткъуы 
бæласы къалиу куыд скæнгæ у, уый.

Базонгæ у гæххæттын дидинæг аразыны схемæ-
имæ.

  1          2
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  3         4

  5         6

  7

Æрхъуыды кæн уалдзыгон фитокомпозици гæх-
хæттын дидинджытæй фæлыст къалиутимæ. Фито-
композици баххæст кæнæн ис алыхуызон æрдзон 
æрмæджытæй. Скæн композицийы эскиз.
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Цавæр æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гар-
зæгтæ дæ бахъуыдис дæ куысты? Цавæр æдас-
дзинады уагæвæрдтæ хъæуы зæрдыл æрлæууын 
кæнын æмæ сæ спайда кæнын?

Цæмæй фитокомпозици тагъддæр скæнай, уый 
тыххæй йæ аразут иумæ. Саразут пълан уæ 
иумæйаг куыстæн, сбæлвырд кæнут алы скъоладза-
уы хæс дæр. 
Скæнут фитокомпозици.
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Куыд схуыдтат уæ композици? Цæмæн? Цавæр 
интерьерæн у нысангонд? Абар дæ фитомпозици де 
’мкъласонты куыстытимæ.

Фæлындæм мигæнæн

Цавæрфæнды мигæнæнæй дæр ис рæсугъд 
вазæ саразæн. Куыд, уый зоныс?

Уый тыххæй спайда кæнæн ис орнаменттæй 
арæзт алыхуызон композицитæй.

Орнамент у, сæ ас æмæ формæйæ иухуы-
зон элементтæ (мотивтæ) бæлвырд фæдфæдадыл 
(ритмыл) равæрдæй кæм фæлхатгонд цæуынц, 
ахæм нывæфтыд. 

Геометрион элементтæй (фигурæтæй, хæххы-
тæй, стъæлфытæй) арæзт орнамент хонынц геоме-
трион.
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Цавæр мотивтæй арæзт сты нывæфтыдтæ ацы 
дзаумæттыл?

Геометрион орнаменттæ ис саразæн æнцон-
арæн æрмæджытæй: зайæгойты мыггæгтæй, каса-
гæй, макаронтæй. Орнамент мигæнæныл ис алы-
хуызон равæрæн.

1. Мотивты фæдфæдадон равæрд.

2. Мотивтæ радгай ивгæйæ равæрд.
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3. Мотивты центрикон равæрд. Хуымæтæджы мигæ-
нæнæй рæсугъд вазæ скæнын зоныс? Базонгæ у 
мигæнæн фæлындыны мадзæлттимæ.

Куысты цыд

1. Равзар орнаменты композицион схемæ мигæ-
нæны ас æмæ формæ хынцгæйæ.

2. Тæнæг сæрст бакæн мигæнæн пластилинæй.
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3. Стекæйæ фæбæрджытæ кæн орнамент аразыны 
хæххытæ сæ ритм хынцгæйæ.

4. Бафидар кæн быныл – пластилиныл дæ куыс-
ты æрмæг: раздæр стыр, уый фæстæ та – гыццыл 
формæтæ.

Æрхъуыды кæн дæхæдæг композици æмæ йын 
скæн эскиз. Цавæр мотив ис йæ бындуры? Куыд 
равæрд сты мотивтæ композицийы?

Цавæр æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæг-
тæ дæ бахъæудзæнис дæ куысты? Куыд сæ 
равæрдзынæ дæ кусæн бынаты?
Сараз дæ композици мигæнæныл, йæ формæ æмæ 
йын йæ ас хынц, афтæмæй.

Цы у орнамент? Цавæр фигурæтæй арæзт уæвæн 
ис геометрион орнаментæн? Хъуамæ букет вазæйы 
формæ æмæ хуызимæ фидауа?
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Æрхъуыды кæн фитокомпозицийы темæ, зæгъæм, 
хæдзар Куадзæнмæ саив кæнынæн ("Куадзæны 
бон"), Уæлахизы бонмæ ("Кад æмæ намыс 
хъæбатыртæн!"), Сылгоймæгты бæрæгбон – 8 Мар-
тъимæ ("Мæ уарзон мамæйæн"), кæнæ уалдзæджы 
темæйыл ("Циндзинад", "Уалдзыгон райсом").
Цавæр æрмæджытæй арæзт уыдзæн компози-
ци? Цавæр мигæнæн ын бахъæудзæн? Цæмæй 
фæлыст уыдзæнис мигæнæн? Сныв кæн дæ 
кусæн тетрады фитокомпозици æмæ, мигæнæн 
цы орнаментæй фæлыст уыдзæнис, уый мотивы 
эскизтæ.

Сараз дæ куыстæн пълан. Сæххæст кæн дæ куыст. 

Куыд хуыйны дæ композици? Цæмæн? Цæмæй 
арæзт у? Цæмæй фæлыст у дæ куыст? Куыд 
фæкастис дæ куыст иннæтæм?
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Аразæм «диссæгтæ» æндæхтæ æмæ
хъуымацæй

Цæмæй конд сты ацы куыстытæ?
Куыд кæнгæ сты уый зоныс?
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Текстиль æрмæгæй, уымæ хауынц æндæхтæ 
æмæ хъуымæцтæ, адæм рагæй пайда кодтой 
дарæс, хуыссæны цъæрттæ, стъолæмбæрзæнтæ 
æмæ æндæр ахæмтæн.

Æндæхтæ æмæ хъуымæцтæй ис скæнæн алы-
хуызон рæсугъд дзаумæттæ: панно, хъазæнтæ, 
фæлындæнтæ.

Цавæр инструменттæ æмæ гарзæгтæ дæ ба-
хъæудзæн уыдæттæ кæнынæн?
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Зонгæ кæнæм æндæхтæ æмæ хъуымæцтимæ

Æндæхтæ æмæ хъуымæцтæ вæййынц алыхуы-
зон сæ хуызæй æмæ сæ бæзнæй. Уыдон нысангонд 
вæййынц алыхуызон пайдайаг дзаумæттæн.

Мулине 
(хуыднывæн)     Хуыйæн æндахы 
        къæбæлтæ

Æлвыст (цъындагæнæн       Æлвыст
телтæй бийынæн      (трикотажæн)

Четæн       Урсгонд

Иухуызон             Джиппæйфыст 
            (хуызджын нывтимæ)

Цæмæн хъæуынц æндæхтæ? Цæмæн хъæуынц 
хъуымæцтæ?

Æндæхтæ

Хъуымац
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Æрæмбырд кæн æндæхты æмæ хъуымæцты кол-
лекцитæ æмæ сын сбынат кæн дæ кусæн тетрады.

Аразæм хъазæнтæ æмæ фæлындæнтæ
æндæхтæй

Цавæр æндæхтæй конд дзаумæттæ уыныс? 
Куыд аивгонд сты?
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Ахуыр кæнæм æндæхтæй коцоратæ кæныныл

Базонгæ у æндæхтæй коцора кæныны мадза-
лимæ. Уый бындурыл дæ бон суыдзæнис цыхуы-
зæнфæнды æмæ цæййасфæнды коцора скæнын 
дæр.

Куысты цыд

  1      2

1. Слыг кæн шаблон хъæбæр гæххæттæй.
2. Стух ыл æндах. Уæлейы йæ æрбабæтт.

  3      4

3. Алыг æй кæн бынырдыгæй. Рафтау æй хъæбæр 
гæххæттæй.
4. Æрбабæтт коцорайы "къоппа".

Цæимæ баст сты коцорайы бæзн æмæ бæрзæнд?
Цавæр формæ ис коцорайæн?
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Куыд рауайы коцорайæ кукла

Базонгæ у, коцорайæ кукла куыд кæнгæ у, 
уыимæ. Уый фæстæ дæхæдæг дæр скæндзынæ 
хъазæн.

Куысты цыд

  1     2

1. Скæн къухтæ: рахицæн кæн дыууæ бындзыджы 
æмæ сæ æрбабæтт æндахæй.
2. Скæн гуыр: иннæ æндæхтæ æрбабæтт астæуæй.

  3     4

3. Хæсгардæй æрбараст кæн къухтæ æмæ 
дæллаггуыры æндæхтæ (чызг-куклайæн).
4. Скæн дæллаггуырæй къæхтæ (лæппу-куклайæн).

Цæмæй саив кæнæн ис куклаты?
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Цы ма ис саразæн коцорайæ?

Кæцы хъазæн фæцыдис дæ зæрдæмæ æппæты 
тынгдæр? Дæхæдæг æрхъуыды кæн исты хъазæн. 
Цæйас коцоратæ йын хъæуы? Цы хуызæн 
æндæхтæ йын хъæуы? Сныв кæн дæ хъазæны 
эскиз, скæн дæ куыстæн пълан.

Сбæрæг кæн, де 'стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ ис æви нæй, уый.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ æххæст кæн 
æдасдзинады уагæвæрдтæ хæсгард æмæ судзи-
нæй кусгæйæ.

Радзур, дæ хъазæн куыд рауадис, уый. Цавæр 
уæлæмхасæн детальтæ ма дæ бахъуыдис? Куыд 
фæкастис дæ куыст де 'мкъласонтæм?
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Ахуыр кæнæм æндæхтæй помпон кæныныл

Базонгæ уæм, помпон кæныны куыст куыд 
цæуы, уыимæ. Уый дын феххуыс уыдзæнис 
цавæрфæнды помпон, стæй уый бындурыл дæхи 
æрхъуыдыгонд хъазæн скæнынæн.

Куысты цыд

     1            2

1. Райс хъæбæр гæххæттæй лыггонд дыууæ цалх-
гонды (шаблонтæ).
2. Æндæхтæ стух, хуынкъ куыд сæхгæна афтæ.

     3           4

3. Æндæхтæ алыг кæн хæсгардæй цæлхыгты 'хсæн 
кæрæттыл.
4. Æрбабæтт æндахæй цæлхыгты 'хсæн. Раппар 
шаблонтæ. Арæсугъд кæн хæсгардæй помпоны 
дызгъуындзинæдтæ.

Цæимæ баст сты помпоны ас æмæ хæмпусдзинад?
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Аразæм хъазæнтæ помпонтæй

Цавæр формæ ис помпонæн?

Цавæр хъазæн фæцыдис дæ зæрдæмæ? Дæхæдæг 
дæр æрхъуыды кæн хъазæн. Цал помпоны йын 
бахъæудзæнис скæнын? Скæн дæ куыстæн пълан. 
Ахъуыды кæн, детальтæ кæрæдзиуыл куыд фидар 
кæндзынæ, цавæр уæлæмхасæн детальтæ ма дæ 
бахъæудзæнис, ууыл.
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Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ ис æви нæ, уый.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ пайда кæн 
æдасдзинады уагæвæрдтæй хæсгард æмæ 
судзинæй архайгæйæ. Скæн дæхи æрхъуыдыгонд 
хъазæн.

Зын кæнæн хъазæн ис саразæн æмкъласонтимæ 
иумæ. Байуарут уæ хæслæвæрдтæ.

Радзур, помпонтæй цы хъазæн скодтат, уый 
тыххæй. Хуыздæр дын цы бантыст скæнын? Цы дын 
нæ рауадис? Куыд ис уымæн сраст кæнæн?

Дæхи та цавæр хъазæн фæндид скæнын 
помпонтæй? Цæмæн дæ хъæуы уыцы хъазæн? 
Сныв кæн хъазæны эскиз, скæн йæ аразыны пълан.

Цавæр æрмæджытæ, инструменттæ æмæ гарзæг-
тæ дæ бахъæудзæнис? Куыд сæ равæрдзынæ дæ 
кусæн стъолыл?

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ пайда кæн 
æдасдзинады уагæвæрдтæй хæсгард æмæ 
судзинæй архайгæйæ.

Цæмæн дæ бафæндыд комкоммæ ацы хъазæн 
скæнын? Куыд дæм фæкаст дæ куыст? Куыд 
фæкаст дæ куыст иннæтæм?
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Бийæм «дзыкку» (алдымбыд) æндæхтæй

Рагзаманты сылгоймæгтæ хистæрæй кæстæ-
рæй быдтой дзыккутæ. Ды дзыккутæ бийын зо-
ныс? Уыцы арæхстдзинад дæ ныртæккæ дæ 
сæрыхъуынтæ рæсугъд сбийынæн нæ хъæуы. 
Ставд æндæхтæй быд дзыкку (алдымбыд) у 
фæлындæн дæр æмæ фидар бæттæн дæр.

Базонгæ уæм дзыкку бийыны (алдымбыдтæ 
кæныны) мадзалимæ.

Куысты цыд

   1        2    3        4

1. Æрлыг кæн æртæ æмдæргъ ставд æндахы сты-
джы (пряди). Иумæ сæ æрæвæр.
2. Уæлейы сæ æрбабæтт æмæ сæ сæрдзæвæнæй 
(булавкæйæ) бакæн базыл кæнæ сæ бафидар кæн 
зæгæлмæ.
3-4. Сбий "дзыкку" (алдымбыд) нывы куыд æвдыст 
у, афтæ.

82 фарсыл цы панно ис, уый детальтæй кæцытæ 
сты алдымбыдты хуызы конд.
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Аразæм панно хъуымацæй конд
аппликациимæ

Цы у аппликаци? Цавæр æрмæджытæй зоныс 
аппликацитæ кæнын? Цы ис иумæйагæй, нывы 
аппликаци æмæ раздæр цы куыстытæ скодтай, 
уыдонмæ? Хицæн та цæмæй кæнынц?

Цавæр фæдфæдадыл кæнын хъæуы аппликаци? 
Цавæр инструменттæ æмæ гарзæгтæ хъуамæ уой 
дæ кусæн стъолыл?
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Ахуыр кæнæм хъуымацæй аппликаци кæныныл

Базонгæ у аппликаци кæныны мадзæлттимæ. 
Уый дæ бахъæудзæн коллаж кæнгæйæ.

Куысты цыд

1. Скæн шаблон         2. Баныхас гæххæтт 
                хъуымацыл

3. Æрхахх кæн шаблоныл.   4. Слыг кæн
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    5           6

5. Баныхас быныл (хъуымацыл) гæххæтты 'рдыгæй.
6. Бахус кæн прессы бын.

Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ ис, уый.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ пайда кæн 
æдасдзинады уагæвæрдтæй хæсгард æмæ сасмæй 
архайгæйæ.

Равзар ныв аппликацийæн. 
Цавæр детальтæй арæзт у дæ композици?
Цыхуызæн хъуымæцтæ дæ хъæуы дæ куыстæн? 
Сараз пълан дæ куыстæн. Сараз панно.

Цавæр аиппытæ ис дæ куысты? Куыд сраст кæнгæ 
сты уый зоныс?

Æрхъуыды кæн сюжет æмæ скæн аппликацион 
паннойы эскиз. Цавæр у дæ паннойы нысаниуæг? 
Цавæр фæдфæдадыл æй араздзынæ? Цæй 
æххуысæй?

Куыд дæм кæсы дæ куыст? Иннæтæм та куыд 
кæсы? Цæмæн? Семæ разы дæ?
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Хуыдныв кæнæм раст сынчытæй

Хуыдныв у хъуымацыл конд нывæфтыд. 
Хуыднывы алы хуызтæй аив кæнынц уæлæ-

дарæс æмæ интерьеры предметтæ.

Хуыдныв кæнынц дæрзæг, урсгонд æмæ иу-
гъуыз хъуымацыл бæмбæг (мулине), цыллæ æмæ 
фæсмын (шерстяные) æндæхтæй (кæс 84 ф.)
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Хуыднывгæнæн инструменттæ æмæ гарзæгтæ

Судзинтæ
судзинтъыссæн        Тындзæн фæлгæт

             (пяльцы)

Æнгуырстуан        
Хæсгард

       Къопиисæн гæххæтт              Кърандас

Æдасдзинады уагæвæрдтæ судзинæй архайгæйæ

1. Дæ зæрдыл дар, кусынæн цал судзины райстай, 
уый. Куысты фæстæ сæ банымай.
2. Ма архай згæ судзинæй.
3. Судзин дæ дзыхмæ ма ис, ма йæ тъысс дæ 
уæлæдарæсы.
4. Судзин дар судзинтъыссæн баз кæнæ судзиндо-
ны.
5. Саст судзин ратт хистæртæм.
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Зонгæ кæнæм судзинимæ

Æрмæджы, зæгъæм, цæрмтты хæйттæ кæ-
рæдзиуыл фидар хуыйын æхсызгон хъуыдис 
адæймаджы тынг рагæй. Уый тыххæй йæ бахъуы-
дис лыстæг даргъ инструмент фидар æрмæгæй 
− судзин. Рагон адæмæн судзины бæсты цыдысты 
кæсаджы стджытæ, зайæгойты хъæбæр хихтæ, 
цыргъ дуртæ. Уыдонæй-иу фæхуынкъ кодтой 
цæрæгойты цæрмттæ æмæ-иу хуынчъыты аластой 
нуæрттæ.

Æфсæйнаг æмæ бронзæйы фæзындимæ фæ-
зындысты æцæг судзинтæ дæр. Уæдæй нырмæ сæ 
формæ нал аивта.

         Хуынкъ

         Æлхуый

         Бырынкъ
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Уырыссаг хуыднывы историйæ

Рагзаманты чызджытæ иууылдæр зыдтой хуыд-
ныв кæнын. Ууыл сæ-иу ахуыр кæнын райдыдтой 
æхсæз-авдаздзыдæй. Хъæуккаг чызджытæ-иу сæ 
чындзæхсæвмæ хуыднывтæ кодтой хисæрфæнтыл, 
куатæтыл, хæдæттыл.

Хуыднывы нывæфтыдтæн уыдис сæрмагонд 
нысаниуæг. Ноггуырды хæдоныл хуыд раст хахх 
нысан кодта амондджын, хъæлдзæг цард кæныны 
арфæ. Заз уыд амондджын, фæрнæйдзаг цард 
кæныны арфæйы нысаниуæг.

Нывгæнджытæ арæх ныв кодтой хуыднывгæнæг 
чызджыты.

   А.Г. Венецианов.         В.А. Тропинин.
  Чызг хуыднывимæ     Зæриндагæй хуыйæг
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Æндæр адæмты национ хуыдныв

Æппæт дунейы æрмдæснытæ дæр хуыднывæн 
пайда кæнынц раст сынкæй.

Японы хуыдныв кæнынц раст сынчынтæй урс 
æндахæй тарцъæх хъуымацыл.

Индиаг национ хуыднывы пайда кæнынц раст 
сынчытæй.
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Мах рæстæджы хуыдныв кæнынц компьютер 
æмæ хуыднывгæнæн машинæйы æххуысæй.

Хуыднывгæнæн ис алыхуызон дæргъæн раст 
сынчытæй.

1-2-3 – сынк
Сынчыты фæлхатгæнгæ рæнхъ – рæнхъ.
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Ахуыр кæнæм раст сынчытæ кæнын

Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ ис æви нæ, уый.

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æмæ пайда кæн æдас-
дзинады уагæвæрдтæй судзин æмæ хæсгардæй 
архайгæйæ.

Куысты цыд

1. Растхахгæнæн æмæ кърандасы æххуысæй хъуы-
мацыл æркæн æртæ раст хаххы.
2. Раст сынчыты рæнхъытæ акæн афтæ: 
– сынчыты æхсæн дæрддзæг сынчыты дæргъæн 
куыд уа;
– сынчыты æхсæн дæрддзæг сынчыты дæргъæй 
бирæ фылдæр куыд уа;
– сынчыты æхсæн дæрддзæг тынг гыццыл куыд уа.

Раст рæнхъыты сынчытыл æрбийæн ис æндæр 
хуызы æндах. Рауайдзæн дзы алыхуызон декорати-
вон сынчытæ.

Цавæр аиппытæ ис дæ куысты? Зоныс æй, куыд 
сын ис срастгæнæн, уый?
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Ахуыр кæнæм къухсæрфæн (салфеткæ)
кæныныл

Æркæс ацы къухсæрфæнтæм. Цавæр формæ 
сын ис? Куыд равæрд сыл у хуыдныв? Куыд конд 
сты къухсæрфæнтæй алкæцыйы кæрæттæ дæр?

Базонгæ у раст сынчытæй аивгонд къухсæрфæн 
кæныны мадзалимæ. Уыдоны бындурыл дæ бон 
бауыдзæн цавæрфæнды къухсæрфæн скæнын 
дæр.

Куысты цыд

   1         2

1. Расткъуымон къухсæрфæны кæрæттæ фæбæр-
джытæ кæн æндах сласгæйæ.
2. Ныв раив хъуымацмæ къопиисæн гæххæтты 
æххуысæй.
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3        4

3. Хъуымац бакæн тындзæн фæлгæтыл (пяльцы). 
Хорз æй байтындз.
4. Рабар, цы хуызæн æмæ дæ цæй дæргъæн æндах 
хъæуы, уый.

5       6

5. Æндах бадыдагъ кæн. Æндах дыууæ кæроны 
’рдыгæй атъысс судзины.
6. Балхынцъ кæн æндах зыгъуымæрдыгæй.
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   7        8

7. Скæн хуыдныв раст сынчытæй.
8. Скæн аивгæнæн уæлхуыд (перевив).

9            10

9. Сæвæр иту (хистæрты æххуысæй) къухсæр-
фæныл зыгъуымæрдыгæй.
10. Къухсæрфæны кæрæттыл скæн хаутæ.

Сбæрæг кæн, дæ кусæн стъолыл хъæугæ æрмæ-
джытæ æмæ инструменттæ ис æви нæ, уый.

Æрхъуыды кæн дæхæдæг кæнæ равзар ныв хуыд-
нывæн кусæн тетрады.

Скæн хуыдныв раст сынчытæй. Скæн аивгæнæн 
уæлхуыд. Скæн хаутæ къухсæрфæнæн.
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Радзур, дæ къухсæрфæн куыд рауад, уый тыххæй. 
Цавæр æндæхтæ æмæ хъуымæцтæ æвзæрст 
æрцыд къухсæрфæнæн? Сæ хуызтæ кæрæдзиимæ 
фидауынц? Хуыдныв хъуымац не ’рбанцъылд код-
та? Куыд аивгонд сты къухсæрфæны кæрæттæ?

Цавæр дзаумæттæ ма саив кæнæн ис раст 
сынчытæй?
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Æрхъуыды кæн дæхæдæг исты дзаума. Кæмæн 
æмæ йæ цавæр нысаниуæгимæ кæндзынæ? Скæн 
ныв. Сараз дæ куыстæн пълан. Скæн хуыдныв.

Саив кæн дæ куыст. Куыд бацæттæ кодтай дæ 
кусæн бынат? Цавæр æдасдзинады уагæвæрдтæ 
хъуыдис æххæст кæнын? Куыд дæм фæкæстис дæ 
куыст?

Хуыйæм цæппузыртæ

Адæймагæн йæ дарæс цæппузырхъуаг куы 
вæййы, уæд дзы куыд фæзæгъынц?

Аивгæнæн куыстыты дæр пайда кæнынц сæ 
хуыз, сæ ас, сæ конструкцимæ гæсгæ алыхуызон 
цæппузыртæй.

Куысты цыд

1. Æрцæттæ кæн хуыйæн æндах:
– хуынкъджын цæппузырæн, цæппузыримæ иухуы-
зон;
– къахджын цæппузырæн, хъуымацимæ иухуызон.
2. Бадыдагъ кæн æндах æмæ йæ атъысс судзины.
3. Алхынцъ кæн æндах, хуыднывы куыд æлхынцъ 
кодтат, афтæ.
4. Бахуый цæппузыр цалдæр сынкæй.
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Хуынкъджын цæппузыр     Къахджын цæппузыр

Цæмæ гæсгæ æвзарынц æндахы хуыз цæппу-
зыр хуыйынæн?

Аразæм коллаж алыхуызон æрмæджытæй 

Цытæ базыдтам технологийы урокты æндæх-
тæ æмæ хъуымæцтимæ кусгæйæ? Уыцы зонын-
дзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæй спайда кæнæн 
ис декоративон куыстытæ аразынæн?

Коллаж у исты быныл фидар кæнын сæ хуыз, 
фактурæ, уындæй алыхуызон æрмæджытæ: хъуы-
мац, сæрак, бæттæн, цæппузыртæ, коцоратæ, 
помпонтæ æмæ æндæртæ. Коллаж ма хонынц 
уыцы мадзалæй сконд дзаума дæр.
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Сбæрæг кæн, де стъолыл хъæугæ æрмæджытæ 
æмæ инструменттæ ис æви нæ, уый.

Коллаж кæнгæйæ цавæр æдасдзинады уагæ-
вæрдтæ хъæуы зæрдыл дарын æмæ æххæст 
кæнын? 

Æрхъуыды кæн дæхæдæг кæнæ равзар кусæн тет-
радæй ныв коллажæн. Цавæр детальтæй арæзт у 
ацы композици? Цавæр æрмæджытæ хъæуы куыст 
саразынæн? Скæн куысты пълан. Сараз коллаж. 

Радзур, дæ куыст куыд рауадис, уый тыххæй. 
Цавæр аиппытæ дзы ис? Сраст кæнæн сын ис? 

Дæхæдæг æрхъуыды кæн панно коллажы 
техникæйы. Скæн ын эскиз. Цавæр нысанимæ 
æмæ йæ кæмæн кæндзынæ? Цавæр æрмæджытæ, 
инструменттæ æмæ гарзæгтæ дæ бахъæудзæнис 
йе скæнынæн? Дæ зæрдыл æрлæууын кæн æдас-
дзинады уагæвæрдтæ ацы куыстытæ кæнгæйæ. 

Сбæрæг кæн, хъæугæ æрмæджытæ, инструменттæ 
æмæ дæм гарзæгтæ ис æви нæ, уый. 

Сараз панно æмæ йын аргъ скæн.
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Аразæм модельтæ конструкторы детальтæй 

Модельтæ аразæм арæзтадон конструкторæй.

Радзур, кæм цæрыс, уыцы раны тыххæй. Цавæр 
рæсугъд æмæ æнахуыр бæстыхæйттæ ис уæ саха-
ры, хъæуы?

Дунейы адæмы цæрæнуæттæ

И`глу – цæгатаг адæмты    Ти`пи – индейæгты
зымæгон цæрæн     хæсгæ (исгæ) цæрæнуат
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Ми`нка – япойнæгты     Хохаг хæдзар – Кавказы
цæрæнуат      хæхты цæрæг адæмы
        цæрæнуат

Ю`ртæ – цæугæцардгæ-   Хъæдкъул хæдзар 
нæг адæмты цæрæнуат   (изба) – уырыссаг адæмы

        традицион цæрæнуат.

Куыд ахады, адæм цы ран цæрынц, уый сæ 
цæрæнуæтты хицæндзинæдтыл? Цæмæн?
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Хæдзæрттæ куыд аразынц, уый зоныс?
Цавæр професситы минæвæрттæ кусынц арæз-

тады?
Цавæр текникæйæ пайда кæнынц кусгæйæ?

Бæстыхайы æддаг бакаст æмæ конструкци-
йыл бакусы архитектор. Хаххныв ын скæны ин-
женер-конструктор. Арæзтады процессæн раз-
амынд дæтты прораб. Сисамайæг амайы сис, 
штукатур систæ слæгъз кæны. Уæлхæдзар æвæры 
уæлхæдзарæвæрæг (кровельщик), хъæддæсны – 
дуæрттæ æмæ рудзгуытæ, электрик бауадзы элек-
трад. Хæдтулгæ скъæрджытæ ласынц арæзтадон 
æрмæг аразæн фæзмæ. Краны машинист аразæн 
детальтæ исы хæрдмæ. Уый бæрц професситы 
минæвæрттæ архайынц хæдзæртты арæзтады.
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Алы предметæн дæр ис йæхи конструкци. Кон-
струкци у бæстыхайы кæнæ дзаумайы арæзт, йæ 
хæйтты равæрд.

Бæстыхайы сæйраг элементтæ

Уæлхæдзар

Сис
          Дуар
Рудзынг

         Фундамент

Цавæр у хæдзары конструкци?
Цæмæй райдайдзынæ хæдзар аразын конструк-

торы детальтæй?

Арæзтадон конструк-
торты детальты сæйраг 

формæтæ

Уыдоны хуызæн 
формæ кæмæн ис, ахæм 

предметтæ
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Окончание

Сныв кæн аргъæуццаг хæдзар дæ уарзон аргъауы 
геройтæн æмæ йæ сараз конструкторы детальтæй.

Цавæр детальтæй арæзт у дæ аргъæуццаг хæдзар? 
Чи дзы цæрдзæн? Радзур, хæдзар куыд аразын 
хъæуы, уый: цы бакæнын хъæуы раздæр, дарддæр 
та, цæмæй фæуын хъæуы арæзтад?
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Хуызæгтæ аразæм машинæаразæн 
конструкторы детальтæй

Радзур, машинæтæ (механизмтæ) адæймагæн 
цы æххуыс сты, уый тыххæй цы зоныс, уыдæттæ.
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Цавæр конструкторимæ куыстам раздæр техно-
логийы урокты?

Куыд иугонд сты йæ детальтæ? Цы зоныс ара-
зын машинæаразæн конструкторы детальтæй?

Машинæаразæн конструкторы сæйраг
детальтæ

Уадздзаг (полоса)              Цъарæг (пластина)

Къуымгонд 
(уголок) Кронштейн Цалх

Фидаргæнæн детальтæ

Згъæрæвдузæн 
(болт)

Лæсгæр 
(гайкæ) Шпилькæ
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Æрдæгфабрикаттæ (цæттæгæндтæ) машинæтæ 
æмбырд кæнынæн

Кабинæйы 
сæр

Отвал Агъуд
(кожу´х)

Шасси`

Кабинæйы
бын

Шинæ Калмдзалх
лент 

(гусеничная 
лента)

Кубик
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Монтажгæнæн (æмбырдгæнæн) инструменттæ

                                Дзæбуг-дæгъæл (ключ-молоток)

                          Лæсгæр-дæгъæл

Бафæлвар лæсгæр баздухыныл æмæ раздухы-
ныл.

                                                           Контрлæсгæр 
                                                             (контргайкæ)

                                                       Лæсгæр 
(гайкæ)

Уæрдоны бындурыл машинæтæ æмæ тракторты 
модельтæ æмбырд кæнын

Сбæрæг кæн моделы сæйраг хæйттæ. Раны-
май, цы детальтæй æмбырдгонд цæуынц, уыдо-
ны нæмттæ. Куыд фидаргонд цæуынц детальтæ 
кæрæдзиуыл æмæ уæрдоны быныл? Цал деталы 
дæ бахъæудзæн?
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Сбæрæг кæн, де стъолыл, куыстæн дæ цы конст-
рукторы детальтæ æмæ монтажгæнæн инстру-
меттæ хъæуы, уыдон сты æви нæ, уый.

Сæмбырд кæн машинæ æмæ тракторы 
хуызæгтæ (модельтæ) схемæмæ гæсгæ.

  1
          2

   3

   4
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Цæмæй хицæн кæнынц нывы æвдыст трактор-
тæ? 

Куыд фæзыны машинæты нысаниуæг сæ 
арæзтыл?

Арæзтадон машинæты хуызæгтæ (модельтæ)
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   1

              2

  3

Ахъуыды кæн, цавæр детальтæ дæ бахъæудзæнис, 
ууыл, æмæ сæмбырд кæн арæзтадон машинæйы 
хуызæг (модель).

Дæ модель фидар æмæ биноныг конд рауадис? 
Цавæр хæйттæ æмæ детальтæй арæзт у? Куыд 
æмбырдгонд æрцыдис модель?



122

Дæхæдæг æрхъуыды кæн машинæ æмæ йын 
скæн йæ эскиз. Цæмæн хъæуы уый адæймаджы? 
Сæмбырд ын кæн йæ модель.

Цавæр хæйттæ æмæ детальтæй арæзт у дæ мо-
дель? Куыд æрцыдис æмбырдгонд?
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Нæхæдæг аив кæнæм нæ цæрæнуат

Бинонтæ − цардаразæг

Цы у хæдзар? Цы сты бинонтæ? Цы хъæуы, 
цæмæй хæдзар хæрзæфснайд æмæ аив уа, 
уымæн? Цы у дæ бон бакæнын, цæмæй дæ хæдзар 
рæсугъд æфснайд æмæ аив уа, уый тыххæй? Дæ 
бинонты истори зоныс?

Цавæр информацион фæрæзтæ æххуыс сты 
адæймагæн йæ хæстæджыты, сæ ивгъуыд бонтæ 
зæрдылдарынæн?

Къамтæ (фотографии) сты тæккæ хуымæтæг-
дæр æмæ æнцонæй къухы æфтгæ мадзал æцæг 
цаутæ, адæмы хуыз бахъахъхъæнынæн.

Сымах хæдзары та къамтæ кæм æфснайд сты? 
Дæ бинонты къамтæй композици куыд скæнын 
хъæуы, уый зоныс?

Зæгъæм, уымæн уæвæн ис композици «Мæ 
хæдзарвæндаг» («Родовое древо моей семьи»)
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Хæдзарвæндаджы æрфыст (родовое дре-
во) у хæстæгдзинады, бинонты историйы раиртæст. 
Тынг ахсджиаг хъуыддаг у кæмæй æмæ кæцæй 
рацыдтæ, уыцы мыггæгты равзæрд зонын.

Бафæрс дæ бинонты хистæрты дæ хæдзар-
вæндаджы уæнгты тыххæй. Бацагур дæ хæстæ-
джыты къамтæ. Базон, чи сæ кæд райгуырдис, уый.

Композици «Мæ хæдзарвæндаджы æрфыст»

Цавæр дзаумайæ сфидауын кæнæн ис ацы ком-
позици? Кæм æй ис æрæвæрæн?

Зæгъæм, уымæн уæвæн ис кусæн стъо-
лыл æвæргæ бынæвæрæн (подставка). Ахæм 
бынæвæрæн куыд кæнгæ у, уый зоныс?
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Æркæс бынæвæрæн аразыны схемæмæ. Цы ны-
сан кæнынц, схемæйыл цы хæххытæ ис, уыдон? 

Бынæвæрæны раззаг фарсыл скæнæн ис де-
коративон композици, йæ фæстаг фарсыл та ис 
ныффыссæн бинонты райгуырды датæтæ.
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Декоративон композици «Мæ хæдзарвæндаджы 
æрфыст» скæнæн ис аппликацийы техникæйы. Дæ 
зæрдыл æрлæууын кæн гæххæттæй тъæпæн аппли-
каци кæныны сæйраг этаптæ æмæ æдасдзинады 
уагæвæрдтæ хæсгард æмæ сасмæй архайгæйæ. 

Сбæрæг кæн, де стъолыл куыстæн хъæугæ æрмæ-
джытæ, инструменттæ, гарзæгтæ ис æви нæ, уый.

Скæн декоративон композициимæ бынæвæрæн 
"Мæ хæдзарвæндаджы æрфыст"-ыл кусыны пълан. 
Скæн бынæвæрæн.

Цавæр хæйттæ æмæ детальтæй конд у дæ 
бынæвæрæн? Кæй къамтæ ис дæ композицийыл? 
Куыд ис тагъд æмæ раст сбæрджытæ кæнæн ком-
позицийы аппликацийы детальтæ? Куыд фæкастис 
дæ куыст дæ бинонтæм? Цæмæн?

Радзур, уæ хæдзары уазджытыл куыд сæм-
бæлынц, уый тыххæй. Дæ хæстæджытæн, де 
’мбæлттæн цайцымæн фынг æрæвæрын зоныс?
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Дæхæдæг æрхъуыды кæн хуынды гæххæтты ва-
риант. Æрцæттæ кæн хъæугæ æрмæджытæ 
инструменттæ æмæ гарзæгтæ.
Скæн дæ куысты пълан æмæ дæхæдæг бацæттæ 
кæн хуынды гæххæтт.

Куыд рауадис дæ хуынды гæххæт? Цавæр у йæ 
формæ? Цæмæй саив кодтай дæ хуынды гæххæтт? 
Дæ куысты исты аиппытæ ис? Куыд сæ сраст 
кæнын хъæуы, уый зоныс?

Цæттæ кæнæм цайцымæн фынг

Цавæр лыстæг мигæнæнтæ хъæуы цайцымæн 
фынг æрæвæрынæн?

Къофицымæн 
уидыг

Цайцымæн 
уидыг

Десертон 
уидыг

Компоты 
уидыг

Вилкæ
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Кард Тъортисæн Тъорт 
лыггæнæн 

кард

Цайцымæн 
къус (чашка) 

тæбæгъгондимæ 
(блюдце)

Цæмæн хъæуынц хъуымацæй къухсæрфæнтæ? 
Рæсугъд тухын сæ зоныс?

Дымгæгæнæн
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Наупæлæз 
(парус)

Сæтæлæг 
(улитка)

Цы амонынц схемæйы æвдыст хæххытæ æмæ ба-
дзырдон нысæнттæ?
Куыд рауадысты дæ къухсæрфæнтæ?

Дæ бинонты æхсæн бахæсс хæстæджыты æрба-
хонын æмæ сæ суазæг кæнын фæнд.
Баххуыс кæн фынг цæттæ кæныны хъуыддаджы.
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Нæхи къухæй аразæм хæдзары хъæугæ
дзаумæттæ

Цытæ саразæн ис гæххæттын къухсæрфæнæй?

Цæмæн архайы адæймаг дзаумæттæ аив кæны-
ныл?

Дзаума æрмæст хъæугæ, æнцонархайæн, фæлæ 
ма ноджы рæсугъд фæлыст дæр куы уа, уæд йæ 
аргъ фæфылдæр уыдзæн? Цæмæн?
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Лыггонд гæххæттын мотивтæй фæлындын, ап-
пликацитæ кæнын, аивдæр кæныны мадзал хуыйны 
декупа`ж (францаг æвзагыл – «лыггæнын»)

Китайы хуымæтæг адæм тынг рагæй аив кæнын 
райдыдтой уыцы мадзалæй уаты дзаума (ме-
бель), стæй иу дзаума байсæрстой лакæй. Афтæ, 
рæсугъд уаты дзаумаимæ, ацы техникæ æрбафтыд 
Европæмæ.

Ныртæккæ декупажæн æппæты арæхдæр пайда 
кæнынц хуызджын къухсæрфæнтæй. Уыимæ баст у 
ацы техникæйы æндæр ном дæр – салфеточная 
техника.

Цы ис сфæлындæн декупажæй
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Сбæрæг кæн де стъолыл кухсæрфæнтæ, сасм 
ПВА, хæсгард, цъылынæг, клионкæ, хæцъил, 
фыдгæрдæн (кæрдæн фæйнæг) ис æви нæ, уый.

Кæрдæн фæйнæг оригиналон, аив дæ цæлгæ-
нæны интерьеримæ куыд фидауа, афтæ скæнæн 
куыд ис, уый зоныс?

Куысты цыд

1. Слыг кæн къухсæрфæнæй нывæфтыд.
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2. Гæххæттæй ма ныууадз, æрмæст ныв цы цъарыл 
ис, уый.

3. Æрæвæр деталь фæйнæгыл. Уæлæрдыгæй 
байсæрд деталь сасмæй æмæ йæ хус кæнын бауадз.
4. Цæттæ дзаума байсæрдын хъæуы æгъуыз 
лакæй. (Ацы куыст кæны хистæртæй исчи).
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Цавæр предметтæй у дæ бон, декупажы техникæйæ 
пайдагæнгæйæ, оригиналон лæвæрттæ саразын? 
Скæн пълан дæ куыстæн æмæ бакæн аивгæнæн 
куыст. Кæмæн æмæ цавæр бæрæгбонмæ балæвар 
кæндзынæ дæ куыст?

Радзур, цавæр куыст дын бантыст саив кæнын 
декупажы техникæйы? Цæимæ баст у дæ нывы 
равзæрст? Кæцырдыгæй сæрдын хъæуы деталь 
сасмæй декупажы техникæйы; тъæпæн апплика-
цийы та? 
Дзаума аив кæнынæн нывæфтыды равзæрст 
цæимæ баст у? 
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Дзырдуат

Аивадон фæлгонц − аивадон уацмысы автор цы 
фæзынд æвдисы, уый бæстондæр раргом кæныны 
тыххæй цы фæлгонц саразы, уый.

Аппликаци − фæлгонцаразæн мадзал: дзаумайы 
быныл (гæххæтт, хъæбæр гæххæтт, хъуымац кæнæ 
æндæр æрмæг) баныхасынц кæнæ бахуыйынц иставæр 
æрмæджы алыхуызон гæбæзтæ (детальтæ), стæй уыцы 
мадзалæй конд дзаума.

Æвæрдтытæ кæнын (складывание) − техноло-
гион операци: сыфон æрмæгæй (гæххæттæй, хъæбæр 
гæххæттæй, хъуымацæй æ. æнд.) детальты формæ 
æмæ ас ивын сæ бæрæг мæсчъытæ сын иу кæныны 
мадзалæй.

Æрмгуыст (лепка) − пластикон æрмæгæн къухтæй 
æмæ æххуысгæнæн инструменттæй йæ формæ ивын.

Бæрджытæ кæнын (разметка) − æрмæгмæ 
рахæссын (æрмæгыл фæбæрæг кæнын) деталы 
контуртæ нысангæнæг хæххытæ кæнæ стъæлфытæ.

Букет − иумæ чи фидауы, ахæм дидинджыты баст.
Геометрион орнамент − геометрион элементтæй 

(фигурæтæй, хæххытæй, стъæлфытæй) арæзт орнамент.
Декупа`ж − (францаг æвзагыл – «лыггæнын») лыг-

гонд гæххæттын мотивтæй фæлындын, аппликацитæ 
кæнын, аивдæр кæныны мадзал.

Деталь (лыстæг хай) − иу хуызы æрмæгæй конд, 
дзаумайы иу хай.
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Дизайн − дзаумæттæ, бæстыхæйттæ, продуктты ног 
æууæлтыл рацаразыны сфæлдыстадон архайд.

Дзаума − сконд предмет.
Интерьер − бæстыхай аив кæнын бæлвырд аивады 

стилы, стæй агъуысты, бæстыхайы мидæггаг тыгъдад.
Коллаж − исты быныл фидар кæнын сæ хуыз, 

фактурæ, уындæй алыхуызон æрмæджытæ: хъуымац, 
сæрак, бæттæн, цæппузыртæ, коцоратæ, помпонтæ 
æмæ æндæртæ. Коллаж ма хонынц уыцы мадзалæй 
сконд дзаума дæр.

Композици − иумæйаг хъуыды, идейæ кæнæ 
æндæр хуызы иугонд элементты (хæйтты, детальты) 
равæрд, æмиуад.

Конструкци − амаддзаг кæнæ дзаумайы хæйтты 
кæрæдзиимæ баст арæзт, равæрд.

Лыггæнын (вырезание) − алыхуызон æгъдæуттæн, 
ритуалтæн интерьер фæлындынæн гæххæттæй 
нывæфтыдтæ, фигурæтæ аразыны алы адæмты деко-
ративон къухæрмæгон аивады хуыз.

Лыг кæнын (резание) − технологион опера-
ци: æрмæг (гæххæтт, хъуымац, хъæдæрмæг, згъæр) 
хæйттæ кæнын лыггæнæн инструменты (хæсгард, хырх 
æ.æнд.) æххуысæй.

Модель − машинæ кæнæ механизмы къаддæр-
гонд къопи. Фæлхат сын кæны канд се 'ддаг бакаст нæ, 
фæлæ сæ куысты принцип дæр.

Мозаикæ − кæрæдзиимæ хæстæг фидаргонд алы-
хуызон лыстæг дуртæ, авджы къæрттытæ æмæ æндæр 
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æрмæджытæй арæзт фæлгонц кæнæ нывæфтыд.
Мулине − хуыднывгæнæн æндах.
Ныхасын (склеивание) − технологион опера-

ци: хæйттæ æмæ детальтæй дзаума аразын ныхасæн 
æрмæджытæй пайдагæнгæйæ.

Оригами (æвæрдтытæ гæххæтт) − гæххæттæй 
фигурæтæ аразыны аивад. 

Орнамент − сæ ас æмæ формæйæ иухуызон 
элементтæ (мотивтæ) бæлвырд фæдфæдадыл (рит-
мыл) равæрдæй кæм фæлхатгонд цæуынц, ахæм 
нывæфтыд. 

Панно − ныв кæнæ æндæр исты фæлгонц къул 
фæлындынæн.

Пластикондзинад − æрмæджы цавæрфæнды 
формæ дæр исыны æмæ уыцы формæйыл баззайыны 
æууæл.

Рæнхъ (строчка) − сынчыты фæлхатгæнгæ рæнхъ.
Сæттын (сгибание) − технологион операци: 

гæххæтт, хъæбæр гæххæтт, хъуымац æмæ æндæр 
ахæм æрмæгæй детальты формæ æмæ ас ивын састы 
хахх аразыны мадзалæй.

Симметрион детальтæ − симметрион сæмæнмæ 
гæсгæ сæ хæйттæн æмхуызон формæ æмæ ас кæмæн 
ис, ахæм детальтæ.

Сынк (стежок) − æрмæгыл æндахæй ауагъд 
рæнхъы фæлхатгæнгæ элемент.

Сюжет − авторы æрхъуыдыгонд фæлгонцы мидис.
Технологи − дзаума аразыны процесс, стæй 
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æрмæджытæ бакусыны æмæ дзаумæттæ аразыны 
мадзæлттæ æмæ процесстæ ахуыргæнæг зонад.

Технологион операци − дзаума аразыны технологи-
он процессы иу хай.

Тындзæн фæлгæт (пяльцы) − хъуымац тындзæн 
фæлгæт хуыдныв кæнгæйæ.

Фидаргæнæн (закрепка) − хуыды райдиан кæнæ 
кæрон хъуымацыл фидаргонд æндах (æлхынцъ).

Фынгæвæрд ифтонггæнын (сервировка) − фын-
гыл равæрын хъæугæ мигæнæнтæ.

Фальцгæнын (фальцовка) − технологион опе-
раци: сыф раст сæттын лæгъзгæнæн гарзæгæй 
пайдагæнгæйæ.

Фитодизайн − интерьер дидинджытæй аив кæнын.
Фитокомпозици − зайæгойтæй композици.
Формæ − предметы æддаг бакаст, йæ кæронхахх.
Хуыд (шов) − æрмæджыты (хъуымац æ.а.д.) 

фæлтæртæ иукæнын рæнхъытæй; хуыднывы − сынчы-
ты рæнхъ.

Хуыдныв кæнын (вышивание) − дзаума 
хуыднывæй аив кæнын; хуыднывджын дзаума.

Хуыдныв − хъуымацыл конд нывæфтыд.
Шаблон − фидар æрмæгæй конд гарзæг деталы 

æддаг контурыл бæрджытæ кæнынмæ, стæй бирæ иу-
хуызон детальтæ кæнынæн.

Эскиз − тагъд конд ныв.
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