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Бадзырдгонд нысантæ:

– скæн ныв, ныффысс

– сахор нывтæ

– ралыг кæн нывтæ

– баиу кæн хæххытæй

– хибар куыстæн
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ЦЫ У АЛФАМБЫЛАЙ ДУНЕ

Нывты æвдыст объекттæй æмæ предметтæй фарст чи?-
йæн дзуапп чи дæтты, уыдоны цур зиллæктæ сахор 
сырхæй, фарст цы?-йæн та – бурæй.
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ЧИ ÆМÆ ЦЫ ИС НÆ АЛФАМБЫЛАЙ

Æрдзон объекттæ цы нывты æвдыст сты, уыдоны раз 
зиллæктæ сахор кæрдæгхуызæй; адæймæгты раз – 
сырхæй, адæймаджы къухæй конд предметты раз та – 
бурæй.

Скæн хур, мæй кæнæ стъæлыты ныв.
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Æрдзон объекттæ дыууæ къордыл адих кæн 
хуызæгмæ гæсгæ.

Цавæр æрдзон æрмæджытæй арæзт сты ацы 
хъазæнтæ? Сахор сæ. Сараз кæнæ сныв кæн ахæм 
хъазæнтæ.
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СКЪОЛА

Фарст чи?-йæн дзуапп цы объекттæ дæттынц, уыдоны 
цур зиллæктæ сахор сырхæй.

Фарст цы?-йæн дзуапп цы объекттæ æмæ предметтæ 
дæттынц, уыдоны цур зиллæктæ сарох бурæй.
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Компьютерон кълас Нывкæнынады кабинет

Спортивон зал Музыкæйы кабинет

СКОЛАЙЫ КУСÆНУÆТТÆ 
ÆМÆ КУСДЖЫТÆ

Предметтæ баиу кæн хæххытæй скъолайы кусæн-
уæттирмæ.
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Дохтыры уат         Хæрæндон        Æрдзы къуым       Библиотекæ
Музыкæйы кабинет       Спортивон зал       Нывкæнынады кабинет

Къласимæ баст нывтæ фæнысан кæн.

Кусæнуæтты нæмттæ дуæрттимæ баиу кæн.
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Скъолайы кусджытæ цы нывты ис, уыдоны цур 
зиллæктæ сахор.
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СКЪОЛАДЗАУТÆ

Цæмæй кълас рæсугъд уа, уый тыххæй йæ алыхуызон 
ахорæнтæй сахор.

Нывы цы предметтæ уыныс, уыдоны иумæйаг номæй 
куыд схонæн ис?

а ы г н н

дз м т æ
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Ахургæнæн дзауматæ хуызæгмæ гæсгæ фæнысан 
кæн.
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БИНОНТÆ

Нывмæ гæсгæ ныффысс кæнæ ранымай, бинонты 
нæмттæ.

Бинонтæ цы нывты æвдыст цæуынц, уыдоны цур 
зиллæктæ сахор.
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Хъуыдыйæдтæ æма нывтæ баиу кæн.

Мамæ кæны хæринаг.

Зæлинæ æфснайы уат.

Тимур кæны дон.

Папæ зилы хæдтулгæмæ.

Бафæлвар, уæ бинонтимæ уæ фæллад куыд 
фæуадзут, уый нывы равдисын.

ХÆДЗАРЫ КУЫСТЫТÆ ÆМÆ УЛÆФТЫ 
РÆСТÆГ
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Хæххыты руаджы равдис, цавæр дæсныйæдтæ ис, 
нывты кæй уыныс, уыдонмæ.

Постхæссæг

Программист
Зынгхуыссынгæнæг

Акт ртæ
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ХÆДЗАР

Цæрæгойты сæ цæрæнбынæттимæ хæххытæй баиу 
кæн.

Ныффысс кæнæ зæгъ уæ хæдзары адрис.

Горæт кæнæ хъæу _____________________________________ .
Уынджы ном ___________________________________________ .
Хæдзар æмæ фатеры номыр ___________________________ .
Дæ мыггаг _____________________________________________ .
Дæ ном ________________________________________________ .

Мигæнæнтæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

рыгтæцъирæн

хуыйæн машинæ

фен

иту

гæрстæхсæн машинæ
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Цы уыныс нывы?

Нывмæ гæсгæ ныффысс кæнæ ранымай, цы хæдзары 
дзаумæтты нæмттæ. Бахъуыды сæ кæн.

ф л дз у
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ÆДЗАРД ÆМÆ ЦАРДÆГАС ÆРДЗ

Баххæст кæн дзырдтæ цухгонд дамгъæтæй.

Æдзард æрдз:

з х х а м гъ

Цардæгас æрдз:

ч г г л у

д д дж æ

Нывы ссар æрдзон объекттæ. Сахор сæ.
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Адæймаджы къухтæй конд предметты цур зил-лæктæ 
сахор.

Баххæст кæн цыппаркъуымонтæ нывтæй. Дæ хъуыды 
бамбарын кæн.
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РУХÆНЫ МÆЙ – ФÆЗЗÆДЖЫ РАЙДИАН

Фæззæгимæ баст нывты цур зиллæктæ бурæй сахор.

Бæлæсты сыфтæртæ фæззыгон хуызтæй сахор.

тулдз

сусхъæд

цъуйбæрз

тæгæр



21

Сныв кæн, цæхæрадоны цы дыргътæ æмæ халсартæ 
зайы уыдон.

Нывæн ном æрхъуыды кæн.
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ФÆЗЗÆДЖЫ ЛÆВÆРТТÆ

Фæззæджы лæвæрттæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

Зокъотæ

Халсартæ

Хортæ

Дыргътæ

Гагадыргътæ

халоны цæст
вороний глаз

джыджына
ландыш

Бахъуыды кæн зайæгойтæ æмæ зокъоты нæмттæ. 
Дæ зæрдыл бадар адон сты маргхъæстæ, нæй сæм 
æвналæн, хæрын сæ не ’мбалы!

цæстурсгæнæн
волчье лыко

бурæгъæд
крушина

бындзмар
мухомор

фæлурс поганкæ
бледная поганка
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Æмдзæвгæйы цы зайæгойты кой кæны автор, уыдон 
ныффысс ранхъыты. Иуы ныв дзы скæн.

Сахор дыргътæ, гагадыргътæ æмæ халсартæ.

Æрдзы диссæгтæ

Цас диссæгтæ
Зайы æрдзы:
Уый дын саунæмыг.
Хъæлæрдзы!

Дугъысыф нын
Хорз у хосæн.
Сойгæрдæг у
Диссаг фосæн

Хурмæ ферттивы
Æрыскъæф.
Зæрдыл сæмбæлы
Йæ хæрздæф.

Цас диссæгтæ 
Зайы æрдзы!
Цард куыд рæсугъд у
Сæ фæрцы!

Чеджемты Геор
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ЦАРДÆГАС ÆРДЗ ФÆЗЗЫГОН

Хъарм бæстæм цы цъиутæ атæхынц, уыдоны цур 
зиллæктæ сахор.

Сыфтæртæ сæ бæлæстимæ баиу кæн. Сыфтæртæ 
фæззыгон хуызтæй сахор.

бæрз

цъуй

тæгæр

тулдз
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æхсæрсæттæг

мыст

бырдзиу

Цæрæгойтæ фæззæджы цы хæринæгтæ æвæрæнтæ 
скæнынц, уый хæххытæй равдис. Хæринæгтæ сахор.
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Сахор фæззыгон уæлæдарæсæй æмæ къахыдарас.
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Ралыг кæн нывтæ хæххытæм гæсгæ. Зайæгойтæ 
къордтыл адих кæн.

ЗАЙÆГОЙТЫ ДУНЕ
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Зайæгойты нывтæ æртæ къордæй баныхас цып-
паркъуымонты: бæлæстæ, къутæртæ, кæрдæгхал 
зайæгойтæ. 
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Сахор зиллæктæ: бæлæсты цур – сырхæй, къу-
тæрты цур – бурæй, кæрдæгхал зайæгойты цур – 
кæрдæгхуызæй.
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ЗАЙÆГОЙТЫ ХÆЙТТÆ

Зайæгойты хæйттæ сæ нæмттимæ баиу кæн хæх-
хытæй. Бахъуыды сын кæн сæ уырыссаг нæмттæ.

Цавæр хæйттæ нæй ацы зайæгойтыл? Сныв сæ кæн.

дидинæг
цветок

зæнг
стебель

уидаг
корень

сыф
лист

дыргъ æд æппытæ
плод с семенами
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УАТЫДАРГÆ ÆМÆ ДИДИНÆГДОНЫ
САДЗГÆ ЗАЙÆГОЙТÆ

Уатыдаргæ зæйæгойтæ фæнысæн кæн.

Дидинæгдоны садзгæ зайæгойтæ сахор.
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ЦÆРÆГОЙТЫ ДУНЕ

Ралыг кæн нывтæ хæххытæм гæсгæ.
Цæрæгойтæ къордтыл фæдих кæн.
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Цæрæгойты нывтæ къордтæй баныхас цыппаркъуы-
монты: сасчытæ, кæсæгтæ, цъиутæ, сырдтæ.
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ХЪÆДДАГ ÆМÆ ХÆДЗАРОН 
ЦÆРÆГОЙТÆ

Хъæддаг цæрæгойты раз зиллæктæ сахор цъæ-хæй, 
хæдзарон цæрæгойты раз та – бурæй.

Уыци-уыцитæ кæуыл сты, уыдонимæ сæ баиу кæн.

Пух къæдзил – ысхъæл, ахордта æхсæр.

Мæрайы фæтар сабиты хæлар.

Йæ боцъо тилгæ фæндагыл цæуы.
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САСЧЫТÆ

Сасчыты цур зиллæктæ сахор.

Нывты ссар сасчытæ. Сахор сæ.

Сасчытæм цы цæрæгойтæ нæ хауы, уыдон ахахх кæн.
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САСЧЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Сасчы буары хæйттæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

Скæн алыхуызон сасчыты нывтæ.

Сасчытæ

æнкъарæн
рихитæ

базыртæ

къæхтæ

сæр

гуыр

гуыбын
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КÆСÆГТÆ

Кæсæгты къордмæ цы цæрæгойтæ нæ хауынц, уыдо-
ны цур зиллæктæ сахор.

Сахор кæсаджы ныв.
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КÆСАДЖЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Кæсаджы буары хæйттæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

Алы кæсагæн дæр ссар йæ ном æмæ сæ хæх-хытæй  
баиу кæн.

ленкгæнæн базыргæндтæ

гуыр

сæр

къæдзил

хуыдзых

локо

сардзан

балергæсаг

тъепа
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ЦЪИУТÆ

Цъиуты фарсмæ зиллæктæ сахор.

Цы цæрæгой «фæдзæгъæл» ис, уый ахахх кæн

Сахор цъиуты нывтæ.
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ЦЪИУЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Цъиуы буары хæйттæ сæ нæмттимæ баиу кæн хæх-
хытæй.

Ацы цъиутæ цы хæринæгтæ хæрынц, уыдонимæ сæ 
хæххытæй баиу кæн.

къæхтæ

къубал

базыртæ

бырынкъ

гуыр

сæр

къæдзил
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ЦЪИУТЫ ХÆДЗÆРТТÆ

Цъиутæй алкæмæн дæр ссар йæ ахстон.

Скæн цъиуы хæдзар – скворечникы ныв.
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СЫРДТÆ

Сырдты кцур зиллæктæ сахор.

Цы цæрæгой «фæдзæгъæл» ис, уый ахахх кæн.

Сныв кæн кæнæ пластилинæй сараз уыци-уыци кæуыл 
у, уыцы цæрæгой.

Цъæх нæзыты бын су-
дзинты голлаг хуыссы.
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СЫРДЫ БУАРЫ ХÆЙТТÆ

Сырды буары хæйттæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

Сырдты нæмттæ æмæ къæхтæ баиу кæн.

гуыр

сæр

къæдзил

къæхтæ

къубал

бæх

арс

жираф

сæгъ

рувас

сæгуыт
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ИРЫСТОНЫ ХЪÆДТЫ СЫРДТÆ

Алы сырдæн дæр ссар йæ ном хæххытæй сæ баиу 
кæн. Бахъуыды сæ кæн.

уызын

дзæбидыр

сæгуыт

хъæддаг хуы

уырд

хъæддаг гал

тарбур арс

бобыр
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ÆРДЗЫ КЪУЫМ

Æрдзы къуымы даргæ цæрæгойтæн ныффысс сæ 
нæмттæ. Бахъуыды сæ кæн.

Æрдзы къуымы даргæ цъиуты æмæ кæсæгты сæ  
нæмттимæ баиу кæн. Бахъуыды сæ кæн.

хъамадар

тути

сыгъзæрин 
кæсаг

вуалехвост

канарейкæ

хъ у

к

у у

д дж

хъ л

у т дж х

у
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Æрдзы къуымы даргæ цæрæгойтæй чи цы хæринаг 
хæры, уыимæ сæ баиу кæн.

Сымахмæ ис æрдзы къуымы даргæ цæрæгой? Цавæр 
хæринæгтæ йын фæдæттыс?

æхсæрсæттæг

кролик

тути

уызын

хъулон 
уыры 
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СЫРДДОН

Ацы цæрæгойтæй сырддоны кæй федтай, уыдоны цур 
зиллæктæ сахор.

Скæн сырддонимæ баст ныв.
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ЦЫППУРСЫ МÆЙ –
ЗЫМÆДЖЫ РАЙДИАН

Зымæгимæ баст нывтæ фæнысан кæн.
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Ныв æмæ уыци-уыцитæ афæдзы афонтæй кæцыимæ 
баст сты, уый ныффыс.

Тар, фæныкхуыз авр
Хуры бамбахста.
Мит гæлæбутæй
Бæстæ бамбæрзта.

Базон, цæуыл сты ацы уыци-уыцитæ. 
Ныффыс æй кълетуæты.

Скæн зымæгимæ баст ныв.
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ДОН ÆМÆ ЙÆ УАВÆРТÆ

Къæвдадон, мит, их æмæ тæлф доны цавæр уавæртæ 
сты? Баиу сæ кæн хæххытæй.

Æххуысгæнæн дзырдтæ нывтимæ баиу кæн.

Скæн донимæ баст нывтæ.

дон хъæбæр уавæры

æртæх

мигъ

мит

их

тæнгъæд дон газы уавæры
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НОГ АЗ! НОГ АЗ! ЦУ ÆГАС!

Нывты нæмттæ ныффысс.

Наз бæласыл ауындзгæ хъазæнты нывтæ скæн.
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ЗЫМÆГОН КУЫСТЫТÆ

Ныффысс цавæр куыстытæ фæкæнынц адæм зымæ- 
гон.

Хъуыдыйæтæ баххæст кæн.

Зымæг адæм быдыртæм ласынц ______________________ .
Бæлæсты къалиутæй цæгъдынц ________________________ .
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ХЪÆДДАГ ЦÆРÆГОЙТÆ ЗЫМÆГОН

Нывты цы архæйдтытæ æвдыст цæуы, уыдон ныф-
фысс рæнхъытыл.

Цæрæгойтæй зымæг фынæй кæцытæ кæнынц, уыдон 
фæнысан кæн тымбылæгтæй.
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Ныв сахор. Ном ын æрхъуыды кæн.
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ХÆДЗАРОН ЦÆРÆГОЙТÆ

Ралыг кæн нывтæ хæххытæм гæсгæ.
Фæкъордтæ кæн хæдзарон æмæ хъæддаг цæрæ-
гойтæ.



58



59

Цæрæгойты нывтæ къордтæм гæсгæ баныхас цыппар-
къуымонты.
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Куыд схонæн ис иумæ ацы цæрæгойты?

Сахор цæрæгойты нывтæ. Уыци-уыцитимæ сæ баиу 
кæн.

Æхсæвæй-бонмæ хæдзар 
хъахъхъæны.

Хъарм фæлмæн кæрц дары.
Къонайыл хуыссы,
Аргъæуттæ мысы.

Базон, чи кæимæ ныхас кæны?

х дз н ц р й æ



61

ÆНÆНИЗДЗИНАД ХЪАХЪХЪÆНЫНЫ 
УАГÆВÆРДТÆ

Сахаты фатæгтæ афтæ сныв кæн, цæмæй æв-дисой, 
кæд сыстыс, кæд бахæрыс аходæн, кæд ацæуыс 
скъоламæ.

Нывты æвдыст архæйдтытæ цафон æххæст кæнгæ 
сты, уый сахæттимæ баиу кæн хæххытæй.

сихоры хæрд

тезгъо æмæ 
хъæзтытæ

скъолайы ахуыры 
рæстæг
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РÆСТÆГ ÆМÆ САХАТ

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн.

Афæдзы ис _____________________ мæйы.

Къуырийы ис _____________________ суткæйы.

Суткæйы ис _____________________ сахаты.

Сахаты ис _____________________ минуты.

Хæххыг кæронмæ ахæццæ кæн.

Сахаты фатæгтæ афтæ сныв кæн, цæмæй æвдиссой:

? Изæр

Суткæ

Сæумæрайсон ?

6 сахаты

12 сахаты

4 сахаты æмæ 30 минуты

7 сахаты æмæ 30 минуты

Рæстæг

Рæстæг у нæ царды барæн,
Аргъ кæнын ын зон.
Сæфт рæстæгæн нæй ссарæн,
Нал уыдзæн «знон».

Сланты Зоя
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ГУЫРЫКОНД

Нывы сывæллæттæй раст чи бады, уый раз зиллак са-
хор.

Нывы сывæллæттæй раст чи нæ лæууы, уый раз зил-
лак сахор.

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн.

Партæйыл бад _________________________________________ .
Лæугæйæ дæ гуыр ма кæн _____________________________ .
Уæзæгтæ хæссын хъæуы ________________________ къухæй
æмхуызон.
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ЦÆМÆЙ ÆНÆНИЗ УАЙ

Хъуыдыйад баххæст кæн.

Æнæниздзинадæн ахъаз сты:

Æххуысгæнæн дзырдтæ: хуры тынтæ; физзырядкæ; 
адджинæгтæ бирæ хæрын; сыгъдæгдзинад; сыгъдæг 
уæлдæфмæ нæ цæуын; телевизормæ бирæ рæстæг 
кæсын.

Сывæллæттæй æнæниздзинад хъахъхъæныны уагæ- 
вæрдта раст чи æххæст кæны, уыдоны цур зиллæктæ 
сахор.

Дохтыр

Дохтыр хъахъхъæны мах низæй,
Дзуры: «Чи уарзы сыгъдæг,
Тиф, æхснырсæг æмæ ризæг
Уымæ не ’рцæуынц хæстæг».

Айларты Чермен
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х дз

ГИГИЕНÆЙЫ УАГÆВÆРДТÆ

Предметтæ сæ нæмттимæ баиу кæн. Сæ иумæйаг ном 
сын ныффысс.

Нывтæм гæсгæ радзур, къухтæ кæд æхсын хъæуы, 
уый.

дæндæгтæхсæн щ ткæ

сæрвасæн

хинайæн

хисæрфæн

сапон



66

ХЪАХЪХЪÆН ДÆ БУАР

Ад, уынæрт æмæ тæф цы оргæнты руаджы æнкъарыс, 
уый хæххытæй равдис.
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Æнкъарæн оргæны ном ныффысс.

Дæ алыварс цы предметтæ ис, уыдон цы оргæны фар-
цы уыныс, уый, цы хуыйны?. Ныффыс æй.

Равдис, сывæллæттæй йæ цæстытæ чи хъахъ-хъæны 
уыдоны раз зиллæктæ сахор.

б ц
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ХЪАХЪХЪÆН ДÆ ДÆНДÆГТÆ

Радзур, куыд зилыс дæ дæндæгтæм. Цал хатты сæ 
æхсыс бон? Цамæй фехсыс дæ дæндæгтæхсæн? Куыд 
арæх ивыс дæ дæндæгтæхсæн щ ткæ?

Нывтыл цур фатæгтæй равдис, куыд æхсын хъæуы 
уæлаг æмæ бинаг дæндæгты æддаг æмæ мидæг-гаг 
фæрстæ, уый.

Сывæллæттæй йæ дæндæгтæ чи нæ хъахъхъæны, уы-
доны фæнысæн кæн.
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ХÆРИНАГ ÆМÆ ÆНÆНИЗДЗИНАД

Сахаты фатæгтæ сныв кæн, фыстытæм гæсгæ.

Цæмæй фыцæн ис хъæрмхуыпп, компотта?

хъæрмхуыпп

компот

Сихоры рæстæг

Аходæны рæстæг

Æхсæвæры рæстæг
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ФÆНДÆГТЫЛ ÆДАСÆЙ ЦÆУЫНЫ 
УАГÆВÆРДТÆ

Фæндагыл цæуыны уагæвæрдтæ раст чи æххæст 
кæны, уыдоны раз зиллæктæ кæрдæгхуызæй сахор, 
чи не ’ххæст кæны, уыдоны раз та – сырхæй.

Ныффысс, цы нысан кæнынц светофоры рухсытæ.
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Нысантæ ралыг кæн. Нывтыл сæ раст баныхас.
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УАЛДЗÆГ

Ныффысс уалдзæджы мæйты рагон нæмттæ.

Мартъи –                                                                     .

Апрель –                                                                     .

Май –                                                                         .

Алы нывы бын дæр ныффысс, афæдзы афонтæй дзы 
кæцы æвдыст цæуы, уый.
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ЗАЙÆГОЙТÆ УАЛДЗÆДЖЫ

Рагуалдзыгон зайæгойтæ сæ нæмттимæ баиу кæн.

примулæ

малусæг

хæрис

хъумбала

гæдыйы дзæмбы

æхсæр
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Дидинджыты нæмттæ ныффысс. Уалдзыгон дидинджы- 
ты фæнысæн кæн.

хъ

б

т

н г

г

л

а
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ЦÆРÆГОЙТÆ УАЛДЗÆДЖЫ

Хъарм бæстæй сæ райгуырæн бынæттæм цы цъиутæ 
æртæхынц, уыдон фæнысæн кæн. Ныффысс, куыд ху-
ыйнынц уыцы цъиутæ иумæйагæй.

ф цъ
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Цавæр ивддзинæдтæ æрцыд цæрæгойты царды уал- 
дзæджы?

Сæ зымæгон фынæй райхъал сты _____________________ .

Цæрæгойтæй бирæтæн фæзынд _______________________ .

Тæрхъус ивы йæ урс царм ______________________________ .

Сæ салдæй æртæфстысты _____________________________ .
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УАЛДЗЫГОН КУЫСТЫТÆ

Нывты бын ныффысс, цавæр куыстытæ фæкæнынц 
адæм уалдзæджы.

Скæн уалдзыгон куыстытимæ баст нывтæ.
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НÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆ – ИРЫСТОН–АЛАНИ

Ныффысс, куыд хуыйны дæ райгуырæн бæстæ.

Сахор Ирыстоны-Аланийы тырыса.

Бахъуыды уæн Ирыстоны герб.

Ц И – А

П ДЗ А
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Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæн.

Цæгат Ирыстон-Аланийы сæйраг горæт у ________________

_________________________________________________________ .

Паддзахад Аланийы сæйраг горæт у _____________________
________________________________________________________ .

Ноджы Ирыстоны ма ис ахæм горæттæ: Мæздæг _______
________________________________________________________ .

Ирыстоны ис бирæ быдираг хъæутæ: Элхот, Джавæ ______

_________________________________________________________ .

Ирыстоны ис бирæ зындгонд хæххон хъæутæ дæр: Мы-

зур, Рукъ _______________________________________________ .

Ирыстоны адæмы уарзондæр хъæутæй иу у Нары хъæу. Уым 

райгуырд номдзыд аллон фыссæг ________________________ .

Ирыстоны æрдз у тынг рæсугъд: ис дзы бæрзонд __________ ,

тар _____________ хæххон æмæ быдираг __________________ .

Бакæс æмдзæвгæ. Цæй тыххæй у?

Цавæр æмдзæвгæтæ æмæ зарджытæ зоныс ды та 
Ирыстоныл?

Мæ райгуырæн бæстæ

Уæрæсе – мæ бæстæ,
Ирыстон – мæ мад.
Йæ адæм – цæргæстæ,
Йæ сау зæхх – бæркад.

Уæрæсе – нæ бæстæ,
Ирыстон – нæ мад.
Нæ хæхты, нæ фæзты
Мах аразæм цард.

Чеджемты Геор
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МÆ ХЪÆУ

Хъæуимæ баст нывты бынмæ зиллæктæ сахор.

Цавæр куыстытæ кæнынц хъæуккаг бинонтæ? Сахор 
ныв. Нывæн ном æрхъуыды кæн.
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Нывтæ сæ мидисмæ гæсгæ равæр кæрæдзийы фæдыл. 
Цавæр хойрагыл цæуы ныхас, уый ныффысс.

Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæн.

Фосдарыны продукттæ: æхсыр, ц . . . , дз . . . , къ . л б . .  .
Маргъдарыны продукттæ: æ . ч . . . , дз . . .  .
Зæххы куысты хойрæгтæ: сс . . , д . . гъ . . , х . . . . р . .  .

Ныффысс, цавæр саск уыныс нывы æмæ цавæр хой-
раг дæтты адæймагæн.

Дзулы карст чысыл у
Фæлæ йыл куыст бирæ ис.

м – м
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МÆ ГОРÆТ

Горæтимæ баст нывты бынмæ зиллæктæ сахор.

Нывты бын ныффысс Паддзахад Аланийы сæйраг го- 
рæты ном
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Ныффысс Цæгат Ирыстоны сæйраг горæты ном.
__________________________________________________________

Цыртдзæвæнты бын ныффысс, кæй номыл сты, уый.

Цавæр æмдзæвгæтæ зоныс ды та Цхинвал æмæ 
Дзæуджыхъæуыл?

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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ИРОН АДÆМЫ ЦАРДЫУАДЖЫ
ÆМÆ АИВАДЫ ПРЕДМЕТТÆ

Цардыуаджы предметтæ баиу кæн сæ нæмттимæ.

Ныффысс музыкалон инструментты нæмттæ.

фынгавдæн

сивыр

дурын

уæрдон
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ИРЫСТОН–АЛАНИЙЫ 
ЗЫНДГОНД АДÆЙМÆГТÆ

Æххуысгæнæн дзырдтæ нывты бын раст ныффысс.

Поэт, æвзагиртасæг, дириж р, æфсады инæлар, капи-
тан, артист.
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НÆ ИУМÆЙАГ БÆСТÆ – УÆРÆСЕ

Бахъуыды кæн Уæрæсейы герб.

Хъуыдыйæдтæ баххæст кæн æххуысгæнæн дзырдтæй.

Уæрæсе у тынг _________________ паддзахад.

Уый у нæ ___________________ бæстæ.

Уæрæсейы ис æнæкæрон ______________ , хихджын æмæ 

сифтæрджын _______________ , бæрзонд ________________ .

Уæрæсейы ис хъарм æмæ уазал _____________________ ,

стыр æмæ чысыл __________________________ .

Æххуысгæнæн дзырдтæ: стыр, иумæйаг, быдыртæ, 
хъæдтæ, хæхтæ, денджызтæ, цæугæдæттæ.

Сахор Уæрæсейы тырыса чиныгмæ гæсгæ.
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МÆСКУЫ – УÆРÆСЕЙЫ СÆЙРАГ ГОРÆТ

Мæскуыйы зындгонд бынæттæн сæ нæмттæ чыныгмæ 
гæсгæ ныффысс.
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ТРАСПОРТ

Бахъуыды кæн цавæр куыстыты пайда кæнынц ацы 
транспорты хуызтæй. 
Бахъуыды кæн ацы транспорты хуызтæ.

Ныффысс транспорты нæмттæ æмæ сæ иумæйаг ном.

з х л у æ т н т

зынгхуыссынгæнæг 
хæдтулгæ

пъæлицæйы кусæ-
джы рог хæдтулгæ

тагъд æххуысы 
хæдтулгæ
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ДОНЫЦÆУГÆ ÆМÆ УÆЛДÆФОН
ТРАСПОРТ

Доныцæугæ транспорты нывты цур зиллæктæ цъæхæй 
сахор, уæлдæфон трансопрты цур та – æрвхуызæй.

Скæн бæлæгъ æмæ уæлдæфон къорийы нывтæ.



91

ЗОН ÆМÆ ХЪАХЪХЪÆН ÆРДЗ!

Сывæллæттæ æрдз хъахъхъæныны уагæвæрдтæ раст 
кæм æххæст кæнынц, уыцы нывтæ сахор.
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Цæрæгойты сæ цæрæнбынæттимæ баиу кæн.
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Æркæс нывтæм. Адон сты Ирыстоны æрдзы Сырх 
чиныгмæ хаст зайæгойтæ æмæ цæрæгойтæ. Ныф-
фысс сын сæ нæмттæ. Бахъуыды сæ кæн.
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ТАГЪД – СÆРД

Ныффысс сæрды мæйты нæмттæ.

И                         – х                          м               
И                         – с                          м               
А                         – м                          м               

Нывты бын ныффысс, цы цаутæ сæ æвдыст цæуы, 
уый.
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