
 

 

 

 



 

Разныхас 

  

      6-æм къласы ирон æвзаджы чиныг дæр æмæ уымæ фыст методикон амындтытæ 

дæр арæзт сты, предметтæ уырыссаг æвзагыл кæм ахуыр кæнынц, уыцы скъолатæн 

2009-æм  азы уагъд программæмæ гæсгæ. Программæйы автортæ ирон æвзаг ахуыр 

кæныны нысаныл нымайынц скъоладзауты иронау æдæрсгæйæ дзурын сахуыр 

кæнын социалон-цардыуагон, ахуырадон-фæллойадон æмæ æхсæнадон-культурон 

сферæты. Уыцы нысанимæ баст хæстæм гæсгæ скъоладзаутæн раттын хъæуы ахæм 

зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ, цæмæй ирон æвзаджы  фысгæ æмæ дзургæ 

хуызтæй пайда кæной сæ царды алыхуызон уавæрты, сæхи банкъарой куыд 

Ирыстоны, афтæ Уæрæсе æмæ æппæт дунейы адæмы минæвæрттæ, райсой æвзаг 

хибарæй ахуыр кæныны фæлтæрддзинад; сæхи сфæлтæрой æмбæлттимæ алыхуызон 

коммуникативон хæстæ æххæст кæныныл; фæфылдæр кæной сæ иумæйагахуырадон 

зонындзинæдтæ.  

       Программæйы домæнмæ гæсгæ ахуыргæнæг хъуамæ пайда кæна куысты 

алыхуызон мадзæлттæ æмæ хуызтæй, цæстуынгæ æмæ хъусгæ æрмæгæй. 

Скъоладзауты æфтауын хъæуы иугæйттæй, къæйттæй æмæ цалдæргæйттæй 

архайыныл. Программæйы автортæ ма фæдзæхсынц, цæмæй ирон æвзаджы урокты, 

гæнæн æмæ амал куы уа, уæд уырыссаг  æвзагæй ма пайда кæной. Ахуыры рæстæг 

скъоладзаутæ æнæмæнг хъуамæ банкъарой ирон национ культурæйы 

хъæздыгдзинæдтæ æмæ этикетон нормæтæ. Сæ хæс у бамбарын, ирон культурæйæн 

иннæ культурæтимæ иумæйагæй цы ис, стæй уыдонæй цæмæй хицæн кæны, уый 

дæр. Ахуыргæнæн чиныджы хыгъд æрцыдысты  æппæт ранымад домæнтæ дæр. 

Æвзагон æрмæг чиныджы лæвæрд цæуы къæпхæнгай: скъоладзаутæ райдианы 

кусынц,  хуызæгыл æнцойгæнгæйæ, уый фæстæ архайынц хибарæй, фæстагмæ та 

фидар кæнынц сæ практикон арæхстдзинæдтæ. Ныхасы рæзтыл куыст райдайы 



дзургæ хуызы, дарддæр та фидаргонд цæуы  кæсын æмæ фыссыны фæрцы. 6-æм 

къласы ирон æвзаджы уроктæн программæ дæтты 136 сахаты (къуырийы дæргъы – 4 

сахаты, уыимæ, 3 сахаты – æвзагæн, 1 та – литературон кæсынадæн). 

 

     æвзаджы теорийæ  ацы къласы цы темæтæ ахуыр кæндзысты, уыдон сты 

фонетикæ, орфографи, лексикологи, дзырдарæзт, морфологи æмæ синтаксисæй. 

Ныхасы рæзтыл куыст æнцой кæны ахæм темæтыл: «Скъола», «Фæззæг», «Зымæг», 

«Уалдзæг», «Хетæгкаты Къоста», «Ирыстоны истори», «Ирон æвзаг», «Уырыссаг 

культурæ» æ.æнд. Дзурыныл фæлтæргæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ архайой 

алыхуызон диалогты, аразой  монологон ныхас, хъусой аудиотексттæм, 

æнæрæдыдæй фыссой дзырдтæ, хъуыдыйæдтæ, диктантты тексттæ, 

фыстæджытæ.Уымæй уæлдай ма сæ хæс у тексттæ  кæсын, сæргæндтæ сын хъуыды 

кæнын.   хæйттыл сæ дих кæнын, сæ мидис сын дзурын, текстты хъæугæ бынæттæ 

агурын. Скъоладзаутæ архайдзысты этикетон хъуыдыйæдтæй раст  пайда  кæныныл 

дæр, хъусынгæнинæгтæ, фыстæджытæ, арфæйы ныхæстæ фыссыныл. Ранымад 

хæслæвæрдты хуызтæ бæлвырддæрæй амынд цæуынц, уæлдæр цы программæйы 

кой уыдис, уым. Куысты хуызтæ – аудировани, кæсын, дзурын, фыссын – ахуыргæнæн 

чиныджы  бæрæггонд сты сæрмагонд нысæнттæй                                                                                                            

Ныхасы стыр темæтæ амынд сты ахуыргæнæн чиныджы сæргæндты, лите-ратурон 

кæсынады хайы. Кæс: «Скъола», «Хетæгкаты Къоста», «Фæззæг» æ.æнд. Сæ 

дæлтемæтæ та фыст сты урокты райдайæны дæр æмæ сæргæндты дæр. Æппæт 

темæтæн сæ урокты бæрц иухуызон нæу. Зæгъæм, темæ «Скъола»-йæ чиныджы ис 10 

урочы, Хетæгкаты Къостайы  тыххæй та ныхас цæудзæнис 9 урочы дёргъы, фæззæджы 

тыххæй – 7 урочы æ.а.д. Алы темæйæ дёр рацыд æрмæг фæлхатгонд цæуы хицæн 

урочы (урокты). Фылдæр хатт ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ  

сбæрæг кæныны тыххæй чиныджы лæвæрд цæуынц тесттæ. 



        Литературон кæсынады уроктæ æнгом баст сты æвзаджы уроктимæ. Фыццæгтæ 

6-æм къласы чиныджы амынд æрцыдысты сæргæндты кæрон хибарæй, фæлæ 

ахуыры рæстæджы та,  алы стыр темæ амонгæйæ  дæр, фыццаг лæвæрд цæуынц 

æвзаджы уроктæ, стæй та – литературон кæсынады уроктæ.   Ахуыргæнæджы бон у 

йе ппæт уроктæ дæр чиныджы урокты фæткмæ 

 

 

  

гæсгæ  аразын, фæлæ ма йæ, æнæмæнг, бахынцын хъæудзæнис скъоладзауты 

цæттæдзинад дæр. Куы бахъæуа, уæд ахуыргæнæгæн йæ бон уыдзæнис искæцы  

текст фæцыбырдæр кæнын, хъуыдыйæдты бæсты дзырдтæ ныффыссын кæнын, 

хæслæвæрд æндæрæй баивын æ. а.д. 

          Ахуыргæнæн чиныджы кæрон цы дзырдуат ис, уый скъоладзаутæн фех-хуыс 

уыдзæни чиныджы хæслæвæрдтæ  æххæст кæнынæн, ахуыргæнæгæн та фæахъаз 

уыдзæни лексикологи æмæ дзырдарæзтæй уæлæмхасæн фæлтæрæнтæ бацæттæ 

кæнынæн. 



 

Къæлиндарон-тематикон пълан ирон æвзагæй 6-æм къласæн. 

(Ирон æвзаг дыккаг кæмæн у, уыцы ахуыргæнинæгтæн). 

 

№ Темæ Дæлтемæ Къуыритæ Сах. 
Фонетикон 

æрмæг 
Лексикæ Лексикологи Дзырдуат Морфологи 

1 Скъола 1)Дæ бон хорз, не 

скъола! 

2) Аныхас кæнæм 

ахуыры тыххæй. 

3)Нæхи цæттæ кæнæм 

ирон æвзаджы урокмæ. 

( Кæсыны 1-аг урок) 

4)Ирон æвзаджы 

урочы. 

5)Цавæр 

бæрæггæнæнтæ исæм? 

6)Мæ ахуыргæнæг, 

фæмысын дæ арæх! 

(Кæсыны 2-аг урок) 

7)Куыд пайда кæнæм 

нæ рæстæгæй? 

8)Цавæр чингуытæ 

кæсæм? 

 10 Хъæлæсонтæ æмæ 

æмхъæлæсонтæ 

раст дзурын 

 Антонимтæ 

зæрдыл лæууын 

кæнын 

Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын 
 



9-10)Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

(Кæсыны 3-аг  урок) 

 

2 Хетæгка-

ты Къоста  

11-12)Нæхи цæттæ 

кæнæм Хетæгкаты 

Къостайы тыххæй 

дзурынмæ. 

 13) Къостайы царды 

фæндæгтæ. 

((Кæсыны 4-æм урок) 

14)Цавæр адæймаг 

уыдис Къоста? 

15) Мивдисджыты 

нысаниуджытæ  

Къостайы æмдзæвгæты. 

16) «Ирон фæндыр» – 

нæ уарзон чиныг 

(Кæсыны 5-æм урок) 

17)Къоста, сæрыстыр 

стæм дæуæй! 

18) Бакæсæм, 

радзурæм, ратæлмац 

кæнæм. 

19-20) Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

 10 1)Хъæлæсонтæ 

æмæ 

æмхъæлæсонтæ 

раст дзурын. 

2)Хъуыдыйæдтæ 

раст хъæлæсы-

уагæй дзурын 

 Фразеологизмты 

æмбарынад, сæ 

ивынад 

Мивдисæджы 

разæфтуантæ, 

сæ 

нысаниуджыт

æ 

Æрмæст иууон 

кæнæ бирæон 

нымæц кæмæн 

ис, ахæм 

номдартæ 



(Кæсыны 6- 7-æм 

уроктæ) 

 

3 Фæззæг 21)Фæззæг, æгас нæм 

цу! 

22)Сывæллæттæ 

хистæртæн æххуыс 

кæнынц фæззыгон 

куыстыты. 

23) Æрдз фæззыгон 

(Кæсыны 8-æм урок) 

24)Куыд бæркадджын 

дæ, фæззæг! 

25)Хъæздыг фæззæг. 

26)Фæззæгæн зæгъæм 

фæндараст! 

27)Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

(Кæсыны 9-æм урок) 

 7 1)Хъæлæсонтæ 

æмæ 

æмхъæлæсонтæ 

раст дзурын 

2)Хъуыдыйæдтæ 

раст хъæлæсы-

уагæй дзурын 

1)Фразеологизмтыс

иноними 

2)Тексты дзырдтæн 

сæ синонимтæ 

агурын 

 Мивдисæджы 

разæфтуантæ, 

сæ нысани-уæг 

Хъуыдыйады 

уæнгты 

морфологион 

ахаст 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Синтаксис 
Стилистикон 

куыст 
Дзурын Ныхасмæ хъусын Кæсын Фыссын Кæсыны тексттæ 

Хъуыдыйады 

фæрссаг уæнгтæ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)Хъусынгæнинаг сæрды 

каникулты тыххæй 

2)Этикетон диалогтæ 

3)Текст хи ныхæстæй 

дзурын 

Текст кæнæ 

хъуыдыйадмæ 

байхъусын æмæ 

дзы бæрæг 

дзырдтæ фæлхат 

кæнын 

Текст аив, тагъд 

æмæ æмбаргæ 

каст кæнын 

Дзырдуатон 

диктант(8-

9дзырды) 

Аивадон æмæ 

фольклорон 

тексттæ 

Хъуыдыйады 

сæйраг æмæ 

фæрссаг уæнгтæ 

 1)Хъусынгæнинаджы 

текст дзурын 

2)Нывæн æрфыст кæнын 

3)Диалогтæ аразын 

Хъуыдыйадмæ 

бафтауын йæ 

мидисимæ баст 

æндæр хъуыдыйад 

Текст аив тагъд 

æмæ æмбаргæ 

каст кæнын 

Æвзагон темæимæ 

баст дзырдтæ æмæ 

хъуыдыйæдтæ 

текстæй фыссын 

 



Бæттæгтæй баст 

хъуыдыйады 

уæнгтæ  

1)Тексты стиль 

бæрæг кæнын 

2)Текст æмæ йæ 

хæйттæн 

сæргæндтæ хъуыды 

кæнын 

Тексты сæйраг хъуыды 

зæгъынмæ арæхсын 

 Текст аив æмæ 

æмбаргæ каст 

кæнын 

Хъусынгæнинаг 

фыссын зонын. 

Æвзагон темæйæ 

дзырдтæ, 

дзырдбæстытæ 

æмæ хъуыдыæйдтæ 

фыссын зонын 

 



2-аг четверть 

4 Нæ адæмы истори 28)Чи уыдысты нæ 

рагфыдæлтæ? 

29)Мæсгуытæ – рагон 

цауты æвдисæнтæ. 

30)Нæ рагфыдæлты 

бæстæйы. 

(Кæсыны 10-æм 

урок) 

31)Цы базыдтам нæ 

рагфыдæлты тыххæй? 

32)Нæ фыдæлты цард 

хæхбæсты. 

33)Хæстон фидар. 

(Кæсыны 11-æм 

урок) 

34) Рагон сахар.  

35)Хæххон адæмы 

архитектурæ. 

36-37) Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

(Кæсыны 12-æм 

урок) 

 10 1)Дзырдбæстытæ 

æмæ хъуыдыйæдтæ 

раст интонацийæ 

кæсын 

 Ног дзырдты 

нысаниуджыт

æ контекстмæ 

гæсгæ бæрæг 

кæнын 

Дзырдтæ 

фæсæфтуантæ 

дон-,джын-, -он-

имæ  

Здæхгæ 

номивджыт

æ 



5 Уæгъд рæстæг 38)Фæллад уадзын, 

хи ирхæфсын, исты 

архайын. 

39)Куыд æрвыстой 

зындгонд адæй-

мæгтæ сæ уæгъд 

рæстæг? 

40)Алы хъуыддаг дæр 

уарзы 

лæмбынæгдзинад 

(Кæсыны 13-æм -14-

æм урокты тексты 

1-аг хай)  

41)Алкæйдæр 

фæфæнды йæ фæллад 

суадзын. 

42)Куыд æрвитынц 

скъоладзаутæ сæ 

уæгъд рæстæг? 

43)Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

( Кæсыны 13-14-æм 

урокты тексты 2-аг 

хай) 

 6 Дзырдтæ æмæ 

хъуыдыйæдтæ    

раст кæсын 

 Дзырдты 

нысаниуджыт

æ иртасын 

Ног дзырдты 

арæзт бæрæг 

кæнын 

Бæлвырд 

номивджыт

æ 

6 Зымæг 44) Сырхуадул 

зымæг. 

45)Къахдзоныгътыл 

бырын зоныс? 

46)Митын лæджы 

 5 Дзырдбæстытæ æмæ 

хъуыдыйæдтæ раст 

кæсын 

 

 

 Дзырдтæ æмæ 

фразеологизм

тæн 

синонимтæ 

агурын 

Дзырдты арæзт 

бæрæг кæнын 

Æбæлвырд 

номивджыт

æ, сæ 

тасындзæг 



 

Хъуыдыйады 

уæнгты 

бастдзинады 

фæрæзтæ 

Текстæн сæргонд 

кæнын, æндæр 

сæргондæй йæ ивын 

1)Текст бакæсыны 

фæстæ йæ 

лæмбынæг дзурын 

2)Хи радзырд 

аразын 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

йын йæ сæйраг 

мидис зæрдыл 

бадарын 

Текст лæмбынæг 

бакæсыны фæстæ 

йын йæ мидисæй 

фæрстытæн дзуапп 

дæтын 

2)Радзырды мидис 

радзурын 

Хъуыдыйæдтæ 

хъæугæ æрмæгимæ 

фыссын 

 

зарæг. 

(Кæсыны 15-æм -16 

урокты тексты 1-аг 

хай). 

47) Карз зымæг 

48)Цы зонæм æмæ 

цæмæ арæхсæм? 

(Кæсыны 15- 16-æм 

урокты тексты 2-аг 

хай) 

 

                           

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Амад номон 

зæгъинаг 

Хъусынгæнинаджы 

тексты миниуджытæ 

зонын 

1)Тексты темæмæ 

гæсгæ хи 

хъуыдытæ дзурын 

2)Искæй царды 

тыххæй дзурын 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

йын йæ мидисæй 

фæрстытæ раттын 

Диалогон ныхас 

кæсын 

2)Æмдзæвгæтæ аив 

кæсын 

1)Дзырдуатон 

диктант фыссын 

2)Дзырдтимæ 

хъуыдыйæдтæ 

фыссын 

3)Темæйæ цыбыр 

радзырд фыссын 

 

Домгæвазыгджын 

хъуыдыйад бæттæг 

дзырдтæ куыд, 

куыдæй-имæ. 

Аргъауы тексты 

миниуджытæ зонын 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

йæ радзурын 

пъланмæ гæсгæ 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

йын йæ сæйраг 

цаутæ зæрдыл 

бадарын 

1)Текст аив æмæ 

æмбаргæ каст 

кæнын  

2)Текст 

фæцыбырдæр 

кæнын 

Ног дзырдтимæ 

хъуыдыйæдтæ  

фыссын 

Аивадон æмæ 

фольклорон 

литературæ 

(алыхуызон 

жанртæ) 

 

3-аг четверть 

 

7 Уырыссаг культурæ 49)Цы хонæм  

культурæ? 

50)Уырыссаг 

литературæйы 

ирддæр стъалытæ. 

51)Кавказаг 

мотивтæ 

Пушкины 

поэзийы 

 10 Хъуыдыйæдтæ 

æмæ 

дзырбæстытæ 

раст 

интонациимæ 

дзурын 

 Дзырдтæ æмæ 

дзырдбæстытæ 

синонимтæй 

ивын 

 Миногонты 

бæрцбарæнтæ 



(Кæсыны 17-æм 

урок) 

 

52) Нывкæны-

нады дуне. 

53)Цæуыл 

дзурынц нывтæ? 

54)Ахорæнты  

сусæгдзинæдтæ. 

55)Музыкæйы 

уацары. 

(Кæсыны 18-æм 

-19-æм урокты 

тексты 1-аг хай) 

56)Дзурæм 

музыкæйы 

хуызты тыххæй 

57-58) Цы зонæм 

æмæ цæмæ 

арæхсæм? 

(Кæсыны 18-æм 

-19-æм урокты 

тексты 2-аг хай) 

 



8 Фыдыбæстæ 

хъахъхъæнæджы бон 

59)Сæ фæрцы 

стæм æдас. 

60) Фыдыбæстæ 

хъахъхъæнæджы 

бон. (Кæсыны  

20-æм урок) 

61)Æфсады 

лæггад кæнын у 

кадджын хæс.( 

Кæсыны 20-æм 

урок) 

 

62-63)-

Фыдыбæстæ 

кæнæ мæлæт! 

64-65)Цы зонæм 

æмæ цæмæ 

арæхсæм? 

(Кæсыны 21-æм 

урок) 

 7 Дзырдтæ æмæ 

дзырдбæстытæ 

раст 

интонацийæ 

кæсын 

 Дзырдтæ 

синонимтæй 

ивын 

Дзырдты 

арæзт 

бæрæг 

кæнын 

Хауæнтæ æмæ амад 

нымæцонтæ фæлхат 

кæнын 

9 Уалдзæг 

 

 

 

 

 

 

66)Нæ уарзон 

уалдзæг. 

67)Поэттæ зарынц 

уалдзæджы 

тыххæй. 

68)Уалдзыгон 

нывтæ. 

(Кæсыны 22-æм 

урок) 

 7 Хъуыдыйæдтæ 

раст 

интонацийæ 

дзурын 

 Омонимты 

æмбарынад 

Дзырдтæ 

аразыны 

мадзæлттæ 

фидар 

кæнын 

1.Фæрсдзырдты 

бæрцбарæнтæ 

2.Фæсæвæрдтæ 

хуызæн,æнгæс,уæлдай. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69)Цы нысан 

кæнынц 

уалдзыгон 

мæйтты нæмттæ? 

70)Агурæм 

уалдзæджы аккаг 

дзырдтæ. 

71)Æппæт дунейы 

сылгоймæгты 

бæрæгбон. 

(Кæсыны 23-æм 

урок) 

72)Нæ зынаргъ 

нанаты, мадæлты 

æмæ хоты 

бæрæгбон 

ралæууыдис. 

73)Нæ лæвæрттæ 

нæ мадæлтæн. 

74-75)Цы зонæм 

æмæ цæмæ 

арæхсæм?  

(Кæсыны 24, 25-

æм уроктæ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-æм Мартъи 

 

Хъуыдыйæдтæ 

уæнгтæм гæсгæ 

æвзæрст зæрдыл 

лæууын кæнын 

Адæймаджы 

фæлгонцы æрфыст 

1.Нывы тыххæй 

фæрстытæ дæттын 

2. Бæрæг темæйæ 

хи хъуыдытæ 

радзурын 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

ранымайын бæрæг 

дзырдтæ 

1.Текст лæмбынæг 

бакæсыныфæстæ 

дзы бæрæг 

бынæттæ ссарын 

1.Темæйæ радзырд 

фыссын 

2.Хуызæгмæ гæсгæ 

хъусынгæнинаг 

фыссын 

 

 1.Диалогон ныхасы 

миниуджытæ 

2.Фыстæджы 

тексты 

хицæндзинæдтæ 

Тексты мидисæй 

фæрстытæ раттын 

1.Тексты 

байхъусыны фæстæ 

йын йæ мидис иу 

хъуыдыйадæй 

равдисын 

2. Текстмæ 

байхъусыны фæстæ 

бæрæг фарстæн 

Текстмæ 

байхъусыны фæстæ  

фæрстытæн дзуапп 

дæттын 

2.Диалог 

цæсгæмттæм гæсгæ 

кæсын 

1.Амынд 

дзырдтимæ 

хъуыдыйæдтæ 

фыссын. 

2.Текстæй бæрæг 

рæнхъытæ фыссын 

 



дзуапп ратын. 

Синтаксисæй 

рацыд æрмæг 

фидар кæнын 

Тексты фæлхатгонд 

дзырдты 

стилистикон хæс 

бæрæг кæнын 

1.Литературон 

персонажты 

æрфыст. 

2. Хуызæгмæ гæсгæ 

диалог аразын 

Текстмæ 

байхъусын æмæ йæ 

фыст хуызимæ 

барын 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тексты пълан 

раст кæнын 

2.Диалог 

цæсгæмттæм гæсгæ 

кæсын 

 

 Чысыл радзырдтæ 

фыссын 

2.Бæрæгбоны 

фæдыл арфæтæ 

фыссын 

 

 

 

 



 

 

 

4-æм  четверть 

 

10 1-æм Май  76) 1-æм Майы 

бæрæгбоны 

равзæрд. 

77) Цард 

фæллойæ 

фидауы 

78)Цæй æмæ 

куыстафон ма 

бадæм æнцад! 

79)Майы 

бæрæгбон. 

 80)Цы зонæм 

æмæ цæмæ 

арæхсæм? 

(Кæсыны 26-

æм-27-æм 

уроктæ)  

 5 Хъуыдыйæдтæ 

раст 

интонацийæ 

кæсын 

 Синонимтæ æмæ 

антонимтæ фидар 

кæнын 

Дзырдты 

арæзт 

бæрæг 

кæнын 

Дзырдтæ 

ныхасы 

хæйттæм 

гæсгæ 

æвзарыны 

фæтк фидар 

кæнын 

11 9-æм Май  81)Хъæбатыр 

цæргæстæ. 

82) Нæ 

уæлахиздзаутæ. 

83) Хæстон 

 5 Хъуыдыйæдтæ 

раст 

интонацийæ 

кæсын 

 Тексты 

æнкъарæнджын 

дзырдтæ бæрæг 

кæнын 

Дзырдты 

арæзт 

бæрæг 

кæнын 

Дзырдтæ 

ныхасы 

хæйттæм 

гæсгæ 

æвзарыны 

фæтк фидар 



мысинæгтæ. 

84)Æрцыд 

салдат йæ дард 

балцæй 

85) Цы зонæм 

æмæ цæмæ 

арæхсæм? 

(Кæсыны 28-

æм-29-æм  

уроктæ) 

кæнын 

12 Ирон æвзаг 86) Ирон æвзаг, 

дæу нын 

ныууагътой 

хуры цот. 

87)Куыд баст 

сты æвзаг æмæ 

истори? 

88) Ды мæнæн 

зынаргъ дæ, мæ 

фыдæлты 

хъæлæс! 

(Кæсыны 30-

æм урок) 

89)Зындгонд 

ахуыргæндты 

хъуыдытæ нæ 

мадæлон 

æвзаджы 

тыххæй. 

  90) Куыд 

 9 Хъуыдыйæдтæ 

раст 

интонацийæ 

кæсын 

 1.Фразеологизмты 

тыххæй рацыд 

æрмæг фидар 

кæнын 

2.Дзырдты 

нысаниуджытæ 

бæрæг кæнын 

3.Æрбайст 

дзырдтæ тексты 

агурын. 

Дзырдты 

арæзт 

бæрæг 

кæнын 

Миногонты 

æмæ 

фæрсдзырдты 

бæрцбарæнты 

арæзт зæрдыл 

лæууын 

кæнын 



сахуыр кодта 

Вс. Миллер 

ирон æвзаг? 

91)Стыр 

адæймаг æмæ 

стыр ахуыргонд 

Абайты Васо. 

 (Кæсыны 31-

æм урок) 

92) Уый иугай 

дуртæй самадта 

мæсыг. 

93-94) Цы 

зонæм æмæ 

цæмæ 

арæхсæм? 

 

(Кæсыны 32-

æм урок) 

13 

 

 

 

 

 

 

Сывæллæтты хъа 

хъхъæныны бон 

95) Сабиты 

уарзон 

бæрæгбон 

       

96)Сывæллæттæ 

сты нæ фидæн 

97) Чи ауды 

сабитыл? 

(Кæсыны 33-

æм урок) 

 5 Хъуыдыйæдтæ 

раст 

интонацийæ 

кæсын 

  Лæвæрд 

дзырдты 

арæзт 

бæрæг 

кæнын 

Бæрæг 

дзырдты 

райдайæн 

формæ 

амонын 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98)Сывæллæтты 

цард раздæр 

æмæ ныр  

99) Цы зонæм  

æмæ цæмæ 

арæхсæм? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Домгæвазыгджын 

хъуыдыйæдтæ 

фидар кæнын 

2.Хъуыдыйады 

æмхуызон уæнгты 

бастдзинад фидар 

кæнын 

Поэтикон 

уацмысты 

аивадон 

мадзæлттæ 

бæрæг кæнын 

Хи хъуыдытæ тексты 

мидисы тыххæй 

дзурын 

2.Афоризмты мидис 

æмбарын кæнын 

3.Темæйæ фæрстытæ 

дæттын 

Текстмæ байхъусыны 

фæстæ йын йæ сæйраг 

хъуыды æмбарын кæнын 

Поэтикон тексттæ аив 

æмæ лæмбынæг 

кæсын 

Темæимæ баст 

хъуыдыйæдтæ 

æмæ 

дзырдбæстытæ 

фыссын 

 

Дзырдбæстыты 

тыххæй рацыд 

æрмæг фидар 

кæнын 

Тексты стиль 

бæрæг кæнын 

1.Темæимæ баст 

диалогон ныхасы 

архайын 

2.Темæйæ раныхас 

бацæттæ кæнын 

1.Текстмæ байхъусын 

æмæ йын йæ сæйраг 

мидис бахъуыды кæнын 

2.Текстмæ байхъусын 

æмæ дзы темæимæ баст 

дзырдтæ зæрдыл 

бадарын 

Текст бакæсыны 

фæстæ дзы ногдзинад 

бахъуыды кæнын 

Темæимæ баст 

цыбыр радзырд 

фыссын 

 

Дзырдбæстытæй 

хъуыдыйæдтæ 

аразын 

Тексты аивадон 

фæрæзтæ бæрæг 

кæнын 

1.Лæвæрд 

хуыдыйæдты мидис  

райхалын. 

2.Текстæй фæрстытæ 

дæттын 

Текстмæ байхъусыны 

фæстæ йæ хи ныхæстæй 

дзурын 

1.Текст бакæсын æмæ 

дзы  бæрæг 

хъуыдыйæдтæ 

æмбарын кæнын 

2.Фæрстытæн дзуапп 

дæттын 

1.Темæимæ баст 

дзырдтимæ 

хъуыдыйæдтæ 

фыссын. 

2.Ратæлмац 

кæнын 

хъуыдыйæдтæ 

æмæ сæ 

ныффыссын 

 

 



3. Тексты сæйраг 

мидис фыссын 

Мивдисджытæй 

æмæ 

фæрсдзырдтæй 

арæзт 

дзырдбæстытæ 

тексты агурын 

 1.Раныхас кæнын , 

фарстмæ хи цæстæнгас 

æвдисгæйæ 

2.Нывтæн æрфыст 

кæнын, лæвæрд 

дзырдтыл æххуысæй 

1.Текстмæ байхъусыны 

фæстæ ранымайын 

темæимæ баст дзырдтæ 

2.Текстмæ байхъусын 

æмæ йын йæ 

хицæндзинад фыст 

текстæй сбæрæг кæнын 

Текст бакæсын æмæ 

йын йæ мидис 

бахъуыды кæнын 

1.Текстмæ 

тезистæ фыссын 

2.Текстæй хицæн 

хъуыдыйæдтæ 

фыссын. 

 

 

 


