ÆМБАРЫНГÆНÆН ФЫСТÆГ
10-æм къласы ирон æвзаджы Кусæн программæ цæттæгонд æрцыд Федералон паддзахадон
ахуырадон стандарты домæнтæм гæсгæ. Программæ арæзт у ирон æвзаджы программæйы
бындурыл. Автор: Цæллагкаты С.Ю. (сфидар æй кодта Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы
паддзахадон университеты ЮНЕСКО – йы кафедрæ).
Программæйы нысан:
-Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысантæ æмæ фæстиуджытæ фæхуыздæр кæнын;
-ног ахуырадон стандартмæ гæсгæ астæуккаг скъолайы ирон æвзаг ахуыр кæныны
технологитæ ивд кæй цæуынц, уый хынцгæйæ ирон æвзаджы уроктæм ивддзинæдтæ
бахæссын;
-астæуккаг скъолайы ирон æвзаг ахуыр кæныны ахадындзинад фæбæрзонддæр кæнын.
Программæйы мидис:
Астæуккаг скъолайы ахуырдзауты зонгæ кæнынц ирон æвзаджы нормæтимæ, ахуыр сæ
кæнынц хи ныхас литературон æвзагмæ гæсгæ аразыныл. Ацы уавæрмæ гæсгæ ирон æвзаджы
ахуыртæ дæр арæзт сты ирон литературон æвзаджы тыххæй скъоладзаутæн зонындзинæдтæ
раттынæн.
Фæлæ уыимæ, ахуырдзауты зонгæ кæнынц ирон æвзаджы равзæрдимæ, йæ структурон
арæзтимæ, æвзаджы иуæгтимæ.
10-æм къласы Ирон æвзаджы Кусæн программæйы структурæ:
10-æм къласы ирон æвзаджы кусæн программæ арæзт у системондзинад æмæ
наукондзинады принциптыл. Программæйы хъусдард цыд, цæмæй йæ домæнтæ
ахуыргæнджытæн уой æнцон баххæстгæнæн, цы æмбарынæдтæ дзы амынд цæуы, уыдон та
скъоладзаутæн – æнцон бамбарæн.
Ныхасы рæзтыл куыст фæпарахатдæр кæныны тыххæй æвзаджы æмбарынæдтæ лæвæрд
цæуынц ныхасы рæзтыл куыстытимæ æнгом бастæй, æвзаджы иуæгтæн ныхасы мидæг цы
ахадындзинад ис, уый амонгæйæ. Ныхасы рæзтыл куыстытæн сæ ахадгæдæртæ сты тексты
бындурыл æххæстгæнæн фæлтæрæнтæ, кæцытæ бæрцæй лæвæрд цæуынц грамматикæ амоныны
куысты хуызтимæ.
Программæйы стыр бынат ахсы рацыд æрмæг фæлхат кæныныл куыст. Уымæй уæлдай ма
алы ног темæ дæр амынд цæуы рацыд æрмæджы бындурыл, кæронæй та æнæмæнг хъуамæ цæуа
рацыд æрмæг фæлхат кæныныл куыст.
Программæйы бæрæггонд æрцыд ахуыры азы сахæтты нымæц, алы темæйæн дæр дзы цас
лæвæрд цæуы, уый.
Кусæн программæйы нысан æмæ хæстæ
Программæйы сæйраг нысан: ахуырадон предмет «Ирон æвзаг» 10-æм къласы ахуырдзаутæн
дæтты уᴂрᴂхдᴂр зонындзинæдтæ ирон æвзаджы тыххæй, рæзын сын кæны сæ æвзаджы æмæ
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ныхасы арæхстдзинæдтæ. 10-æм къласы Кусæн программæйы нысан у: ахуырдзауты æвзаджы
æмбарынæдтимæ базонгæ кæнын, практикон æгъдауæй сæ пайда кæныныл фæцалх кæнын.
Программæйы
сæйрагдæрыл
нымад
цæуы
коммуникативон
дифференциаци,
культурæамонынады 2дифференциаци рæзын кæнын.
Коммуникативон 2дифференциаци (арæхстдзинад) амоны, цæмæй скъоладзаутæ
арæхсой ныхасы хуызтæй (дзургæ, фысгæ, хъусгæ) пайда кæнынмæ, ныхасы уавæртæм гæсгæ
арæхсой сæ ныхас аразынмæ.
Культурæамонынады (культуроведческая) 2дифференциаци – ирон æвзаг ирон
адæмы культурæимæ зонгæ кæныны фæрæз кæй у, уый æнкъарын; æвзаджы бастдзинæдтæ
2иффере æмæ адæмы культурæимæ, ирон ныхасы этикетон нормæтæ зонын, пайда кæнынмæ
сæ арæхсын.






Иумæйагæй ахуырадон предмет «Ирон æвзаджы» сæйраг хæстæ сты:
ахуырты скъоладзаутимæ хъомыладон куыст кæнын;
логикон хъуыдыкæнынады рæзтыл кусын;
скъоладзауты фæцалх кæнын хиуыл кусыныл, ирон æвзаг хибарæй ахуыр кæныныл;
иумæйаг ахуырадон арæхстдзинæдтæ рæзыныл куыст (удгоймагон, регулятивон,
зонындзинæдтæ исыны (познавательный), коммуникативон).
Предметы хицæндзинад:
Ирон æвзаг у ирон адæмы уд æмæ зонд, ирон адæмы культурæйы хæзнадон; ирон æвзаг у
ныхас кæныны, хъуыдытæ æргом кæныны фæрæз, нæ адæмы царды тыххæй зонындзинæдтæ
кæрæдзийæн дæттыны фæрæз.
Æвзаг канд хъуыдытæ æргом кæныны фæрæз нæу, æвзаг у хъомылады хотых, æмæ уымæ
гæсгæ ирон æвзаджы ахуыртæн скъолайы ис стыр ахадындзинад.
Ахуырты рæстæг пайдагонд цæуы ахæм ахуырадон технологитæй:
 скъоладзаутæм индивидуалон цæстæй кæсыны технологи (2ифференциации);
 проблемон ахуыртæ;
 информацион-коммуникативон технологи;
 æнæниздзинад хъахъхъæныны технологи;
 бæрæггæнæнты инновацион системæ, «портфолио»;
 коллективон куысты хуызтæ (къæйттæй куыст, къордты куыст);
 проектон-иртасæн технологи
Кусæн программæмæ хаст ивддзинæдтæ
Ирон æвзаджы ахуырадон программæйы (Дзæуджыхъæу, «СЕМ»,
2010 аз) 10-æм къласы ирон æвзаг ахуыр кæнынæн лæвæрд цæуы 100 сахаты.
программæйы дæр лæвæрд цæуы 96 сахæты нымæц.
10-æм къласы ирон æвзаджы Кусæн программæйы
афтæ:
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Нæ Кусæн

æрмæг темæтæм гæсгæ лæвæрд цæуы

Ахуырадон – тематикон пълан
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Программæйы мидис
Рацыд ᴂрмᴂг зᴂрдыл ᴂрлᴂууын кᴂнын.
Историйы сыфтæ фæлдахгæйæ.
Хибар куыст.
Мæ зæрдæ ис хæхты…
Контролон куыст.
Фыдæлты фарн нæ мæлы.
Контролон куыст.
Балцы дунейыл.
Контролон куыст.
Уæрæсейы ахуырад æмæ наукæ.
Контролон куыст.
Æрдз.
Уæрæсейы паддзахадон арæзт.
Контролон куыст.
Уæрæсейы культурæ.
Ныры фæсивæды проблемæтæ.
Контролон куыст.
Ирыстоны национ культурæ.
Нывæцæн нывмæ гæсгæ.
Контролон ахуыр.
Афæдзы дæргъы рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.

Сахат
2
7
1
4
1
6
1
6
1
8
1
3
4
1
10
4
1
17
2
1
2

10-æм къласы Кусæн программæйы нысантæ æмæ хæстæ баххæст кæнынæн ахуырты
рæстæг пайдагонд цæудзæн ахæм ахуырадон фæрæзтæй
Ахуыргæнæн чиныг: «Ирон æвзаджы чиныг 10-æм къласæн».
Дзæуджыхъæу, «СЕМ», 2012.
Ахуыргæнæн уæлæмхасæн æрмæг скъоладзаутæн.

Автор: Цæллагкаты С.Ю.,

Ахуырты (урокты) хуызтæ:
Ног æрмæг амоныны урок, рацыд æрмæг (зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ)
бафидар кæныны урок, комбинарон урок, урок-беседæ, фæлхат кæныны урок, урок-лекци, урокхъазт, урок-иртасæн, урок-практикум, ныхасы рæзтыл кусыны урок.
Ахуырты пайда кæнæн ис ахæм методтæй æмæ мадзæлттæй:
- рацыд æрмæджы фæдыл беседæ;
- индивидуалон бафарст;
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- фронталон бафарст;
- индивидуалон куысты хуызтæ;
- кæрæдзийы куыстыты хæрзхъæддзинад бæрæг кæнын;
- хи куысты хæрзхъæддзинад бæрæг кæнын (дзырдуатæй, бæрæгуатæй пайда кæнгæйæ);
- грамматикон хъæзтытæ;
- презентаци (компьютерон дæр) цæттæ кæныныл куыст;
- текстимæ куыст
Ахуырдзауты архæйдтытæ урочы:
- хи æмæ искæй ныхасы анализ, ныхасы рæдыдтытæ раст кæныныл куыст;
- текстæн пълан аразыныл куыст;
- пъланмæ гæсгæ текст хи ныхæстæй радзурын;
- текст кæронмæ ахæццæ кæнын;
- тексты рæдыдтытæ сраст кæнын;
- ног текст аразыныл куыст;
- диалогон ныхасы архайын;
- аудировани (текстмæ хъусын, алыхуызон текстты информаци иртасын, тексты хъуыды раст
æмбарын, хъуыдытæ кæрæдзиуыл логикон æгъдауæй бæттын зонын;
- фысгæ ныхас (текст) аразын зонын, хи хъуыдытæ фысгæ ныхасы хуызы раргом кæнынмæ
арæхсын;
- темæмæ гæсгæ æнцойгæнæн схемæтæ æмæ таблицæтæ цæттæ кæнын;
- хибарæй (кæнæ къорды кусгæйæ) орфографион æмæ пунктуацион хæслæвæрдтæ бацæттæ
кæнын;
- дзырдуæттимæ кусын, хи дзырдуат саразыныл куыст;
- компьютерон презентацитæ цæттæ кæныныл куыст;
10-æм къласы ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ бæрæггæнæн
куыстытæ:

тестытæ;

тексты иумæйаг æвзæрст;

нывмæ гæсгæ сочинени;

цардæй ист цауы тыххæй дзурын,

предметы æрфыст цæттæ кæнын;

лингвистикон темæйыл дзургæ/фысгæ дзуапп цæттæ кæнын.
Рацыд æрмæгæй зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны куысты хуыз:

тест;

контролон куыст.
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ДОМÆНТÆ
10-æм къласы ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæм ирон æвзагæй



Ахуырдзаутæ хъуамæ зоной:
10-æм къласы цы æмбарынæдтимæ базонгæ сты, уыдоны раиртæстытæ; ныхасы æмбарынæдтæ,
орфографион æмæ пунктуацион æгъдæуттæ; лæвæрд фарстæн дзуапп дæттын, дзуапп
дæнцæгтæй фидар кæнын.
10-æмкъласонтæ ахуыры азы кæронмæ хъуамæ зоной æмæ арæхсой:




дзырды нысаниуæг бацамонын, ныхасы мидæг дзы раст пайда кæнын; ирон æвзаджы
орфографион æмæ æмбарынгæнæн дзырдуæттæй пайда кæнын;
литературон æвзаджы нормæтæм хъус дарын.
Ныхасы рæзтыл куыстытæй. Тексты темæ, сæйраг хъуыды сбæрæг кæнын. Таурæгъон тексты
мидис текстмæ хæстæг кæнæ æлвæстæй радзурын. Лæвæрд текстæн кæнæ хи арæзт текстæн
пълан бацæттæ кæнын,нывы æрфыст.
Хи тексты хъæндзинæдтæ ссарын, сраст ын кæнын йæ ныхасы рæдыдтытæ (цы æрмæг
рацыдысты, уымæ гæсгæ).
Æвзаджы мадзæлттæй дзургæ æмæ фысгæ ныхасы раст пайда кæнын.
Дзырдуæттæй пайда кæнын.
Хи зонындзинæдтæй пайда кæнын
- диалог æмæ монолог аразгæйæ;
- контролон куыстытæ æххæст кæнгæйæ.

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной æмæ арæхсой:
Ныхас кæнынимæ баст архæйдтытæ:
Хъусын:
тексты хъуыды раст æмбарын,
сæ жанртæм гæсгæ алыхуызон текстты информаци иртасын,
тексты сæйраг хъуыды, йæ аразæг хæйттæ иртасын.
Кæсын:
- раст æмæ аив кæсын;
- тексты ссарын сæйраг æмæ уæлæмхасæн информаци;
- текст хæйттыл адих кæнын, хæйттæм гæсгæ текстæн пълан бацæттæ кæнын;
- бакаст текстмæ гæсгæ лæвæрд фæрстытæн дзуапп дæттын;
- текст кæсгæйæ дзы хъæугæ информаци ссарын;
- тексты æмæ парагрæфы сæргондмæ базонын, ныхас дзы цæуыл цæудзæн, уый;
- дзырдуаты хъæугæ æрмæг ссарын;
- логикон цавд раст æвæрын, паузæтæ раст кæнын;
- текст раст хъæлæсы уагæй кæсын.
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Дзурын:
- ахуыргæнæджы фарстæн дзуапп дæттын;
- дзургæ ныхас раст аразын, хъуыды раст æргом кæнын;
- æвзаджы мадзæлттæй æмæ интонацийæ раст пайда кæнгæйæ хи хъуыдытæ раст æргом кæнын.
Фыссын:
- тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды иртасын;
- текст абзацтыл дих кæнын;
- чысыл тексттæ фыссын (сочинени-миниатюрæ фыссын);
- текст аразгæйæ, алыхуызон дзырдуæттæй пайда кæнын;
- хи хъуыды æргом кæнын;
- текстæн æрхъуыды кæнын, йæ сæйраг хъуыды æмæ темæ æргом чи кæны, ахæм сæргонд;
- хи кæнæ искæй ныхасы рæдыдтытæ раст кæнын.
Лексикологи:
- дзырды лексикон нысаниуæг бацамонын алыхуызон мадзæлттæй пайда кæнгæйæ (дзырдуатæй
пайда кæнгæйæ, уырыссаг æвзагмæ йæ тæлмац кæнгæйæ, синонимтæ æмæ йæм антонимтæ
ссаргæйæ, æмуидагон дзырдтæм гæсгæ);
- дзырдтæ тематикон къордтæм гæсгæ дих кæнын;
- дзырдтæй сæ лексикон нысаниуæгмæ гæсгæ раст пайда кæнын;
- дзырды комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджытæ иртасын;
- ирон ныхасы хуымæтæгдæр этикетон нормæтæй пайда кæнын;
Морфологи:
- ныхасы хæйттæ кæрæдзийæ иртасын;
- дзырдтæ тасындзæг æмæ ифтындзæг кæнын, дзырды формæ аивын зонын;
- рацыд ныхасы хæйттæй ныхас кæнгæйæ раст пайда кæнын.
Орфографи:
- раиртæстмæ гæсгæ дæнцæгтæ ссарын.
Синтаксис æмæ пунктуаци:
- хъуыдыйады дзырдбæстытæ рахицæн кæнын;
- дзырдбæстытæ аразын;
- хъуыдыйæдтæ аразын;
- рацыд пунктуацион æгъдаумæ дæнцæг ссарын зонын.
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Ахуыры азы I хай.

ным.
сах.

I. Рацыд æрмæг
рафæлхатын

4сах

II. Историйы сыфтæ
фæлдахгæйæ.

4сах

III.Истори – нæ
ахуыргæнæг.

13-14
уроктæ.
15 уроктæ

Текст

Дзырдуат.

1. Стыр Хуыцауы
минæвæрттæ.
2.Адæмы
ирвæзынгæнджыт
æ.
Скифты
лæвæрттæ
Дарийæн.

Зæдтæ (зæд), дауджытæ, дин,
мæзджыт, чырыстон,пысылмон,
найфат, кувæндон,дзуар,
зындон.

Стыр зæлдаг
фæндаг.

Хибар куыст.
2сах

IV.Мæ зæрдæ ис
хæхты…

2сах

V.Бахъахъхъæнæм
æрдз.

1сах

Контролон куыст

3сах

VI.Фыдæлты фарн нæ
мæлы

16-18уроктæ
19
уроктæ

Урочы темæ.
(ныхасы+граммат.)

2сах

11-12
уроктæ

7-10 уроктæ

3-6
уроктæ

1-2 уроктæ

Урочы
№

21 сах.

Ӕрдз – нæ
хъæздыгдзинад.

Ахсджиаг,ææхсæнад,
бæрæгастæу, зым, иртасын,
къуырмагарк, мæцкъуы, рагъ,
саунæмыг,скуынæг кæнын,
сычъи, фахс.
Бахъахъхъæнæм
Æппарæн, æнæрхъуыдыдзинад,
æрдз.
дæнцæг, ивддзинад,калын,
фесæфын, фесафын,
хъæдæвзалы, цъар.
Тесты хæслæвæрдтæ баххæст кæнын.

Амонд.

Сомы аргъ.
VII.Амонд зæххы ис…

1сах

Арвитын, асурын, аххос, карз,
ницæмæ дарын, нысан кæны,
ныццæгъдын, фат, хæцын, хи
дæттын, цъымара.
Ахадындзинад, æрбафтын,
æфцæг, бæлццон,бал, дæсны,
зæлдаг, уафын, фæлындæн
царм.

Æнгомдзинад, байзæддаг, дзырд
æппарæн, миддуне, тыхдзырд
кæнын,хæрзæгъдаудзинад, хыл.
Æдзынæг, бонджын, бын, мулк
раскъæфын, сагъæс кæнын,
фæллад, хи ирхæфсын, хи
ныццæвын, цæлуарзаг

Лексикон – грамматикон фæлтæрæнтæ
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20-21
уроктæ

2сах

Контролон ахуыр
Рæдыдтытыл куыст

Рæдыдтытыл куыст

Ахуыры азы II хай.

ным.
сах.

Урочы темæ
(ныхасы+грамматикон)

3сах

I Рацыд æрмæг
рафæлхатын

1-3 урок

Урочы
№

22сах.

Ӕгъдау – царды
мæсыг.
II.Балцы дунейыл.

4- 6 уроктæ

3сах

Текст

Эйфелы мæсыг.
Лувр.

Æхгæнын, æрбахонын,
æрдæгзылд, батайын кæнын,
рамбулын, цалцæг кæнын,
цыртсурæт.

3сах

III.Адæймагдзинад –
сæйрагдæр дæсныйад.

Диссагæй цы
кæныс…

Æмзæххон, къæй, æрызгъæлын,
а зæххыл равзаргæдæр, хæрзад,
амæй-ай, аивад, сусæгдзинад.

1 сах

Контролон куыст.

Тест.

Тесты хæслæвæрдтæ баххæст
кæнын.

3сах

IV.Уæрæсейы ахуырад
æмæ наукæ.

Мæскуыйы
паддзахадон
университет.

Æмырдзинад, æрхъуыдыдзинад,
тæнгъæд, иртасæг, къабаз,
фæрæз, фæсарæйнаг, хардз.

3 сах.

V.Гени вæййы
æппæтадæмон.

Альфред Нобель.

Хуынд уæвын, ахæстон домын,
хæрзиуæг, æнтыст, мысын,
хайад, бантысын

11-13
уроктæ
14-16
уроктæ

Дзырдуат

-тексттыл
Асхъиуын, фелхынцъ кæнын,
афæлгæст саразын лæгъстæгæнæгау, æнаккаг,
схор- хор кæнын, къæзынæг
Цард –
хъæлæсæй, ныззылын кæнын.
ахуыргæнæг.

10 урок

7-9 уроктæ

Контролон куыст ныффыссын
карточкæтæм гæсгæ

Лев Ландау.
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VI.Ахуыр кæнын
удуæлдай фæллой.

1сах

Лексикон – грамматикон фæлтæрæнтæ.

2сах

Контролон ахуыр

-К/к ныффыссын

Рæдыдтытыл куыст

-рæдыдтытыл бакуыст

22 урок

20-21
уроктæ

19 урок

18-19урок

2сах.

1сах

Кæронбæттæн урок.

1-2
уроктæ

Урочы
№

30 сах.

ным.
сах.
2сах

3-5 уроктæ
6-9 уроктæ

Равзæрын, хæдтæхæг, тæссаг
уавæр, фыдбылыз,
æнæнхъæлæджы, къухмæрзæн,
ныфсхаст, лæдзæг.
Лексикон – грамматикон
фæлтæрæнтæ баххæст кæнын.

-тетрæдтыл, дзырдуæттыл
афæлгæст саразын.

Ахуыры азы III хай.

3сах

10урок

Зындгонд
ахуыргæндтæ.

Урочы темæ.
(ныхасы+граммат.)
I. Рацыд æрмæг
рафæлхатын

II. Ӕрдз.

Текст

Уырыссаг
ахуыргæндтæ.

Дзырдуат.

Юрий Гагарин.
Дунейы æрдзон
диссæгтæ.
«Ермоловы дур».

Равзæрын, хæдтæхæг, тæссаг
уавæр, фыдбылыз,
æнæнхъæлæджы, къухмæрзæн,
ныфсхаст, лæдзæг.
Айтындзын, бæллæх,
дидинфæлыст, зынгирвæзт,
рæуæг,таг, фенкъуысын

«Ирыстон –
цъититы бæстæ».
Уæрæсейы
паддзахадон
символикæ.

Арц, дауæг, залиаг калм, зылд,
иузæрдиондзинад, уарт,
хæдивæг, хицаудзинад

Хибар куыст.

4сах

III.Уæрæсейы
паддзахадон арæзт.

1сах

Контролон куыст.

Контролон куыст ныффыссын карточкæтæм гæсгæ
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11-14
уроктæ.
15-16
уроктæ

2сах

IV.Уæрæсейы культурæ. Уырыссаг
Æнкъарæн, æппæрццæг,
Литературæ
фысджытæ.
бирæвæрсыг, курдиат, сидын,
А.С. Пушкин.
сурæт, тæваг,
В.В. Маяковский. хъæндзинад,цъаммар,
Нывæцæн «Мæ уарзон уырыссаг фыссæг (поэт)»

2сах

V.Музыкалон Олимп.

П. Чайковский.

Курдиатджын, паддзахадон,
уацмыс, хæзна, миддуне,
тæваг, хъæппæрис

4сах

VI.Уырыссаг
нывкæнынады хæзнатæ.

Илья Репин.

Аивад, удыхъæд, цардуарзон,
риссаг, зæрдæрухс, фæзынд

30 урок

28-29
уроктæ

25-27уроктæ

24урокт

23урок

19-22
уроктæ

17-18

4сах

Михаил Врубель.

1саз

Нырыккон уæрæсейаг
культурæ.
Лексикон-грамматикон фæлтæрæнтæ.

1сах

Контролон ахуыр

Тесты хæслæвæрдтæ баххæст кæнын.

3сах

VII.Ныры фæсивæды
проблемæтæ.

1 июнь – Сабиты
хъахъхъæныны
æппæтдунеон бон.

2сах

Контролон ахуыр

Контролон куыст ныффыссын
карточкæтæм гæсгæ

Рæдыдтытыл куыст
Рæдыдтытыл куыст
1сах

26сах.
Урочы
№

Æууæнк, зондахаст,
ныхмæлæуддзинад,
мæнгарддзинад, мæнгдзинад,
фæлтæрддзинад, цыбæл

Кæронбæттæн урок.

Ахуыры азы IV хай.
ным.
сах.

Урочы темæ
(ныхасы+грамматикон)

Текст

10

Дзырдуат

I Рацыд æрмæг
рафæлхатын

-тексттыл
афæлгæст саразын

6сах

II.Ирыстоны национ
культурæ.
Нывкæнынад.

Дзантиаты Юри.

2-7уроктæ

1урок

1сах

Челæхсаты Магрез.

Аккаг, æбуалгъ,
тырнындзинад,
уырнындзинад, хатдзæг,
хæлддзаг, цæстмæхъусдзинад

Пухаты Вадим.
Нырыккон
нывкæнынад.

Калманты Батыр.

2сах

Нывæцæн нывмæ гæсгæ.

6 сах

III. Киноаивад.

18-22 уроктæ

17урок

16 урок

10 -15 урок

89уроктæ

Есенаты Ӕхсар

Киноаивады
хъайтартæ.
Уататы Бимболат.

Ахъаз,
æнцойдзинад,æртхъирæн,
æфхæрд, къæйныхдзинад,
сагъæс,тыхми, тыхсын, хъыг

1сах

Киноаивады
фестивальтæ.
Лексикон-грамматикон фæлтæрæнтæ.

1сах.

Контролон ахуыр.

тесты хæслæвæрдтæ сæххæст кæнын.

5сах

IV.Музыкæ.

Фæндыр куыд
фæзынди.
Гæздæнты булат.
Национ
инструменты ног
комулæфт.
Гергиты Валери.
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Æнтыстджын, бахъарын, зæл,
кадæггæнæг, ныццæлхъ
кæнын, уадындз,
фæндырдзæгъдæг, цæхæр

23 урок

Лексикон – грамматикон фæлтæрæнтæ.

2сах

Контролон ахуыр

-К/к ныффыссын

Рæдыдтытыл куыст

-рæдыдтытыл бакуыст

26 урок

24-25
уроктæу
роктæ

1сах

1сах

Кæронбæттæн урок.

Лексикон – грамматикон
фæлтæрæнтæ баххæст кæнын.

-тетрæдтыл, дзырдуæттыл
афæлгæст саразын.
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