ÆМБАРЫНГÆНÆН ФЫСТÆГ
11-æм къласы ирон æвзаджы Кусæн программæ цæттæгонд æрцыд Федералон паддзахадон
ахуырадон стандарты домæнтæм гæсгæ. Программæ арæзт у ирон æвзаджы программæйы
бындурыл. Автор: Куыдзойты А.Ф. (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.
11-æм къласы Ирон æвзаджы Кусæн программæйы структурæ:
11-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» 11-æм къласы ахуырдзаутæн
дæтты уᴂрᴂхдᴂр зонындзинæдтæ ирон æвзаджы тыххæй, рæзын сын кæны сæ æвзаджы æмæ
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ныхасы арæхстдзинæдтæ. 11-æм къласы Кусæн программæйы нысан у: ахуырдзауты æвзаджы
æмбарынæдтимæ базонгæ кæнын, практикон æгъдауæй сæ пайда кæныныл фæцалх кæнын.
Программæйы
сæйрагдæрыл
нымад
цæуы
культурæамонынады 2дифференциаци рæзын кæнын.

коммуникативон

дифференциаци,

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) 11-æм къласы ирон æвзаг ахуыр кæнынæн лæвæрд цæуы 100 сахаты. Нæ Кусæн
программæйы дæр лæвæрд цæуы ацы сахæтты нымæц.
11-æм къласы ирон æвзаджы Кусæн программæйы
афтæ:
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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.

Программæйы мидис
Рацыд ᴂрмᴂг зᴂрдыл ᴂрлᴂууын кᴂнын.
Ирон æвзаг иртасджытæ.
Контролон ахуыр.
Аланийы паддзахадон арæзт.
Ирыстоны индустри.
Контролон куыст.
Дунейы аивад.
Нывмæ гæсгæ куыст.
Ахуырад.
Контролон куыст.
Балц зæххы къорийыл.
Хуры системæ. Космос.
Контролон куыст.
Фæсивæды цардæй.
Спорт.
Контролон куыст.
Эпистолярон стиль.
Зодиакы нысæнттæ.
Контролон куыст.
Афæдзы дæргъы рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.

Сахат
2
5
1
6
2
1
9
3
7
1
4
8
1
4
4
1
4
4
1
2

11-æм къласы Кусæн программæйы нысантæ æмæ хæстæ баххæст кæнынæн ахуырты
рæстæг пайдагонд цæудзæн ахæм ахуырадон фæрæзтæй
Ахуыргæнæн чиныг: «Ирон æвзаджы чиныг 11-æм къласæн».
Дзæуджыхъæу, «СЕМ», 2012.
Ахуыргæнæн уæлæмхасæн æрмæг скъоладзаутæн.

Автор: Куыдзойты А.Ф.,

Ахуырты (урокты) хуызтæ:
Ног æрмæг амоныны урок, рацыд æрмæг (зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ)
бафидар кæныны урок, комбинарон урок, урок-беседæ, фæлхат кæныны урок, урок-лекци,
урок-хъазт, урок-иртасæн, урок-практикум, ныхасы рæзтыл кусыны урок.
Ахуырты пайда кæнæн ис ахæм методтæй æмæ мадзæлттæй:
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- рацыд æрмæджы фæдыл беседæ;
- индивидуалон бафарст;
- 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;
11-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.
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Рацыд æрмæгæй зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны куысты хуыз:

тест;

контролон куыст.

ДОМÆНТÆ
11-æм къласы ахуырдзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæм ирон æвзагæй



Ахуырдзаутæ хъуамæ зоной:
11-æм къласы цы æмбарынæдтимæ базонгæ сты, уыдоны раиртæстытæ;
ныхасы
æмбарынæдтæ, орфографион æмæ пунктуацион æгъдæуттæ; лæвæрд фарстæн дзуапп дæттын,
дзуапп дæнцæгтæй фидар кæнын.
11-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;
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- 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.
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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3-5 уроктæ

1-2 уроктæ

Урочы
№

20 сах.

Ахуыры азы I хай.

ным.
сах.

I. Рацыд æрмæг
рафæлхатын

Тексттыл
афæлгæст
саразын

3сах

II. Ирон æвзаг
иртасджытæ.

Ахуыргæндтæ
ирон æвзаджы
тыххæй.

1-2 ахуыртæ.

6-7 уроктæ
8 уроктæ

III.Адæмы хæзна.
Аллон æвзаг.
3-6 ахуыртæ

1сах

IV.Рацыд æрмæг
рафæлхатын.

3сах

VI.Нæ паддзахад.
10-11 ахуыртæ

Аллонты
паддзахад.

2сах

VII.Ирыстоны
индустри.

Ирыстоны
индустри.

15-16
уроктæ

12-15 ахуыртæ.
2сах

Уавæр, арæхсын, хиуæттæ,
зæххы къори, фидар кæнын,
сындæггай, къабаз, хатгай,
хæццæ кæнын, æппынфæстаг,
дих кæнын.
Иртасæг,
æвзагзонынад,сфæлдыстад,зоны
надон,хуссайраг,ныхасыздæхты
тæ,аздахын,мыхуыр,равзæрд.
Хицæн кæнын
цæгатскæсæйнаг
бастдзинад,фæрцы,æмбæлын,па
йда кæнын,фæлтæр, сæхи
хъæппæрисæй, хæстæг.

Тест.

Национ
символикæ.

3сах

Дзырдуат.

Рацыд лексикон æрмæг.

7- ахуыр
V.Аланийы
паддзахадон арæзт.
8-9 ахуыртæ.

12-14
уроктæ

9-11
уроктæ.

Текст

2сах

2сах

17-18
уроктæ

Урочы темæ.
(ныхасы+граммат.)

Фæранк,уæллаг, æвзист,
рæстдзинад, бæгъатыртæ,
лæгдзинад,сæрмагонд,
нывгонд уыдис.
Насаниуæг,тугкалæн
хæст,фæзуат,дæрæнгонд,
хъуыдымæ гæсгæ,æвдисын,
хицæн кæнын,æмхуызон.

Хуызджын,æфсæнвæндаг,ахсд
жиаг, æрмадз, арæзтад,
хæдахуыр,
Æрзæткъахæнтæ,хъæдæрмæг,
хъæдфадæн,згъæр.
Лексикон – грамматикон фæлтæрæнтæ
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19-20
уроктæ

2сах

Контролон ахуыр
16-æм ахуыр.
Рæдыдтытыл куыст

Рæдыдтытыл куыст

Урочы
№

22сах.

Ахуыры азы II хай.

ным.
сах.

6-8 уроктæ

3 - 5 уроктæ

1-2 урок

2сах

Урочы темæ
(ныхасы+грамматикон)
I Рацыд æрмæг
рафæлхатын
1-15 ахуыртæ

3сах

II.Аивадон литературæ.
17-18 ахуыртæ.

3сах

III.Музыкалон
культурæ.
19-20 ахуыртæ.

3сах

IV.Нывкæнынад.

9-11 уроктæ

21-22 ахуыртæ.

3сах
12-14 уроктæ

Контролон куыст ныффыссын
карточкæтæм гæсгæ

V.Нывмæ гæсгæ куыст

Текст

Дзырдуат

-тексттыл
Хæццæ кæнын, æдæппæтæй,
афæлгæст саразын рæстæмбис, тæмæн,
æлхъæвдад,сæфтæг, зæрдæ
æхсайы, зиллакк, бæгъатыр,
æврагъ, æрвитын.
Нобелы премийы Миниуæг, дæсны, хæларзæрдæ,
лауреаттæ.
куырыхон, цыргъзонд,
нырыккон,мæнгарддзинад,
мидхæст,булкъон,архайджытæ,
дæргъы.
Нырыккон
Домæнтæ,гæнæнтæ,зæлынад,
музыкалон
ратæдзæн,
культурæ.
хъыг,дæрзæг,зæрдæмæ
бахъарын, рахицæн кæнын,
тырнын,цагъайраг.
Нырыккон
Хъизæмар кæнын, хъысмæт,
нывкæнынад.
æнæуынон, агуринаг,
æнкъарæн, хъæлдзæгдзинад,
æнгæсдзинад,
фæныкхуыз, тыггъдад,тæлм,
æнæбæрæг,тырнындзинад,
аздæхын,уацар,æнцой кæнын,
фæд ныууадзын.
Есенаты Æ.
«Фæлвæра».
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Цытуарзаг, хивæнд, цыргъзонд,
домаг, мæстыгæр, æддаг бакаст,
рагацау, æхгæдзæрдæ,
фæлвæра,
цухъхъа, æрвхуыз,фосы
бардуаг,
ахорæнтæ,тын,нымæтын худ.

15-17 уроктæ
18-урок
19 урок
20-21
уроктæ
22 урок

3
сах.

26-29 ахуыртæ.

1сах. VII.Фæлхат.

Урочы
№
1-3 уроктæ

Ахуырад
фæсарæйнаг
бæстæты.

Æрдззонынад,нымад цæуы,
сæххæст вæййы,рæстæмбис,
азыккон(аздзыд), йæ бон
у,хъуамæ,
хъæуы,æдæппæтæй,уымæй
уæлдай.

Тест.

Рацыд æрмæг.

1сах

Лексикон – грамматикон фæлтæрæнтæ.

2сах

Контролон ахуыр

-К/к ныффыссын

Рæдыдтытыл куыст

-рæдыдтытыл бакуыст

1сах

30сах.

Кæронбæттæн урок.

Лексикон – грамматикон
фæлтæрæнтæ баххæст кæнын.

-тетрæдтыл, дзырдуæттыл
афæлгæст саразын.

Ахуыры азы IIIхай.

ным.
сах.
3сах

Урочытемæ.
(ныхасы+грамматикон)
I Рацыд æрмæг
рафæлхатын.

Текст

Тексттылафæл
гæстсаразын

23-25 ахуыртæ
4сах

4-7уроктæ

VI.Ахуырад.

IIIБалцзæххыкъорийыл
31-34 ахуыртæ

1.
Рагонбердзент
æ.
2.
Диссаджыбалц
.
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Дзырдуат.

Уавæр, арæхсын, хиуæттæ,
зæххыкъори, фидаркæнын,
сындæггай, къабаз, хатгай,
хæццæкæнын, æппынфæстаг,
дихкæнын.
Æлхъæвдад, алыварс,
зианхæссын, тæмæн, туаггуыр,
тымбылæг, уæлцъар, фурд,
æдзухæй, сæмæн, æвзалытуаг
газ.

811уроктæ
12-æм
урок
13-16
уроктæ

4сах

1сах

Контролон ахуыр.

4сах

V Космос.
40-43 ахуыртæ.

17-20 уроктæ
21-23
уроктæ
24-25
уроктæ
26-27
уроктæ

Хурысистемæ.

35-38 ахуыртæ

4сах

28-30
уроктæ

IV Хуры системæ.

VI Зонынад
44-47 ахуыртæ

3сах

Æхсырæй
фæндаг.

Зиллакк, бæгъатыр, сæфтæг,
снывонд кæнын, æнхъарæнтæ,
донгуырæн, æврагъ, хъысмæт,
цæстфæлдахæг
Цымыдиссагха Зæрдææхсайы, фесгуыхын,
бæрттæ.
æвæстиатæй,
къуылымпыкæнын, хардзкæнын,
æмбарынгæнæндзырдуат,
лыггондæрцæуын,
цæрæнбонтææрвитын
Кинонывмæ бакаст.
Рецензи ныффыссын.

2 сах

Рацыд æрмæг фæлхат.
Лексикон-грамматикон
фæлтæрæнтæ.

2сах

Контролон ахуыр
Рæдыдтытыл куыст

2сах

Фенæнис (нæй), ном дæттын
(æвæрын), цæрæнис (нæй),
цæрынæнбæзгæ (бæззын),
зилын, уырнын, ивын.
Контролон куыст.

Кæронбæттæн уроктæ
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Ахуыры азы IV хай.
ным.
сах.
3сах

Урочытемæ
Текст
(ныхасы+грамматикон
)
IРацыдæрмæграфæлха тын
тексттылафæлгæстсар
азын
31-48 ахуыртæ

4сах

II Фæсивæды цардæй.

4сах

III Спорт

1сах

Контролонкуыст

Хæццæ кæнын, æдæппæтæй,
рæстæмбис, тæмæн,
æлхъæвдад,сæфтæг,
зæрдææхсайы, зиллакк,
бæгъатыр, æврагъ, æрвитын.
Ирыстоныфæсивæд.
Миниуæг, дæсны, быцæу,
цæй, фæстæмæдз,
хæларзæрдæ, æнæсæттон,
куырыхон, цыргъзонд, донаг,
нырыккон.
Спорт Ирыстоны
Фатæхсæг, миддуне,
æхсæнад, донкалæг,
хъæбул,хъæбысæйхæцæг,
хъæбысхæст, хуыз,
ленккæнын, архайын
Контролонкуыстбаххæсткæнын

4сах

Эпистолярон стиль

Эпистолярон стиль

Тæрæзтæ, сæркъулæй
лæууын, дæлджиныг кæнын,
хъизæмар кæнын, хъысмæт,
æнæуынон, хæларзæрдæ,
æцæгуринаг, æнхъарæн,
хъæлдзæгдзинад

4сах

V Зодиакынысæнттæ.

Зодиакынысæнттæ.

Цытуарзаг, хивæнд,
цыргъзонд, домаг,
мæстыгæр, æддагбакаст,
рагацау, хиуылхæсгæ,
æхгæдзæрдæ, нæсæттон
Лексикон –
грамматиконфæлтæрæнтæба
ххæсткæнын.

Гороскоп.

1сах

Лексикон – грамматиконфæлтæрæнтæ.

2сах

Контролонахуыр
Рæдыдтытылкуыст

1сах

Кæронбæттæн урок.

24
уро
к

22-23
урок

21 урок

17-20 урок

13-16 урок

12
урок

8-11уроктæ

4-7 уроктæ

1-3 уроктæ

Урочы
№

24 сах.

-К/к ныффыссын
-рæдыдтытылбакуыст
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Дзырдуат

