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Æмбарынгæнæг фыстæг 

Кусӕн программӕ арӕзт ӕрцыд ног стандарты домӕнтӕм гӕсгӕ ӕмӕ 

ЮНЕСКО-йы кафедрӕйы арӕзт ахуырадон комплекты бындурыл. Ирон литературон 

кӕсынадӕн лӕвӕрд цӕуы къуыри 1,5 сахаты (ӕдӕппӕт 35 ахуырадон къуырийы-

53сахаты)  

Программæ арæзт у Республикæ Цæгат Ирыстон – Аланийы иумæйаг  æмæ 

профессионалон ахуырады Ирон æвзаг æмæ литературæйы программæйы бындурыл.  

Ирон æвзаг – нæ республикæйы паддзахадон æвзæгтæй иу, ирæтты мадæлон 

æвзаг. Ирæттæ – Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы титулон наци. Куыд уырыссаг 

æвзаг, афтæ ирон æвзаг у филологон циклы иу хай æмæ рæзын кæны скъоладзауы 

коммуникативон культурæ, æххуыс ын кæны йæ ныхасы рæзтæн, уæрæх ын кæны йæ 

дунеæмбарынад æмæ хъомыл кæны ирæтты хуыздæр традицитæ æмæ æгъдæуттыл. 

Ирæттæ сæ рæвзæрдæй фæстæмæ аудынц сæ мадæлон æвзагыл, уымæн æмæ 

æмбарынц: цалынмæ æвзаг цæра, уæдмæ фидар уыдзæн национ культурæ, национ 

хиæмбарынад. 

Ног (дыккаг фæлтæры) стандартты домæнтæ сты, цæмæй Уæрæсейы цæрæг 

алы адæмæн дæр йе ΄взаджы кад се ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр 

фæхуыздæр уа йæ ахуыр кæныны хъуыддаг. Уыцы хæстæ та æххæст кæны райдайæн 

скъола. 

 

Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысан æмæ хæстæ 2 къласы æвзаджы урокты: 

   Райдайæн скъолайы бындур æвæрд æрцæуы сывæллæтты алывæрсыг рæзтæн.  

Уымæ гæсгæ ирон æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаг арæзт у ахæм нысан æмæ хæстæ 

сæххæст кæнынмæ: 

- хъуамæ сывæллæттæ сæ кæрæдзимæ иронау дзурын сахуыр уой. Уый тыххæй 

та хъæуы фидар фæлтæрддзинад кæсын, фыссын æмæ хъуыды кæнынæй; 

- иумæйаг ахуырадон зонындзинæдтæ бæрзонддæр кæнын; ныхасы рæзтыл 

кусын; фылдæр базонынмæ æмæ интеллект уæрæхдæр кæнынмæ тырнын; 

- мадæлон æвзаджы фæрцы сывæллоны алывæрсыгæй хъомыл кæнын; 

- хъазты хуызы сывæллæтты эмоционалон уавæр рæзын кæнын; 

- зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнындзинад рæзын кæнын.  

 

Предметон хай «Ирон æвзаджы системæ æвзаджы урокты» 

 

I. Æвзаг æмæ ныхасы тыххæй зонындзинæдтæ 

1-аг къласы рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын  

Ныхас хъуыдыйæдтыл дих кæнын. Дзургæ æмæ фысгæ ныхас. Дзырд, 

хъуыдыйад. Текст. Дзырд æмæ уæнг. Мыртæ æмæ дамгъæтæ. 

 



Мыртæ æмæ дамгъæтæ. Уæнг 

Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон мыртæ. Хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон дамгъæтæ. 

Зылангон æмæ æзылангон мыртæ. 

Дæргъвæтин æмхъæлæсонтæ, сæ растфыссынад.  

Дамгъæтæ гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ дзырдты мидæг. 

Уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдты дамгъæтæ э, ю, я, ж, ш, щ раст кæсын æмæ 

фыссын. 

Дызæрдыггаг æмхъæлæсонты растфыссынад. 

Дзырдты мырон-дамгъон раиртæст схемæтæм гæсгæ æмæ æнæ уыдонæй.  

Мырты ахадындзинад дзырдты нысаниуæг бамбарынæн. 

Алфавит. Дамгъæтæ алфавитон уагыл зонын, раст сæ дзурын. Алфавиты 

нысаниуæг. 

Уæнг. Дзырд уæнгтыл дих кæнын. Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ уæнггай 

хæссын. Æмхъæлæсонтæ й æмæ у цы дзырдты ис, уыдон иу рæнхъæй иннæмæ 

хæссын. Хъæлæсон у æмхъæлæсон у-йæ иртасын. Дзырдты астæу цы дæргъвæтин 

æмхъæлæсонтæ ис, уыдон иу рæнхъæй иннæмæ хæссын. 

Цавд. Дзырдты цавдон æмæ æнæцавдон уæнгтæ. 

Дзырд  

Дзырды лексикон нысаниуæг (иумæйаг æмбарынад). Синонимтæ. Антонимтæ. 

Номдар. Иумæйаг æмбарынад. Номдартæ сæ фæрстытæм гæсгæ иртасын. 

Стыр дамгъæ адæймæгты, горæтты, хъæуты, дæтты, цæрæгойты нæмтты. 

Сæ нысаниуæгмæ гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд дзырдтæ – номдартæ. 

Миногон. Иумæйаг æмбарынад, фæрстытæ. Æууæлæвдисæг дзырдты 

ахадындзинад æвзаджы. Сæ нысаниуæгмæ гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд миногонтæ. 

Предметты нæмттæ æмæ сæ æууæлтæ æвдисæг дзырдты бастдзинад. 

Мивдисæг. Иумæйаг æмбарынад, фæрстытæ. Архайдæвдисæг дзырдты 

ахадындзинад ныхасы. Сæ нысаниуæгмæ гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд 

мивдисджытæ. 

 

 



Хъуыдыйад  

Хъуыдыйад – баст ныхасы бындур. Ныхас хъуыдыйæдтыл дих кæнын. Стыр 

дамгъæ хъуыдыйады райдайæны. Хъуыдыйад раст хъæлæсы уагæй дзурын, кæсын 

зонын. Стъæлф, фарсты æмæ хъæры нысæнттæ хъуыдыйады кæрон. Хъуыдыйады 

сæйраг уæнгтæ – сæйрат æмæ зæгъинаг. Хъуыдыйады мидæг фæрстыты руаджы 

дзырдты ’хсæн бастдзинæдтæ бæрæг кæнын. Хъуыдыйæдтæй текст аразын. 

2-аг къласы рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын. 

II. Коммуникативон арæхстдзинæдтæ 

Ныхасмæ хъусын æмæ йæ æмбарын 

Тексты мидис æвзарын фæрстытæм гæсгæ, хæйттыл æй дих кæнын, сæргонд ын 

хъуыды кæнын. Тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды бæрæг кæнын. Тексты хæйтты 

æвæрд кæрæдзи фæдыл амонын. Тексты хуыз иртасын. Тексты амонын синонимтæ 

æмæ антонимтæ.  

Дзурын. Диалогон ныхас 

Диалоджы архайын. Хи хъуыдытæ дзургæйæ, æвзаджы стереотипон мадзæлттæй 

пайда кæнын (Æз та афтæ хъуыды кæнын… Мæнмæ гæсгæ та…). Диалоджы пайда 

кæнын курдиаты, хатыр курыны, салам дæттыны, фæндараст зæгъыны дзырдтæй. 

Дзурын. Монологон ныхас 

Исты цауы тыххæй дзурын. Хъуыдытæ логикон æгъдауæй раст дзурын. Разыдзинад 

кæнæ æнæразыдзинад æвдисын, дзургæйæ. Хъуыды хуыздæр зæгъыны тыххæй 

синонимтæ æмæ антонимтæй пайда кæнын. Хъуыдыйады мидæг дзырдты 

нысаниуджытæ бæрæг кæнын. Текстæн лексикон анализ кæнын.  

Кæсын 

Текст аив æмæ раст кæсын. Текст хæйттыл дих кæнын. Текстæн сæргонд 

хъуыды кæнын кæнæ йæ ивын. Тексты сæйраг хъуыды æмæ йæ аразæн хæйттæ бæрæг 

кæнын.  

    Фæрстытæн тексты дзуæппытæ арын. Текстæн райдайæн æмæ кæрон хъуыды 

кæнын. Тексты амонын синонимтæ æмæ антонимтæ. 

Фыссын 

Текст хъуыдыйæдтыл дих кæнын. Сæйраг кæнæ фæрссаг уæнгтæ хъуыдыйæдтæй 

фыссын. Лæвæрд схемæтæм гæсгæ хъуыдыйæдтæ аразын. Предметы нæмттæй 

тематикон къордтæ аразын (ахуыргæнæн дзауматæ, уæлæдарæс, бинонтæ æ. æнд.). 

Нывмæ гæсгæ цыбыр хъуыдыйæдтæ аразын, хуымæтæг цыбыр хъуыдыйæдтæ 

даргъдæр кæнын фæрссаг уæнгтæй. 



III. Сæйраг домæнтæ 2-аг къласы скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ 

арæхстдзинæдтæм 

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной: 

– æппæт дамгъæты нæмттæ; 

– хъæлæсон æмæ æмхъæлæсон, зылангон æмæ æзылангон мыртæ; 

– дамгъæтæ э, ю, я, ж, ш, щ;  

– уæнг; цавдон æмæ æнæцавдон уæнгтæ; 

– дзырды лексикон нысаниуæг;  

– синонимтæ æмæ антонимтæ; 

– номдар, миногон æмæ мивдисæджы æмбарынæдтæ, сæ фæрстытæ; 

– хъуыдыйады арæзт; 

– хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ; 

– æрхæцæн нысæнтты хуызтæ хъуыдыйады кæрон; 

– тексты æмбарынад. 

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой: 

– дамгъæтæ алфавитон уагыл фыссын æмæ дзурынмæ; 

– дамгъæтæ каллиграфион æгъдауæй раст фыссынмæ; 

– дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ уæнггай хæссынмæ; 

– хъæлæсон у æмхъæлæсон у-йæ иртасынмæ; 

– зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ кæрæдзийæ иртасынмæ; 

– дамгъæтæ э, ю, я, ж, ш, щ раст кæсын æмæ фыссынмæ;  

– сæрмагонд номдарты стыр дамгъæ фыссынмæ; 

– дывæргонд æмхъæлæсонтимæ дзырдтæ раст фыссынмæ; 

– мырон-дамгъон раиртæст кæнынмæ; 

– дзырдты цавд æвæрынмæ; 

– дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ хицæн кæнынмæ; 

– номдартæ, миногонтæ, мивдисджытæ сæ фæрстытæм гæсгæ иртасынмæ; 



– хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ амонынмæ;  

– хъуыдыйады кæрон стъæлф, фарсты æмæ хъæры нысæнттæ æвæрынмæ; 

– хъуыдыйад раст хъæлæсы уагæй кæсынмæ; 

– дзырдтæ æмæ цыбыр хъуыдыйæдтæ (3 – 5 дзырдæй) фыссынмæ;  

– хицæн дзырдтæй хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

– тексты темæ бæрæг кæнынмæ æмæ йын сæргонд хъуыды кæнынмæ; 

– текст хъуыдыйæдтыл дих кæнынмæ; 

– бæлвырд темæмæ гæсгæ радзырд хъуыды кæнынмæ; 

– тексты мидис хи ныхæстæй дзурынмæ  
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Къæлиндарон тематикон пълан  

Дзампаты Ларисæ «Ирон æвзаг» 2-æм кълас. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(предполаг.) 

Дата 

(фактичес.) 

 Дыккаг къласы рацыд æрмæг зæрдыл 

æрлæууын кæнын 

   

1-2 Дзырд. Хъуыдыйад. Текст. 2   

3 Мыртæ æмæ дамгъæтæ. 1   

4 Ныхасы рæзтыл куыст. 1   

5-6 Хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонтæ. 2   

7-8  Зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ 2   

9-10 Дæргъвæтин æмхъæлæсонты 

растфыссынад. 

2   

11-

12 

Дамгъæтæ гъ,дж,дз,къ,пъ,тъ,хъ,цъ,чъ 

дзырдты мидæг 

2   

13 Ныхасы рæзтыл куыст 1   

 Фæззæг    

14 Уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дамгъæтæ 1   

15-

16 

Алфавит. 2   

17-

18 

Уæнг æмæ дзырд. 2   

19-

20 

Дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссын 2   

21 Æмхъæлæсонтæ й æмæ у кæм ис,ахæм 

дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ хæссын 

1   

22 Дывæргонд æмхъæлæсонтæ  1   

23 Ныхасы рæзтыл куыст 1   

24-

25 

Цавд 2   

26-

27 

Дзырды лексикон нысаниуæг. 

Бирæнысаниуæгджын дзырдтæ 

2   

28-

29 

Текст æмæ йæ сæргонд.Синонимтæ. 2   

30 Антонимтæ 1   

31 Ныхасы рæзтыл куыст 1   

32-

33 

Ныхасы хæйттæ.Номдар. 2   

34-

35 

Стыр дамгъæ адæймæгты 

нæмттæ,горæттæ,хъæутæ,уынгтæ æмæ 

дæтты сæрмагонд нæмттæ.  

2   

36 Ныхасы рæзтыл куыст 1   

     



37-

38 

Миногон 2 

39 Ахуыр кæнæм предметтæ æмæ сæ 

æууæлæвдисæг дзырдтæ кæрæдзиуыл 

бæттыныл. 

1   

40-

41 

Мивдисæг, йæ иумæйаг нысаниуæг 2   

42 Хъуыдыйад 1   

43 Хъуыдыйады райдиæны фыссæм стыр 

дамгъæ 

1   

44 Хъуыдыйады хуызтæ сæ загъды нысанмæ 

гæсгæ 

1   

45 Хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ 1   

46 Хъуыдыйады мидæг дзырдты кæрæдзийыл 

бастдзинад 

1   

47 Ныхасы рæзтыл куыст 1   

48 Мыртæ æмæ дамгъæтæ. 1   

49 Дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ 

иртасын  

1   

50-

51 

Дзырдтæ  фæрсдзырдтæм гæсгæ иртасын 2   

52 Хъуыдыйад .Ныхасы рæзтыл куыст 1   

53 Резервое урок 1   

     

 Итого -35 нед.  по-  1,5 ч. в неделю 53 ч.   

     

 

 

 

 


