Æмбарынгæнæн фыстæг
Филологон ахуырадæн стыр ахадындзинад ис адæймаджы хъомылады: йæ фæрцы рæзгæ фæлтæр фæхæстæгдæр вæййы куыд дунеон культурæмæ,
афтæ хи бынæттон культурæмæ дæр. Филологон ахуырад кæмæ ис, уымæн кæцыфæнды ныхасы уавæрты дæр йæ бон у арæхстджынæй йæ хъуыдытæ
раргом кæнын, уымæн æмæ йæ коммуникативон гæнæнтæ иннæтимæ абаргæйæ сты бирæ рæвдздæр.
Ирон æвзаджы урокты сæйрагдæр нысан у скъоладзауты æвзаджы сконд, æвзаджы иуæгтимæ базонгæ кæнын, ныхасы мидæг сæ пайда кæныныл
фæцалх кæнын.
Иумæйагæй ирон æвзаг ахуыр кæныны нысантæ сты:
- ахуырдзаутæн æвзаджы тыххæй (йæ арæзт, йæ нысан æмæ функцитæ) иумæйаг зонындзинæдтæ раттын;
бацамонын, алы адæмæн дæр йе ’взаг йæ национ хæзна кæй у, хъахъхъæнын æй кæй хъæуы;
-ахуырдзауты дзырдуат æмæ грамматикон зонындзинæдтæ фæхъæздыгдæр кæныныл бакусын;
- дзургæ æмæ фысгæ ныхасы рæзтыл бакусын, скъоладзауты коммуникативон арæхстдзинæдтæ æмæ зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр кæнын;
- литературон æвзаджы нормæтимæ (орфоэпион, лексикон, стилистикон, грамматикон, растфыссынады) базонгæ кæнын, ныхасы уавæртæм гæсгæ сæ
раст пайда кæныныл ахуыр кæнын.
Стыр æргом здæхт цæуы ныхасы рæзтыл куыстмæ.
Уымæй уæлдай ма пайдагонд цæуы уæлæмхасæн æрмæджытæй куыд æвзагæй афтæ литературæйæ дæр.
Ирон æвзаг ахуыр кæныны нысаниуæг
Ирон æвзаджы урокты сæйрагдæр нысан у скъоладзауты æвзаджы сконд, æвзаджы иуæгтимæ базонгæ кæнын, ныхасы мидæг сæ пайда кæныныл
фæцалх кæнын.
Мадæлон æвзаджы структурæ, йæ фонетикон, лексикон, морфологион æмæ синтаксисон хицæндзинæдтимæ ахуырдзаутæ зонгæ кæнынц
астæуккаг скъолайы. 9-10-11- æм къласы ирон æвзаджы урокты хæс у, æвзаджы тыххæй цы зонындзинæдтæ райстой, уыдон бафидар кæнын,
практикон æгъдауæй сæ пайда кæнын куыд хъæуы, уый бацамонын. Ацы хæс къухы бафтынæн мадæлон æвзаджы урокты фылдæр æргом здахын хъæуы
текстыл куыстмæ, йæ бындурыл алыхуызон фæлтæрæнтæ æххæст кæнынмæ.
Тексты пайдагонд цæуы æвзаджы æппæт иуæгтæй дæр. Кæцы фæнды дзырд кæнæ дзырдбасты мидис, сæ нысаниуæг арфдæр æмæ ирддæр
бацамонæн ис контексты мидæг сæм æркæсгæйæ. Тексты фæрцы скъоладзаутæн бамбарынгæнæн ис æвзаджы наукæ æмæ баст ныхасы (фысгæ æмæ
дзургæ) иудзинад. Тексты æрмæгæй пайда кæнгæйæ, бацамонæн ис æвзаджы грамматикон æрмæг, равдисæн ис, ныхасы мидæг дзы куыд пайда кæнын
хъæуы, уый.
Текст æвзаргæйæ, скъоладзаутæ хуыздæр банкъардзысты æвзаджы иуæгты нысаниуæг, сæ ахадындзинад ныхасы мидæг.

Уымæй уæлдай ма текст у æвзаджы урок фæхъæздыгдæр, фæмидисджындæр æмæ аивдæр кæныны мадзал. Текст парахатдæр кæны урочы
гæнæнтæ, йæ авналæнтæ. Тексты алыварс, йæ бындурыл саразæн ис æнæхъæн урок дæр.
Текстыл куыст хорз фадæттæ аразы урочы хъомыладон хæстæ сæххæст кæнынæн.
Зæрдылдаринаг у, текстыл куыст арфдæр æмæ парахатдæр кæнын кæй хъæуы литературæйы урокты дæр. Скъоладзауты æргом фылдæр здахын
хъæуы уацмысы æвзаг, йæ аивгæнæн мадзæлттæм, тексты композицион арæзтмæ, йæ синтаксисон хицæндзинæдтæм, хъуыдыйæдты грамматикон æмæ
логикон бастдзинадмæ.
Текстыл куыст аразæн ис ахæм фæлтæрæнты хуызы:
- тексты лингвистикон анализ (тексты æвзаджы хицæндзинæдты æвзæрст: синонимтæ, антонимтæ, бирæнысаниуæгон дзырдтæ, æнгом
дзырдбæстытæ, æмбисæндтæ, базырджын ныхæстæ æмæ а.д. тексты ссарын, бацамонын сын сæ функционалон нысаниуæг ацы тексты, семæ сæххæст
кæнын алыхуызон фæлтæрæнтæ );
- тексты арæзт, йæ композицион хицæндзинæдтыл куыст (тексты хæйттæ, сæ бастдзинады мадзæлттæ равзарын);
- тексты бындурыл алыхуызон сфæлдыстадон куысты хуызтæ æххæст кæнын (сочинении кæнæ изложени ныффыссын, текст дарддæр ахæццæ
кæнын, сæргонд ын æрхъуыды кæнын æмæ а.д.).
Скъоладзауты ныхасы рæзтыл бакусынæн, сæ хъуыдытæ раргом кæнынæн тексты бындурыл аразæн ис алыхуызон беседæтæ, æрдзурæн ис ахæм
проблемон фарстатыл:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Цавæр у тексты сæйраг хъуыды? Цæуыл нæ ахуыр кæны текст?
Лæвæрд сæргондтæй тексты сæйраг хъуыды бæлвырддæр кæцы æргом кæны?
Кæцы хъуыдыйад (абзац) æххæстдæрæй æвдисы тексты сæйраг хъуыды?
Кæцы хъуыды хæстæгдæр у авторы цæстæнгасмæ?
Цавæр у авторы цæстæнгас?
Тексты хъуыдыйæдтæй кæцы æргом кæны авторы цæстæнгас?
Кæцы хъуыдыйæдтæ æргом кæнынц персонажты миддуне?
Цавæр у тексты хуыз, стиль?
Тексты хъуыдыйæдтæй кæцыйы пайдагонд цæуы юмор, иронийæ æмæ а.д.
Куыд æмбарут 1, 2, ….. хъуыдыйады мидис?

Æвзаджы урочы зынгæ бынат ахсы дзырдуатон куыст. Дзырды нысаниуæг хуыздæр равзарынæн, кæд æмæ дзы цавæр уавæрты пайда кæнын
хъæуы, уый бацамонынæн хорз фадæттæ аразы текстыл куыст.
Дзырдуатон куыст ахадгæдæрæй бакæнынæн æххуыс сты фæлтæрæнтæ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цавæр у лæвæрд дзырды нысаниуæг ацы тексты (хъуыдыйады)?
Кæцы хъуыдыйады пайдагонд цæуы лæвæрд дзырды ахæсгæ нысаниуæгæй?
Ссарут тексты, синонимтæ кæм æмбæлы, ахæм хъуыдыйад (хъуыдыйæдтæ).
Лæвæрд хъуыдыйæдтæй фразеологион дзырдбаст кæм æмбæлы?
Бамбарын кæнут фразеологион дзырдбасты хъуыды.
Лæвæрд дзырдтæ ратæлмац кæнут уырыссаг æвзагмæ.
Дзырдтæм синонимтæ (антонимтæ) ссарут æмæ а.д.

Æвзаджы урокты арæхдæр пайда кæнын хъæуы, тексты аивгæнæн мадзæлттæ равзарынæн æххуыс чи у, ахæм куысты хуызтæй. Зæгъæм:
1. Цавæр аивгæнæн мадзæлттæ æмбæлы тексты (абзацы, хъуыдыйады)?
2. Тексты ссарын метафорæ, олицетворени, абарст æмæ а.д.
3. Кæцы хъуыдыйады пайдагонд цæуы инверсийæ (дзырдты рæнхъæвæрд раст нæу)? Цы пайда у инверси ныхас аивдæр, æнкъарæнджындæр
кæнынæн?
4. Тексты ссарут, синтаксисон параллелизм кæм æмбæлы, ахæм бынæттæ. Цавæр у сæ функционалон нысаниуæг тексты?
Кæй зæгъын æй хъæуы, æвзаджы урокты стыр куыст цæуы растфыссынадыл, скъоладзаутæн амынд цæуынц æвзаджы орфографи æмæ
пунктуацийы æгъдæуттæ. Фæлæ, практикæ куыд æвдисы, афтæмæй ахуырдзауты фылдæр хай нæ арæхсынц раиртæстытæй æмбаргæйæ пайда кæнынмæ,
кæм æмбæлы, уым орфограммæ раст сбæрæг кæнынмæ. Ацы нысан къухы бафтынæн хорз у тексты орфографион æмæ пунктуацион анализæй пайда
кæнын. Тексты орфографион æвзæрстыл фæцалхгæнæн ис ахæм фæлтæрæнты фæрцы:
1. Орфограммæтæм гæсгæ текстæй хицæн къордтæй рафыссын дзырдтæ, дзырдбæстытæ. Зæгъæм: хицæн къордтæй рафыссын дзырдтæ
дывæргонд æмхъæлæсонтимæ, вазыгджын дзырдтæ, æрбайсгæ дзырдтæ, сæрмагонд номдартæ æмæ а.д. Бацамонын сын сæ растфыссынад, æрхæссын
дæнцæгтæ, дзырдтимæ саразын дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ.
2. Дзырдарæзтон æвзæрстытæ. Ацы фæлтæрæн хорз æххуыс у дзырдты морфемæты орфограммæтæ иртасынæн. Дзырды хæйттæ хицæн кæнгæйæ,
скъоладзаутæ хуыздæр бахъуыды кæнынц растфыссынады æгъдæуттæ дæр.
3. Дзырды фонетикон æвзæрст.
4. Дзырды морфологион æвзæрст.
10-11 кълæсты скъоладзаутимæ кусгæйæ, æвзаджы уроктæ кæнæн ис алыхуызы. Зæгъæм: урок-семинар, урок-практикум, хибарæй куысты урок,
тестытæ æххæст кæныны урок æмæ а.д.
Æвзаджы уроктæ цымыдисондæр кæнынæн пайдагæнæн ис, литературæйы урокты цы уацмыстæ ахуыр кæнынц, уыдоны текстытæй
(скъуыддзæгтæй).

Хистæр кълæсты æвзаджы урокты арæхдæр кæнын хъæуы тексты иумæйаг æвзæрст. Ацы куысты фæрцы урочы сæххæстгæнæн ис алыхуызон
куысты хуызтæ, сфæлхатгæнæн ис æвзаджы æппæт иуæгтæ дæр, бакæнæн алыхуызон æвзæрстытæ.
1. Предметы нысан:
- фæарфдæр æмæ парахатдæр кæнын ахуырдзауты зонындзинæдтæ ирон æвзагзонынадæй;
- фæхъæздыгдæр æмæ аивдæр кæнын скъоладзауты ныхасы хъæд, фæцалх сæ кæнын ныхасы хуызтæй пайда кæныныл, фæбæрзонддæр кæнын сæ
дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæ;
- ахуырдзауты разæнгард кæнын хи ныхасы аивдзинадыл кусынмæ, хъомыл сæм кæнын рæсугъд æнкъарæнтæ, цæттæ сæ кæнын аивадон уацмыс
æнкъарынмæ;
- текстты анализы фæрцы кæнын хъомыладон куыст.
2. Предметы хæстæ:
– ахуырдзауты хæстæгдæр базонгæ кæнын ирон æвзаджы аивгæнæн-нывæфтыд мадзæлттимæ;
– равзарын æвзаджы хицæндзинæдтæ, сæ функционалон нысаниуæг.
3. Предметы бынат ахуырадон системæйы.
Программæ арæзт у 5-9 кълæсты скъоладзауты Ирон æвзаг æмæ литературæйы программæйы бындурыл.
Программæмæ гæсгæ арæзт ахуырты фæрцы фæарфдæр æмæ парахатдæр уыдзысты ахуырдзауты зонындзинæдтæ ирон æвзагзонынадæй,
хъæздыгдæр æмæ аивдæр фæуыдзæн сæ ныхасы хъæд, скъоладзаутæ фæцалх уыдзысты ныхасы хуызтæй пайда кæныныл, фæбæрзонддæр уыдзæн сæ
дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæ.
ПРОГРАММÆЙЫ МИДИС
Программæмæ гæсгæ – 68 сах.
Уыдонæй:
-

æвзаджы теори ахуыр кæнынæн - 50 сах.
ныхасы рæзтыл куыстæн - 15 сах.

Мадæлон æвзаджы нысаниуæг адæймаджы царды (1 сах.)

6-æм къласы цы æрмæг сахуыр кодтой, уый зæрдыл æрлæууын кæнын (3 сах.)

Морфологи. Орфографи. Фысгæ æмæ дзургæ ныхасы рæзтыл куыст.

Мивдисæг (10 сах.)
Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ. Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджыты хицæндзинæдтæ. Комкоммæ æмæ ахæсгæ æххæстгæнæнтæ.
Мивдисæджы бындуртæ. Мивдисджыты нырыккон æмæ ивгъуыд афоны бындуртæ. Хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонты ивынад ивгъуыд афоны
бындуры (æ-а, у-ы, д-с, т-с, дз-гъ) æмæ сæ растфыссынад.
Мивдисджыты здæхæнтæ. Мивдисджыты здæхæнты нысаниуæг æмæ сæ хицæндзинæдтæ. Æргомон здæхæн. Бæлиццаг здæхæн.
здæхæн.

Бадзырдон

Фæдзæхстон здæхæн. Фæдзæхстон здæхæны мивдисджыты нысаниуæг æмæ сæ ифтындзæджы хицæндзинæдтæ. Мивдисджыты æнæцæсгомон
формæтæ. Мивдисджыты æнæцæсгомон формæтæ æмæ сæ растфыссынад.
Мивдисджытæ æппæрццæгтимæ æмæ сæ растфыссынад. Мивдисджытæ æппæрццæг дзырдтимæ, сæ нысаниуæг æмæ арæзт. Мивдисджыты
растфыссынад æппæрццæгтимæ.
Мивдисджыты дзырдарæзт, сæ мæрфологион æвзæрст.
Мивдисæджы синтаксисон функцитæ.
Мивдисджыты растфыссынад.
Мивдисджыты текстаразæг функцитæ.
Миногми (4 сах.)
Миногми куыд мивдисæджы сæрмагонд формæ: йæ иумæйаг нысаниуæг, йæ арæзт ( -æг, -д, -т, -ст, -ад, -ыд, -инаг) йæ морфологион æууæлтæ.
Нырыккон афоны миногмиты хицæндзинæдтæ.

Ивгъуыд æмæ суинаг афоны миногмитæ. Миногмиты рахызт номдартæ æмæ миногонтæм.
Миногмиты синтаксисон функцитæ.
Миногмийы морфологион æвзæрст.
Фæрссагми (3 сах.)
Фæрссагми куыд мивдисæджы сæрмагонд формæ: йæ нысаниуæг, морфологион æууæлтæ.
Æххæст æмæ æнæххæст хуызы фæрссагмитæ, сæ арæзт. Фæрссагмион здæхт. Фæрссагмиты растфыссынад.

Фæрсдзырд. (10 сах.)
Фæрсдзырдты нысаниуæг, сæ грамматикон æууæлтæ. Фæрсдзырдты дих сæ амындмæ гæсгæ. Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ.
Фæрсдзырдты арæзт. Фæрсдзырды растфыссынад.
Фæрсдзырдты текстаразæг функцитæ.
Фæрсдзырдты синтаксисон функцитæ.
Фæрсдзырды морфологион æвзæрст.
Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.

Фæсæвæрд (4 сах.)
Фæсæвæрдты равзæрд æмæ сæ грамматикон нысаниуæг. Фæсæвæрдты бастдзинад, сæ разæй цы дзырдтæ ис, уыдонимæ. Фæсæвæрдтæ иртасын се'
мхуызон номдартæ æмæ фæрсдзырдтæй. Фæсæвæрдты растфыссынад.

Разæвæрд (2 сах.)
Разæвæрдты нысаниуæг. Разæвæрдты бастдзинад, сæ фæстæ цы дзырдтæ лæууы, уыдонимæ. Разæвæрдтæ се' мхуызон разæфтуантæй иртасын зонын.
Разæвæрдты растфыссынад.

Бæттæг (3 сах.)
Бæттæгты нысаниуæг. Хуымæтæг æмæ вазыгджын бæттæгтæ.
Бабæтгæ æмæ домгæ бæттæгтæ. Бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинады бæттæгтæ хъуыдыйæдты мидæг. Вазыгджын бæттæгты растфыссынад.
Бæттæгы æвзæрст.

Хайыгтæ (4 сах.)
Хайыгты нысаниуæг. Сæ грамматикон миниуджытæ.
Хайыгты дих сæ амындмæ гæсгæ. Хайыгты растфыссынад æмæ æвзæрст.
Хайыг хъуыдыйады цы дзырдимæ баст у, уый амонын зонын.
Хайыгты æвзæрст.

Æвастхъæр (1 сах.)
Æвастхъæры нысаниуæг. Æвастхъæры функционалон-стилистикон нысаниуæг. Æвастхъæртæ хъуыдыйады æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнын.
Рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын.

Афæдзы дæргъы цы ахуыр кодтой, уый зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ ныффидар кæнын (2 сах.)

Сæйраг домæнтæ скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæм:

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной:
7-æм къласы æвзагæй цы æрмæг сахуыр кодтой, уый; рацыд орфографион æмæ пунктуацион æгъдæуттæ; сæ дзуæппытæ бафидар кæнын хъæугæ дæнцæгтæй.

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой:
- ныхасы хæйттæ кæрæдзийæ иртасынмæ;
- цы ныхасы хæйттæ сахуыр кодтой, уыдон морфологион æвзæрст кæнынмæ;
- цы орфограммæтимæ базонгæ сты, уыдон кæрæдзийæ иртасын; орфографион æмæ пунктуацион рæдыдтытæ раст кæнын;
- фæрссагмион здæхт æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнын;
- ныхасы хæйттæй пайда кæнгæйæ, алыхуызон сочиненитæ фыссынмæ.

КУСÆН ПРОГРАММÆ ИРОН ÆВЗАГÆЙ 7-ÆМ КЪЛАСÆ
Кусæн программæ арæзт у Республикæ Цæгат Ирыстон-Аланийы ахуырад æмæ наукæйы Министрады уынаффæмæ гæсгæ фидаргонд
программæйы бындурыл (Ирон æвзаджы программæ 1-11 кълæстæн. – Дзæуджыхъæу: СЕМ, 2014. – 76 ф.).

№

1.

Фа
кт.

ны
мæ
ц

Урочы темæ

Æвзаг æмæ ныхасы тыххæй

сах

1

зонындзинæдтæ..Зындгонд
адæмы хъуыдытæ ирон
æвзаджы тыххай. «Куыд
хорз , куыд кадджын дӕ мӕ
цӕсты , мӕ ирон мадӕлон
ӕвзаг».
Текст. Тексты æмбарынад

2
—
3-4

6-æм кълæсы рацыд æрмæг
зæрдыл æрлæууын кæнын

3

5-6

Бацӕуӕн кӕнтролон
диктант.

1

Урочы
хуыз

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок

Зонындзин
æдтæ
бæрæггæн

Ахуыры фæстиуджытæ (ФПАС-мæ гæсгæ)

Ахуырадон
архæйдтытæ

Предметон

Универсалон ахуырадон
архæйдтытæ

Удгоймагон

Æрдзурын
мадæлон æвзаджы
ахадындзинадыл
адæймаджы
царды, ныхас æмæ
æвзаджы
хицæндзинæдтыл,.

Коммуникативон:
ныхасмæхъусын, æмбарын
æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты фæтк хибарæй
сбæлвырд кæнын; хъæугæ
информаци ссарын æмæ
рахицæн кæнын.
Базонæн:
æвзаджы
æмбарынæдтæ
зæрдыл æрлæууын кæнын

Мадæлон æвзаджы
ахадындзианад
царды; ирон
æвзаджы аивдзинад
æмæ йæ эстетикон
тых æнкъарын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ (сочиненихæдзармæ куыст)

Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ ныхасы
хæрзхъæддзинадыл кусын.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл

Орфографион
фæлтæрæнтæ, тексты

Рӕдыдтытыл куыст.

æны урок
1

Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг кæнын
зонын.
Базонæн:
фысгæ æмæ дзургæ ныхас
аразгæйæ
æвзаджы
æгъдæуттæм æмбаргæйæ
хъус дарын

архайын

орфографион анализ

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын

Зонын мивдисæджы
грамматикон
æууæлтæ.

Хъæлæсонтææмææ
мхъæлæсонты
ивынад ивгъуыд
афоны бындуры
(æ-а, у-ы, д-с, т-с,
нд-с, нт-с, ндз-гъ,
дз-гъ) æмæ сæ
растфыссынад.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон бафарст

Морфологи (56 с.)
Мивдисӕг. (10)
7

Мивдисæджы тыххӕй
рацыд ӕрмӕг зӕрдыл
ӕрлӕууын кӕнын.

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

1

Цæугææмææдзæугæ
мивдисджытæ.

8

Мивдисæджы бындуртæ

Ног æрмæг
амоныны
урок

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Коммуникативон:
ныхасмæхъусын, æмбарын
æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты фæтк хибарæй
сбæлвырд кæнын; хъæугæ
информаци ссарын æмæ
рахицæн кæнын.
Базонæн:
æвзаджы
æмбарынæдтæ
зæрдыл æрлæууын кæнын
Мивдисджыты
Коммуникативон:
ифтындзæг
ныхасмæхъусын, æмбарын
зæрдыл æрлæууын æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
хи
архæйдтыты фæтк хибарæй
сбæлвырд кæнын; хъæугæ
информаци ссарын æмæ
рахицæн кæнын.
Базонæн:
æвзаджы
æмбарынæдтæ

зæрдыл æрлæууын кæнын
9

Мивдисджыты здæхæнтæ.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын

Сæ нысаниуджытæ.
Ӕргомон здæхæн.

10

.Мивдисджыты здæхæнтæ.
Бæлиццаг здæхæн.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

11

Мивдисджыты здæхæнтæ.
Бадзырдон здæхæн.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын

Коммуникативон:
комкоммæ ныхас аразын,
нывтæм гæсгæ
хъуыдыйæдтæ аразын
Регулятивон:хи
архæйдтытæм хъус дарын.
Базонæн: хи ныхас раст
рацаразын зонын;
хъуыдыйады тыххæй
рацыд æрмæг зæрдыл
æрлæууын кæнын
Коммуникативон:
ныхасмæхъусын, æмбарын
æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:ахуырадон
нысан æвæрын.
Базонæн:
хи ныхас раст рацаразын,
проблемæ раст сбæрæг
кæнын.
Коммуникативон:
ныхасмæ хъусын, æмбарын
æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон: ахуырадон
нысан æвæрын.
Базонæн:
хи ныхас раст рацаразын,
проблемæ раст сбæрæг
кæнын.

Фыдыбæстæ æмæ
мадæлон æвзагмæ
уарзондзинад
гуырын кæнын

Мивдисæджы
здæхæнтæ (æргомон,
бæлиццаг,
бадзырдон,
фæдзæхстон)

Мадæлон æвзаджы
аивдзинад
æнкъарын;
орфографион
нормæтæй пайда
кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

Мадæлон æвзаджы
аивдзинад
æнкъарын;
орфографион
нормæтæй пайда
кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст; фронталон
бафарст

1213

Изложени сочиненийы
элементтимӕ.
Рӕдыдтытыл куыст.

2

14

Мивдисджыты
здæхæнтæ.
Фæдзæхстон здæхæн.

1

1516

Контролон
диктант
грамматикон
хӕсимӕ.
Рӕдыдтытыл куыст.

2

17

Мивдисæджы
æнæцæсгомон формæтæ

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бакусын
мивдисæджы
растфыссынадыл..
Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын.

18

Мивдисæджы дзырдарæзт,
сӕ морфологион ӕвзӕрст.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок.

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
фæцалх кæнын
грамматикон

Ног æрмæг
амоныны
урок

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын

Коммуникативон: искæй Эстетикон
Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасмæхъусын, аргъ ын æнкъарæнтæ рæзын ныхасы рæзтыл
кæнын;
хи
хъуыдытæ кæнын
куыст.Къордты
æргом
кæнын
ныхасы
куыст, индивидуалон
нысан
æмæ
уавæрмæ
куыст
гæсгæ.
Регулятивон:хи
архæйдтытæм хъус дарын.
Базонæн:
æвзаджы
æмбарынæдтæ
зæрдыл æрлæууын кæнын

Мивдисӕджы
растфыссынадыл
бакусы.
Коммуникативон:
ныхасмæхъусын, æмбарын
æй; хи хъуыдытæ æргом
кæнын ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:хи
рæдыдтытæ раст кæнын,
хи архæйдтытæн аргъ
кæнын.
Базонæн:
æвзаджы
æмбарынæдтæ
зæрдыл æрлæууын кæнын
Коммуникативон:
хи
хъуыдытæ æргом кæнын
ныхасы
нысан
æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:хи

Мадæлон æвзаг
ахуыр кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын

Синтаксисон
æвзæрстытæ.
Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын.
Къордты куыст.
Сфæлдыстадон
куыстытæ.

Фыдыбæстæм
уарзондзинад
гуырын кæнын.

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст; фронталон
бафарст.

19

Мивдисæджытӕ
ӕппӕрццӕгтимӕ
растфыссынад.

ӕмӕ

æмбарынæдтæй
ныхасы мидæг
пайда кæныныл.

хъуыдытæ
раргом
кæнынæн хъæугæ дзырдтæ
ссарын.
Базонæн:
хибарæй
архайын, хи архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг
кæнын.
Коммуникативон:
хи
хъуыдытæ æргом кæнын
ныхасы
нысан
æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн хъæугæ дзырдтæ
ссарын.
Базонæн: хибарæй
архайын, архæйдтыты
хæрзхъæддзинад бæрæг
кæнын
Коммуникативон:
къорды кусынмæ
арæхыныл кусын.
Регулятивон:
хи архæйдтытæ æмæ
къорды уæнгты
архæйдтытæн фæтк аразын.
Базонæн:хибарæй
архайын, архæйдтыты
хæрзхъæддзинад бæрæг
кæнын

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын, бакусын
мивдисӕджы
растфыссынадыл

сӕ

20

Куыд равзарын хъæуы
мивдисæг

1

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Мивдисæджы
тыххæй рацыд
æрмæг сфæлхат
кæнын

2122

Сочинени
–
ӕрфыст
фыссынмӕ бацӕттӕгӕнӕн
тематикон
урок.
Темӕ:
«Зӕрдӕхӕлар адӕймаг кӕй

2

Ныхасы
рæзтыл
кусыны
урок

Фæцалх кæнын
тексты темæ
æргом кæныныл

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
тырнындзианд
рæзын кæнын

Къорды кусынмæ
разæнгард кæнын

Хи ныхасы хъæд
Коммуникативон:
ахуыргæнæг
æмæ аивдæр кæнынмæ
æмкъласонтимæ
иумæ тырнындзинадыл
кусын зонын, ахуырадон

Морфологион
æвзæрстытæ,дидакти
кон хъæзтытæ

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ.

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ

фӕхонынц».
текст.

23

24

Ӕрфыстон

Миногми.
(4)
Нырыккон
афоны
миногмитӕ ӕмӕ сӕ
растфыссынад.

Ивгъуыд афоны
миногмитæ Суинаг
афоны миногмитæ

диалог аразын
куыст
Регулятивон:
хи архæйдтытæн фæтк
аразын, раст сæ кæнын, сæ
фæстиуджытæ
равзарын
зонын
Базонæн:хибарæй
архайын,
архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг
кæнын

1

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
миногми куыд
мивдисӕджы
сӕрмагонд
ӕнӕивгӕ формӕ.

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
суинаг афоны
миногмитӕ.

Коммуникативон:
ахуыргæнæг
æмæ
æмкъласонтимæ
иумæ
кусын зонын, ахуырадон
диалог аразын
Регулятивон:
хи архæйдтытæн фæтк
аразын, раст сæ кæнын, сæ
фæстиуджытæ
равзарын
зонын
Базонæн:хибарæй
архайын,
архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг
кæнын
Коммуникативон:
хи
хъуыдытæ æргом кæнын
ныхасы
нысан
æмæ
уавæрмæ гæсгæ; мадæлон
æвзаджы
аивгæнæн
мадзæлттæй
пайда
кæнгæйæ,
монологон
ныхас аразын.
Регулятивон:хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн хъæугæ дзырдтæ

Мадæлон æвзаг
ахуыр кæнынмæ
тырнындзинад
гуырын кæнын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын

Фысгæ ныхасы
рæзтыл куыст.
Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

25

Миногмиты рахызт
номдартӕм ӕмӕ
миногонтӕм. Миногмиты
растфыссынад.

26

Миногмийы морфологион
ӕвзӕрст.

27

Фæрссагми. (4)
Фӕрссагми мивдисӕгӕй
арӕзт сӕрмагонд
ӕнӕивгӕ формӕ.
Ӕнӕххӕст ӕмӕ ӕххӕст
хуызы фӕрссагмитӕ.

2829

Миногмитӕй арæзт
фӕрссагмитӕ æмæ сӕ
раст фыссынад.

1

Растфыссы
надыл
кусыны
урок

Бакусын
миногмиты
растфыссынадыл.

1

1

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
фӕрссагми куыд
мивдисӕджы
сӕрмагонд
ӕнӕивгӕ формӕ.

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Бацамонын
миногмиты арæзт
æмæ
растфыссынад

ссарын.
Базонæн:
хи ныхас раст рацаразын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлексии;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
Коммуникативон;
хи хъуыдытæ æргом
кæнын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын.
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлексии;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Коммуникативон;
хи
хъуыдытæ
æргом
кæнын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты

Иртасæн куыстытæ
æххæст кæнынмæ
тырнын

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст; фронталон
бафарст

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ.

Къорды кусынмæ
разæнгард кæнын

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст; фронталон

30

Фæрссагмиты арæзт æмæ
растфыссынад фæлхат
кæнын

2

3132

Афӕдзы ӕмбисы
контролон диктант.

1
1

Рӕдыдтытыл куыст.
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Фæрсдзырд. (8)
Фæрсдзырд куыд
сæрмагонд ныхасы хай.
Фæрсдзырдты дих сæ
нысаниуæгмæ гæсгæ

1

фæтк
сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлексии; хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ)логикон
æгъдауæй равæрын.
Комбинар Бацамонын
Коммуникативон:
он урок
фæрссагмиты
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
ныхасы
арæзт æмæ
раст кæнын.
рæзтыл
растфыссынад
Регулятивон:
кусыны
ахуырадон
архæйдтыты
урочы
фæтк сбæрæг кæнын.
элементти
Базонæн:
мæ
дзырдуæттæй
пайда
кæнын; анализ и синтез
кæнын.
Зонындзин Бацамонын
Коммуникативон:
ӕдтӕ
фæрссагмиты
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
фӕлхатгӕн арæзт æмæ
раст кæнын.
ӕн урок
растфыссынад
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын.
Базонæн:
дзырдуæттæй
пайда
кæнын; анализ и синтез
кæнын.
Бацамонынфæрсдз Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
ырд куыд
Ног æрмæг сæрмагонд
раст кæнын.
амоныны
Регулятивон:
ныхасы хай.
урок
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк
сбæрæг
кæнын.
Бацамонын
Базонæн:
фæрсдзырдты дих
дзырдуæттæй пайда
сæ нысаниуæгмæ
кæнын; анализ и синтез
гæсгæ
кæнын.

бафарст

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
рæзын кæнын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
рæзтыл
куыстытæ;
тексты
анализ

Хи ныхасы хъæд
аивдæр кæнынмæ
тырнын

. Сфæлдыстадон
куыстытæ.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын

34

Номдартæй арæзт
фæрсдзырдтæ

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

35

Текстмӕ хӕстӕг
изложении ныффыссын.

1

Ныхасы
рӕзтыл
куыст.
Ныхасы
рӕдыдтыт
ӕ
равзарын.
Ног æрмæг
амоныны
урок

36

1
Изложенийы рӕдыдтытыл
куыст.

37

Миногонтæй æмæ
нымæцонтæй арæзт
фӕрсдзырдтæ

1

38

Номивжæджытæй арæзт
фæрсдзырдтæ.
Номивæгон

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонынномдар
тæй арæзт
фæрсдзырдтæ

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлексии;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын

Къордты куыст,
индивидуалон куыст.

Бацамонминогонт
æй æмæ
нымæцонтæй
арæзт
фӕрсдзырдтæ

Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
раст кæнын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын.
Базонæн:
дзырдуæттæй
пайда
кæнын; анализ и синтез
кæнын.
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
раст кæнын.
Регулятивон:

Тексттæн мононэстетикон
æгъдауæй аргъ
кæнын

Сфæлдыстадон
куыстытæ. Къордты
куыст.

Бацамон
номивджытæй
арæзт

Хи дзырдуат
аивдæр кæнынмæ
тырнын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
рæзтыл
куыстытæ

фæрсдзырдтæ

фӕрсдзырдтæ

39

Фӕрссагмитӕй ӕмӕ
фæрсдзырдтæй арæзт
фæрсдзырдтæ

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

40

Фæрдзырдты
бæрцбарæнтæ

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

41

Куыд равзарын хъæуы
фæрсдзырд. Фæрсдзырд
æмæ йæ растфыссынад.
Тест

2

Урокхъазт

ахуырадон
архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын.
Базонæн:
дзырдуæттæй
пайда
кæнын; анализ и синтез
кæнын.
Бацамонынфæрсдз Коммуникативон:
къорды кусын; хи æмæ
ырдтæй арæзт
искæй ныхас раст кæнын.
фæрсдзырдтæ
Регулятивон:
къорды
ахуырадон
архæйдтыты фæтк сбæрæг
кæнын.
Базонæн:
дзырдуæттæй
пайда
кæнын; анализ и синтез
кæнын.
Бацамонын
Коммуникативон:
дзургæ æмæ фысгæ ныхас
фæрдзырдты
раст кæнын.
бæрцбарæнтæ
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын.
Базонæн:
Бацамонын фӕрсдзырдты
грамматикон ӕууӕлтӕ.
Бацамонын
Коммуникативон:
хи æмæ искæй ныхас раст
фӕрдзырд
кæныныл архайын.
ӕвзарыны фӕтк.
Регулятивон: ахуырадон
архæйдтыты фæтк сбæрæг
кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн:
анализ и синтез кæнын; хи

Хибарæй архайын,
хи архæйдтыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

Къордты
куыст,
индивидуалон куыст

Хи дзырдуат
аивдæр кæнынмæ
тырнын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
рæзтыл
куыстытæ

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

4243

Нывмӕ гӕсгӕ куыст
(«Ӕрдз нӕ алыварс).

1

Ныхасы
рӕзтыл
бакусын.

Рӕдыдтытыл куыст
1

44

Æххуысгæнæг ныхасы
хæйттæ.
1
Фӕсӕвӕрд. (4)

Ног æрмæг
амоныны
урок

Фæсæвæрд куыд
ӕххуысгӕнӕн ныхасы
хай.

Фæсæвæрдты равзӕрд

Ног æрмæг
амоныны
урок

Текст ӕмӕ йӕ
хӕйттӕ, аив
литературон стиль
ӕмӕ ныхасы
хуызты тыххӕй
рацыд ӕрмӕг
зӕрдыл ӕрлӕууын
кӕнын.

Бацамонын
фӕсӕвӕрдты
нысаниуӕг.

Бацамонын
Фæсæвæрдты
равзӕрд.

архæйдтыты рефлекси;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
Ныхасы
рӕдыдтытыл
бакусын.

Коммуникативон:
хи хъуыдытæ æргом кæнын
ныхасы нысан æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн:
хи архæйдтыты рефлекси;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,

Къорды кусынмæ
разæнгард кæнын

Къордты
куыст,
индивидуалон куыст

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын

Морфологион
æвзæрстытæ, нывмæ
гæсгæ
куыст;
дидактикон
хъæзтытæ

ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлекси;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
45

Фӕсӕвӕрдты бастдзинад
сӕ разӕй цы дзырдтӕ ис
уыдонимӕ.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

4647

Фæсæвæрдты
растфыссынад.
Куыд равзарын хъæуы
фæсæвæрд

1

Комбинар
он урок

Бацамонын
фæсæвæрдты
растфыссынад

Фӕдзӕхстон диктант.

1

Рӕдыдтытыл куыст.

1

Зонындзин
ӕдтӕ
фӕлхатгӕн
ӕн урок

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст

48
49

1

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын
Коммуникативон;
Ирон æвзаг ахуыр
фæрстытæ æвæрын зонын
кæнынмæ
быцæу кæнын зонын
разæнгарддзинад
хи хъуыдытæ æргом кæнын
хъомыл кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон
архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры
фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
21ефлексии;
хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
Коммуникативон:
хи
Сфæлдыстадон
хъуыдытæ æргом кæнын
куыст кæнынмæ
ныхасы
нысан
æмæ
разæнгарддзинад
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн хъæугæ дзырдтæ
ссарын.
Базонæн:
хи ныхас раст рацаразын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
рæзтыл
куыстытæ, предметы
æрфыст
цæттæ
кæнын

кæныныл архайын
50

Разæвæрд. (2)

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
разӕвӕрды
нысаниуӕг.

Коммуникативон:фæрсты Иртасæн куыстытæ
тæ æвæрын зонын
æххæст кæнынмæ
быцæу кæнын зонын
тырнын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлекси;хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Къордты
куыст,
индивидуалон куыст

1

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

Хи ныхасы хъæд
Коммуникативон:
хи
хъуыдытæ
раргом аивдæр кæнынмæ
кæнынæн цы æвзаджы тырнын
иуæгтæ
хъæуы,
уый
æмбарын, равзарын сæ
зонын
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:: хи архæйдтыты
рефлекси;хи
хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ.

Бацамонын
бӕттӕг куыд
ӕххуысгӕнӕн

Коммуникативон:фæрсты
тæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын

Рацыд
æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон

Разӕвӕрдты бастдзинад,
сӕ фӕстӕ цы дзырдтӕ
лӕууы, уыдонимӕ.
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Фæсæвæрд. Разæвæрд.
Тест

52

Бæттæг.(3)
Бæттæг куыд

Ног æрмæг

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын

53

54

æххуысгæнæг ныхасы хай.

1

амоныны
урок

ныхасы хай.

хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
.Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлекси;хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

бафарст;
фронталон бафарст;
дидактикон хъазт

Хуымæтæг æмæ
вазыгджын бæттæгтæ.
Вазыгджын бæттæгты
растфыссынад.

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
хуымæтæг
æмæ
вазыгджын
бæттæгтæ.
Вазыгджын
бæттæгты
растфыссынад.

Коммуникативон:фæрсты
тæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
.Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлекси;хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Хибарæй кусынмæ, Рацыд
æрмæджы
хибарæй
фæдыл беседæ;
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын
индивидуалон
бафарст;

Бацамонын
бабæтгæ
бастдзинады
бæттæгтæ
хуымæтæг æмæ
бабæтгæвазыгджы
н хъуыдыйæдты

Коммуникативон:фæрсты
тæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын

Ирон æвзаг ахуыр
кæнынмæ
разæнгарддзинад
хъомыл кæнын

Бабæтгæ бастдзинады
бæттæгтæ хуымæтæг æмæ
бабæтгæвазыгджын
хъуыдыйæдты

1

Комбинар
он урок

фронталон бафарст;
дидактикон хъазт

Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

зонын
Базонæн:бабæтгæ
бастдзинады бæттæгтæ
хуымæтæг æмæ
бабæтгæвазыгджын
хъуыдыйæдты
55

Куыд æвзарын хъæуы
бæттæг

1

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

56

Контролон куыст

1

Зонындзин
ӕдтӕ
фӕлхатгӕн
ӕн урок

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

57

Хайыг. (4)
Хайыг. Куыд æххуысгæнæг
ныхасы хай

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын хайыг
куыд
ӕххуысгӕнаг
ныхасы хай.

Коммуникативон:
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:
Бӕттӕг ӕвзарыны фӕтк
Коммуникативон:
хи
хъуыдытæ æргом кæнын
ныхасы
нысан
æмæ
уавæрмæ гæсгæ.
Регулятивон:хи
хъуыдытæ
раргом
кæнынæн хъæугæ дзырдтæ
ссарын.
Базонæн:
хи ныхас раст рацаразын.
Коммуникативон:
нымæцонтæй хи
хъуыдытæ раргом
кæнынæн пайда кæныныл
архайын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын

Морфологион
æвзæрстытæ;
дзырдбæстытæ æмæ
хъуыдыйæдтæ
аразыныл куыст

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
разæнгарддзинад

Текстæн пълан
аразыныл куыст;
пъланмæ гæсгæ текст
хи ныхæстæй
радзурын; хи текст
фыссын

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын

Къордты куыст,
индивидуалон куыст

бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлекси;хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.
58

Хайыгты дих сæ амындмæ
гæсгæ

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бацамонын
хайыгты
грамматикон
миниуджытӕ
ӕмӕ сӕ арӕзт.

Коммуникативон:
нымæцонтæй хи
хъуыдытæ раргом
кæнынæн пайда кæныныл
архайын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтытæ
бæлвырд кæнын, иу
архайдæй иннæмæ рахизын
зонын
Базонæн:хи архæйдтыты
рефлекси;хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Иртасæн куыстытæ
æххæст кæнынмæ
тырнын

59

Куыд равзарын хъæуы хайыг

1

Урокхъазт

Бацамонын хайыг
ӕвзарыны фӕтк.

Раст фыссын æмæ
Коммуникативон:
хи хъуыдытæ æргом
раст дзурыныл
кæнын, искæй хъуыдытæм архайын
хъусын, аргъ сын кæнын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
æмкъласонтимæ иумæ
архайын, хибарæй ног
ахуырадон архадмæ
рахизын.
Базонæн:
æвзаджы иуæгтæн анализ

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы
рæзтыл
куыстытæ.

Морфологион
æвзæрстытæ;
интернеты
æрмæгимæ кусын

60

Хайыг æмæ йæ
растфыссынад. Тест.

1

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

6162

Изложенимӕ цӕттӕгӕнӕн
урок.Текст – тӕрхӕттӕ.
Изложенийы
фӕстиуджытыл ӕрдзурын.
Æвастхъæр.(2)

1

Ныхасы
рӕзтыл
бакусын.

63

Æвастхъæр куыд
æххуысгæнæг ныхасы хай.
Æвастхъæрты нысаниуæг.

1

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бакусын хайыгты
растфыссынадыл.

Бацамонын
ӕвастхъæр куыд
æххуысгæнæг
ныхасы хай.
Æвастхъæрты
нысаниуæг.

кæнын,
дзырдты
æмæ
хъуыдыйæдты'хсæн
ахастытæ аразын
Хи ныхасы хъæд
Коммуникативон:
хи ныхас аразын, ныхасы
аивдæр кæнынмæ
рæдыдтытæ раст кæнын
тырнын
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
æмкъласонтимæ иумæ
архайын, хибарæй ног
ахуырадон архадмæ
рахизын
Базонæн:
æвзаджы иуæгтæн анализ
кæнын, дзырдты æмæ
хъуыдыйæдты хсæн
ахастытæ аразын

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлексии;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон

Хибарæй кусынмæ,
хибарæй
зонындзинæдтæ
исынмæ тырнын

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон бафарст.
Кæрæдзийы
куыстыты
хæрзхъæддзинад
бæрæг кæнын

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ.

æгъдауæй равæрын.
64

Æвастхъæрты арæзт.
Æвастхъæрты растфыссынад

1

Ног æрмæг
амоныны
урок

Бакусын
ӕвастхъӕрты
растфыссынадыл.

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлексии;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын.

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын

Къордты куыст,
индивидуалон куыст

65

Æххуысгæнæг ныхасы
хæйттæ фæлхат кæнын

1

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлексии;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын

Сфæлдыстадон
куыст кæнынмæ
разæнгарддзинад

Дзургæ æмæ фысгæ
ныхасы рæзтыл
куыстытæ.

66

Ныхасы хæйтты
растфыссынад фæлхат
кæныны урок

2

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

6768

Рацыд ӕрмӕг фӕлхат
скӕнын. Ӕххуысгӕнӕн
ныхасы хӕйттӕ.

2

Рацыд
æрмæг
сфæлхат
кæнын

Рацыд æрмæг
сфæлхат кæнын,
хи ныхасы мидæг
рацыд æвзаджы
иуæгтæй пайда
кæныныл ахуыр
кæнын;
рæдыдтытæ раст
кæныныл архайын

6970

Афӕдзы кӕроны контролон
диктант.
Рӕдыдтытыл куыст.

2

Коммуникативон;
фæрстытæ æвæрын зонын
быцæу кæнын зонын
хи хъуыдытæ æргом кæнын
зонын.
Регулятивон:
ахуырадон архæйдтыты
фæтк сбæрæг кæнын,
ахуыры фæстиуджытæ
рагацау сбæрæг кæнын.
Базонæн: хи архæйдтыты
рефлексии;
хи хъуыдытæ
(зонындзинæдтæ) логикон
æгъдауæй равæрын

Раст фыссын æмæ
раст дзурыныл
архайын

Рацыд æрмæджы
фæдыл беседæ;
индивидуалон
бафарст;
фронталон бафарст;
дидактикон хъазт

Фиппаинæгтæ:

1. Къæлиндарон-тематикон пълан хуызæгæн лæвæрд кæй цæуы, уымæ гæсгæ йæм алы ахуыргæнæгæн дæр йæ бон у ивддзинæдтæ
бахæссын. Урокты хуызтæ, практикон куысты хуызтæ, УАА урочы, информацион ахуырадон фæрæзтæ алчи дæр фыссы йæхимæ гæсгæ,
урочы цæмæй пайда кæны, уый хынцгæйæ. Хицæн скъолаты ирон æвзаг ахуыр кæнынæн алыхуызон сахæттæ лæвæрд кæй цæуы, уымæ
гæсгæ ахуыргæнæджы ивддзинæдтæ бахæссын бахъæудзæн сахæтты нымæцмæ дæр.
2. Къæлиндарон-тематикон пъланмæ гæсгæ7-æм къласы фысгæ куыстыты нымæц у ахæм:
диктанттæ – 6
изложенитæ – 3
сочиненитæ – 2- (фылдæр – хæдзармæ лæвæрд).
Фысгæ куыстытæ дæр лæвæрд цæуынц хуызæгæн: ахуыргæнæгæн йæ уавæртæм æмæ скъоладзауты зонындзинæдтæм гæсгæ йæ бон у сæ
нымæцмæ ивддзинæдтæ хæссын.

