
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        



                                          Кусæн программæ 

Саламаты Лидæ 

4-æм   къласы  

Ирон æвзаджы чиныгмæ 

 

Программæ арæзт æрцыд ног 

                                                 Федералон Паддзахадон Ахуырадон 

Стандарты 

     домæнтæм гæсгæ. 

 

 
Æмбарынгæнæн фыстæг  

 
 

Скъоладзаутæ хъуамæ зоной 

✓ 4-æм къласы ирон æвзаджы грамматикæйæ цы темæтæ сахуыр кодтой, уылонæн сæ 

сæйрагдæрты раиртæстытæ; 

✓ вазыгджын дзырдты тыххæй æмбарынад, сæ растфыссынад; 

✓ ныхасы хæйтты тыххæй æмбарынад; 

✓ номдарты тасындзæг иууон æмæ бирæон нымæцты, сæ растфыссынад; 

✓ миногонты нысаниуæн, сæ растфыссынад; 

✓ цæсгомон номивджытæ. Сæ тасындзг, сæ растфыссынад; 

✓ мивдисджыты ивынад цæсгæмттæм, афонтæм æмæ нымæцтæм гæсгæ; 

✓ фæрсдзырдты иумæйаг æмбарынад; 

✓ хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ бæттæгтæ æмæ, та, фæлæ-имæ; 

✓ вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæгтæ æмæ, фæлæ, та-имæ; 

✓ сидæн, æрхæцæн нысæнттæ сидæнимæ; 

✓ комкоммæ ныхас, æрхæцæн нысæнттæ комкоммæ ныхасимæ. 

 

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой: 

 

✓ орфографион æмæ каллиграфион æгъдауæй 70-80 дзырдæй арæзт текст фыссынмæ; 

✓ вазыгджын дзырдтæн сæ аразæг хæйттæ бæрæг кæнынмæ; 

✓ синонимтæ æмæ антонимтæй пайда кæнынмæ; 



✓ номдартæ тасныдзæг кæнынмæ; 

✓ миногонты тасындзæджы хицæндзинæдтæ амонынмæ; 

✓ цæсгомон номивджытæй ныхасы раст пайда кæнынмæ; 

✓ мивдисджытæ ифтындзæг кæнынмæ; 

✓ фæрсдзырдтæ фæрстытæм гæсгæ иртасынмæ; 

✓ æмхуызон уæнгтимæ æнæ бæттæгтæй æмæ бæттæгтимæ хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

✓ бæттæгтимæ вазыгджын хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

✓ комкоммæ ныхас хъæлæсы уагæй хицæн кæнынмæ; 

✓ цау кæнæ фæзынд чысыл радзырды хуызы ныффыссынмæ; 

✓ сидæн хъæлæсы уагæй æмæ æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнынмæ; 

✓ пъланмæ гæсгæ æмæ æнæ пъланæй сочинени æмæ изложении фыссынмæ; 

✓ диалог æмæ монологон ныхас аразынмæ; 

✓ тексты сæйраг хъуыды бæрæг кæнын  æмæ йæ хæйттыл дих кæнынмæ; 

✓ текстæн сæргонд хъуыды кæнынмæ; 

✓ радзырдтæ цæттæ райдайæн æмæ цæттæ кæронмæ гæсгæ ныффыссынмæ; 

✓ текстæн лексикон анализ скæнынмæ. 

 

  

 
№ Сахатт

ы 

ным. 

Дата  

Урочы темæ  

Универсалон 

ахуырадон 

архæйдтытӕ 

 

Урочы тип 

 

Равзаринаг 

фарстатæ 

зонындзинæдтӕм 

домӕнтӕ Пълан

. 

Факт. 

1 1   Мыртæ  æмæ 

дамгъæтæ. 

Зонындзинадтæ 

райсыныл архайд 

(познавательные): 

информаци агурын 

чиныджы, таблицæты, 

иллюстрациты, 

схемæты, 

компьютеры. Анализ 

кæнын (сæйраг 

хъуыды хицæн 

кæнын, цæмæй арæзт 

у), хатдзæгтæ кæнын 

фактты бындурыл. 

Фæзындтæ æмæ 

факттæ къордтыл дих 

кæнын. 

информаци аразын 

(пъланы, тексты, 

таблицæйы, схемæйы 

хуызы). 

Рацыд æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

Зылангон æмæ 

æзылангон 

æмхъæлæсонтæ  

2 1   Алфавит.   Рацыд æрмæг Ирон æвзаджы 



зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

алфавит  

3 1   Дæргъвæтин 

æмхъæлæсонтæ.  

 Рацыд æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

Дæргъвæтин 

æмхъæлæсонтæ 

æмæ сæ 

растфыссынад 

4 1   Цавд . 

Контролон 

диктант. 

  

 Рацыд æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

Цавд. Цавдон 

уæнгтæ  

5-8 4   Рæдыдтыл куыст. 

Вазыгджын 

дзырдтæ. 

Контролон куыст 

(тест) 

Рæдыдтыл куыст. 

  

 Ног æрмæг Иумæйаг 

æмбарынад 

вазыгджын 

дзырдтæй. Сæ 

растфыссынад  

9 1   Номдар. Номдарты 

ивынад хауæнтæм 

гæсгæ . 

Удгоймагон 

универсалон архайд 

(личностные): 

Адæймаджы раконд 

хъуыддаг адæймагæй 

хицæн кæнын зонын, 

алыхуызон ситуациты 

йын аргъ кæнын 

зонын. 

Адæймаджы раконд 

хъуыддæгтæй хорз 

кæнæ æвзæр рахонæн 

кæцыйæн ис,уый 

æмбарын(афтæ хи 

хъуыддæгтæн дæр). 

Хи хорз, кæнæ æвзæр 

миниуджытыл сæттын 

æмæ сæ æмбарын. 

Дæ райгуырæн 

бæстæимæ,Уæрæсеим

æ дæ цы бæтты, уыцы 

миниуджытæ зонын 

æмæ сæдзурын. 

Дæхи хуызæн чи нæу, 

ахæм адæмимæ 

дзурын зонын,æндæр 

адæмы хæттыты 

Ног æрмæг Номдары иумæйаг 

æмбарынад. 

Номдарты ивынад 

хауæнтæм гæсгæ.  



минæвæрттæн аргъ 

кæнын. 

Иумæйаг хи дарыны 

æгъдæуттæй пайда 

кæнын зонын, 

конфликттæй хи 

хъахъхъæнын. 

Алыхуызон 

ситуациты хи дарыны 

æгъдæуттæ æвзарын 

зонын. 

Хи æвзæр 

миниуджытæ зонын 

æмæ сын дзуапп 

дæттын(хи æфхæрын 

зонын, искæйы 

æфхæрд æмбарын 

дæхи раконд æвзæр 

хъуыддаджы тыххæй) 

10 1   Номдарты 

тасындзæг. 

Номон хауæн. 

Регулятивон 

универсалон архайд: 

 

Нысан æвæрын, 

проблемæ агурын æмæ 

æвæрын (урокæн, 

проектæн) 

ахуыргæнæгимæ æмæ 

хибарæй. 

Нысан сæххæст 

кæныны фæрæзтæ 

агурын къордты 

кусгæйæ, кæнæ 

ахуыргæнæджы 

æххуысæй. 

Ахуыргæнæджы 

æххуысæй кæнæ 

хибарæй архайдæн 

пълан аразын. 

Пъланмæ гæсгæ кусын, 

нысанимæ йæ барын, 

рæдыдтæ агурын æмæ 

сæ раст кæнын. 

Критеритæм гæсгæ 

нысан сæххæст 

кæныны къæпхæн 

сбæрæг кæнын. 

Ног æрмæг Фæрстытæм æмæ 

кæрæттæм гæсгæ 

номдарты хауæнты 

хуызтæ бæрæг 

кæнын. 

     Коммуникативон 

универсалон архайд: 

 

Хи хъуыдытæ искӕмӕн 

дзурын, аргументтæ 

  



æмæ сæ факттæй 

æххæст кæнын. 

Хи хъуыдытæ аивынмæ 

цæттæ уæвын, контр 

аргумент тыхджындæр 

куы рауайа, уæд. 

Критикон цæстæнгас 

химæ. 

Диалогы архайын: 

Искæмæ хъусын æмæ 

йæ фехъусын. 

Æндæр искæйы позици 

æмбарын(тексты 

авторимæ диалогы 

цæуын). 

Алыхуызон хæстæ 

сæххæст кæныны 

тыххæй фысгæ æмæ 

дзургæ тексттæ аразын 

(хибарæй æмæ 

ахуыргæнæгимæ). 

Коммуникативон 

хæстæ сæххæст 

кæнынæн алыхуызы 

ныхасы ситуацитæ 

аразын. 

Къæйтты,къордты 

кусын(лидеры, 

критикы, 

æххæстгæнæджы 

ролы). 

Конфликттæ мынæг 

кæнын, баныхас кæнын 

зонын, барын. 

11 1   Гуырынон 

хауæн. 

 Ног æрмæг Фæрстытæ кæй? 

цæй? 

12 1   Дæттынон 

хауæн.  

 Ног æрмæг Кæмæн? Цæмæн? 

13 1   Арæзтон хауæн.  Ног æрмæг Кæмæ? Цæмæ? 



14 1   Иртæстон 

хауæн. 

 Ног æрмæг Кæмæй? Цæмæй? 

15 1   Æддагбынатон 

хауæн. 

 Ног æрмæг Кæуыл? Цæуыл? 

16 1   Цæдисон хауæн.   Ног æрмæг Кæимæ? Цæимæ? 

17 1   Хуызæнон 

хауæн. 

 

 Ног æрмæг Кæйау? Цæйау? 

18 1   Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын.  

  Номдарты 

растфыссынад 

19 1   Номдарты 

бирæон нымæцы 

арæзты 

хицæндзинæдтæ. 

 Ног æрмæг Н. бирæон нымæцы 

арæзты 

хицæндзинæдтæ. 

Хъæлæсон а æмæ о-

йы ивынад а-мæ. 

Брæон нымæцы 

фæсæфтуан т-йы 

дывæркæнынад. 

20 1   Номдарты 

растфыссынад. 

 Ног æрмæг  

21-

22 

2   Номдар фæлхат 

кæнын.  

Контролон 

диктант.  

 Рефлекси, 

контролон урок  

 

23 1   Рæдыдтыл 

куыст. 

 

Миногон . 

 Ног æрмæг Миногоны 

иумæйаг 

æмбарынад.  

24 1   Миногонты  Ног æрмæг Миногонты 



тасындзæг. тасындзæг. 

Синонимтæ æмæ 

антонимтæ  

25 1   Номивæг. 

Цæсгомон 

номивджытæ. 

 Ног æрмæг Номивæджы 

иумæйаг 

æмбарынад  

26 1   Цæсгомон 

номивджыты 

тасындзæг. 

 Ног æрмæг Цæсгомон 

номивджыты 

тасындзæг. 

Цæсгомон 

номивджыты 

цыбыр формæтæ.  

27-

28 

2   Цæсгомон 

номивджытæ 

фæлхат кæнын.  

Контролон 

диктант. 

 Контролон урок  Цæсгомон 

номивджыты 

растфыссынад  

29-

30 

2   Рæдыдтыл 

куыст. 

Мивдисæг. 

Мивдисæджы 

афонтæ. 

 Ног æрмæг Мивдисæджы 

иуæйаг æмбарынад. 

Мивдисæджы 

афонтæ 

31 1   Мивдисæджы 

ивынад 

нымæцтæм 

гæсгæ. 

 Ног æрмæг  

32 1   Мивдисæджы 

ивынад 

цæсгæмттæм 

гæсгæ. 

 Ног æрмæг  

33 1   Нырыккон 

афоны 1 аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

34 1   Нырыккон 

афоны 2 аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

35 1   Нырыккон 

афоны 3аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

36 1   Ивгъуыд афоны 

1 аг цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

37 1   Ивгъуыд афоны 

2аг цæсгомы 

мивдисджытæ.  

 Ног æрмæг  



38 1   Ивгъуыд афоны 

3аг цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

39 1   Суинаг  афоны 1 

аг цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

40-

41 

2   Суинаг  афоны 2 

аг цæсгомы 

мивдисджытæ. 

Изложении 

Цъиах.  

 Ног æрмæг  

42 1   Рæдыдтыл 

куыст. 

Суинаг  афоны 

3аг цæсгомы 

мивдисджытæ. 

 Ног æрмæг  

43 1   Мивдисджыты 

кæрæтты 

растфыссынад.  

 Ног æрмæг  

44-

45 

2   Мивдисæг 

фæлхат кæнын. 

Контролон 

диктант. 

  

 Рефлекси.   Мивдисджыты 

растфыссынад 

46 1   Рæдыдтыл 

куыст. 

 

Фæрсдзырд. 

 Ног æрмæг Фæрсдзырдты 

иумæйаг 

æмбарынад. 

Ф.иртасын 

фæрстытæм гæсгæ  

47-

48 

2   Фæрсдзырдты 

растфыссынад. 

Контролон 

диктант.  

 Фæлхат кæныны 

урок  

Фæсдзырдты 

растфысснадыл 

бакусын 

49 1   Рæдыдтыл 

куыст. 

Хъуыдыйад . 

 Ног æрмæг Хъуыдыйады 

тыххæй 

æмбарынад. 

Дзырдты 

рæнхъæвæрд 

хъуыдыйады.  

50 1   Хъуыдыйады 

æмхуызон 

уæнгтæ. 

 Ног æрмæг Хъ.æмхуызон 

уæнгтæ 

бæттæгтимæ æмæ 

æнæ бæттæгтæй. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ  



51 1   Вазыгджын 

хъуыдыйад . 

 Ног æрмæг В.хъ.растфыссынад 

52 1   Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын. 

 Рефлексии. 

Контролон урок 

 

53 1   Сидæн.    Сидæн. Æрхæцæн 

нысæнттæ 

сидæнимæ.  

54 1   Комкоммæ 

ныхас.  

 Ног æрмæг К.н. иумæйаг 

æмбарынад. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ 

комкоммæ ныхас 

кæм ис, ахæм 

хъуыдыйады 

55 1   Комкоммæ 

ныхас фæлхат 

кæнын . 

 Контролон урок  

56 1   Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын . 

 Рефлексии. 

Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын  

 

 

 


