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КЪАЛИНДАРОН-ТЕМАТИКОН ПЪЛАН ИРОН ÆВЗАГÆЙ 7-ÆМ КЪЛАСÆН. 

 

Программæмæ гæсгæ – 68 сах. 

Уыдонæй: 

- æвзаджы теори ахуыр кæнынæн - 56 сах. 

- ныхасы рæзтыл куыстæн - 12 сах. 

 

НЫХАСЫ РÆЗТ 

ДЗУРГÆ НЫХАСЫ РÆЗТ 

Æнцон темæйæ публицистон текст аразын. Адæймаджы æддаг бакасты, куысты уаджы 

æрфыст кæм уа, ахæм таурæгъон текс аразын зонын. 

Фæрссагми æмæ фæрссагмион здæхтимæ хъуыдыйæдтæ аразын. 

 

ФЫСГÆ НЫХАСЫ РÆЗТ 

Адæймаджы æддаг бакасты, йæ куысты уаджы тыххæй сочинени-таурæгъ кæнæ æрфыст 

аразын зонын. Зæгъæм, ахæм темæтыл: «Кусæн уат», «Афæдзы афонты хуыздæр», «Хæхбæсты», 

«Доны был», «Уыгæрдæны», «Мæ нанайы сурæт». 

Литературон хъайтары характеристикæ. Ахуыргæнинагæн йæхи фæлтæрддзинады 

бындурыл кæнæ зонгæ уацмысмæ гæсгæ быцæуаг темæтыл сочиненитæ фыссын, хи цæстæнгас 

æвдисгæйæ æмæ цаутæн хи аргъ дæтгæйæ. 

Æнцон темæйæ публицистон текст аразын. Лæвæрд сюжетмæ гæсгæ радзырд фыссын, 

сочинени фыссын, цаутæн хи аргъ дæтгæйæ. 
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Пълан

мӕ 

гӕсгӕ  

нымæц 

факт № Темæ Сах. Равзаринаг фарстатæ 

  I. Тематикон урок 

 «Куыд хорз, куыд кадджын дæ мæ 

цæсты,  

Мæ ирон мадæлон æвзаг!» (Хъ. Æ.)  

Текст. Тексты арæзт.  

1 Мадæлон æвзаджы нысаниуæг адæймаджы царды. 

Ирон æвзаджы хъысмæт, йæ абоны уавæр. Цæмæн хъæуы мадæлон æвзаг 

хъахъхъæнын.  

Зындгонд адæймæгтæ ирон æвзаджы тыххæй.  

Сочинени фыссынмæ бацæттæ кæныны куыстытæ. 

  2. Рацыд æрмæгыл куыст. Ирон 

æвзаджы арæзт, йæ хæйттæ. 

3 Ирон æвзаг куыд наукæ. Æвзаджы хæйттæ, сæ хицæндзинад. Ирон æвзаджы 

лексикон арæзт. Фразеологион дзырдбæстытæ. Дзырдарæзт. Дзырды хæйттæ. 

Вазыгджын дзырдтæ, сæ растфыссынад. 

  3. Диктант грамматикон хæсимæ. 1 Орфографи æмæ пунктуацийы æгъдæуттыл бакусын. 

  4. Рæдыдтытыл куыст. 

 

1 Диктанты фæстиуджытыл бакусын. 

  5. Морфологи. Мивдисæг (12 сах.). 
Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджытæ. 

1 Цæугæ æмæ æдзæугæ мивдисджыты хицæндзинæдтæ. Комкоммæ æмæ ахæсгæ 

æххæстгæнæнтæ. 

  6. Мивдисæджы бындуртæ. 1 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. 

  7. Мивдисджыты здæхæнтæ. Æргомон 

здæхæн. 

1 Мивдисджыты здæхæнты нысаниуæг æмæ сæ хицæндзинæдтæ. 

  8. Фæдзæхстон диктант. 1 Номдарты растфыссынад ныффидар кæнын. 

  9. Бæлиццаг здæхæн. 1 Бæлиццаг здæхæны мивдисджыты нысаниуæг æмæ сæ ифтындзæг. 

  10. Бадзырдон здæхæн. 

Хъуыдыйæдты бастдзинад тексты.  

1 Бадзырдон здæхæны мивдисджыты нысаниуæг æмæ сæ ифтындзæг. Тексты (йæ 

хайы анализ). 

  11. Изложени сочиненийы элементтимæ. 

Рæдыдтытыл куыст.  
2 Ныхасы рæзтыл бакусын.  

Ныхасы рæдыдтытыл æрныхас кæнын. 

  12. Фæдзæхстон здæхæн. 1 Фæдзæхстон здæхæны мивдисджыты нысаниуæг æмæ сæ ифтындзæджы 

хицæндзинæдтæ. 

  13. Контролон диктант (граматикон 

хæслæвæрдимæ). 

1 Мивдисджыты растфыссынадыл бакусын. 

  14. Рæдыдтытыл куыст. 1 Диктанты фæстиуджытыл æрдзурын æмæ скæнын хатдзæгтæ. 

Сæххæст кæнын орфографион æмæ пунктуацион фæлтæрæнтæ 

  15. Мивдисджыты æнæцæсгомон 

формæтæ. 

1 Мивдисджыты æнæцæсгомон формæтæ æмæ сæ растфыссынад. 

  16. Мивдисджытæ æппæрццæгтимæ æмæ 1 Мивдисджытæ æппæрццæг дзырдтимæ, сæ нысаниуæг æмæ арæзт. 
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сæ растфыссынад. Мивдисджыты растфыссынад æппæрццæгтимæ.  

  17. Мивдисджыты дзырдарæзт, сæ 

мæрфологион æвзæрст. 

1 Мивдисджыты дзырдарæзты мадзæлттæ. Мивдисæгæй рацыд æрмæг ныффидар 

кæнын æмæ бæлвырд фæткмæ гæсгæ мивдисæджы морфологон æвзæрст зонын. 

  18. Сочинени-æрфыст фыссынмæ 

бацæттæгæнæн тематикон урок. 

Темæ: «Зæрдæхæлар адæймаг кæй 

фæхонынц». 

Æрфыстон текст.  

2 Ныхасы рæзтыл бакусын. Сочинени фыссынмæ цæттæгæнæн куыстытæ.   

Ныхасы рæзтыл бакусын. 

Сочиненийы фæстиуджытыл бакусын. 

 

  19. - Миногми (3 с.) 

Нырыккон афоны миногмитæ æмæ сæ 

растфыссынад. 

1 Миногмийы нысаниуæг. Миногми куыд мивдисæджы сæрмагонд формæ: йæ 

иумæйаг нысаниуæг, йæ арæзт ( -æг, -д, -т, -ст, -ад, -ыд, -инаг) йæ морфологон  

æууæлтæ æмæ синтаксисон роль. Нырыккон афоны миногмиты 

хицæндзинæдтæ. 

  20. Ивгъуыд æмæ суинаг афоны 

миногмитæ. 

1 Ивгъуыд æмæ суинаг афоны миногмиты нысаниуæг æмæ хицæндзинæдтæ. 

  21. Миногмиты рахызт номдартæ æмæ 

миногонтæм. 

1 Миногми номдар æмæ миногонæй иртасын зонын. Миногмийæ предметтæ æмæ 

фæзындты æууæлтæ бæрæг кæнын. 

Миногми – бæрæггæнæн  бæрæггæнинаг дзырдтимæ иу цавдимæ дзурын зонын. 

  22. Миногмийы морфологион æвзæрст. 1 Бæлвырд фæткмæ гæсгæ миногми равзарын. 

  23. Фæрссагми. 1 Фæрссагми куыд мивдисæджы сæрмагонд формæ: йæ нысаниуæг, морфологион 

æуултæ æмæ синтаксисон роль. 

  24. Æнæххæст æмæ æххæст хуызы 

фæрссагмитæ. 

1 Æххæст æмæ æнæххæст хуызы фæрссагмиты арæзт. Фæрссагмион здæхт. 

  25. Фæрссагмиты растфыссынад. Куыд 

равзарын хъæуы фæрссагми. 

1 Фæрссагмиты растфыссынадыл бакусын. Фæрссагми æмæ фæрссагмион 

здæхтимæ хъуыдыйад аразын зонын, фæрссагми синонимон мивдисæгæй ивын 

зонын. 

  26. Контролон диктант. Рæдыдтытыл 

куыст. 

 

2 Мивдисæг, миногми æмæ фæрссагмийы растфыссынадыл бакусын. Диктанты 

рæдыдтытæ равзарын æмæ хатдзæгтæ скæнын. 

  27. Фæрсдзырд. (8 сах.). 

Фæрсдзырды дих. 

1 Фæрсдзырдты нысаниуæг, сæ грамматикон æууæлтæ. Фæрсдзырдты дих сæ 

амындмæ гæсгæ. 

  28. Фæрсдзырды арæзт. 1 Фæрсдзырды дзырдарæзт. Номивджытæй арæзт фæрсдзырдтæ. 

  29. Номдартæй арæзт фæрсдзырдтæ. 1 Номдартæй арæзт фæрсдзырдты хицæндзинæдтæ. 

  30. Текстмæ хæстæг изложени.  

Текст. Тексты арæзт.Æнцойгæнæн 

дзырдтæ тексты.  

2 Ныхасы рæзтыл бакусын. Изложени фыссынмæ цæттæгæнæн куыстытæ.  

Тексты теорийы фарстатыл практикон æгъдауæй бакусын.  

   Изложенийы рæдыдтытыл куыст. 1 Ныхасы рæдыдтытæ æвзарын. 

  31. Миногонтæй арæзт фæрсдзырдтæ. 1 Миногонтæй арæзт фæрсдзырдты нысаниуджытæ æмæ сæ дзырдарæзт. 

Фæрсдзырд æмæ миногон сæ синтаксисон æууæлтæм гæсгæ кæрæдзийæ 
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иртасын. 

  32. Нымæцонтæй арæзт фæрсдзырдтæ. 1 Фæрсдзырдты арæзт нымæцонтæй. 

  33. Фæрссагмитæй арæзт фæрсдзырдтæ. 1 Фæрссагмитæй арæзт фæрсдзырдты хицæндзинæдтæ. Сæ дзырдарæзт. 

  34. Фæрсдзырдтæй арæзт фæрсдзырдтæ. 1 Фæрсдзырдты равзæрд фæрсдзырдтæй æмæ сæ хицæндзинæдтæ. 

  35. Фæрсдзырдты бæрцбарæнтæ. 1 Бацамонын фæрсдзырдты бæрцбарæнты хицæндзинæдтæ. 

  36. Фæрсдзырдты растфыссынад.  

Куыд равзарын хъæуы фæрсдзырд. 

2 Сæрмагондæй æрлæууын фæрсдзырдты растфыссынадыл, æвзæрстыл. 

  37. Фæдзæхстон диктант.  1 Фæрсдзырды растфыссынадыл бакусын. 

  38. Æххуысгæнæг ныхасы хæйттæ.  

Фæсæвæрд. (4 сах.). 

Фæсæвæрды равзæрд. 

1 Æххуысгæнæг н/х функцитæ, сæ хицæндзинæдтæ. Фæсæвæрдты равзæрд æмæ 

сæ граматикон нысаниуæг. 

  39. Нывмæ гæсгæ куыст («Æрдз нæ 

алыварс»). 

 

Рæдыдтытыл куыст. 

2 Ныхасы рæзтыл бакусын. Текст æмæ йæ хæйттæ, аив литературон стиль æмæ 

ныхасы хуызты тыххæй рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнын. 

Ныхасы рæдыдтытыл бакусын.  

  40. Фæсæвæрдты бастдзинад, сæ разæй 

цы дзырдтæ ис, уыдонимæ. 

1 Фæсæвæрды равзæрд. Фæсæвæрдтæ иртасын се' мхуызон номдартæ æмæ 

фæрсдзырдтæй. 

  41. Фæсæвæрдты растфыссынад. 1 Фæсæвæрды растфыссынады æгъдæуттæ. 

  42. Фæсæвæрды æвзæрст. 1 Бæлвырд фæткмæ гæсгæ равзарын фæсæвæрд. 

  43. Разæвæрдты  нысаниуæг.Разæвæрдты 

бастдзинад, сæ фæстæ цы дзырдтæ 

лæууы, уыдонимæ. 

1 Бацамонын ирон æвзаджы разæвæрдты нысаниуæг. Разæвæрдты растфыссынад. 

Разæвæрдтæ се' мхуызон разæфтуантæй иртасын зонын. 

  44. Бæттæгты нысаниуæг. 1 Бæттæгты нысаниуæг. 

  45. Хуымæтæг æмæ вазыгджын 

бæттæгтæ. 

1 Хуымæтæг æмæ вазыгджын бæттæгты хицæндзинæдтæ. Вазыгджын бæттæгты 

растфыссынад. 

  46. Бабæтгæ æмæ домгæ бæттæгтæ. 

Бæттæгы æвзæрст. 

1 Бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинады бæттæгтæ хъуыдыйæдты мидæг. Бæлвырд 

фæткмæ гæсгæ бæттæгтæ æвзарын. 

  47. Контролон диктант. 1 Æххуысгæнæг ныхасы хæйттыл бакусын. 

  48. Рæдыдтытыл куыст. 1 Диктанты фæстиуджытыл æрдзурын æмæ хатдзæгтæ скæнын. 

  49. Хайыгты нысаниуæг. Сæ 

грамматикон миниуджытæ. 

1 Бацамонын хайыгты нысаниуæг . Сæ грамматикон миниуджытæ. 

  50. Хайыгты дих сæ амындмæ гæсгæ. 2 Бацамонын хайыгты дих (1-3 ) 

  51. Хайыгты растфыссынад æмæ 

æвзæрст. 

 

Текст- тæрхæттæ. Тæрхæтты арæзт.  

1 Бацамонын хайыгты растфыссынад. Хайыгтæ се' мхуызон ныхасы хæйттæй 

хицæн кæнын зонын. Хайыг хъуыдыйады цы дзырдимæ баст у, уый амонын 

зонын. Бæлвырд фæткмæ гæсгæ равзарын хайыгтæ. 

Текст- тæрхæттæ. Тæрхæтты арæзтыл æрдзурын.  

  52. Ныхасы рæзтыл куыст: Сочинени 

«Мæ бæллиц». 
2 Ныхасы рæзтыл бакусын. Ныхасы рæдыдтытæ раст кæнын зонын. 
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  53. Æвастхъæры нысаниуæг. 2 Æвастхъæры функционалон-стилистикон нысаниуæг. Æвастхъæртæ 

хъуыдыйады æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнын. 

  54. Рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын 

кæнын. 

1 Рацыд æрмæг сфæлхат кæнын. 

  55. Контролон диктант. 1 Рацыд æрмæгæй ахуырдзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæнын. 

  56. Рæдыдтытыл куыст. 1 Диктантты фæстиуджытыл æрдзурын æмæ скæнын хъæугæ хатдзæгтæ. 

 

 

 

 


