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№ Темæ Сах. Равзаринаг фарстатæ Практикон куысты хуызтæ
1. Литературон ныхас, йæ 

хицæндзинæдтæ.
1 1. Ныхасы стильтæ.

2. Литературон ныхасы лексикон, 
фонетикон, грамматикон æмæ 
стилистикон нормæтæ.

1. Цыбыр текстты 
стилистикон æвзæрст (Сæ
стилистикон 
хицæндзинæдтæ).

2. Алыхуызон тексттæ 
(стильтæм гæсгæ) 
аразыныл фæлтæрын.

2. Ныхасы рæзтыл куыст. 2 Сочинени Культурæимæ баст темæйыл. Рæдыдтытыл куыст.
3. Синтаксис куыд 

æвзаджы хай. 
синтаксисы иуæгтæ. 
Синтаксисон 
бастдзинады хуызтæ.

2 1. Дзырдбаст æмæ хъуыдыйад куыд 
синтаксисы иуæгтæ.

2. Бабæтгæ æмæ домгæ бастдзинæдтæ, 
сæ хицæндзинæдтæ.

3. Домгæбастдзинады хуызтæ ирон 
æвзаджы.

1. Дзырдбаст, хуымæтæг 
æмæ вазыгджын 
хъуыдыйæдты 
синтаксисон æвзæрстытæ.

2. Тексты иумæйаг æвзæрст.
Диктант грамматикон 
хæсимæ (хæс: 
дзырдбæстытæ рахицæн 
кæнын).

4. Хуымæтæг хъуыдыйад, 
йæ хуызтæ.

1 1. Хуымæтæг хъуыдыйады æууæлтæ.
2. Хуымæтæг хъуыдыйады хуызтæ ирон

æвзаджы. Дывæрсыг хъуыдыйад.
3. Хуымæтæг хъуыдыйады стилистикон

функци.

Хуымæтæг хъуыдыйады 
æвзæрст, хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ аразын, тексты 
мидæг сæ пайда кæнын.

5. Иувæрсыг 
хъуыдыйæдтæ ирон 
æвзаджы.

1 1. Иувæрсыг хъуыдыйады 
хицæндзинæдтæ.

2. Иувæрсыг хъуыдыйады  стилистикон 
функцитæ.

Иувæрсыг хъуыдыйæдтæ 
æвзарын, тексты мидæг сæ 
пайда кæнын, сæ 
функционалон нысаниуæг сын
иртасын.

6. Ныхасы рæзтыл куыст. 1 Бæлвырд изложени. Изложении фыссынмæ 
цæттæгæнæн куыстытæ. 

7. Рæдыдтытыл куыст. 1 Орфографион æмæ пунктуацион 
рæдыдтытæ, ныхасы рæдыдтытыл куыст. 

Рæдыдтыты анализ.

8. Хъыдыйæдты хуызтæ 
сæ загъды нысанмæ 
гæсгæ. Таурæгъон, 
фарстон æмæ 
разæнгардгæнæн 
хъуыдыйæдтæ. 
Хъуыдыйæдты хуызтæ 
æнкъарæнджын 
ахуырстмæ гæсгæ: 
хъæрон æмæ 
æнæхъæрон  
хъуыдыйæдтæ.

1 Таурæгъон хъуыдыйад, йæ 
хицæндзинæдтæ. Фарстон  хъуыдыйад.  
Разæнгардгæнæн хъуыдыйад. Хъæрон  
æмæ æнæхъæрон хъуыдыйæдтæ.  Сæ 
стилистикон хæстæ ныхасы (тексты ) 
мидæг.

Хъуыдыйæдты синтаксисон  
æвзæрст, алыхуызон 
хъуыдыйæдтæй ныхасы 
(тексты) пайда кæнын, 
хъуыдыйæдты загъды нысан 
æмæ æнкъарæнджын ахуырст 
ивын, тексты стилистикон 
æвзæрст.

9. Хъуыдыйæдтæ 
сидæнимæ, бавæргæ 
арæзт æмæ æмхуызон 
уæнгтимæ.

3 1. Сидæн. Сидæны функционалон 
нысаниуæг тексты.

2. Бавæргæ дзырдтæ, дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ. Сæ 
функционалон нысаниуæг.

3. Хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ.
4. Æрхæцæн нысæнттæ сидæнтæ, 

бавæргæ арæзтытæ æмæ æмхуызон 
уæнгтимæ.

Хъуыдыйæдты синтаксисон 
æвзæрст, тексты иумæйаг 
æвзæрст;  хъуыдыйæдтæ 
сидæнтæй, бавæргæ 
арæзтытæй æмæ æмхуызон 
уæнгтæй парахатдæр кæнын.

10. Ныхасы рæзтыл куыст. 1 Сочинени  грамматикон хæсимæ (хæс: 
тексты спайда кæнын сидæнтæй, бавæргæ
арæзтытæй, æмхуызон уæнгтæй).

Сочиненимæ цæттæгæнæн 
куыстытæ. 

11. Хъуыдыйæдтæ 
иртастгонд уæнгтимæ.

1 1. Хъуыдыйады    иртæстгонд уæнгтæ. 
Сæ функционалон нысаниуæг.

2. Æрхæцæн нысæнттæ иртæстгонд 

Хъуыдыйады æвзæрст, тексты
пунктуацион æвзæрст æмæ 
æнд.
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уæнгтимæ.
12. Дзырдты рæнхъæвæрд 

ирон æвзаджы.
1 1. Дзырдты рæнхъæвæрды синтаксисон 

æмæ стилистикон нысаниуæг.
2. Сæйраг æмæ фæрссаг уæнгты бынат 

хъуыдыйады.

Хъуыдыйæдты синтаксисон 
æвзæрст,  прозаикон æмæ 
поэтикон тексты æвзæрст.

13. Комкоммæ æмæ фæрсаг 
ныхас.

2 1. Комкоммæ æмæ фæрсаг ныхасы 
арæзт.

2. Комкоммæ æмæ фæрсаг ныхасы 
синонимикæ.

3. Æрхæцæн нысæнттæ комкоммæ 
ныхасимæ.

Комкоммæ ныхас аразыныл 
фæлтæрын, комкоммæ 
ныхасæй фæрссаг ныхас 
аразын, тексты пунктуацион 
æвзæрст.

14. Контролон диктант. 1 Комкоммæ ныхас кæм ис, ахæм тексты 
бындурыл диктант фыссын. 

Орфограммæты анализ 
(цыбырæй).

15. Рæдыдтытыл куыст. 1 Рæдыдтыты анализ. Рæдыдтытæ бафæдзæхсыныл 
куыст. 

16. Вазыгджын хъуыдыйад. 3 1. Вазыгджын хъуыдыйæдтæ ирон 
æвзаджы.

2. Хуымæтæг æмæ вазыгджын 
хъуыдыйæдты синонимикæ.

3. Æрхæцæн нысæнттæ вазыгджын 
хъуыдыйады.

Вазыгджын хъуыдыйады 
æвзæрст, вазыгджын 
хъуыдыйадæй хуымæтæг 
хъуыдыйад аразын, тексты 
пунктуацион æвзæрст, 
вазыгджын хъуыдыйæдтæй 
ныхасы (тексты)  пайда 
кæнын. 

17. Текст, йæ арæзт. 3 1. Тексты хæйттæ (ВСИ, абзац).
2. Параллелон æмæ цæгон бастдзинад.
3. Хъуыдыйæдты бастдзинад ВСИ-ы 

(лексикон, грамматикон).
4. Текстаивгæнæн синтаксисон 

мадзæлттæ.

Тексты иумæйаг æвзæрст, 
текст аразыныл фæлтæрæнтæ 
æмæ æнд.
Сочинени.

18. Ныхасы рæзтыл куыст. 
Реферат бацæттæ 
кæнын.

1 Рефераты арæзт. Критикон уацхъуыды 
арæзт. Хи хъуыдытæ æмæ авторы 
хъуыдытæ кæрæдзиуыл бæттын. 

Текст конспект кæныныл 
куыст.
Тексты анализ. Текстæй 
хъæугæ информации исыныл 
куыст. 

19. Фæлгонцджын ныхас 
аразыны  фæрæзтæ.

2 Текстаивгæнæн лексикон мадзæлттæ 
(эпитет, абарст, метафорæ, перифразæ). 
Сæ функционалон-стилистикон 
нысаниуæг.

Тексты лексико-фразеолгион 
æвзæрст, алыхуызон тексттæ 
аразыныл фæлтæрын, 
поэтикон æмæ прозаикон 
текстты æвзæрст.

20. Фæлгонцджын ныхас 
аразыны фæрæзтæ.

3 Тексты аивгæнæн мадзæлттæ (структурон
параллелизмтæ, антитеза, градаци, 
риторикон сидæн, риторикон фарст). Сæ 
функционалон-стилистикон нысаниуæг.

Тексты лексико-фразеологион
æвзæрст, алыхуызон текстттæ 
аразыныл фæлтæрын.

21. Сфæлдыстадон 
изложени. Хæс: текст 
фæхъæздыгдæр кæнын 
фæлгонцджын ныхас 
аразыны фæрæзтæй. 

1 Пъланыл куыст. Æнцойгæнæн дзырдтæ 
пъланмæ гæсгæ æвзарын. 

Изложенимæ бацæттæгæнæн 
куыстытæ.

22. Рæдыдтытыл куыст. 1 Рæдыдтыты анализ. Рæдыдтытæ бафæдзæхсыныл 
куыст. 

23. Тематикон уроктæ. 
Ирон ныхасы этикеты 
тыххæй. 
Темæ: «Дæрзæг ныхас 
хъæдбыны дæр нæ 
фидауы».

2 1. Этикетон арæзтыты мидис.
2. Фæлгонцджын разагъдтытæ 

хуымæтæг ныхасы.

Ныхасы уавæртæм гæсгæ 
алыхуызон тексттæ (стильтæм
гæсгæ) аразын;
диалогон ныхас аразыныл 
фæлтæрын; арфæйы ныхастæй
пайда кæныныл фæлтæрын, 
цыбыр сочинени ныффыссын.
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