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Гъавурда твадай чар 

          1–классдин «Лезги чIал» учебный пособие патал методикадин меслятар 

1–4  классар патал лезги чIалан Гьукуматдин федеральный образовательный 

кьвед лагьай несилдин стандартрин программадин бинедаллаз туькIуьрнава. 

         Пособие муаллимдиз вичин тарсунин кIвалахда куьмек яз туькIуьрнава. 

Ада  15 сят кхьинар ва чIал гегьеншаруниз чара авунва.  

Кхьинар ва чIал гегьеншарун агъадихъ галай темайрикай ибарат я: 

1. Гаф. Предложение. Текст. 

2.  Сесер ва гьарфар. 

3. ЧIалан паяр. 

    Гаф, предложение, текст темадиз 5 сят чара авунва, абур агъадихъ галай 

темайрикай ибарат я:  

1) Гаф чIалан уьлчме я. 

2) Гаф ва предложение. 

3) Предложение.  

4) Предложенида кьиле чIехи гьарф.  

5) Предложение ва текст. 

    Сесер ва гьарфар темадиз 6 сят чара авунва:  

1) Сесер ва гьарфар 

2) Ачух сесер ва гьарфар 

3) Ачух тушир сесер ва гьарфар 

4) Ачух тушир лабиал сесер 

5) Слог 

6) Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз акъудун. 

ЧIалан паяр темадиз 4  сят чара авунва:  

1) Вуж? вуч? суалриз жаваб гудай гафар 

2) ТIварара  чIехи гьарф 

3) Вуч ийизва? вуч авуна? вуч ийида? суалриз жаваб гудай гафар 

4) Гьихьтин? гьи? суалриз жаваб гудай гафар  

Йисан эхирдай диктант кхьида. 
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  1– классда учебный пособидиз методикадин меслятар пособида  вири 79 

тапшуругъ ганва.  Гьар са тарсуниз 5- 6  тапшуругъ ава. Тапшуругъар  гьар са 

темадихъ вичихъ кьадайвал ганва. Гьар са тарсуна эхиримжи тапшуругъ 

кIвализ кIвалах яз къалурнава. КIвализ кIвалах гун-тагун  муаллимдилай 

вичелай аслу я, адавай кIвализ кIвалах тагайтIани жеда.  

Предметдин нетижаяр 

                 Йисан эхирда 1 класс куьтягьзавай аялриз ихьтин чирвилер, 

алакьунар ва вердишвилер хьун лазим я. 

            Чирвилер: дидед чIалан вири сесер ва гьарфар, абурун арада тафават 

(сесер ван къведа, гьарфар кхьида) чир хьун. 4-5 гъвечIи шиир хуралай чир 

хьун.  

             Алакьунар: цIалцIамдиз слогралди гъвечIи текстер дуьз кIелун; 

  - таниш тушир текст са минутда 20 – 25 гафунин еришдалди кIелун; 

 -  предложенийрин эхирда пауза хуьн;  

- гафарай сесер чара авун ва абурун галай-галайвал тайинарун; 

 - ачух ва ачух тушир сесерни гьарфар чеб-чпивай чара авун;  

- гафуна ударение къведай чка тайинарун;  

- чIехи ва гъвечIи гьарфар ва абурун галкIурунар михьиз, ачухдиз кхьин; 

- гъилин хатIаралди ва печатдай кхьенвай гафар ва предложенияр чин 

къачуна, дуьз кхьин; 

- диктовкадалди гафар ва 3-5 гафуникай ибарат предложенияр савадлудаказ 

(гьарфар ахъай тавуна, абурун кIалубар чIур тавуна) кхьин; 

- тайин темадиз талукь 2-3 предложение туькIуьрун; 

 - гафар, предложенияр, текст бес кьадар кIевиз ва ачухдиз кIелун; 

- муаллимдиз ва юлдашриз яб гуз алакьун.   

 

   

 

 

Хсуси (личностдин) нетижаяр. 
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                1. Жув Россиядин гражданин тирди аннамишунин бинеяр арадал 

гъун, жуван Ватандал, Дагъустандал, Россиядин халкьдал ва Дагъустандинни 

Россиядин тарихдал дамах авунин  гьиссер, жув гьи миллетдикай ятIа 

аннамишунин гьиссер кутун. Россиядин гзаф миллетрин векилрикай ибарат 

обществодин ивирар (реликвия) арадал гъун, инсанпересвилин ва 

демократвилин ивиррихъ ялунин гьалар арадал атун. 

           2. КIелзавай касди яшайишдин жигьетдай къугъвазвай роль кьабулун 

ва аннамишун, кIелуниз  майилвал  авунин шартIар яратмишун ва гьар са кас 

патал кIелунихъ метлеб хьун таъминарун. 

         3. Гьар са аялдиз кьилди  вичи кар кьиле тухунин мумкинвилер гун ва  

абуру  ахлакьдин  къанунрин  патахъай чирвилерин бинедаллаз чпин 

гьерекатрин  патахъай  хиве  гьатзавай  жавабдарвал  аннамишунин  дережа 

хкажун. 

       4. Эдеблувилин, масадбурув къени ниятар аваз эгечIунин, масадан 

дердидикай хабар кьунин, абурун гъавурда гьатунин гьиссер деринарун. 

Ислягьвал кIанивилел, сабурлувилел, хъсан майилвилер хьунал бинелу яз 

масадбурухъ галаз  къени рафтарвал  авунин важиблувал гьиссун. 

       5. Эстетикадин  игьтияжар, руьгьдин девлет  ва гьиссер  арадал  гъун. 

      6. Яшайишдин  жуьреба-жуьре  шартIара  чIехибурухъ  ва таяр-

туьшерихъ галаз  санал  кIвалахиз  алакьунин, чуьруькрик  кьил  кутун 

тавунин ва гьуьжет  алай  шартIарай  дуьзгуьндаказ  экъечIдай  рекьер 

жагъуриз алакьунин ерияр кутун. 

 

МЕТАПРЕДМЕТДИН  АРАДА АВАЙ  АЛАКЪАЙРИН  НЕТИЖАЯР 

            1. Вилик эцигнавай везифадал ва ам кьилиз акъудунин шартIарал 

асаслу яз, чирвилер къачунин гьерекатар планламишиз, абурал гуьзчивал 

тухуз ва абуруз къимет гуз, нетижа къазанмишунин виридалайни менфятлу 

къайдаяр тайинариз алакьун. 

          2. Чирвилер къачунин кIвалахдин мурадар ва везифаяр кьабулиз ва 

хуьз, и кIвалах кьилиз акъудунин такьатар жагъуриз алакьун. 
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       3. Яратмишунрин  ва  цIийивилер  жагъурунин  жуьредин  месэлаяр 

гьялунин  кIвалахдик  экечIиз,  абур  гьялунин  къайдаяр  чириз  алакьун. 

       4. Чирвилер  къачунин  кIвалахда  агалкьун  хьунин / агалкьун  тахьунин 

себебрин  гъавурда  гьатиз,  гьатта  агалкьун  тахьай  шартIарани  дуьзгуьн 

гьерекатар кьиле тухуз алакьун. 

         5. Чирвилер  къачунин  кIвалах  кьиле  фидайла,  жува-жувал  гуьзчивал 

авунин  сифтегьан  жуьрейрай  кьил  акъудун. 

        6. Чирвилер  гунин  ва  практикадин  месэлаяр  гьялун  патал  лишанрин 

кIалубар  арадал  гъиз  ва  ишлемишиз  алакьун. 

        7. Алакъа  хуьнин  (коммуникативный) ва чирвилер къачунин 

везифайрал асаслу  яз, талукь  делилар жагъурунин  (справочный чешмейрай, 

ачух учебный  информациядин  майданда,  интернетдай),  кIватIунин, 

гьялунин, анализ  гунин,  агакьарунин  ва  баянар  гунин  жуьреба-жуьре 

къайдаяр ишлемишун. 

         8. Вилик  эцигзавай  мурадрал  ва  везифайрал  асаслу  яз  жуьреба-

жуьре стилрин  ва  жанрайрин  текстер,  абурун  мана  кьатIунна,  кIелунин 

вердишвилер къачун. 

      9. Агъадихъ галай манадин (логикадин) гьерекатар кьиле тухуз чирун: 

* гекъигун; 

* анализ; 

* синтез; 

* сад хьтин, себебдинни нетижадин алакъаяр тайинарун; 

* лугьуз кIанзавай фикирар кIалубда тун; 

* малум тир манайрин жергедик кутун. 

         10. Жувахъ  галаз  суьгьбетзавай  касдихъ яб акализ ва адахъ галаз 

рахаз, гьа  са  месэладай  жуьреба-жуьре  фикир  аваз  хьун  мумкин  тирди  

ва гьар  садахъ вичин фикир жедай ихтияр авайди гьисаба кьаз гьазур яз 

хьун. Жуван  фикир  ачухариз,  ам  делилламишиз  ва  вакъиайриз къимет гуз 

алакьун. Алакъада  хьунин  ва  чирвилер  къачунин  месэлаяр  гьялун  патал,  
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чIалан такьатар яз,  диалогдикай  ва  монологдикай  активдаказ  менфят  

къачуз алакьун. 

          11. Саналди  тир  кIвалахдин  умуми  мурад  ва  ам  кьилиз  акъудунин 

рекьер  тайинарун;  везифаяр ва ролар паюнин патахъай меслятдал къвез, 

сада садал  гуьзчивал  ийиз, жува жув тухузвай тегьердиз дуьзгуьн къимет 

гуз алакьун. 

       12. Терефрин  мукьвавилин гьиссер  ва  санал  кIвалахунин  интересар  

фикирда кьуна, чуьруькар  дуьздаказ  арадай  акъудиз  гьазур  яз  хьун. 

ПРЕДМЕТДИН НЕТИЖАЯР 

           1.  Дагъустандин чIаларин ва культурадин майдан сад ва жуьреба-

жуьре тирдан патахъай, миллетдин вичин хсуси къанажагъдин бине яз чIалан 

патахъай сифтегьан фикирар арадал гъун. 

          2.  КIелзавайбуру  чIал  мили  культурадин  девлет,  инсанри  чпин  

арада алакъа  хуьнин,  сад-садан  гъавурда  гьатунин  асул такьат  тирди 

гьиссун, лезги  чIал, жуьреба-жуьре миллетрин  векилри  чпин   арада  алакъа  

хуьнин  чIал  яз лезги  чIалахъ  авай метлеб аннамишун. 

            3. Лезги чIалан курсуниз талукь кьилин манаяр (фонетикадин, 

лексикадин, грамматикадин) - чIалан  асул  уьлчмеяр  тир  ва  чIехи  алакъаяр 

ва везифаяр  лишанламишзавай  манаяр (понятияр)  сифте яз чирун. 

          4. Гаф - им  чIала  вичихъ  кьве  тереф  авай  уьлчме  тирдан,  гафунин 

манадинни  ада  ван  ийизвай  тегьердин  арада  алакъа  авайдан  гъавурда 

хьун. ЧIалан  заместительный  (лишан яз хьунин) везифа практикадин рекьяй 

карда аннамишун. 

        5. Инсандин умуми культурадин ва ада ватандаш яз кьунвай рекьин 

лишан яз, дуьз рахунив ва дуьздаказ кхьинив рикIивай эгечIунин гьалар 

арадал гъун. 

       6. ЧIалан  уьлчмейрихъ  галаз чирвилер гунин  гьерекатар  кьиле  тухуз 

вердишарун  ва  къачунвай  чирвилер  тайин  агьвалатрай  кьил  акъудунин, 

практикадин  ва алакъа хуьниз талукь  (коммуникативный)  месэлаяр  гьялун 

патал менят къачуз алакьун. 
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КАЛЕНДАРДИННИ-ТЕМАДИКАДИН ПЛАНАР 

(15 сят. Гьафтеда 2,5 сят) 

Тематикадин планирование Аялрин кIвалахдин характеристика  

Гаф. Предложение. Текст. 

       Гаф. ЧIала гафарин везифа. Гаф  

чIалан  рахунрин уьлчме я. Гафар 

ибарада сад-садахъ галаз  кьадайбур 

хьана кIанда. 

     Предложение са акьалтIай фикир 

лугьузвай гафарин кIватIал. Рахунрай 

предложенияр чара авун. Предложенида 

гафар чеб-чпихъ галаз алакъада  хьун. 

 

 

 

 

Предложенидин кьиле чIехи гьарф. 

Предложенидин эхирда пунктуациядин 

лишанар (точка, суалдин ва эвер гунин 

ва суалдин ишараяр). 

Текст (умуми малумат). Текстина 

предложенияр манадихъ  кьадайвал 

хьун. Текстинин кьил. 

Ахтармишунин диктант. 

Предложенида гафарин кьадар тайинарун. 

Предложенидай гафар чара авун. Инсанрин 

арада рахунар. Рахунрин уьлчмеяр.  Гафар 

ибарада сад-садахъ галаз кьадайбур хьун. 

Текстинай, рахунрай предложение чара авун. 

Ам кьилдин гафарикай туькIуьрун. Форма 

дегиш хьанвай (деформированный) 

предложенийрикай текст туькIуьрун. 

Предложенида гафар къакъатна кхьин. 

Предложенийрин сергьятар тайинарун. 

Рахунра предложенидин эхирда интонация 

хуьн. 

Предложенидин  кьиле авай гаф чIехи 

гьарфунилай кхьин.  Предложенидин  эхирда 

суалдин ва эвер гунин лишанар (точкадилай 

алава) эцигдайдахъ галаз танишарун. 

Текст ва предложение кьатIуниз хьун. 

Текстиниз  тIвар хкягъун. Гафарин 

кIватIалрикай предложение  чара авун. 

Аялрин чирвилериз къимет гун. 

Сесер ва гьарфар 

Сесер ва гьарфар. Ачух ва ачух тушир 

сесер, абурун арада тафават. Ачух ва 

ачух тушир сесер гьарфаралди 

Сесер ва гьарфар кьатIуниз хьун. Гафунай 

ачух ва ачух тушир сесер чеб-чпивай чара 

авун. Гафунай ачух сесер чара авун ва абур 
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къалурун. 

 

Къуша сесер къвезвай гафар.  

ТуькIуьр хьанвай (составной) гь, гъ, кь, 

къ, хь, хъ, уь, тI, цI, пI, чI, кI гьарфар 

ишлемишун.  

Урус чIалан гафара ё, й, щ, о, ь гьарфар 

ишлемишун. 

Лабиал сесер гъв, кIв, хв, кв, св, гв, тв, 

тIв, хв, къв, цв, кьв, хъв, абур сивяй 

дуьз акъудун.  

Гаф ва  слог. 

Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь 

цIарцIиз акъудун. 

 

 

 

ЧIал гегьеншарун. Шикилдиз килигиз ва 

даях гафар кваз текст туькIуьрун.  

дуьз лугьун. Ачух тушир сесер гафунай чара 

авун.    

Къуша сесер къвезвай гафар дуьз лугьун ва 

гуьзетун.  

ТуькIуьр хьанвай гьарфар сивяй дуьз акъудун 

ва гуьзетун. 

ё, й, щ, о, ь гьарфар дуьз лугьун ва урус чIалан 

гафара абур дуьз кхьин. 

Лабиал сесер сивяй дуьз лугьун ва акъудун. 

Гаф ва слог чеб-чпивай кьатIуниз хьун. Гафар 

слогриз пайиз хьун.  Гафуна авай слогрин 

кьадар тайинарун. Ачух ва ачух тушир 

сесерин кьадардиз килигна слогар къалурун. 

Слогрикай гафар туькIуьрун. 

Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз 

дуьз акъудун. Гафар са цIарцIяй муькуь 

цIарцIиз слогралди акъудун. 

Шикилдиз килигиз ва даях гафар ишлемишиз 

текст туькIуьрун. 

ЧIалан паяр 

ЗатIар къалурдай ва вуж? вуч? вужар? 

вучар? суалриз жаваб гудай гафар.  

 

ЗатIари ийизвай гьерекатар къалурдай 

ва вуч ийизва? вуч авуна? вуч ийида? 

вуч жезва? вуч хьана? вуч жеда? 

суалриз жаваб гудай гафар. 

 

 

 ЗатIар къалурдай ва вуж? вуч? вужар? 

вучар? суалриз жаваб гудай гафарихъ галаз 

таниш хьун. Гафар жуьреба-жуьре кIватIалриз 

чара авун.  Гафарарал суалар эцигиз алакьун.  

ЗатIари ийизвай гьерекатар къалурдай ва вуч 

ийизва? вуч авуна? вуч ийида? вуч жезва? 

вуч хьана? вуч жеда? суалриз жаваб гудай 

гафарихъ галаз таниш хьун. Гафар жуьреба-

жуьре кIватIалриз чара авун. Абурал суалар 
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Инсанрин тIвараринни фамилийрин 

кьиле чIехи гьарф.  

Гьайванриз ганвай лакIабрин, 

шегьерринни хуьрерин, вацIарин  

тIварарин кьиле чIехи гьарф. 

ЗатIарин лишанар къалурдай  ва 

гьихьтин? гьи? суалриз жаваб гудай 

гафар. Гафарал суалар эцигиз алакьун. 

 

Ахтармишунин диктант. 

эцигиз алакьун.  

Инсанрин тIвараринни фамилийрин кьиле 

чIехи гьарф ишлемишун. 

Гьайванриз ганвай лакIабрин, шегьерринни 

хуьрерин, вацIарин тIварарин кьиле чIехи 

гьарф ишлемишун.  

ЗатIарин лишанар къалурдай  ва гьихьтин? 

гьи? суалриз жаваб гудай гафар ва абур 

жуьреба-жуьре кIватIалриз чара авун. Гафарал 

суалар эцигиз алакьун. 

Аялрин чирвилериз къимет гун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРСАРИН ПЛАНАР 

 

Гаф. Предложение. Текст. 
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1– тарс 

    Тарсунин кьил: Гаф чIалан уьлчме я. 

       Мурад-метлеб: гафарин винел гуьзетунар, шиирар, мисалар ва гафар 

кIелун,  гафарин кьадарар тайинарун, манаяр ачухарун; кхьинрин алакьунар 

гегьеншарун, гафар слогралди лугьуз кхьин, ктабдай жува кхьейбур 

ахтармишун. 

      Тадаракар: учебник, шикилар, интерактивный доска. 

Тарсунин финиф 

         I. Учебникдихъ галаз таниш хьун. Аялар ктабдиз килигда (жилдер, 

чинар, шикилар, форзац), бегенмиш хьайи шиирар кIелда, машгъулатдин 

шикилар жагъурда, ктабдиз къимет гуда.  

        II. Сад лагьай тема чируниз гьазурвилер акун. Адан тIвар кIелда. 

Гаф, предложение, текст вуч я? (кIелиз-кхьиз чирунин девирда чIалакай 

чирайбур  рикIел хкун). 

      Муаллимди тарсунин кьилин мурад малумарда: лезги  чIалан гафари 

гьихьтин чка кьазватIа, чирун.  

III. Гафарин винел гуьзетунар (Учебник, I, 2 - тапшуругъар). 

- Им вуч я? (Мисал) 

-Мисалдин гъавурда куьн гьикI акьуна? 

-Мисалда шумуд гаф ава?    

- Квез  гьихьтин мисалар чида? 

 

IV.Физкультминутка   (гъилералди къалурда) 

                                      Гар язава чиниз, 

                                      Юзазва тарар, 

                                      Гар жезва яваш-яваш, 

                                      Тарар жезва хкаж хкаж, 

                                      Чна капар яда, 

                                      Чна кIвачер эляда, 

                                      Чна гъилер хкажда, 
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                                      Чна гъилер агъузда, 

                                      Гила чун ацукьда.  

 

V.Суьгьбет туькIуьрун  (3, 4- тапшуругъар, учебник).  

–Ибур вучар я? (Гафар) 

- Гафар кIелдайла,  ви фикирдиз вуч къведа? 

- Ина йисан гьи вахтарикай раханва? 

- ХъуьтIуьн варцар гьибур я? 

- Гатфарин варцар гьибур я? 

- Эхиримжи предложенида шумуд гаф ава? 

- Жуваз кIандай йисан вахтуникай суьгьбет туькIуьра. 

 

VI.Рефлексия. 

           - Сулриз жавабар  ни гана? 

- Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 

VII.Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Гаф вуч я? 

- Чаз гафар вуч паталди герек я? 

- Гафар гьихьтинбур хьана кIанда? 

  

    VIII. КIвалин кIвалах:  5 – тапшуругъ,  учебник, виликамаз гьазур хьун. 

 

2 – тарс 

Тарсунин кьил: Гаф ва предложение. 

 Мурад-метлеб: гафарин винел гуьзетунар, шиирар, мисалар ва гафар 

кIелун,  гафарин кьадарар тайинарун, гафар группайриз паюн, гьарфарикай 

гафар туькIуьрун, гафарикай предложенияр туькIуьрун, манаяр ачухарун; 

кхьинрин алакьунар гегьеншарун, гафар слогралди лугьуз кхьин, ктабдай 

жува кхьейбур ахтармишун. 
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Тадаракар: учебник, шикилар, интерактивный доска. 

Тарсунин финиф  

         I. КIвалин кIвалах ахтармишун (5-тапшуругъ). Ганвай суалриз 

жавабар ва шиирдин цIарар дуьз кхьенватIа, ахтармишун.   

        II. Учебникдай кIвалах. КIвалин ва чуьлдин къушар группайриз пайиз 

алакьарда, пуд гафуникай предложенияр туькIуьрда (6-7 тапшуругъар); 

гатфарин тIебиатдикай жуван фикирар лугьуда, текстина шумуд 

предложение аватIа, тайинариз алакьарда, ибарадикай предложение 

туькIуьрда. 

        9 – тапшуругъ. Гаф (сатр)   кIелда. 

 - И (сатр) гафунин гъавурда куьн акьазвани?  

- Ам вуч я? 

 - Адаз чавай гаф лагьайтIа жедани? (Ваъ) 

 - Вучиз?    

 - Чавай и гьарфарикай гьихьтин гафар туькIуьриз жеда? (Тарс, тар, сар, тар.) 

- Гила ша чна а гафарикай предложенияр туькIуьрин.  

- Чаз шумуд гаф ва шумуд предложение хьана?  

- Гила предложенияр куьне туькIуьра.  

- Чаз шумуд предложение хьана? 

 - Гьар са предложенида шумуд гаф ава? 

- Предложение вуч я?  

- Ам квекай ибарат я? 

 

III.Физкультминутка   (гъилералди къалурда) 

                                                Гар язава чиниз, 

                                      Юзазва тарар, 

                                      Гар жезва яваш-яваш, 

                                      Тарар жезва хкаж хкаж, 

                                      Чна капар яда, 

                                      Чна кIвачер эляда, 
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                                      Чна гъилер хкажда, 

                                      Чна гъилер агъузда, 

                                      Гила чун ацукьда.  

 

IV.Учебникдай кIвалах давамарун. (I0 - тапшуругъ). 

- Мисалда шумуд гаф ганва? 

- Куьн и мисалдин гъавурда гьикI акьазва? 

- Зегьмет вуч лагьай гаф я? 

-Жуван гафаралди лагь. 

- Гафуникай предложение туькIуьра. 

-Квез зегьметдикай гьихьтин мисалар чида? 

 

V.Рефлексия. 

- Квел къе тарсуна гьихьтин четивилер гьалтна? 

-Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

      VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе тарсуна вуч чир хьана? 

- Гафар гьихьтинбур  хьана кIанда? 

- Предложение вуч я? 

- Ам квекай ибарат я? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  II – тапшуругъ,  учебник, виликамаз гьазур хьун. 

 

 

 

 

3 – тарс 

Тарсунин кьил: Предложение. 

 Мурад-метлеб: текстинин винел гуьзетунар, текстер кIелун,  

предложенийрин кьадарар тайинарун, текстерин  манаяр ачухарун; кхьинрин 
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алакьунар гегьеншарун, предложенияр слогралди лугьуз кхьин, ктабдай жува 

кхьейбур ахтармишун. 

 Тадаракар: учебник, шикилар, интерактивный доска. 

Тарсунин финиф 

I.КIвалин кIвалах ахтармишун (II-тапшуругъ). Ганвай суалриз жавабар ва 

шиирдин цIарар дуьз кхьенватIа, ахтармишун. Шиирда квекай раханва? 

Гьуьруьди шиирда вичиз гьихьтин гьарф чирна? Квез  гьихьтин гьарфар 

чида? 

    II. Учебникдихъ галаз кIвалахун.  

I2 - тапшуругъ. 

 (Доскадал гафар кхьида) 

      КIелзава, диде, мах, хтул. 

- Им предложение яни?  

- Ваъ. 

-Вучиз им предложение туш? 

- Вучиз лагьайтIа  вичин мана авач. 

- Предложение хьун патал вуч авуна кIанда? 

- Гафар чеб-чпихъ галаз алакъада хьана кIанда. 

- Ганвай гафарикай манадив кьадайвал предложение туькIуьра. 

- Чна предложение гьикI туькIуьрда? 

 (Муаллимди гафар чIурда ва предложение кхьида). 

- Аялри предложение туькIуьрда ва доскадал кхьида. 

I3 – тапшуругъ.   

- Предложенияр кIела. 

- Ина ихтилат йисан гьи вахтуникай физва? (Субут ая) 

- Чавай предложенийрикай вуч лугьуз жеда? (Вири предложенияр манадихъ 

кьадайвал ганва). 

- Им вуч я? (Текст). 

- Текст квекай ибарат я? (Предложенийрикай) 

- Текстина шумуд предложение ава? 
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- Текстиниз кьил це. (Сад лагьай предложение цIийи цIарцIяй кхьихь) 

- Гатфарин варцарин тIварар лагь. 

I5 – тапшуругъ.  

- Ибур вучар я?  (Мисал ва скороговорка) 

- Квез абур кIелиз четин хьанани?  

- Квез абур кIелиз вучиз четин хьана? 

- Гъавурда гьатун патал вуч авуна кIанда? (Кьилди гафариз пайна кIанда). 

- Гила абур гафариз пая. 

- Предложенийрикай гьим мисал я, гьим скорговорка (зарбдиз лугьудай 

гафар). 

- Зарбдиз лугьудай гафар са шумуд сеферда тикрара. 

- Ам куь тетрадра кхьихь. 

- Мисал гьим я? 

- Куьн мисалдин гъавурда гьикI акьазва? 

- Ам куь тетрадра кхьихь. 

- Квез  гьихьтин мисалар чида? 

III.Физкультминутка   (гъилералди къалурда) 

                                      Гар язава чиниз, 

                                      Юзазва тарар, 

                                      Гар жезва яваш-яваш, 

                                      Тарар жезва хкаж хкаж,    

                                      Чна капар яда, 

                                      Чна кIвачер эляда, 

                                      Чна гъилер хкажда, 

                                      Чна гъилер агъузда, 

                                      Гила чун ацукьда.  

 

IV.Учебникдихъ галаз кIвалах.   

Тапшуругъар давамарун.  

I6 – тапшуругъ. 

- Предложенийрин схемайриз килиг. --Предложенияр кIела. 

- Схемаяр ва предложенияр гекъиг. Чавай вуч лугьуз жеда? 

- Гьар са предложенидихъ кьадай схема жагъура. 
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- Предложенидин эхирда гьихьтин лишанар эцигнава? Вучиз гьар 

жуьредин лишанар я? 

-  Кхьидайла, чна предложенидин эхирда вуч эцигда?  

- КIелдайла, чна предложенидин эхирда вуч ийида? 

-  I0 – чина вуч авуна кIандатIа  кIела ва ам рикIел хуьх.  

V. Рефлексия. 

- Квез къе тарсуна вуч чир хьана? 

-КIелдайла,  са предложение муькуь предложенидилай квелди чара ийида? 

Кхьинра гьикI чара ийида? 

- Предложенидин эхирда гьихьтин лишанар эцигда? 

-Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 

   VI. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе тарсуна цIийи вуч чир хьана? 

- Предложенияр гьихьтинбур  жеда? 

- Предложение вуч я? 

- Ам квекай ибарат я? 

- Текст вуч я? 

- Ам квекай ибарат я? 

 

   VII.  КIвализ кIвалах гун:  I7 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз,  учебник, 

виликамаз гьазур хьун. 

 

4 – тарс 

Тарсунин кьил: Предложенидин кьиле чIехи гьарф.  

Мурад-метлеб: текстинин винел гуьзетунар; предложенийрин сергьятар 

тайинариз алакьун; предлорженийра гафар къакъатна кхьин; предложенида 

сифте гаф чIехи гьарфунилай кхьин ва предложенидин эхирда лазим тир 

лишан  хкягъун; ктабдай жува кхьейбур ахтармишун. 

Тадаракар: учебник, шикилар, интерактивный доска. 
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Тарсунин финиф 

I.КIвалин кIвалах ахтармишун (I7-тапшуругъ). Ганвай суалриз жавабар 

ва шиирдин цIарар дуьз кхьенватIа, ахтармишун. Шиирда квекай раханва? 

Шиир хуралай хабар кьун. 

    II.Учебникдихъ галаз кIвалахун. (I8 – тапшуругъ аялри кIелда). 

- Текст кIела. 

- Текстина шумуд предложение ава? (Кьуд) 

- КIелдайла  чна предложенийрин сергьятар квелди чара ийизва? 

- Текст кIела ва предложенийрин араяр атIуз кIела. 

- Кхьинра предложенидин сифте кьиле ва эхирда чна вучар ишлемишда?   

- Сифтегьан пуд предложение кхьихь. (Предложенидин сифте ва эхир дуьз 

къалура) 

- Текстиниз кьил це. 

III. Физкультминутка   (гъилералди къалурда) 

                                                Гар язава чиниз, 

                                      Юзазва тарар, 

                                      Гар жезва яваш-яваш, 

                                      Тарар жезва хкаж хкаж, 

                                      Чна капар яда, 

                                      Чна кIвачер эляда, 

                                      Чна гъилер хкажда, 

                                      Чна гъилер агъузда, 

                                      Гила чун ацукьда.  

   IV. Тапшуругъар давамарун. I9-20 – тапшуругъар.  

- Им текст яни? Вучиз? Субут  ая.  

- Текст вуч лагьай гаф я? 

- Текст квекай ибарат я? 

- Текстина шумуд предложение ава? 

- Текстинин кьил адан манадив кьазвани? 
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- Предложенийра сифте гаф гьихьтин гьарфунилай кхьенва? Вучиз? 

- Предложенийрин эхирда гьихьтин лишанар эцигнава? 

- Текст жуван гафаралди суьгьбет ая. 

 V. Рефлексия. 

- Квез къе тарсуна вуч чир хьана? 

- КIелдайла,  са предложение муькуь предложенидилай квелди чара ийида? 

Кхьинра гьикI чара ийида? 

- Предложенида сад лагьай гаф чна гьихьтин гьарфуналди кхьида? 

 

- Предложенидин эхирда гьихьтин лишанар эцигда? 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 

   VI. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе тарсуна цIийи вуч чир хьана? 

- Текст квез лугьуда? 

- Текст квекай ибарат я? 

- Предложение квез лугьуда? 

- Предложение  квекай ибарат я? 

-Предложенидин сад лагьай гаф чна гьихьтин гьарфуналди кхьида? 

-Предложенидин эхирда вуч эцигда? 

 

     VII.  КIвализ кIвалах гун:  23 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз,  

учебник, виликамаз гьазур хьун. 

 

5 – тарс 

Тарсунин кьил:  Предложение ва текст. 

Мурад-метлеб: текстинин винел гуьзетунар; предложенийрин сергьятар 

тайинариз алакьун; предлорженийра гафар къакъатна кхьин; предложенида 

сифте гаф чIехи гьарфунилай кхьин ва предложенидин эхирда лазим тир 

лишанар эцигун; ктабдай жува кхьейбур ахтармишун. 
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 Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

Тарсунин финиф 

I. КIвалин кIвалах ахтармишун (23-тапшуругъ). Ганвай суалриз жавабар  

гун ва шиирдин цIарар дуьз кхьенватIа, ахтармишун. Шиирда квекай 

раханва? Шиир хуралай хабар кьун. 

   II. Учебникдихъ галаз кIвалахун. (24 – тапшуругъ) 

(Аялри чарарал предложенийрин схемаяр чIугвада). 

 - Гила куьне,  и схемайриз килигиз,  предложенияр туькIуьра. 

              (Аялри предложенияр туькIуьрда.) 

- Сад лагьай предложенидин эхирда гьихьтин лишан эцигнава? (Точка) 

          (Аялри багъда кIвалахзава.) 

- Кьвед лагьай предложенидин эхирда гьихьтин лишан эцигнава? (Суал 

гунин лишан)   (Аялри багъда кIвалахзава?) 

- Пуд лагьай предложенидин эхирда гьихьтин лишан эцигнава? (Эвер гунин 

лишан)   (Аялри багъда кIвалахзава!) 

- Чаз гила шумуд предложение хьана? (Пуд) 

- Гьар са предложенида шумуд гаф ава? (Пуд) 

- Предложенияр тетрадра кхьихь. 

25 – тапшуругъ.  (Доскадал гафар кхьида) 

 Жуван, кIанда, кьиле, чирвал.  

- Им предложение яни? Вучиз? 

- И гафарикай предложение-мисал  туькIуьра. 

(Муаллимди доскадал алай гафар чIурда ва предложенияр кхьида) 

- Мисалдин эхирда гьихьтин лишан эцигнава? (Точка) 

- Мисалдиз схема туькIуьра. 

(Схема доскадал кхьида) 

- Мисалда шумуд гаф ава? 

- Мисалдин кьиле сифте гаф гьи гьарфунилай ганва? (ЧIехи) Вучиз? 

- Мисал тетрадра кхьихь. 
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- Мисалдин гафарикай менфят къачу. 

III. Физкультминутка   (гъилералди къалурда) 

                                      Гар язава чиниз, 

                                      Юзазва тарар, 

                                      Гар жезва яваш-яваш, 

                                      Тарар жезва хкаж хкаж, 

                                      Чна капар яда, 

                                      Чна кIвачер эляда, 

                                      Чна гъилер хкажда, 

                                      Чна гъилер агъузда, 

                                      Гила чун ацукьда.  

IV. Учебникдай кIвалах давамарун.  

27- тапшуругъ. 

- Им вуч я? (Текст) 

- Текстина шумуд предложение ава? (Кьуд) 

- Сад лагьай предложенида шумуд гаф ава? 

-Предложенийрин эхирра гьихьтин лишанар эцигнава? 

- Предложенийрин сифте гаф гьи гьарфуналди ганва? 

- Ваз тамун гьихьтин гьайванар чида? 

V. Рефлексия. 

- Квез къе тарсуна вуч чир хьана? 

- Предложенида сад лагьай гаф чна гьихьтин гьарфуналди кхьида? 

- Предложенидин эхирда гьихьтин лишанар эцигда? 

-Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 

 VI. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе тарсуна цIийи вуч чир хьана? 

- Текст квез лугьуда? 

- Текст квекай ибарат я? 

- Предложение квез лугьуда? 
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- Предложение  квекай ибарат я? 

- Гаф квез лугьуда? 

-Предложенидин сад лагьай гаф чна гьихьтин гьарфуналди кхьида? 

-Предложенидин эхирда вуч эцигда? 

 

 VII.КIвализ кIвалах гун:  28 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник; 

виликамаз гьазур хьун. 

Сесер ва гьарфар 

I – тарс 

Тарсунин кьил: Сесер ва гьарфар. 

Мурад-метлеб:  сесер дуьз акъудиз алакьарун, гьарфар дуьз лугьун.  

Тадаракар: учебник, шикилар. 

Тарсунин финиф 

I. Гьахьун.  

II. Ктабдай кIвалахун. I – тапшуругъ. 

–Шиир кIела. 

- Шиирда квекай рахазва? 

-Аялриз гьиниз эвер гузва? 

- Куьн ихьтин эвер гунрал рази яни? 

- Шиирдай аялриз гаф жагъура. И гафуна сесеринни гьарфарин кьадар сад 

яни? Жавабдиз делилар це. (6 гьарф, 7 сес ава. Ю гьарф ачух сесинилай 

гуьгъуьниз ава ва кьве сес къалурда .) 

- И шиирдай   кьве сес къалурдай гьарфар квай гафар жагъура. (Ая) 

-Сесер гьарфарилай квелди тафаватлу я? 

2 – тапшуругъ.  

- КIела. Предложенийра гьихьтин гафар ахъайнава? 

- Кухтадай гафар жагъура.  Абур хкягъа. 

- Тапшуругъ тамамара. 

- I6 – чина ганвай  гафариз фикир це.  

- ЧIалан сесер арадал гъун патал гьихьтин органри иштиракзава? 
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(Меци, пIузарри, сарари, туьтуьхди ва мсб.) 

3 – тапшуругъ. (I6-чин) 

- Тапшуругъ кIела. Сифтегьан гьарф сивяй гьикI акъатзаватIа, гуьзета. 

III. Физкультминутка   (гъилералди, кIвачералди къалурда) 

 Гзаф кIвалах авурла, 

    Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

 Партадихъ  ацукьда. 

    IV.Тарсунин темадай тапшуругъар давамар хъувун. 

4 – тапшуругъ. (I7-чин)  

- Шикилриз килиг. 

- Гафар гьарфаралди кхьихь. 

- Сесеринни гьарфарин кьадар гафара сад хьиз авани? 

- Гьи гафуна сесерин кьадар артух ава? 

- Сесерин кьадар артух авай гаф кхьихь. 

5 – тапшуругъ. (I7-чин) 

- Мисал кIела. 

- Мисалдин жаваб лагь. (Буран) 

- Мисалдин жаваб гьи жергедик акатзава? 

(Емишрик ва я майвайрик) 

- Сесер гьарфарилай гьи гафара артух ава? (Епини, яд) 
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- Абурун кьадар къалура. (5 гьарф, 6 сес; 2 гьарф, 3 сес) 

- Мисалдин жавабда гьарфаринни сесерин кьадар сад яни? 

V. Рефлексия. 

- Тарсунин темадин гъавурда вуж гьатна? 

- Сесер гьарфарилай квелди тафаватлу я? 

- Юлдаш, дуст гафара сесеринни гьарфарин кьадар къалура. 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

  VI. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез сесерикай ва гьарфарикай вуч чир хьана? 

 

VII.КIвализ кIвалах гун:  6 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

2 – тарс 

Тарсунин кьил: Ачух сесер ва гьарфар. 

 Мурад-метлеб: Ачух сесер ва гьарфар кьатIуниз хьун; гафунай ачух ва 

ачух тушир сесер чеб-чпивай чара авун. Гафунай ачух сесер чара авун ва 

абур дуьз лугьун.  

Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

 (Доскадал гьарфар кхьида) 

У, Я, М, Ы, О, Ю, Ё, Э, Е, И, УЬ, А. 

- Артухан гьарф къалура (М ачух тушир сес я) 

(Муаллимди М  чIурда). 

- Амай сесерикай чавай вуч лугьуз жеда? (Амайбур ачух сесер я). 

- Нивай лугьуз жеда, чи тарсуна ихтилат квекай физва? (Ачух сесерикай 

ва гьарфарикай). 
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II.Тарсунин темадай кIвалах. 

1. Тикрарун. 

- Ачух сесер лезги чIала шумуд ава? Абур кхьихь. 

- Кьве сес къалурдай гьарфар шумуд ава? Абур къалура. 

(Доскадал кхьинар) 

Хъ…пи жезва тамни тар, 

Алукьна з…лун й…къар. 

Къайд…диз хьана муьтIуьгъ, 

Цавава дурн…йрин цIиргъ 

 

- Точкаяр алай чкайрал лазим тир гьарфар эхциг. 

- Аялри са-сада доскадал физ лазим тир гьарфар эцигда. 

- Шиирда йисан гьи вахтуникай раханва? (Зулукай) 

- Куьне лазим чкайрал эцигай гьарфарин тIварар лагь. 

- Абур гьихьтин гьарфар я? (Ачух гьарфар) 

III. Учебникдихъ галаз кIвалахун. 

7 – тапшуругъ.   

- Шиир кIела. 

-Чубарукри вуч ийизвай? (Кьуьлер ийизвай, манияр язавай) 

- Абуру квекай хабар гузвай? (Гатфарикай) 

- Шиир дикъетдивди кIела. 

-  Эхиримжи тапшуругъ кIела. Ам жува-жуваз тамамара. 

IV. Физкультминутка   (гъилералди, кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 
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Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

 

V. Учебникдай тапшуругъар тамамарун. 

8 – тапшуругъ.   

- Предложжение кIела. 

 - Ам вуч я? (Зарбдиз кIелдай гафар) 

- Ам зарбдиз са шумуд сеферда кIела. 

- Квез лугьудайла четин хьанани? 

- Гила ана авай ачух сесерин кIаникай цIар чIугу.  

- Абурун тIварар лагь.  

9- тапшуругъ.  

- КIела. 

- Тапшуругъ тамамара. 

   VI. Рефлексия. 

- Куьн тарсунин материалдин гъавурда акьунани? 

-Ачух сесер гьихьтинбуруз лугьуда? 

- Абурун тIварар лагь. 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

  VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез ачух сесерикай вуч чир хьана? 

 

VIII.КIвализ кIвалах гун:  I0 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

3 – тарс 

Тарсунин кьил: Ачух тушир сесер ва гьарфар. 
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Мурад-метлеб: Ачух тушир сесерикай ва гьарфарикай малуматар гун. Гафар 

жува-жуваз слогралди гафар кхьиз алакьун.  

Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

   Тарсунин финиф 

I.Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

(Доскадал гьарфар кхьида) 

З, К, А, В, Е, Н, М, Уь, Ю, КI. 

- Гьарфар кьве группадиз пая (З, К, В, Н, М, КI; А, Е, Уь, Ю) 

- Куьне гьарфар гьихьтин группайриз пайна?  (Ачух ва ачух тушир) 

- Гьар са группадин гьарфар лагь. 

- Гьар са группадиз куьне  кьве гьарф давамар хъия. 

- Квез ачух сесерикай вуч чида? 

- Лезги чIала ачух сесер шумуд ава? 

- Ачух сесини слог арадал гъидай гафар жагъура. (лацу, иер, емишар). 

- Ачух тушир сесинилай башламишзавай гафар жагъура. 

 Къе чун тарсуна ачух тушир сесрикай ва гьарфарикай рахада. 

III.Тарсунин темадай кIвалах.  

1. Ачух тушир сесерин винел гуьзетунар.  

(Доскадал гьарфар) 

Д, Л, М, Н, Ц, А, Х. 

- Артухан гьарф гьим я? Вучиз? (А ачух  сес я) 

- Амай сесер чеб-чпиз квелди ухшар я? (И сесер лугьудайла, сивин къене 

жуьреба-жуьре манийвилер гьалтзава. Ибур ачух тушир сесер я). 

Лезги букварь ахъайна, 

Дидедин чIал чирда за. 

Михьи дафтар ахъайна, 

Иер гьарфар кхьида за. 

- Ачух тушир сесерин кIаникай цIарар чIугу. 
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V.Учебдикдай кIвалах. 

II – тапшуругъ. 

- Скороговорка сифте явашдиз кIела. Ахпа тадиз кIела. 

- Гьар са гафуна гьи гьарф тикрар жезва? (С гьарф) 

- Самар гафунин гъавурда куьн гьикI акьазва? 

- Скороговорка (зарбдиз лугьудай гафар) хуралай чира. 

I2 – тапшуругъ. 

- Мисалар кхьихь. 

- Куьн и мисалрин гъавурда гьикI акьазва?  

- Тикрар жезвай ачух тушир сесерин гьарфарин кIаникай цIарар чIугу. 

- Мисалар хуралай чира. 

VI. Физкультминутка   (гъилералди, кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъуддна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда, 

 Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

VII. Учебникдай тапшуругъар тамамарун. 

I3 – тапшуругъ. 

- ЗатIарин тIварара чал гьихьтин сесер гьалтзава? (Ачух ва ачух тушир)  

-  ТIуькIуьр хьанвай гьарфар гьибур я? 

- ТуькIуьр хьанвай гьарфарин кIаникай цIарар чIугу. 
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I4 – тапшуругъ. 

- МискIал кIела.  

 -Адан жаваб нивай лугьуз жеда? (Чуьхвер) 

- Гафара гьихьтин гьарфар ахъайнава? (ТI, чI, гь, хъ) 

- МискIал, гафара ахъайнавай гьарфар кухтуна, кхьихь.  

   VIII. Рефлексия. 

- Куьн тарсунин темадин гъавурда  гьикI акьуна? 

- Ачух сесер ачух тушир сесерилай квелди тафаватлу я? 

- ТIуькIуьр хьанвай гьарфарин тIварар лагь. 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

  IХ. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез ачух тушир сесерикай вуч чир хьана? 

 

Х. КIвализ кIвалах гун:  I5 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

4 – тарс 

Тарсунин кьил: Лабиал ачух тушир сесер. 

Мурад-метлеб: лабиал ачух тушир сесерикай чирвилер гун.  

Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

 II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

             (Доскадал гафар кхьида)            

Къал-къвал, регъ-регъв, гъар-гъвар, кар-квар 

- Гафар кIела.  И гафар квелди мукьва я? 

- Къе чун тарсуна ачух тушир лабиал сесерикай рахада. 

III. Тарсунин темадай кIвалах.  

I6 – тапшуругъ.  
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- Предложенияр кIела.  

- Ина шумуд предложение ава? (Пуд предложение)   

-  И предложенийрай лабиал сесер квай гафар жагъура. (гъвар, тIвар, регъвер) 

- Чаз шумуд гаф хьана? (Пуд) 

-Лабиал сесер квай гафар чна сивяй гьикI лугьузва? 

- пIузарар жизви кIватI хьана вилик экъис хьана лугьуда. 

- Гила вирида тапшуругъ тамамара.  

I7 – тапшуругъ.     

- Чапла пата ганвай гафар кIела. 

- Гила куьне и гафарин къаншарда лабиал сесер квай гафар кхьихь. 

- Квез гьихьтин гафар хьана? (тIвал, твар, къвал ва мсб)   

- И гафар гила куьне къаншарда кхьихь. 

- Са-кьве гафуникай предложение туькIуьра. 

 V. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъуддна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда, 

 Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

VI. Учебникдай тапшуругъар тамамарун. 

I8 – тапшуругъ. 

- Предложение кIела. 
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-Предложенида шумуд гаф ава?  

-Предложенида чIулавдиз ганвай гьарфар лугьудайла, гьи органри 

иштиракзава? (пIузарар, сарар, мез) 

- Гила куьне гьар гьарф ван алаз акъуда. 

- И предложенидиз чавай вуч лугьуз жеда? (Скороговорка, яни зарбдиз 

лугьудай гафар) 

- Предложение куьне ван акъудна, са шумуд сеферда лагь. 

I9 – тапшуругъ. 

-Шиир кIела. 

-ТуькIуьр хьанвай гьарфар шумуд ава? 

- Лабиал сесер квай гафар шумуд ава? (2) 

-  Шиирда йисан гьи вахтарикай рахазва?  (Кьуьд, гатфар, зул) 

- Варцарин тIварар йисан вахтариз килигна тетрадра кхьихь. 

  VII. Рефлексия. 

- Куьн тарсунин темадин гъавурда   акьунани? 

- кхьинра чна лабиал сесер гьикI къалурда.(в гьарф ва 2 ва я 3 лишандалди) 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез лабиал  сесерикай вуч чир хьана? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  20 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

5 – тарс 

Тарсунин кьил: Слог. 

Мурад-метлеб: гаф ва слог кьатIуниз алакьарун, гафуна шумуд слог аватIа, 

тайинарун, гафар слогриз паюн. 

Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

Тарсунин финиф 



32 
 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

- МискIалриз жавабар лагь. 

(Аялди гьар са мискIалдин жаваб доскадал кхьида) 

1. Хам къацуди, 

Як яруди 

КIарабар чIулавди. (къарпуз) 

2. Чилин кIаник рипе-рипер. (газарар) 

3. Йиф-югъ вич са кIвачелла, 

Виш къат партал вичелла, 

Къацуни я лацуни, 

ТIарамни я, хцIуни. (келем) 

4. Ацукьнава кьуьзуь буба, 

Галчукнава са виш аба, 

ХтIундайла абаяр я 

Вичин накъвар авадарда. (чичIек) 

5. Суфрадилай къачуна, 

Зун садани недайд  туш. 

Зун ишлемиш тавуна, 

Фуни хуьрек жедайд туш. (кьел) 

 

(Нетижада доскадал къарпуз, газарар, келем, чичIек, кьел гафар кхьида) 

- Гафар гьихьтин группайриз пай жеда? (Са слогдиз – кьел, кьве  

слогдин – келем, чичIек, пуд слогдин - газарар) 

(Эгер аялривай гафар слогриз пай тежез хьайитIа, тарсунин тема малумарда.) 

- Ахъай вирида ктабар. 24 – чин, тема кIела. Къе чаз тарсуна вуч чир жеда? 

III. Тарсунин темадай кIвалах. 

I. Слог гафунихъ галаз танишвал. 

- Гаф вуч я? (Гьарфарикай ибарат я, вичихъ мана ава) 

- Слог вуч я? (Гафунин пай) 
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- Гафуна шумуд слог аватIа, гьикI чирда?  

- Кьел гафуна  авай ачух сесерин кIаникай цIар чIугу. Шумуд ачух сес ава? 

(Сад) 

 - Келем, чичIек гафара  авай ачух сесерин кIаникай цIар чIугу. Шумуд ачух 

сес ава? (Кьве) 

- Газарар гафуна  авай ачух сесерин кIаникай цIар чIугу. Шумуд ачух сес 

ава? (Пуд) 

- Гила гафуна шумуд слог аватIа, гьикI чирда? (Гафуна шумуд ачух сес 

аватIа, гьакьван.)  

2. Учебникдай кIвалах. 

23 – тапшуругъ.  

- КIела. 

- Гила чна са опыт тухуда. Вирида капунин юкь сивел эциг ва диде гаф лагь.  

- И гафуна шумуд слог ава? (Кьве) 

- Куьне гьикI тайинарна? 

- Къарникъуз гафуна шумуд слог ава?  

-  Квез фикир гана кIанда? (Ачух сесериз) 

- Гьар са слог гьикI лугьуда? (Кьилди) 

- Гафуна шумуд слог аватIа, гьикI тайинарда? 

24 – тапшуругъ.  

- КIела. Столбикра авай гафар гекъига. Куьне квез фикир гана? 

- Кьвед лагьай столбикда ганвай гафар  амайбурулай квелди тафаватлу я? 

(Сад лагьай слог са ачух сесиникай ибарат я) 

- Гьар са столбикда, гьа и слогрин кьадардиз килигна,  кьве-кьве гаф жагъура. 

- Пуд слогдин гафар жагъура. 

IV. Физкультминутка   (гъилералди,  кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 
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Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

V. Чирай материал мягькемарун.  

Учебникдай кIвалах. 

25 – тапшуругъ. 

- Шикилриз килиг. Гьар са затIунин тIвар лагь. 

- Куь  фикирдиз вуч атана? Гьар са гафуна гьихьтин сад хьтин слог ава? 

- Гафар слогриз пая. Гьар са гафуна шумуд слог ава? 

-  КIела. Квез фикир гана кIанда? 

- Слог гьихьтин сесерикай ибарат жеда? 

26 – тапшуругъ.  

- Шикилриз килиг. 

- Цуькверай квез вуч аквазва? (Слогар) 

- Тапшуругъ кIела. Ацукьнавай юлдашдихъ галаз санал тапшуругъ тамамара. 

VI. Рефлексия. 

Къугъун «Слогар» 

(Гьар ряддиз чарар пайда. Сад лагьай аялди сад ва я гзаф слогдин гаф кхьида 

ва масадав вугуда. Гьи рядди гзаф кхьейтIа, гьа ряд гъалиб жеда.) 

- Гафуна шумуд слог аватIа, гьикI тайинарда? 

- Квез гафар слогриз пайиз чир хьанани? 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез слогрикай вуч чир хьана? 
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VIII. КIвализ кIвалах гун:  28 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

6 – тарс 

 Тарсунин кьил: Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз акъудун. 

 Мурад-метлеб: Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз акъудунин 

правиладихъ танишарун; чIал гегьеншарун. 

 Тадаракар: учебник, шикилар. 

 

                                         Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

- МискIалриз жавабар це. Гьар са мискIалдин жавабда шумуд слог аватIа, 

тайинара. 

Вилеривай кьатIуз жедач, 

Къапунаваз тухуз жедач, 

ГалукьайтIа, чун  куда –  

Ни янатIа лугьуз жедач. (ток) 

 

Халичадал, гамунал 

Мез алтадиз, руг неда. 

Къув ягъиз буш руфунай, 

Вич садрани тух жедач. (пылесос) 

 

КIвале  далу цIуз гана, 

ЦIурун тийир бузхана. (холодильник) 

 

- Гафуна шумуд слог аватIа,  гьикI тайинарда? 
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III. Тарсунин темадай кIвалах.  

Учебникдай кIвалах. 

       29 – тапшуругъ. 

- КIела. Куьне гьикI фикирзава, им текст яни? Субут ая. 

- Текстиниз вуч авач? (Кьил) 

- Текстиниз кьил це. 

- Текстина квекай ихтилат физва? 

- Тапшуругъ тамамара. 

30 – тапшуругъ. 

- Текст сеферда кIел хъия. Куьне гьикI фикирзава, текстина вучиз чубарукар 

ва садаз чIулавдиз къалурнава?  

- И гафар са цIарцIяй муькуь цIарцIиз гьикI акъуднава? 

- Вуч рикIел хвена кIандатIа, кIела.  

- Гафар са цIарцIяй муькуь цIарцIиз гьикI акъудда? 

- Тапшуругъ тамамара. 

 

IV. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда, 

 Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 
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V. Чирай материал мягькемарун.  

I. Учебникдай кIвалах. 

3I – тапшуругъ. 

- Шикилриз килиг. 

- Гафар слогриз гьикI пайнаватIа, килиг. 

- Гафар муькуь цIарцIиз гьикI акъудда? 

- Тапшуругъ тамамара. 

2. Яратмишунин кIвалах. 

Ш Ю Д Л А 

А ЦI И Б 

- Гьарфарикай гафар туькIуьра ва са цIарцIяй муькуь цIарцIиз акъуд. 

VI. Рефлексия. 

(Доскадал гафар кхьида) 

Жив, балугъ, уьрде, шегьер. 

- Гьи гаф артуханди я? Вучиз? 

- Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз гьикI акъудда? 

- Гьихьтин гафар са цIарцIяй муькуь цIарцIиз  акъудиз жедач? 

- Жуван кIвалахдиз къимет эциг. 

 VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе цIийи вуч чир хьана? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  33 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

ЧIАЛАН ПАЯР 

I – тарс 

 Тарсунин кьил: Вуж? вуч? суалриз жавабар гудай гафар. 

 Мурад-метлеб: затIарин тIварар къалурдай гафарихъ галаз танишарун; 

суалриз дуьз жавабар гуз алакьарун; чIал гегьеншарун.  

  Тадаракар: учебник, шикилар. 
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                                         Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

(Доскадал гафар) 

Ктаб, хъипи, къугъвазва, гъвечIи, шенпIи, ацукьнава. 

- Ганвай гафар гьихьтин группайриз пай жеда? 

- Ктаб, тарс гафари вуч къалурзава? (ЗатIарин тIварар) 

- Хъипи, гъвечIи гафари вуч къалурзава? (ЗатIарин лишанар) 

- Къугъвазва, ацукьнава гафари вуч къалурзава? (ЗатIарин гьерекатар) 

- Ктаб, тарс гафарикай предложенияр туькIуьра. 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гуда? (Вуч?) 

- Гьар са пределоженида шумуд гаф ава? 

- Къе чи тарсунин тIвар гьим я? 

- Ахъая вирида ктабар, 3I – чин. 

III. Тарсунин темадай кIвалах. 

Ктабдихъ галаз кIвалах. 

34 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела. Куьне и гафар кIелдайда, фикирдиз вуч къвезва? ХъуьтIуькай  

суьгьбет туькIуьрдайла, чна гьихьтин  гафар ишлемишда? 

- Зулукай туькIуьрдайла,  гьихьтин гафар ишлемишда? 

- Пуд-кьуд гаф кхьихь. 

- Вуна гьихьтин гафар кхьена? Вучиз? 

- Вуч? суалдиз жаваб гудай гафар тетрадра кхьихь. 

35 – тапшуругъ.  

- КIела. 

- ЗатIар къалурдай гафар жагъура. 

- Вуж? суалдиз жаваб гудай гафар кхьихь. 

- Квез шумуд гаф хьана? (Кьуд гаф) 

- Тапшуругъ тамамара. 

IV. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 
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Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

V. Чирай материал мягькемарун.  

I. Учебникдай кIвалах. 

36 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела. 

- Вуж? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. 

- Вуч? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. 

- Гафар тетрадра кхьихь. 

- Кьве гафуникай предложение туькIуьра. 

37 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела. 

- Артухан гаф гьим я? Вучиз ам артуханди я? 

- Артухан гафуни гьи суалдиз жаваб гузва? 

- Амай гафари гьи суалдиз жаваб гузва? 

- Тапшуругъ тамамара. 

- Вуж? суал квекай хабар кьадайла гуда? Мисалар гъваш.   

VI. Рефлексия. 

- Вуж? ва вуч? суалриз жаваб гудай гафар жагъура. Абурал суалар эциг. 
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Багъда цуьквер цана за, 

Цуьквериз яд гана за. 

Майдин садаз са гуьзел 

КIунчI дидедиз гъана за. 

- Вуж? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. 

- Вуч? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. 

- Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет це. 

VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Квез къе цIийи вуч чир хьана? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  38 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

 

2 – тарс   

Тарсунин кьил: ТIварара чIехи гьарф. 

 Мурад-метлеб: тIварарин, фамилийрин, шегьерринни хуьрерин, гьайванриз 

ганвай лакIабрин тIварар чIехи гьарфунилай кхьиз вердишарун; чIал 

гегьеншарун. 

 Тадаракар: учебник, шикилар. 

                                         Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

(Доскадал гафар) 

Кац, кицI, кал, Кьашкьа. 

Инсан, Велихан, устIар, муаллим. 

- Гьар са цIарцIяй артухан гаф жагъура. (Кьашкьа, Велихан) 

- Абур вучиз артуханбур я? Абурун умумивал вуч я? (ЧIехи гьарфунилай 

кхьенва) 

- Тарсунин кьил лагь. 
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III. Тарсунин темадай кIвалах. 

1. Учебникдай кIвалах. 

39- тапшуругъ. 

- Шиир кIела. ЧIехи гьарфунилай кхьенвай гафар жагъура.  

Гъавурда тур. 

- Нетижа хкуд: гьихьтин гафар  чIехи гьарфунилай кхьида? 

- ЧIехи гьарфунилай кхьенвай гафар тетрадра кхьихь. 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? 

- Са кьве гаф куьне давамара. 

- Квез вуч чир хьана? 

2. Гафарин диктант.  

- Россиядин меркездин тIвар лагь. 

- Дагъустандин меркездин тIвар лагь. 

- Квез Махачкъаладикай вуч чида? Суьгьбет ая. 

3. Учебникдай кIвалах.  

40 – тапшуругъ. 

- Текст кIела.  

- ЧIехи гьарфунилай кхьенвай гафар жагъура. 

- Абур вучиз чIехи гьарфунилай кхьенва? 

- Инсанрин тIварарни фамилияр чIехи гьарфунилай кхьида.  

- Тапшуругъ тамамара.  

IV. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда, 

 Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 
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Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

V. Чирай материал мягькемарун.  

I. Учебникдай кIвалах. 

43 – тапшуругъ. 

- Текст кIела. 

- ЧIехи гьарфунилай кхьенвай гафар жагъура. 

(Гъавурда тур) 

- Къарагуьз гафуни вуч къалурзава? 

(КицIиз ганвай лакIаб) 

- Гьайванриз ганвай лакIабар гьикI кхьида? 

- Квез виридаз гьайванар ава. Ша чна абурун тIварар рикIел хкин.  

(Аялри чпин кIвалин гьайванрин тIварар рикIел хкида) 

44 – тапшуругъ.  

- Текст кIела.  

- ЧIехи гьарфунилай кхьенвай гафар жагъура.  

Вучиз кхьенватIа, гъавурда тур. 

- Тапшуругъ тамамара.  

VI. Рефлексия. 

- Шиирдай чIехи гьарфунилай кхьенвай гафар жагъура. Абурун гъавурда тур.  

КицI галтугна Алидихъ, 

Накь мектебдиз фидайла. 

И кардикай ван хьана 

Агьмедаз, ам шедайла. 

 

Лаш къачуна, иердиз 

КицIел тепилмиш хьана. 
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КичIе хьайи Тарта кицI 

ЦIуьх хьана, чашмиш хьана. 

 

- ЧIехи гьарфунилай гьихьтин гафар кхьида? 

- ТIварарин, фамилийрин, хуьрерин, шегьеррин, вацIарин тIварар чIехи 

гьарфунилай кхьиз ни рикIелай ракъурдач? 

- Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет це. 

VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Къе чна тарсуна квел кIвалахна? 

- Квез къе цIийи вуч чир хьана? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  45 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

3 – тарс 

Тарсунин кьил: Вуч ийизва? вуч авуна? вуч ийида? суалриз жаваб гудай 

гафар. 

    Мурад-метлеб: затIарин гьерекатар къалурдай гафарихъ галаз танишарун; 

суалриз дуьз жавабар гуз алакьарун; чIал гегьеншарун. 

    Тадаракар: учебник, шикилар. 

                                         Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

       (Доскадал кхьинар) 

Гаф, муаллим, аялар, къугъвазва, ктабар, кхьизва. 

- И гафар гьихьтин группайриз пай жеда?  

- Гаф, муаллим, аялар, ктабар гафари вуч къалурда? (ЗатIарин тIварар) 

- Къугъвазва, кхьизва гафари вуч къалурда? (ЗатIарин гьерекатар) 

- И гафарикай чавай гьихьтин предложенияр туькIуьриз жеда? 

- Гьар са предложенида шумуд гаф ава?  
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- Къе чи тарсунин тIвар нивай лугьуз жеда? 

III. Тарсунин темадай кIвалах. 

Учебникдай кIвалах. 

46 – тапшуругъ. 

-  Текст кIела. 

- ЗатIарин гьерекатар къалурдай гафар жагъура. (Элуькьна, къалурзава, 

акъвазна, алатна, чкIана, яна, алахьна) 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? (Вуч авуна? вуч ийизва?) 

- ЗатIарин гьерекатар къаларзавай гафар тетрадра кхьихь.   

- Хуралай жуван мисалар гъваш. 

47 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела. 

- Гафари вучар къалурзава? (ЗатIар ва затIарин гьерекатар) 

- ЗатIарин тIварар къалурдай гафар гьибур я? (Школа, балугъ,  суьрет, аял) 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? (Вуж? вуч?) 

- ЗатIарин гьеркатар къалурдай гафар гьибур я? (Къарагъна, чIурна, 

къугъвазва, фикирзава) 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? (Вуч авуна? вуч ийизва?) 

- ЗатIарин гьерекатар къалурзавай гафар тетрадра кхьихь.  

IV. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 

КIвачерни лап явашдиз 



45 
 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

V. Чирай материал мягькемарун.  

I. Учебникдай кIвалах. 

48 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела.  

- Артухан гаф гьим я? 

- ЗатIарин гьерекатар къалурдай гафар къалура? 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гуда? (Вуч авуна? вуч ийизва?) 

-  Артухан гафуни вуч къалурзава? (ЗатIунин тIвар) 

- Ада гьихьтин суалдиз жаваб гуда? (Вуч?) 

- ЗатIарин гьерекатар къалурдай гафар тетрадра кхьихь. 

- Кьве гафуникай предложение туькIуьра. 

49 – тапшуругъ.  

- Текст кIела. 

- Вуж? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. (Аялар, Расулова Инжи, СтIал 

Сулейман, Магьамдаров Керим, занни) 

- Вуч? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура. (Класс, библиотека, ктабар, 

шиирар, махар, мисалар, мискIалар) 

- ЗатIарин гьерекатар къалурдай гафар жагъура? (Къачузва, къачуна, 

тIалабна, къачуда) 

- Абуру гьихьтин суалриз жавабар гуда? (Вуч ийизва? вуч авуна?  вуч 

ийида?) 

- Тапшуругъ тамамара.  

VI. Рефлексия. 

- Шиирдай вуч авуна? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура.  

Фад къарагъна чи Селим, 

Яру кализ килигна. 

Гардан кьуна са гъилив, 
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Вилик векьер эцигна. 

- ЗатIарин тIварар къалурдай гафар жагъура. 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваба гуда? 

- ЗатIарин гьерекатар къалурдай гафар жагъура. 

- Абуру гьихьтин суалдиз жаваб гуда? 

- Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет це. 

VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Къе чна тарсуна квел кIвалахна? 

- Квез къе цIийи вуч чир хьана? 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  50 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

4 – тарс 

Тарсунин кьил: Гьихьтин? Гьи суалриз жаваб гудай гафар. 

 Мурад-метлеб: затIарин лишанар къалурдай гафарихъ галаз танишарун; 

суалриз дуьз жавабар гуз алакьарун; чIал гегьеншарун. 

Тадаракар: учебник, шикилар. 

                                         Тарсунин финиф 

I. Гьахьун. 

II. Жуван гьерекатриз къимет гун. 

- Ибур гьихьтин гьайванар ятIа, лагь. Абурун лишанар лагь: ранг, кьадар ва 

мсб. 

- Къуьр (гьихьтин?) ..., …, … . 

- СикI (гьихьтин?)…, …, … . 

- Жанавур (гьихьтин?) …, …, … . 

- Сев (гьихьтин?)…, …, … . 

- Къуьр, сикI, жанавур, сев гафари гьихьтин суалриз жаваб гуда? (Вуч?) 

- Абуру вучар къалурзава? (ЗатIар) 
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- Куьне а тIварарихъ гилигнавай гафари вучар къалурзава? (ЗатIарин 

лишанар) 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? (Гьихьтин?) 

- Къе чи тарсунин тIвар гьим я? 

III. Тарсунин темадай кIвалах. 

Учебникдай кIвалах. 

5I – тапшуругъ. 

-  МискIал кIела. 

- МискIалдин жаваб лагь. 

-МискIалдай затIарин лишанар къалурдай гафар жагъура. (ТIарам, гужлу, 

зирек, йигин, михьи) 

- Абуру гьихьтин суалдиз жаваб гуда? (Гьихьтин?) 

- МискIалдин жаваб кваз са предложение туькIуьра.  

53 – тапшуругъ. 

- Гафар кIела. 

- Артухан гаф жагъура. 

- Вучиз ам артуханди я? 

- Артухан гафуни гьи суалдиз жаваб гуда? 

- Амайбуру гьи суалдиз жаваб гуда? 

- Тапшуругъ тамамара.  

IV. Физкультминутка   (гъилералди кIвачералди къалурда) 

Гзаф кIвалах авурла, 

Къарагъда чун тIимил кьван. 

Гъилер патаз акъудна, 

Акъажда са тIимил кьван. 

Кьилни къуьнуьв агудда,  

Гьа икI гзаф сеферда, 

Инихъ-анихъ элкъуьрда. 

Цавузни чун килигда, 

Кьам хкажна кьакьандиз. 
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КIвачерни лап явашдиз 

Алай чкадал къекъуьрда. 

Сабур гана кьегьал хьиз 

Партадихъ  ацукьда. 

V. Чирай материал мягькемарун.  

I. Учебникдай кIвалах. 

53 – тапшуругъ. 

- Текст кIела. 

- Текст кIелдайла, куь  фикирдиз вуч къвезва? 

- Ихтилат йисан гьи вахтуникай физва? (Гатфарикай) 

- Гатфарикай квевай гьихьтин гафар лугьуз жеда? 

- ЗатIарин лишанар къалурдай гафар жагъура. 

- Квез гьихьтин гафар жагъана?   (Алахьай, къацу, гъвечIи, шад) 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваб гузва? 

- А гафар тетрадра кхьихь. 

55 – тапшуругъ.  

- Ибараяр кIела. 

- ЗатIарин тIварар къалурдай гафар жагъура. (Гатфар, векьер, макьамар) 

- Абуру гьихьтин суалдиз жаваб гуда? (Вуч?) 

- ЗатIарин лишанар къалурдай гафар жагъура. (Гуьзел, къацу, шад) 

- Абуру гьихьтин суалдиз жаваб гуда? (Гьихьтин?) 

- Эхиримжи ибарадикай предложение туькIуьра. 

- Предложенида шумуд гаф ава? 

VI. Рефлексия. 

МискIалдиз жаваб це. Гьихьтин? суалдиз жаваб гудай гафар жагъура.    

  Имуча-муча, муч-халича: буба туькьуьлди, диде кIевиди, бала 

ширинди.  

- ЗатIарин тIварар къалурдай гафар жагъура. 

- Абуру гьихьтин суалриз жаваба гуда? 

- ЗатIарин лишанар къалурдай гафар жагъура. 
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- Абуру гьихьтин суалдиз жаваб гуда? 

- Тарсуна жуван кIвалахдиз къимет це. 

VII. Тарсуникай  нетижа хкудун. 

- Къе чна тарсуна квел кIвалахна? 

- Квез  цIийи вуч чир хьана? Гафар пуд группадиз пай жеда. (ЗатIарин 

тIварар, затIарин лишанар ва затIарин гьерекатар) 

 

VIII. КIвализ кIвалах гун:  55 – тапшуругъ; шиир хуралай чириз;  учебник;  

виликамаз гьазур хьун. 

 

 

 

 

 

 

 

Диктант 

Тама 

       Чун тамуз фена. Цуьквери атир чукIурзава. Таран пунай булах 

акъатзавай. Къушари манияр язавай.  (I3 гаф) 

 

 

Кьилер 

Гъавурда твадай чар ………………………………………………….……….2 

Предметдин нетижаяр…………………………………………………………3 

Хсуси (личностдин) нетижаяр…………………………………………………4 

Метапредметдин арада авай алакъайрин нетижаяр………………………….4  

Предметдин нетижаяр…………………………………………………………..6 

Темадикадин планирование …………………………………………………….7 

Гаф. Предложение. Текст. 
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I – тарс. Гаф чIалан уьлчме я…………………………………………..........I0 

2– тарс. Гаф ва предложение…………………………..…………………….II 

3 – тарс. Предложение………………………………….……………………I3 

4 – тарс.  Предложенидин  кьиле чIехи гьарф…………………………………I6 

5 – тарс. Предложение ва текст…………………………………………………I7 

Сесер ва гьарфар. 

I – тарс. Сесер ва гьарфар……………………………………………………20 

2 – тарс. Ачух сесер ва гьарфар………………………………………………..22 

3 – тарс. Ачух тушир сесер ва гьарфар………………………………………..24 

4 – тарс. Лабиал ачух тушир сесер……………………………………………..27 

5 – тарс. Слог…………………………………………………………………….30 

6 – тарс. Гафунин кьатI са цIарцIяй муькуь цIарцIиз акъудун……………33 

ЧIалан паяр  

I – тарс. Вуж? вуч? суалриз жавабар гудай гафар…………………………….36 

2 – тарс  ТIварара чIехи гьарф…………………………………………………39 

3 – тарс. Вуч ийизва? вуч авуна? вуч ийида? суалриз жаваб гудай гафар….42 

4 – тарс. Гьихьтин? Гьи суалриз жаваб гудай гафар………………………….45 

5 – тарс. Диктант……………………………..………………………………….48 

 

 

 


