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АНЗЫЛ КЕЛЕСӸМӒШ. 

1 рис. Тыменьшйвла вӓрӹм тӹшлен анжат. 

Географи Ӱроквлӓштӹ йӹрдӓ ылшы вӓрвлӓ гишӓн тӓ пӓлен 
нӓлӹдӓ. 

Землян когожым, Т Ӹ Д Ӹ Н формыжым дӓ тӹдӹя вӹлнӹ ма улы-
жым тӓ пӓлен лӓктӹдӓ. 

Географии тЫМеньМӓштӹдӓ, земля вӹлнӹшӹ природым, ма-
хань-шон вӓрвлӓштӹ эдемвлӓ кыцелӓ ӹлӹмӹм тӓ пӓледӓ. 
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2 рис. тЫменьшӹвлӓ земля шӓрӹм глобусдон пӓлӓт. 

Географи Ӱроквлӓштӹ планвлӓм дӓ картвлӓм — вӓрвлӓн чер-
тежвлӓм пӓлӓш тӓ тымень шода. Ти чертежвлӓм анжен, керек 
махань вӓрӹмӓт пӓлӓш лиэш. 

Мӓмнӓн учебникна географи тӸменьмӓштӹ тӓлӓндӓ палшы-
кым пуа. 

Учебник сага планвлӓ дӓ картвлӓ улы. Нинӹм перегӹдӓ. План-
влӓде дӓ картвлӓде географии тыменяш акли. 



I. М Ӓ Й Ӹ Р Н Ӓ Ы Л Ш Ы В Ӓ Р Ӹ М К Ы Ц Е 
П Ӓ Л Ӹ М Л Ӓ . 

Малын корным ямдышна. 

Хала лишнӹшӹ пионерский лагерьышкы мӓ тагынамок тӓнгем-
дон кеӓш сӧренӓ ыльы. Корным пӓлӹшнӓ дӓ кешнӓ. 

Изи рекӓ гач ванжышна, кого сӓрӓнӹм эртен кешнӓ. Лагерь 
ылмы йӓктерӹш шона. Просекдон ашкеднӓ. 

Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ пиш яжо. Йӓктӹ пыш веле. Мардежеш пушӓнгӹ 
вуйвлӓ олен шожгат. Мьшдьгрньг куку мыра. 

М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ агыл тореш просек лишӓшлык. 
Мӓ гӹцнӓ шалахай велнӹ ур кайын колтыш. Мӓ паштекшӹ 

кыргыжна. Тидӹ пакыла дӓ пакыла. Йӓктӹ вуйыш кузен кеш, 
укшвлӓ лоэш шӹльӹ. Мӓ шалгалална дӓ пакыла ашкеднӓ. 

Теве тореш просекышкы шона. Вургымла векӹ сӓрнӓлнӓ. 
Мӹндӹрнӓт агыл лагерь лишӓшлык. Цӓш, кокты кенӓ, лагерь со 
уке. Кышкыла кемӹлӓ? Просеквла торешӓт, кытынат ылыт дӓ 
цилӓн иканьвлӓ. Йӹрвӓш ик эдемӓт ак кай. Мӓ ямынна. Лагерьым 
кӹчӓл шӹргӹ лошты шукы кашна. 

Трӱк ымбалны пи оптым юк шактыш, вара лесник кайын 
колтыш. 

Ужына, лагерь гӹц шӹм километр нӓрӹм ӧрдӹшкӹ мӓ кен 
колтеннӓ. Ур паштек кыргыжмыкына, кыды векӹ кемӹлӓ, мӓ 
пӓлен кердтелна. 

лееНикмӓмНӓм токыжы нӓлгеш, чӓйӹм йӱктӹш дӓ вара мӓмнӓм 
эргӹжӹ ыжаташ кеш. Пӹцкемӹш лимӹкӹ ижӹ, рекӓ тӹреш пио-
нервлӓн олтымы тылым мӓ ужын колтышна. 

Весиргодым мӓмнӓм пионервлӓ ыжатевӹ. Кок ӹрвезӹ мӓмнӓн 
проводникеш кевӹ. 

Нинӹ кӱкшӹ неркӓшкӹ кузевӹ, тишецӹн йӹрвӓш цилӓ каеш. 
Анзыланышты вӓр планым шӓрен пиштевӹ, изи приборым — 
„компасым" лыктевӹ. План дон компасым шукы анжевӹ, тама 
гишӓн ӓнят, кӓнгӓшен моло шӹнзевӹ. Вара хала кыды велнӹ ылмым 
анжыктевӹ, халажы шӹргӹ шайылны ылешӓт, кӱкшӹ неркӓ вӹ-
лецӓт ак кай. Планым анжен виеӹкӓлевӹ, шотаялевӹ дӓ халашкы 
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яш 

тишецӹн нӹл километр лиэш, иктӓ цӓшӹштӹ токыда шода 
манын келесевӹ. Нинӹ соикток ак пӓлеп, цилӓок пӓленӓ манын 
веле шанат, Ӹшкедурешнӓ мӓ шаналтална. Тенге гӹнят, 
пӓштекӹшток кешнӓ. 

40 минут нӓрӹштӹ лачокок мӓ халам ужын колтышна, дӓ 
когон цӱдейӹшнӓ. Вара ик цӓшӹштӹ лачокок токына шона. 

Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ слӧпӧйлӓ ямын кашмынам мӹнь тӹнӓмок ӓштӹ-
шӹм дӓ пИонервлӓлӓок кОрнывлӓм моаш тыменяш лим. 

Каждый эдемок тӹдӹн йӹржӹ ылшы вӓрӹм, махань вӓрӹштӹ 
ылмыжым, йӹржӹ ма улым яжон пӓлӹшӓшлык дӓ керек махань 
корнымат мон мыштышашлык ылеш. 

Иӹр ылшы вӓрӹм яжон пӓлӓш манын велвлӓм, ик вӓр гӹц 
вес вӓрӹшкӹ. маняр километр ылмим пӓлӓиг келеш, вӓр планым 
кычылт, мышташ келеш. 

„Вургымла" дон „шалахай" велвлӓ вашталт миӓт. 

Рисункым анжен лӓктӓ. 
Окнявлӓ тЫменьшӹвлӓ гӹц кыды велнӹ ылыт — вургымла 

велнӹ ӓль шалахай велнӹ? 

3 рис. 

аяшяШ 



Амаса нинӹ гӹц кыды велнӹ ылеш? 
Учитель гӹц кыды велнӹ ылеш? 
Пӓшӓ. Парта лошты шӸНЗӸмӓшток пӓлӹдӓ: Тӓмдӓн классыш-

тыш окнявлӓ тӓ гӹцтӓ кыды велнӹ ылыт? Амаса тӓ гӹцтӓ кыды 
велнӹ ылеш? Нинӹ учитель гӹц кыды велнӹ ылыт? 

„Вургымла" дон „шалахай" велвлӓ,— анзыкыла лицӓн шал-
гымы шотдон вашталт. миӓт. Лицӓн иктӓ векӹлӓ еӓрнӓлмӹкӹнӓ, 
предметвлӓ мӓ гӹцнӓ вургымла велнӹ лит. Шалгымна векӹ тупын 
еӓРнӓлмӹкӹнӓжӹ, тӹ предметвлӓок мӓ гӹцнӓ шалахай велнӹ лит. 

Керек кӱ гӹнят, корнышты кемӓштӹжӹ велвлӓм ӹшке дорцшы 
„вургымла", „шалахай", „анзыл" „шайыл" манын шотла гӹнь, 
пӓлӹдӹмӹ вӓрӹштӹ тӹдӹ йӹле ямын кердеш. Эдем еӓрнӓлмӹ 
йӹде вашталт кердтӹмӹ велвлӓм шотыш нӓлӓш келеш. Эдемвлӓ 
первиок тидӹм цакленӹт дӓ велвлӓм кечй анжен пӓлӓш тӹнгӓ-
лӹнӹт. 

Велвлӓм кечӹ анжен Эдемвлӓкыце пӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт. 

Эдемвлӓ первиок эче, кечӹ кечӹньок П Ӹ Л Г О М Ы Ш Т Ы йӹр кемӹм 
ужыныт. Кечӹ ирок лӓктешӓт, олен кӱшкӹ дӓ кӱшкӹ куза; ке-
чӹвӓлӹм сек кӱшнӹ лиэш, вара валаш тӹнгӓлеш. Вадеш кечӹ 
шӹнзеш, сотым дӓ шокшым еагажок нӓнгеӓ, пӸЦкемӹшӓлтеш, 
тӱнӹ юалгы лиэш. 

4 рис. Пиш когон шукершӹ Грецишты веремӓм ӹмӹлдон пӓлӓш 
шагалтымы штолмы. 
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Аяран кечӹ годым цилӓ предметынок ӹмӹл улы. Тидӹмӓт 
эдемвлӓ цакленӹт. Ӹмӹлӹн кытшы веле кечӹ мычкок вашталт 
миӓ. Кечӹ ӱлнӹ гӹнь, ӹмӹл кужы; кечӹ кӱшнӹ гӹнь, ӹмӹл 
мытык. Ымӹлӹн кимӹ велжӓт кечӹ мычкок вашталт миӓ. 

Эдемвлӓ тидӹм цакленӹтӓт йонгы вӓрвлӓэш йори штОлмывлӓм 
шагалтащ тӹнгӓлӹнӹт (4 рис.). Штолмын ӹмӹл кытдон дӓ ӹмӹл 

кимӹ велдон махань веремӓ ылмым 
пӓлӓш тӹнгӓлӹнӹт. Кечӹм тӹшлен 
анжымашты эдемвлӓ теве мам цак-
ленӹт: кечӹвӓлӹм сек мытык ӹмӹл 
дӓ соок ик векӹлӓ киӓ. 

Кечӹвӓлӹм ӹмӹл кимӹ велӹм, 
эдемвлӓ север вел, ӓль север манын 
лӹмденӹт. 

Тӹдӹн ваштарешлӓ велжӹм юг 
вел, ӓль юг манын лӹмденӹт. Кечӹ 
соок кечӹвӓлӹм югышты. ылеш. 

Тӹнӓмок эче кок велӹмпӓлӓш тӹн-
гӓлӹнӹт: востокым дӓ западым. Ти 
велвлӓжӹм рисункышты анжыктымла 
пӓлӓт (5 рис.). 

Эдем северышкыла лицӓн шагалеш дӓ кидшӹм кок векӹлӓ 
шӓрӓлтӓ. Вургымла кидшӹ восток векӹ анжыкта, шалахай кид-
шӹ — запад векӹ. 

Север, юг, восток, запад тынг велвлӓ ылыт. 
Эдем керек кыды векӹ сӓрнӓлеш гӹнят, север, юг, восток, 

запад соок вӓрешӹшток кодыт, велӹштӹм ак вашталтеп. 
Ти велвлӓм мытыкын тен-е сирӓт: северым — С, югым — Ю, 

востокым — В, западым — 3. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Аяран кечӹн школышкы кемӹдӓ годым, тӓмдӓн 
ӹмӹлдӓ кыды векӹлӓ вазалеш? Токыда толмыда годым — кыды 
векӹлӓ вазалеш? 

2. Висӹдӓ: Школышкы кемӹдӓ годым пушӓнгӹн ӹмӹлжӹ кыдын 
кыташ ылеш? Токыда толмы годым ти пушӓнгӹн ӹмӹлжок кы-
дын кыташ лиэш? 

3. Тӹшлен анжыда: Школдан кыды окнявлашкьг кечӹ аяр 
ирок пыра, кечӹвӓлӹм — кыды Ӧкнявлӓшкӹ, кыды Ӧкнявлӓшкӹ 
воксеок ак пыры? 

4. Аяран кечӹ годым класс окня рамдан седӹрӓш вазалшы 
ӹмӹл кытым дӓ кышкыла вазалмыжым кечӹвӓл якте висӹдӓ 
(пордон ыдырал мидӓ), вара кечӹвӓлӹм дӓ эче — кечӹвӓл эртӹ-
мӹкӹ. 

5 рис. Тӹнг велвлӓм вӓ-
рӹштӹ пӓлӹмӓш. 
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Тӹнг велвлӓм кечӹ анжен кыце пӓлышна. 
Тӹшлен анжашна тыменяш тӹнгӓлмӹнӓ годымок эче школ 

кудвичешна географический площадкым мӓ ӹштӹшнӓ. Тидӹлӓн 
изи участкам, кечӹ аяр яжон вазалманым айырышна. Тидӹм 
тӧремдӹшнӓ дӓ вара вӹлӓнжӹ ошмам шӓвен шӹндӹшнӓ. 

Географический площадка покша-
лан кужы равым тӧр шагалтышна. 

Аяран кечӹ годым, кечӹвӓл кыт-
лан, мӓ ик классыштыш ӰЧениквлӓ 
площадкышкы мишнӓ дӓ равы гӹц 
изиш Ӧрдӹжешрӓк шагална. 

Мишук дон Иван учитель дон ик-
вӓреш равы докы миэвӹ дӓ велвлӓм 
пӓлӓш тӹнгӓлевӹ, ӹмӹлӹн кытшым 
висевӹ. 

Мишук ӹмӹл кыт мычкы корным 
ыдырал кеш, Иванжы ӹмӹл вуеш 
тореш ыдыральы, пӓлӹм ӹштӹш. Мӓ 
таманяр минутышток ӹмӹл ӧрдӹш-
кӹрӓк кен колтымым цаклышна. Ты-
нам Мишук ӹмӹл кыт мычкыла у корным ыдырал кеш, Иванжат 
пӸТӓришлӓжок ӹмӹл вуеш тореш ыдыральы. Ӹмӹлӹн кытшы 
кӹтӹкрӓк ли. Мишук дон Иван ӹмӹл вазалмы велвлӓм дӓ кыт-
влӓм таманяр гӓнӓ висӹкӓлевӹ. Ӹмӹл со ӧрдӹшкӹлӓ кеӓ, кыт-
шат мытыкем миӓ. 

Теве вара цаклен колтышна, ӹмӹлнӓ изиш кужемӓл кеш. 
Сек кӹтӹк ӹмӹл кыт вуеш Мишук пандым шин шагалтыш. 

Учительна тӹ векӹлӓ КИДШӸДОН анжыктышат: „Тӹштӹ —север" 
маньы. 

Учитель ШӰДӸМДОН Иван север векӹлӓ лицӓн шагальы дӓ 
мӓлӓннӓ югым, востокым, западым анжыктыш. 

Север кыды велнӹ ылмым яжон пӓлӓш манын, урок пӹтӹ-
мӹкӹ, мӓ площадкеш техень пӓлӹм ӹштӹшнӓ: „север — юг". 
Кечӹвӓл ӹмӹл корнеш ӓнгӹсӹр канавам капайышна дӓ кӹрпӹц 
пыдыргыдон тыгыды кӱэрӹм тӹшӓкен темен шӹндӹшнӓ. 

Пӓшӓ. Тӓӓт тенгелӓок тӹнг велвлӓм пӓлӹдӓ. 

Компас. 
Аяран кечӹ годым веле кечӹ анжен велвлӓм пӓлӓш лиэш. 
Аяран кечӹвлӓжӹ соок ак шалгеп. 

к 
6 рис. Мишук кечӹвӓл 

ӹмӹл вуеш пандым шиэш. 



Пӹлӓн годым, йыдым моло компас манмы прибордон вел-
ялӓм моаш куштылгы. 

Перви, шукердӹ М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ кашшывлӓ (пӰТеШееТВеННиквлӓ) 
лиш проста компаевлам кычылтыныт. Ти компас шӹртӹ мычкы 

кечӹшӹ Мӓгнитӓн пластинка ылын. Шӹртӹм 
кидӹш кычатат, шӹртӹ мычкы кечӹшӹ пла-
стинка икана-ик векӹ лывшалташ тӹнгӓлеш. 

Икана-ик векӹ лывшалтмы паштек пла-
стинка шагалеш, тидӹн ик вуйжы ееверыш-
кыла лиэш, вееӹжӹ югышкыла. 

Кӹзӹтшӹ веремӓн вес йиш компасым кы-
чылтыт. Тидӹ МӓГНитӓНГдӹМӹ вуреы етрел-
каан ылэш. Стрелкан ик вуйжы — кловой, 
вееӹжӹ — ошы. Стрелкам йӹргешкӹ коропкаш-
тыш ӹрдеш пижӹктӓт, тидӹ ӹрдӹ йӹр еӓрнӓ. 

Коропка покшалныш ӹрдӹжӹ коропка пындашеш цаткыдын пи-
жӹктен Шӹндӹмӹ. Йӹргешкӹ коропкажы охоница левӓшӓн 
ылеш. 

Компасым тенге шӹндӓт: тӧр вӓреш пиштӓт, етрелкалан цӓрнӓш 
ирӹкӹм пуат*. Северым ӹнде момы. Вара коропкажым олен еӓ-
рӓлӹт, етрелкан кловой вуйжы коропка пындашты С еирӹмӹ 
буква туре шомешкӹ еӓрӓт. Мол бУквавлӓжӹ мол велвлӓм ан-
•жыктат: В — востокым, 3 — западым, Ю — югым. 

Компасдон тӹнг велвлӓм момы гӹц паена, тӹнг велвлӓн 
ловлӓмӓт моаш куштылгы. С-В (северо-восток)—еевердон 
восток лом анжыкта, Ю-В (юго-восток) — юг дон восток лом 
анжыкта, Ю-3 — юг дон запад лом, С-3 — север дон запад лом 
анжыкта. 

Компас изи прибор ылеш. Тидӹм кӹшӓнӹшток кандышташ 
лиэш. Компасдон нигыштат корным ат ямды. Кемӹ велӹм веле 
компасдон анжаш келеш; мӹнгеш толмы годым компасым мӹн-
гешлӓ кычен кемӹлӓ. Шамак толшы, тӹнь ееверышкыла кенӓт 
гӹнь, мӹнгешлӓ толмы годым югышкыла кемӹлӓ. 

пӰТеШееТВеННикВлӓлӓН компас пиш керӓл, когонок тангыждон 
Жӓшшывлӓлӓн — нӹнӹ вет таманяр кечӹ моло еиржӹмӓт ак 
ужеп. 

Пӓшӓелӓ. 1. Компасдон пӓлӹдӓ: Тӓмдӓн классыштыш окня-
влӓ кыды велнӹ ылыт? Амаса кыды велнӹ ылеш? 

2. Ӹшке клаеетан еедӹрӓэш ӓль потолыкеш етрелкадон ееве-
рышкыла анжыктыда. 
10 

7 рис. Компас. 



Компасым ӹшкеок кыце ӹштӹмлӓ. 
Тошты годшы гань проста компасым ӹшлӓнӓт ӹштӓш лелӹ 

агыл. 
Магнитым дӓ проста имӹм нӓлдӓ. Им покшец мычашкыла маг-

нитын ик вуйжыдон 10 — 20 гӓнӓ шӹрӓлдӓ; им покшец шужы 
якте магнитын вес вуйжыдон тӹнӓр гӓнӓок шӹрӓлдӓ. Тенгелӓ 
ӹштӹмӹкӹ, им МӓГнитӓнг шӹнзеш. 

Вара пумага листӹм, порт левӓшлӓ, лык 
тодылда дӓ тӹдӹм кок монгырге вашт имдон 
керӹлдӓ. Тидӹм П Ӹ Т Ӹ Р Ӹ Д Ӹ М шӹртӹ мычкы сӓ-
кӓлтӹдӓ. Тидӹм картинышты анжыктым семӹнь 
шӹртӹ мычкы лӱктӓлдӓ. 

Тенге сӓкӓлтӹмӹкӹ приборда иина-ик векӹ 
лЫВшалталешӓт, вара цӓрнӓ: ӹнде имӹн ик мы-
чашыжы северым анжыкта, вес мычашыжы— 
югым. Ӹшке ӹштӹм прибордам прамой компас- § рИС Ӹшке 
дон проверӓйӹдӓ, имӹн кыды мычашыжы севе- ӹштӹм компас, 
рым анжыкта, тӹдӹм ӓшӹндӓрӹдӓ. Тӓ ӹштӹмдӓ 
компас-им, ти вуйжыдон соок северым анжыкташ тӹнгӓлеШ' 

Пӓшӓ. Школ ӧлицӓдӓ [кыды векӹлӓ ылмым ӹшке ӹштӹмӹ 
компастадон пӓлӹдӓ. 

Чертежеш велвлӓм кыце анжыктат. 

Мӓ площадьышты шалгенӓ. Мӓ дорцна 
север велнӹ завод каеш, югышты — шко-
ла, востокышты—сельсовет, западышты— 
кооператив. 

Мӓмнӓн учительна ти вӓрвлӓм тетра-
дешнӓ пӓлдӹртен анжыкташ шӱдӹш. 

Чертежвланам цилӓнӓнӹм тӧрештӓрен 
анжышнаат, цилӓн ӹшке статянышты ӹш-
тенӹт. 

Вара учительна, кыцелӓ прамой чер-
тьӹмлӓ анжыктен пуш. Учитель шӱдӹм се-
мӹнь, шалгымна вӓрӹм, тетрадешнӓ йӹр-
гецӹм ӹштен шӹндӹшнӓ. Тетрадьнан кӱ-
шӹл велжӹм север векӹлӓ сӓрӓл пиштӹшнӓ, ӱлжӹм — югышкы-
ла, вургымла велжӹм — востокышкыла дӓ шалахай велжӹм — 
западышкыла. Тӹнг велвлӓжӹм, 9 рисункыштышла еТРелкавлӓдон 
анжыктышна. 
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9 рис. Чертежеш вел-
влӓм тенге анжыктат. 



З А В О Д 

Тилец вара, кыды велӓн махань пунктым анжыкташ келеш, 
мӓ тӧрӧк цаклен колтышна. Заводым, школым, сельсоветым дӓ 
кооперативым тЫменьшӹвлӓ чертежеш керӓл статянок ан-
Жыктенӹт ӓль агыл — проверӓйӹдӓ. 

Тӹнг велБлӓм чертежышты 
анжыктымы статян ӹштӓш лимӹ: 
икта-махань вӓр гӹц (пункт гӹц) 
северышкыла — пумага листӹн 
кӱшӹл тӹрӹшкӹлӓ анжыктат; 

югышкы — ӱлӹкӹлӓ; 
востокышкы — пумага листӹн 

вургымла кӓтӓшкӹлӓ; 
западышкы—шалахайышкы ла. 

К О О П Е Р А Т И В С Е Л Ь С О В Е Т 

Ш К О Л А 

10 рис. Теве мӓмнӓн чертеж 
махань лин шӹнзӹ. 

Пӓшӓ. Йӹрвӓш каймы вӓреш 
шагалда. Север велнӹш пунктым 
мода, тенгеок — юг велнӹшӹм, 
восток велнӹшӹм дӓ запад вел-
нӹшӹм. Ниньш тетрадештӓ сирен 
анжыктыда. 

Расстояним кыце пӓлӓт. 

Вӓрӹм яжон пӓлӓш манын, махань-шон пунктвла икана-ик-
тӹштӹ гӹц кыды велнӹ ылмым пӓленок ак ситӹ. 

Тиштӓкен эче пунктвлан расстояним пӓлӓш келеш. 
Расстояним кыце вара пӓлӓт? 
Изирӓк расстояним ашкылдонок висӓт; кужы расстояним цӓш 

ӓль кечӹ шотдон пӓлӓт. Кынамжы тенге маныт: 
„Мӓмнӓн сола гӹц хала якте — имнидон кым кечӹ 
кемӹлӓ, ялын гӹнь, вӹц кечӹ". „Мӓмнӓн сола гӹц 
шӹргӹ якте — вӹц цӓш кемӹлӓ". 

Ти йӧндон висен, расстояним тӧр пӓлӓш акли. Ик 
эдемӹн ашкылжы кужы, весӹн мытык; ик имни 
йӹле кыдалеш, весӹ оленрӓк. Ик расстоянимок ик-
нӓр веремӓштӹ ашкедӓш ӓль имнин кыдалаш акли. 

Расстояним тӧр висӓдон висӓш келеш: изи рас-
стояним метрдон висӓт, кого расстояним — кило-
метр дон. 

Халавлӓ лоэш, кьлртни корны станцивла лоэш, 
солавлӓ, колхозвла лоэш, кьфтни корны мычкы дӓ 
шоссе мычкы километр штОлмывлӓм шагалтен кеӓт, 
нинӹ корны мычкы километр шотым анжыктат. 

11 рис. 
Километр 

шотым ан-
жыктышы 
штолмы. 
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Километр мытык расстояни агыл. Ти расстоянии кого эдемӓт 
10—15 минут ашкедеш. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Школ кудвичй мычкы (олицӓ мычкы) 100 метр 
расстоянии висӹдӓ. 

2. Ти растоянии ианяр вереиӓ кедӓ, цӓш анжен проверӓйӹдӓ. 
3. 1 километрым маняр веремӓштӹ кен шон кердӹдӓ, шот-

лен лыкта. 
4. Килоиетрыи ашкедтӓ дӓ шотлен лыкмыдаи проверӓйӹдӓ. 
5. 100 иетрышты тӓмдӓн маняр ашкыл лиэш, шотлен нӓлдӓ. 
6. 1 километрышты маняр ашкыл лиэш, шотлыда. 
7. Солада гӹц 1 километр ордӹш кедӓ, шайыкыла анжалда 

дӓ ти расстоянии цаклыда. 

Расстояним чертежеш кыце анжыктат. 

12 рис. Чертежеш расстоянии 
анжыктыиаш. 

Мӓ школ гӹц библиотека якте расстоянии висӹшнӓ. Нинӹ 
лошты 25 метр. Ти расстояним чертежеш кыцелӓ анжыктымла? 

25 иетр пунагашкы ак пыры. Тӹнге гӹнят, иӓ ти расстояним 
изи иерӓдон, шамак толшы, сантиметрдон анжыктен кердӹнӓ. 
Ик сантиметрым 5 метреш шотленӓ гӹнь, тӹнӓм 5 сантиметр 
кытан линии анжыктенок ти-
нӓр расстояним пумагаэш сирен ШКОЛА БИБЛИОТЕКА 

анжыктен кердӹнӓ. Шк ----Щ 
Мӓмнӓн условии цилӓнок 

пӓлӹштӹ ианын, чертеж лӹ-
вӓлӓн изи меркӓм сирен ан-
жыктенӓ. 

Чертеж иштӹмй условный изи меркӓм масштаб манит. 
Масштабым чертеж лӹвӓлӓн сирен анжыктат. Масштаб шамак 

лӹвӓлӓн ИЗИЭМДӸМӸ условный пӓлӹкӹм сирӓт; 1 сантииетрышты 
ианяр иетр ӓль ианяр килоиетр ылеш пӓлдӹртӓт. Сирӹиӹ лӹ-
вӓлӓн линии ӹштӓт дӓ тӹдӹм санти-
нетрвлӓэш пайылат. Линин пӹтӓриш 

пайылым вӹлӓн 
О сирӓт; О гӹц 
вургы млашкы-
ла каждый сан-
тиметр вӹлӓн 
метр шотым ӓль 

километр шотым, кыдын кытеш шотлымла, тӹдӹм анжыктат. 
пӹтӓриш сантиметрым тыгыды пайвлӓэш пайылат. Тиштӓкен 

анжыктым масштабышты изи пайыи 1 иетреш шотлаш келеш. 
13 
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Масштаб 
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13 рис. Масштаб. 14 рис. Масштаб линейка. 



Чертежыштыш расстояним висӹлӓш масштаб линейкам, кы-
чылтыт. Изи пумага листӹм линейкала лык тодылыт. Вара 
масштабдон тӧрештӓрен, масштабыштыш пӓлӹвлӓм пумагашкы 
вазен нӓлӹт. 

Масштаб линейкадон чертежыштыш расстояним висӓш куш-
тылгы: тидӹм пачелӓ пиштен миӓт дӓ маняр гӓнӓ вазеш, шотлат. 

Упрӓжненивлӓ. 1. 13 рисункыштыш масштабеш масштаб 
линейкам йӓмдӹлӹдӓ. 

2. 12 чертежышты школ дон библиотека лоштыш расстояним 
тӧр висӹмӹ ӓль тӧр агыл, масштаб линейкадон проверӓен висен 
анжыда. 

3. Школ гӹц почта якте маняры лиэш, 15 чертеждон пӓлӹдӓ. 
Чертежшы 1 сантиметрыш-

Ш К 0 Л А ПОЧТА
 т ы метр шотым анжык-

•щ. га тышы масштабдон ӹштӹмӹ. 
4. Школ дорц йӓр якте 200 

р и с метр. Ти расстояним 1 санти-
метрышты 20 метр ылмы шотан 
масштабдон чертен анжыктыда. 

Вӹлец каймаш дӓ план. 

Велвлӓм дӓ вӓр гӹц вӓрӹшкӹ расстояни маняр ылмым пӓлӓш 
мӓ тымень шона. 

Тӹнге гӹнят, вӓрӹм пиш яжонок пӓлӓш лижӹ манын, эче 
планым яжон, керӓл семӹнь кычылт мышташ келеш. 

Планым анжен землян керек махань вӓржӹм, керек махань 
участкажым, нӹнӹ мӓ дорцна М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ ЫЛЫТ ГӸНЯТ, пӓлӓш 
лиэш. 

16 рис. Школ участкам анжыктымы рисункы. 
14 



Масштаб 
/ см-шты. 10 м 

ю 20 
=Ь= 

30 =±= 40 
— 

50 „и =1 

17 рис. Самолет гӹц фотографидон снимайымы школ участка.. 

Тӓ иигнамат ужтымы, нигнамат тӹшкӹ митӹмӹ школ усадь-
бым пӓлӹнедӓ. 

Тӓ школын участкам анжыктышы рисункым нӓлӹдӓ. 
Рисункышты тӓ ик этажан школым, кӱкшӹ пичӹм дӓ школ 

участкан изи вӓржӹм яжонок ужыда. Цилӓ участкажымок ужаш 
акли, тӹдӹм школ здани дон кӱкшӹ пичӹ ӓрӓт. 

Самолет гӹц снимайымы школ участкан фотографический 
картычкым тӹнӓм тӓ нӓлӹдӓ (17 рис.). 

Ти снимкышты школ участка цилӓок яжон каеш. Школ йӹр^ 
ылшы кӱкшӹ пичӹ, школжы, сарайжы, кавштавичь1 йӹрӓнвлӓ,. 
чельникышты вӹц уля, садышты Олмавувлӓ, пеледӹшӓн йӹр-
гешкӹ клумбы кайыт. 

Самолет гӹц снимайымы снимкышты предметвлӓн кӱшӹл 
чӓетявлӓштӹ дӓ нӹнӹн йӓшнӹмӹ вӓрӹштӹ веле каеш. Школ 

15-



Масштаб 
1 с м-шты Юм 

10 20 —I— 30 
—I— 

40 =±= 50 М 

Северышкы 

Школа 

Сарай 

© 

Условный знакалӓ: 

1_|_Г Географический площадка 

К Ӹ Ц К Ӹ с а д ы 

Навштавичь! 

Чельник Пеледӹш пичы ^ г 

| | | | Пу эавор 

18 рис. Школ участка чертеж. 

туре школын левӓшӹжӹ дӓ школын вӓржӹ веле каеш. Пушӓнгӹ-
влӓн мычашышты дӓ нӹнӹн вӓрӹштӹ веле каеш. 

Школ участкам чертеждонат пӓлӓш лиэш, тидӓт кӱшӹц ан-
жымлаок чертьымы, кӱшӹц анжет машанет. Ти чертежым анжен 
лӓктӓ (18 рис.). 

Тидӹ самолет гӹц снимайымы снимкы ганьок ылеш. Сним-
кышты ма улы, тӹштӓт цилӓ чертен шӹндӹмӹ. 
16 ' 



Планым тӧр пиштен шоктымыкыда, планеш анжыктымы пред-
метвлӓ вӓрӹштӹ ылмыштылаок, вӓрӓ^вӓрӹштӹ лит. 

Шалгымда вӓрӹм планышты мода. Ӹнде планышты вӓрӹштӹ 
ужмыда преДметвлӓмӓт моаш куштылгы. 

Шамак толшы, востокыштыла завод трувам ужыда. Пландам 
анжалда, тиштӓт завод анжыктымы. Планышты мол предметвлӓ-
мӓт, йӹрдӓ Ужмывлӓм тенгеок моаш лиэш. 

Ти чертежым яжонрак ынгылаш, условный знаквлӓм анжыда. 
Нинӹ чертеж лӹвӓлнӹ анжыктымы ылыт. 
Самолет гӹц снимайымы 

снимкыштат, чертежыштат 
масштаб улы. 

Школ участкан кымдык-
шымат, тОрешӹжӹмӓт мас-
штаб дон пӓлӓш лиэш, тен-
геок школыным, сарайыным 
дӓ участкан пасна частявлӓ-
жӹн кытыштым, торешӹш-
тӹм пӓлӓш лиэш. Тенгеок 
икӓнӓ^ктӹ лоштышты ма-
няр вӓр ылеш дӓ кыды вел-
нӹ нӹнӹ ылыт, пӓлӓш лиэш. 

Школ участкан фото-
графический снимки, кӱигйц 
самолет гӹц снимайымы дӓ 
школ участкан чертеж — 
нинӹ планвлӓ ылыт. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Ма-
хань масштабдон план-чер-
теж чертьымы, пӓлен лӓктӓ. 

2. Школ, географический 
площадка, сады дӓ сарай 
кышты ылыт, условный знак-
влӓдон пӓлӹдӓ. 

3. Школ гӹц кыды велнӹ 
сарай, географический пло-
щадка ылыт, пӓлӹдӓ. 

4. Школ гӹц кынар вӓ-
рӹштӹ нинӹ ылыт, пӓлӹдӓ. 

5. Школ участкан кыт-
шым дӓ торешӹжӹм, шко-
лын кытшым дӓ торещӹжӹм 
шотлен лыкта. 

Масштаб 
1 см-шгпы 50 м 

50 100 150 200 250 М 
I I I 

19 рис. Самолет гӹц снимайымы 
план. 
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Вӓр план. 

Школ туре кӱшӹц самолет чонгештен кеш. Тӹшецӹн фото-
графический снимкым ӹштенӹт. 

Ти снимкым анжен лӓктӓ. 
Кок километр кӱшӹцӹн школ участка пиш изин каеш. Тӹнге 

гӹнят, школ участкам тӹдӹн формыжы дорц дӓ кышты шӹнзӓ, 
тӹшец пӓлӓш лиэш. 

Школ участка гӹц запад велнӹ дӓ восток велнӹ солаштыш 
томавлӓ, садывлӓ дӓ кавштавичЫвла снимкышты кайыт. 

Школ участка гӹц юг велнӹ шоссе корны кеӓ; тидӹн мычкы 
кок велӓнжӹ пӰшӓнгӹвлӓм шӹндӹмӹ. 

Шоссе корны вес велнӹ томавлӓ дӓ ӓнгӹсӹр Ӧлицӓвлӓ кайыт. 
Томавлӓ дӓ Ӧлицӓвлӓ шӹргӹ Т Ӹ Р Ӹ Ш К О К шот, шӹргӹжӹ юг ве-
кӹлӓ рекӓ якте шоэш. 

План-чертежым йӹле ӹштӓш акли. Самолет гӹц йӹле ени-
маяш лиэш. 

Самолет эртӓ, снимкым ӹштӓ — пӓшӓ линӓт. Каждый тома, 
кудвичьь сады, кавштавичь1 махань вӓрӹм йӓшнӓт, виеӹкӓлӓш 
ак кел. Каждый ӧлицӓн кытым дӓ торешӹм виеӓш ак кел. 

Мӓмнӓн Союзыштына тенгеок кого халавлӓн, шӹргӹвлӓн дӓ 
кого купан кымда вӓрвлӓн планым енимаят. 

Вӓр планжы — тадй вӓрйм анжыктышы ылеш, когон кӱшйц 
анжымы годым тенге каеш. 

Вӓрӹштӹш предметвлӓ махань ылыт, тӹдӹм планеш ак чер-
теп, земля вӹлнӹ махань вӓрӹм йӓшнӓт, тӹдӹм веле чертят. 
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План лӹвӓлӓн ӓль ӧрдӹжеш соок условный знаквлӓм дӓ мас-
штабым ӹштӓт. Масштабдон керек махань векӹлӓӓт висӓш лелӹ 
агыл. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Самолет гӹц снимайымы план махань 
масштабдон ӹштӹмӹ, пӓлӹдӓ. 

2. Планын север велжӹ дон запад велжӹ лошты школ участ-
кам мода. 

3. Школым, сарайым, садым, кавштавичьш планышты мода. 
4. Школ донышы изи олицӓ дӓ шоссе школ гӹц кыды вел-

нӹлӓ ылыт, пӓлӹдӓ. 
5. Шоссе кыдын кымдык ылеш, пӓлӹдӓ. 
6. Школ участка гӹц манярак М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ рекӓ ылеш, пӓлӹдӓ. 
Пӓшӓвлӓ. Ышкз донышта вӓрӹн планым кычылт мышташ 

тыменьдӓ. 
1. Т ӹ н г в е л в л ӓ с е м ӹ н ь п л а н ы м п и ш т ӹ д ӓ . Изи 

кардон листӹ тервен ӓль вӹцкӹж фанер ханга тервен планым 
пижӹктӹдӓ. 20 рисункышты анжыктымла кидештӓ планым кы-
чыда дӓ северым компасдон МОМешкӹдӓ пландам сӓркӓлен, тор-
лен мидӓ. 

2. Й ӹ р д ӓ у ж м ы п р е д м е т в л ӓ м п л а н ы ш т ы м о д а . 
3. К о р н ы м п л а н д о н м о а ш т ы м е н ь д ӓ . 
Шамак толшы, тӓ вӓкш докы кешӹ корным монедӓ. Шалгым-

да вӓр гӹц вӓкш докы ак кай: шӹргӹ шайылны ылеш. 
Планышты вӓкшӹн вӓрӹм мода дӓ, шалгымда вӓр гӹц кыды 

велнӹ ылеш, тӹдӹм пӓлен нӓлдӓ (21 рис.). 
Тӹ велжӹ кыды вӓрӹштӹ ылеш, пӓлӹдӓ. Кыды векӹлӓ вӓкш 

докы кемӹлӓ, ӹнде пӓлӓш лелӹ агыл. 

21 рис. Керек кыды векӹ кешӹ корным 
пландон кыце момыла. 

2 * 19 



Школ йӹр ылшы вӓрӹм кыце планыш вазат. 

Ӹшке ӹлӹмдӓ вӓр планым нӓлдӓ. Ти план вӹкӹ ире пумагам 
пиштӹдӓ дӓ булавкыдон пижӹктӹдӓ ӓль Ш Ӹ Р Т Ӹ Д О Н ырген шӹн-
дӹдӓ. Тенге вӓш П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ планым дӓ пумагам окня тервен 
кычыда. Окня вашт яжон каеш гӹнь, планат ире пумага вашт 
яжон каеш. Ӹнде пумага вӹлец карандашдон веле ыдырал кеӓш 
келеш. 
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И. З Е М Л Я В Ӹ Л В Ӓ Л Ӹ Н Ф О Р М Ы В Л Ӓ Ж Ӹ . 

Пӓшӓ. Кӱкшӹ вӓрӹшкӹ экскурсидон кедӓ. 
Тӓ ӹлӹмдӓ вӓрӹштӹ землян вӹлвӓл формыжы махань ылеш, 

кыцелӓ тиштӹш эдемвлӓ землям пользываят, экскурсиштЫ цилӓ 
тӹшлен анжыда. 

Кӱкшӹ вӓр гӹц мам ужына. 

Тидӹм лыдмыда годым учебник сага ылшы „Мӓ ӹлӹмнӓ вӓр" 
лӹмӓн рисункым анжыда. 

Мӓ Высокий сола доны кукшӹ вӓрӹштӹ шалгенӓ. Йӹрвӓшок 
М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ каеш. Ти кӱкшӹ вӓрнӓ югышкыла пасен вала, мол 
векӹжӹ тураракынок вала. 

Юг велнӹшӹ пасе вӓрӹштӹ ныр сарын каеш, нырыштыжы 
кӹлте капнавлӓ рядӹн шӹнзӓт. 

Восток велнӹшӹ вӓржӹм кок карем пӹчкеш. 
Мол вӓрвлӓжӹ вольык К Ӹ Т Ӹ М Ӹ вӓрвлӓ ылыт, нӹнӹ шайылны-

жы шӹргӹ каеш. 
Кӱкшӹ вӓрнӓн кок велнӹжӹ рекӓвлӓ йогат. Запад дӓ юго-

запад вецӹн Светлый рекӓ йога, восток вёцӹн — Черный рекӓ. 
Светлый рекӓ вес велнӹ лапата шывшылтеш. Тидӹм пиш 

ыжар шуды.дӓ купвлӓ левед шӹнденӹт. Ть1шть1-тишть1 йӓрвлӓ 
йолгыжыт. 

Черный рекӓ тӹр мычкат лап вӓр шывшылтеш. Лапаташты 
ыжар шуды шалга. Пакылажы — восток велнӹ, запад велнӹ, се-
вер велнӹ, юг велнӹ тӧрем каеш, тӧрем мычкы вэрӹн^ӓрӹн 
кӱкшӹрӓк вӓрвлӓ улы (22 рис.). 

Тиштӓкен нырвлӓ, алыквлӓ, отервлӓ ылыт. 
Мӓ ӹлӹмнӓ вӓрӹштӹш земля вӹлвӓлӹм тӧр вӓр манаш лиэш. 

Тиштӓкен пиш когок кӱкшӹ вӓрвлӓ дӓ когон лап вӓрвлӓ уке. 
Мӓ ӹлӹмнӓ вӓр — тӧрем. Тӧрем вӹлнӹш изиш кӱкшӹрӓк 

вӓрвлӓжӹ — кӰкшикӓвлӓ. Йӹрнӓ ылшы вӓрӹм мӓ кӱкшикӓ гӹц 
тӹшлен анжышна. Тиштӓкен лап вӓрвлӓӓт улы. Кыды вӓрежӹ 
тиштӹ каремвлӓ улы. 
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22 рис. Мӓмнӓн вӓрнӓ М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц Ӹ Н каймашты. 

Пӓшӓ. 'Гӓӓт экскурсищты тӹшлен анжымы вӓрдӓм тиштӹ 
еирӹмлӓок шайышт пуда. Ӹшке донышта вӓрӹн земля вӹлвӓлӹм 
тиштӹ сирен анжыктымдон тӧрештӓрӹдӓ. 

Географический площадкышты урок агыл годым ӹштй-
шӓшлык пӓшӓ. 

1. Тӧрем м о д е л ь ы м ӹштӹдӓ. Географический площад-
кеш 1 ем кӱкшӹцӓн эдем фигурым шагалтыда. 

Эдемвлӓ техень изи ылыт ылгецӹ, нӹнӹлӓн географический 
площадкы пиш кымда тӧремлӓ каеш. 

2. к ӱ к ш и к ӓ м о д е л ь ы м ӹштӹдӓ. Лывыргы ошмадон 
4 ем, 10 ем, 25 ем кӱкшӹцӓн ошма аравлӓм ӹштӹдӓ. 

Ти ошма аравлӓ сага эдем фигурым шагалтыда. 
Техень эдемлӓн ти ошма аравлӓ кӰкшикӓлӓ кайыт. 
3. К а р е м м о д е л ь ы м ӹштӹдӓ. Лывыргы ошмадон ӹштӹ-

мӹ кукшика тӹр еиреш кашар изи пандыдон ӓнгӹеӹр канава-
влӓм ӹштӹдӓ. 

Каремеш эдем фигурым шагалтыда. 

Топографический план ма ылеш дӓ малан тӹдӹ келеш. 

Светлый рекӓ мычныш тӧрем вӓр туреок когон кӱшнӹ аэро-
план чонгештӓ. Летчик пиш кымда тӧремӹм кӱшӹц ужеш, тӧ-
ремӹштӹжы нырвлӓ, шӹргӹ, алыквлӓ ылыт. 

Самолет лӹвӓлнӹ, Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ лендӓ гань, какляка ӓнгӹр 
йога. Сӧлавлӓ кайыт. Летчик тиштӹ пӹтӓри веле чонгештӓ гӹнят, 
2 2 ' 

I 



ӹшке самолетшы туре кушӹц кайшы ӓнгӹрӹм, ӓнгӹр сир мычкы 
шӹнзӹшӹ еолавлӓн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М пӓлӓ. Самолетшым кыды векӹлӓ 
виктӓрӓш келеш, тӹдӹмӓт пӓлӓ. Кышкы вален шӹнзӓш лиэш 
моло, тӧрӹрӓк вӓрӹм тидӹ пӓлӓ. 

Кыце вара тидӹ цилӓок пӓлӓ? Кӱшнӹ вет корны уке, ядыш-
таш моло ик эдемӓт уке. Летчикын топографический планжы 
улы. Самолет чОнгештӹмӹ вӓр турешӹ вӓржӹм планеш вазымы. 
Планышты кышты кӰкШикӓрӓк вӓр, кышты лапрак анжыктымы, 
тӹштӹ еолавлӓмӓт, нырвламат, ӓлыквлӓмӓт, шӸргӹвлӓмӓт, ӓнгӹр-
влӓмӓт, кӦрнывлӓмӓт анжыктымы. 

Летчик чонгештым планжым компасдон тӧрештӓрен шӹндӓ, 
кышкыла чОнгештӓш келеш пӓлӓ. 

Топографический план ӓль карта летчиклан веле агыл, молы-
ланат келеш. Топографический план анжен, путешественниквла 
корныштым пӓлӓт. заводвлӓм, электростанцивлам дӓ молымат 
ӹштӓш тӸнгӓлмешКӸ, етрояш керӓл вӓрвлӓм Инженервлӓ план 
анжен тӹшлӓт. План каждый колхозлан келеш, тидьшдон кол-
хоз ӹшке земляжӹм кышак мам ӱдӓш келеш моло, тӧр пайыла. 
Топографический план ӓль карта война пӓшӓштӹ краеноармеец-
влӓлӓн еоок керӓл. 

Топографический планым цилӓ эдемок кычылт мыштышашлык. 
Керӓл лин колтымыкы, Советский Союз верц кредӓлӓш Красный 
Ӓрмилӓн цилӓн палшен кердӹштӹ. 

Самолет чОнгештӹмӹ туре ылшы вӓрӹм, тӓ книгӓ пачеш 
пиштӹмӹ „Мӓмнӓн вӓрнӓ" манмы картин вӹлец анжен пӓлӹштӓ. 

Тӹ картин лӹвӓлнӹжӹ план улы, летчик чӦнгештӹмжӹ годым 
ти планым анжен. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Ти „Лап вӓрӹм дӓ кӱкшӹрӓк вӓрӹм планеш 
кыце анжыктат" план лӹвӓлнӹшӹ условный знаквлӓм яжон тӹш-
лен анжыда. Сек кӱкшӹ вӓрӹм махань чиӓдон чиӓлтӹмӹ? Вӓр 
лапеммӹ еемӹнь чиӓ цӹре кыце вашталтеш? Сек лап вӓрвлӓм 
махань чиӓдон чиӓлтӹмӹ? Тура тӓйӹл дон пасе тӓйӹлӹм кыце, 
махань чиӓдон анжыктымы, туеарен анжыда. 

2. Рисункыштышы Высокий еола донышы сек кӱкшӹ вӓрӹм 
мода. Тӹ вӓрӹмок топографический планышты чиӓ цӹрем анжен 
мода. 

3. Планышты чиӓ цӹрем анжен сек лап вӓрвлӓм мода. 
4. Планышты Высокий еола донышы каремвлӓм мода. 
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Географический площадкышты урок агыл годым ЛштЛ-
шӓшлык пӓшӓ. 

96 см кытан, 68 см торешӓн вӓрӹм висен нӓлдӓ. 
Тӹшӓкен топографический планышты анжыктымы вӓрӹн мо-

дельжым лывыргы ошмадон ӹштӹдӓ. 
Топографический планышты анжыктымы цилӓ размержымок 

4 гӓнӓ когоэмдӹдӓ. 
Высокий сола донышы кӱкшӹ вӓрӹм 10 см К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ М Ӹ Ш -

тӓш келеш. 
Тӓмдӓн модельда картинышты анжыктымы вӓр ганьок лижӹ 

манын, рекӓм дӓ йӓрвлӓм кловой пумагадон пӹчкеден ӹштӹдӓ, 
К Ӹ Р Т Н И корным вӹцкӹж кЫртни ваштырдон ӹштӹдӓ, пӧртвлӓ-
жӹм — нӹл оголан изи кӱ маклакавладон, шӹргӹм рехеньӹ пиш-
тен пӓлдӹртӹдӓ. 

Кырык вӹк кузымаш. 

Мӓ ӹнде кок кечӹ кырык вӹкӹлӓ кузена. Кузым вӓрнӓ со 
тураэмок миӓ. Ял лӹвӓлнӹшӹ кӱ Маклакавлӓ тӓрвӓнен кеӓтӓт, 

ӱлӹкӹлӓ ружген пӹтӹрнӓлт ва-
лат. Мӓ кӱ неркӓвлӓм кычен 
моло кузенӓ. Южнамжы тура си-
рӓн пиш келгӹ карем тӹр мычкы 
кеӓш вӓрештеш. Ялгорныжы пиш 
ӓнгӹсӹр, ӱлӹкӹлӓ анжалатат, 
шӱмет руйок чучын колта. Юж-
намжы ялгорны пӹтен кеӓ, тӹнӓм 
келгӹ карем гач тӹргештен ван-
жаш вӓрештеш. 

Варажы лыман кырык вӹкӹ 
шона, 3 километр кӱкшӹцӓш 
вӓрӹштӹ линӓ. 

Эче пел километр К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ Ш 

кузымыкына, мӓ лач кырык вью-
нок линӓ. Тӹнге гӹнят, корны-
нажым кого кӱ ӓрен шӹнден. 
Мам ӹштӹмлӓ? 

Пачела-пачела керем мычкы 
ӹшкӹмнӓм ялштенӓ. Иктӹжӹ сӹ-
сӹрнен вала гӹнь, молжы тӹдӹм 
кычен кердӹт. Кӱшкӹлӓ ирӹкӹн 
кузена. Мӹнь кидемдон кӱ таш-
калтышым ниӓлтӹлӓм, моам дӓ 
кӱшкӹрӓк шагалам, вара эчекид-
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дон вес ташкалтышым кӹчӓл моам, тенге кУшкӹ дӓ кӱшкӹ ку-
зем. Мӹньӹн тӓнгвлӓэмӓт паштекемок кузат. Кид ньӹзӹлт шӹн-
зӹн. Ку ташкалтыш гӹц ял со яклешток миӓ. Кӱ стеня пӹтӹм-
лӓӓт ак чуч. Кид янгылен колтымыкы ӓль керем кӹрӹн кемӹ-
кӹ ма лиэш, тӹдӹм мӓ цилӓн шаненӓ. Теве кого кӱэр тӹрӹшкӹ 
шона. 10 минут нӓрӹ кӓнӓлтӹшнӓӓт, эче кырмен-кырмен кӱшкӹ 
кузаш тӹнгӓлнӓ. Ивлӓ вӹкӹ пырышна. Тӹшец кырык вӹкӹжӓт 
мӹндӹр агыл. И мычкы кузашна ик вӓр веле кодын. Тӹнге гӹ-
нят, ижӹ пишок тура, ашкед кузаш нигыцеӓт акли. Ташкалты-
шыжым им роэн ӹштӓш вӓрештӹ. Ташкалмы йӹде пиш ясын 
кырмен кузымла. Шӱлӓш лелӹ — воздух ак ситӹ, вуй сӓрнӓ, 
уксыцмы шоэш. Изиш кузымыкы, шагалаш дӓ кӓнӓлтӓш вӓреш-
теш. Остатка 20 метржым ашкедӓт шӹнӓ керд, авалянен веле 
кузышна. 

Эче пыт кычалал колтышнат — кырык вӹлнӹ линӓ. Кырык 
вӹлец ужмы картиным нигнамат ана монды. МЫндь1ркь1-мьшдЫр-
кӹ кырыквлӓ шывшылтыт. Лым лӹвӓлнӹ ылшы нӹнӹн мыча-
шышты пиш кӱшнӹ ылыт. вӹлецӹнӹштӹ ивлӓ кымдан йыжге 
йоген валат. Ӱлнӹ келгӹ вӓрӹштӹ рекӓн какляныл йогымжы 
каеш. Тӹдӹн воктен тамахань сола изиш веле кайын шӹнзӓ. 
Иӹрӹм-йӹрвӓш нима юкат уке. Кечӹ вады векӹ сӓрнӓлӹн. 
Пасен вазалшы кечӹ ялвлӓ кырык вӹлвӓлӹм яжон еотемдӓрӓт 
дӓ шӦртнилӓ валгалтарат. 

Тенге гӹнят, ти картиным шукы анжен шалгаш ӹш ли. Ӱлнӹ 
цилӓ вӓре пӹл нӓлӹн колтыш. Рекӓвлӓ дӓ еолавлӓ мӱдӓлт кевӹ. 
кырыквлӓ пачела-пачела пӹл лоэш лиэвӹ. 

Мӓ мӹнгеш валаш тӹнгӓлнӓ. Пӹцкемӹш лимешкӹ амалаш 
вӓрӹм кӹчӓлӓш, талашалаш келеш. 

Кӱкшӹ кырыквлӓ вӹкӹ кузен, эдем еилажым пингӹдемдӓ, 
лӱдтӹмӹ лиэш, цилӓ яеым еӹнгӓш тыменеш. 

СССР-шть1 пролетарский туриствла каждый ин таманяр 
тӹжемӹн пиш кӱкшӹ кырыквлӓ вӹкӹ куаат. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Кырыкым кӱкшикӓ вӓрдон тӧрештӓрӹдӓ. 
2. Техень кукшӹ кырыквлӓ вӹкӹ кузымашым кӱкшикӓ вӓрӹш 

кузымаштадон тӧрештӓрӹдӓ. Кӱкшӹ кырыквлӓ вӹкӹ кузымашты 
махань лӱдӹш лин кердеш? 

3. Газет гӹц, журнал гӹц кырыквлӓ риеуйымы картинвлам 
пӹчкеден лыкта, открыткывлам моло нӓлдӓ, „Кырыквла" лӹмӓн 
альбомым ӹштӹдӓ. 
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Географический площадкышты урок агыл годым ӹштӹ-
шӓшлык пӓшӓ. 

к ӱ к ш и к ӓ дӓ к ы р ы к м о д е л ь ым ӹштӹдӓ. Географи-
ческий площадкеш лывыргы ошмадон (тельга-лымдон) 25 см кӱк-
шӹцӓн кӱкшикӓ модельым ӹштӹдӓ, кырык модельжым 110—150 см 
кӱкшӹцӓнӹм. 

Нӹнӹн К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ Ш Т Ӹ М тӧрештӓрӹдӓ. 
Кырык модель доран эдем модельым — фигурым ӹштен ша-

галтыда. 
Изи кырыкым дӓ фигурым тӦРештӓрӹмӓштӹ тидӹ тенгелӓ 

каеш. 
Кого кЫрыквлӓжӹм фигурдон тӦрештӓрӹмӹкӹ, тӓ ӹштӹмдӓ 

.изи кырыкта гӹц нӹнӹ 5, 10, 15 гӓнӓ кӱкшӹ лит. 

Земля вӹлвӓлӹн махань-шон фОрмывлӓжӹ. 

Земля вӹлвӓл махань-шон ылеш. Земля вӹлнӹ шукыжок 
тӧремвлӓ ылыт. Тӧремвлӓ таманяр шӱдӹ, тӹжем километр шыв-
•шылтыт. 

24 рис. Тӧрем. 

Юж тӧремжӹ селмӓ ганьок тӧр, В Ӹ Л Н Ӹ Ш Т Ӹ нимахань тӧрсӹ-
э̂ӓт уке машанет. Тӹнге гӹнят, техень тӧремӹн иктӓ векӹлӓжӹ 
тӓйӹл соикток улы. 

Тӧремӓштӹ кӱкшӹрӓк вӓрвлӓӓт улы, нинӹм кӱкшикӓ маныт. 
Кӱшӹц, самолет гӹц анжымы годым, ти кӰкШикӓвлӓ пӓлӓт агы-
леп. 
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25 рис. кырыквлӓ. 

Южнамжы техень кӱкшикӓ вӓрвлӓ тӧрем гӹц 200 метрӓт утла 
кӱкшӹ ылыт. Техень кӱкшӹ вӓрвлӓм кырыквлӓ маныт, вӓр-
жӹмӓт кырыкан вӓр маныт. Кыды кырыкшы таманяр километр 
кӱкшӹцӓн ылеш. 

Кырыкан вӓрӹштӹ ик-кок кырык веле агыл, шукы кырык 
ылеш. Кырык сага кырык шӹнзӓ. Кырык Мычашвлӓ пӹл гӹцӓт 
кӱшкӹ шот. Кушнӹ, кырык вӹлнӹ нигнамат шылыдымы лым 
киӓ. 

Школна лишнӹш землям кыце пользываят. 

Мӓмнӓн школна колхозышток ылеш. Мӓ йӹрвӓшнӓ ылшы зем-
лям шукыжымок кралыт, киндӹм ӱдӓт. Йӹрӹм йӹр колхоз 
ныр, кавштавичь1 дӓ садывлӓ. Юж вӓрежӹ землям кыце ылеш 
тӹнгеок пользываят. Тидӹ имӓн кого шӹргӹ дӓ рекӓвлӓ тӹр 
мычкы вӹд нӓлмӹ алыквлӓ ылыт. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ мӓмнӓн колхозник-
влӓ пум пилат, алыкышты шукы шудым салат. Эче купат улы, 
тӹдӹжӹ кӹзӹтӓт йӓрӓ киӓ. Шукердӹ агыл ти купышты яжо 
торфым моныт. Толшаш ин тӹдӹм лыкташ тӹнгӓлӹт. Мӓ йӹрнӓ 
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пӱлӓ вӓреок земля вӹлнӹ махань-шон етройкывлӓ шӹнзён кеӓт: 
мӓмнӓн ӹлӹмӹ пӧртвлӓнӓ, колхозын амбарвлӓ, еарайвлӓ, вольык 
витӓвлӓ. 

Колхозна гӹц Мӹндӹрнӓт агыл механический завод шӹнзӓ, 
тӹ лишнок рӓбочийвлӓ ӹлӹмӹ поеелкы, тӹштӹ 8 тьшем рабочий 
ӹлӓт. Шукы вӓржӹмок тӹштӹ етройкы йӓшнен. Тӹштӹ нырат, 
кӓВШтаВичӓт уке. Тӹнге гӹнят, поеелкы доны парк улы, поеел-
кыштыш томавлӓ йӹр пӰшӓнгӹвлӓм шӹндӹмӹ. 

Мӓ лишнӹшнӓ вӓрӹштӹ, пӱлӓ земляштӹ эче махань-шон кор-
нывлӓ кеӓт. Колхоз покшецӹн кымда олицӓ кеӓ, эче рабочий-
влӓ ӹлӹмӹ поселкыштат шукы олицӓ улы. Асфальтдон вӓкшӹн 
шӹндӹмӹ шоссе корны, лендӓ гань тӧр, Москва гӹц токынала 
толеш. Мӓ дорцынна завод докы дӓ эче еолавлӓшкӹ арава кор-
нывлӓ кымыт кеӓт. Колхоз гӹц Мӹндӹрнӓт агыл, кок кЫртни 
корны кеӓ; кьфтни корны гӹц завод якте эче вес кь1ртни кор-
ны улы, тидӹ заводым кЫртни корныдон пижӹктӓ. 

Пӓшӓ. Тӓмдӓн школда лишнӹш землям кыце пользываят, 
шайышт пуда. 

Земля вӹлвӓлӹм шукы етатян пользываят. 

Землям юж вӓре нырлан, кӓВШтаВичӹлӓн кралыт, кыды вӓ-
режӹ еадым ӹштӓт. Кыды вӓржӹм еола хозяйствалан природный 
еемӹньок пользываят. Тевеш шӹргӹм, алыкым нӓлшӓш. Сола 

26 рис. Тӧремӹштӹ землян тӧр вӹлвӓлӹм кыце 
пользываят. 
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27 рис. Земля вӹлвӓлӹн кырыкан вӓрӹм пользывайымаш. 

хозяйствен пользывайымы землям сола хозяйства земля маныт. 
Сола хозяйства земля шукы йиш ылеш: ныр, алык, шӹргӹ дӓ 
молат. 

Земляэш пӱлӓ вӓре пӧртвлӓм, заводвлӓм, фӓбриквлӓм, элек-
тростанцивлам, екладвлӓм дӓ эче мол здӓнивлӓмӓт строят. 

Чӹдӹ агыл землям Ӧлицӓвлӓ, арава корнывлӓ, шОееевлӓ кӹр-
тни корнывлӓ йӓшнӓт. 

Земля вӹлвӓлӹм тӧр вӓрӹштӓт, кырыкан вӓрӹштӓт шукы 
етатян пользываят. 

Тӧремӹштӹ кымда земляэш нырым ӹштӓт. Ӓнгӹр лишнӹ — 
к ӓ В Ш Т а В и ч Ӹ В л ӓ . Лапата сир доны алык, эче купан земляӓт улы. 
кӰКШИКӓвлӓШТӸ шӹргӹ ӓль кӹтӧ кашмы вӓрвлӓ улы. Сӧлавлӓ 
шӹренок рекӓ тӹрвлӓ воктен шӹнзен кеӓт. Тӧремӹштӹ корны-
влӓжӓт тӧр ылыт: мам-шон шывшташат куштылгы. 

Кырыкан вӓрӹштӹ кыралмы земляжӹ кого вӓр агыл, тидӹ 
кырыквлӓ лошты тӧррӓк вӓрӹштӹ веле. Кырыквлан тӓйӹлжӹм 
шӹргӹ левед шагалын. Пушангьтла пиш тура йырланышты веле 
ак кушеп. Шӹргӹ пӹтӹмӹ вӓрӹштӹ кӱшнӹ, кырык вӹлнӹ алык 
улы. Кырык вӹлвӓлӹм лымдон левед шӹнденӹт. 

еолавлӓжӹ кырыквлӓ лошты, лапата вӓрӹштӹ шӹнзӓт. 
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кырыквлӓ лошты корным пасе вӓрвлӓэш ӹштӓт, эче корныжы 
кыгыли-кагыли какляныл куза; кырык кӱшкӹлӓ ма-шоным шыв-
шташ пиш ясы дӓ шукы сила келеш. 

Упражненивлӓ. Т о п о г р а ф и ч е с к и й п л а н а н ж е н пӓ-
лӹдӓ: 

1. Алыквлӓм кышты анжыктымы, кӱкшӹ вӓрӹштӹ ӓль лап 
вӓрӹштӹ? 

2. купвлӓм махань вӓрвлӓэш анжыктымы? 
3. Махань сола лишнӹ купым коштат? 
4. Вольык К Ӹ Т Ӹ М вӓржӹ кышты, пӓлӹдӓ. 
5. Шӹргӹм махань вӓрӹштӹ анжыктымы — кӱкшӹ вӓрӹштӹ 

ӓль лапаташты? 
6. Ӹлӹштӓшӓн шӹргӹ, ярышан шӹргӹ дӓ имӓн шӹргӹ Вы-

сокий сола гӹц кыды велнӹлӓ шалгат? 
7. Планышты кавштавичьш мода. 
8. Картиным анжен, кыралмы вӓрӹм планышты мода. 
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111. З Е М Л Я К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш Д О Н З Е М Л Я 
В Ӹ Л Н Ӹ Ш В Ӹ Д . 

Земля К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш вӹд. 
Юр юрмы годым кудвичьшгш, садышты, кӓВШтаВичӹШтӹ ма-

лиӓлтеш, анжыда. 
Кукшы земля юр вӹдӹм шывшеш, вара земля нӧрӓ, лы-

вырга. 
Юр когоракын дӓ когоракын юраш тӹнгӓлеш. Эдемвлӓ „ма-

хань кого юр"—маныт, ӹшкежӹ ПӦРТӸШКӸ, левӓш лӹвӓкӹ 
шӹлӓш талашат. Юр „ведрӓ гӹц опталмы гань" юрынок шалга, 
Юр вӹд кудвичӹштӹ, садышты йога. Изи ӓнгӹрвлӓ лит. Нинӹ 
вӓш лит, кого вӹд лиэш, корны мычкы йогат, йӹрӓнвлӓ лошкы 
пырат. 

Теве юр цӓрнӓ. Кечӹ анжалеш. Юр годым лишӹ ӓнгӹрвлӓ 
изин-олен ИЗИЭМӸТ, йоген пӹтӓт. Вӹдӹм рокат шывшын нӓлеш» 
Кышкы тӹдӹ кен? 

Естествознани урокышты тӓ опытым ӹштӹмдӓ годым ошма 
дон шун рок кыце вӹдӹм шывшыт пӓлендӓ. Тӹнӓм тӓ мам 
ужында? 

Вӹдӹм ошма йӹле шывшеш, шун пиш олен, седӹндон шунын 
ланзы вӹлнӹ вӹд шукы шӹнзӓ. „Вӹдӹм ошма ӹшке ваштшы 
колта, вӹдӹм шун ӹшке ваштшы ак колты",— манын келе-
сӹштӓ. 

земляштӓт тенгеок лиэш. Юр вӹд пыргата рок вашт, ошма 
вашт келгӹрӓкӹш дӓ келгӹрӓкӹш йоген вала. 

Теве юр вӹд шун рок ӓль пингӹдӹ кӱ ланзыш шон. Тиштӹ вӹд 
погынаш тӹнгӓлеш. Тенгелӓ рок лоштыш вӹд лиэш. 

Шолын лӓкшӹ вӹд, ӓль вӹд важ. 

Рок лоштыш вӹд, вӹд колтыдым ланзы вӹлец йога. Вӹд. 
йогым корны туре карем ӓль ӓнгӹр улы гӹнь, погынен шӹцшӹ 
вӹд земля вӹкӹ лӓктӓш тӹнгӓлеш. 

Тенгелӓ шолын лӓкшЛ вӹд ӓль вӹд важ лин миӓ. 
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Пӓшӓ. Ышке донышта йоген лӓкшӹ вӹдӹм анжыда. 
Сола лишнӹ, каремӹштӹ, кого кӱ лӹвец вӹд йога. Ти вӹд 

йыдет-кечет йога, карем мычкы вален, ӓнгӹрӹш йоген пыра. 
Рок логӹц шолын лӓкшӹ вӹд ире дӓ пиш ӱштӹ, йӱмӹ го-

дым пӱмӓт карштара. 
Шолын лӓкшӹ вӹд пындаштыжы 

ошма, вӹд вашт Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ яжо кӱвлӓ 
кайыт. 

Шолын лӓкшӹ вӹд докы кӓнгӹжӹм 
кеквлӓ толыт, ире вӹдӹм йӱт, кав-
шангывлӓм дӓ сакой шӹнгӓвлӓм по-
гат, качкыт. 

Шокшы годым ӹрвезӹвлӓ ти вӹд 
тӹрӹш мадаш валат, вашт кайшы ире 
вӹдӹм анжаш яратат. Тӹштӹ пиш яжо, 
йонгата. 

Шолын лӓкшӹ вӹд ире, яжо, йӱӓш 
ярал. Ӓ Н Г Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш , пӱӓштӹш, йӓрӹш-
тӹш вӹдӹм нинӹ когоэмдӓт. Нӱш-
тӹлмӹдӓ годым, южнам ӱштӹ вӹдӓн 
вӓрӹш попазедӓ. Тиштӓкен вӹд шо-
лын лӓкмӹ вӓр улы. 

Упражнени. Топографический 
планышты вӹд шолын лӓкмӹ вӓрӹм мода. Тидӹ -махань сола 
доны ылеш?, 

Выдсынзавла. 
Рок логӹц йоген лӓкшӹ вӹд укеӓт, ик солашты йӱӓш ярал 

ире вӹд уке ылын. вӹДСӹнзӓм капаяш линӹт. 
Капаяш тӹнгӓлӹнӹт. Капаят, капаят, со ошма веле лӓктеш. 

Кечӹ мыч капаенӹт. Капайым вӓрӹштӹ ошма шукы, вӹд со уке. 
.Мам вара мӓ капаен шалгенӓ, ошма гӹц соикток вӹд ак лӓк"— 
манын, турешӹштӹ попаш тӹнгӓлӹнӹт. 

Иргодешӓт капаят, капаят, эчеӓт ошма веле, вӹд со уке. 
Кымшы кечӹштӓт седок. Пӓшӓштӹм прахаш шанат ыльы, 

капайышы ик ӹрвезӹ эдем йӓм гӹц сӹгӹрӓл колта: „Ошма нач-
кы, вӹд лӓктеш!" Тӹмӹкӹ,пытрак капаяш тӹнгӓлӹнӹт. Ик цӓ-
шӓт ӹш эртӹ, йӓм гӹц ошмам агыл, шун рокым кӹшкӓш тӹнгӓ-
левӹ. Шун рок гӹц вӹд лӓктӓш тьшӓлӹн. 

Бригадирышты —„Тырлыда, капаяш ситӓ, вӹд шӓрӹш шон-
на!"—манын сӹгӹрӓл колтыш. 

Иргодешӹжок пел вӹдсӹнзӓ нӓрӹш ире вӹд темӹн. 
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28 рис. Рок логӹц шолын 
лӓкшӹ вӹд. 



Шолын лӓкшӹ вӹд у 
вӹкӹ вӹд ак лӓк гӹнь, эдем-
влӓлӓн Ӹшлӓнӹшток вӹдӹм 
капаен вӹкӹ лыкташ вӓ-
рештеш. вӸДСӸнзӓлӓн вӹд 
колтыдымы ланзы якте шо-
мешкӹ капаят, ти ланзы 
вӹлӓн рок лӹвӓлнӹш вӹд 
погына. Кынамжы вӹдсӹн-
зӓвлӓм пиш келгӹн капаят, 
анжал колтетат, вӹдшӹмӓт 
ат уж. 

вӓрӹштӹ, рок логӹц земля 

29 рис. вӹдсӹнзӓ. 

Юр вӹд дӓ шошымшы П О Л О Й В Ӹ Д мам ӹштӓт. 

Кого юр юрмы годым лишӹ ӓнгӹрвлӓ ирЫкй)н-ирЫкьш рекӓш-
кӹ йоген лӓктӹт, тидӹм тӓ пӓледӓ. Кудвичеш, садеш, кавштави-
чеш, корнеш дӓ мол вӓреӓт вӹд ак код, цӹлт йога. 

Кого юр эртӹмӹкӹ земля вӹкӹ анжалда: юр вӹд землям 
урыктен шӹнден, земля вӹлнӹ урмаш веле. Юр вӹд пышкыды 
рок дон ошмам кудвичьиптьпп лап вӓрӹш мышкын канден. Кого 
юр вӹд йогымы вӓрӹштӹ кӱ Маклакавлӓ рок вӹкӹ лӓктӹн 
Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т , В Ӹ Д йогымы корнеш тӓгӱ йори мышмы кӱ маклака-
влӓм оптен коден машанет. Кавштавичьппта шукы йӹрӓнӹм 
мышкын кен. Когонжок кӱкшикӓ вӹлнӹш корным урыктен. Тӹш-
тӹ юр вӹд когон ружген йоген. Ӹнде ти корнышты кого 
урмаш лин дӓ араванат кеӓш акли. 

Эче шошымшы вӹдӹм анжалда. Ӓнгӹрвлӓ дӓ рекӓвлӓ цилӓ 
вӓре рекӓшкӹ чӹнь йогат. Рекӓ вӹд когоэмеш, сир гач йога, 
цилӓ лап вӓрӹм нӓлеш. Тиштӹ корным мышкын урыктен колта, 
тӹштӹ заворым сӹмӹрен, йоктарен нӓнгеӓ, ныреш дӓ кавштави-
чеш илӹм, ошмам шӹнден кода. Кынар ЭКСӸКӸМ ШОШЫМ вӹд 
ӹштӓ, шотленӓт шокташ акли. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Кого юр эртӹмӹкӹ кудвичьинтьг, садышты кор-
нышты ӓнгӹрвлӓ йогымым анжыда. Нинӹ йогымышты годым 
махань вашталтышым земля вӹлӓн ӹштен коденӹт, анжыда. 
Корнышты, кавштавичь!шть1, нырышты, рекӓ сир тӹр воктен 
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урын, урте анжыда. Ныреш, алыкеш, кавштавичеш нальым 
коден гӹнь, тӹшӓкен эксӹк лите? 

2. Тӓ доныда карем улы гӹнь, тӹдӹм ӓнжен^лӓктӓ. Тӹдӹ 
келгӹ вара? Каремӹштӹ ӓнъф улы, уке? Юр паштек ӓль шо-
шым каремдӓ ак коашем? Тӹдӹ корным ӓль нырым ак урыкты? 
Карем гӹц йогэн лӓкшӹ вӹд ӓнгӹреш ошмам дӓ илӹм ак коды? 
Шӹргӓн карем улы, уке? Махань карем когоракын уреш — шӹр-
гӓн ӓ л ь Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ ? 

Карем. 

Келгӹ карем пындашкы валыда. Тӹдӹн тура сиржӹ кӱшкӹ 
куза. Карем пындаш гӹц анжен пӹлгом ӓнгӹсӹрӹн каеш. Карем 
пындашты изи ӓнгӹр йога. Карем вуй якте, ӓль тӹдӹн тӹнгӓл-
мӓшкӹжӹ кедӓ. Тӹштӹ карем келгӹ агыл. Тӹштӹ изи ӓнгӹр 
олен йога, янжын шӹнзӓ. Кыды каремӹштӹжӹ техень изи ӓнгӹр-
жӓт воксеок уке. 

Тенге кого юр юраш тӹнгӓлеш. Вӹд цилӓ вецӹн каремӹш чӱк-
тӹлтеш. Карем пындашдон лявӹрӓн, пыдранзык вӹд шужге 
веле шакта йога, карем сирӹш трӱк миэн землям урыктен, ка-
рем ӹрдӹдон ӱлӹкӹлӓ йоктарен нӓнгеӓ. Кого вӹд йогымжыдон 
карем вуйым, карем пындашым мышкеш; урыктен миэн, карем 

30 рис. Карем. 
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пындашеш эче келгӹрӓк корным ӹштӓ. Карем Ӧрдӹжвлӓэш эче 
вес изи каремвлӓ лит. Варажы когоракын изи каремвлӓ пакыла 
шӓрлӓт, нырым локтылыт, солашкат шот, Ӧлицӓвлӓм урыктат, 
порт лӹвӓкӹлӓӓт землям урыктен пырат. 

Каремвлӓ сола хозяйствалан кого ЭКСӸКӸМ ӹштӓт. Киндӹ 
шачмы вӓрвлӓштӹ кралмы земля пышкыды ылешӓт, нӹнӹ пиш 
йӹле шукемӹт, кого лит. Теве, Харьков лишнӹш ик карем 15 
ишток 230 метр кытан лин колтен. 

Кӹзӹт каремдон кредӓлӹт. Карем вуйыштыш шӹргӹм пере-
гӓт, осовынок тӹштӹ пУшӓнгӹвлӓ ӹшке важыштыдон рокым 
урмаш гӹц кычат. Ромы шӹргӹ вӓрвлӓэш пушангьшлам угӹц 
шӹндӓт. Карем вуйвлӓэш пичӹм пичӓт, урмашым цӓрӓт. 

Упражнени. Каремвлӓ махань солавлӓ доны ылыт, топогра-
фический планы'шты кӹчӓл мода. 

Ӓнгӹр. 

Ивановка сола доны, школ гӹц мьшдйрнь1 агыл, изи ӓнгӹр 
улы. Кожер лодон йога дӓ, тидӹм Елица маныт. 

Географии тыменьмӹ годым, ик урокышты учительница уче-
никвлӓ гӹц ядеш: .Мӓмнӓн ӓнгӹрнӓ кышкы йога дӓ кышакен 
цӹтӓ?" 

Ӹрвезӹвлӓ кыцела-шон келесӓт, спораш тӹнгӓлӹт. Лачокшым 
гӹнь, нинӹ иктӓт ӓнгӹрӹштӹм прамой ак пӓлеп. Вара ӓнгӹрӹш-
тӹ докы экскурсидон кеӓш линӹт. Иргод кечӹн пумагам, ка-
рандашыи дӓ компасым нӓлӹлдӓлӹтӓт, ӓнгӹр докы кеӓт. 

Ӓнгӹр тӹнгӓлмӹ вӓр (исток). Аймылтыл-аймылтыл вӹцкӹ-
жӹн, шӹргӹ лодон тьырге ӓнгӹр йога. 

— Ну, ӹрвезӹвлӓ, ӓнгӹр тӹнгӓлиӹ вӓрӹи кӱ сек анзыц 
иоэш? 

Ӹрвезӹвлӓ цуцанок йонгы вӓрӹшкӹ кыргыж миӓт. Тиштӓкен 
лывыргы, ташкалмы йӹде ньоцке веле шакта. 

— Мӹнь теве, вӹд шолын лӓкмӹ вӓрӹм монам,— манеш 
К Ӹ Т Ь Ӹ Р И . * 

Цилӓн йӓм докы кыргыж миӓт: тиштӹ рок логӹц вӹд шолын 
лӓктеш. . 

— Тидӹ Елица ӓнгӹр тӹнгӓлмӹ вӓр. Ти вӓрӹм рисуен 
нӓлдӓ,— учительница манеш. 
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Ӓнгӹр йогым семӹнь ӱлӹкӹлӓ. Ангӹр кыды векӹ йогымым 
компасдон анжалытат, ӱлйкйлӓ йогим семйнь кеӓш тӹнгӓлӹт. 
Пӹтӓри ӓнгӹрӹштӹ востокышкы йога, вара юг векӹлӓ сӓрнӓ-
лӓш тӹнгӓлеш. Варьш-варьш шӹре тӹшкер лодон йога. Каждый 
сӓрнӓлтӹш йӹде ӹрвезӹвлӓ компасыш анжат, тетрадешышты 
ӓнгӹрӹн кого ӓйӓкӓ вӓрвлӓм ыдырал пӓлдӹртӓт. 

Теве шӹргӹ гӹц лӓктевӹ дӓ кӱкшикӓ вӹкӹ кузевӹ. Тише-
цӹн М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ каеш, ӓнгӹржӹ ӓйӹнӹл^йӹнӹл алык мычкы 
йога. 

Ӹрвезӹвлӓ ӓнгӹрӹн какляка вӓрвлӓжӹм рисуен нӓлӹт. Учи-
тельница тенге манеш: „Ангйр ӓль рекӓ йогымы келгй вӓрйм 

ӹрдӹ маныт". 
А Н Г Ӹ Р Ӹ Н пӓшӓжӹ. Ӹрве-

зӹвлӓ пиш сусун кырык ла-
пышкыла кыргыжыт, ӓнгӹр 
докок миэн шот. Ӓ Н Г Ӹ Р В Ӹ Д Ӹ Ш -

кӹ укшым шуат, вӹд йогымы 
семӹнь кемӹжӹм анжат. Вара 
ӓнгӹр мычкы [ӱлӹкӹлӓ ашке-
Дӹт. 

Вӹд йогым семӹнь, ӓнгӹ-

31 рис. Ӓнгӹрӹн вургымла дон вургымла дон шалахай 
шалахай сиржӹ. монгырым кыцелӓ пӓлӓт, тӹдӹм 

тыменевӹ. Ӓнгӹр йогымы се-
мӹнь лицӓн шагалмыкы, вургымлашты вургымла сир лиэш, 
шалахайышты — шалакай сир. 

Ӓнгӹр ладнан йога, кӱэр вӹлец олен тьорген кеӓ. 
Ӓнгӹр вӹд вашт каеш: тыгыды кӱэр ярышан „галькан" ош-

ман пындаш каеш. 
Чӹньрӓк йогымы вӓрӹштӹ, ӓнгӹр пындаштыш ошмам дӓ тыгы-

ды кӱэр йоктарымым ужаш лиэш. 
Йогымжы годым кӱкшикӓ ӓль кого кӱ вӓрештеш гӹнь, ӓнгӹр 

тӹштӹ нинӹ йӹр сӓрнӓл эртӓ дӓ йогаш лимӹ вӓр монгырдон 
йога. 

Ӓнгӹр сӓрнӓлмӹ йӹдеок тӹдӹн пӓшӓжӹм ужаш лиэш. Ик 
еиржӹм ӓнгӹр еилан лывшалеш,— тӹдӹм иЛлшкеш дӓ кого рок 
маклакавламок еагажы йоктарен нӓнгеӓ, пушӓнгӹ важвлӓм моло 
кайзыкта (32 рис.). 

Вес вел С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ ӓнгӹр тырын йога, тӹшӓкен мышкын 
кандымы ошма шӹнзӹн. 
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32 рис. Сир мышкылтмаш. 

Тенгелӓ и гӹц ин ӓнгӹр ик сирӹм мышкеш, вес сирешӹжӹ 
ошмам шӹндӓ. Ӓнгӹр лапата лиэш (33 рис.). 

— Анжалда ӹрвезӹвлӓ, ӓнгӹр покшалны — земля. Тидӹ 
остров ылеш,— учительница маньы (34 рис.). 

33 рис. Ӓнгӹр мычныш лапата. 
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34 рис. Остров дон полуостров. 

— Анжалда теве, тиштӓкенжӹ сир М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ вӹдӹшкӹлӓ 
пыра — тидӹ полуостров. 

Ӓнгӹр ӓнг (устье). Елица ӓнгӹр Ока рекӓшкӹ пырымым 
ӹрвезӹвлӓ пӓлӓт. Ӹрвезӹвлӓ тӹшкок шоаш лиэвӹ. Чӹдок агыл 
кевӹ, янгылал колтевӹ. 

— Ничево, ӹрвезӹвлӓ, йӹле шона, анжалда, Елицана кым-
даэмӹ вет. 

— Малын тидӹ кымдаэмӹ? 
— Мӹнь пӓлем,— Вайсук сӹгӹрӓл колтыш,— мӹнь ужынам, 

сир гӹц ӓнгӹрӹшкӹ кыцелӓ вӹд йога! 
— Лачокок тидӹ, изи ӓнгӹрвлӓ Елицашкы йогат дӓ когон дӓ 

когон тидӹм темӓт. 
М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ Ока тьолгыжмы кайын колтыш. Елица кымда лин 

шӹнзӹ, йогашыжат тиштӹ олен йога. Изиш МӸндӹрнӹрӓк,— 
Елицажат Ока рекӓшкок йоген пыра. 

— Теве ти вӓрӹм ӓнгӹр ӓнг маныт. Анжалда: ӓнгӹр йоген 
пырымы ӓнгӹштӹ ошма погынен шӹнзӹн, ӓнгӹр покшалныжы — 
ошма остров. Тидӹ ӓнгӹр вӹд йоктарен кандымы ошма дон ил 
гӹц лин. 

Пӓшӓвлӓ. Ӓнгӹр мычкы (ӓль рекӓ мычкы) экскурсидон кедӓ 
дӓ тӹдӹм техень пландон анжен тӹшлен лӓктӓ. 

1. Ӓнгӹрӹн тӸНГӓлтӹшӹжӹм мода. 
2. Кыды векӹлӓ ӓнгӹр йога, компасдон пӓлӹдӓ. 
3. Ӓнгӹрӹшкӹдӓ йоген пырышы вес ӓнгӹрвлӓ улы, уке, ан-

жыда. Улы гӹнь, кыды вецӹн йоген пырат, пӓлӹдӓ. 
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35 рис. Ӓнгӹр ӓнг. 

4. Махань вӓрвлӓштӹ ӓнгӹр сирӹм мышкеш, махань вӓрвлӓш-
тӹ ошмам шӹндӓ, мода. 

5. Ӧетроввлӓ, полуостроввла улы, уке, анжалда. 
6. Ӓнгӹрдӓ кышкы йоген пыра, пӓлӹдӓ. 
7. Ӓнгӹрдӓм риеуен шӹндӹдӓ дӓ кышты тидӹн тӹнгӓлтӹш 

вӓржӹ, кышты вес ӓнгӹрӹш ӓль рекӓш йоген пырым ӓнгжӹ, 
сирен анжыктыда. 

Упражненивлй (топографический планым анжен тӹшлӹдӓ). 

I. С в е т л ы й р е к ӓ м ы ч к ы э к с к у р с и д о н кемӓш. 
I. Светлый рекӓ кыды векӹ йогымым, стрелкам анжен пӓлӹ-

дӓ. 2. Кыды С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ (вургымлашты ӓль шалахайышты) 
Бугровка еола ылеш? 3. Рекӓн еиржӹ кыдыжы тура, кыдыжы 
пасе? 4. Кыды С И Р Ӹ Ш Т Ӹ Ж Ӹ купвлӓ дӓ йӓрвлӓ? Махань вӓрӹштӹ 
рекӓ ошмам шӹнден? 5. Махань вӓрвлӓштӹ рекӓ гач кӹвервлӓм 
ӹштӹмӹ (условный знаквлӓм анжен пӓлӹдӓ)? 6. Кыдын туре 
рекӓ гач ялынок ванжаш лиэш (условный знаквлӓм анжен пӓ-
лыдӓ)? 7. Светлый рекӓ сир тӹр мычкы рӓетенивлӓ кыце ваш-
талт-вашталт миӓт (условный знаквлӓм анжен пӓлӹдӓ)? 

II. Ч е р н ы й р е к ӓ м ы ч к ы э к с к у р с и д о н кемӓш. 
1. Черный рекӓ тӸнгӓлтӹшӹм мода. 2. Кышец тидӹ йоген лак-
теш? 3. Черный рекӓ тӸнгӓлмӓштӹ махань вӓр ылеш, тӹшлен 
пӓлӹдӓ. 4. Кыды векӹлӓ Черный рекӓ йога? 5. Рекӓн вургымла 
еиржӹм мода. 6. Черный рекӓшкӹ маняр ӓнгӹр йоген пырат? 
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7. Кыды велжӹ гӹц йоген пырат? 8. Черный рекӓшкӹ йоген 
пырышы ик ӓнгӹрӹм кыце маныт? Кышец тидӹ йогаш тӹн-
гӓлеш? 

Кого рекӓ. 

тӦремвлӓштӹ кого рекӓвлӓ шӹренок изи ӓнгӹрвлӓ гӹц йо-
гаш тӸнгӓлӓлтӹт. Ӓнгӹрвлӓ вес ӓНГӸрвлӓдон ушланалт миӓт 
дӓ ти рекӓвлӓ, когорак рекӓвлӓ лит. Рекӓвлӓ пакыла дӓ пакыла 
йогат. Ӹшке йогымы кужы корны мычкышты рекӓвлӓшкӹ, ӓнгӹр-
влӓшкӹ изи рекӓвлӓ дӓ когорак рекӓвлӓ (притоквлӓ) йоген 
пырат. 

Таманяр ӓнгӹр рекӓшкӹ йоген пырымыкы, рекӓ кого вӹдӓн 
лиэш. Тӧрем мычкы олен дӓ ладнан тидӹ йога, ик векӹ дӓ вес 
векӹ каклякаэм йога. 

Тура еирвлӓжӹм рекӓ мышкеш, лап, пасе еирвлӓэш ошмам 
шӹндӓ. 

тӧремӹштӹш кого рекӓвлӓштӹ тыр уке, ӱлӹкӹлӓӓт, кӱшкӹ-
лӓӓт со пароходвлӓ каштыт, пӓееажирвлӓм, махань-шон грузым 
шывштат. 

36 рис. Мӓмнӓн Союзыштыш сек кого рекӓ Волга 1 (Йыл), тидӹ 
куп гӹц ӓнгӹрлӓ йоген лӓктӹн тӸнгӓлӓлтеш. Йогаш тӹнгӓлмӹ 
вӓрӹштӹжӹ тидӹ пиш изи, качыжы [ашкылтенок ванжаш лиеш. 

1 Волга — Йыл; Йылым книга мычкок Волга манын еирӹмй. 
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37 рис. Теве тиштӓкен Волгашкы вургымла вец Ока рекӓ йоген 
пыра. Ока рекӓ пиш шукы вӹдӹм йоктарен кандаат, Волга кымда 
дӓ кого вӹдӓн лиэш. Тишец ӱлӹкӹлӓ кого пароходвлӓ Волга 

мычкы каштыт. 

38 рис. Эче палныракшы, ӱлнӹлӓ, Волга когон кымдаэмеш, ша-
лахай вел сиржӹ М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц Ӹ Н ИЗИШ веле каеш. Ти кымда вӓрӹш-
тӹ пассажирский кого пароходвлӓ кеӓт, шалвлӓ йогат, та-
маняр тӹжем кого дӓ изи еуднавлӓ махань-шон грузым шывштат: 

нефтьым, лееӹм, еанзалым, колым, киндӹм. 
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Кырык рекӓ 

Кырык рекӓвлӓ тӧремӹш-
тӹшӹ ладна рекӓвлӓ гань 
агылеп. Ошын шӦНгештӓлтшӹ 
вӹдӓн кырык рекӓвлӓ-кырык 
вӹлец пиш чӹнь йоген валат. 
Кӱ неркӓвлӓшкӹ шыралтыт, 
качышты ванжен кеӓт, сагаш-
ты кого кӱвлӓм йоктарен вал-
тат, вӹд пындашым кӱэрвлӓ-
дон ыдырен валат. 

Кырык рекӓм ялын ванжаш 
ясы. 

Кырык рекӓм ик путеше-
ственник ванжаш цаценӓт, 
теве ма лин. Тидӹ мыктен ван-
жа ылын. И М Н И Ж Ӹ вӹдӹшкӹ 
пырен веле шоктен, кӱшӹцӹн 
чӹнь валышы вӹдет, имним 
ял вӹлец йӧрӓл шуэн дӓ пиш 
чӹнь рекӓ покшакыла пӹтӹ-
рен, йоктарен кен. Эче иктӓ 
маняр секундышты, иМнижӓт 
вӹд лӹвӓлӓн лин. 

еирӹштӹ шалгышы эдемвлӓ ик выртеш веле эдемтӹм ӧртне-
рӓн ИМНИЖӸМ ужылдалыныт. Эдемжӹ вӹдеш ямын. 

Ямшы эдэмӹн кӓпшӹм кым кечӹ кӹчӓлӹнӹт гӹнят, мон керд-
телыт. 

Кырык рекӓвлӓ, тӧремӹштӹ йогышы рекӓвлӓ гӹц мадон вес 
етатян ылыт? 

Кырык рекӓ гач малын ванжаш лудӹш? 

Эдем ӹшлӓнжӹ рекӓвлӓм кыце ровотайыкта. 

Эдем ӹшке хозяйстваланжы рекӓвлӓн силам пользываяш ты-
.меньӹн. 

Рекӓвлӓ тӹр мычкы вӓкшвлӓм, заводвлӓм дӓ электростанци-
влӓм ӹштӓт, нӹнӹ вӹд еиладон ровотаят. 

СССР-штЫ шукы кого ЭЛеКТРоеТанЦивЛӓм ӹштӹмӹ, анзы-
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40 рис. Рекӓ тӹрӹштӹ электрический станци. 

кылажы эчэӓт шукы ӹштӹмӹ лит. Вӹд силалан эдем керӓл пӓ-
шӓвлӓм ӹштӹктӓ. Вӹд сила эдемлӓн служа (40 рис.). 

Тидӹ эче чӹдӹ. Эдемвлӓ рекӓн йогым вӓржӹм вашталтат, 
рекӓвлӓм кышкы келеш, тӹшкӹлӓ йоктарат. Тидӹлӓн каналвлӓм 
капаят. Кынамжы ик рекӓм весӹ дон канал капаен пижӹктӓт. 

СССР столица — Москва — кого хала. Столица шӹнзӹмӹ Мос-
ква-рекажь1 коаш. Тидӹ мычкы кого пароходвлӓ каштын ак 
кердеп. 

Москва-река дон Волга лоэш каналым капаенӹт. Волган вӹдшӹ 
Москва-рекашкь1 йогаш тӹнгӓлӹн. Москва-река кого вӹдӓн рекӓ 
лин дӓ Советский Союзын столицыш цилӓ вец пароходвлӓ толаш 
тӹнгӓлӹнӹт. 

Йӓр дон пӱӓ. 

Земля вӹлнӹ шукы вӓреок вӹдӓн келгӹ кого вӓрвлӓм ужаш 
лиэш. Нинӹ йӓрвлӓ ылыт. 

Йӓрвлӓ укеӓн вӓрӹштӹ эдемвлӓ шӹренжок пӱӓвлӓм пӱӓт. 

Пӓшӓ. Тӓ лишнӹдӓ йӓр улы гӹнь, тӹшкӹ экскурсидон кедӓ, 
йӓрӹм тӹшлен анжен лӓктӓ. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Топографический планышты йӓр дон пӱӓ 
гишӓн анжыктымы условный знаквлӓм мода. 2. Топографический 
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41 рис. Шудан йӓр. 

пландон пӓлӹдӓ: Планышты маняр йӓр ылеш? Маняр пӱӓ? Пла-
ныштышы сек кого йӓрӹм кыце маныт? 

Тидӹн кытшым масштабдон пӓлӹдӓ. 

Йӓр. 

Таманяр километр кымдыкышкы цилӓ векӹлӓ тыр вӹлвӓлӓн 
йӓр шывшылтеш. Кӓнгӹж кечӹ аяреш сӹнзӓ ЙӸмӹктӹмлӓок тидӹ 
йолгыжеш. 

Вӹд вӹлнӹ ӱлнок ош кОлшыревлӓ чӦнгештӹлӹт. 
Ошмаан кӱкшӹ сиреш йӓктер шӹргӹ кушкын. 
Йӓр тӹрӹштӹ, шӹргӹ ӹшӹкӹштӹ сола шӹнзӓлтӓ. 
Лап сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш ошмашты коллоэцвлан пышвлӓ шӹнзӓт, 

Мордавлӓ кошкен кечӓт. Пышвлӓ доны ӹрвезӹвлӓ мадыт. Ошма 
вӹлнӓт, вӹд вӹлнӓт кечеш чичӓлген шӹцшӹ нӹнӹн тупышты 
кайын-кайын колта. 

Лап сир тӹр мычкы пышын коллоэц кеӓ. Пышыжы локон 
шуды Ӹлӹштӓшвлӓ тервен ть1кнен-ть'1кнэн кеӓ, тростник дӓ амыж 
лодон эртӓ. Коллоэц мордавлам шӹндӓ. Коллоэц пӓшӓжӹм пӹ-
тӓрӹш, еирӹшкӹлӓ ыдырен тольы, пышыжым еирӹшкӹ шывшын 
лыкты дӓ купан сир тӹр мычкы токыжы ашкедӹ. 

Коллоэц куп тӹр ?мычкы ашкедеш, Ӹшкедурешӹжӹ тенгелӓ 
шаналта: „Перви тиштӹ куп уке ыльы. Шӹргӹ тьфьшшок йӓр 
шоэш ыльы, кӹзӹт амыж шалгымы вӓрӹштӹ пиш ире вӹд ыльы. 
Йӓрӹн сир тӹр мычкыжы шуды когон кушкеш, йӓр анженок 
куп лин миӓ",—манеш (41 дон 42 рис.). 
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42 рис. Куп. 

Куп. 

Солӓ гӹц ӧрдӹштӹ, шӹргӹ лошты, рехепян кого куп киӓлтӓ. 
Куп тӹр мычкы олмытшы кужы йӓктӹвлӓ шалгат, покшалныжы 
мерцӹшӹ лап йӓктӹвлӓ, шукыжы кошкен шагалыныт. Пушӓнгӹ-
влӓ лоштышы кыйырген шӹцшӹ торф рехенян кого МЫчывуйвлӓ 
шӹнзен кеӓт. МЫчывуйвлӓ вӹлнӹ тыгыды ӹлӹштӓшӓн куги тӹш-
кӓвлӓ, кӹтӹк уавлӓ шалгат. Рехень вӹлнӹжӹ тӹрлен шӹндӹм 
гань пӧчӹж шудывлӓ, шалдыра якшар пӧчӹжӓнвлӓ киӓт. Пьяник 
манмы кӹцкӹвлӓ кайыт, нинӹ муды гань ылыт. Когон пышан 
багульник лӹмӓн шуды кушкеш. 

Куги Ӹлӹштӓшвлӓ саремӹнӹт. Шӹжӓт толын. Пӧчӹж погашат 
веремӓ шон. 

Ӹдӹрвлӓ погыневӹ, кидешӹштӹ корзинвлам нӓлевӹ. Куп 
докы шоэвӓт, сарапан пачыштым цимыралевӹ, пашмакыш-
тым кыдашевӹ. К Ӹ П Ц Ӹ К Ь Ш ташкалмылаок, цӓрӓ ялыштыдон ре-
хенян пышкыды вӓрвлӓм ташкен кеӓт. МЫЧывуйвлӓштӹ, якшаргын 
веле каеш, пӧчӹж киӓ. Корзинвла пиш йӹле темӹт. Ӹдӹрвлӓ 
купан вӓрӹштӹ цуцан каштыт. Марйи веле тӓнгвлӓжӹ гӹц киэн 
кодӹн, пӧчӹж погым пардон тидӹ йӓлвлӓ кен колтымым цаклыде. 
Ӹшкетӹнок купеш кодаш йыкрака. Иӹлерӓк тӓнгвлӓм поктен 
шоаш келеш! Тидӹ йывырге веле МЫчывуйвлӓ вӹлец олен аш-
кедеш, сӹгӹрӓ, тӓнгвлӓжӹ ответым ак пуэп. Ял лӹвӓкӓт ак ан-
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жал, кыргыжаш тӹнгӓлеш. Трӱкок цаклен колта, 
тидӹ пЫлвуйдӓгӓнь вӹдӹштӹ шалга. 

— Кышкы тӹнь, ӹдӹр, кыргыжат? — юкым колын 
колта. Кым ашкыл кытлашты тьотя-лесник шалгалта.. 

— Райзы куп гач тӧрӧк кеӓш лиэш. Изиш эче 
кенӓт ылгецӹ, тӧрӧк „окняшкы" попазет ыльы. 

Лачокшымат, Мӹндӹрнӓт агыл, вӹд каеш. 
Тиштӓкен перви йӓр ылын. Тӹр мычкы ма-шон 

к у ш к ы н шагалынат , к а ш т а ш лиэш, покшалныжы ре-
хень В Ӹ Ц К Ӹ Ж Ӹ Н киӓлтӓ, лӹвӓлнӹжӹ вӹд. Вӓрӹн-
вӓрӹн вӹд ЙОНГывлӓӓт — „окнявлӓ" эче у л ы . 

Купвлӓ шӹренжок первиш йӓрвлӓ вӓреш лит. 
Йӓреш шуды кушкын шагалеш. Шӹжӹ йӹде купыштыш 

шуды ямеш, вес ин нӹнӹ вӓреш у шуды кушкеш. Ямшы шудывлӓ 
пындашкыла валат. Куп пындашеш ямшы шуды ланзы погына. 
Вӹдӹштӹ нинӹ ак шӱэп, шимемӹт веле: шукы киӓтӓт, вара 
торф лит. Шукы иштӹ торф ланзы кӹжгемеш. 

Кынамжы куп йӓреш агыл, вӹд шӹнзӹмӹ лывыргы вӓрешок 
лиэш, тишӓкен торф рехеньӹ лӓктеш. 

Купан вӓрвлӓ гӹц шукы эксӹк лин кердеш. 
Кымда вӓрвлӓ такеш киӓт. Земля пӓшӓм видӓш тӹштӓкен 

акли. Сола гӹц солаш купвлӓ йӹр корныдон каштыт. Купвлӓ 
лишнӹ ӱштӹмыж цер дӓ мол цервлӓӓт улы. 

Советский власть годым купвлӓм коштат, нӹнӹм пӹтӓрӓш 
кредӓлӹт, нӹнӹ вӓреш алыквлӓм, нырвлӓм дӓ кӓВШТавичӹвлӓм 
ӹштӓт. 

Пӓшӓ. Тӓ лишнӹдӓ куп улы гӹнь, тӹшкӹ экскурсидон кен 
толда, куп гишӓн шайышт пуда. 

Купыштыш олтыш. 

Рекӓ тӹр лапата мычкы, 20 километр нӓрӹшкьькуп кеӓ. Тиш-
тӓкен ялынат, араванат кеӓш акли. 

хресӓньвлӓ тидӹ гишӓн тенге попат: „Ямшы вӓр. Такешок 
земля ямеш". 

Куп докы Инженервлӓ, рӓбочийвлӓ толыныт. Лӹвӹрӓ купым 
анжен, тӹшлен лӓктӹнӹтӓт, яжо олтышым — торфым купышты 
шукым моныт. 
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Купышты пыт ровотаят. Землям каштал лыкшы кого карка" 
влӓӓн Мӓшинӓвлӓ ровотаяш тӹнгӓлевӹ. Кольмы юк тьонге шакта. 
Изи вагонвлӓ кыдалыштыт. 

Куп мычкы, канававлӓм ӹштевӹ, цилӓ вец куп вӹд рекӓшкӹ 
йогаш тӹнгӓльӹ. 

Купым коштен колтевӹ, кеӓш литӹм вӓрвлӓэш кОрнывлӓм 
ӹштевӹ. 

Перви куп ылмы вӓрӹштӹ, тракторвлӓ каш-
тыт, паштекӹштӹ шукы кӹзӓн кого барабанвлӓм 
шывшыт. 

Кӹзӹвлӓ торфым пӹчкедӓт. Механический крӓп-
лявлӓ торфым шудылаок сӓркӓлӓт. 

Торфым аралат дӓ зӓводвлӓшкӹ, фӓбриквлӓш-
кӹ шывштен нӓнгеӓт. 

Шукат ак эртӹ, тишӓкен электростанции ӹштӓт. 
Торфым электростанции камакашты йылаташ тӹн-
гӓлӹт, торф сила МӓшинӓвлӓМ сӓртӓш тӹнгӓлеш. 
Мӓшинӓвлӓ электрический токым пӰаШтӹнгӓлӹтдӓ 
токшы проводвлӓ мычкы фабриквлашкь1 дӓ завод-
влӓшкӹ, кӦЛхозВЛӓшкӹ дӓ совхозвлашкь! кеӓш 
тӹнгӓлеш. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Планышты кыштакен купвлӓм анжыкты-
мы, мода. 

2. Анжалда, кыды купвлӓм коштат? 

Тангыж. 

Земля вӹлнӹ тангыжвлӓ эче улы. Нинӹ йӓрвлӓ гӹц шукы 
кого ылыт, тангыжыштыш вӹдӹн тотшат качы-санзалан. Йӓрвлӓ 
тӹрвлӓштӹ ик тӹр гӹц вес тӹрӹш каеш. тӓНгыжвлӓжӸН тӹрӹш-
тӹм керек кынары анжет гӹнят, соикток ужын ат керд. 
Тангыж вӹлнӹ ик кечӹ, кок кечӹ пароход кеӓ, сиржӹ со ак кай. 
Кышкы анжалат — йӹрвӓш вӹд. Ирок йӹде вӹд гӹц кечӹ лак-
теш машанет, вадешӹжӓт В Ӹ Д Ӹ Ш К О К вала машанет. 

Тангыжым пӹтӓриок вагон окня вашт мӹнь ужынам. Поезднӓ 
Черный тангыж Т Ӹ Р Ӹ Ш Т Ӹ Ш изи хала лишкӹлӓ олен кеӓ ыльы. 
М Ӹ Н Ь Ъ К Н Я вашт анжальымат когон цӱдеен колтышым. Мӹнь 
анзылнем пиш кого, кымда тангыж, тидӹ кловойын веле каеш. 
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Поезд шагальы. Мӹнь пӹцкӓтӓ вагон гӹц тӱгӹ лӓктӹн ша-
гальым. Лицӓшкем тангыж вӹлец юалгы дӓ санзал пышанрак тан-
тыж мардеж ӹфӹлӓлеш. Иктӓ маняр минут эртӹмӹкӹ анжем, 
мӹнь та!гыж тарьппток шалгем. Ялем лишкок таныж коэ коэш-
тӓлт толеш. Сир тӹрӹшкӹ ыжаралгы кловой коэвлӓ вужген коэш-
тӓлтӹт дӓ мӹнгеш олен кеӓт. МӸНДӸРНӸ тангыж дон пӹлгом вӓ-
шок линӹт машанет, кышакен тангыжшы пӹтӓ, кыштакен пӹл-
гомжы тӸнгӓлӓлтеш, атат пӓлӹ. 

Тангыж векӹлӓ лӓктӹн шӹцшӹ кого кӱ вӹкӹ мӹнь кузен 
шагальым. Вӹд йӹрвӓшок ире дӓ цолток вашт каеш. Вӹд пын-
дашты кӱ Маклакавлӓ, колвлӓ, тангыж вӹдеш кушшы ыжаргы, 
луды дӓ якшаралгы шудывлӓ яжонок кайыт. 

Кого штурма годымат мӹлӓм тангыжышты лиӓш вӓрештӹн. 
Мӓ Черный тангыж мыч кенӓ. Шим пӹлвлӓдон пӹлгом пӹ-

цок левед шӹндӹмӹ. Силан мардеж, шонган кого коэвлӓм тӓрвӓ-
тен шӹнден. Тангыж мӱгӹрӓ веле тӓрвӓнен шӹнзӹн. Воздухышкы 
кымдыкеш вӹд шӓПНӓл^шӓПНӓлт кеӓ. Мардеж шишка, урмыжеш, 
коэ лывша, шужга, пӹлӹш тӱэшӓт уке. 

Мӓмнӓн пароходнам тарвашлаок лывшедӓ. Пароходна коэвлӓ 
вӹкӓт кузен кеӓ, коэвлӓ лошкат пырен кеӓ, шӱлӹшӹм нӓлеш 
веле, коэвлӓ пароход палуба гач ванжен кеӓт. Ик кого коэ цуц 
веле мӹньӹм палуба гӹц ӹштӹл ӹш шу, пылдыреш кечӓлт пос-
пейӹшӹм. Пароход кӓчӓйӹмӓшеш палуба вӹлнӹ кашташ акли. 
Ик вӓр гӹц вес вӓрӹш чӹнь кыргыж кен веле шоаш лиэш, вара 
тӹштӹжӓт иктӓ махань хӓдӹрӹм веле кычен поспейӹ. Мӹнь 
цуц-цуц веле каютышкем миэн шом. тиштӓкенӓт кидетдон иктӓ 
мам кычыделат гӹнь, ял вӹлнӹ шалген ат керд. Каюта седӹрӓ 
то кӱшкӹлӓ кузен кеӓ, то ӱлӹкӹлӓ тангыжышкы вален кеӓ ма-
шанет. Стенявлӓ ик векӓт, вес векӓт тӹрӹнь лин колтат. Огол 
тӹц оголышкы корзинвла, чемоданвлӓ, посуда пЫдыргывлӓ мын-
дырталтыт. 

пӓееажирвлӓ коэ кӓчӓйӹмӓшеш койкаштышты яеыланен 
киӓт. Седӹрӓшкӹ кенвацмаш гӹц, койка тӹрвлӓм цаткыдын кы-
чен шӹндӓт. 

Мӹнят вазым. 
Пароходна кого коэвлӓ лывшымашеш еоок цӹтӹрӓлтеш. 
Кынамжы теве кыртни еӹрӹмӓн пароход бортымат пыдырта 

мащанет. 
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45 рис. Тангыж кого мардежӓн годым. 

Лу цӓш нӓрӹ штурма шалгыш. 
Тӹмӹкӹ, сир тӹрӹшкӹ шукы поздайымыкы ижӹ миен шона. 

Тангыж вӹлнӹ штурма кынамжы таманяр кечӓт шалга. Техень 
годым шукы судна ямеш. 
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IV. Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й К А Р Т А . 

Ма техень географический карта. 

Мӓ махань-шон планвлӓм пӓлӹшнӓ: школ участкан планым, 
школ лишнӹш вӓрӹнӹм дӓ топографический планым. Цилӓ ти 
планвлӓэш землян изи вӓрвлӓм анжыктымы. 

чертежешнӓ кого вӓрӹм мӓ ӹштен анжыктенӓ гӹнь, шамак 
толшы, цилӓ областьым ӓль цилӓ государствым, тӹнӓм техень 
чертежым географический карта маныт. 

Планым дӓ географический картым 
тӦрештӓрӹмӓш. 

46 рисункышты анжыктымы Москва планым тӹшлен анжен 
лӓктӓ. Тидӹн махань масштабшы? Тишӓкен анжыктымы Мос-
кван частям масштабдон пӓлӹдӓ: север гӹц югышкыла, запад гӹц 
востокышкыла маняр километр ылеш, висӹдӓ. Ти планышты 
Москва рекӓм, Яуза рекӓм, канавам, Кремльым, халан Ӧлицӓвлӓм 
мода. 

Ӹнде Москва лишӹл вӓрӹм анжыктышы планым тӹшлен лӓк-
тӓ. Тидӹн махань масштабшы? Ти планын каждый велжӹ, пӹ-
тӓриш планын ганьок, 5 сантиметр рядӹ ылеш. Чертен анжык-
тымы земля участка север гӹц югышкы дӓ запад гӹц востокыш-
кы маняр километр ылеш? Кыцелӓн Москвам анжыктымы? 

План покшалан изи квадратиквладон, пӹтӓри планеш анжык-
тымы Москван тӹ пӹтӓриш чаетяжӹмок анжыктымы. Ужыда, 
халан чаетяжӹ тиштӓкен махань изи лин шӹнзӹн? Кокшы пла-
нышты масштабшы иЗирӓкӓт тидӹ техень лин: Москва планыш-
ты 1 сантиметр 1 километрым анжыкта, кокшы планыштыжы 
1 сантиметр 10 километрым анжыкта. Масштаб 10 пай изиэм-
дӹмӹ, еедӹндонок чертен анжыктымашыжат изирӓк лин. 

Кокшы планышты Москва-рекам дӓ Яуза рекӓм мода. Кыш-
такен канаважы? Кыштакен Кремль? 
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Нинӹ акат каеп, ниньш техень изи масштабдон чертен анжык-
ташыжат акли. Тӹнге гӹнят, кокшы планышты вес рекӓвлӓм, 
халавлӓм, кьфтни кОрнывлӓм, еТанЦивлӓм чертен анжыктымы. 

Ӹнде СССР-н Европейский частя центрын картым анжен 
лӓктӓ. 

Ти картын махань масштаб? Ти масштаб Москва лишӹл йӹр 
вӓрӹм анжыктышы планын масштаб гӹц мазар гӓнӓ изирӓк? 

Кокшы планышты анжыктымы вӓр картышты махань изи 
квадратикдон анжыкталтеш, тӹдӹмӓт цаклыда. 

Москва халам картеш кыце чертен анжыктымы? Москва-река 
дӓ Яуза рекӓ кайыт вара? Мытищи залам дӓ Москва лишнӹш 
мол халавлӓм картеш анжыктымы вара? 

Нинӹ уке ылыт, нинӹм ти масштабдон анжыкташ акли. Ти 
картышты ӹнде вес халавлӓ улы: Ярославль, Калуга, Тула дӓ 
молат. 

Ӹнде ӹшкеок СССР-н Европейский частя центрын картым 
цилӓ СССР анжыктышы картдон тӓнгӓштӓрен анжыда. 

Ти картвлӓн масштабышты махань айыртем улы? Землян 
кымда вӓржӹм кышты анжыктымы? ПӸТӓриш картеш анжыктымы 
цилӓ рекӓвлӓ дон цилӓ халавлӓок кокшы картешӓт анжыктымы 
вара? 

Планын дӓ географический картин Масштабвлӓ маняр ты-
гыды ылыт, чертен анжыктымашвлйжйт тӹнӓрӹкок чӹдӹ 
ылыт. 

Вӓрӹштӹ ма улывлӓм, планеш чертен анжыктымывлам, когон 
шукым пӓлӓш лимӹ ганьок картыштат, керек махань еӓндӓлӹк-
влӓ гишӓн шукым пӓлӓш лиэш. 

Картвлӓм планлаок чертят, вуйта земля вӹкӹ аэроплан 
гӹц, кӱшӹц анжен чертят машанет. 

Географический картвлӓ планвлӓ гӹц масштаб анжыктымаш-
дон вес етатян ылыт. План чертьымы годым шалдыра, кого мае-
штабым нӓлӹт: шамак толшы, планыштыш 1 сантиметрышты — 
таманяр лу метр ӓль таманяр шӱдӹ метр анжыкталтеш. Карт 
чертьымы годым изирӓк масштабым нӓлӹт: географический кар-
тын ик сантиметрышты — таманяр лу километр ӓль таманяр шӱдӹ 
километр анжыктымы ылеш. 

Изи йӓрвлӓм, рекӓвлӓм, еолавлӓм картышты акат анжыктеп. 
Коговлажьгм техень знаквлӓдон анжыктат: рекӓвлӓм — ӓйӹнӹлшӹ 
лИнивлӓдон, халавлӓм — крУжоквлӓдоя, кьфтни кОрнывлӓм — ли-
нивлӓдон. 
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Пӓшӓвлӓ. Ышке ӹлӹмдӓ вӓрӹн (колхозын ӓль халан) пла-
ным, райондан планым, областьыным дӓ СССР картым нӓлдӓ. 
Нинӹм ряДӸнеӓкӹДӓ дӓ икжӓк-иктӹдон тӧрештӓрен анжалда. 

1. Солан (колхозын ӓль халан) план, районын план махань мас-
штабвлӓдон чертьымы ылыт? Область карт махань масштабдон? 
СССР карт? 

Кыштакенжь1 масштаб когорак? КыштакенжЫ изирӓк? 
2. Тамдансоладамрайон планыштыкыце анжыктымы? Планыш-

ты анжыктымы еоладан томавлӓ, Ӧлицӓвлӓ район планышты 
малын анжыктымы агылеп? 

3. Район планышты районын центрым мода. Райондан центр 
лишнӹ махань еолавлӓ, рекӓвлӓ дӓ йӓрвлӓ ылыт? 

Область картышты ӹшке райондан центрым мода. Район пла-
нышты анжыктымы цилӓ еолавлӓ, рекӓвлӓ дӓ йӓрвлӓ область 
планышты анжыктымы ылыт вара? 

Область картышты областьын центрым мода. Облаетьын 
центр лишнӹ махань еолавлӓ, рекӓвлӓ анжыктымы ылыт? 

СССР картышты областьдам мода. Область картышты анжык-
тымы еолавлӓ дӓ рекӓвлӓ СССР картышты ылыт вара? 

4. Масштабдон пӓлӹдӓ: 1) Тӓ ӹлӹмдӓ вӓр гӹц райондан цен-
трышкы маняр километр? 2) Райондан центр гӹц областьдан центр 
якте? 3) Областьдан центр гӹц Москва якте? 

Сӓндӓлӹк вӹлвӓлӹм картеш кыце анжыктат. 

Мӓ пӓленӓ, топографический планышты лап вӓрвлӓ ыжар чиӓ-
дон анжыктымы ылыт, кукшӹ вӓрвлӓ — нарынзы ӓль шимӓлгӹ 
нарынзы чиӓдон. 

Географический картат техень чиӓвлӓдонок чиӓлтӹмӹ ылеш 
(СССР картым анжалда). 

47 рис. Земля вӹлвӓлӹн формывлӓ: лап тӧремвлӓ, кӱкшӹ 
тӧремвлӓ, кырыквлӓ. 
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Картыштат ти чиӓвлӓ махань-шон кӱкшӹ вӓрвлӓм анжыктат. 
Сирӹн К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ш Ӹ М СОЭК тангыж вӹд вӹлвӓл гӹц анжыктат, 

цилӓ тангыж вӹдок икань тӧр вӓрӹштӹ ылеш. 
Картышты кымда вӓрвлӓ ыжар чиӓдон, нарынзыдон ӓль пӹ-

цӓлгӹ нарынзыдон анжыктымы ылыт. Ти вӓрвлӓ тӧремвлӓ ылыт. 
Тенге гӹнят, ти тӧремвлӓ тангыж вӹд вӹлецӹн ик К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ Ш Т Ӹ 

агылеп. 
Картышты ыжар чиӓдон анжыктымы тӧремвлӓ тангыж вӹд 

вӹлецӹн 200 метр гӹц К Ӱ К Ш Ӹ Ш Т Ӹ агылеп; техень тӧремвлӓм 
лап вӓрвлӓ (низменностьвла) маныт. 

тангыжвлӓ вӹлец 200 метр гӹц кӱкшӹ вӓрвлӓм кӱкшӹ вӓр-
влӓ (возвышенностьвла) маныт, техень вӓрвлӓм картышты ошы, 
нарынзы ӓль пӹцӓлгӹ нарынзы чиӓдон анжыктат. 

Нарынзы ӓль кӹрӓн ӓнгӹсӹр пӧлоеавлӓ картышты кырык-
влӓм анжыктат. кырыквлӓ тангыж вӹд вӹлец маняр кӱкшӹ 
ылыт, нӹнӹм картеш шимӓлгӹ дӓ эче шимӓлгӹрӓк чиӓдон ан-
жыктат. 

Упражнени. СССР-н физический картам анжалда, махань ус-
ловный знаквлӓдон низменностьвлам, возвышенностьвлам, ик по-
ратка кӱкшӹцӓн кЫрыквлӓм, кӱкшӹ кЫрыквлӓм дӓ нӹнӹн лыман 
мычашыштым анжыктымы. 

СССР землян вӹлвӓлжй. 
СССР картам анжалда. Тӓ ужыда, тидӹн кого чаетяжок ыжар 

чиӓдон анжыктымы. Пиш кымда лап тӧремвлӓжӹ Совет Союзыш-
ты пиш кого вӓрӹм йӓшнӓт. Поезддон кечӹ, ӓрня моло кеет, 
ӓнзылнетшӹ еоок когон кымда тӧремӹм веле ужат. Ти лап тӧре-
мӹм Урал кырыквлӓ коктеш шелӸт. (Урал кырыквлан кок велнӹшӹ 

низменностьвлам кыце маныт, картышты мода.) 

СССР картышты кыды вӓрвлӓм нарынзы чиӓдон анжыктымы 
НинӸ — возвышенностьвла. (СССР-ШТЬШ1 сек кого возвышенностьым кыде 

маныт, картышты мода.) 

Шукы вӓреок тӧрем тӹрвлӓ мычкы етенялӓок кого кӱӓн кы-
рыквлӓ ылыт. Нинӹ кужы кырык ӹрдӹлӓ шӱдӹ, тӹжем километр 
моло шывшылтыт. (Кавказский кырыквлам мода.) 

Упрӓжненивлӓ. 1. Москва гӹц Владивосток хала якте (тидӹ 
Японский тангыж тӹрӹштӹ) кешӹ кьгртни корным анжен лӓктӓ 
дӓ махань низменностьвладон махань возвышенностьвладон дӓ кы-
рЫКВлӓдон ти корны эртӓ, шайышт пуда. 

2. Москва халам мода. Москва гӹц Каспийский тангыжышкы 
махань рекӓвлӓдон кен шоаш лиэш, анжыда. Москва гӹц Волган 
ӓнгжӹ (устьежы) якте тӧр линидон маняр километр лиэш, мас-
штабдон виеен нӓлдӓ. 
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V. З Е М Л Я Ш Ӓ Р . 

Перви эдемвлӓ землям маханеш шотленӹт. 

Перви эдемвлӓ ӹшке йӹрвӓш ылшы изирӓк вӓрӹм веле пӓле-
нӹт. Тӹнӓм, кӹзӹтшӹлӓ мӹндӹр вӓрӹшкӹ йӹле каштмы кьфтни 
корны моло уке ылын. Паро-

.... , , . . .. П А ходвлаат уке ылыныт. Кызыт , ^Е. » ̂  У^ЁЦ" 
теве тангыжвлӓ мыч, океанвлӓ 
гач пароходвладон каштыт. 
Перви тангыжвлӓ мычкы пун 
изи кӓрапльывлӓ парусдон 
ӓль вешлӓдон ыдырен кеӓт 
ылын. 

Тӹнӓм компасымат ак пӓ-
леп ылын, компастежы океан 
покшалны кеӓш корным моаш 
акли. седӹндонок перви эдем-
влӓ МӸНДӸРКӸ, тангыж покшакыла кеӓш лӱдӹнӹт, сир тӹр вок-
тен веле каштыныт. 

Первиш эдемвлӓ землям изиэш шотленӹт. Океан покшалны 

48 рис. Первиш эдемвлӓ зем-
лям — океан покшалны ляпцӓкӓ 

круг гань киӓ машаненӹт. 

ляпцӓкӓ кругла земля киа машаненӹт. 

49 рис. Первиш эдемвлӓ землям теве 
мавлӓ вӹлнӹ киӓ машаненӹт. 

Ямаквлӓм колташ тӹнгӓ-
лӹнӹт, вуйта земля „кым 
кит кол" вӹлнӹ киӓ, 
эче вес вӓрвлӓштӹжӹ — 
.слонвлӓ вӹлнӹ", „кого 
черепаха вӹлнӹ" —манын 
попенӹт. 

Тӹнӓмшӹ сек тӹмень-
шӹ грек народын геогра-

фический кӓртвлӓштӹ 
кӹзӹт яктеок перегӓлт 
шоныт. Ик картышты 
тӹнӓм пӓлӹмӹ цилӓ мир 
анжыкталтеш. 
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Карта покшалны Греция, ти-
дӹн йӹржӹ перви греквлӓн 
пӓлӹмӹ землявлӓ ылыт. 

Цилӓ ти землявлӓ вӹд дон, 
океандон ӓрен нӓлмӹ ылыт. 
Океаным греквлӓ кого рекӓ-
эш шотленӹт: земля йӹр океан 
йога манын шаненӹт. Греквлӓ 
океан пӹтӹмӹ вӓрӹштӹ зем-
лян кӓтӓ тӹржӹ ылеш маша-
ненӹт. 

50 рис. 2500 и перви греквлӓ 
шанымы статян цилӓ землян 

карта. 

Землян формыжы дӓ 
величинажы. 

Ӹлӹм семӹнь эдемвлӓ когон 
дӓ когон землям пӓлӓш тӹнгӓ-

лӹнӹт. Путешественниквла, купецвлӓ дӓ воюен кредӓл пыры-
шывлӓ у еаНДӓлӹквлӓшкӹ пакыла дӓ пакыла пырен миенӹт, землян 
Т Ӹ Р Ӹ Ш К Ӹ Ж Ӹ веле нигыштат шотелыт. 

первишӹ УЧоныйвлӓ тенге шанаш тӹнгӓлӹнӹт: земля ляпцӓкӓ 
круг агыл, шӓр форман ылеш, манын шотлаш тӹнгӓлӹнӹт. 

цьйиа.., Путешественник Ма-
геллан 400 иперви земля 

':> / УЧ^Ч---- У йӹр еӓрнен толын, земля 
А ' Ч г - ̂  Л '•. V А - ^ . . ' : ЙӸрсӓрнен толмыжыдон 

•^г. ч, земляшӓр форман ылмым 
ч ' • • • ' . • У . X лӓЧОКОКпӓлдӹртен. 

Кӹзӹт земля цилӓ 
; хӓлӓок Эдемвлӓлӓн пӓлӹ. 

••• ПароходвлЯ цилӓ тангыж 
^ Ш Ш & ^ ^ М ^ ^ Ш ^ ^ - гачок кеӓт, ӓэропланвлӓ 
^ Ш Щ Щ Щ р Ш Г ^ - Ш з е м л я Вӹлнӹ цилӓ еемӹнь 

чӦнгештӹлӹт. Нигыштат 
ШЩЁШщШ??:- У землян тӹржӹ уке. Земля 

. , • > . — ш а р ылмым, кӹзӹт ӹнде 
; ; • цилӓн пӓлӓт. 

..."-.'• • Земля шӓр пиш кого. 
е . г, ~ Тидӹн йӹр еӓрнен толын 
51 рис. эемля — шар. Ти шарышты г п . 
йӹргешкӹ крутым анжыктымы, тидӹ ш о а ш 4 0 т ы ж е м ^ м е т -
первиш греквлӓн картешӹштӹ анжык- Р ы м кеӓш келеш. Ик ке-тымы частя ылеш. чӓт кӓнӹдеок кен, кечеш 
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40 километрым кемӹкӓт, 
земля йӹр сӓрнен толын 
шокташ 3 и нӓрӹ керӓл 
лиэш. 

Мӓ ӹшке йӹрнӓ ылшы 
земля вӹлвӓлӹн иклаштык 
частяжӹм веле ужына, се-
ДӸНДОНОК шӓр вӹлнӹ ӹлӹм-
нӓжӹм ана цаклы. 

Земля шӓрӹштӹ кышты 
вӹлвӓлжӹ, кышты лӹвӓл-
жӹ. 52 рисункым анжыда. 
Тиштӓкен земля шӓрӹм ри-
суен анжыктымы. Земля шӓ-
рӹштӹ махань-шон вӓрвлӓш-
тӹ эдемвлӓ шалгат. Земля 
шӓр вӹлнӹ шалгышы эдем-
влӓн ялышты земля покшакыла, центрышкыла ылеш. Земля шӓр 
кок монгырышты ылшы эдемвлӓн ялвлӓштӹ вӓшешлӓ, ик туре ылыт. 

Тенгелӓ ылмашты, махань-шон велнӹ шалгышы эдемвлӓ земля 
вӹлец малын ак кенвацеп, тангыж гӹц, рекӓ гӹц, йӓр гӹц малыҥ 
вӹд ак вил? 

Земля ӹшке токыжыла ма улым цилӓмок шывшеш. Земля гӹц 
шуэн колтымы хӓдӹрвлӓӓт (предметвлӓ) кӱшкӹ кузен ак кеп, 
мӹнгешок земляшкӹ вилӹт. 

Глобус . 
Землям изи шӓрлӓ ӹштен анжыктат, тидӹм глобус маныт. Гло-

бус землян модель ылеш. 
Глобусым Ш Ӹ Д Ӹ Р Ӹ Ш К Ӹ чиктен шӹндӹмӹ, Ш Ӹ Д Ӹ Р Ж Ӹ М под-

ставкеш П И Ж Ӹ К Т Ӹ М Ӹ . Земля шӓржӹн гӹнь, лачокышты шӹдӹр-
жӓт, подставкыжат уке. 

Глобус — земля шӓрӹм сек тӧр анжыкта. Глобус вӹлвӓль™. 
географический картыштыш ганьок махань-шон чиӓдон чиӓлтен 
шӹндӹмӹ. Пӹцӓлгӹ кловой дон кловой чиӓ вӹд ылмы вӓрӹм ан-
жыктат, ыжаргы, нарынзы дӓ кӹрӓн чиӓвлӓ—землям, вес статян 
манмыла гӹнь, сирӹм анжыктат. 

Земля шӓр вӹлнӓ мавлӓ улы. 
Глобусышты тӧрӧк каеш, земля шӓр вӹлнӹ шукыжок вӹд 

ылеш. Сиржӹ земля шӓр вӹлвӓлӹн кым пайышты ик пайжы 
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52 рис. Земля вӹлнӹ кышты вӹл-
вӓл, кышты пындаш? 



веле. Земля шӓрӹн кым пайышты кок пай-
жым вӹд леведеш (53 рис.). 

Цилӓулы вӹдӓн вӓрӹм нӹлокеанеш пайы-
лат: Тихий, Атлантический, Индийский 
дӓ Северный Ледовитый. 

Океанвлӓ лошты кого сирвлӓ ылыт. Си-
рӹм светын куд частяэш пайылат: нинӹ — 
Европа, Азия, Африка, Америка (Северный 
дон Южный), Австралия дӓ Антарктида. 
Светын вӹц чаетяштӹжӹ эдемвлӓ ӹлӓтЖудым-
шышты—Антарктидышты— эдемвлӓ ак ӹлеп. 

Африка дон Европа лошты ма улы, глобуеышты анжалда. 
Тиштӓкен кымда вӓрӹм кловойын чиӓлтӹмӹм тӓ ужыда. Тидӹ — 
Атлантический океанын чаетяжӹ ылеш. Ти океан Европа, Азия, 
Африка лошты ылеш, еедӹндонок тидӹм Средиземный тангыж 
маныт. 

Тангыж — тидӹ океанын чаетяжӹ ылеш, тангыж еирвлӓ 
лошкы пыра ӓль тӹдӹн йӹржӹ островвлй ылыт. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Глобусышты нӹл океаным дӓ светын куд 
чаетяжӹм мода. 

2. Глобусышты Средиземный тангыж дон Японский тангыжым 
мода. 

Сӓндӓлӹк йӹр пӹтӓри еӓрнен толмаш. 
Сек пӹтӓриок земля йӹр 400 и перви Магеллан путешествен-

ник еӓрнен толын, тидӹ гишӓн тӓ пӓледӓ. 
Тӹнӓм Европа е ӓ Н Д ӓ Л Ӹ к в Л ӓ ш Т Ӹ ш купецвлӓ Азия дон Австра-

лия лоштыш островвлашть1 ӸЛӸШӸвлӓдон дӓ Индидон торгеенӹт. 
(Глобусышты Индим дӓ тӹ островвлам мода.) 

купецвлӓ тӹ островвлаштьшш дӓ Индиштышы богатствым 
К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ш Т Ӹ каждыйок нӓлӓш цаценӹт. Нӹнӹн карапльывлаш-
тӹ Африка йӹр дӓ пакыла Индийский океандон тӹшкӹ кенӹт. 
{Ти корным глобусышты анжыктыда.) 

Мол еӓНдӓлӹкӹштӹш купецвлӓ испанский купецвлам ти кор-
ныдон колтыделыт, еедӹндон Магеллан испанский корольлан вес 
корныдон кеӓш лиэш манын келееен. 

Земля — шӓр форман ылмылан Магеллан ӹнянен, тидӹ остров-
влӓ докы вес вецӹн миӓш лин. Тидӹ земля шӓр кого ылмым дӓ 
корнышты махань лӱдӹш, махань яеы лиэш моло, тӹдӹжӹм веле 
пӓлӹде. 

3 * 5 

53 рис. 
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Магелланын парысан вӹц карапльыжы Европа сир тӹр гӹц 
(Испания гӹц) тӓрвӓненӹтӓт, Южный Америка еирӹшкӹлӓ кенӹт. 

Глобусышты Магелланын корныжым анжыктыда.) 

Атлантический океандон кӓрапльывлӓ кым тӹлзӹ кенӹт. Иӹр-
вӓш сир ак кай, кымдыкеш вӹд. Кемӹштӹ еемӹнь шокшы дӓ 
шокшы лин миэн. Магеллан ӹшкежӹ кечӹ мычкы палубышты ан-
зыкыла М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ анжен шалген. 

Вара Южный Америкын сир кайын колтен. Карапльывла сир 
тӹр мычкы кеӓш тӹнгӓлӹнӹт. Ик вӓре кӓрапльывлӓ ширӹ вӹдӹм 
дӓ качкышым нӓлӓш сир Т Ӹ Р Ӹ Ш К О К миэнӹт. Тӹнӓм пиш шокшы 
шалген ылын. еирӹштӹ пиш яжо пУшӓнгӹвлӓ ылыныт. Тиштӓкен 
индеецвлӓ ӹленӹт. Нӹнӹн вӹргеньӹ гань якшар кӓпӹштӹ брон-
зы гань, кечӹ аяреш тьолгыжеш. Нӹнӹ путешественниквла докы 
лӓктӹнӹт, путешественниквла дон торгейӓш тӹнгӓлӹнӹт. Ик шер-
ге тӓреш путешественниквлалан кок комбым пуенӹт, ик етьокла 
пыдыргы тӓреш таманяр эдемлӓн качкаш еитӓлык колым 
пуэнЫт. 

Вӹдӹм дӓ качкыш запаеым еитӓрен оптен Ш Ӹ Н Д Ӹ М Ӹ К Ӹ , ка-
рапльывлӓ пакыла кенӹт. Пӓлӹнок ӱштӹ лиӓш тӹнгӓлӹн. 

Икрядӹ кого штурма тӓрвӓнен. Кого еилан мардеж карапльы 
докы пиш еилан миэн-миэн тӹкнен. Пиш кого коэ тӓрвӓнен. Ка-
рапльывлӓ пӱкш еуклӓок коэ вӹлнӹ мадыныт. Теве сир тӹрӹш-
тӹш кого кӱвлӓ тервен карапльывлаштЫ миэн тӹкнӓт машанал-
тын, патыр МӦряквлӓжӓт ӹнде ямыт машанымла ылын. Ик карапльы 
кого штурма годым тангыжыш вален кен, молжы пакыла дӓ па-
кыла Южный Америкын сир тӹр мычкы кенӹт. 

Март тӹлзӓт шон. Шачмы вӓрӹштӹштӹ, Европышты шошым-
шы шокшы кечӹвлӓ шалгат, тиштӓкенжӹ гӹнь, ӱштӹ. Июнь шон, 
тиштӓкенжӹ кого ӱштӹ тӹнгӓлӹн, лым лымеш. шукердӓт агыл 
путешественниквла шокшеш нерат линӹт ылын, ӹндежӹ терпен 
кердтӹмлӓок ӱштеш яеыланенӹт. Нинӹлӓн тел эртӓрӓш шагалаш 
вӓрештӹн. 

Ӱштӹ эртен веле кеӓ, кӓрапльывлӓ пакыла корнышкышты 
тӓрвӓнен кеӓт. Вара нинӹ проливым мотат, проливдон Атлантиче-
ский океан гӹц Тихий океанышкы лӓктӹт. Моряквлӓ еуеу лин 
мӓгӹренӹт вӓк. Миэн шоаш еӧрӹмӹ вӓрӹштӹ Мӹндӹрнӓт агыл 
машаненӹт. Запад векӹлӓ кен, Индишкы шоаш акли манын, 
иктӓт ӹнде шаныде. Вара ти проливым Магеллан пролив манаш 
тӸнгӓлӸнӸт. (Ти проливым глобусышты мода.) 
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54 рис. Магелланын карапльывлажй Магеллан проливдон кеӓт. 

Тыр игечӹ шалген, корны семӹнь мардеж ӹфӹлен. Тихий 
океан тыр ылын, изи коэ тангыж вӹлец рядЫн-рядьш кОэштӓлтӹн. 
Магеллан ти океаным „Тихий океан" манын, мол веремӓн кого 
штурмаан тиштӹ ылмым тидӹ пӓлӹде. 

Шукат ак эртӹ кӓрапльывлӓ ӱштӹ вӓр гӹц лӓктӹт, шокшы 
дӓ шокшы лиӓш тӹнгӓлеш. 

кӓрапльывлӓ шукы тӹлзӹ океандон кеӓт, островвламат вӓш 
ак лиэп, землямӓт ак ужеп. Киндӹм нигышты нӓлӓш. Пилым 
шӹрӓшӹм качкыныт, МачтывлӓМ сӹрӹмӹ каваштым шолтенӹт. 
Карапльыштыш крисвлӓм качкыныт: крисшы гӹнь, тотлы качкы-
шешок шотлалтын. Йӹрвӓш вӹд покшалны ылыныт гӹнӓт, йӱӓ-
шӹштӹ вӹд уке ылын. Океан вӹдьш йӱӓш ак яры, качы-санза-
лан ылеш. Карапльыштыш ширӹ вӹдшӹ локтылалт кен. Рӹвӹн-
зӹкӓн шапы вӹдӹмок йӱӓш вӓрештӹн. 

Эдемвлӓ яеыланенӹт, коленӹт моло. Нигнамат еирӹшкӹ миэн 
ана шо манын Моряквлӓ шаненӹт. 

Вара, корныш лӓкмӹштӹ годшен кок и эртӹмӹкӹ ижӹ, миэн 
шоаш еӧрӹмӹ Ӧетроввлӓм Магеллан ужын колта. Сӧрӹмӓш лиӓлт 
шон — у корным пачын шоктымы. Тӹшецӹнжӹ Европышкы кеӓш 
пӓлӹм корны ылын. 

ӦеТроввлӓшТӹ кечӹ пиш ӹрӹктӓ. Сир Т Ӹ Р Ӹ Ш Т О К кого шӹргӹ 
шалга . Пӓлдӹмӹ яжо пУшӓнгӹвлӓ ти Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ к у ш к ы т . 

Цилӓ островышток манмы гань Магеллан эдемвлӓм ужеш 
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Нинӹ выргемтеок каштыт, Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М сӓвӹдон, Ӹлӹштӓшвлӓ-
дон ӹштӓт, ӹшкежӹ пын пикшвлӓм, Йӹвшвлӓм намалыштыт. Ти 
островвлаштьл природын богатствыжы пиш шукы ылын — шӧрт-
ни, шергӓкӓн рӓетенивлӓ. 

Островышты ӹлӹшӹ эдемвлӓ дон Магеллан торгейаштьшгальш. 
Кьфтни хӓдӹрвлӓ тӓреш, проста Мӓтеривлӓ дӓ шулдӓкӓн косир 
хӓдӹрвлӓ тӓреш шукы шортним, шергӓкӓн кӹцкӹвлӓм, качмы 
прӦдуктвлӓм нӓлӹн. 

Ти островвлам испанский корольлан владенивлам Магеллан 
ӹштӓш цацен, тӹдӹлӓн кредӓл, еӹнген нӓлнежӹ ылын. Остров-
влӓштӹ ӹлӹшӹ халыквлӓ дон кредӓлмӓш тӓрвӓнен; ти кредӓл-
мӓштӹ Магелланым пуштыныт. 

Земля йӹрвӓш вара, Магеллан гӹц паенаок, кОдшывлӓжӹ 
еӓрнен толыныт. Вӹц карапльышты ик карапльы веле мӹнгеш 
еӓрнен толын. 265 эдемӹштӹ, мутялт, елапкаэм шӹцшӹ 18 эдем 
веле мӹнгеш толын шоныт. 

Пӹтӓри земля йыр еӓрнен толмаш тенгелӓн лин, кым и нӓрӹ 
тангыжвлӓ мычкы каштыныт. 

Магеллан гӹц вара вес путешественниквла икӓнӓ веле агыл 
земля йӹр еӓрненӹт. Кӹзӹтшӹ веремӓн земля йӹр еӓрнен толаш 
лӱдӹшӓт агыл. Силан, пиш кого пароходвлӓ таманяр кечӹшток 
океан гач кен колтат. поездвлӓ, автомобильвла земля вӹлнӹ 
пиш мӹндӹр вӓрӹмок пиш йӹле эртен кеӓт. 

Згмля йӹр аэропландонат еӓрнен толыныт. Т И Д Ӹ Н Д О Н еӓрнен 
толашыжы 8 кечӹ веле керӓл лин. 

Европа гӹц Америкышкы. 

Портовый халашты кӱэрӓн пристин доны пароход шалга. При-
етин вӹкок таманяр рядӓн, йӹргешкӹ Окнявлӓӓн шим борт каеш. 
Пароход К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ этаж йӹде пассажирский каютвлӓ, етоло-
выйвлӓ, кухнявлӓ, служебный кОмнатвлӓ. Нӹнӹ лӹвӓлнӹ, ӱлнӹ, 
машинӓ кӹдежвлӓ. Тӹштӓкен кӱ шӱ йылатымы пиш кого камака-
влӓ. тӹштӓкенок кого еилан паровой машинӓ ровотая. Пароход 
вӹлнӹжӹ капитанский мостикышты рулевой (виктӓрӹшӹ) шалга. 
Тидӹ руль аравам сарал-сарал пароходым виктӓрӓ, компас ан-
жыктымы еемӹнь пароходым колта. 

Пароход кеӓш йӓмдӹ ылеш. Портышкы ташкалтышвла мычкы 
пӓееажирвлӓ кузат, груз лӱктӹшӹ кого кранвлӓ товарым оптен, 
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ялштыл шӹндӹмӹ кого тюквлӓм кузыктатат, вара пароход кӧр-
гӹшкӹ валат. 

Теве пароход свисток юк •чӹнь шактен колта, хала кымды-
кышкок М Ӹ Н Д Ӹ Р К Ӹ шакта, М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц Ӹ Н ЭХО ЮК мӱгӹрӓлт кеӓ. 

55 рис. Океандон кашшы кӹзӹтшӹ пароход. 

Кокшы, кымшы гудок шактен колта... Корма шайылны винт рово-
таяш тӹнгӓлеш. Вӹд юк ложге веле шакта. Пароход пристин гӹц 
карангеш. 

Тидӹ портышты шалгыш пароходвлӓ лодон олен лӓктеш, тан-
гыжышкыла пыра. 

Сир палан дӓ палан кодеш, мӹндӹрӓн шӹлӹн кодын миӓ. Та-
маняррак цӓшӹштӹ сир акат кай, Йӹрӹм^ӹрвӓш кого, пиш кым-
да тангыж киӓлтӓ. Пароходет коэвлӓм пӹчкеденок кеӓ. Коевлӓ 
пароход бортым лувыге лывшат. Пароход паштек колшыревла 
чОнгештӓт, эртен кеӓт, мачта вуеш шӹнзӹт, вара пароход гӹц 
кодыт дӓ мӹнгешок еирӹшкӹ чОнгештӓт. 

Ти пиш кого пароход Атлантический океан гач куд кечӹ кеӓ. 
Кемӓштӹжӹ таманяр гӓнӓ штурмам тидӹ вӓш лиэш, тӹнге гӹнят, 
пиш кого пароходет коээш икжак-ик векӹ кӓчӓйБгл, корныжым 
пыт пӓленок, тӧрӧк кеӓ. Пароходышты радио улат, пассажирвла, 
Европа дон, Америка дон керек кынам попен кердӹт. 

Европа гӹц Америкышкы океан гач кеӓш кӹзӹт куд кечӹ веле 
келеш. 450 и перви Европа гӹц Америкышкы путешественник 
Колумб кым тӹлзӹ кеен. 

Упражнени. Европа гӹц Америкышкы Атлантический океан 
гач кемӹ корным глобусышты анжыктыда. 
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Земля дон кечӹ. 

Землянӓ маханьрак когожым мӓ ӹнде пӓленӓ. Кечӹ дон тӧреш-
тӓрӹмӹкӹ, землянӓ пишок изилӓ чучеш (56 рис.). 

Кечӹ 1300 000 гӓнӓ земля гӹц кого. Мӓ дорцынна пиш когон 
М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ ылешӓт веле, кеЧӸизилӓкаеш. Земля гӹц кечӹ докы 
поезддон кеӓш лиэш ылгецӹ, йӹле кешӹ поезд 250 иштӹ веле 
миэн шонежӹ. 

Кечӹ — калялт шӹцшӹ пиш кого шӓр ылеш. 
Кечӹ гӹц земляшкӹ соты дӓ шокшы толеш. 

56 рис. Кечӹ дон земля. Кечӹ дон тӦрештӓрӹмӹкӹ земля 
воксеок изи. 

Сӧтыгечӹ дон йыд ма вирдон лит. 

Сӧтыгечӹ дон йыд ма вирдон лимӹм ынгылен шокташ манын, 
земля модель дон кечӹ модельым тӹшлен анжен лӓктӓ. Шарикым 
шун рок гӹц ӹштӹдӓӓт, ваштшы провылк ваштырдон ыражым 
чӱчӹдӓ, ыражшы вашт шӹртӹм колтыда (шӹртӹн ӱл мыча-
шыжым пУкшемдӹдӓ). 

Ӹнде ти шарикым земля ылеш манына. 
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Пӹцкемӹш комнатыштыш стӧл 
вӹлӓн сартам чӱктен шӹндӹдӓ. Ти-
дӹм кечӹ манына. Сарта анзылан, 
Ӧрдӹжешрӓк шариктам шӹртӹ мы-
чан кычыда. Шариктам сарта тылда 
йӹрвӓшок еотемдӓрӓ вара? Агеш, 
шарикын пел монгыржы веле ео-
темӓлтеш, вес пелжӹ ӹмӹлеш ко-
деш (57 рис.). 

Тенгеок кечӓт землян пел шӓр-
жӹм веле еотемдӓрӓ. еотемдӓрӹмӹ 
велнӹжӹ кечӹ каеш — тиштӓкен 

еотыгечӹ, вес велнӹжӹ кечӹ ак кай — тӹштӹ йыд. 
Шарикым олен еарта анзылны еӓрен мидӓ. Тенге еӓрӹмӹкӹдӓ 

ӹнде еартада первиш ӹмӹлӓн вӓрӹмӓт еотемдӓрӓ, перви еотем-
дӓрӹмӹ вӓржӹ ӹнде ӹмӹлӓн вӓрӹштӹ лиэш. 

Шӹртӹдӓм пӹтӹрен шӹндӹдӓ дӓ кыцелӓ шарикта ӹнде еарта 
анзылны еӓрнӓш тӹнгӓлеш, анжыда. 

Земля шӓрӓт тенгеок кечӹ туре еӓрнӓ дӓ земля вӹлнӓт еоты-
гечӹ йыд дон вашталт миӓ. Земля ӹшке йӹржӹ еуткашты икря-
дӹ еӓрнӓлеш. Мӓ сагана, мӓ йӹрнӓ ылшы цилӓжок, земля вӹлнӹ 
ма улыжы — пӧртвлӓ, нырвлӓ, алыквлӓ моло еӓрнӓтӓт, землян 
еӓрнӹмӹжӹм мӓ ана цаклы. 

Мӓ, кечӹ куза дӓ мӹнгешок шӹнзеш машаненӓ, земля ак еӓр-
нӹ машаненӓ. 

Пойезддон кемӹнӓ годымат, мӓ тидӹмок цакленӓ. 
Поезд икладын тӹкӹлӓлтеок кеӓ гӹнь, мӓ ик вӓрӹшток шал-

тенӓ машаненӓ, корны кок монгырыштыш телеграф мӓнгӹвлӓ, пу-
шӓнгӹвлӓ моло, поезднӓ ваштареш чӹнь толыт машаненӓ. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Сарта анзылан глобуеым шӹндӹдӓ. Земля 
кыце еӓрнӓ, токо пӓлӹмдӓ етатян тӹдӹм анжыктыда; глобусыш-
ты кышты еотыгечӹ, кышты йыд? 

2. Сӧтыгечӹ Европышты лимӹлӓ глобуетам еарта анзылан еӓ-
рӓл шӹндӹдӓ. Тӹнӓм Америкышты, Африкышты, Австралишты 
еотыгечӹ ӓль йыд, тӹдӹм анжалда. 

ПолюсвлМ дон экватор. 

Мӓ ӹнде пӓленӓ, земля шӓр еуткашты со ик гӓнӓ ӹшке йӹр-
жӹ ейрнӓлеш. 

Земля кыце еӓрнен миӓ, земля шӓр вӹлнӹш цилӓ вӓржок зем-
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57 рис. Сӧтыгечӹ дон йыд 
лимӹм анжыктышы опыт. 



ля сӓрнӹмӹ годым кыце сӓрнӓт, тӹдӹмӓт дилӓ яжоракын анжал 
лӓктӹнӓ. 

Седӹлӓнок земля модельым шун шариктам шӹртӹ мычкы 
кычыдаат — вӹлӓнжӹ черниладон точкым, тӹ точка туре весӹ-
влӓм шӹнден мидӓ. Кок точкыжым шӹртӹ лӓкмӹ ыражвлӓ до-
ран шӹндӹмлӓ. 

Шариктам сӓрӓлдӓ. Тӓ ӹнде ужыда, шарик сӓрнӹм годым 
каждый точкок кругым ӹштӓ: ик точка — когорак кругым, 
молжы — ИЗирӓквлӓм; шарикын кок точка веле, кӱшӹл дон ӱл 
точка — кругым ак ӹштеп. 

Земля шӓр сӓрнӹм годымат, тенгеок лин миӓ. Земля шӓр вӹл-
нӹ кышты-шон шӹнзен кешӹ точкывлӓ ик статян ак сӓрнеп. 
Кыды точкыжы суткашты кого кругым ӹштӓт, кыдыжы изи-
рӓквлӓм. Земля шӓр вӹлнӹш кок точкыжы нимахань кругымат 
ак ӹштеп. Нинӹ — земля шӓр полюсвлй. 

Ик полюсыжым северный полюс маныт, тидӹ земля шӓрӹш-
тӹшӹ северный сек мӹндӹр точка. Вес полюсыжым южный по-
люс маныт. Тидӹ земля шӓрӹн южный сек мӹндӹр точка 
ылеш. 

Кок полюс гӹц икнӓр ло кытеш земля покшец, земля шӓр йӹр 
ӹштӓлшӹ линим ышышты колтат, ти линим экватор маныт. 
Ти лини земля шӓрӹм кок полушариэш пайыла — северный 
полушариэш да южный полушариэш 

Упражненивла. 1. Глобусышты северный полюсым, южный 
полюсым дӓ экваторым мода. 

2. Светын махань частявлӓ южный полушаришты, махань ча-
стявлӓ северный полушаришты ылыт, глобусышты анжыда; све-
тын махань частявлӓ гач экватор эртӓ, тӹдӹмӓт анжалда. 

Глобусышты велвлӓм кыце пӓлӹмлӓ. 

Север векӹлӓ эдем лицӓн шалга гӹнь, шайыланжы юг лиэш, 
вургымла велӓнжӹ — восток, шалахай велӓнжӹ — запад, тидӹм мӓ 
пӓленӓ. Школ гӹцӹн тӧрӧкок, ик векӓт сӓрнӓлте, северышкы кен 
кердӹнӓ ылгецӹ, северный полюсышкы тӧрӧк миэн шоненӓ. Юг 
векӹ кенӓ ылгецӹ, южный полюсышкы тӧрӧк миэн шоненӓ. Се-
вер дон юг векӹ "кемӓш ик полюс гӹц вес полюсышкы кемӓш 
ылеш. 

Глобусышты север дон юг велвлӓм пӓлӓш манын, глобусеш 
„анжышым" шагалтенӓ. Глобус вӹлӓн фигурым север векӹлӓ 
лицӓн шагалтенӓ. Тӹнӓм тӹдӹн шайылны юг лиэш (58 рис.). 
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58 рис. Глобусышты тӹнг велвлӓм пӓлӹмӓш. „Анжышым" 
северный полюс векӹлӓ лицӓн сӓрӓл шагалтымы, кидвлӓжӹ 

востокым дӓ западым анжыктат. 

Глобусеш техень ӓнжышывлӓм шукы вӓре шагалтенӓ дӓ кыш-
ты нӹнӹн север, кышты юг пӓленӓ. Глобусым мӓ тӹшленок ан-
женӓ гӹнь, ужына, север дон юг лошты линивлӓ кеӓт, нинӹ по-
люс гӹц полюсышкы кеӓт. Ти линивлӓ цилӓ вӓреок север гӹц 
югышкыла кемӓшӹм ӓль юг гӹц северышкыла кемӓшӹм ан-
жыктат. Глобусыштыш иктӓ точка гӹц северышкыла кеӓш 
келеш гӹнь, тенгелӓ ти линидон северный полюсышкыла ке-
мӹлӓ. 
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Ӹнде глобусышты востокышкыла дӓ западашкыла кемӹм кыце 
пӓлӹмлӓ, тӹдӹм анжалына. 

Эче анжышына гишӓн попалтенӓ. Анжышы гӹц кыды монгы-
рышты восток, кыды монгырышты запад ылеш, кок кИдшӹм шӓрӓл-
тӹмӹдон пӓленӓ. 

Глобусым тӹшленок анжалына, глобусышты север векӹлӓ 
лицӓн шалгышы ӓнжышывлӓн кидвлӓштӹ кыды векӹлӓ ылыт, 
тӹшленӓ. Мӓ ужына, востокышкыла дӓ западышкыла кемӓш-
влӓмӓт глобусышты лИнивлӓдон анжыктымы. Ти линивлӓ север 
гӹц югышкыла кешӹ линивлӓ тореш ылыт. 

Земля шӓр карта. 

Глобус—земля шӓр модель ылеш. Глобусым кычылташыжы 
соок кынеш ак тол. 'Изи глобусеш земля В Ӹ Л Н Ӹ Ш Ӹ М цилӓок ан-
жыкташ акли, кого глобусыжым ӹштӓш ясы. Экскурсишкы ӓль 
путешествишкы глобусым сага нӓлӓш акли. 

седӹндонок пумагаэш анжыктыман географический картым 
кычылтыт. 

Пиш ш у к е р ш ӹ веремӓ годшенок эдемвлӓ цилӓ землям ӓль 
тӹдӹн участкавлам пумагаэш чертяш тӹнгӓлӹнӹт, тидӹм к а р т 
маныт. Пӹтӓри картвлӓ пиш проста ылыныт. Эдемвлӓ сӹнзӓдон 
анженок еирвлӓм пумагаэш ӓнжыктенӹт, рекӓвлӓм, кЫрыквлӓм 
дӓ халавлӓм пӓлдӹртенӹт. Техень кӓртвлӓдон пӓлӓш пиш л е л ӹ 
ылын. Кынамжы чеРТьымашвлӓжӓТ тӧр ӹштӹмӹ агылец ылын, 
рӓееТоянивлӓм тӧр анжыктыделыт . 

Техень картдон тӧр корным пӓлӓш акли ылын, маняр кечӹ 
моло корны мычкы кемӹлӓ, шотлен лыкташ акли ылын. Перви-
шенок эдемвлӓ тӧр чертьымы картым ӹштӓш цаценӹт. Висӹшӹ 
точный (тӧр) приборвлӓм изобретайымыкы веле тӧр картым ӹш-
тен кердмӹ. 

Кӹзӹт земля шӓр цилӓ ганьок тымень пӓлен шоктымы, —яеын 
шоаш лимӹ изи участкавла веле анжен пӓлен шоктымы агылеп. 
Аэропланвлам, дирижабльвлам, автомобильвлам дӓ пӓроходвлӓм-
ледоколвлӓм ӹнде изобретаен шОктенӹтӓт, эдемвлӓ сек кого. 
пӰеТиньвлӓшкӹ, яеын миэн шоаш лимӹ вӓрвлӓшкӹ вӓк пырен. 
кердӹт. 

Кӹзӹт земля шӓрӹм тӧр анжыктышы картвлӓ улы, нинӹ вӹ-
лец керек махань еӓндӓлӹкӹмӓт мӓ пӓлен кердӹнӓ. Грамытым пӓ-
лӹшӹ каждый эдемок, книгӓм лыдмыжылаок, картым лыдаш ты-
Меньшӓшлык ылеш. 
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Картеш з^мля шӓрӹм кок полушаридон анжыктат. Ик полу-
шариштыжы земля шӓрӹн ик пелжӹм анжыктат, вес полушари-
штыжы вес лелжӹм. 

Ик полушарижы восточный полушари, весӹжӹ западный 
полушари. 

Полушари картвлӓм глобуслаок чиӓлтен шӹндӹмӹ. Полушари 
картыштат глобусыштышлаок север гӹц югышкы дӓ запад гӹц 
во:токышкы линивлӓ кеӓт. Картышты нинӹ кемӹ велвлӓм ан-
жыктат. 

Упражненивлӓ. 1. Полушари картвлӓм анжен лӓктӓ. Светын 
чӓетявлӓжӹм мода. Восточный полушаришты да западный полу-
шаришты светын махань чаетявлӓ ылыт? 

2. Каждый полушаришток северный дон южный пӦлюсвлӓм, 
экваторым мода. Север гӹц югышкы, восток гӹц западышкы ке-
шӹ лиНивлӓм анжыктыда. 

3. Австралия гӹц ееверышкы, югышкы, востокышкы, запа-
дышкы анжыктышы велвлӓм мода. 

4. Полушари картышты земля шӓр йӹр Магелланын еӓрнен 
толмы корным анжыктыда. 

5. Полушари картышты Средиземный тангыжым мода. Светын 
махань частя Средиземный тангыж гӹц север велнӹ, маханьы — 
юг велнӹ? Кӹзӹтшӹ полушари картыштыш Средиземный тангы-
жым первиш греквлӓн картеш чертен анжыктымыдон тӧрештӓ-
рӹдӓ. 

6. Глобусыштат, полушари картыштат Сезерный Ледовитый 
океаным анжыктыда. Тидӹн йӹр светын махань чаетявлӓ ылыт? 

7. Полушари картышты Советский 
Союзым ( С С С Р - М ) мода. Светын махань 
чӓетявлӓштӹ тидӹ ылеш? 

Урок агыл годым ӹштӹшӓшлык 
пӓшӓ. 

Ти книгӓн приложеништыш пӹтӓри-
шӹ кым ровотам ӹштӹдӓ. 

Землян год мычкы еӓрнӹмӹжӹ. 

Ӹшке йӹржӹ еӓрнӹм гӹц паена, 
земля кечӹ йӹр эче еӓрнӓ. 

Земля кечӹ йӹр годышты ижӹ еӓр-
нӓл шокта. Ти веремӓштӹ земля вӹл-
вӓл цилӓ вӓреок икань ак еотемдӓрӓлт, 
цилӓ вӓрӹшкок кечӹ гӹц икнӓр шокшы 
ак тол. 

59 рис. Северный полу-
шаришты кӓнгӹж. 

.103 



Мӓ донына годышты: кӓнгӹж, шӹжӹ, тел, шошым и йӹдеок 
лин миӓт. 

Мӓ донына годышты махань-шон веремӓвлӓ лимӹм пӓлӓш 
пӹцкемӹш кӹдежӹштӹ техень тӹшлен анжымашвлам ӹштӹдӓ. 
Тӹрьшь шӹдӹрӓн глобусым 59 рисункышты анжыктымла шӹн-
дӹдӓ дӓ сартадон тӹдӹм еотемдӓрӹдӓ. 

Северный полушаришты, глобусышты соты ылмы вӓрӹштӹ 
Москвам мода. Тишӓкен якшар кружокым тышкалтыда. (59 рисун-
кышты Москвам М буквадон анжыктымы.) 

Тенге юг вел полушариэш, кышак гӹнят, шамак толшы Аф-
рикын юг велеш кружокым тышкалтыда. (Рисункышты ти вӓрӹм точ-
кыдон анжыктымы.) 

Глобусым шӹдӹржӹ йӹр еӓрӓлдӓ. 
Москва доныш вӓр еутка мычкы шукы веремӓ еотемдӓрӹмӹ 

ылеш. Тенгелӓ гӹнь, ти веремӓн Москвашты кужы кечӹвлӓ, мы-
тык йыдвлӓ ылыт. Тенгелӓ кӓнгӹжӹм лиэш. Южный полушариш-
ты точка шӹндӹмӹ вӓр ти веремӓн шукыжок ӹмӹлӹштӹ ылеш. 
Тӹштӓкен кӹзӹт мытык кечӹвлӓ дӓ кужы йыдвлӓ шалгат. Тен-
гелӓ телӹм лиэш. 

Северный полушаришты кӓнгӹж ылмы годым, Южный полу-
шаришты— тел. Глобусыштат, рисункыштат тӧрӧк каеш, глобуе-
на ӹшке йӹржӹ еӓрнӹмӹ годым северный полюс дӓ тӹдӹн йӹр 
ылшы вӓр еоок еотемдӓрӹмӹ ылыт. Ти веремӓн северный полюс 
доныш вӓрӹм еутка мычкок кечӹ 
еотемдӓрӓ. Полюсыштыжы пел и еоок 
кечӹ каеш. 

Южный полюс дӓ тӹдӹн йӹр ыл-
шы вӓржӹ ти веремӓн еоок ӹмӹлӹштӹ 
ылеш. Южный полюс доны ти вере-
мӓн еутка кыт мычкок йыд шалга. 
Сек полюсыштыжок пел и еоок кечӹ 
ак кай. Глобусым еарта вес велӓн 
шӸндӸдӓ. (60 рисункышты анжыктымла.) 

Ӹнде южный полушари когоракын 
еотемдӓрӹмӹ, ееверныйжы—иЗирӓкӹн-

Глобусым шӹдӹр йӹржӹ еӓрӓлдӓ 
дӓ тӧрӧк ужыда, Москва ӹнде еуткан 
шукы веремӓжок ӹмӹлӹштӹ ылеш. 
Москвашты мытык кечӹвлӓ, кужы 
йыдвлӓ тӸНгӓлӓлтӸНӸт. Тенгелӓ те-
лӹм лиэш. 

60 рис. Северный 
полушаришты тел. 
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Южный полушариэш анжыктымы точкына ӹнде шукы вере-
мӓжок еотемдӓрӹмӹ ылеш. Тиштӓкен ти веремӓн кечӹ кужы, 
йыдшы мытык. Тенгелӓ кӓнгӹжӹм лиэш. 

Северный полушаришты тел ылмы годым, южный полушариш-
ты — кӓнгӹж (60 рис.). 

Глобусыштат, рисункыштат тӧрӧк каеш, земля тенге ылмы 
годым, северный полюс дӓ йӹржӹ ылшы вӓр еоок ӹмӹлӹштӹ 
ылыт. Северный полюс доны еутка кыт мычкок кечӹ ак кай, по-
люсыштыжы пел и ак кай. 

Ти веремӓн южный полюс дӓ йӹр ылшы вӓржӹ еоок еотем-
дӓрӹмӹ. Полюсыштыжы пел и еоок кечӹ шалга. 

Северный дон южный полушарим кечӹ икнӓрок еотемдӓрӹмӹ 
годым, шошым дон шӹжӹ шалга. 

Земля кечӹ йӹр еӓрнӹмӓшещ годын веремӓжӹ тенгелӓ ваш-
талт миӓ. 

Упрӓжненивлӓ. 1. Северный полушаришты кӓнгӹж лимӹм 
анжыктымна етатян глобуетам еарта анзылан шӹндӹдӓ. 

2. Северный полушаришты тел лимӹм анжыктымла етатян 
глобуетам еарта анзылан шӹндӹдӓ. 

Церкӹ наука ваштареш ылеш. 

Земля ӹшке йӹржӹ дӓ кечӹ йӹр еӓрнӹмӹм сек пӹтӓриок 
учоный Николай Коперник ӹняндӓрен попен. Пьглгомыштыш шӹ-
дӹрвлӓм тӹшлен анжен лӓкмӹкӹжӹ, кечӹ земля йӹр еӓрнӓ ма-
нын, церкӹн тымдымашыжы еамынь ылеш манын, Коперник 
шанен. Коперникын тымдымашыжы церкӹлӓн Ӹнянӹмӓшдон йымы-
лан ыдылмаш ваштареш ылын. 

Коперникын книгӓвлӓжӹм церкӹ проклятаен, 200 и нинӹм 
лыдашат цӓрӹмӹ ылын. 

Учоный Джордано Бруно, Коперникын тымдымашыжым цилӓ 
вӓре шӓрӓш тӹнгӓлӹн. Ти пӓшӓ пОпвлӓлӓн ярал агыл ылынат, 
Бруном арестуеныт. Бруно шӹми тюрьмашты шӹнзен, пиш когон 
яеы мутьымашым, пыткывлам тидӹ тӹштӹ терпен. Церковный 
суд вара тидӹм йылатен колташ еуен. Тенгелӓ Джордано Бруно 
тӧр тымдымы верц кредӓлмӓшеш колен. Тьшӓмшен 300 и нӓрӹ 
эртен. 

Тӹнӓмшӹ веремӓнок ӹлӹшӹ лӹмлӹ вес учоный Галилейымат 
тюрьмашкы питӹрен шӹнденӹт ылын. Земля еӓрнӓ манын тидӹн 
тымдымашыжы гӹц тидӹлӓн отказаш шуденӹт, земля ак еӓрнӹ 
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Маныктенӹт. З емля ӹшкежӹ йӹр дӓ кечӹ йӹр сӓрнӓ манын тымдаш 
прахенӓт веле вара тидӹм йылатыделыт. 

Коперникын тымдымашыжым вара веле цилӓнок тӧреш лык-
тыныт. 

Земля шӓрӹн тепловой поясвлӓ. 

Мӓ пӓленӓ, кечӹ ӹшке шокшыжыдон кечӹ мычкок землям 
икань ак ӹрӹктӹ. Годын сек шокшы веремӓ годымат, ирок шок-
шок агыл, — ирок кечӹ пылгомышкы кӱшкок кузен ак шо, кечӹ 
аяр слапкан эче ӹрӹктӓ. Кечӹвӓлеш кечӹ кӱшкӹ дӓ кӱшкӹ ку-
за, кечӹ аяр когон дӓ когон ӹрӹктӓш тӹнгӓлеш. Вады векӹлӓ 
кечӹ валаш тӹнгӓлеш дӓ ӸРӹктбшӓшӹжӓт слапкаем миӓ. Пӹл-
томышты кечӹ маняры кӱшнӹ, тӹнӓрӹ когоракын землям ӹрӹктӓ. 

Земля шӓрӹштӹш махань-шон вӓрвлӓм кечӹ икань ак ӹрӹктӹ. 
Глобусеш „ӓнжышывлӓм" кымытым шагалтенӓ: иктӹм — эква-

тореш, коктым— пӧлюевлӓ лишӓнрӓк. Глобус лишӓнрӓкок лампым 
еӓкӓлтенӓ, тидӹ — „кечӹ" лижӹ. Ӓнжышывлӓм лампы кыце еотем-
дӓрӓ, тӹдӹм ӹнде анжалына (61 рис.). 

Экваторышты шалгышы эдем 
вӹкӹ лампы соты кӱшӹцӹн тӧ-
рӧк ваззлеш. Кечӹ тидӹн вуй 
турежӹ ылеш. Тӹнге гӹнь, эква-
тор доны кечӹ когон ӹрӹктӓ. 
Экватор доны земля шӓрӹштӹш 
еек шокшы еӓндӓлӹквлӓ ылыт— 
тиштӹ шокшы пояс. Экватор 
доны год мычкок икань шокшы 
игечӹ шалга. Ӱштӹ игечӹ год 
мычкы вокееок ак ли. 

Полюс лишнӹ шалгышы эдемвлӓ вӹкӹ лампы соты пасен ве-
ле вазалеш. Тӹштӓкен кечӹ лапын каеш дӓ изин ӹрӹктӓ, го-
дышты ик маняр веремӓ кечӹжӓт эче ак кай. 

Полюсвла лишнӹ земля шӓрӹштӹш сек ӱштӹ еӓНдӓлӹквлӓжӹ 
ӓль землян ӱштӹ пӧяевлӓжӹ ылыт. 

Ӱштӹ пояевлӓ дон шокшы пояевлӓ лошты умеренный кок 
пояс ылыт — северный дон южный пояс. Ти пОяевлӓштӹ еоты-
гечӹн кечӹ ӱштӹ поясыштышы дорц кушкӹрӓк куза, тӹнге гӹ-
нят, шокшы поясыштыш гань кӱшкӹ нигнамат ак кузы. Седӹн-
донок умеренный пОяевлӓштӹ ӱштӹ поясыштыш гӹц шокшырак, 
шокшы поясыштыш гӹц ӱштӹрӓк. 
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61 рис. Земля шӓрӹн махань 
шон вӓрвлӓшкӹ кечӹ аяр 

тенгелӓ вазалеш. 



62 рисункым анжен 
лӓктӓ. Ти рисункышты 
шокшы пӧяевлӓм ли-
нидон ыдырал пайылы-
мы. Экватор кок велнӹ 
кок круг улы, нинӹм 
северный дон южный 
тропиквлй маныт. Ни-
нӹ лошты пиш шокшы, 
ӓль тропический, пояс 
улы. пӧлюевлӓ доны 
полярный кругым 
коктым колтымы. Ти 
кругвлӓ северный ӱш-
тӹ пояс дон южный 
ӱштӹ пояеын границӓ-
влӓ ылыт. Тропиквла 
дон полярный кругвлӓ 

лошты северный дон южный умеренный пояевлӓ ылыт. 
Земля шӓрӹм тенгелӓ вӹц тепловой пояееш пайылат. 
Лачокшым гӹнь, тепловой пояевлӓ лошты нимахань пӹемӓнӓт 

уке. Шокшы пояс умеренный пОяевлӓшкӹ изин-олен вашталтеш, 
умеренный пӧяевлӓжӹ ӱштӹ пОяевлӓшкӹ вашталтыт. Тепловой 
пояевлӓ лоштыш грӓницӓвлӓ условный ылыт. 

Упражненивлй. Глобусышты дӓ полушари кӓртвлӓштӹ тро-
пиквлӓм, полярный кругвлӓм мода. Глобусышты дӓ картышты 
вӹц тепловой пояске анжыктыда. Тропик поясышты светын ма-
хань чаетявлӓ ылыт, умеренный поясышты — Маханьвлӓ? Европа 
дон Америка махань пОяевлӓштӹ ылыт? Мӓмнӓн Союзна махань 
пОяевлӓшты ылеш? 

62 рис. Земля шӓрӹн шокшы пояевлӓ. 
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V I . П О Г О Д Ы Д Ӓ К Л И М А Т . 

Кӱлӓн дӓ малан погодым пӓлӓш келеш. 

Тагачы махань погоды? — ирок кӹньӹлӹтӓт учениквлё ядыт. 
Тӱнӹ аяран, шокшы дӓ тыр гьшь, нӹнӹ школышкы веселӓн 

кыргыжыт. Тӱнӹ лывыргы, ӱштӹ дӓ кого мардежӓн гӹнь, пӧрт 
гӹц пишок ӹнештӹ лӓкеп. 

Моряквлӓ, тангыжыш лӓкмӹштӹ анзыц, леТчиквлӓ чонгешташ 
лӓКМӸШТӸаНЗЫЦПОГОДЫМПӓЛӸНеШТььПОГОДЫДОН интересуят. Пӹц 
тӹтӹрӓ годым тангыж вӹлнӹ карапльывлалан кашташ лӱдӹш. 
Йӹрвӓш нимат ак кай. Пароход, ваш лишӹвлӓ карангышты ма-
нын, свистокым пуенок кеӓ. Вес пароход тервен ӓль сир тӹрӹш-
тӹш кого кӱ тервен миэн тӹкнӓ гӹнь, пароход чӱчӹлт кеӓ дӓ 
вален кен кердеш. 

Пӹц тӹтӹрӓштӹ леТчиклӓнӓТ чӦнгештӹлӓш лӱдӹш. Махань 
вӓр туре самолетшы чонгештӓ, тӹдӹ ужын ак керд. Валаш керӓл 
лин колта моло гӹнь, кышкы валымла — ак пӓлӹ. 

МӦряквлӓлӓн дӓ леТЧиквлӓлӓн трӱк лишӹ штурмавлӓ эче ко-
гон лӱдӹшлӓ ылыт. Штурма толмы гишӓн анзыцок пӓлӓт гӹнь, 
нӹнӹ лӱдӹш лимӓш гӹц ытаралт кердӹт. Худа погоды лишӓш-
лык анзыц ик самолетат аэродром гӹц ак тӓрвӓнӹ. 

Худа погоды сола хозяйстваланат шукы ЭКСӸКӸМ ӹштӓ. Шо-
шым ӓль кӓнгӹж тӹнгӓлмӹ андак юр уке гӹнь, ныр вӹлнӹш 
киндӹ саремеш, йыла. Киндӹм тӹред П И Ш Т Ӹ М Ӹ К Ӹ шукы веремӓ 
юр юреш гӹнь, киндӹ нӧрӓ, шӱэш. 

Кукшы мардеж, штурма, шолем дӓ кӹлмӹ шукы ЭКСӸКӸМ кан-
дат. Седьшдонок кӦЛхозвЛӓштӹ дӓ еоВхозВлӓштӹ, худа погоды 
ЭКСӸКӸМ ӹнжӹ ӹштӹ манын, погодым тӹшлен анжат. 

Союзын хозяйствам прамой видӓш, махань-шон вӓрвлӓштӹжӹ 
кыце погоды вашталт мимӹм пӓлӓш пиш керӓл. Кынам ӱдӓш 
тӹнгӓлмӹлӓ дӓ К И Н Д Ӹ Ж Ӹ М кынам цымырымла, тенгеок кышакен 
дӓ махань киндӹм ӱдӹмлӓ — погоды вашталт мимӹм пӓлет 
гӹнь веле пӓлӓш лиэш. 
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Земля шӓрӹштӹш махань-шон вӓрвлӓштӹ махань природа 
ылмым пӓлӓш манын, погоды вашталт мимӹм яжонок пӓлӓш 
келеш. 

Погодыжы малын ӹне вашталтеш? 
Тидӹм ынгылаш манын, кечӹ йӹде погодым пӱлӓ веремӓ тӹш-

лен анжен миӓш келеш. 
Тӹшлен анжен лӓкмӓштӹ теве мам пӓлӓш лиэш: махань мар-

деж годым тӓ ӹлӹмӹдӓ вӓрьштӹ лывыргы дӓ юран игечӹ лиэш, 
махань мардеж годым — цевердӓ кукшы игечӹ; кынам шокшы 
ягечьш вычымла кынам—ӱштӹ игечӹм? 

Пӓшӓвлӓ. Ӹлӹмдӓ вӓрӹштӹш погодым тӹшлен анжен мидӓ. 
Кечӹнь ео ик веремӓн: 1) воздухын температурым (шокшым дӓ 
ӱштӹм), 2) мардеж кыды векӹлӓ ылмым дӓ тӹдӹн еилажым, 
3) пӹл улы ӓль уке, 4) юран, лыман, шолемӓн, лывшан дӓ пок-
шыман, цилӓ сирен мидӓ. 

Т Ӹ Л З Ӹ Ш Т Ӹ икрядӹ, кечӹвӓлӹм—12 цӓшӹн кечӹ кыдын кӱкшӹ-
цӹштӹ ылеш, тӹдӹм тӹшлен анжен мидӓ. 

Погодым тӹшлен анжымашым тыменяш тӹнгӓлмӹдӓ годымок 
тӹнгӓлдӓ дӓ год мычкок тӹшлен анжыда. 

Школыштына погодым тӹшлен анжымашым кыце 
ӹштеннӓ. 

63 рис. Географический пло-
щадкыштыш флюгер. Мардеж 

кыды вел гӹц ӹфӹлӹмӹм 
ӹрвезӹ К И Д Ш Ӹ Д О Н анжыкта. 

74 . 

Мӓмнӓн школна Москва лиш-
нок ылеш. Мӓ сентябрь Т Ӹ Л З Ӹ Н О К 

погодым тӹшлен анжаш тӹн-
гӓлнӓ. 

Воздух температурым тӹшлен 
анжаш школ коридор окня тӱ 
велӓн термометрым сӓкӓлтӹшнӓ; 
кечӹ аяр ӹнжӹ ӹрӹктӹ манын, 
тидӹм ӹмӹлӓн вӓреш пижӹк-
тӹшнӓ. 

Мардежӹм тӹшлен анжаш мӓ 
флюгерым ӹштеннӓ. 63 рисун-
кым анжыда. Флюгерым школ-
нан географический площадкеш 
компасдон анжен шагалтеннӓ: 
С букваан крестын ик мычашы-
жым северышкыла сӓрӓл шӹн-



дӹшнӓ. Флюгернан штолмеш, мардеж сила махань ылмым пӓлӓш, 
таблицан хангам шин шӹндӹшнӓ. Тӹшлен анжымна годым каждый 
кечӹнь мӓ ти таблицым анжышна. Таблицым юр ӹнжӹ нӧртӹ ма-
нын, стьокладон левед шӹнденнӓ. 

Погодым кок дежурный тӹшлен анжат. Нинӹ тӹшлен анжы-
шывлӓ ылыт. Нинӹ кым кечӹ гач вашталт миӓт. Нинӹ игечӹ 
тӹшлен анжымыштым журналышкы сирӓт, варажы — классеш сӓ-
кӹмӹ таблицышкы вазат. 

МАРДЕЖ СИЛАМ ПӒЛДӸРТӸШӸ ТАБЛИЦА. 

М а х а н ь м а р д е ж . Мардежын силажы. 

Трува гӹц шӹкш туранок кӱшкӹ 
куза. 
Пушӓнгӹ ӹлӹштӓш акат тӓрвӓнӹ. Тыр. Мардеж уке. 

Ӹлӹштӓшвлӓ тӓрвӓнӹлӹт. 
Флаг цуц веле тӓрвӓнӓ. Слапка мардеж. 

пУшӓнгӹвлӓ лывшалтыт. Кого мардеж. 

пӰшӓигӹвлӓ важ гӹцок лӓктӹн 
вазыт, пӧрт левӓшвлӓ урын валат. Штурма. 

Воздухын температурым тӹшлен анжымаш. 
Каждый кечӹнь кечӹвӓл эртӹмӹкӹ 1 цӓшьш, анжышывлӓ воз-

духын температурым тӹшлӓт (64 рис.). 
Тӹшлен анжымыштым сирен миӓт. 

Термометр шокшым анжыкта гӹнь, 
градус числавлӓ анзылан -)- знакым 
шӹнден миӓт; термометр ӱштӹм ан-
жыкта гӹнь, — знакым шӹндӓт. Шамак 
толшы, вӹц градус шокшы гӹнь, -|-50 

сирӓт; вӹц градус ӱштӹ гӹнь, —5° 
сирӓт. 

Мардеж кыды векӹлӓ Ӹфӹлӓлтмӹм 
дӓ тӹдӹн силам тӹшлен анжымаш. 

Техень тӹшлен анжымашвлам гео-
графический площадкышты ӹштӓт. 

Мардеж кыды векӹлӓ ӹфӹлӹмӹм 
флюгердон пӓлӓт. Флюгерын лендӓжӹ 
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64 рис. Температурым 
сирӓт. 



С (север) буква векӹ сӓрнӓлтӹн гӹнь, мардеж юг гӹц ӹфӹлӓ, 
дӓ ӓНжышвлӓжӓт Ю буквам сирӓт. Флюгерын лендӓжӹ В (во-
сток) буква векӹ сӓрнӓлтӹн гӹнь, мардеж запад гӹц ылеш, дӓ 
ӓНжышвлӓжӓт 3 буквам сирӓт. Флюгер лендӓ С буква дон 
В буква лошкы северо-востокышкыла сӓрнӓлтӹн гӹнь, тӹнӓм 
мардеж юго-запад гӹц ӹфӹлӓ, дӓ ӓНжышвлӓжӓт Ю-3 буквавлам 
сирен миӓт. 

Анжышвлӓ мардеж силам флюгер тервен севӓл сӓкӓлтӹмӹ 
таблица семӹнь сирен миӓт. 

Пӹлӓн кечӹвлӓм тӹшлен анжымаш. 

Тидӹм сӹнзӓ дон анженок тӹшленӹт. П Ӹ Л Г О М Ы Ш Т Ы пӹл уке 
гӹнь ӓль изиш веде гӹнь, анжышвлӓ О знакым таблицеш шӹн-
дӓт. Ти знак „цевер" кечӹ ылмым анжыкта. Пӹлгом кымдыкеш 
пӹл нӓлмӹ годым ӓль когоракын пӹлӓнрӓк годым, ф знакым 
шӹндӓт. Ти знак „лывыргы игечӹм" анжыкта. П Ӹ Л Г О М Ы Н кымда 
чаетяжӹмок пӹл нӓлӹн шӹндӓ гӹнь, знакым шӹндӓт, ти знак 
„пӹлӓн кечӹм" анжыкта. 

Вӹлец вилшӹм (осадкым) тӹшлен анжымаш. 

Кечӹ мычкы вӹлец ма вилеш, анжышвлӓ тӹдӹмӓт тӹшлен 
анжат. Таблицеш техень условный знаквлӓдон анжыктат: йур" , 
лым >!<, шолем Д , шӹрӓш А, лывш га, ӧрш — покшым |_|. 

Кечӹ махань К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ Ш Т Ӹ ылмым тӹшлен анжымаш. 

Т Ӹ Л З Ӹ Ш Т Ӹ ик гӓнӓ, кечӹ махань К Ӱ К Ш Ӹ Ц Ӹ Ш Т Ӹ ылмым, цилӓ 
клаеедон мӓ тӹшлен анженнӓ. 

Эртӹш тӹлзӹ дорц, кечӹвӓлӹм кечӹ маняррак кӱшнӹ ӓль 
ӱлнӹ ылмым пӓлен миеннӓ. Тидӹм пӓлӓш мӓ географический 
площадкышты шалгышы равын кечӹвӓл ӹмӹлжӹм виееннӓ. Эр-
тӹш тӹлзӓш ӹмӹлӹн кытшым кӹзӹтшӹ тӹлзӓш ӹмӹлдон тӧреш-
тӓреннӓ. Кечӹвӓл ӹмӹл кужемӹн гӹнь, мӓ пӓленӓ, кечӹ эртӹш 
тӹлзӹ дорц ӱлӹкӹрӓк вален. 

Погодым тӹшлен анжымашнам теве кыце мӓ сирен миэннӓ. 
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Погодым тӹшлен анжымаш таблица. 

1933 и, сентябрь тӹлзӹ. 
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/0-3 
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3 50 ем +10° • • • /0-3 V ӹфӹлӹшӹ 
мардеж 

юрым кандыш 

Тӹлзӹ мыч тӹшлен анжымы сводка. 

Каждый тӹлзӹ эртӹмӹкок тӹшлен анжымна сводкым мӓ цилӓ 
классдон сирена. 

Сек пӸтӓрижок, тӹлзӹ кыт мычкаш кечӹвӓлшӹ средний тем-
пературым шотлен лыктына. Тидӹм тенгелӓ ӹштенӓ: температура 
анжыктышы цилӓ числам пиштен миэнӓ дӓ плучайым числажым 
тӹлзӓш кечӹвлӓ шотеш пайыленӓ. 

Тӹшлен анжымы кечӹвлӓ шотышты ӱштӹ кечӹвлӓӓт ылыныт 
гӹнь, вес статян ӹштенӓ: шокшы градус анжыктышы чиелавлӓм 
дӓ ӱштӹ градус анжыктышы чиелавлӓм пасна-пасна пиштен ми-
энӓ. Когорак суммы гӹц Изирӓкшӹм лыктына. Плучайым чиела-
жым тӹлзӓш кечӹвлӓ шотеш пайыленӓ. 

Тилец паена теве эче мам шотлен миэнӓ: 
1) Тӹлзӹ кыт мычкы маняр гӓнӓ северный мардеж ылын, 

северо-восточный мардеж, юго-западный мардеж дӓ молы вецӹн 
ӹфӹлӹшӹ Мардежвлӓ маняр ылыныт. 

2) Тӹлзӹ кыт мычкы маняр гӓнӓ тыр ылын, маняр гӓнӓ елапка 
мардеж, маняр гӓнӓ кого мардеж. 

3) Цевер кечӹвлӓ дӓ лывыргы кечӹвлӓ маняр ылыныт. 
4) Маняр гӓнӓ юр юрын, лым лымын, тӹтӹрӓн ылын. 
Мардеж вашталтмы еемӹнь погоды вашталт мимӹмӓт мӓ си-

рен миэнӓ: махань мардеж годым шокшы ылын, махань годым 
ӱштӹ; махань Мардежвлӓ осадкым (юрым, лымым) канденӹт, ма-
хань мардеж годым кукшы погоды ылын. 
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ШӸЖӸМШӸ ТӸЛЗӸВЛӒН погодым Т Ӹ Ш Л Е Н АНЖЫМЫ ТАБЛИЦА. 

Т Ӹ Л З Ӹ 
лӹм 

Кечӹвӓл 
ӹмӹлӹн 
кытшы 

Средний 
темпера-

тура 

Пӹлӓн ӓль 
цевер Осадкы 

Мардеж 
кыды вец 

ӹфӹлӓ 

Мардеж 
сила пӓлдӹртӹмӓш 

Сентябрь 50 см + 1 0 ° 

0 15 кечӹ 

С 7 . 

О 8 -

. . 15 кечӹ 

Д 3 кечӹ 

3 

ю-з 

Тыр дон 

слапка 

25 сентябрьын 
пӹтӓриш кӹлмӹ 

Октябрь 60 см + 5° 

@ 20 кечӹ 

С 5 „ 

О 6 , 

. . 20 кечӹ 

и 6 , 

* 5 , 

ю 

ю-з 

Слапка 15 октябрьын 
пӹтӓриш лым лы-

мын 

Ноябрь 80 см — 3° 

Щ 25 кечӹ 

С з . 
О 2 . 

7 кечӹ 

и з . 
* 20 . 

ю-з 

3 

Слапка 

дон кого 

мардеж 

15 ноябрьын 
лым вазын 

18 ноябрьын рекӓ 
кӹлмен 



Шӹжӹ тӹлзӹвлӓ мыч тӹшлен анжымы сводка. 

Шӹжӹ тӹлзӹвлӓ мыч тӹшлӹм таблицым цилӓ классдон мӓ 
ӹштеннӓ. Тидӹм 78 страницышты анжыктымы. 

Ти таблица гӹц мӓ теве мам пӓлен лӓктӹннӓ: шӹжӹм каждый 
тӸЛЗӸНоккечӹвӓЛӹм кечь^ӱлнӹрӓк лиӓш тӹнгӓлӹн (кечӹвӓл ӹмӹл 
кужемӹн). Тӹлзӹ йӹдеок кечӹ аяр пасен вазал миэн, ӱштӹ дӓ 
ӱштӹ лин миэн. Сек шокшы сентябрь ТӸЛЗЬШ ылын. Сек ӱштӹ—• 
ноябрьын. 15 ноябрьын лым вазын, 18 ноябрьынжы рекӓ кӹлмен 
(тел тӸнгӓлӓлтӹн). 

Цевер кечӹвлӓ тӹлзӹ йӹде чӹдем миэвӹ, пӸлӓнкечӹвлӓ шу-
кемевӹ. Сек цевер агыл тӹлзӹжӹ ноябрь ыльы. 

Осадкан (вӹлец вилшӓн) кечӹвлӓ шӹжӹ пӹтӹшӓш годым 
шукемевӹ. Шӹжӹм шӹренок тыгыды юр юры. Октябрьын пӹ-
тӓриш лым вилӹкӓлӓш тӹнгӓльӹ. Ноябрь пел тӹлзӹн юр юрмьг. 
вӓреш лым лымаш тӹнгӓльӹ. 

Шӹжӹм кечӹ йӹдеок манмы гань мардеж ыльы. Шӹжӹм тыр 
погоды шоэн веле ыльы. Каждый тӹлзӹн мардеж когоэмӹ. Ноябрь 
тӹлзӹн октябрь дон сентябрь тӹлзӹ годшы гӹц мардеж когоракы-
нок силан ыльы. Шӹренжок запад гӹц дӓ юго-запад гӹц мардеж 
ыльы. Мардеж погодым вашталтен миш: западный дӓ юго-западный 
мардеж ӹфӹлӹм годым вӹлец вильӹ; северо-восточный мардеж 
ӹфӹлӹм годым кукшы ӓль ӱштӹ погоды шалгаш тӹнгӓльӹ. 

Пӓшӓ. Шӹжӹшӹ, телшӹ, шошымшы тӹлзӹвлӓ мыч тӹшлев 
мимӹдӓм анжыктымы семӹнь сводкым ӹштӹдӓ. Сводка ӹштӹ-
шӓшлык пӓшӓжӹм ӹшке лоштыда Т Ӹ Л З Ӹ Н ^ Ӹ Л З Ӹ Н пайылен шӹн-
дӹдӓ. 

Погоды гишӓн мам пӓлӓш келеш. 

Воздух температура малын вашталтеш. 
Кечӹ землям еотемдӓрӹмӓш гӹц паена эче шокшым пуа., 

Тидӹм тӧрӧк цаклаш лиэш: вӹкӹдӓ аяр вӓзалешгӹнь — тӓлӓндӓ 
шокшы; ӹмӹлӹшкӹ пӹредӓ гӹнь — юалгы. 

Кечӹ землям ӹрӹктӓ. Земля ӹрӹмӓшеш воздухат ӹрӓ. Земля 
еагашы ӱлнӹш воздух еедӹндонок кӱшнӹш воздух гӹц шокшы-
рак. 

Кечӹ кыт мычкы кечӹ землям ик етатян ак ӹрӹктӹ. Ирок 
кечӹ ӱлнӹрӓк ылеш. Кечӹ аяр земля вӹкӹ пасен вазеш дӓ, зем-
лям когон ӹрӹктен ак керд (65 рис.). 
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Кечӹвӓлӹм кечӹ сек 
кӱшнӹ лиэш: аяржы земля 
вӹкӹ тураракын вазеш, 
седӹндон земля шукырак 
шокшым тӹнӓм нӓлеш (66 
рис.). Вадеш кечӹ мӹнгешок 
ӱлӹкӹлӓ вала, тӹнӓмжӹ зем-
лям когон ак ӹрӹктӹ. 

Кечй маняры шукы ӹр-

г "^Г | 1 — ~~ 

65 рис. Ирок йӹде й к т й < з е м л я й т т й н й р й 66 рис. Кечӹвӓ-
кечӹ аяр земля 
вӹкӹ пасен вазеш. когоракын ырӓ. 
Равын ӹмӹлжӹ 

лым кечы аяр 
земля вӹкӹ ту-

Аяран кечӹ годым, ке- р а н вазеш. Равын 
кужы. чӹвӓл эртӹмӹкӹ кечӹвӓл ӹмӹлжӹ мытык. 

яктешӹ гӹц шокшырак; ке-
чӹ кечӹвӓл якте йыдвашт ӱкшӹшӹ землям ӹрӹктӓ. Кечӹвӓл 
Э Р Т Ӹ М Ӹ К Ӹ Ж Ӹ , кечӹвӓл якте ӹрӹшӹ землямок кечӹ ӹрӹктӓ, се-
ДӸНДОНОК кечӹвӓл эртӹмӹкӹ шокшырак. 

Кӓнгӹж маняры лишӹлрӓк ылеш, тӹнӓрӹ когоракын кечӓт 
замлям ӹрӹктӓ. 

Ирок кечӹ пиш ир лӓктеш, пиш поздан вала—шӹнзеш; кечӹ-
вӓлӹм кечӹ пиш кӱшкӹ кузен шоэш. Земля яжон ӹрӓ. Шокшы 
лиэш. 

Тел векӹлӓ мӹнгешлӓ лиэш: кечӹ мытык жепеш веле кайыл-
далеш дӓ кечӹвӓлӹмӓт пиш ӱлнӹ ылеш. Земля ӹрен ак шокты, 
кужы йыдвашыжы пиш когон ӱкшӓ. Ӱштӹ тӸнгӓлӓлтеш. 

Год гӹц годышкок тенгелӓ лиэш: кӓнгӹжӹм — шокшы, те-
лӹмжӹ — ӱштӹ. 

Воздухышты соок вӹд пар улы. 

Тӹшлен анжымаш гӹц тӹнгӓлӹнӓ. 
Аяран кечӹн кудвичь!шкь1 начкы простиньЫм лыктын сӓкенӓ. 

Иктӓ маняр цӓшӹшток простинь кошка. 
Вӹдшӹ кышкы кен? 
Вӹд парышкы сӓрнӓлтӹн, ужаш литӹмӹ пар лин. Воздухыш-

ты соок вӹд улы, тидӹ пар ылеш. купвлӓн, рекӓвлӓн, йӓрвлӓн 
дӓ тӓнгыжвлӓн вӹлвӓл вӹдӹштӹ парышкы еӓРнӓлтмӓшеш воз-
духышты пар погына. 

Воздух маняры шокшы, тӹнӓрӹ шукы вӹд парым тидӹ нӓ-
лещ. Ӱштӹ воздухышты вӹд пар чӹдӹ. 
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Осадкы кыце лиэш. 

Шокшы воздух ӱкшьшжӹ годым вӹд парым айыраш тӹнгӓ-
леш. Вӹд пар гӹц тӹтӹрӓ, пӹлвлӓ дӓ ӦСадкывлӓ — юр, лывш, 
покшым, лым дӓ шолем лит. 

Тӹтӹрӓ. Ӱштӹ кечӹн шокшы пӧртӹн амасажым пачын 
шуенӓ. Амаса доны тӹнӓмок шӹкш ара гань кайын колта. Тидӹ 
шӹкш агыл, тидӹ тӹтӹрӓ ылеш. Пӧртӹштӹш шокшы воздух 
ӱштӹ воздухдон вӓш лимӹкӹ, сӹнзӓдон ужтымы вӹд парвлӓ 
цымырнат, пиш изи патькалтышвла лит. Ти патькалтышвла 
воздухышток каштыт, куштылгы ылытат, земляшкӹ ак вилеп. 
Пиш тыгыды патькалтышвлам шукын ылмышты годым воздух 
вашт ужаш акли. 

Природышты тӹтӹрӓ тенгелӓ лиэш. Кынамжы тӹтӹрӓ пиш 
ныгыды лиэш, тӹнӓм кок ашкылат анзыкы ак кай. 

Пӹлвлӓ. Пӹл лимӓшӹм аяран шокшы кечӹн тӹшлен анжаш 
яжо. 

Ирокшенок цевер. Кечӹвӓл кытлашты ПӸЛГОМЫШТЫ пӹлвлӓ 
каяш тӹнгӓлӹт. Пӹтӓри нинӹ ваткы лаштыквлӓ гань ылыт, вара 
М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ Ы Л Ш Ы кӰКшиКӓвлӓлӓ дӓ кЫрыквлӓлӓ каяш тӹнгӓлӹт, 
Пӹлвлӓ ик вӓрӹшток ак шалгеп: нинӹ соок каштыт, формышты-
мат вашталтат. 

Пӹлвлӓжӹ кышец линӹт? 
Кечӹ землям ӹрӹктен. Земля ӹрӹмӓшеш воздух ӹрен дӓ 

кӱшкӹлӓ йӹле кузаш тӹнгӓлӹн. Шокшы воздух сага вӹд пар-
влӓӓт кӱшкӹлӓ кузаш тӹнгӓлӹнӹт. Кӱшнӹш воздух ӱкшен дӓ 
сӹнзӓэш кайтым вӹд парвлӓэт тӹтӹрӓшкӹ еӓрнӓлтӹнӹт. Пӹл — 
тидӹ земля гӹц кӱшкӹ кузышы тӹтӹрӓ. Пӹлвлӓ, тӹтӹрӓ ганьок, 
воздухыштыш пиш тыгыды вӹд пар патькалтышвла гӹц лин 
миӓт. 

Пӹл дон юр. П Ӹ Л Г О М Ы Ш Т Ы кынамжы ош пӹл вӓреш шим пӹл 
нӓлӹн шӹндӓ. 

Нинӹ шалдырарак вӹд патькалтышан ылыт. Тыгыды пать-
калтышвла икана-икть1шть1 дон пижӹн, шалдыра патькалтыш лит 
дӓ ӱлӹкӹ вилӹт. Юр толеш. 

Шолем. Кынамжы кӓнгьш веремӓн шолемӓн юр толеш. Шо-
лем — тидӹ йӹргешкӹ и Маклакавлӓ. Нинӹ земля гӹц кӱшнӹ, 
пиш ӱштӹ вӓрӹштӹ линӹт. Тӹштӓкен юр патькалтышвлаэт кӹл-
мен кенӹт дӓ и Маклакавлӓ линӹт. Ӱлӹкӹлӓ валымышты еемӹнь, 
нинӹ вӹлӓн и ланзывлӓ пижӹн миӓт, кӹлмӓт. Тенгелӓн кынамжы 
1 килограмм лелӹцӓн шолем Маклакавлӓ лит. 
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Лым. Телӹы — ӱштӹ годым, пӹлӹштӹ вӹд пар гӹц патькал-
тышвлӓ ак лиэп, пиш изи им гань, ивлӓ лит. Нинӹ цымырнен 
миӓтӓт, тӹрлен шӹндӹм гань, лым пӹрцӹквлӓ лит. Земля вӹкӹ 
лым пӹрцӹк олен вырдымактен вала, землям леведеш, аяран го-
дым тидӹ кымдыкеш йолгыжеш. 

Лывш дон покшым. Вӹд пар 
кӱшнӹ веле агыл, згмля вӹлнӓт 
ныгыды лин кердеш. Кӓнгӹжшӹ 
дон шӹжӹшӹ цевер вадын дӓ про-
кат, кушкышвлан вУрдешӹштӹ дӓ 
Ӹлӹштӓшӹштӹ вӹлӓн тыгыды вӹд 
патькалтышвла пиш шукы погы-
нат, тидӹ — лывш. Лывшан годым 
шуды начкы лиэш. 

Лывыргы воздух ӱкшӹш пред-
метеш тӹкнӹмӓшеш лывш лиэш. Ти-
дӹм тевеш портьшгок пӓлӓш лиэш, 
ӱштӹ окняшкы ӹфӹлӓл шӹндӹмӹ-
кӹ, окня стьокла шершӓнг кеӓ. 

Шӹжӹм дӓ телӹм, почва дон рӓетенивлӓ когон ӱкшӹмӹкӹ, 
вӹлӓнӹштӹ лывш ак ли, нинӹ вӹлӓн им постол ошы изи ивлӓ 
погынат. Тидӹ ӧрш (покшым) ылеш (67 рис.). 

Я&машвла. 1. Воздухышты вӹд пар кышец лиэш? 
2. Махань воздухышты вӹд пар шукы — шокшышты ӓльӱш-

тӹштӹ? 
3. Лывыргы воздух ӱкшӹм годым ма лиэш? 
4. Тӹтӹрӓн годым воздух вашт малын ужаш акли? 
5. Ош пӹл дон тӹтӹрӓ Икӓнӓ^ктӹштӹ гӹц ма етатян айыр-

лат? 
6. Шим пӹл дон ош пӹл И К ӓ н ӓ и к т ӹ ш т ӹ гӹц ма етатян 

айырлат? 
7. Годын махань вергмӓштӹ шолем вилеш? 
8. Лым малын телӹм веле вазеш? 
9. Малын кӓнгӹжӹм ирок дӓ вадеш лывш вазеш? 

10. Лывш дон покшым (ӧрш) Икӓнӓ^ктӹштӹ гӹц ма етатян 
айырлат? 

11. Пач шӹжӹм дӓ телӹм покшым (ӧрш) малын лиэш? 

67 рис. Пушӓнгӹ укшвлӓ 
ӧршӓнг ШӸНЗӸНӸТ. 

Мардеж кыце лиэш. 

Тӹшлен анжымаш гӹц тӹнгӓлӹнӓ. 
пӹтӓришӹ тӹшлен анжымаш. Тыр, ӱштӹ кечӹн, шокшын 

олтымы пӧртӹн окня форточкыжым пачына. Пачмы форточкын 
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ӱл Т Ӹ Р Ӹ Ш К Ӹ Ж Ӹ лицӓнӓм нӓлӹн миэнӓӓт — тӱцӹн ӱштӹ воздух 
пырымым мӓ тӧрӧк цакленӓ. Лицӓнӓм форточкын кӱшӹл тӹрӹш-
кӹжӹ ӓнгӓлтенӓӓт — тиштӹжӹ шокшы воздухым цакленӓ. 

Кокшы гӓнӓ тӹшлен анжымаш. Тыр дӓ ӱштӹ кечӹн олтым 
пӧртӹн амасам изиш пачылдалына. 

Пачмы амасан кӱшӹл тӹрӹшкӹ пиш вӹцкӹж пумагадон ӹш-
тӹмӹ ӓнгӹсӹр флагым нӓлӹн миэнӓ дӓ флагна пӧрт гӹц тӱгӹлӓ 
шокшы воздухдон ӹфӹлӓлтӓш тӹнгӓлеш (68 рис.). Ӹнде амасан 
ӱл Т Ӹ Р Ӹ Ш К Ӹ Ж Ӹ флагым нӓлӹн миэнӓ дӓ флагна пӧрт кӧргӹшкӹлӓ 
ӱштӹ воздухдон ӸФӹЛӓЛТӓшТӸнгэЛеш. 

Пачмы амасашты тӹшлен анжымы 
ганьок земля вӹлнӓт лин миӓ. Воз-
дух ӹрӹм вӓРӸштӹвоздух куштылга 
дӓ кӱшкӹ куза. Тидӹн вӓрӹшкӹ тӹ-
нӓмок лелӹ ӱштӹ вэздух толеш. Тидӹ 
воздух Изирӓкӹн ӹрӹмӹ вӓр гӹц то-
леш. Воздух кашмаш ӓль мардеж 
тенге лиэш. Мардеж махань-шон си-
лан ылеш дӓ махань-шон вецӹн 
ӹфӹлӓ. 

Ш Ӹ Р З Н Ж О К ПОГОДЫМ мардеж ваш-
талта. Кынамжы ирокшенок тыр дӓ 
аяран погоды шалга. Пушӓнгӹ ӹлӹш-
тӓшвлӓм мардеж изиш веле тӓрвӓтӓ. 
П Ӹ Л Г О М Ы Ш Т Ы нима пӹлӓт уке. Тӹнге 
гӹнят, трӱк; мардеж ӹфӹлӓш тӹнгӓ-
леш. П Ӹ Л Г О М Ы Ш Т Ы ош пӹл нӓлеш. Нинӹ йӹле шукемӹт дӓ 
шим пӹл лин миӓт. Шим пӹл гӹц юр юраш тӹнгӓлеш. 

Мӹнггшлӓӓт лин кердеш. Ирокшен юр юреш. Пӹлгом кым-
дыкеш шим пӹл нӓлӹн шӹндӓ. Юр ӹнде воксеок ак цӓрнӹ ма-
шанет. Теве трӱкок мардеж ӹфӹлӓш тӹшӓлеш. Пӹл шӓлӓнӓ. 
Кечӹ кайын колта. Тӱнӹ шокшы, кукшы игечӹ лин шӹнзеш. 

1 

/ 
68 рис. Воздух кыды 
векӹлӓ Ӹфӹлӓлтмӹм 
тӹшлен анжымаш. 

Погодым акзыцок пӓлӹмӓш дӓ худа погодыдон 
кредӓлмӓш. 

Погодым йымы ӹштӓ манын попвлӓ тымденӹт. Кугижа годым 
шукы хресӓньжок грамытым ак пӓлеп ылын дӓ погоды тыменьмӹ 
наукым акат пӓлеп ылын. хресӓньвлӓ попвлӓм колыштыныт, 
нӹнӹ молевыным служыктымыкок погодым вашталташ лиэш ма-
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шаненӹт. Молевыным служыктымы тӓреш хресӓньвлӓ остатка 
оксаштым пОпвлӓлӓн тӱленӹт. 

Кӹзӹг шоэн вале пэпвлӓн алталымл 1н ӹнянӓт. Наукы пал-
шымдон ПОГОДЫМ анзыцок пӓлӓш лимӹм дӓ погоды кандымы 
вредӓдон кредӓлӓш лимӹм цилӓн ганьок ӹнде пӓлӓт. 

Погодым тыменяш „метеорологический" станцивлам ӹштӓт, 
Метеорологический станцишты каждый кечӹнь погодым тӹшлӓт. 

СССР-шть1 техень еТанцивлӓ пиш шукы. Нинӹ халавлӓштӹ, 
еолавлӓштӹ, кузаш лелӹ кырыквлӓ вӹлнӹ, Северный Ледовитый 
океаныштышы островвлашть1 дӓ северный полюс донышы лед-

никвлӓ вӹлнӹ улы. 
Кого метеорологический етан-

цивлӓ кечӹ йӹдеок радиодон цент-
ральный еТанцилӓн тӹшлен анжы-
мыштым увертарат. Центральный 
станцишты сводкым ӹштӓт дӓ тӹ-
дӹн вӹлец УЧоныйвлӓ анзыкыла 
лишӓшлык погоды гишӓн пӓлен 
увертарат. 

Погоды гишӓн анзыцок келееӹ-
мӓш народный хозяйствалан пиш 
когон керӓл ылеш. Колхозе лӓ дӓ сов -
хозвлӓ шошым ӓль шӹжӹм кӹлмӹ-

влӓ лишӓшлыкым рациодон колышт пӓлӓт, кӓнгӹжӹм юр лишӓш-
лык гишӓн колыт; К Ӹ Р Т Н И корнышты ровотайышвла —кого 
лым толшашлык гишӓн; Моряквлӓ, летЧиквлӓ дӓ коллоэцвла 
штурма лишӓшлык гишӓн пӓлӓт. 

Худа погоды лишӓшлыкым анзыцок пӓлӹмӹкӹ, худа погоды 
лимӓшеш Йӓмдӹлӓлтӓш лиэш. Кӹлмӹ годым сады дон кавшта-
вичӹ растенивлам перегӓш тыл олтен шӹкштӓт, еадымат кав-
штӓвичӹмӓт кӹлмӹ гӹц перегӓт. 

Кьфтни корным лым мӱден шӹндӹмӓш гӹц перегӓш йори 
ӹштӹмӹ щитвлӓм шагалтат (69 рис.). 

Когон кукшы игечӹ годым вӹдӹм кӹшкӓт, искусственный 
орошении ӹштӓт. 

СССР-шть1 кукшы игечӓн рӓйонвлӓштӹ искусственный пӹл-
влӓи дӓ юрвлӓм ӹштӹмӓш Опытвлӓм яжон ӹштен миӓт. Юрым 
кандаш дӓ тӹдӹм цӓрӓш лимӹ веремӓӓт ӹнде М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ агыл. 

Ядмашвлӓ. 1. Погодым анзыцок научны келееӹиӓш народный 
хозяй:твалан иалын пиш керӓл ылеш? 

2. Худа погоды кандымы вредӓдон кыце кредӓлӓш лиэш? 
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69 рис. Кьфтни корным 
лым мӱдӹиӓш гӹц 

перегӹиӓш. 



Год мычкы сакои вереман погоды кыце сожок 
вашталт миӓ. 

Тӹшлен анжымашдон мӓ пӓлӹшнӓ — погоды соок вашталт 
миӓ. Погодым кужын тӹшлен анжы-
мыкы, год мычкы сакой веремӓн ӹшке 
статянжы погодым, со ик статян шал-
гышы погодым дӓ шӹренок пачаш-па-
чаш лин мишӹ ик статян погодым 
цаклаш лиэш. 

Год мычкы сакой веремӓн Москва 
лишнӹ махань погоды ылеш тӹдӹм 
анжалына. 

Телӹм дӓ кӓнгӹжӹм — кок статян 
веремӓм нӓлӹнӓ. Москва лишнӹ тел-
шӹ погоды кӓнгӹжшӹ погоды гӹц 
когон вес статян ылеш. 

Тел. Москва лишнӹ тел кужы, 5 
тӹлзӹ нӓрӹ шалга. Тиштӓкен ноябрь 
тӹлзӹ покшал кытлан тел тӹнгӓлӓл-
теш. Телӹм кечӹ поздан куза. Кечӹ-
вӓлӹмӓт кӱшкӹ ак кузы. Кечӹ аяр 
земляшкӹ пасен вазеш, землям слап-
кан ӹрӹктӓ. Мытык кечӹ, кужы йыд 
лиӓш тӹнгӓлеш. Декабрь 21 кечӹн— 
сек мытык кечӹ: тӹнӓм сотыгечӹ шӹм 
цӓш веле лиэш, йыдшы —17 цӓш нӓрӹ (70 рис.). Декабрь 21 
кечӹ гӹц варажы кечӹвлӓ кужемӓш тӹнгӓлӹт. 

Телӹм сек ӱштӹ тӹлзӹ 
январь ылеш. Тӹнӓмшӹ 
средний температура—11°; 
кынамжы гӹнь 20, 25 дӓ 
35° вӓк ӱштӹ лиэш. 

Телӹм соок ӱштӹ. Те-
лӹм аяран кечӹнӓт вӓк ӱш-
тӹ. Эдемвлӓ кого савыцым 
ялштат, шокшы выргемӹм 
чиэн шӹндӓт. Цилӓн тала-
шат. Ӓшкедмӓштӹ ял юк 
йочырге веле мыра. Пушӓнгӹ 
Укшвлӓэш ӧрш нӓлӹн шӹн-

ТЕЛ л 
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чяишК: 

21 декабрьин сек мытык кечй 

70 рис. Телшӹ еотыгечӹн 
дӓ йыдын кытыштым 

анжыктымы. 

71 рис. Телӹм ӱштӹ кечӹн. 



КӒНГӸЖ 

дӓ. Кечӹ аяреш ош лым йолгыжеш, привикнен шоктыде сӹнзӓ-
мӓт вӓк йӹмӹктӓ (71 рис.). 

Мардежтӹмӹ кечӹвлӓ телӹм чӹдӹ. Телӹм 
шӹренок мардеж шалга дӓ тидӹ погодым йӹле 
вашталта. 

Юго-западный мардеж ӹфӹлӹм годым трӱк 
шокшемдӓ, пӹлгомеш пӹл нӓлӹн шӹндӓ, 
лывырта, лым шыла. 

Северо-восточный мардеж ӹфӹлӹмӹ го-
дым мӹнгешок ӱштӹ тӹнгӓлеш. 

Телӹм кынамжы пиш когон йож йошташ 
тӹнгӓлеш. Мардеж пиш шукы лымым йошта, 
пӧртӓ. Мардеж лымым когон вӹстӓрӹм годым, 
кок ашкыл нӓрӹшкӓт ужаш акли. Кого мар-
деж лым пуалтемвлам арала, каремвлӓм, ка-
нӓВаВлӓмлымдон темӓ. Йожан годым нырыш-
ты корнымат ямден ш у а ш лиэш, ӹлӹшвлӓ 
лишнӹ ылмашток кӹлменӓт колаш лиэш. 

Кӓнгӹж. Москва лишнӹ кӓнгӹж кым тӹл-
зӹ шывшылтеш. Кӓнгӹж июньын тӹнгӓлеш. 
Кӓнгӹжӹм кечӹ ир куза, поздан шӹнзеш. Тидӹ 
кечӹвӓлӹм кӱшкӹ куза дӓ землям когон 
ӹрӹктӓ. Сӧтыгечӹ кужем миӓДыд мытыкемеш. 
Июнь 21 кечӹн—сек кужы кечӹ: тӹнӓм 17 
цӓш нӓрӹ шывшылтеш. Июнь 21 кечӹ гӹц 

пакыла сотыгечӹ мытыкемаш тӹнгӓлеш (72 рис.). 
Июнь сек шокшы тӹлзӹ ылеш. Тидӹн средний температуры-

жы I 19°. Кыды кечӹнжӹ ^ ^ ^ 

Шокшы кечӹвлӓ годым воз- ^ ' • " 

м ы ш т ы пӸЛВЛӓкайытдӓйӹ- ф ш ^ ^ ^ ^ П ^ ^ ^ З л 
ле шӧрлен кеӓт. Кечӹ йыла- Щ , иЫ }Рц-
тымлаок панежеш. Цилӓнок Ш У ^ 
пиш йӱмӹ шоэш. Кеквлӓӓт ч ц ^ ^ ^ О ] ^ ж И 
вӓк шылдырыштым валтен ( ^ ^ У Р ^ ^ ^ Е Н ( й Щ ^ Я ^ ш Щ ^ Ш 

шуат дӓ тырынок шӹнзӓт " — • - - -
(73 рис.). 

86 

31 июнкын сек кужы кечӹ 

72 рис. Кӓнгӹжшӹ 
сотыгечӹ дон 

йӹдӹн кытыштым 
анжыктымы. 

73 рис. Кӓнгӹжшӹ шокшы кечӹн. 



Кӓнгӹжӹм кого юрвлӓ лит. 
Шоэн-шоэн кӹдӹртӹшӓн юрвлӓ лит. кӹдӹртӹшӓн юр толшаш 

анзыц ИРОКШеноКпӹцКӓтӓ шалга, шӱлӓш ЯеььЭдемвлӓӓт, вольык-
влӓӓт, рӓетеНивлӓӓт пӹцкӓтӓ воздухеш яеыланат. Теве мӹн-
дӹрцӹн югата воздух толын колта. Пиш кого шим пӹл пӹлго-
мым левед шӹндӓ. К Ӹ Д Ӹ Р Т Ӹ Ш когон мӱгӹрӓлт кеӓ. Цӓрнӹдӹмӹ 
валгынзышеш пӹлгом йыла мапщнет. Пиш кого юр юреш, кы-
намжы шолем яре. Кӹдӹрцӓн юр кок цӓш нӓрӹ моло юреш. 

Кӓнгӹж кыт мычкы рӓетенивлӓ когон кушкын шот. Киндӹ дӓ 
еола хозяйстван мол кӰшкышвлӓӓт пӧепейӓт. Кӓнгӹж пӹтӹмӓш 
векӹлӓ киндӹ урожайым ныр гӹц цымырат. 

Шӹжӹ дон шошым. Шӹжӹ дон шошым — вашталт ванжен 
мишӹ годын веремӓвлӓжӹ ылыт: шӹжӹ—кӓнгӹж гӹц телӹшкӹ 
вашталтмаш; шошым — тел гӹц кӓнгӹжӹш. Шӹжӹ погоды шӹ-
рен вашталтеш. 

Шӹжӹ тӹнгӓлмӹ годым шӹренок аяран дӓ шокшы игечӹ шал-
га. Шоэн веле пӹл лӓктӹлдӓлеш, изи юр юрылдалеш. 

Шӹжӹн вес пелӹштӹжӹ шӹренок тӹтӹрӓ шалга. Пӹлгом 
ланзан пӹлвлӓдон леведӓлтеш—тӹнӓм таманяр кечӓт юр юреш 
Тӱнӹ ляврӓн, лывыргы, юалгы шалга. кӹлмӹвлӓӓт лит. Кы-
намжы юр яре лым лымеш. Шоэн-шоэн лым вазеш дӓ йӹле 
шыла. Вара ӱштӹ толеш. Земля лымдон леведӓлтеш. 

Шошымат погоды шӹрен вашталтеш. 
Шошым тӹнгӓлмӹ андак ӱштӹ кечӹвлӓ шокшы кечӹвлӓдон 

вашталт миӓт. 
Аяран годым лым шылаш тӹнгӓлеш. Юж вӓре рок кайын 

колта. Вара эчеӓт северный мардеж ӹфӹлӓш тӹнгӓлеш—ӱкшӹктӓ. 
Шылен лӓкшӹ рок эчеӓт лымдон мӱдӓлтеш. 

Шӹрен дӓ шӹрен шокшы кечӹвлӓ толыт. 
Лым йӹле шылаш тӹнгӓлеш. Цилӓ вӓре пыдыранзыкан ӓн-

гӹрвлӓ йогаш тӹнгӓлӹт. Рекӓвлӓ пачылтыт. Нырвлӓ, алыквлӓ 
кажланат. Ныгыды шуды шӹтен лӓктеш. Пеледӹш кайын колта. 
Пушангьшла пеледӓш тӹнгӓлӹт. Ти веремӓн кӹлмӹвлӓ шоэн ли-
кӓлӓт дӓ, шукешок агыл. 

Варажы шокшы погоды толэш. 

Пӓшӓвлӓ. Тӓ ӹлӹмдӓ вӓрӹштӹш годын веРемӓвлаштӹжӹ 
ылшы погоды гишӓн сирен пуда. 

Тӓ доныда маняр тӹлзӹ тел шалга? Маняры—кӓнгӹж? Ма-
няры—шошымдӓ шӹжӹ? 

Тӓ доныда сек ӱштӹ тӹлзӹ маханьы? Сек шокшы тӹлзӹ 
маханьы? 
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Тӓ доныда маняр градус ӱштӹ лиэш? Маняр градус шокшы? 
Тӓ доныда махань Т Ӹ Л З Ь Ш рекӓ кӹлмӓ? Махань тӹлзӹн па-

чылтеш? 

Климат ма ылеш.] 

Мӓ пӓленӓ, годын каждый веремӓнок ӹшлӓнжӹ статян пого-
дыжы улы. 

Ик вӓрӹшток шукы веремӓ ӹлӹшӹ эдемвлӓ тонышты шӹжӹм, 
телӹм, шошым, кӓнгӹжӹм махань погоды шалга, тӧрӧк келесен 
кедрӹт. 

Годын ееремӓвлӓжӹ йӹде вӓрӹштӹ вашталт мишӹ погодым 
ти вӓрӹштӹш климат маныт. 

Каждый вӓрӹнок ӹшке климатшы улы. 
СССР-штЫ кыды вӓрежӹ климат Москваштыш ганьок шалга, 

мол вӓрежӹ тӹхень агыл. 
Земля вӹлнӹ махань-шон вӓрвлӓштӹ махань климатвлӓ ыл-

мы гишӓн мӓ пакыла пӓлен лӓктӹнӓ. 
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VII . З Е М Л Я Ш Ӓ Р Ӹ Н М А Х А Н Ь - Ш О Н 
П Ӧ Я С В Л Ӓ Ш Т Ӹ Ш П Р И Р О Д А Д Ӓ 

Х А Л Ы К В Л Ӓ Н Ӹ Л Ӹ М Ӓ Ш . 

ТРОПИЧЕСКИЙ пояс. 

Тропический поясын природыжы. 

Экватор кок велдонжат земля йӹр кымда полосадон шокшы 
пояс кеӓ. 

(Глобусышты дӓ полушари кӓртвлӓштӹ шокшы поясым анжыктыда.) 

Ма донына, умеренный поясышты, кӓнгӹжӹм шокшы шалга. 
Кӓнгӹж тӹлзӹвлӓ эртӓтӓт, юалгы шӹжӹ тӸнгӓлӓлтеш, варажы 
телшӹ ӱштӹвлӓ тӸнгӓлӓлтӹт. 

Тропический поясышты воксеок весӹ. Керек кынамат: кӓнгӹ-
жӹм, телӹм, шӹжӹм дӓ шошым тропический поясышты ӹлӹшӹ 
эдемвлӓ гӹц, тӓ доныда шокшы ӓль ӱштӹ манын радиодон яды-
на гӹнь, иӹнӹ соок келесӓт: «Мӓ донына пиш шокшы". 

Тӓ ӹнде пӓледӓ, тӹштӓкен год кыт мычкок кечӹ кечӹвӓлӹм 
кӱшнӹ шалга, аяржы земля вӹкӹ туран вазеш дӓ землямкогон 
ӹрӹктӓ. Седӹндон тӹштӓкен год мычок ӱштӹ веремӓ нигнамат 
ак ли. 

Тӹнге гӹнят, тропический поясышты цилӓ вӓреок ик статяв 
погоды ак шалгы. 

Кыды вӓрежӹ год мычкы, кечӹнь манмы гань, со ик веремӓв 
пиш кого юр юреш. Почва тӹштӓкен плоток лывыргы. Курымок 
ыжаргы тропический пиш цевер шӹргӹвяӓ тӹштӹ кушкын 
шагалыныт. 

Вес вӓрвлӓштӹ таманяр тӹлзӹ пачелӓок кукшы игечӹ шалга, 
вара тӓманяртӹлзӹ пачелаоккечьшь юр юреш. Техень вӓрвлӓш-
тӹ шӹргӹ ак куш. Пиш когон кымда вӓрвлӓэш шуды кушкын 
шагалеш. Тӹштӹ шоэн веле ӹшкетӹн шалгышы, изи цуцан шал-
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гышы пушангьшлам ужаш лиэш, кукшы игечӹ гӹц нӹнӹ ак лӱдеп. 
Техень вӓрӹи саванна маныт. 

Кукшы игечӹ годым саваннывлашты шуды кошкен кеӓ, пушӓнгӹ 
ӹлӹштӓш вилеш, ӓнгӹрвлӓ дӓ рекӓвлӓ кошкат. 

Теве юр юраш тӹнгӓлеш, саванна эче ыжарген кеӓ, кужы 
шуды кушкын шагалеш, пУшӓнгӹвлӓ угӹц ӹлӹштӓшӹм лык-
тыт. 

Тропический поясышты нигнамат манмы гань юр толтымы 
вӓРВЛӓӓТулыЛыштӓкен год мычкы йылатымлаок, кечӹ пиш когон 
ӹрӹктӓ. 

Почва пиш кукшы, растенивла шоэн веле кайыт. Кышкы ан-
жалат, цилӓ вӓре,—калялт шӹцшӹ ошма, вӓрӹн^ӓрӹн шун ӓль 
кӱэр. 

Техень вӓрӹм пустинь маныт. 

Тропический Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ . 

Полушари картышты Африкым мода. Африка гач экватор 
кемӹ вӓрӹм мода. Тиштӓкен Конго рекӓ мычкы дӓ тӹшкӹ йоген 
пырышы рекӓвлӓ мычкы пиш когон кымда вӓрӹштӹ, пиш кого, 
эртӓш литӹмӹ тропический шӹргӹ кушкеш. 

Ти шӹргӹ гишӓн ик путешественник теве кыце шайыштеш. 
Пиш шокшы кечӹвӓлӹм. Африканский шӹргӹ мычкы мӓ слон 

кишӓдон кенӓ. Пиш кужы, тӧр пальмывлӓ дӓ пӓлӹдӹмӹ тама-
хань пУшӓнгӹвлӓ шалгат. Вӓрӹн^ӓрӹн ирсӓ бамбуквлӓ дӓ ба-
нанвлӓ шалгат; банан Ӱкшвлӓштӹ шортни цӹреӓн, поспеен шӹцшӹ 
кӹцкӹвлӓ арлыкын кечӓт. 

Пушӓнгӹ Мычашвлӓ Икӓнӓ^ктӹдон чакын плетӓлт шӹнзӹ-
нӹтӓт, шатьордон леведмӹ гань левед шӹнденӹт. Ӱлнӹжӹ пеле 
пӹцкемӹш. Шоэн веле кечӹ аяр пырен кердеш. Рок сага дӓ 
кӱшкӹлӓ вӹдӹлӓлт кузышы пиш шукы йиш кого рӓетенивлӓ— 
лианвлӓ—ик пушӓнгӹ гӹц вес пушӓнгӹш керемлӓ пижьш-пижьш 
Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т , пУшӓнгӹвлӓ йӹр мычаш яктеок вӹдӹлӓлт кузенӹт дӓ 
нинӹн мычашышты эемля яктеок кечӓт. 

Яргата цӹреӓн кого пеледӹшвлӓ шӹре ӸлшӸТӓшвлӓ лош-
ты кайыт. Рок вӹлнӹ преен, шӱн шоктыдымы укшвлӓ дӓ 
Ӹлӹштӓшвлӓ кӹжгӹн киӓт. Цилӓ вӓре йӧрӹлт вацшы пушӓнгӹ-
влӓ киӓт, нинӹвлӓ йӹржӹ лианвлӓ когон вӹдӹлӓлт Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Лианвлӓ тенгеок пӰшӓнгӹвлӓн Т Ӹ Н Г Ӹ Ш Т Ӹ йӹр когон вӹдӹлӓлт 
плетӓлх Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . Кыды вӹдӹлӓлтшӹ шудыжын им дӓ каржан-
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гы веле, нинӹ лодон кеӓшӓт акли, выргемеш пижӹт дӓ шушыр-
тенӓт кердӹт. 

Шӹргӹ лодон кеӓшӓт воксе акли. Мӓ кемӹнӓ ялгорны гьщ 
вургымлашкат, шалахайышкат таварте эртӓш акли. 

Шукы вӓРеяЛаТВаЛа^еХеНЬВӓрВЛӓм, ЙӸрсӓрнен, шим шӹр-
гӹ лодон эртеннӓ, кеӓшнӓжӹ ӓнгӹсӹр корным тавардон роэн 
кеннӓ. 

Шокшы дӓ лывыргы игечӹ ыльы. Шӱлӓш пиш ясы. Анзы-
кыла кеӓшнӓ пишок ясы ыльы. 

Зверьвлӓ, кеквлӓ шокшы гӹц шӹлӹнӹт. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ пишок 
тыр. Шӹргӹн тырыштыжы кӓВшангыВЛӓн мӱнгӹмӹ юкышты веле 
шужге шакта. 

Йыдым. Ялгорнынадон рекӓ докы мӓ шона. Мӓ тишӓк шагална 
дӓ йыд эртӓрӓш йӓмдӹлӓш тӹнгӓлнӓ. Кечӹ валымыкы тӧрӧк 
пӹцкемӹш лин колтыш. Вады векӹлӓ ӹлӹжшӹ шӹргӓт тырлыш 
дӓ шукешок агыл. Амалашат вазын шӹнӓ шокты, Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ 

юк веле шакташ тӹнгӓльӹ. 
Тамахань кӓвшангывлӓ чӦнгештӹлӓш, лочымактылаш тӹнгӓ-

левӹ. Жававлӓ, пӹлӹш тӱэшӓт уке, саслат. Ӧбезьянвлӓн тыргыж-
ланымы юкышты мьшдьфцьш шакта. Кеквлӓ шишкалтым юк шак-
тен колта, кынамжы кеквлӓн юкышты лавыжмыла шакта. 
Тама кужын урмыж колта... Шоэн-шоэн леопардын юкшы 
шакта. 

Мӓ йыд вашт шӹнӓ амалы. Цилӓнок когон лӱдьш шӹнзӹннӓ. 
Мӓ пӓленӓ, Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЙЫДЫМ таманяр шӱдӹ кек дӓ зверьвлӓ 
Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш КОГО х И Щ Н И К В Л ӓ Н К Ӹ ч Л Ӹ В ӓ К ӹ ш т ӹ вӓрештӹт. Зверь-
влӓ мӓ вӹкӹнӓ кечӓлтмӹ гӹцӓт лӱдӹн шӹнзӹннӓ. 

Жерӓн. Сотемӹ. Мӹнь пичӓлӹм рӓйӹшӹмӓт, палаткы гӹц 
лӓктӹм. Кого кӱ еКаЛамужыма^вӹКӹжӹ кузен шагальым, йӹр-
вӓш анжалам маньым. 

К Ӹ Р Ӹ Ш Т М Ӹ , ТОДЫШТМЫ юк шактен колтыш. Туреемок ӱлнӹ 
кого елонын тупшы кайын колтыш, паштекшӹ вееӹ, кымшы... 
Мӹнь кӱшкӹрӓк кузен кешӹм. 

Эче ӱлӹкӹлӓ анжал колтышым дӓ тӹнгшӹ гань лин шага-
льым, орӹн колтышым. 

Шӹргӹ лодон слон кӹтӧ олен ашкедеш. Нинӹ иктьа-весь! 
паштек шӹргӹ корныдон вӹд йӱӓш кеӓт. Ик кого шонгы слон 
мӹньӹм цаклен колтыш. Тидӹ скала йӹр кыдал еӓрнӹш дӓ кого 
юкдон еӹгӹрӓл колтыш. Слонвла шагал колтевӹ дӓ юкыштат 
уке ли. Ик еекундатӹш эртӹ, елонвлӓ кӹцелӓшон анзыкыла кы-
далащ тӓрвӓнен кевӹ, кемӹштӹ годым цилӓок цудыге пыдыр-
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75 рис. Тропический Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ кӹдӹртӹшӓн юр. 

тылыт. Пушангьшла Й Ӧ Р Ӹ Л ^ Й Ӧ Р Ӹ Л Т вазыт. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ ЮК веле 
кымдыкеш шакташ тӹнгӓльӹ. Ик минутат ӹш эртӹ, слон кӹтӧ 
шӹргӹ покшакыла шӹльӹ. Мӹнь скала вӹлнӹ шалгалальымат 
рекӓ докыла валаш тӹнгӓльӹм. 

Скала вӹлецӹн валенӓт шӹм поспейӹ, обезьян кӹтӧм ужын 
колтышым. 

Обезьянвлӓ рекӓшкӹлӓ кеӓт. Нинӹ Гцила векӹлӓ анжылтыт, 
паштекӹштӹ тышман зверьвлӓ моло уке вӓл—анжат... 

Анзыц кешӹ обезьянын юкшы трӱк шактен колтыш. Тидӹ 
шагальы, шайыкыла тӹргештӹш, дӓ лишӹл тӹшкӓ лоэш йӹмен 
шӹнзӹ; паштекшӹ юк веле шакта, кӹтӧ хӓлӓ тӓрвӓнен кеш. 
Обезьянвлӓ шагал колтымы вӓрӹшкӹ шомат, ужым—пиш кого 
кӹшкӹ киӓ. Тидӹ вӰЙЖЫМЛӱЛТӓЛьӹДӓЛӱДӹкТӹМЛӓ: „ш—ш—ш" 
юкым токемлӓ ӹштӹш. 

Мӹнь лагерьышкыла кешӹм. 
Шолем. Ирок качмыкына лишӹл сола якте шоаш манын 

кеӓш Йӓмдӹлӓлтӓш тӹнгӓлнӓ; тӹштӓкен пышвлӓм нӓлӹн, рекӓ 
ӱлӹкӹлӓ кеӓш сӧренӓ ыльы. 

Тӓрвӓнен шӹнӓ шокты.-
Пӹлвлӓ погынен шӹнзевӹ. М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ К Ӹ Д Ӹ Р Т Ӹ Ш ЮК шактен 

колтыш. Валгынзыш кайын-кайын колта. Штурма тӸНГӓЛьӹТишкеве 
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якте тырын шалгышы пушаншвлаэт икана-ик векӹ когон ла-
майылаш тӹнгӓлевӹ, урын валат машанет. Пушӓнгӹ мычашвла 
анзыкыла ӓйӹнен кеӓт дӓ трӱкок шайыкыла лывшалт кеӓт. Пӹц-
кемӹш, шим пӹл шӹргӹ вӹлец, ӱлӹцок кеӓ. Ружгым юк, кӹ-
рӹштмӹ юк, пушаншвла йочыргым юк шакташ тӹнгӓльи. 

Пӹл пишок шимӹ лин шӹнзӹ. Валгынзыш цӓрнӹдеок когон 
кайын-кайын колта. Пиш когон кӹдӹртен колтыш дӓ юр юраш 
тӹнгӓльӹ. Кок-кым секундышты юрат ат машаны—ведӹрӓ гӹц 
йӧрӹмлӓок юраш тӹнгӓльӹ. Мӓмнӓн лагерьнам вӹд йоктарен кеӓ 
веле. Таманяр минут эртӹш дӓ мӓмнӓн палаткына, качкышна, 
хӓдӹрвлӓ моло цилӓ вӹдеш лиэвӹ. 

Кого юрын юкшы чоте кого дӓ мӓ Икӓнӓ^ктӹнӓн юкнамат 
вӓк колын ана керд. Иыд ганьок пӹцкемӹш лин шӹнзӹ.-! 

Кого юр таманяр цӓшюры. Ти веремӓн мӓ вӓрнӓ гӹцӓт шӹнӓ 
тӓрвӓнӹ. Вара, юр трӱк цӓрнӹш дӓ кечӹ аяр кайын колтыш. 
Лагерьышкына анжалашат лӱдӹш. Кукшы хӓдӹрнӓ нимат кодте. 
Выргемвлана гӹц ӓнгӹрлӓок вӹд йога. 

Вады лиэш веледӓ, йыд эртӓрӓш мӓ эчеӓт Йӓмдӹлӓлтӓш тӹн-
гӓлнӓ. Лагерьнам зверьвлӓ гӹц перегӓш манын, мӓлӓннӓ кыцеӓт 
тылым олташ келеш. Олташыжы веле пиш ясы, йӹрвӓш цилӓ 
вӹдӹм когон шывшын шӹнден. 

Африка гӹц пасна, тропический шӹргӹвлӓ светын мол частя-
влӓштӓт кушкыт. Цилӓок нинӹ ти сирен анжыктымна шӹргӹ 
гань ылыт. Пушангьшла дӓ зверьвлӓжӹ веле цилӓ вӓреок икань 
агылеп. 

Тропический Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ Ш животныйвла. 

Пиш шукы йиш рӓетениӓн дӓ шукы йиш кӹцкӓн, нӱшмӓн 
тропический шӹргӹ шукы йиш ЖИВОТныйВлӓлӓн качкышым пуа. 
Шукы животныйвла дӓ кеквлӓ растении качкыт,—тенге гӹнь, 
хищный ЖИВОТныЙВЛӓЖӓТ качкышым куштылгын мон кердӹт. 

Тропический Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ шукы йиш зверьвлӓ дӓ кеквлӓ ӹлӓт. 
перВирӓкшӹ нинӹ ече шукыракын ылыныт. Шукыжым эдемвлӓ 
пуштын пӹтӓренӹт. 

Тропический Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ елонвлӓ, Обезьянвлӓ, тигрвлӓ, лео-
пардвлӓ ӹлӓт. Тилец паена, тропический Щ Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ пиш шукы 
кеквлӓ ӹлӓт. 
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76 рис. Обезьянвлӓ. 

О б е з ь я н в л ӓ —ловка дӓ пиш 
пӹсӹ ЖИвотныйвлӓ ылыт, пу-
шӓнгӹ вуйышты ӹлӓт; кужы 
дӓ цаткыды кид-йалыштыдон 
укшвлӓ мычкы ик пушӓнгӹ 
гӹц вес пӱшӓнгӹш тӹргеш-

тӹлӹт. Кӹцкӹм качкын 
ӹлӓт. 

77 рис. СлОнвлӓ. 

С л о н — еирӹштӹ ӹлӹшӹ сек 
кого животный ылеш. Шудым 
дӓ ӹлӹштӓшӹм качкын ӹлӓ. 
Эртен кеӓш литӹмӹ вӓрӹшток, 
шӹргӹ лодон тидӹ кого кӓп-
шӹдон кен кердеш. Кужы нер-
жӹдон (хоботшыдон) пушӓн-
гӹвлӓ гӹц укшым, кӹцкьш 

кӹреш. 

78 рис. Бегемот. 
Б е г е м о т — пиш кого живот-
ный ылеш. Тидӹ Африкыштыш 
йӓрвлӓ дӓ кого рекӓвлӓ лишнӹ 
ӹлӓ. Шукы веремӓжӹмок ти-
дӹ вӹдӹштӹ эртӓрӓ, вӹдеш 
кушшы растении дӓ тростни- -V 
кым качкеш. Йыд йӹде еи-
рӹшкӹ лӓктеш. Ӹшкежӹ тидӹ 

иктӹмӓт ак тӹкӓл. 

79 рис. Тигр. 
Т и г р — хищный кого зверь 
ылеш. Тидӹ шӹргӹштӹш цыш-
мыкышты ӹлӓ. Тидьш еары 
мижшӹ кечӹ аяреш еаралгы--

шы шудыдон икань ылеш. 
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80 рис. Леопард. 
Л е о п а р д — хищный зверь 
ылеш. Тидӹ тигр гӹц изирӓк, 
тигр ганьок кого силан дӓ 
эче тӹдӹн гӹцӓт пӹсӹрӓк; 
пушӓнгӹ вуеш шӹлӹн шӹн-
зешӓт, тӹшец животныйвла 

вӹкӹ тӹргештӓ. 

81 рис. Питон. 
П и т о н — кого дӓ лӱдӹшлӓ 
кӹшкӹвлӓ шотышты сек кого 
дӓ лӱдӹшлӓ кӹшкӹ ӹлеш. 
Тидӹ животныйым ӓрӓ дӓ йӹр-
жӹ пӹтӹрнӓлт шӹнзеш, силан 
капшӹдон пӱктен шуа. Вара 
пӱктен шумы животныйжым 
цела хӓлӓок нелӹн колта. 
Щарыкым, пим моло куштыл-

гынок нелӹн кердеш. 

82 рис^ пОпугайвлӓ. 
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П о п у г а й в л ӓ — пӹрцӹ качшы 
кеквлӓ ылыт. Пушӓнгӹ укшвлӓ 
мычкы силан ял парняштыдон 
нинӹ яжон каштын, кечӓлт кер-
дӹт. Цаткыды нер мычашыш-
тыдон пӱкшӹм дӓ пингӹдӹ нӱш-

мӹмок пыдыртен кердӹт. 



83 рис. Кокосым пушы пальмы. 
К о к о с ы м п у ш ы п а л ь м ы — 
25 метр кӱкшӹцӓш, укштымы 
пушӓнгӹ. Тидӹн Ӹлӹштӓшвлӓ-
жӹ 6 метр кыташ моло ылыт. 
Кӹцкӹжӹ—пӱкшӹжӹ, изи ӹрве-

зӹн вуй гань кого. 

84 рис. Банан. 
Б а н а н — тропический шӹргӹ-
штӹш. керӓл кушкыш ылеш. 
Тидӹн тотлы кӹцкӹжӹ тропи-
ческий еӓНДӓлӹкӹштӹш эдем-
влӓн сек керӓл качкыш ылеш. 

Б а м б у к — 40 — 50 метр кӱкшӹ-
цӓш пушӓнгӹ, тростник форман 
тидӹн вургыжы пиш шукы пушӓн-
гӹн вургывлӓ гӹц кӹжгӹ. Пиш йӹле 
кушкеш. Пиш цаткыды дӓ куштыл-
гы ылешӓт, тидӹм техника пӓшӓш-
тӹ пользываят. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Земля шӓрӹн ра-
стительностян картышты тропи-
ческий шӹргӹвлӓ кушмы вӓрвлӓм 
анжалда. 

2. Ти вӓрвлӓмок полушари карт-
влӓштӹ анжыктыда. 

.3. Тропический шӸргӹвлӓштӹ 
махань кӰШКЫШВЛӓДӓЖивотныйвЛӓ 
ылыт ӓшӹндӓрӹдӓ дӓ, кӓрТинвлӓ 
мычкат нинӹм пӓлӓш тыменьдӓ. 
7 - 3 3 9 6 

85 рис. Бамбук. 



Африканский саванна 
мычкы. 

Шукы кечӹ мычкы пӹцке-
мӹш кого шӹргӹ мычкы кешнӓ-
кешнӓӓт, шӹргӹ шоээм кеш, пӹ-
тӓш тӹнгӓльӹ. Пушӓнгӹ мычаш-
влӓ логӹц пӹлгомат кайы. Пиш 
соти кечӹ кайын колтыш. 

Эчеӓт изиш лимӹкӹ... мӓ ан-
зылнына ыжар шуды тангыжлаок 
кымдан каяш тӹнгӓльӹ. 

Кымдыкеш ыжар шудан кымда 
вӓрӹштӹ пУшӓнгӹвлӓ цуцанат, 

86 рис. Баобаб. ӹшкетӹнӓт кушкыт. Тиштӹ пиш 
кого пУшӓнгӹвлӓ — баобабвлӓ 

шалгат. Т и пУшӓнгӹвлӓ лӹвӓлӓн т а м а н я р л у эдем шагал к е р -
деш. Тидӹн тӹнгжӹ пиш кӹжгӹ, лу эдем веле шӹлӓлтен кычен 
шоктен кердӹт (86 рис.). 

Кечӹ, терпӓшӓт акли, ӹрӹктӓ. Мӓ шагална дӓ, баобаб пу-
шӓнгӹ ӹмӹлӹштӹ шокшы эртӹмӹм вычалаш линӓ. 

Кӓнӓлтӹмӹкӹ, вады .векӹлӓ, мӓ пакыла тӓрвӓнӹшнӓ. Кечӹ 
вады векӹлӓ валаш тӹнгӓльӹ. Изиш юалгырак ли. 



Анжен каймашты, анзылнына со тӧремок кеӓ, кымдыкеш 
шуды кушкын шагалын. Анзылнына, шуды лошты, антилоп кайын 
колтымым, ӓль зебр эртен кемӹм дӓ пушӓнгӹ шайыц жирафа 
каймым мӓ выченӓ. 

Вычен шӹнӓ шокты. Мӓмнӓм ажед кешӹ негрвлӓ шайыштмы-
дон тошты веремӓн, тиштӹ ти ЖИвотныйвлӓ кӹтӧдон каштыныт. 
Ӹлӓшӹжӹ тиштӹ кӹзӹтӓт нинӹ ӹлӓт дӓ пиш чӹдемӹнӹт — 
нинӹм эдемвлӓ когон пӹтӓренӹт. Нинӹ эдемвлӓ гӹц пиш лУдӹт, 
эдемӹм ужмыкышты МӸНДӸРЦОК Ш Ӹ Л Ӹ Т . Кеӓш куштылгы дӓ 
пиш яжо. Мытык, ныгыды шудан вӓрдон анзыкыла пыток ашке-
дӹнӓ, анзыкыла соок шӓрлен мишӹ ыжар вӓрӹм анжен цудеенӓ. 

Шукат шӹнӓ ке, вӓр вашталташ тӹнгӓльӹ. Шуды ныгыды дӓ 
кужы лиӓш тӹнгӓльӹ. Теве тиштӹ кӸДӓлДӓнгӹнь, пулышдон. 
тӧр, вуйна гӹцӓт кУкшӹ шуды стенялӓ цилӓмок ӓрен шӹндӹш. 
Ӓнгӹсӹр корныдон пиш ясын ашкедӹнӓ, <икана-икть1 гӹц ӹненӓ 
код. Цӓш нӓрӹ шуды лодон ашкеднӓ. Вереман-вереман цытката. 
Ӓнят лишнок, шуды лошты, хишный зверь йӹмен шӹнзӹн, ӓнят 
сек силан зверь—лев шӹлӹн шӹнзӹн... 

Шуды мытыкемаш дӓ мытыкемаш тӹнгӓльӹ, ӹнде ижӹ куш-
тылгынок чучын колтыш. 

Таманярак веремӓштӹ ыжар шудан, кымда йӓр кайын колтыш. 
М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ , шуды лошты, аймылтылшы ала лендӓ гань, тама 

кайын колтыш... Теве 
тидӹ ӓйӹнӹл кеш, тӧр -ДЁ 
лин колтыш, шывшыл-
таш дӓ лишӹлемӓш 
тӹнгӓльӹ. Тидӹм ик 
секундышток пӓлен 
колтышна —носилщик 
негрвлӓ караванла аш-
кедӹт ылын. Шӱдӹ 
вӹцлӹ негр икана-ик-
тӹштӹ паштек пачелӓ 
кеӓт дӓ вуй вӹлӓ-
нӹштӹ ӓль ӹнгӹжӓ вӹ-
лӓнӹштӹ кого тюквлӓм 
намалыт. Караван дон вӓш лимӹкӹнӓ, мӓ пӓлӹшнӓ, кофе плантаци 
гӹц нинӹ кеӓт, кофем намалыт. Негрвлӓ келесевӹ, мьшдьфнок 
агыл, сола улы маневӹ. Мӓ ашкылнам привайышна, сотылаок 
тӹшкӹ миэн шоаш линӓ. 

Африкыштыш еаВанныВлӓштӹ кӹзӹтӓт эче цилӓ еемӹнь 
техень караванвлӓ, намалтышан эдемвлӓ каштыт. 
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88 рис. Африкышты носильщиквла кемӹ 
караван. 



89 рис. Лев. 

Л е в — сек силаи, хищный зверь 
ылеш. Охоткаш йыдым лӓктеш. 
Зебрвлӓм, Жирафвлӓм, антилоп-
влӓа, солаштыш животныйвлам 

кыча. 

91 рис. Жирафвлӓ. 

Ж и р а ф а—ӹлӹштӓшӹм качшы 
животный ылеш. Анзыл ялжы 
дон шӱжӹ тидӹн пиш кужы дӓ 
пушӓнгӹ вуй гӹц кӱшӹцок 
Укшвлӓм, ӸЛӹштӓшвЛӓм кӹрӹн 
качкеш. Хищный зверьвлӓ гӹц 

чӹнь кыдал шӹлеш. 

.103 

90 рис. Зебр. 

З е б р — шу^ы качшыживотный 
ылепь Кӓп строенижыдон тидӹ 
имни гань ылеш. Мижшӹ веле 

ала, корнан-корнан. 

92 рис. етраусвлӓ. 

С т р а у с—чонгештен кердтӹмӹ, 
чӹнь кыргыж кердшӹ кого кек 
ылеш. Растении дӓ нӱшмӹм 
качкеш. Ик вӓр гӹц вес иӹндӹр 
вӓрӹшкӹ цаткыды кужы ялжы-
дон пиш чӹнь кыргыж кеӓ, кач-

кышым кӹчӓлеш. 



А н т и л о п — шуды качшы жи-
вотный ылеш. Пиш лӱдеш. Йо-
йын каштеш. Кӹтӧн ӹлӓ. Тидӹм 
кӱ покта, кычаш цаца моло 

гӹнь, пиш чӹнь кен колта. 

93 рис. ӒНтилопвлӓ. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Картышты еаваннывлӓ кышты ылыт, мода. 
2. Саванныштыш климт тропический шӹргӹ климат гӹц 

ма етатян айырла, еирӹдӓ. 
. 3. Саваннышты шӹренжок махань ЖИвотныйвлӓ ӹлӓт, махань 

рӓетенивлӓ кушкыт, ӓшӹндӓрӹдӓ. 
4. Годын веРемӓвлӓштӹжӹ саванна к ы ц е вашталт миӓ, еи-

рӹдӓ. 

негрвлӓн еолам мьшдьфцьш ужаш акли. Негрвлан еола шӹ-
ренжок кужы дӓ шӹре тӹшкер лошты ылеш, тӸшкӓвлӓжӓт эче 
В Ӹ Д Ӹ Л Т Ӹ Ш шудыдон вӹдӹлӓлт Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Эдемвлӓ гӹц, зверьвлӓ гӹц перегӓлтӓш манын, негрвлӓ еола 
йӹр кӱкшӹ пичӹм пичӓт, капкажым пиш цаткыдым ӹштӓт. 

Пичӹ КӦРГӸШТӸ, шунын йӹргешкӹ, олым левӓшӓн хиЖинвлӓ-
пӧртвлӓ шӹнзен кеӓт. Хижинвла йӹржӹ лап заворан кӰДвичӹвлӓ. 
Сола покшалны йӓрӓ вӓр. Йыдым тиштӓкен вольык шалга. 

Пиш ирок. Кечӹ эче кузыде, еолашты цилӓнок ял вӹлнӹ ылыт. 
Каждый хижина доны тылым олтен шӹнденӹт. Ышкалвлӓ лавыжыт, 
ӓптӓнвлӓ мырат, пивлӓ оптат. Коговлӓ дӓ ӹрвезӹвлӓ цилӓн куд-
вичӹштӹ ылыт. Цӓрӓ кӓпӹштӹ тыл еотеш тьолгыжеш. Ӹдрӓмӓш-
влӓ качкаш йӓмдӹлӓт. Каждый еемня ӹшке хижинжы сага по-
гынен шӹнзӹн, ир качкышым качкыт. пӱэргӹвлӓ еолашты чӹдӹ. 
Шукыжым европейский капигалиствлан плантацишкы ровотаяш 
неволя поктыл нӓнгенӹт. Нинӹ токышты толтелыт гӹнь, таманяр 
ӓрняӓт уш эртен. 

Кечӹ куза. Цилӓнок ӹшке пӓшӓэшӹштӹ шагалыт. пӱэргӹвлӓ 
охоткашкы ӓль кол лоаш кеӓт. Ӹдрӓмӓшвлӓ тоныш пӓшӓм ӹш-
тӓт: просым ӓль бананым шуэреш пӹшкӹт, КӰЭШТӸТ, шолтат, 
хижиным, кудвичьш ирӹктӓт. Ӹдрӓмӓшвлӓ, кыдыжы, пу моти-

Негрвлйн еолашты кечӹм эртӓрӹмӓш. 
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94 рис. Негрвлан солашты. 

гӓм нӓлӹнӹтӓт, сола гӹц лӓктӹт, тупешӹштӹ цӹзӹ качшы ӓзӓм 
пуштыртень1т. Нинӹ нырым пЫшкыдемдӓт, просы ӱдӹшӓшлык вӓ-
рӹм йӓмдӹлӓт. 

Кечӹвӓл кытлан терпен кердтӹм шокшы тӸнгӓлӓлтеш, ти ве-
ремӓн охоткашкы кешӹ пӱэргӹвлӓ гӹц пасна цилӓнок токышты, 
хижинышкы кӓнӓш толыт. Солашты пиш^тыр лин шӹнзеш, со-
лашты ик эдемӓт уке машанет. 

Вады векӹлӓ, сола эчеӓт ылыж кеӓ — эчеӓт пӓшӓн^ӓшӓшкӹ 
шагалыт. Теве кечӹ шӹнзеш веле, трӱкок пиш пӹцкемӹш лин 
колта. Эчеӓт хиЖинвлӓ доны тылвлӓ йылаш тӹнгӓлӹт. Вады 
качкышым качкыт. Ӹдрӓмӓшвлӓ пӹц йыд лимешкӹ ровотаят, 
шӹргӹ гӹц хищный зверьвлӓн юкышты шакташ тӸнгӓлмешкӹ 
шӹнзӓт. 

Тропический поясышты махань народвлӓ дӓ мам ӹштен 
ӹлӓт. 

Тропический поясышты шукы, махань-шон народвлӓ ӹлӓт. 
Африкышты—негрвлӓ, Австралишты — ӓеетралиецелӓ. Тихий 
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океан островвлашта — малаецвлй. (Ти народвлӓн Ӹ Л Ӹ М Ӹ вӓрӹштьш кар-
тышты анжыктыда.) 

Тропикыштыш природы махань-шон качкышым эдемлӓн пуэн 
кердеш. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ дӓ еаВаннывлӓштӹ пиш шукы йиш кӹцкӹ дӓ 
нӱшмӹ улы, кеквлӓӓт шукы. рекӓвлӓштӹ, йӓрвлӓштӹ шукы кол 
улы. 

Тропический поясышты кечӹ пиш шокшын гӹрӹктӓ, еедӹндо-
нок тӹштӹш Эдемвлӓлӓн шокшы пӧрт дӓ шокшы выргем ак кел. 
Тиштӹ Ӹлӹшӹвлӓлӓн кечӹвӓлӹм йылатышы кечӹ гӹц веле ыта-
ралташ вӓрештеш. Тропический поясыштыш народвлӓн каваш-
тышты шимӓлгӹ ылеш, шимем шӹцшӹ каваштышты тропический 
кечӹ йылатым гӹц ытара, йылаташ ирӹкӹм ак пу. 

Нинӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М шукыжок Ӹлӹштӓшвлӓ гӹц ӹштӓт, укш-
влӓм, еӓвӹм шагалтыл шӹндӓт, вӹлӓнжӹ ӹлӹштӓшӹм леведӹт. 
Кынамжы шуным шӹрен шӹндӓт. Выргемьш ак чиэп. Африкыштыш 
негрвлӓ землӓ пӓшӓм ӹштӓт, охоткаш каштыт, колым лоат. Зем-
лям тошты годшылаок ровотаят — хӓдӹрӹштӹ пун (мотига ӓль 
кашар мычашан панды веле). 

Земля ровотайышы народвлӓ ик вӓрӹшток ӹлӓт. 



Мол народвлӓжӹ охотничаен, кол лоэн ӹлӓт, кӹцкӹм, нӱшмӹм 
поген качкынат ӹлӹшӹ улы. Техень народвлӓ вӓр гӹц вӓрӹшкӹ 
качкыш кӹчӓл каштыт, кыштакен йыд лиэш, тӹшток амалат. 
Соок ӹлӹм вӓрӹштӹ нинӹн уке, нинӹ веремӓэш веле шудыдон, 
Ӱкшвлӓдон амашым ӹштӓлӓлӹт. 

Тропический поясыштыш народвлӓ кыце ӹлӓт. 

Тропический еӓНДӓлӹкӹштӹш природа пиш паян. Тропический 
еӓНДӓлӹкӹштӹш Эдемвлӓлӓн ӹлӓш куштылгы, воля манын ша-
наш лиэш. Лачокшым тенгеок вара? Воксеок тенге агыл. 

Шокшы еӓндӓлӹкӹштӹ ӹлӹшӹвлӓн йӹрвӓшок шукы етатян 
лӱдӹш улы. 

Негр Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ охоткашкы кеӓ — толынжы шоэш, тӓ агеш, 
пӓлӹ агыл. ЙӸРВӓШДИКИЙзверьвлӓ... Ужын акшокты, ӓль чучын 
ак керд, ӓль веремӓштӹ шӹлӹн ак поепейӹ — ямашат лиэш. 

Йыдым ӹлӹш йӹрок зверьвлӓ каштыт дӓ еедӹндон еоок йӓм-
дӹ лиӓш келеш. Негрвлӓ ӹшке еолашты йӹр кӱкшӹ цецен пичӹм 
пичен шӹндӓт. Кыды народшы зверьвлӓ гӹц перегӓлтӓщ манын, 
ӹшке Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М пушӓнгӹ вуеш ӹштӓт. Вольыкшым итӓт урды, 
соикток зверьвлӓ намалыт. Африкышты кыды вӓрелӓжӹ, цэ-цэ лӹ-
мӓн арашӹнгӓ пЫрылмашешӓт вОльыквлӓ колат. 

Ӱдӹм вӓрвлӓмӓт перегӓш яеы. Киндӹ шачыш пӧепейӓш тӹн-
гӓлмӹкӹ, обезьян кӹтӧ зораен коден кердеш, тӓ ӱдӹмӹ, тӓ ӱдӹ-
дӹмӹ вӓр, варажы атат пӓлӹ. 

Шокшы еӓНдӓлӹкӹштӹш эдем нима пӓшӓ ӹштӹдеок ӹлен 
кердеш манмаш, викок тӧреш ак тол. 

Таманяр цӓш, кынажмы таманяр кечӹ тропический дикий 
шӹргӹ мычкы охотник кеӓ. Кеӓшӹжӹ, ашкыл йӹде корным па-
чаш— роэн кеӓш келеш, шӦргӹшвлӓм шӹндӓ, зверь паштек пок-
тен кеӓш, капканыш алтален пырташ келеш. Тидӹ пӓшӓ агыл 
ма? Пӓшӓ — махань эче лӱдӹшлӓ пӓшӓ. 

Пу МОТигӓдон ӓль кашар мычашан пандыдон нырым капайыл 
пышкыдемден шокташ лелӹ пӓшӓ агыл ма? 

Эче тидӹмӓт теве ӓшӹндӓрӓш келеш, шокшы поясыштыш 
еӓНДӓлӹквлӓштӹ мӓ донышна умеренный поясыштыш гӹц, керек-
махань физический ровотаат, мӓндӹркӹ лелӹ ылеш. Кечӹвӓлӹн 
йылатышы шокшы эдемӹм когон елапкаэмдӓ, силам кӧтӹртӓ. 
Чонгешть1лшь1 махань-шон кӓвшангывлӓ пышкылмашат эдемӹм 
когон мутя. Купан вӓрвлӓштӹ ӱштӹмыж эдемӹм когон елапка-
эмдӓ. 
.103 



Качкыш момы верц, ӹшке Ӹлӹмӓшӹштӹм переген шокташ 
цацым верц шокшы поясыштыш народвлӓ цӓрнӹдеок кредӓлӹт. 
тиштӓкенжӹ, креДӓлмӓштӹштӹ, нинӹн шукы еитӹдӹмӓшӹштӹ 
эче улы. Пиш керӓл хӓдӹрӹштӹ, яжо пичӓлӹштӹ моло нинӹн 
уке. Нинӹн пӓлӹмӓшӹштӓт еитӓлык агыл. Природыдон кредӓлӓш 
нинӹлӓн пиш лелӹ. Цилӓ етатянок нинӹ природын зависимость-
ышты ылыт. 

Шокшы еӓНДӓлӹкӹштӹш народвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ эртӹшӹ 
50—70 ивлӓ жепӹштӹ, европеец-капиталиствла тӹшкӹ мимӹкӹ, 
ӓйыртемӹнок когон худаэмӹн. 

Английский, бельгийский дӓ мол государствывлапгшиш ка-
питалиствла шокшы еӓНдӓлӹкӹштӹш яжо земляӓн вӓрвлӓм 
К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ш Т Ӹ ОТимаенӹТ, шергӓкӓн зверьвлӓм, рӓеТенивлӓм лач 
х И Щ Н и к в л ӓ л ӓ о к пӹтӓренӹт. Шокшы еӓНдӓлӹкӹштӹш народвлӓ-
лӓн плӓНТацивлӓшТӹ, кЫртни кОрнывлӓм ӹштӹмӓштӹ, каучукым 
кӹчӓлмӓштӹ, мам-шон лелӹм намалыштмашты — цилӓ вӓре неволя 
ровотайыктат (96 рис.). 

Африкышты таманяр лу тӹжем эдем кЫртни корны ӹштӹмӓш-
тӹ, Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ , каучукым кӹчӓлмӓштӹ неволя ровотайыктышы 
капиталиствлан пӓшӓэш коленӹт. Пӓшӓ отказышы еолавлӓм шу-
кыжымок зораен, йылатен шуэньлт. 

96 рие. Негрвлӓ бельгийский колоништыш кьлртни корным ӹштӹ-
мӓштӹ ровотаят. 
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негрвлӓн солам зорайымаш. 
(Путешественникын шайыштмашыжы.) 

Таманяр и перви тидӹ Африкышты, негрвлӓн солашты ылын. 
Солажы Бельгии колоништы. 

Ти сола тропический яжо шӹргӹ тӹрӹштӹ шӹнзӓ. Сола до-
ныш нырышты африканский просым ӱдӹмӹ. Ӱдӹмӹ ныр йӹржӹ 
кого пальмывлӓ дӓ тропический мол пУшӓнгӹвлӓ шалгат, нӹнӹ 
йӹр лианвлӓ дӓ мол шудывлӓ вӹдӹлӓлт Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Мӹнь, тропический шӹргӹ мычкы кашмашеш Янгыленӓмӓт, 
лотка мастар, шонгы Убанын хижинышты кӓнем. Шонгы Убан 
кечӹ мычкок лотка кӹшӹлвлӓм (шӹдӹшвлӓм) кычылтеш дӓ 
проста пОеудавлӓм седок ӹштӓ. 

негрвлӓн еола тырын ӹлӓ. Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ банан дӓ пальма пу-
шӓнгӹ шукы кушкыт, махань-шон зверьӓт шукы. Колат рекӓштӹ 
шукы. Качкыш годешок еитӓ. пӱэргӹвлӓ колым ӓнгӹрдон кычат, 
охоткаш каштыт. Ӹдрӓмӓшвлӓ еола хозяйства пӓшӓм ӹштӓт. 
Ӹрвезӹвлӓ ӹлӹшвлӓ доны мадыт, пын пикшдон лӱӓш тыменьӹт, 
изи хИЖИНвлӓм — МадышвлӓМ ӹштӓт. 

Кечӹвӓл качмыкы, еола хӓлӓ, молнамшылаок амалат. Ти кечӹ-
нӓт тенгеок ыльы. Мӹнь хижин порогышты трупкам шывшын шӹн-
зем. Йӹрвӓш пиш тыр. Трӱк, тагышец мыктешкьг еалтаквлӓн той» 
пычдон еӹгӹрӓлмӹ юк шактен колтыш. кӹдӓлӹштем еоок кечӹшӹ 
револьверем, шӹмӓт цаклы, мӹнь кычал колтышым. Кыдалшы 
ИМнивлӓн ял юкышты шактен колтыш. Ик секунды нӓрӹштӹ, рекӓ 
монгыр гӹц бельгийский военный конный отряд кайын колтыш. 
Нинӹ ӱдӹм ныр ташкенок, тӧрӧк толыт. 

Эче ик секунды эртӹш вӓл — отряд еолашкы ружге тольы. 
Ик выртышток еалтаквлӓ талашен, хиЖинвлӓ йӹде шӓлӓнен кевӹ 
дӓ ӹлӓлшӹ пӰэргӹвлӓм, нӓрӓштӓ илоецвлӓм кычен-кычен керем-
дон пидӓш тӹнгӓлевӹ. 

Пидӹн пиштӹмӹ эдемвлӓн еаелымышты, ӸДрӓмӓшвлӓн дӓ 
тетявлӓн мӓгӹрӹмӹ юкышты шакта. Мӹнь анжалат шӹм шокты, 
пидӹн пиштӹмӹ негрвлӓм мӹнь доранем кырык гань арален 
шӹндевӹ. Шукы кОлышывлӓӓт кайыт. Ваштареш шагалаш ца-
цЫшвлӓжӹм тӹшӓкенок пуштыт. Кыргыжаш, шӹлӓш цацышвлӓ-
жӹм шӧргӹшдон кычат. 

Хижинвлам пыдырташ, еӹмӹрӓш тӹнгӓлӹнӹт. Ик еалтак, йы-
лыш тылвуйым нӓлӹн, Убанын хижина докы кыргыж миш, пижӹк-
тен колтынежӹ ыльы. Мӹнь револьверым нӓльӹмӓт кидшӹ гӹц 
.лУэн колтышым. Тылвуйжы тӹшӓкенок ӱлӹк вален вазы. Лӱмӹ 
.103 



юкышкы таманяр салтак кыргыж толевӹ, мӹньӹ ошы ылмем 
пӓлевӓт, мӹнгешок карангевӹ. 

Кок цӓш жеп нӓрӹ тенге содомаевӹ. Теве эчеӓт той пыч юк 
шактен колтыш. Эдемвлӓм поктылаш цӓрневӹ. Пидмӹ эдемвлӓм 
кӹньӹлтевӹ, рядӹн шагалтевӹ. еалтаквлӓжӹ мыкте вӹкӹ кузен 
шӹнзевӹ, кычымы эдемвлӓм йӹрвӓш ӓрен нӓлевӹ. Той пыч эче 
вес гӓнӓ шактен колтыш дӓ пидьш шӹндӹмӹ негрвлӓ кеӓш тӓр-
вӓневӹ. 

Теве кыце эдемвлӓм КӸРТНИ корны ӹштӓш поктыл-поктыл 
неволя погенӹт. 

Пӓшӓ. Ти Я д м а ш в л ӓ э ш к е л е е ӹ д ӓ : 1. Тропический 
поясышты махань народвлӓ ӹлӓт? 2. Тропический поясышты 
ӹлӹшӹвлӓ мам ӹштен ӹлӓт? 3. Ӹлӹмӓшӹштӹ нӹнӹн куштылгы 
ӓль агыл? 

Пустиньышты. 

Картышты Африкын северный чаетяжӹм мода? 
Запад гӹц восток векӹлӓ, мир вӹлнӹшӹ сек кого пустинь— 

Сахара шывшылтеш." 
Мӓмнӓн караванна ӹнде ӓнят маняр кечӹ, Сахара шокшы 

ошма мычкы кеӓ. Йӹрӹм^ӹрвӓш кӱкшӹ ошма аравлӓ шӹнзен 
кеӓт. Пиш кого, кымда вӓрдон, кӹлмен шӹцшӹ ошмадон веле 
кемӹлӓ чучат. Вӓрӹн^ӓрӹн цаштыра, шыралшы шудывлӓ дӓ 
тӹшкӓвлӓ улы. 

Кечӹвӓл шоэш. Кечӹ тыл гань ӹрӹктӓ, панежеш. Йьфьлм-йьф 
пиш тыр, нима юкат ак шакты. Мӓ кӓнӓш шагална, тура кечӹ-
влӓ шокшеш йылымаш гӹц палаткышты киэнӓ. веРблюдвлӓнӓӓт 
кӓнӓт, янгыжат. 

Теве шокшы воздухышты шишкым юк шактен колтыш. Юкым 
пӓлӓш манын, палатка гӹц мӹнь лӓКТӹМ^орныМажедшӹ — „Ти-
дӹ ошма мыра, пуреш агыл"—маньы. 

Ошма штурма — самум — толшашлыкым цаклышым. 
Кӹзӹт якте тырынок шӹнзӹшӹ, кого ошма аравлӓ тӓрвӓневӹ. 

Нинӹн мычашышты шӹкш нӓлмӹлӓ кайын колтыш. Мардеж тӓр-
вӓнӹш, ошмам йошта, вӹетӓрӓ. Пустиньыштыш ошма когонок 
тӓрвӓнӹш. Йӹрвӓш ошма веле куза. Пӹлгомат земля дон иквӓ-
реш ушнымла чучеш. Шукат ӹш ли, пырак штолмылаок пӧртӓш 
тӹнгӓльӹ, кечӓт ак кай. Мардеж седок когоэмеш. верблюдвлӓнӓ 
вуйыштым кӱшкӹлӓ лултен шӹденӹт, ошмашты киӓт. Эдемвлӓжӹ 
вуйыштым шӹлтен, П Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М питӹрен вазыныт. 
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1 

I {ил ӓ вец ошма тургыжмы юк, мардеж урмыжмы юк шакта. 
Остаткажым портпш-мардеж ошма аравлӓм кӱкшӹн арален-ара-
лен кодыш. Тенге самум ружгыш. 

Шӱм пиш лӱдӹшӹн тылтке шиэш. Вуят каршта. Ышма, логер 
кошкен шӹнзӹн, вӹр лӓкмеш тӹрвӹ шелӹшт шӹнзӹн. Ошма 
штурма цӓшӓт утла ружгыш. Эче иктӓ цӓш шалгеннӓ ылгецӹ, 
ошма лоэшок шӱлӓлтен колтенӓ ыльы векӓт, тӹнгеок чучы. Яра 
эче мӓ дорцынна ошма штурма пакыла эртӹш. Эче кловой пӹл-
гом пачылты, палныла ошма аравлӓ сарын кайыт... 

Караванна пакыла кеӓш тӓрвӓнӹш. 

Мӓмнӓм караванна олен кеӓ. Йӱтелна гӹнь, кок кечӹ ӹнде 
эртен. Верблюдвланажь1 вӹц кечӹ йӱтелыт. Ик верблюдын сила-
жы воксеок пӹтӹш, тӹдӹм пустинешок кодаш попазыш. Весӹ-
жӓт токорак веле кеӓӓт, намалтышыжымат вӹлецшӹ нӓлнӓ. 

Мӓмнӓн силана воксеок пӹтӹм векӹлӓ, корны ажедшӹнӓ мӹн-
дӹрнӹ тамахань шим арам ужын колтыш. Тӹдӹм мӓӓт вара 

97 рис. Пустинь мыч караван кеӓ. 
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98 рис. Пустиньыштыш оазис. 

ужын колтышна. Изиш лимӹкӹ, лаштыра вуян пальмымат цак-
лышна. Тидӹ оазис ылын. Пустиньыштышы вӹдӓн дӓ пушӓнгӓн 
вӓрӹм оазис маныт. 

Кен-кен, мӓмнӓн караванна пальма ӹмӹл докы миэн шо, мӓ 
тӹштӹ вӹдӹм ужын колтышна, ти вӹд мӓмнӓм колымаш гӹц 
ытарыш. Вӹдшӹ пушӓнгӹ лӹвец тьорге йога. Верблюдшы, эдем-
жӹ цилӓн вӹдӹш кечӓлтнӓ, вӹд гӹц айырлымат ӹш шо, шӓр 
теммеш йӱнӓ. 

Оазисышты эдемвлӓ ӹлӓт. Нӹнӹ мӓмнӓм пуры кымылдон вӓш 
лиэвӹ. пӱэргӹвлӓ, вӹцкӹж пальма вуйыш кузен кевӹ, пӧепейӹшӹ, 
шортни гань Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ фИниквлӓм мӓлӓннӓ кӹшкевӹ. 

Оазисышты ӹлӹшӹвлӓ каждый патькалтыш вӹдӹм перегӓт. 
Нинӹ ти йогыш вӹдӹм канавадон нырышкы дӓ еадывлӓшкӹ 
колтат. Мӓ йӱн темнӓӓт, шарга МеШӓквлӓшкӹнӓ вӹдӹм оптышна, 
кӓнӓлтӹшнӓ дӓ эче вӹдтӹмӹ пустиньдон кеӓш тӓрвӓнӹшнӓ. 

Эдемвлӓ пустиньым изин-олен еӹнген миӓт, К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ш Т Ӹ нӓ-
лӹт. Пустинеш шукы вӓре вӸДСӸнзӓм ӹштӓт, канававлӓм капаят, 
ти канававлӓ мычкы кырык рекӓвлӓ гӹц вӹдӹм йоктарат. Пустинь-
ышты вӹдӓн вӓрвлӓэш еадымат, нырымат ӹштӓш лиэш. 
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2000 4 0 0 0 * * 

Стельвла 

Подтропический 
рӓетенивлӓ 

Л Ш Ж 1 Тропический шӹргӹвлӓ 

99 рис. Растенивлём анжыктыш карт (западный полушари). 

Юж пустиньышты кьфтни корнымат ӹштӓт. Пач жепӹн йори 
автомобильвлам (гусеничный Манмывлӓм) ӹштӓт, нинӹ ошмадон 
кен кердӹт. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Полушари картышты Сахара пустиньым мода 
2. Келесӹдӓ: Пустинь махань ылеш? Оазис махань ылеш? Пус-

тинь дон оазис икть1-весь1шть1 гӹц малын' вес етатян ылыт? 

Урок агыл годым Ӹштьшӓшлык пӓшӓ. 
Открыткывладон дӓ гӓЗетвлӓштӹш ЖӰРНалвлӓштӹш картин-

влӓдон „Тропический п о я с ы ш т ы ш ӹлӹмӓш гишӓн дӓ природа 
гишӓн" альбомым ӹштӹдӓ. 
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о 2000 4 0 0 0 * * 

Тундра 1 1 | 1 1 | | | ; ! 1 ; 1 1 М 1 Д ш ӹ р г ӹ в л ӓ 
| Пустиньвла ки ^ Саваннвла 

Степьвла 

Подтропический 
растенивла 

ш Тропический шӹргӹвлӓ 

100 рис. Растенивлам анжыктышы карт (восточный полушари). 

ӰШТӸ ПОЯСВЛӒ. 

Ӱштӹ пӦяевлӓштӹш природа. 

Землян северный дон южный пӦлюсвлӓжӹ йӹр ӱштӹ пояевлӓ— 
северный дон южный пояевлӓ ылыт. (Ӱштӹ пӧяевлӓм глобуеышты дӓ 
полушари картышты мода. Нинӹм шундон ӹштӹмӹ земля шӓр модельыштыда 
пӓлдӹртӹдӓ.) 

Тӹштӹ кечӹ нигнамат кӱшкӹ ак кузы. Тӹштӹ кечӹ, кечӹ-
вӓлӹмӓт вӓк ӱлнӹ, мӓ донышна кечӹ шӹцмӹ годшы гань вӓрӹш-
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101 рис. Полярный валгалтыш. 

тӹ ылеш. Кечӹ ял земляшкӹ вочык веле вазеш, седӹндон тӹ 
вӓрӹм пиш чӹдӹ ӹрӹктӓ. Годышты 9-10 тӹлзӹ мычкок тӹштӹ 
кого ӱштӹ шалга. 

Северный Ледовитый океан. 
Глобусышты дӓ полушари картышты Северный Ледовитый 

океаным мода. 
Тӹдӹ Северный полюс йӹр киӓ. Северный полюс ти океан 

покшалныракок ылеш. 
Телӹм Северный Ледовитый океан иӓн пустинь ылеш. Тама-

зар тӹлзӹ мычкы кечӹ ак анжал, тиштӹ соок йыд шалга. Шӹ-
дӹрвлӓ, тӹлзӹ эче кынам-тинам северный валгалтыш (сияни) 
тӹштӹш пыцкемьшьш еотемдӓрӓ. Трӱк пӹлгомеш тыл мӓнгӹвлӓ 
рядӹн шагал колтат, ӓль кымдан соты валгалт шӹнзеш, шана-
вӹлок машанет. Шанавӹл йӹржӹ еакой йиш еотывлӓ йӹлгӹжӓш, 
мадаш тӹнгӓлӹт, пустиньым кловойын, еимеӹн, еарын дӓ якшар-
тын еотемдӓрен шӹндӓт. Полярный валгалтмаш пӹтӓ дӓ, эчеӓт 
пӹцкемӹш тӹнгӓлеш. 

Северный Ледовитый океанышты телӹм 50° якте ӱштӹ. Тан-
тыжым тамазар километр кытан, торешӓн кого и аравлӓ левед 
пиштенӹт. Ти кого и аравлӓ тӓрвӓнӹлӹт, ик араш аралалтыт, 
ИКӓнӓ^ктӹштӹм пӹзӹртӓт, пыдыртат; ружген-ружген шелӹшт, 
пиш кого араш цымыргат. 

Кӓнгӹж шоэш, Северный Ледовитый океанат ӹлӹжеш. Кечӹ 
тамазар тӹлзӹ мычкок ак шӹц. Кого ивлӓ шылаш, пыдыргаш 
тӹнгӓлӹт. И аравлӓ кымдыкеш шӓлӓнӓт, ваш-ваш тӹкнӓт дӓ эче 
тыгыдемӹт. 

Тенге гӹнят, полярный кӓнгӹж пиш мытык. И шыленӓт ак 
шокты, эче кӹлмен шӹнзеш, тангыж эче кого иӓн пустиньок 
лиэш. 
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Северный Ледовитый океаныштыш животныйвла. 

Северный Ледовитый океанышты год мычкы ганьок ӱштӹ 
шалга. Ӱштӹ гӹнят, тӹштӓт животныйвла улы. 

Северный Ледовитый океан вӹлнӹ, полярный кечӹ ӹрӹктӹмӹ 
вӓрӹштӹ тюленьвлӓ нерӹкӓлен киӓт. Теве и аравлӓ лошты та-
мавлӓ еаралгывлӓ тӓрвӓнӹлӹт — нинӹ мӦекӓвлӓ ылыт. Кок кого 
мӧекӓ кым И Г Ӹ Ш Т Ӹ Д О Н тюленьвлӓ докы йӹмен миӓт. Мӧскӓвлӓ 
нерӹштӹм виктен шӹнденӹтӓт йывырт, и мычкы авалянен кеӓт. 
Ик мӧекӓ игӹ цӹтен ӹш керд, нӹл ялжыдонат тыргештен вазы. 
Тюлень кӹтӧм оролышы тюленьжӹ еӹгӹрӓл колтыш, тюленьвлӓ 
цилӓн и лӹвӓкӹ вален кевӹ. 

О ш мӧекӓ — ивӹлнӹшӹ лым 
лошты дӓ и аравлӓ лошты ӹлӓ. 
тЮленьвлӓм кыча, качкеш. Ти-
дӹн мижшӹ ошат, шеклӓнӹдеок 
лым мычкы дӓ и аравлӓ лошты 
каштеш. Пиш яжон иэш, еилан 
лӓпавлӓжӹдон чӹнь ыдырен 
кердеш, иӓшӹжӹ тидӹн пере-
понкы улы. Шӹре, ныгыды ми-
жӓн дӓ кӹжгӹ шелӓн ылешӓт, 
тидӹ пиш ӱштӹмӓт тырха. 

Свет вӹлнӹ сек кого животный 
ылеш, кит кол вӹдӹштӹ, тангы-
ЖЫШТЫ ТЫГЫДЫ ЖИВОТНЫЙВЛӓм 
качкын ӹлӓ. Шодыдон шӱлӓ, 
шелжӹ тӹдӹм ӱштӹ гӹц перегӓ. 

«—33)6 

Морж шукы веРемӓжоквӹдӹш-
тӹ ӹлӓ. Колын гань туп лу-
жы, пачыжы дӓ ялжы тидӹ-
лӓн иӓшӹжӹ палшат. Шоды-
дон шӱлӓ. Тангыжыштыш ты-
гыды ЖИВотныйВЛӓм качкын 
ӹлӓ. Шелжӹ тидӹм ӱштӹ гӹц 
перегӓ. 

104 рис. Кит кол. 
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И аравлӓ вес монгырышты, кымдыкеш, вӹд каеш. И ара докы-
ла морж ин толеш. Тидӹ пиш силан, кого животный ылеш, тидӹ 
кужын кечӹшӹ пӹсӹ пӱжӹдон (клыкдон) лывшал колтаат, мӧс-
кӓмӓт пуштын кердеш. Озы морж паштек ӓвӓ морж тупешӹжӹ 
игӹжӹм пиштӓ дӓ иэш. Нӹнӓт кечӹ аярышкы ӹрӓш лӓктӹт. 

М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ тӓгӱн ӓнят пиш кого вуй кайын колтыш. Тидӹ 
Северный Ледовитый океаныштыш сек кого животный—кит кол 
вӹд вӹкӹ шӱлӓш лӓктӹн. Тидӹн кытшы ЗО метр нӓрӹ. 

Цилӓ нинӹ океанышты ӹлӹшӹ ЖИвотныйвлӓ, Северный Ледо-
витый о к е а н ы ш т ы ш ы пиш когон шукы, махань-шон тыгыды жи-
вӦтныйвлӓм дӓ колым качкын ӹлӓт. 

Пӓигӓвлӓ. 1. Келесӹдӓ, Северный Ледовитый океанышты тел 
дон кӓнгӹж махань ылыт? 

2. Северный Ледовитый океанышты махань ЖИвотныйвлӓ ӹлӓт, 
цаклыда, нинӹм картинвлашть1 анжен пӓлӓш тыменьдӓ. 

Полярный еӓНДӓлӹквлӓштӹ эдемвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ. 

Северный Ледовитый океанышты шукы остров улы. Тӹштӹ 
и кыт мычкок лым дон и киӓт. Кӓнгӹжӹм юж вӓре лым ш ы л а ; 
кого кӱ Маклакавлӓ вӹлӓн рехень к у ш к е ш дӓ тыгыды яргата 
пеледӹш, эче мытык тӹшкӓвлӓ к у ш к ы т . Полярный ӦеТроввлӓшТӸ 
техень рӓетенивлӓ веле ылыт. 

105 рис. ЭеКимоевлӓ лым гӹц ӹлӹшӹм ӹштӓт. 
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Ӓйыртемӹнок Америка сир тӹр воктен когон шукы Ӧетроввлӓ 
ылыт. Нинӹ лошты сӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ сек кого островшок 
Гренландия ылеш. (Тидӹм полушари картышты мода.) 

Ти ӦеТроввлӓшТӹ эскимосвла ӹлӓт. Нинӹлӓн иӓн дӓ кого лы-
ман вӓрӹштӹ ӹлӓшӹштӹ пиш яеы. ЭеКимоевлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ 
шукыжок качкыш кӹчӓлмӓшеш эртӓ, тӹнге гӹнят, нинӹ шужен 
ӹлӓт: колым чӹдӹ лоат гӹнь, тюлень дон моржвла пӹтӓт гӹнь, 
нӹнӹлӓн шужен колаш вӓрештеш. Эскимосвла тюлень дон морж 
пайым качкыт. 

Нинӹ вЫРгемӹштӹмӓт тюлень дон морж кавашты гӹц ыргат. 
Выргемьш веле агыл, нинӹ п ы ш ы ш т ы м а т вӓк тюлень к а в а ш т ы 
гӹц ыргат. Шӹртӹ вӓреш тюлень шӱнӹм кычылтыт, им вӓ-
р е ш — кол лум. 

Эскимосвла кӓнгӹжӹм ӸЛӸШӸШТӹМЗВеРьКаВаШТЫВЛӓгӹц ӹш-
тӓт, шывшын Ш Ӹ Н Д Ӹ М кӓВаштыВЛӓжӹм кит кол лудон тӹкӹлен 
шӹндӓт. Телшӹ Ӹ Л Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ М кӱ маклакавладон дӓ еиремӓн 
рокдон ӹштӓт, вӹлец вӹдӹм опталыт, им кӹлмӹктӓт. 

Ӹлӹм вӓрӹштӹм эче лымдонат ӹштӓт. Вӹлӓнжӹ кого им 
пиштӓт, тӹдӹн вашт соты каеш. Техень пӧртӹш пыраш ӓнгӹ-
еӹр коридорым лымдон ӹштӓт, тӹшкӹ нӹл яла, авалянен веле 
пырымла. 

Нансен путешественник Гренландиш экспедицидон кашмыжы 
годым эскимосвла доны ылын. Нинӹн кӓнгӹж ӹлӹшӹштӹ гишӓн 
тидӹ теве кыце еирӓ: 

„Тюлень каваштыдон ӹштӹмӹ лап коридор вашт мӓ вуйнам 
кымык ӹштен пырышна дӓ кӹдежӹштӹ линӓ. Ӹлӹш кӧргӹш-
тӹ — тюлень шелдон ӹштӹмӹ еартавлӓ йылат, еарта ӹрдӹжӹм 
рехеньдон ӹштенӹт. 

Мӹнь йӹрем цӓрӓ эдемвлӓ погынен шагалевӹ, нӹнӹн вӹл-
нӹштӹ ик ӹштӹ рядӹ веле улы. ЭеКимоевлӓн цӹрештӹ шелӓнг 
шӹнзӹн, йӹлгӹжеш веле, монгырыштышты пиш кӹжгӹ ляврӓ. 
Ӹлӹшӹш пырымы вӓр доран шӹндьщӹ йӓшӹк вӹлӓн мӓмнӓм 
шӹндевӹ — тӸШӓкхынавлӓм веле шӹндӓт. хӦЗаВлӓштӹӹшкежӹ 
шайыл етеня сага тюлень каваштыдон леведмӹ краватеш шӹн-
зевӹ. Эскимосвла веремӓштӹм тӹ кравать вӹлнок эртӓрӓт. Тӹш-
тӹ нӹнӹ качкыт, йӱт, амалат; тӹ кравать вӹлнок ӹдрӓ-
мӓшвлӓштӹ пӓшӓм ӹштӓт. Нӹнӹ ялыштым ӹшке лӹвӓкӹштӹ 
поген, какляртен шӹнденӹтӓт шӹнзӓт. 

Келгӹ торелкӓлӓ кайшы лампешӹштӹ эскимосвла качкышым 
шолтат. Молы олтышышты нимат уке дӓ нинӹн лампышты 
йыдет-кечет йыла". 
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Эскимосвлйн охотничаяш каштмышты. 

ЭеКимоевлӓм тангыж веле пукшен урда. Тӹнге гӹнят, тангы-
жыштыш животныйвлам кычаш яеы дӓ лӱдӹш. 

Коовокно лӹмӓн эскимос и аравлӓ мыч 20 километрым кеен. 
Нартеш (тиреш) кӹцкӹмӹ кым пи кенӓт ак кердеп, янгылен шӹн-
зӹнӹт. Кен-кенат,ть1дь1 тӧр ивлӓякте шон. Тӹштӓкен иквӓре ыраж 
ылын. Тӹшкӹ тюленьвлӓ воздухдон шӱлӓш ин миӓт. Коовокно 
кьфтни мычашан Й Ӹ В Ш Ӹ Ж Ӹ М нӓлят, вӹд тӹрӹшкӹ, ыраж докы 
олен миш. Вӹд Т Ӹ Р Ӹ Ш К О К М Ӹ Ш К Ӹ Р Ӹ Н миш дӓ, тӹшӓк шӹлӹн 
вазын, олен шӱлен, вӹд гӹц тюлень лӓкмӹм вычен киӓ. Ти вӹ-
дӹштӹ тюлень имӹ юк шактыш, вӹд вӹлнӹ тюлень вуй кайын 
колтыш. Коовокно КӸРТНИ вуян Й Ӹ В Ш Ӹ Ж Ӹ Д О Н шырал кол-
тыш, тӧрӧк тюлень шӱшкӹ чучы. Тюлень тӧрӧк колен кеш, 
кредӓлӓшӓт прахыш. Ти кьфтни вуян йӹвшӹжӹ керемдон ял-
штымы ылын, эскимос тюленьым и вӹкӹ шывшын ЛЫКТЫ. Тю-
лень пайжым пӸЧКӹННӓЛЯТПивЛӓШТӹм пукшыш. Вара тюленьым 
нартышкыжы пиштӹш дӓ токыжы кыдальы, тюленьым семня-
жӹлӓн нӓнгеш. 

Кӓнӓлтӹшӹ пивлӓ пиш чӹнь кыдалыт. Кого и ара вӹкӹ ку-
зевӹ. Тӹмӹкӹ эскимос теве мам ужы дӓ лӱдӹн колтыш: тидӹ 
ылмы ижӹ сир тӹр гӹц айырлен кен, тӹдӹм океан покшакыла 
мардеж нӓнгеӓ. 

Ӓнят ӹнде мам ӹштӹшӓш? Ямаш вӓрештеш. Мардеж когон 
тӓрвӓнӹш, им тангыж покшакыла нӓнгеӓ. 

Тенге гӹнят, Коовокно колыде. Тидӹм нӓнгешӹ и ара эдем 
ӹлӹдӹмӹ мӹндӹр островыш миэн тӹкнен. Тидӹ ти островышты 
кым и ӹшкетшок, тюлень дӓ мӧскӓ пайым качкын ӹлен. Варажы 
пивлӓжӹдон вес островышкы кеен, тӹшецӹн тӹдӹ зверь кычен 
кашшывлӓ сага иквӓреш кен ытлен. 

Тангыжыштыш животныйвлам кычымы пӓшӓ тырын ак эртӹ. 
зверьвлӓм кычен, эскимосвла шӹренок тангыжеш ямыт. 

Пӓшӓ. Гренландишты ЭеКимоевлӓ кыце ӹлӓт: нӹнӹн ӹлӹ-
шӹштӹ махань, вЫргемӹштӹ махань, мам качкыт, махань пӓшӓм 
ӹштӓт, нӹнӹн пӓшӓштӹ—зверьвлӓм кычен ӹлӹмӓшӹштӹ ма-
лый лӱдӹш? 

Северный полюс докы. 
Махань-шон еӓНдӓлӹкӹштӹш путешественниквла северный 

полюсыш тагынамок эче шоаш цаценӹт. 
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Кыдыжы карапльывлаэш кенӹт, кыдыжы пивлӓм кӹцкен кен 
шоаш цаценӹт, кЫмшывлӓжӹ чонгештен кенӹт. 

Цилӓнок нинӹн оксашты ситӓлык агыл ылынат, ти смелый 
эдемвлӓ шӹренжок сек керӓл снаряженидеок кенӹт. 

Нинӹ гишӓн иктӓт шытырланыде. Шукыжы ивлӓ лоэш кӹл-
мен, шужен дӓ церлӓнен коленӹт. Нинӹ лошты кыдыжы веле 
полюсыш шоныт, тӹнге гӹнят, нинӹ иктӓт тӹштӓкен научный 
исследованивлам ӹштен кердтелыт. Капиталистический иееледо-
вательвлӓ ӹшкетӹн ӹштен кердтӹмӹм, мӓмнӓн исследователь-
влӓ иквӓреш, коммунистический парти дӓ советский правитель-
ство вИКТӓрӹмӹдон ӹштен шоктенӹт. 

1937 ин Советский Союзын герой О. Ю. Шмидт вуйлалтым-
дон советский нӹл кого еамолетеш полюсышкы чонгештен миэ-
нӹт, и вӹкӹ валенӹт дӓ тӹшӓк научный приборвлӓм, палат-
кывлӓм, полярный тел эртӓрӓш цилӓ керӓлӹм йӓетӓренӹт. Тӹ-
шӓкен мир вӹлнӹшӹ сек ееверыштыш полярный етанци лин дӓ ро-
вотаяш тӹнгӓлӹн. 

Северный полюс доны, йогышы и вӹлнӹ, социалистический 
родинын ӹнян отважный нӹл эдем ӹленӹт: Папанин, Кренкель, 
Федоров, Ширшов. Тӹштӹ нинӹ пиш кого пӓшӓм ӹштенӹт: по-
годым тӹшлен анженӹт, ивлӓ йогымым, и лӹвӓлнӹ тангыж вӹ-
дӹштӹ махань ӹлӹшӹвлӓ ылмым изучаеныт. 

Полярный исследовательвла ЫшкетЫштьшок шуен кодымыла 
Ӹ Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М чувствуйыделыт. Нинӹ каждый кечӹньок Советский 
Союзышты мавлӓ лин миӓт радиодон пӓленӹт. 

1938 ин 19 февральын зИМовЩИКвлӓ ивлӓ вӹлец лыкмы линӹт. 
Коммунистический парти дӓ тидӹн вождьшы дӓ учительжы 

Сталин тӓнг вуйлалтымдон мӓмнӓн еӓНдӓлӹкӹштӹш эдемвлӓ 
веле мир вӹлнӹ ылтымы подвитым ӹштен шоктенӹт. 

Москва — Северный полюс — Америкын Соединенный 
Штатвлӓ. 

Северный полюс доран научный етанцим ӹштӹмӹкӹ кок тӹл-
зӓт ак эртӹ, полярный природым советский исследовательвла угӹц 
еӹнгӹмӹ гишӓн цилӓ мир пӓлен. 

Советский Союзын геройвлӓ Чкалов, Байдуков, Беляков, 
изиш варарак Громов, Юмашев, Данилин советский кого еамо-
летвлӓдон Москва гӹц Северный полюс гач Америкын Соединен-
ный Штатышкы нигышакат вазалтеок чонгештен кенӹт. 

Нинӹлӓн корнышты кого лелӹвлӓ вӓш лиӓлтӹнӹт. Тӹнге 
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гӹнят, нинӹ штурма вашт дӓ тӹтӹрӓ вашт пыт кычен кенӹт, 
самолет вӹлӓн и нӓлмӓш гӹц кредӓлӹнӹт дӓ Сталин тӓнг гӹц 
плучайымы задании честьдон ӹштен шоктенӹт. Советский Союз 
гӹц Америкын Соединенный Штатышкы кемӹ мытык корны ӹнде 
пачмы! 

Северный Ледовитый океанышты кашшы ледокол. 
Полярный и лодон кеӓш кого силан пӓРОХОДвлӓлӓнӓт ясы. 

Кого ивлӓ лодон кашташ пиш лӱдӹш. 
Лӹмӹн и пыдырташ ӹштӹмӹ пароходвла-ледоколвла веле 

и лодон кен кердӹт. Ивлӓм пыдыртыл кешӹ кого силан ледо-
колвлӓ мӓмнӓн Советский Союзыштына улы. Нӹнӹ Северный 
Ледовитый океан тӓНгыжвлӓштӹ Советский Союзын север сир 
тӹржӹ воктен вашток каштыт. 

Мӓмнӓн Якшар знамян „Красин" лӹмӓн ледокол ивлӓдон теве 
кыце кредӓлеш. 

„Красин иш миэн шыралтын. Йӹрӹм^ӹрвӓш лыман, иӓн 
тангыж, тӹштӹ цилӓ монгырышкыла ивлӓ мычкы вӹд какляныл-
какляныл йога. Ивлӓ ружген-ружген, мӱгӹрен икжак-иктьиц-
тӹ вӹкӹ аралалтыт. 

„Красин" ирӹкӹн кеӓ дӓ им пыдырташ тӹнгӓлеш. Кого ледо-



-

кол цилӓ лелӹцшӹдон и лошкы пыра, тӹдӹм темдӓ, пыдырта. 
Кого ивлӓ пыдыргат, карапльы нер гӹц ӧрдӹшкӹ каранг кодыт. 

ледоколвлӓ Северный Ледовитый океанын тангыжвлӓ мычкы 
корным пачыт. Нӹнӹ ӹшке паштекӹштӹ шукы суднаан кара-
ванвлӓм нӓнгеӓт. 

Южный полюс доны ма улы. 
Картышты южный полюсым мода. 
Южый полюс доны Антарктида — кого земля киӓ, тӹштӹ ха-

лык воксеок ак ӹлӹ: ти землям год мычкок лымдон и левед 
урдат. 

Антарктидым тӹшлен анжен лӓкшӹвлӓ пиш кого ясым ужы-
ныт. Ти земля покшакы шукы гӓнӓ шоаш цаценӹт. Норвежский 
лӹмлӹ путешественник Амундсен веле ӹшке тӓнгвлӓжӹ дон ик-
вӓреш кен, южный полюсышкы миэн шон. 

Тел. Нӹллӹ градусан ӱштӹ. Нӹл тӹлзӹ мычкы пӹцкемӹш, 
кужы йыд март тӹлзӹ пӹтӹмӓш годым тӸнгӓльшӓт август якте 
шалга. Путешественниквла пароходеш кандымы лесӹштӹ гӹц 
ӹштӹмӹ, вӹлецшӹ тюлень каваштыдон леведмӹ хижинышты 
ӹлӓт. Йӹрӹм^ӹрвӓш лыман кымда пустинь киӓ. Тыр, кынам-
тинӓм веле йож шишкым юк 

шокшырак Ӧетроввлӓ гӹц ин то- ш Пингвинвла. 
лыныт, ӹндежӹ перви пӹжӓш 
опташ тӹнгӓлмӹ вӓрӹшкӹштӹ 
кужы рядӹдон пачелӓ ашкедӹт. Нинӹ эдемвлӓм нигнамат уж-
телыт, седӹндон пӰТеШееТВеННикВлӓ лишкӹ лудтеок миӓт. 

Южный полюс докы 

Октябрьын пел Т Ӹ Л З Ӹ Ш Т Ӹ 

кӓнгӹж ли. Тӹнге гӹнят, Ан-
тарктида со и вӹлвӓлӓнок. Кӓн-
гӹж шомым пӓлдӹртӓш пинг-
винвлӓ тӹшкӹ миэнӹт. Тангыж 
еирӹштӹ нӹнӹн юкышты веле 
шакта. Пингвинвла ееверыштыш 

шакта. 
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Кечӹ лӓкмӹкок Амундсен корныш кеӓш лӓктӹн. 
Кеӓш пиш ясы ылын. Поран, кого лЫмшуавлӓм йоштен шӹн-

ден. Эдемвлӓжӓт, пивлӓжӓт пЫЛВуйдӓнгӹнь келгӹ лымдон кенӹт. 
Лым лӹвӓлнӹ ивлӓ когон шелӹшт Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . Я Л , КИД, шӹргӹ 
кӹлмӓ. Пивлӓштӹ качкыш-йушьш, палаткым, амалымы каваш-
ты МешӓквлӓМ оптен шӹндӹмӹ тирьпптьш токорак веле шыв-
шыт. Самой аяран кечӹ годым 25° ӱштӹ ылын. Тамазар кечӹ 
кемӹкӹ, корныштышты кого иӓн кырыквлӓ попазенӹт, нинӹ 
рядьш-рядьш киӓт. Эдемвлӓжӓт, пивлӓжӓт кого и шелӹквлӓ лош-
кы вален-вален кенӹт дӓ олен лӓктӹн анзыкыла кенӹт. 

Янгылен, худаланен, кӹлмен шӹцшӹ эдемвлӓ улы силаштым 
пиштен, ивлӓ мычкы ыдыркален-ыдыркален, изин-олен полюс 
докы кенӹт. 

38 кечӹштӹ Амундсен южный полюсышкы шон. Тӹдӹ тӹ-
шӓкен палаткым ӹштенӓт, норвежский флагым лӱктӓл шагзлтен. 
Амундсен экспедици делам когон пӓлӓ ылынат, корныштат 
яжон каштын Мыштенӓт, седӹндон экспедицижы яжон каштын. 
Нӹнӹ шанымыштым ӹштен шоктенӹт, токышты цилӓн пурынок 
П Ӧ Р Т Ӹ Л Ӹ Н Ӹ Т . 

Вес экспедици — Скотт лӹмӓн англичанинын экспедицижы 
тенгеок яжон мӹнгеш сӓрнен толын кердте. 

Скотт Амундсен гӹц вара полюсыш каштын, мӹнгеш толмы-

108 рис. Южный полюсышкыла кеӓт. 
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жы годым тидӹ тӓнгвлӓжӹ дон иквӓреш корнешок кӹлмен колен-

Пӓшӓвлӓ. 1. Шайышт пуда: путешественниквла северный 
дон южный полюс якте кыце миэн шоныт? 

2. Ӓшӹндӓрӹдӓ, махань полюс йӹр земля ылеш, махань полюс 
йӹр — океан? 

3. Келесӹдӓ: северный полюсышты кӓнгӹж гӹнь, южный 
полюсышты махань веремӓ? 

Тундра. 

Северный Ледовитый ӦКеаНСирӹштӹ Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ К О Г О кымд» 
вӓр киӓ — тидӹ тундра. 

Тундрышты земля кӓнгӹжӹмӓт вӹлец веле ливӓ; 50 сантиметр 
гӹц келгӹшкӹлӓжӹ земля нигнамат ак ливӹ. 

Тундрышты пУшӓнгӹвлӓ кушкын ак кердеп. Тӹштӹ ткгыды 
ӹлӹштӓшӓн изи куги дӓ пӧчӹж шуды: кого пӧчӹж, изи пӧчӹж, 
морошка, голубика веле кушкыт. Тӹштӹ главный раститель-
ностыпы—рехень лишайник „ягель", нинӹ земля хӓлӓ мӱден шьш-
денӹт. 

Кӹлмӹ земля лӹвӓкӹлӓ вӹд витен ак керд, седӹндон тун-
дрышты кӓнгӹжӹм шукы йӓрвлӓ дӓ купвлӓ ылыт. 

Европейский тундрышты дӓ Азиатский тундрын запад велнӦ 
ненецвлӓ ӹлӓт. 

Ненецвлӓ кыце ӹлӓт. 

Тундрышты телӹм. Окатетта лӹмӓн ненец семняжӹ дон тун-
дрын юг велнӹ, шӹргӹ лишнӹ ӹлен. Тӹштӹ пучывлӓ нӓрӓштӓ 
тӹшкӓвлӓм лым логӹц КӸЧӸШТӸДОН ыдырен ЛЫКТЫГ дӓ качкыт. 
Пучывлӓ лишайникым качкын пӸтӓрӹмӹкӹштӹ, ненецвлӓ ӹшке 
хӓдӹрӹштӹм нӓртывлӓшкӹ поген пиштӓт дӓ вес вӓрӹш ӹлӓш 
кеӓт. 

ЙӸрӹмшӹрвӓш лыман тӧрем киӓ. Рекӓвлӓ, йӓрвлӓ кӹлмен 
Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Окатетта амаш гӹцшӹ — чум гӹцшӹ пучывлӓм анжалаш лӓк-
тӹ. И З И Ш Ӧрдӹшкӹрӓк кен шагальы. Кого мардеж намал кеӓ 
веле, сӹнзӓм питӹрӓ — анжалат ак керд. Окатетта изин-олен чум 
докыжы толын шо, пучывлӓжӹ кышты ылмыштым моло пӓлӹдеок 
тольы. Тӹдӹ чум К Ӧ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ сӹнзӓжӹм кавашты тыгыр шокшы-
жыдон ш у к ы ӹштеш, ӸшкедурешӸЖӸ МӱнгӹМӓктӓ: 

„Мӹньӹн чумыштем ма улы? — Кок пад, кым ханга дӓ пичӓл. 
Эче чӓй йӱмӹ кок стопкаэм улы. Эче л е м к а ч м ы и к цӓшкӓ-Молы 
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яямат уке. пучывлӓэм 20 вуй веле кодевӹ. Шукыжым пирӹвлӓ 
качкын колтенӹт. Колхозышты мӹнь гӹцем яжон ӹлӓт. Колхозыш 
-дыраш келеш!" 

Шошым. Теве шошым толын шо. Ӓнгӹрвлӓ йогат. Окатетта 
«орныш лӓктӓш йӓмдӹлӓш тӹнгӓльӹ. Вӓтӹжӹлӓн чумым погаш 
шӱдӹш. Каждый тиреш кым пучы рядӹ кӹцкен шагалтыш дӓ 
лашкуды колхозыш кыдальы. Кок монгыр гӹц пивлӓжӹ кыдалыт. 

Лым шыла. Цилӓ вӓре вӹд йога, купвлӓӓт ливӓт. 
Комбывлӓ, лыдывлӓ, Йӱксӹвлӓ, чайкывлӓ чОнгештӓт. Кеквлӓ 

•шошым толмым шижӹнӹт, ӹшкё ӹлӹмӓш вӓрӹшкӹштӹ пӹжӓш 
юпташ, мыным мынзаш, шукы игӹвлӓм лыкташ чОнгештӓт, талашат. 

Окатетта колхоз дон иквӓреш северышкыла, океан докы 
жен колтыш. Тӹштӹ эдем дон пучым ӧрӹктӓрӹшӹ кужнервла уке. 

Кӓнгӹжӹм. Каждый кечӹнь, кечӹ кужемеш дӓ кужемеш. Йы-
дым со соты, жерӓ кайын шалга. Теве полярный кечӓт толын шо, 
кечӹ воксеок ак шӹц. Тундра пелед шӹнзӹн. Кышкы анжалат, 
далӓ вӓре изи, кого йӓрвлӓ кечеш йолгыжыт. Морошка пеледӹш, 
МЫчывуйвлӓ воктен, ош шӹдӹрлӓ йолгыж шалга, вӹд тӹрӹштӹ 
пиш шукы кловой незабудка пеледеш. Тундрышты сакой йиш пе-

.ледӹшвлӓ яргатан пелед Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . 

Окатетта сусун кеӓ, тиржӹ гӹц тетявлӓштӓт сусун анжат. 
Пучывлашть1 куштылгын йортат, нӹнӹ тангыж воктеншӹ кого, 
кымда тундрыш шоаш талашат. Тӹштӹ кужнервла моло уке, 

108 рис. Южный полюсышкыла кеӓт. 
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первиш вӓрӹштӹжӹ гӹнь, нинӹ когон ылыныт, шалгашат волям 
путелыт. Кӓнӓш шагалмыкышты Ӹдрӓмӓшвлӓ мӹнгешок чумым 
шӓрен шагалтат, покшаланжы тылым олтен шӹндӓт. Ш Ӹ К Ш Д О Н 

веле ти кужнер гӹц ытлаш лиэш. 
Земляэш 20 нӓр мӓнгӹм йӹр шин шагалтат, мӓнгӹ мычаш гӹц 

керемдон ялш гылыт, кӱшӹцӹн пучы кӓВаштывлӓдон левед шӹн-
дӓт. Теве чум лиӓт. Кӧргешӹжӹ земля вӹлӓн куги кымыжым 
шӓрӓт, нинӹ вӹлӓн пучы кӓваштывлӓм шӓрен пиштӓт, — тидӹ 
ӹнде амалымы вӓрӹштӓт, качмышӱмӹ вӓрӹштӓт ылеш. 

Колхозник-ненецвла шукы веремӓ кевӹ. Корны мыч таманяр 
гӓнӓ кӓненӹт. Кӓнӓлтӓт, пучыштым пукшат — эче пакыла кыдалыт. 

Пучы—ненецын сек кого богатствыжы (110 рис.). Нинӹ пучы-
влӓде ӹлен ак кердеп. ненецвлӓлӓн ӹлӓшӹштӹ цилӓ керӓлӹм 
пучы веле пуа. Пучы кавашты ненецым телӹмӓт, кӓнгӹжӹмӓт 
ӹрӹктӓ. Тӹдӹн шокшы каваштыдон нӹнӹ чумымат ӹштӓт. Пучы 
кавашты гӹц ялеш чиӓшӓт ыргат. Калпакым, пижгомым, тӓпнӓ-
кӹм дӓ молымат пучы кавашты гӹц ӹштӓт. 

Теве, М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ тангыж вӹд йолгыжаш тӹнгӓльӹ. чумвлӓм 
ӹштен шагалтевӹ. Пучывлаштьш туаревӓт, кӸтӧзӹвлӓдон кӹтӓш 
колтевӹ; кӹтӧзӹвлӓ сага пивлӓмӓт колтевӹ, колхозниквла ӹш-
кежӹ цилӓн кол лоаш тӹнгӓлевӹ. Окатетта тишкевек якте кол 
кычымаш гӹц нигнамат пользым нӓлте. Колхоз, кооперативыш 
шукы колым пуш, эче колхозниквлаланжат шукы кол коды. 

Шӹжӹм. Полюсыштыш мы-
тык кӓнгӹжет эртенӓт кеш. Ав-
густын кечӹ валаш тӹнгӓльӹ. 
Сентябрьын лач Йыдвлӓок лиӓш 
тӹнгӓлевӹ. Йӹд каждый кечӹн 
кужемеш, ӱштӹрӓк дӓ ӱштӹрӓк 
лин миӓ. Цилӓнок шокшырак вӓ-
рӹш кеӓш талашат. Кеквлӓ кен 
колтенӹт уш. нӓеекомыйвлӓ пӹ-
тевӹ. Север велнӹш полярный ала 
калявлӓӓт лым лӹвӓкӹ шӹлевӹ. 

Окатеттан ӹлӹмӓшӹжӹ ко-
гонок вашталт кен. Тӹдӹн пучы-
влӓштӹ кӹтӧштӹ каштыт, ӹнде 
Окатеттан пучывлӓжӹ коклы агыл, коклы вӹзӹтӹш шон. Ока-
тетта пУЧывлӓжӹм пирӹ качкын колтымаш гӹц, нинӹ церлӓнен 
колен кемӹштӹ гӹц моло ак лӱд. Пучы тӧрлӹш врачшат 
кӓндӹрнӹ агыл. 
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Северышты природа пиш суровый. Тидӹ соок эдемӹн ӹлӹ-
мӓшлӓн кроза. Тиштӹ эдемлӓн ӹлӓш пиш лелӹ ылын. Нима до-
нат перегӓлт кердтӹмӹ эдем природа гӹц лӱдӹн. Тӹ природышты 
вуйта худа шӱлӹш улы, тидӹ эдемлӓн худам ӹштӓ манын ӹня-
нен. Техень сакой худа шӱлӹшлӓн ӹнянӹмӓш ЙОзывлӓлӓн — ша-
Манвлӓлӓн пользым пуэн, нӹнӹ нимӓт пӓлӹдӹм халыкым цилӓ 
статян алталенӹт, лӱдӹктенӹт. 

Советский власть лимӹкӹ веле мӓмнӓн Советский Союзын се-
верышты ӹлӹшӹ народвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ пиш когон ваштал-
тын. Советский власть мӹндӹр северышты ӹлӹшӹ народвлӓ 
верц кредӓлеш, природыдон кредӓлӓш нӹнӹлӓн палша. Совет-
ский Союзын северышты еовхозвлӓ дӓ колхозвла лин миӓт, ты-
меньшӹ ӸРвезӹвлӓлӓн ӦбЩежитиӓн школвлӓм строят, коопера-
тиввлӓ пачылт миӓт. Ненецвлӓ лошты кӹзӹтшӹ веремӓн тымень 
лӓкшӹ эдемвлӓ шукы улы. 

Пӓшӓвлӓ 1. Кышты ылеш тундра, картышты анжыктыда. 
2. Ненецвлӓ ӹлӹм вӓрӹм картышты анжыктыда. 
3. Келесӹдӓ: тундрышты махань природа? 
4. Келесӹдӓ: ненецвлӓн портьипть! махань? Выргемьшгш ма-

хань? Нӹнӹ мам качкын ӹлӓт? 
5. Тундрыштыш народвлӓ махань пӓшӓм ӹштен ӹлӓт? Нӹнӹн 

сек кого богатствышты ма? Нӹнӹ мадон кыдалыштыт? 
6. Северыштыш народвлӓ перви кыце ӹленӹт? 
7. Северышты ӹлӹшӹ нӓродвлӓлӓн советский власть кыце 

палша? 
Урок агыл годым Ӹштьшӓшлык пӓшӓ. 

„Ӱштӹ поясыштыш природа гишӓн дӓ тӹштӹш халыкын ӹлӹ-
мӓшӹжӹ гишӓн" альбомым ӹштӹдӓ. 

УМЕРЕННЫЙ ПОЯСВЛӒ. 

Умеренный поясыштыш природа. 
Землян умеренный пояевлашть), шокшы пояс дон ӱштӹ пояс 

лошты кымда пӧлоеавлӓ киӓт. 
(Глобусышты дӓ полушари картышты северный дон южный умеренный 

пояеым мода.) 
Умеренный п О я е в л ӓ ш т ӹ , шокшы поясыштыш гань цӹтен керд-

тӹмӹ шокшы агыл, ӱштӹ поясыштыш гань тырхыдымы ӱштӓт 
агыл. Ӱштӹ дӓ шокшы пояедон тӦрештӓрӹмӹкӹ, тӹштӹ техень 
айыртем улы: тӹштӹ год мычкы нӹл веремӓ лиэш: тел, шошым, 
кӓнгӹж, шӹжӹ. 

Тӹнге гӹнят, умеренный пОяевлӓштӹ ик жепӹштӹ цилӓ вӓ-
реок икань шокшы агыл ӓль икань ӱштӹ агыл. Ӱштӹ пояс гӹц 
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кынар мӹндӹр дӓ шокшы пояс докы кынар лишӹл, климат тӹ-
нӓрӹ пышкыды, телжӓт кӹтӹк дӓ шокшырак лиэш, кӓнгӹжшӓт 
кужырак дӓ шокшырак ылеш. 

Мӓ северный умеренный поясышты ӹленӓ. 

Полярный круг дорц тропик якте самолетдон чонгеш-
тӹмӓш. 

Март тӹлзӹ аяран ӱштӹ кечӹн, Северный Америкын поляр-
ный сир вӹкӹлӓ самолет чонгештен куза дӓ югышкыла кеӓ. Кым 
цӓш эртӹмӹкӹ тундржат пиш шайылан кодеш. 

Лыманг шӹцшӹ имӓн пУшӓнгӹвлӓ вӹлецьш кӱшӹц самолет 
чонгештӓ (111 рис.). Курымаш шӹргӹ тӹртӹмӹ, мычаштымылаок 
Йӹрӹм^ӹрвӓш кымдан кайын киӓ. Юж вӓре шӹргӹ лошты ош 
пӓлӹлӓ кайын, йӓрвлӓ йолгыж киӓт. Йӓрвлӓ воктен цилӓ векӹлӓ 
рекӓвлӓ какляныл йогат. Юж вӓре охотничаен ӹлӹшӹ индеец-
влӓн кашар вуян хИЖИНвлӓштӹ кайыт. Вӓрӹн^ӓрӹн йӓр дон ре-
кӓвлӓ воктен шӹргӹ йӓмдӹлӹмӓш пӓшӓ каеш, тӹ вӓрвлӓ гӹц 
изиш ӦРдӹштӹрӓкшӹ солавлӓ кайыт. 

Самолет тӓрвӓнӹмӹлӓн луаткок цӓш шон. Тӹ годшен тӹжем 
километр нӓрӹ чонгештен эртӹмӹ годым, леТчиквлӓ цилӓ вӓре 
шӓрлен мишӹ кого шӹргӹвлӓм ужыныт. 

Теве вӓр вашталташ тӹнгӓльӹ. 
Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ вӓрвлӓ каяш тӹнгӓлевӹ. Ш Ӹ Р Г Ӹ Д Ӹ М Ӹ вӓржӹ 

большы дӓ большы, шӹргӹжӹ шоэрӓкӹн дӓ шоэрӓкӹн кайын, 
ИЗИ:1М кодеш. 

Теве шӹргӹ воксеок пӹтӹш. Летчиквлан сӹнзӓ анзылны лы-
ман, цӓрӓ тӧрем киӓ. Эче изиш пакырак кемӹкӹ лымжат вӓрӹн-
вӓрӹн веле ошын каеш. Палныракшы лым воксеок уке. 

Кымдан кайын шалгышы шуды вӓр вӹлец самолет чонгештӓ. 
Тидӹ ӹнде степь. Степьышты кого кӹтӧдон шуран вольыквла 
каштыт, фермервлӓн пӦртвлӓштӹ кайын миӓт. Самолет лӹвӓлнӹ 
халавлӓ кайыт. Халавлӓ гӹц ӧрдӹшкӹлӓ кьфтни корнывлӓ кеӓт 
(112 рис.). Самолет пакыла дӓ пакыла чонгештӓ. Кӹтӧ кашмы 
вӓр чӹдем дӓ чӹдем миӓ, ныр вӓр кымдан кайын миӓ. Теве цилӓ 
степьым кырал пиштенӹт, тӹштӹ ыжар азым каеш. Самолет 
лӹвӓлнӹ кого, кымда ныр кодын миӓ. 

Халавлӓ дӓ солавлӓ шӹренок кайыт. Цилӓ векӹлӓ кешӹ 
К Ӹ Р Т Н И корнывлӓ мычкы поездвлӓ чӹнь кеӓт. 

Самолет степь туре тӹжем километрӓт утла чонгештен. 

.103 



111 рис. Самолет имӓн шӹргӹ вӹлец чонгештӓ. 



Теве летчик эчеӓт вес картиным ужеш. 
Рошавлӓ киэн-киэн кодыт, варажы шӹргӹ каяш тӹнгӓльӹ. Тӹ 

шӹргӹжӹ воксеок вес статян. Тӹдӹ цилӓ ӹлӹштӓшӓн шӹргӹ. 
Роша дон шӹргӹ лошты, кымда кого вӓрӹштӹ, шукы вӓре шо-
шым полой вӹд нӓлӹн шӹнден, пӹтӓри анжалмыкы тидӹм охыр 
земля машанымла. 

Ти вӓрӹштӹ шошым полой вӹд кошка дӓ тишӓк хлопокым 
ӱдӓт. Шӹргӹ дон роша шошым ыжарген шагалыт. 

Эче палныракшы, ир шошым гӹнят, шӹргӹ шимӓлгӹ, ыжар 
ӸЛӸштӓшдон леведӓлт шагалын. Самолет умеренный пояс якте 
чонгештэн толын шо. Тиштӹ ӱштӹ чӹдӹ, шукы пУшӓнгӹжок 
ӹлӹштӓшӹм телӹм ак вилеп, седӹндон и мычкок ыжар ӹлӹш--
тӓшӓн шӹргӹ шалга. Нӹнӹм курым мычкы ыжарген шалгышы 
пУшӓнгӹвлӓ маныт. Тӹ лишнок фермервлӓн пӦртвлӓштӹ кайыт* 
Первишьглаок самолет шукы халавлӓ туре чонгештӓ. Кь!ртни 
корнывлӓ эчеӓт шукы каевӹ. 

Тропический пояс большы дӓ большы лишӹлеммӹлӓ чучешг 

яжо пУшӓнгӹвлӓ кайыт. Халавлӓ дон еолавлӓштӹ пальмывлӓ 
кайыт, юж вӓрежӹ пальма дӓ молы тропический рӓетенивлӓ 
аллейлӓок кайыт. М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ тангыж кловойын кайын колтыш^ 

Самолет йӹле тропикыш шоэш. 

Умеренный поясышты раетени цилӓ вӓреок икань агыл. Се-
верный умеренный пояеын ӱштӹ вӓрӹштӹжӹ Европа, Азия, Аме-
рика мычкы пиш когон кымдан шӹргӹ кушкын шагалын. 

Юг велӹштӹрӓкшӹ тӹ кого шӹргӹ гӹц пакылажы, шӹргӹ-
дӹмӹ шудан кымда вӓр киӓ. Тидӹ — етепьвлӓ. 

Северный умеренный пояеын юг велнӹжӹ сек шокшы вӓрӹШ' 
тӹ ӱштӹ вокееок уке ганьокат, тӹштӹ рӓетенивлӓ курым ыжар-
гок шалгат. Тӹштӹшӹ рӓетенивлӓ шокшы поясыштыш раете-
нивлӓ ганьок ылыт. 

Южный полушарии умеренный пояеыштыжат раетенивлй 
техеньок шукы йиш ылыт. Тӹштӹ шӹргӓт, етепьӓт, эче курым 
ыжарген шалгышы рӓетеНивлӓӓт ылыт. 

Пӓшӓвлӓ. 1. рӓеТенивлӓм пӓлдӹртӹшӹ картышты анжыдаг 
северный умеренный поясышты шӹргӹ, степь кышты ылыт, ку-
рым ыжарген шалгышы рӓетенивлӓ махань вӓреш кушкыт? 

2. СССР картым дӓ рӓетенивлӓ кушмым пӓлдӹртӹшӹ картым 
тӓнгӓштӓрен анжен, тӓ ӹлӹмдӓ вӓр махань рӓетенивлӓ кушмы 
вӓрӹштӹ ылеш, пӓлӹдӓ. 

3. Экскурсии ӹштен, ӹшкӹмдӓн йӹрвӓш кушшы растенивлам 
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-пӓлен лӓктӓ. Тӓ донышта шукы растении ӹлӹштӓшӹм погыда 
дӓ коштыда. 

4, Ӓшӹндӓрӹдӓ: тӓ доныда год мычкы погоды кыце вашталт 
миӓ? 

Тайгашты. 

Кого пӹцкемӹш тайга, таманяр тыжем километр кыт мычкы 
шывшылтеш. Тӹдӹн юж вӓрежӹ веле рекӓвлӓ дӓ йӓрвлӓ улы. 
Тӹштӹ шукы курымаш кож, пихта, кедр, лиственница пиш шӹ-
рен шалгат. 

Шӹргӹ лошты, ӓнгӹр сир воктен уа, лӱлпӹ дӓ эче шаршы-
ванды кушкеш. Варьш-варьш ош кӱгивлӓ шалген кеӓт. Цилӓ вӓре 
кого мардежеш йӧрӹлт шӹцшӹ пУшӓнгӹвлӓ киӓт. Тайгашкы кы-
.нӓРЫМӸНдӹркӹпырет, тӹнӓрӹ тӹдӹ кен кердтӹмӹ статян лин миӓ 

Тайга ош выргемӹм чиэн шагалын машанет. Ял корнывлӓ 
лӹтен миӓт, изи ӓнгӹрвлӓӓт тьырге ак йогеп. Цӓрӓ вӓрвлӓштӹ 
ош тӱшӓк гань лым вӹлнӹ, тыгыды кишӓвлӓ тӹрлӹм гань кайын 
киӓт: теве шӹргӹ гӹц веселӓ пышартан лӓктӹн шӹнзӹ, йӹрӹм-
(йӹр анжальы дӓ мӹнгешок Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш К Ӹ пырен кеш. 

Теве морен кыдал лӓктӹ, ӹшке кишӓжӹм ямдымла тӹргеш-
-тӹл кыдал кеш. Й Ӹ Л Г Ӹ Ж Ш Ӹ изи собольын тупшы шимӹн кайын 

108 рис. Южный полюсышкыла кеӓт. 
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колтыш. Цилӓн МӸНГЛЦОК шӹленӹ. Нӹнӹ паштек тыл гань як-
шар ӹрвӹж талашыдеок йывырталтыл лӓктӹ, кишӓвлӓм ӱвшӹн-
зӓлят, кыдальы. 

Теве эче цышмер Ш Ӹ Р Г Ӹ Ш Т Ӹ шарды семня качкыш кӹчӓ 
кеӓ. Кого шуран шонгы шарды — вожак — анзыц кеӓ. Тидӹ 
цилӓ лӱдӹш вӓрӹм пӓлӓ, сырмы йӹмен шӹцмӹмӓт тидӹ шижеш, 
тӹдӹ сек кого Л Ӱ Д Ӹ Ш Ӹ Ш Т Ӹ НӸНӸН ылеш. Тӹдӹ охотникымат 
мӹндӹрцок шижеш. Ти шарды ӹшке семняжӹм переген нӓнгеӓш 
цаца, со анжылтеш, ӱвшӹнзеш, колыштеш. 

Тайгашты охотникат йывырт каштеш. Тӹдӹн сагажы ӹнян 
тӓнгжӹ, пижӹ кыдалеш. Охотник зверь кишӓвлӓм тусарен анжа. 
Книгӓштӹ лыдмылаок тӹдӹ лым 
вӹлец кешӹ зверьвлӓн кишӓм 
анжа, кишӓвлӓм лыдеш. Охотник 
олен кеӓ, цилӓ вецӹн юкым 
колыштеш. Тӹдӹн ӓшкедмӹжӹм 
зверьвлӓ колытат, шӹлӹт... Тен-
ге гӹнят, перви кычен кашшы 
охотникым пишок ат алталы. 
Охотник зверьвлӓм кӹчӓлӓш пи-
жӹмӓт тымден. 

Пижӹ опталтен колта гӹнь, 
охотник тӹнӓмок тӹшкӹ кыргыж[миа, урым ӓль собольым ужын 
колта, пичӓлжӹм виктӓ, лӱэн колта — теве зверь лым вӹк кен-
вазеш. 

Шошым шо. Тӓйӹл дон цӓрӓ вӓрӹштӹ лым шылен кен. Рекӓ 
влӓ, ӓнгӹрвлӓ пачылтевӹ, лап вӓрвлӓэш вӹд нӓлӹн шӹнден, 
тайгаштыш кого купвлӓӓт ливенӹт. Кеквлӓ чонгештен толыныт, 
шошымшы мырыштым мыралтен 
колтат. Кечӹ ужын кердтӹмӹ 
вӓрвлӓштӹ цилӓ вӓре шуды ыжар-
ген шӹнзӹн. Цилӓ вӓре тайгашты 
сары, кловой ош пеледӹшвлӓ 
пелед шагалыныт. 

Кӓнгӹжӓт шон шагальы. Шӹр-
гӹштӹ зверь игӹвлӓ каяш тӹн-
гӓЛеВӹТаЙГаштышӹЛӹмӓш ӹлӹ-
жӹ. Тӹнге гӹнят, кӓнгӹжӹм 
ЭДемлӓнтайга мычкы кашташ ясы. 
Километр кытан купвлӓ шукы 

114 рис. Ӹрвӹж дон морен. 

115 рис. Шардывлӓ. 
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вӓре киӓт. Шӱкшӹ тангатавлӓ, 
йӧрӹн кешӹ пУшӓнгӹвлӓ корны 
мыч кеӓш ӓптӹртӓт. 

Пӓшӓвлӓ. 1. Картышты тай-
гам мода. 

2. Ӓшӹндӓрӹдӓ: Тайгашты 
шукыжок махань кушкышвла дӓ 
ЖИвотныйвлӓ вӓрештӹт? Нӹнӹм 
картинышты анженок пӓлӓш 
тыменьдӓ. 

Степьышты. 

Мӹнь шошым степьышты ылы-
нам. 

116 рис. Собольым кычымаш. Л ь щ ш ы л ы м а ш е ш лывыргы-
шы землям шошымшы кечӹ аяр 

ӹрӹктӓ. Степеш свезӓ ыжар шуды кушкын шагалын, алан веле 
каеш, сакой йиш пеледӹш пелед шӹнзӹн. Сусликвла шишкалтен-
шишкалтен колтат. Шуды лошты ныр калявлӓ кыдалыштыт, 
нӹнӹ ял лӹвецок кыдал лӓктӹн эчэ пакыла кыдалыт. 

Сакой йиш кӓвшангывлӓ чӦнгештӹлӹт. Кеквлӓ мыралтен кол-
тат. Кӱшӹцӹн тьЫривлӓн мырым юкышты шакта. Качкыш кӹ-
чӓлшӹ кучкыж степь вӹлнӹ чӦнгештӹлеш. 

Мӹнь степьым шокшы кӓнгӹжӹмӓт ужынам. Тӹдӹ кечеш са-
рем, йылен шӹнзӹн. Нимахань ыжар шуды, нимахань пеледӹ-
шӓт кодте. Шукершен патькалтыш юрат уке, рок вӹкӹлӓ вуй 
сӓкен шалгышы шуды вӹлӓнжӹ пырак веле шӹнзӹн. 

Шокшы кӓнгӹж кечӹн тӹштӹ тыр, йыкырака. Ирок тӹштӹ 
ӹлӹжӓлтӹн, веселӓ лин. Ныр каля дон еуеликвлӓ пӹеӹн кыда-
лыштыт— нинӹ телеш кӓЧКЫШымйӓмдӹлӓт. Цилӓ вӓревыльдыр-
цан, етепьыштыш эчэ мол кеквлӓ кь1ньь1л-кьшьь1л чонгештен кеӓт. 
Кушнӹ кучкыж перВишӹлӓок чонгешталеш. 

Мӹнь етепьым телӹмӓт ужынам. Тӹдӹн вӹлнӹ кымдыкеш ош 
лым веле ыльы. Кеквлӓ кен пӹтенӹт, ныр калявлӓ дӓ суслик-
влӓӓт ӹшке ыражышкышты пырен кенӹт. Сакой кавшангывла 
шӹлӹн Ш Ӹ Н З Ӹ Н Ӹ Т . Л Ы М лӹвӓлнӹ степь шуды важвлӓ, клубни-
влӓ, лукы йиш шудывлӓ дӓ еакой йиш нушмӹвлӓ киӓт. 
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117 рис. Степь. 

Кынам-тинйм кого мардеж, поран шишкен шалга. Степьышты 
нимат укелӓ чучеш. 

Лым вӹлнӹ пирӹвлӓн, МОренвлӓн йыдым кыдалышт шӹндӹмӹ 
кишӓштӹ каеш. 

Эдем тӹкӓлтӹмӹ техень етепьвлӓжӹ пиш кукшы игечӓн вӓр-
влӓштӹ веле кодыныт. Северный умеренный шокшы поясыштыш 
етепеш шукы вӓреок^Удӹм нырым ӹштӹмӹ. 

Нырвлӓ воктен. 

Мӓ КӸРТНИ корныдон кенӓ. 
Вагон окня гӹц ирокшенок степь кайын миӓ. Йӹрӹм^ӹр ик 

пушӓнгӓт уке. Корны кок монгырыштат нырвлӓ мӹндӹрӓн киэн 
кодыт. Шортни валган шӓдӓнгӹ пиш когон кымда ныр мычкы 
лыйге шалга. Кечӹ аяреш кечьшушмӹ ныр йӹлгӹжеш. Арбузым 
шӹндӹмӹ нырвлӓ кайын миӓт. 

Киндӹм погаш тӹнгӓлӹнӹт. "Йӹгӹре^ӹгӹреок тредмӹ ма-
шинӓвлӓ дон кӹлте пидмӹ Мӓшинӓвлӓ каштыт, шайыланышты 
тредмӹ кӹлтем оптен кодат. Юж вӓре кого капнавлӓ кайыт, 
тӹштӹ машинадон кӹлтем шит. М Ӹ Н Д Ӹ Р Ц О К еолавлӓ, элеватор-
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влӓ кайӹн шӓлгат. Элеваторвлӓ докы цилӓ мӧнгыр гӹц тӧр тура 
корнывлӓ миӓт, тӹ корнывлӓ мыч грузовиквладон, имнивладон у 
киндӹм элеваторыш шывштат. 

Вадат ли, йьфым-йьф со тӹ картинок каеш: ныр, ныр, ныр... 

Пӓшӓвлӓ. 1. Картышты етепьвлӓм мода. 
2. Келесӹдӓ: степь год мычкы кыце вашталт миӓ? 
3. Келесен пуда: эдемвлӓ кыце етепьым вӓшталтенӹт? 

Умеренный пояеын шокшы вӓрйштӹжӹ. 
Испаништы. 

Картышты Испаним мода. 
Испании восточный еирвлӓжӹ мычкы Средиземный тангыж 

ылеш. Тӹштӓкен телӹм когон ӱштӹ агыл. Тӹштӓкен январь тӹл-
зӹн шокшы, Москвашты май тӹлзӹ годшы гань. Тангыж тӹр 
гӹц М Ӹ Н Д Ӹ Р Н Ӹ кырыквлашть1 веле лым улы. 

Испаништы шукы пушӓнгӹжӹ и кыт мычкок ыжаргы шал-
гат. Цилӓ вӓре ганьок оливковый рошавлӓ. каштанвлӓ дӓ шел-
кӦВНицыВлӓ рядӹн шӹнзен кеӓт. Нӹнӹ лошты виноград ваш-
тырвлӓ укш гӹц укшыш пӹтӹрнӓлт кузат. Фруктовый еадывлӓштӹ 
апельсин дӓ лимон пУшӓнгӹвлӓ шукы. Нӹнӹн шортни гань дӓ 
еары кӸцкӹвлӓштӹ шимӓлгььыжар ӹлӹштӓш лошты тьолгыжыт. 

Ныреш испанецвла шӓдӓнгӹм, кукурузым дӓ риеым ӱдӓт. 
Кавштавичь1влашт61 годышты кым гӓнӓ урожайым нӓлӹт. 

Техень когон паян природа ЛОШТЬ^ Испаништыш труйышвлӓ 
незерӹн ӹленӹт. Помещиквла дӓ духовенство яжо земляжӹм 
тагынамок К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ш Т Ӹ ШЫВШЫН нӓлӹнӹт. Заводвлӓ дӓ фабрик-
влӓ капиталиствла кидӹштӹ ылыныт. 

1931 ин Испаништыш труйышвлӓ яжо ӹлӹмӓшӹм ӹштӹмӓш 
верц, хИЩНИКвлӓ ваштареш кредӓлӓш шагалыныт. 

Испанский фӓШиствлӓжӹ Германиштышы дӓ Италиштышы 
фӓШиствлӓ дон иквӓреш пижӹнӹт. Нинӹ Испаништыш револю-
ции иквӓреш темден шуаш решенӹт. 

Ти кредӓлмӓш лелӹ веремӓнок Испаништыш труйышвлӓ еилан 
армим ӹштенӹт. Нинӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н еӓНдӓлӹкӹштӹм защищаен 
шалгат, цилӓ тЫшманвлӓ гӹц тидӹм ирӹктӓт. 

Северный умеренный поясыштыш сек кого 
гӦеуДаретвывлӓ. 

Земля шӓрӹштӹш шукы народшок северный умеренный 
Поясышты ӹлӓт. 
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Тиштӹ Советский Социалистический Республиквлан Союз 
(СССР) цилӓ манмы ганьок ылеш. Тенгеок умеренный поясышты 
мир вӹлнӹшӹ капиталистический кого еӓндӓлӹквлӓ ылыт: Аме-
рикын Соединенный Штатвлӓ, Англия, Франция, Германия, Япо-
ния. Тишток пиш когон шукы халыкан еӓндӓлӹк Китай ылеш, 
тидӹ японский захватчиквлйдон кредӓлеш. (Тиштӹ келееӹмӹ еӓндӓ-

лӹквлӓм картышты мода.) 

Северный умеренный поясышты природный богатствым 
кыце пользываят. 

Северный умеренный поясышты ӹлӹшӹ халык природный 
богатствым тагынамшенок пользываен ӹлӓ. Эдемвлӓ землям 
кралыт, шӹргӹм роат, еакой зверьвлӓм, кекӹм кычат, полезный 
ИеКопаемыйвлӓм добываят. Северный умеренный пояеын приро-
дыжым когон вашталтымы. 

Ромы шӹргӹ вӓреш кого халавлӓ, еолавлӓ етройымы, таманяр 
тӹжем заводвлӓ, фӓбриквлӓ линӹт, шукы ныр, сады, парк киӓт, 
йӹрӹм-йӹрок КЬфТНИ кОрнывлӓм етройымы. 

Тӹнге гӹнят, капиталистический еӓНДӓлӹквлӓштӹ природный 
бӦГаТеТвывлӓлӓн дӓ природный еилавлӓлӓн труйыш халык хоза 
агыл. Яжо земля, полезный Иекопаемыйвлӓ, фӓбриквлӓ дӓ завод-
влӓ капиталиствлан кидӹштӹ ылыт: нинӹ — капиталиствла пӓшӓ 
ӹштӹдеок, рӓбочийвлӓн, труйышвлан ровотадон ӹлӓт. 

Ти шукы богатствым таманяр миллион рӓбочийвлӓ ӹшке 
КИДӸШТӸДОН ӹштӓт. Нӹнӹн Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н изи пӓшӓ тӓрӹштӹ 
гӹц паена нимат уке, тӹдӹжӓт ӹлӓшӹштӹ ак еитӹ, пиш чӹдӹ. 

СССР-шть1 вокееок вес етатян. 
Советский Социалистический Республиквлан Союз — мир вӹл-

нӹ ик еӓндӓлӹк веле, тиштӹ веле Ленинын-Сталинын коммунисти-
ческий парти вИКтӓрӹмдон капиталистический строй пӹтӓрӹмӹ. 
СССР-шть1 цилӓ богатство труйышвлан кидӹштӹ ылеш. Тиштӓ-
кен вееӹн труйвадон иктӓт ак наживайы. 

Советский Союзын гражданвлӓ цилӓ еӓндӓлӹк кымдыкешна 
ылшы социалистический ти кого стройкышты пыт кычен пӓшӓм 
ӹштӓт. Каждый годын труйышвлан ӹлӹмӓш зажиточный лин миӓ. 

Капиталистический кого государствывлан правительствывла 
йӓлӹн землявлӓм шывшын нӓлӓш цацат. Нӹнӹ, вес народвлӓм 
ӹшлӓнӹштӹ пӦДЧИНЯЙӹКтӹшӓшлӓнен дӓ нӹнӹн богатствыштым 
ӹшке К И Д Ӹ Ш К Ӹ Ш Т Ӹ шывшын нӓлшӓшлӓнен, вӹр йоктарыман 
войнавлам ӹштӓт. 
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Мир вӹлнӹ СССР сек силан, сек сӹнген кердшӹ сӓндӓлӹк 
ылеш. Тӹнге гӹнят, советский правительство йӓлӹн землям 
хватен нӓлӓш ак цацы, тидӹ соок мирный политика верц шалга. 

С С С Р - п г ш ӹлӹшӹ пиш шукы наролвлӓ цилӓн икань праваан 
ылыт дӓ социалистический стройкышты ИКӓНӓ^КтӹштӹлӓН шӱм-
беллӓн палшым гань палшат. 

СССР-шга власть Советвлан кидӹштӹ ылеш, Советвлажьш 
18 и гӹц кӱшкӹлӓ цилӓ гражданвлӓ айырат. 

. Советский Союзын труйышвлан правашты, тенгеок обязан-
ностьышты Сталинский Конституциэш — мӓмнӓн социалистический 
родинынан основной законеш сирӹмӹ. 

СССР — икань праваан народвлӓн добровольный Союз. 

кӱгижӓн, капиталиствлан дӓ пӦМещиквлӓн власть кидӹштӹ мӓм-
нӓн сӓндӓлӹкнӓ ылмы годым тидӹ незер дӓ шайылан кодшы ылын. 

Тидӹн природный богатствыжы чӹдӹ пӓлӹмӹ ылын. Пӓлӹмӹ 
вӓРӸШтӹШвлӓжӹм русский дӓ вес еӓНДӓлӹкӹштӹш капиталист-
влӓ ӹшлӓнӹштӹ наживаяш веле рӓехищаенӹт. т р у й ы ш в л ӓ не-
зерӹн ӹленӹт, цилӓ вец П Ӹ З Ӹ Р Т Ӹ М Ӹ ылыныт, тЫМеньМӓшӹштӹ, 
грамытым пӓлӹмӓшӹштӹ уке ылын. Мӹндӹр окраиныштыш 
халыкым хИЩНиквлӓлӓок кравенӹт. 

Кӹзӹт мӓмнӓн еӓндӓлӹкнӓ паян дӓ еилан лин. Богатствыжы 
дӓ еилажы ӹшкеок толтелыт. 

Нинӹ, кӓПИТаЛИСТВЛӓ дӓ п Ӧ М е щ и к в л ӓ ваштареш р ӓ б о ч и й в л ӓ н 

дӓ хрееӓньвлӓн р е в о л ю ц и о н н ы й героический к р е д ӓ л м ӓ ш т ӹ вӹр 
йоктарен воюен нӓлмӹ ылыт. Нинӹ СССР-шть1ш труйышвлан 
Шукы и пыт труйымыдон лиӓлтӹнӹт. 

Коммунистический партии дӓ тӹдӹн великий вОЖдьвлӓн 
Ленинын дӓ Сталинын мудрый руководствыдон мӓмнӓн еӓндӓ-
лӹкнӓ паян дӓ еилан лин. 

еоветвлӓн еӓндӓлӹкӹштӹ заводвлӓм дӓ фӓбриквлӓм, кьфтни 
кОрнывлӓм, каналвлӓм, кого еилан электростанцивлам строят. 

Мӓмнӓн еӓндӓлӹкӹштӹ кӱ шӱм, нефтьым, рудам лыктыт. 
Мӓшинӓвлӓм, автомобильвлам, пӓровозвлӓм, еамолетвлӓм, трак-
торвлӓм, кӦмбайнвлӓм ӹштӓт. Киндӹм, овощым, хлопокым дӓ 
шергӓкӓн кӹцкӹм пиш шукым постарат, кого урожайым нӓлӹт. 

У халавлӓм, школвлӓм, дом к у л ь т у р в л а м , еаНаТоривлӓм боль-
ницывлӓм строят. 

Культурный у ӹлӹмӓшӹм ӹштӓт, 
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СССР-шть'1ш народвлӓ свободная дӓ улан ӹлӓт. Нинӹн ӹлӹ-
мӓшӹштӹ со яжоэмеш, культурный лин миӓ. 

Нинӹ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н социалистический родиныштым когон 
яратат, гордый ылыт. Советский Союзын народвлӓ, ӹшке йӹрӹштӹ 
хищник-фашиствла ылмым, мӓмнӓн цӓшӓн ӹлӹмӓш Ӹштӹмӓшнӓм 
ӓптӹртӓш тамамат Ӹштӹшвлӓм, социалистический государство 
вӹкӹ каждый минутын нападаяш йӓмдӹ Ылшывлӓм ик минуте-
шӓт ак мондеп. Советский Союзын народвлӓ Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н 

социалистический родинын грӓницӓвлӓм пыт оролат. Сӓндӓлӹк 
кӧргӹшкӹнӓ тышман йывырт пырен локтылмым нинӹ пыт 
оролат. Ӹ Ш К Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ Н родиным переген шалгаш цӓрнӹдеок йӓм-
дӹлӓлтӹт, келешок гӹнь, иктӹ гань цилӓн, тӹдӹм перегӓш ша-
галыт. 
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ПРИЛОЖЕНИ. 

Полушари картым раскыдын, пыт пӓлен шоаш манын 
ӧштӹшӓшлык пӓшӓ. 

1. Пумага пӹчкеден, светын частявлӓ статяным пӹчкеден 
лыкта. Тидӹм тенге ӹштӹдӓ: вашт кайшы ире пумагам полушари 
карт вӹлӓн пиштӹдӓ, вара пумага вашт кайшы светын частяжӹм 
ӹшке пумагашкыда вазыда. Нӹнӹм каждыйым пасна пӹчкеден 
лыкта. Пӹчкеден лыкмы свет частявлӓ статяным цветной пумага 
вӹлӓн пиштӹдӓ, йӹрӹштӹ карандашдон ыдыралын, эчеӓт пӹч-
кеден лыкта. 

Тенге свет частявлӓ статяным, кокты рядӹ пӹчкеден лыкта. 
Цветной пумагада уке гӹнь, пӹчкеден лыкмы пумага лаш-

тыквлӓм цветной карандашдон ӓль чиӓдон чиӓлтӓш лиэш. 
2. Пӹчкеден лыкмы пумага лӓШТыквлӓдӓи йӹгӹре оптыда: 

пӹтӓри когоракым, вара иЗирӓкӹм; нинӹм пумага листеш ӓль 
тетрадеш клейӹдӓ. Тӹ пумага лаштыквлӓ лӹвӓлӓн свет частя-
влӓн Л Ӹ М Ӹ Ш Т Ӹ М сирӹдӓ. 

3. Полушари картым ӹштӹдӓ. 
а) Кок йЫргорным йӹгӹреок ӹштӹдӓ. Пӹтӓри пумага гӹц 

ӹштӹмӹ линейкам йӓмдӹлӹдӓ. Тӹдӹн ик мычашыжым пумага 
листӹ покшалан пиштӹдӓӓт, тӹшӓк булавкым керӹлдӓ. Булав-
кыдон керӹлмӹ вӓр гӹц, пумага линейка мыч 73 мм шотлен 
нӓлдӓ дӓ ыражым ӹштӹдӓ, тӹ ыражыш карандаш мычашым 
керӹлӹн, пумага линейкам булавка йӹр сӓрен миэн, йьфгорныи 
ыдыралда. 

б) Ик йӹргоны лӹвӓлӓнжӹ „Восточный полушари" манын си-
рӹдӓ, вес йьфгорны лӹвӓлӓнжӹ „Западный полушари" манын 
сирӹдӓ. 

в) Кок ЙӸРГОРНЫ кӧргешӓт пумага гӹц пӹчкеден лыкмы светын 
чаетявлӓм клейӹдӓ. пижӹктӓшӹжӹ книгӓштӹш полушари кар-
тышты анжыктымы еемӹнь клейӓш келеш. 

г) Цилӓ светын чаетявлӓн дӓ Океанвлӓн лӹмвлӓн сирен 
пуда. 

Земля шӓр вӹлнӹш сек кого государствывлӓн вӓрӹштӹм 
пыт пӓлен шоаш манын ӹштӹшӓшлык пӓшӓ. 

4. Ти государствывла етатяным пӰМаГаГӹцпӹчкеден ӹштӹдӓ: 
СССР-м, США-м, Англии, Франции, Герианим, Японии дӓ Италии. 

Тидӹм перви ӹштӹидӓ етатянок ӹштӹдӓ. Кыце Ӹштӹиӓшӹи 
138 страницыштыш чертежышты анжыда. 
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Ти государствывлам сакой йиш чиӓдон чиӓлтӹдӓ. 
5. Пӹчкеден лыкмы государствы етатянвлӓм пӹтӓри когом, 

вара изим йӹгӹре пиштен, пумагаэш ӓль тетрадеш клейӹдӓ. 
Нӹнӹн ЛӸМӸШТӸМ лӹвӓлӓнӹштӹ еирӹдӓ. 
6. Земля вӹлнӹшӹ сек кого государствывлам анжыктышы 

картым пӹчкеден ӹштӹдӓ: 
а) Пумага лиетеш ӓль тетрадеш Европа дон Азим 138 етра-

ницыштыш чертежышты анжыктымы еемӹнь риеуйыда. Тидӹм 
пӹтӓриш пӓшӓштӹ анжыктымы етатянок ӹштӹдӓ. 

б) Махань государство кышты ылеш, вӓрӹштӹм пӓлӹдӓ дӓ 
нинӹм еветын чаетявлӓм чиӓлтӹмӹ, риеуйымы пумагаештӓ кле-
йӹдӓ. Европа дон Азиштыш государствывлан кышты ылмы вӓ-
рӹштӹм чертежым анжен тышкыда. 

п ӓ л д ӹ р т ӹ м ӓ ш . Вашт кайшы пумагам тенге ӹштӓт: еавыц 
лаштыкым крӓеинӹшкӹ ӓль итӹнӱшкӹ цикӓлӹт, вара пумага 
кошкымешкь! ӹштӹт дӓ пумагажым яжон коштен шӹндӓт. 
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